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pääkirjoitus

Tuottamaton menoerä?

T

uottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus. Näihin kolmeen sanaan
kiteytyy tämän päivän julkisen
sektorin kehittämisen resepti. Nykyään
ei riitä, että on olemassa organisaatio, joka
vastaa jostakin julkiselle vallalle kuuluvasta asiasta, vaikkapa maanpuolustuksesta tai rajaturvallisuudesta. Julkisen
organisaation on hoidettava tehtävänsä
mahdollisimman kustannustehokkaasti ja
kilpailukykyisesti. Se mitä ei välttämättä
tarvitse itse tehdä, on jätettävä muiden
tehtäväksi tai jätettävä kokonaan tekemättä. Rönsyt on karsittava.
Julkisen sektorin tehostamislaulu on
nykyisen taantuman kuluessa jälleen voimistunut ja sen mukaan tullaan varmaankin vielä vuosia tanssimaan. Näin siksi,
että laman jälkeen julkinen talous on saatava tasapainoon
ja velat maksettava. Kansantaloustieteilijöiden laskukoneet
käyvät ylikierroksilla ja julkisen sektorin organisaatioiden
muutos- ja leikkaustarpeet kartoitetaan pohjamutia myöten.
Tässä ulkoisesta turvallisuudesta vastaava puolustushallinto
on oiva kohde. Tiukasti kansantaloudellisesta näkökulmasta
tarkasteltaessa puolustusvoimat on pelkkä menoerä, joka
ainoastaan kuluttaa rahaa ja myöhästyttää nuorten miesten työurien alkamista lähes vuodella. Tosiasia onkin, että
suurimmat säästöt puolustusvoimista saataisiin, jos se lakkautettaisiin kokonaan. Rauhan aikana puolustusvoimat
kun ei tuota käytännössä mitään - tai ainakaan sellaista,
jota voitaisiin helposti rahalla mitata. Miten voitaisiinkaan
rahalla mitata ulkoista turvallisuutta, siis sitä, että kukaan ei
ole havittelemassa väkivalloin Suomelta mitään itselleen?
Miten mitataan rahalla rauhaa, turvallisuuden tunnetta ja
vakaata yhteiskuntaa?
Tiukkaan tuottavuusajatteluun eivät oikein myöskään
istu kansalaisten ja poliitikkojen vaatimukset työllistämisestä, kotimaisen teollisuuden tukemisesta tai aluepoliittisten
näkökohtien huomioon ottamisesta. Puolustusvoimilta odotetaan myös esimerkiksi nuorten miesten sosiaalistamista
yhteiskuntaan, syrjäytymisen estämistä, kansan kuntokouluna toimimista ja kansanterveyden edistämistä. Tuottavuuden
näkökulmasta nämäkin asiat hoituisivat paremmin jotenkin
muuten. Olennaista kuitenkin on huomata, että kansa ja
poliitikot odottavat kaikkea yllä mainittua myös jatkossa,
mutta sen hintaa ei haluttaisi ajatella.
Tuottavuusajatteluun olennaisesti kuuluva asiakkaan
käsite on puolustushallinnossa ollut aina hankalasti määriteltävissä: asiakkaaksi on tarjottu niin varusmiestä, poliitikkoa, kansalaista kuin hyökkääjääkin. Asiakkaan määrittelyn
pitäisi kertoa kenelle me palvelua teemme. Tällöin voitaisiin mitata myös palvelun tehokkuutta: saataisiinko sama
palvelu jotenkin halvemmalla tai jollakin vaihtoehtoisella
tavalla. Mutta vaikka asiakas löydettäisiinkin, miten pys-

tytään arvioimaan puolustusvoimien
tuottaman palvelun taso? Asiakkaan
määrittelyn hankaluus kertoo siitä, että
ulkoista turvallisuutta ei voi katsoa pelkästään yhdestä näkökulmasta. Rauhan
ajan asiakkuus on nimittäin sivuseikka
sodan ajan päätehtävän rinnalla.
Joskus puolustusvoimia on verrattu
kansakunnan vakuutukseen pahimman
varalle. Totta on, että vakuutuksia voidaan kilpailuttaa ja tämän perusteella
valita halvin. Mutta kun kyse on äärimmäisestä vakuutuksesta, kansakunnan itsenäisyydestä, mikä rauhan ajan
kilpailutus pystyy takaamaan sen, että
vakuutuskorvausten maksun tullessa vakuutusyhtiö olisi vakavarainen ja pystyisi
lunastamaan lupaamansa? Varsinkin kun
Suomen tapauksessa vakuutuksen ottajia olisi tasan yksi
eikä edelleen vakuuttaminenkaan ole mahdollista.
Tuottavuusajattelu ei voi olla ainoa puolustushallinnon
kehittämisen ohjenuora. Puolustusvoimilla on tehtäviä, jotka
on kyettävä hoitamaan vain tarvittaessa ja lähes hinnalla
millä hyvänsä. Rauhan aikana tuota hintaa määritellään
uskottavuudella, ei rahalla. On hyväksyttävä, että puolustusvoimilta odotetaan rauhan aikana myös muuta kuin
äärimmäistä kustannustehokkuutta. Puolustusvoimilla on
perinteisiä velvoitteita yhteiskuntaa kohtaan. Suomalaiset
eivät arvosta pelkkää kustannustehokkuutta. Siksi myös
perinteillä, arvoilla ja politiikalla on oltava sijansa puolustusvoimien kehittämisessä.

Marko Laaksonen
marko.laaksonen@mil.fi
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näkymiä

Upseeri ja sotilas

V

anha ja joskus kuluneeltakin tuntuva sanonta kertoo, että upseeri
on herrasmies. Näinhän tietenkin edelleenkin on. Toinen totuus meistä
upseereista on, että me olemme sotilaita.
Joskus tuntuu siltä, että tätä olisi ehkä
syytä nykyään enemmänkin korostaa.
Suomalaiset arvostavat upseereitaan
monesta syystä. Meitä arvostetaan ennen
kaikkea ammattitaitomme ja luotettavuutemme takia. Meidän sanaamme luotetaan ja meidät otetaan mieluusti mihin
vain tehtävään palveluksemme ulkopuolellakin. Ammattitaidon syvintä ydintä
on kyky kouluttaa ja johtaa joukkoaan
taktisesti viisaasti. Upseeri kykenee kouluttamaan joukkonsa sotakelpoiseksi ja
johtamaan joukkoaan taistelussa tai kriisinhallintaoperaation aseellisessa yhteenotossa. Joukon koko voi vaihdella
partiosta sotatoimiyhtymiin. Kieltämättä suomalainen upseeri menestyy hyvin tehtävissään, niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin.
Mahdollisimman laaja opillinen sivistys on välttämätöntä
2000-luvun upseerille tehtävien monimutkaistuessa ja organisaatioiden verkottuessa yhä tiiviimmin laajalle armeijan
ulkopuolelle. Tämä on syy, miksi upseerin tutkinnot on pitkällisen kehityksen tuloksena tehty yliopistotutkinnoiksi.
Tämä ei kuitenkaan poista sotilaallisesta ammattitaidosta
ja upseerin perinteisistä hyveistä huolehtimisen tärkeyttä.
Nyt kun olemme saaneet omakohtaista kokemusta tulitaistelusta kymmenien vuosien tauon jälkeen, huomaamme,
että vanhat sotilaskoulutuksen totuudet ovat edelleenkin
olemassa. Asetta on osattava käsitellä vaistonvaraisesti ja
oikein. Sillä on osattava ampua nopeasti ja tarkasti. Tuli,
liike ja suoja ovat edelleenkin taistelun peruselementtejä.
Kuolemanpelossa menestyy vain sotilas, joka on toistanut
tätä kaikkea loputtoman paljon niin, että väärät suoritukset

on korjattu välittömästi ennen virhetoiminnon oppimista. Upseerin on tämä
osattava huolimatta omasta tehtävästään.
Lisäksi hänen on säilytettävä harkintakykynsä ja kyettävä taistelun sekavassa
tilanteessa johtamaan joukkoaan, suurta
tai pientä, ja toteutettava saamansa tehtävä. Nykyaikaisessa sodassa tai kovassa
kriisinhallintaoperaatiossa ei ole paikkaa,
jossa voisi olla varmasti suojassa. Terroristi tai erikoisjoukkosotilas iskee yhtä
hyvin esikunnan sisällä kuin saattueen
kylkeen. Henkilökohtaisen aseen hallintaa tai johtamista esimerkillä, komennoilla
tai käskyillä ei enää silloin opetella. Se on
opiskeltava viimeistään kadettina ja taito
on säilytettävä koko palvelusuran ajan.
Upseeriuteen ja sotiluuteen kuuluu velvollisuuden tunto
ja vastuuaulius sekä terve lojaalisuus omaa organisaatiota
kohtaan. Puhumme nykyään mielellään arvoista ja niiden
avulla johtamisesta. Itse asiassa nämä liittyvät toisiinsa
hyvin. Tämän pitäisi näkyä esimerkiksi kykynä asettaa
oman tehtävän toteuttaminen henkilökohtaisten tarpeiden
edelle. Käskyn tinkimätön noudattaminen ja tehtävän toteuttaminen ovat oleellinen osa ammattitaitoamme, siitä kasvaa
luottamus. Tehtävien vaihdot ja siirrot näihin liittyen ovat
osa ammattiamme. Ilman laajaa kokemusta ei voi kehittyä
suurimpien joukkojen johtajaksi.
Sotilaselämä on useinkin rankkaa. Se on kovaa puurtamista vaikeissa olosuhteissa maastossa tai esikunnan hektisessä rytmissä. Paras palkkio, jonka voimme saada, on oman
joukon riemu onnistuneen tehtävän jälkeen. Kaikkea tätä on
olla upseeri, siis sotilas. Ja sitähän me olemme.

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali

J-P Liikola

artikkelit

Asevelvollisuus

kansantalouden näkökulmasta
Teksti: Panu Poutvaara

Julkisessa keskustelussa asetetaan usein vastakkain
pieni ja kallis palkka-armeija ja suurempi mutta
halvempi asevelvollisuusarmeija. Nykyistä
tehokkaampi armeija voitaisiin kuitenkin saavuttaa
pienemmillä taloudellisilla uhrauksilla, jos
asevelvollisuudesta luovutaan.

S

otilasstrategit, historioitsijat,
filosofit ja politiikantutkijat
ovat väitelleet jo vuosisatoja
asevelvollisuuden ja ammattiarmeijan
keskinäisestä paremmuudesta. Myös
taloustieteilijät ovat osallistuneet debattiin Adam Smithistä alkaen. Jo Smith
toi esille keskeisimmät taloustieteen
argumentit asevelvollisuutta vastaan:
suhteellisen edun ja erikoistumisen.
Ihmiset eroavat lahjakkuuksiltaan.
Esimerkiksi hyvä kirurgi saattaisi olla
huono leipuri, kun taas hyvä leipuri
voisi olla huono kirurgi. Tämän vuoksi
julkinen sektori tyypillisesti palkkaa
työntekijänsä koulutetuista ammattilaisista – poikkeuksena armeija asevelvollisuutta edelleen käyttävissä
maissa. Kuitenkin suhteellinen etu ja
erikoistuminen toimivat myös julkisella sektorilla. Hyvä sotilas saattaa
olla huono sairaanhoitaja ja hyvä sairaanhoitaja huono sotilas. Harva kansalainen toivoo, että terveydenhuollon
ammattilaiset tai poliisit korvattaisiin
pakolla muutamaksi kuukaudeksi tai
vuodeksi rekrytoiduilla tilapäistyöntekijöillä.
Asevelvollisuuden puolustajat vetoavat monesti siihen, että ammattiarmeija tulisi valtiolle huomattavasti
kalliimmaksi. Saksassa asevelvollisuutta on jopa puolustettu sillä, että

sairaalat ja vanhainkodit tarvitsevat
siviilipalveluksen valinneiden halpaa
työvoimaa. Tämä argumentti sekoittaa
kirjanpidolliset ja taloudelliset kustannukset. Asevelvollisuuden taloudellinen rasite muulle yhteiskunnalle pitää
sisällään asevelvollisten menetetyn
työpanoksen heidän omalla alallaan.
Sairaaloissa tämä tarkoittaa hoitamatta
jääviä potilaita, yritysten tutkimusosastoilla tekemättä jääviä innovaatioita,
kouluissa pulaa pätevistä opettajista.
Osa asevelvollisten elinkaaritulon laskusta tulee muun yhteiskunnan jaettavaksi menetettyjen verotulojen kautta.

Asevelvollisuuden
dynaamiset kustannukset
Edellä lueteltujen staattisten kustannusten lisäksi asevelvollisuudella on usein
unohdettuja dynaamisia kustannuksia.
Asevelvollisuus viivästyttää opintoja ja
työkokemuksen karttumista.G. Imbens
ja W.van der Klaauw (1995) tarkastelivat asevelvollisuuden vaikutuksia
Alankomaissa 1980- ja 1990-luvuilla. Heidän arvionsa mukaan asevelvollisuuden suorittaminen voi laskea
keskimääräisiä elinkaariansioita jopa
viidellä prosentilla.
Osa asevelvollisista luonnollisesti
5

Panu Poutvaara
hyötyy armeijassa oppimistaan taidoista työelämässä armeijan jälkeen. Pakkoon perustuvan palvelun ongelmana
onkin, että palvelukseen otetaan myös
siitä eniten kärsivät. Asevelvollisuus ja
muu pakollinen työpalvelus eivät motivoi työntekijöitä samalla tavalla kuin
vapaaehtoinen palkkatyö. Pikemminkin pakollisessa työpalvelussa syntyy
kannustin pyrkiä pääsemään läpi mahdollisimman vähällä vaivannäöllä.
Kukin voi miettiä tämän seurauksia
laadun kannalta.
Yhteistutkimukseni amerikkalaisen Katarina Kellerin ja saksalaisen
Andreas Wagenerin kanssa tarkastelee tilastollisia menetelmiä käyttäen,
miten asevelvollisuus on vaikuttanut
talouskasvuun OECD-maissa vuodesta
1960 vuoteen 2000. Osoitamme, että
nuorten pakollinen asepalvelus on

Kylkirauta 1/2010

artikkelit
den poliittista tukea synnyttää myös
se, että huomattava osa äänestäjistä
sekoittaa kirjanpidolliset ja todelliset
taloudelliset kustannukset kuvitellen,
että asevelvollisuus on taloudellisesti
edullinen ratkaisu.
Osaltaan asevelvollisuuden poliittista tukea voi selittää historialla:
asevelvollisuusarmeija auttoi Suomen
itsenäisyyden pelastamisessa toisessa
maailmasodassa. Onkin aivan perusteltua kysyä, mikä olisi sen vaihtoehto
Suomen kaltaisessa laajassa maassa?

Vapaaehtoiset reservit?
Pienempi, mutta nykyistä paremmin
koulutettu ja varustettu reservi voidaan koota ilman asevelvollisuutta
reserveihin vapaaehtoisesti sitoutuvista miehistä ja naisista, joille maksetaan asianmukainen korvaus. Jo nyt
kansainvälisesti paljon kiitosta saanut
rauhanturvatyömme sekä vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta tuovat arvokkaan panoksen puolustuskykymme
ylläpitämiseen.
Vapaaehtoisuuteen pohjaavassa

järjestelmässä palvelusaikoja voitaisiin eriyttää nykyistä enemmän.
Paljon osaamista vaativiin tehtäviin
koulutettavat voisivat palvella nykyistä pitempään ja osallistua useammin
kertausharjoituksiin. Tilanne, jossa
asevelvollisia koulutetaan reserviin
ilman että heidän taidoistaan pidetään
huolta riittävillä kertausharjoituksilla, on tuhlausta. Vapaaehtoisuuteen
pohjautuvassa järjestelmässä määrää
korvattaisiin laadulla. Tämä luonnollisesti edellyttää, että koko ikäluokkaa ei
tarvita aktiivisiin reserveihin. Esimerkiksi Israelissa, jossa asevelvollisuus
koskee sekä miehiä että naisia, siirtyminen vapaaehtoisuuteen ei onnistuisi
ilman, että reservien koosta tingitään.
Suomessa ja muissa maissa, joissa
asevelvollisuus koskee vain miehiä,
siirtyminen on mahdollista.
Maanpuolustus on järjestetty vapaaehtoispohjalta valtaosassa rikkaita
teollisuusmaita, kuten Yhdysvalloissa,
Kanadassa, sekä valtaosassa Euroopan
unionia. Asevelvollisuuteen luottavat
Suomen lisäksi Euroopan unionin
vanhoista jäsenmaista mm. Saksa ja

Kuva Puolustusvoimat.

ollut yhteydessä keskimääräistä matalampaan talouskasvuun. Kielteinen
kasvuvaikutus on sitä pahempi mitä
suurempi osa työikäisestä väestöstä
joutuu palvelukseen ja mitä pitempi
keskimääräinen palvelusaika on. Vaikutukset näyttävät tulevan armeijassa
vietetyn ajan kielteisistä vaikutuksista
koulutusinvestointeihin. Tilastollisen
analyysimme perusteella kielteinen
kasvuvaikutus koski nimenomaan
pakollista palvelua. Puolustusmenojen osuudella bruttokansantuotteesta
ei ollut talouskasvuun tilastollisesti
merkitsevää vaikutusta.
Edellä kuvattujen tehokkuustappioiden perusteella voi vaikuttaa yllättävältä, että asevelvollisuusjärjestelmä on
säilynyt myös joissakin moderneissa
demokratioissa, kuten Suomessa. Osaselitys asevelvollisuuden poliittiselle
tuelle on sen kohdentuminen elinkaaren alkuvaiheeseen. Valtaosa äänestäjistä on ylittänyt asevelvollisuusiän,
kun taas alle 18-vuotiailla ei ole äänioikeutta. Näin ollen asevelvollisuuden
todelliset kustannukset kokee itse vain
murto-osa äänestäjistä. Asevelvollisuu-

Suomessa luotetaan asevelvollisuuteen pohjautuvaan järjestelmään. Vaihtoehtona on vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä.

Kylkirauta 1/2010

6

Kuva Puolustusvoimat.

artikkelit

Varusmiespalvelus on rasite kansantaloudelle ja yksittäiselle kansalaiselle. Sen hyötyä on mahdoton
mitata rahassa.
Kreikka, osa entisistä sosialistimaista
sekä suurin osa Aasiasta, Afrikasta ja
Latinalaisesta Amerikasta.
Vapaaehtoisuuteen pohjaavassa järjestelmässä puolustuskykyä voidaan
ylläpitää pienemmällä kokonaisrasituksella. Palvelukseen hakeutuisivat
ja reserviin sitoutuisivat entistä enemmän ne, joille armeijassa opituista taidoista on hyötyä siviilissäkin.
Myös siviilipuolen kriisinhallinnassa
voitaisiin luoda vastaava järjestelmä,
jossa kriisinajan tehtäviin sitoutuville
järjestettäisiin asianmukainen koulutus tehokkaasti siten, että taitojen ylläpitäminen haittaisi mahdollisimman
vähän opiskelua ja työelämään siirtymistä. Nykyisinhän vaaditaan, että
siviilipalvelusmiehet käyttävät tietyn
vähimmäisajan palvelukseen, vaikka
se merkitsisi ajan hukkaamista odotteluun. Tämä ei ole kenenkään etu.

Tasa-arvonäkökohtia
Suomessa ollaan syystäkin ylpeitä
sukupuolten välisen tasa-arvon suhteellisen hyvästä toteutumisesta. Suku-

puolisyrjivä asevelvollisuus on pahasti
ristiriidassa tasa-arvoihanteen kanssa.
Ajatusleikkinä voi kysyä, millaisia reaktioita syntyisi, jos miehille tai naisille määrättäisiin lakisääteisesti erilaiset
tuloveroasteet? Asevelvollisuus vastaa
miehille asetettua ylimääräistä veroa,
joka kerätään rahan sijasta pakollisena
työpalveluna.
Vapaaehtoisuuteen pohjaavan
mallin kustannuksia kauhistelevilta
voi kysyä, onko oikein sysätä asevelvollisuuden taloudellinen taakka lähes
kokonaan nuorille itsenäistä elämäänsä
aloitteleville miehille? Eikö olisi oikeudenmukaista, että maanpuolustukseen
sitoutuville miehille ja naisille maksettaisiin kohtuullinen korvaus menetetyistä työtuloista ja viivästyneestä
urakehityksestä? Kustannukset tulisi
rahoittaa kaikilta kansalaisilta perittävillä tuloveroilla.
Väestön ikääntyminen ja suurten
ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle ovat
merkittävä haaste Suomen kansantaloudelle. Uhkaavan työvoimapulan
oloissa on entistäkin tärkeämpää, että
jokaisen suomalaisen osaaminen tulee
7

käytettyä mahdollisimman tehokkaasti.
Nykyistä pienempi ja tehokkaammin
koulutettu reservi merkitsisi suurempaa työelämässä olevien joukkoa ja
korkeampia verotuloja. Osa asevelvollisuuden purkamisesta tulevista kansantaloudellisista säästöistä voitaisiin
ohjata materiaalihankintoihin. Tällöin
nykyistä vahvempi armeija voitaisiin
saavuttaa pienemmillä kansantaloudellisilla kokonaiskustannuksilla. Vahva
kansantalous pystyy rahoittamaan
myös maanpuolustuksensa paremmin.
Kirjoittaja on kansantaloustieteen
professori Helsingin yliopistossa. Hän
on julkaissut kansainvälisesti useita
tutkimuksia asevelvollisuudesta ja vapaaehtoisarmeijasta. 
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Operaatio täyskäännös
Teksti: Hannu Laakso

Vuodet talouselämän palveluksessa ovat paljastaneet
inhimillisessä käyttäytymisessä kiusallisen kaavan:
vaikeissa tilanteissa ongelmat usein tunnistetaan,
mutta sitten ne kielletään – ei koske meitä. Ongelmien
tunnustus on vaikeata niin pienissä kuin suurissakin
organisaatioissa, niin valmistavassa teollisuudessa
kuin palvelualoilla.Voisiko sellaista tapahtua
organisaatiossa nimeltä puolustusvoimat?

V

uoden 2007 alusta lähtien
olen saanut työskennellä reserviläisenä Pääesikunnan
alaisuudessa toimivassa Johdon Yhteistyöryhmässä, josta käytetään myös
lyhennettä JYTY. Kenraaliluutnantti
Markku Kolin johdolla synnytetyn
ryhmän tarkoitus on syventää puolustusvoimien ja talouselämän välistä vuoropuhelua. Puolustusvoimien
johdon kannalta vuoropuhelu tarkoittaa
mahdollisuutta altistaa omia ajatuksia,
näkemyksiä ja kokemuksia kriittiseen
ja syvälliseen vuoropuheluun, tunnistaa omaan vastuualueeseen liittyviä ongelmia ja mahdollisuuksia sekä löytää
uusia lähestymistapoja ajatteluun ja
toimintaan.
Meille Johdon Yhteistyöryhmän
viidelle reserviläisjäsenelle (Risto Siilasmaa, Mikko Kosonen, Pertti Korhonen, Timo Karttinen ja tämän artikkelin
kirjoittaja) kuluneet kolme vuotta ovat
tuoneet etuoikeutetun mahdollisuuden
perehtyä kansalliseen arvoperustaan
kiinnittyvän instituution syvärakenteisiin, suorituskykyihin ja johtamiseen.
Viime vuonna kirjoitin Juho Lipsasen kanssa kirjan ’Operaatio Täyskäännös – The Art of Turnaround’. Kirjan
kirjoittaminen lähti liikkeelle työvuosiemme varrella tekemistämme havainnoista, joita voi monilta osin soveltaa
myös julkisen sektorin toimijoihin.
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Tämän kirjoituksen tarkoituksena on
peilata kirjan teesejä puolustusvoimien
rakenteita ja tulevaisuutta vasten.
Jokainen suomalaisorganisaatio
sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tulee jossain vaiheessa elinkaartaan tilanteeseen, jossa sen on pakko
sopeuttaa ja muuttaa toimintaansa.
Yleisiä syitä organisaatioiden täyskäännökselle ovat talouskriisin ja sen
monenkirjavien johdannaisvaikutusten
lisäksi liian pitkään vallinnut kyvyttömyys kyseenalaistaa vanhoja toimintamalleja tai toimintaympäristön
muutokset. Viimeksi mainittuja riittää
puolustusvoimissakin:
-

-

-

vielä nyt etäiseltä tuntuva globalisaatio tulee vaikuttamaan myös
kansallisten puolustusjärjestelmien
rakenteisiin: miten puolustusvoimat
päivitetään ennen kuin syytökset
”vanhoihin sotiin nojaavista rakenteista” kasvavat liian äänekkäiksi
koko ajan muuttuvat puolustusvoimien uhkakuvat, joiden painoarvo
voi heiketä muiden uhkakuvien
kuten järjestäytyneen rikollisuuden, epidemioiden, energiaverkon
tai tietojärjestelmien suurhäiriöiden
saati mahdollisten ekokatastrofien
vallatessa päättäjien huomiota
yksilöä korostavat yhteiskunnalliset
muutokset, jotka kyseenalaistavat
yksilöiden yhteiskunnalle tekemiä
8
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-

uhrauksia kuten varusmiespalvelusta
tulevat (dramaattiset) muutokset
huoltosuhteessa
suurelta osin vielä edessäpäin oleva
julkisen talouden kriisi ja sen sen
johdannaisvaikutukset.

Käännösjohtaminen
on kokovartalolaji
Turnaround-johtamisessa tärkeintä on
ymmärtää johtamisen kokonaisvaltaisuus: muutostilanteessa tulee tunnistaa
ja ymmärtää paitsi faktat myös tunteet,
politiikka ja organisaatiorakenne.
Useimmiten valokeilassa ovat pelkästään ensiksi mainitut.
Muutoksessa organisaation rakennetta on yksinkertaistettava ja tehtävä
mittarit jokapäiväiselle operatiiviselle
tekemiselle eikä vain tuloksille. Niiden
avulla organisaatiokulttuuria pystytään

artikkelit
lopulta muuttamaan. Puolustusvoimien
kannalta on tärkeintä huolehtia selkeästä mittaristosta ja sen sisäisestä priorisoinnista. Yleensä se mitä mitataan
tulee tehdyksi (ja päinvastoin). Vaarallisin tilanne syntyy silloin, kun strategisia perusasioita halutaan muuttaa,
mutta mittarit säilyvät entisellään.
Organisaation muutoksessa kyseessä on ei enempää eikä vähempää kuin
kulttuurivallankumouksen johtaminen.
Jos Kadettikoulua käydessä ajattelee,
että uran varrella ei tule kantamaan
minkäänlaisia vallankumouksen lippuja, niin toisin saattaa käydä, koska
puolustusvoimat – siinä missä mikä
tahansa organisaatio – vaatii jatkuvaa
uudistamista. Mikäli toimintakulttuuri ei uudistu puolustusvoimien muutoksen mukana, vanha rakenne alkaa
vahvistaa itseään ja on pian entistäkin
voimallisempi – eilistä on ikävä, eikö
saisi…
Organisaation täyskäännöksessä
johtajalla on kolme roolia. Turnaround-arkkitehti suunnittelee, mitä
pitäisi tehdä vähemmän ja kustannusleikkausten jälkeen päättää, mitä pitäisi tehdä enemmän. Kipparin roolissa
johtajan tehtävänä on ohjata, minne ja
miten mennään, ja vastata miksi-kysymyksiin. Valmentajan rooliin puolestaan kuuluu kommunikoida ihmisten
kanssa, jotka tekevät organisaatioissa
varsinaista työtä.
Turnaround-muutosten johtamisessa johtajan tulee olla riittävän kova
puuttuakseen tunnistettuihin ongelmiin. Kilttinä olemisen vuoro on vasta
sitten, kun saadaan aikaan tuloksia.
Pitää myös muistaa, että hyville hevosille on löydettävä hyvät ratsastajat:
menestyvillä johtajilla on kyky palkata
itseään parempia alaisia.
Puolustusvoimien johtamistyössä
näyttäisi olevan vahvaa kyvykkyyttä
kuunnella ja myös soveltaa kuultu palaute käytäntöön – vuorovaikutuksen
taso ylittää monin paikoin yritysten
vastaavan kyvykkyyden. Jos ulkopuolisten käsitykset puolustusvoimien
johtamiskäytännöistä perustuvat ammoiseen varusmiesaikaan, niin mielikuvat ovat vanhentuneet tämän päivän
todellisuudesta.
Niin sanotuksi kehitysalueeksi nostaisin joissakin tilanteissa havaitsemani
positiivisen palautteen inflatoitumisen.
Jos ennen sanottiin, että hyvin hoidettu

homma, niin olisiko mahdollista, että
nykyään samainen ilmaisu saattaa
alaisen korvissa kuulostaa keskinkertaiselta tai jopa sitäkin huonommalta? Se tarkoittaisi käytännössä sitä,
että esimerkiksi numeroasteikolla 1-5
keskiarvo ei enää olekaan kolmosen
kohdalla, vaan selvästi ylempänä. Tällaisessa tilanteessa ongelmaksi saattaa
tulla itsetyytyväisyyden riski ja se, ettei
ongelmia halutakaan löytää.
Jos tämä olisi todellisuutta, edessä
on rakenteellisen epäsuhdan tuottamia
pulmia aina palkitsemisjärjestelmiä
myöten, koska aidosti keskinkertainen
suoritus arvioidaan kolmosta paremmaksi, jolloin palkitsemisjärjestelmät
alkavat tuottaa myös rahallisia kannusteita (lue: suurempia palkkakuluja).

Ei voi olla ratkaisua,
jos ei ole ongelmaa
Operaatio Täyskäännös -kirja on
tuottanut verkossa väkevähköjä puheenvuoroja. Selvästi eniten on kuohuttanut teesimme siitä, että jos ei ole
ongelmaa, ei voi olla ratkaisua. Teesi
on herkullinen väärin ymmärtämisen
paikka. Muutama poiminta verkossa
käytetyistä puheenvuoroista:
-

-

-

”Mistä löytyy se johtaja, joka
myy ja valtaa markkinoita, luo
työpaikkoja ja levittää positiivista
ilmapiiriä ympärilleen – ei takerru
ongelmiin saati paisuttele niitä?”
”Minä piruparka kun luulin, että
johtajan pitäisi löytää mahdollisuuksia ja businessta, eikä keskittyä
ongelmiin”
”Tulee mieleen, että mitä ihmeen
epäempaattisia hirviöitä johtajat
ovatkaan.”

Ajattelimme tämän niin, että johtajan jos kenen tehtävänä on tarttua
ongelmiin. Varsinkin kriisiorganisaatiossa juuri se on johtajan tehtävä, ja
siitä hänelle maksetaan. Se että etsitään
ongelmia – ja erityisesti ongelmien alkuperäistä juurisyytä – on käsityksemme mukaan kaiken tervehtymisen alku,
koska muussa tapauksessa hoidetaan
vain oireita. Pahimmassa tapauksessa
totutaan ongelmien olemassa oloon ja
jatketaan kuten ennenkin (niin kauan
kuin rahat riittävät).
Palataan hieman taaksepäin ja tehdään kiusallinen kysymys: miksi orga9

nisaatiot tottuvat ongelmiinsa? Kerta
toisensa jälkeen näyttää siltä, että esimerkiksi yritykset oppivat sietämään
tilanteensa vähittäistä heikkenemistä,
kuten avainhenkilöiden lähtemistä,
heikkenevää laatutasoa, lisääntyviä
asiakasvalituksia tai riutuvia talouslukuja – usein juuri tässä järjestyksessä. Negatiiviset muutokset havaitaan,
mutta ratkaistaan usein vain viimeksi
tullutta ongelmaa. Tunnistetaan ongelmat ja saman tien kielletään ne – ei
koske meitä.
Ei voi olla ratkaisua, ellei ole ongelmaa. Turnaround-tilanne vaatii aina
heräämisen ja syntien tunnustamisen.
Esimerkiksi puolustusvoimien positiivisen palautteen inflatoitumista voisi
välttää tutkimalla heikkojakin signaaleita, jotka auttavat paikallistamaan
ongelmia ennen kuin ne eskaloituvat
kriisiksi.

Ei syty,
jos ruuti on märkää
Toinen työvuosien varrella havaittu
pulma on ollut se, että kriisiorganisaatioissa oikaistaan ajan säästämiseksi
suoraan siihen, että johto myy henkilöstölle ratkaisua. Pian aletaan ihmetellä, miksi henkilöstö ei syty ratkaisuun.
Miksi syttyisi, jos henkilöstö ei alun
perinkään ole nähnyt mitään ongelmaa? Jos ongelmaa ei nähdä, ruuti on
märkää. Niin irvokkaalta kuin se kuulostaakin, henkilöstölle tulee ensin
’myydä’ ongelma, sitten vasta ratkaisu. Näin mahdollisuudet organisaation sitoutumiseen ovat huomattavasti
paremmat.
Muutos ei ole helppoa kenellekään.
Sen tietää jokainen muutosorganisaatiossa työskennellyt ihminen, joka on
itse kokenut tai vähintäänkin nähnyt
lähipiirissään irtisanomisia, lomautuksia ja toimenkuvien muuttamista. Yrityselämässäkin suunnan kääntämisen
ymmärtää helpommin, jos organisaatio on kohdannut taloudellisen kriisin, mutta vaikeimpia tapauksia ovat
sellaiset yritykset, jotka ovat – vielä
toistaiseksi – kannattavia, mutta toimintaympäristön muutos uhkaa tulevaisuutta: samalla tavalla toimiminen
johtaisi lopulta tuhoon.
Varsinkaan julkisen talouden kriisi
ei ole tavoittanut kaikkia keskustelijoita. Torikeskusteluissa tunnutaan olevan
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Daavid voittaa Goljatin
– vielä tänäkin päivänä
Organisaation muutoksessa pienempi
asia voittaa aina suuremman. Jos uusi
strategia ja olemassa oleva toimintakulttuuri ajautuvat ristiriitaan (kuten
usein tekevät), jälkimmäinen voittaa.
Uusi strategia kohtaa voittajansa myös,
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palaverikäytännöissä ja –agendoissa
saati mittareissa tapahdu muutoksia,
on turha odottaa uuden strategiankaan
käytännön toteutumista.
Puolustusvoimat on niin suuri organisaatio, että mittareiden ylläpito
ja kehittäminen edellyttävät vahvaa
edestä johtamista. Vahvan johtamisen
malli edellyttää rooleja, joissa asiasta
vastaavilla johtajilla on aukoton valta
tehdä mittaamista ja tulosten edellyttämiä toimenpiteitä koskevia päätöksiä.
Tärkeimpiä mittareita kannattaisi harkita esimerkiksi rahan, henkilöstön ja
varusmiesten näkökulmasta. Operatiivisen tekemisen mittareilla kiteytetään,
mitä todella pitää saada aikaan nykyisellä henkilöstöllä ja käytössä olevilla
muilla resursseilla.

Yesbutterit
ja whynotterit
Minkä tahansa yhteisön muutostilanteessa muutos alkaa aluksi vahvistaa
vanhaa jo olemassa olevaa kulttuuria.
Kipupisteeksi muodostuu uuden strategian ja yrityksen rakenteelle ominaisen
perinteisen toiminnan ristiriita. Siksi
yrityksen käännöksen johtaminen on
kulttuurivallankumouksen johtamista: ihmiset on saatava tekemään jotain
uutta ja parempaa sekä luopumaan
jostain vanhasta. Viimeksi mainittu
on vaikein rasti, koska usein vallalla
on pelkkä lisäämisen kulttuuri.

Kuva Puolustusvoimat.

jos tekemisen mittareita ei
päivitetä vastaamaan uutta
strategiaa.
Uusi strategia voi
kaatua myös IT-järjestelmiin, jos niitä ei kehitetä
uutta strategiaa vastaavaksi. Useimmat meistä ovat
joskus olleet tilanteessa,
jossa esimerkiksi kaupan
palveluhenkilö ei pysty
toteuttamaan toivettasi,
koska ”meidän järjestelmämme ei tue sitä”. Tällaiset tilanteet herättävät
epäuskoista ärtymystä,
mutta johtavat kuitenkin
lopputulokseen, jossa järjestelmä sanoo viimeisen
sanan. Jos IT-järjestelmien
yhteensopivuutta strategian päivitykseen ei varmisteta, voi syntyä irvokas
Pohjois-Korean johtaja Kim Jong II antoi äs- kontrasti, jossa vastakkain
kettäin täysin yllättävän lausunnon, jossa ovat organisaation uusi
tunnustettiin eräitä maan epäkohtia. Täys- strategia ja järjestelmien
käännöstä saadaan kuitenkin edelleen odottaa. joustamaton tyrannia. Tällaisessa tilanteessa uuden
strategian kohtalo on jäädä
sitä mieltä, että on luotu ongelmia vaik- vain musteeksi paperille.
kei tarvita ratkaisuja. Kannattaa tarjota
Kirjamme ns. tikapuumallin tarkoiratkaisua vasta, kun joukkosi tunnista- tuksena on varmistaa ’pienten’ asioiden
vat – ja tunnustavat – ongelman. Kun (mittarit, IT-järjestelmät, palkitseminen
fakta ja tunne ongelmasta on ’myyty’, ja niin edelleen) synkronisoituminen
latu on auki ratkaisulle ja siihen sitou- uudistettuun strategiaan. Kärjistetysti
tumiselle.
voisi todeta, että ellei organisaation
Pohjois-Korean johtaja Kim Jong Il
on hiljattain antanut poikkeuksellisen
lausunnon, jossa hän myöntää, ettei
valtio ole onnistunut tarjoamaan kansalaisilleen kelvollista elintasoa. Hänen
mukaansa ihmisten elämänlaadussa
on vielä paljon parannettavaa, vaikka
maa onkin ”poliittisesti ja sotilaallisesti
vahva”. Lausunto vaikuttaa merkittävältä täyskäännökseltä Pohjois-Koreassa - kun synnit on tunnustettu, todelliset
muutoksetkin ovat mahdollisia (tosin
uskon vasta, kun näen).

Puolustusvoimien harjoituksissa palautteet annetaan usein välittömästi. Monien harjoitusten jälkeen pidetyt palautetilaisuudet ylittävät
tasoltaan monelta osin yritysten vastaavat tilaisuudet.
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Puolustusvoimissa asioista vastaavilla johtajilla on oltava asianmukainen valta. Kuvassa
joulukuulta 2009 on puolustusvoimien johtoa esittelytilaisuudessa.
Mitä enemmän esiintyy yesbuttereita, sitä poliittisemmaksi ja
aikaavievämmäksi muutos tulee. Yesbutterithan ovat ensin kilttejä ja luovat
vaikutelman yhteistyöhaluisesta ja –
kykyisestä toimijasta. Pulma piilee
siinä, että kaikki mikä yesbuttereiden
puheessa on merkityksellistä, tulee
mutta-sanan jälkeen.
Yhteisymmärryksen saavuttamiseksi aletaan lopulta tehdä kompromisseja, jotka säilyttävät vanhaa kulttuuria.
Tehokkaissa organisaatioissa ei kuitenkaan tapella historiasta, vaan tulevaisuudesta.
Kun uusi kulttuuri saa riittävästi jalansijaa, ihmisiä ei tarvitse enää
kääntää, vaan he kääntävät itse itsensä.
Yrityksen käännöstä ei ole tehty vielä
silloin, kun talous on tasapainottunut,
vaan vasta sitten, kun kulttuurivallankumous on tuottanut uuden suunnan ja
sitä tukevan toimintakulttuurin.

Täydelliset suunnitelmat
Meillä suomalaisilla on taipumus
oikaista suoraan tekemiseen ilman
riittävää analyysiä, johtopäätöksiä ja
tavoitteita tiekarttoineen. Toisessa ääripäässä teemme ’täydellisiä suunni-

telmia’, jotka eivät koskaan valmistu,
koska yksityiskohtia hiotaan loputtomasti. Jos suunnitelmat valmistuvatkin,
ne tulevat valmiiksi vasta kun maailma
ympärillä on taas jo muuttunut, jolloin
suunnitelmat ovat erääntyneet ennen
syntymäänsä.
Monissa harjoituksissa olen havainnut, että upseeritkin tiedostavat
ongelman. Perfektionismin peikko on
ilkeä otus, koska se tuottaa usein kaavamaisia ratkaisuja, joissa tärkeintä on
muoto. Siitä kertoo jo retoriikka: usein
puhutaan harjoituksen läpivientisuunnitelmista. Kun katseet kiinnittyvät
tekemisen muotoon, saattavat monet
käytännön oivallukset jäädä katveeseen.
Olisi kuitenkin kohtuutonta todeta,
että harjoituksissa tavoitellaan vain
täydellistä muotoa, koska harjoituksia
seuraavat palautekeskustelut peittoavat
monin paikoin yritysten vastaavat käytännöt. Moni yritys väkevöittäisi kilpailukykyään, jos sillä olisi vastaavaa
kyvykkyyttä aina aika ajoin pysäyttää
kiire tekemisen arviointiin ja sen myötä
syntyviin korjausliikkeisiin.
Lopuksi, aivan omanlaisensa
haasteen puolustusvoimat voi löytää
poliittisten tahojen ohjauksesta, jossa
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pahimmassa tapauksessa operatiivinen
ja strateginen agenda sekoittuvat keskenään ja monenkirjavat poliittiset intressit tunkevat esiin. Terve järki sanoo,
että isänmaan etu on pitää kaksi edellä
mainittua agendaa erillään toisistaan:
valtiollinen johto ohjaa ja valvoo strategista kehittymistä siinä missä puolustusvoimien ’konsernijohto’ vastaa
organisaation operatiivisesta johtamisesta.
Nämä edellä kuvatut ajatukset olen
kirjoittanut samassa hengessä kuin
Juho Lipsasen kanssa kirjoittaessamme kirjan: totuudenpuhujalla ei ole
sijaa majatalossa. Toivon, että suorapuheisuus ei kuitenkaan ole tuottanut
tahdittomuuden vaikutelmaa, koska
kaiken perustana on mittava kunnioitus ja kehittämisen tahto kansallista
instituutiotamme sekä sen tulevaisuutta
kohtaan.
Kirjoittaja on mediatoimisto Pool
Media Internationalin toimitusjohtaja ja toinen Operaatio Täyskäännös
–kirjan kirjoittajista. 
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haastattelu

Kokeneen sotilaan
muistelmia
Haastattelu: Arto Kotro & Tapio Skog

H

aastattelu tapahtui eversti
Wuorenheimon kotona Helsingissä. Kumpikin haastattelijoista on aikoinaan toiminut eversti
Wuorenheimon suoranaisena alaisena
ja on harmitellut sitä, ettei ole jo silloin
merkinnyt ylös kuulemiaan everstin
kokemuksia. Niitä on paljon, monet
ovat hauskoja ja ennen kaikkea monet
ovat hyvin opettavaisia.

Nykyisin ovat hyvin harvassa ne kadettiupseerit,
jotka ovat palvelleet rintamalla jo talvisodassa.
Eversti Ossian Wuorenheimo on yksi heistä. Hänellä
on takanaan hyvin monipuolinen sotilasura. Hänet
tunnetaan hyvin värikkäänä kertojana. Tämä
värikkyys ei ole kadonnut Wuorenheimon täytettyä jo
kunniakkaat 91 vuotta.

Helppo päätös sotilasuralle

Vänrikkinä talvisotaan

Mikä sai herra everstin lähtemään sotilasuralle? Entä varusmiespalvelus?

Toimitte talvisodassa reservin vänrikkinä monenlaisissa tehtävissä.
Kuinka sota alkoi ja mitä nämä
tehtävät olivat? Kuinka näkyi talvisodan henki?

Taustalla on monta tekijää. Ensinnäkin
esi-isiäni oli ollut Haminan Kadettikoulussa, tosin Bergbom-nimisinä.
Viimeisin heistä, josta tuli myöhemmin
Wuorenheimo, keskeytti Haminassa
opintonsa ja siirtyi virkamieheksi. Hänestä tuli senaattori ja maamarsalkka ja
hän teki poliittista uraa. Taustoista johtuen omasta kodistani muodostui sitten
eräänlainen suojeluskuntakoti. Isäni oli
toimi ikämiespataljoonassa Helsingissä
ja veljeni oli sen konekiväärikomppaniassa. Minä jouduin sitten suojeluskunnan poikakomppaniaan. Siitä se alkoi.
Varusmiehenä palvelin Suomen
Valkoisessa Kaartissa vuonna 1938.
Palvelin kaartin Vaasan Pataljoonassa,
joka oli sijoitettu Kaartin kasarmeihin,
jotka ovat nykyisin puolustusministeriön ja Pääesikunnan käytössä. Toinen
Kaartin pataljoonista, Lapuan Pataljoona, oli Hyrylässä. Joukko-osastolla ei
ollut aliupseerikoulua. Aliupseerikoulutus saatiin Hyrylässä Vöyrin koulussa. Kun minulta on kysytty, missä kävin
aliupseerikoulun, olen aina vastannut,
etten ole käynyt missään aliupseerikoulua. Olen sen sijaan käynyt Vöyrin
koulun.
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Kun olin käynyt RUK:n, minut komennettiin upseerikokelaana Viipuriin
Huoltorykmenttiin reservihuoltoupseerikurssille. Ollessani kurssilla alkoi
syksyllä 1939 YH. Kurssi keskeytettiin, ja minä lähdin takaisin Suomen
valkoiseen Kaartiin. Kaartin pääosat
olivat kuitenkin jo lähteneet pois Helsingistä. Paikalla oli enää nuorin saapumiserä. Ryhdyin kouluttamaan tätä
saapumiserää yhdessä harvojen vielä
kasarmeille jääneiden kantahenkilökuntaan kuuluvien kanssa. Siellä oli
muun muassa musiikkivänrikki Artturi
Rope.
Jostain oli tullut käsky, että noudatetaan toistaiseksi alkuperäisiä
koulutusohjelmia. Näin tapahtuikin.
Ohjelmien mukaan itsenäisyyspäivinä pidetään paraati. Vallinneesta tilanteesta huolimatta harjoiteltiin paraatia
varten. Niinpä 30. marraskuuta nuorin
saapumiserä marssi aamulla yhdessä
soittokunnan kanssa Kaivopuistoon paraatimarssiharjoitukseen. Soittokunta
soitti Kaivohuoneen terassilla Artturi
Ropen johdolla ja nuorin saapumiserä
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marssi siinä edessä edestakaisin. Silloin
alkoi talvisota minun osaltani. Alkoi
kuulua surinaa. Useita lentokoneita
lensi ylitsemme ja alkoi pommittaa
Helsinkiä. Harjoituksen johtaja teki
nopean ratkaisun. Joukot siirtyivät pikavauhtia kasarmille.
Hämmästyin melkoisesti, kun huomasin, että kasarmin pihalla oli suuri
määrä autoja. Ne olivat Helsingin Liikennelaitoksen busseja. Paikalla oli
eräs upseeri 1. Divisioonan Esikunnasta. Hän käski: ”varustus taisteluvarustus ja miehet autoihin!”. Noudatin
tietysti pikaisesti käskyä ja sullouduimme autoihin tietämättä mihin mennään.
Sitten tultiinkin Malmin ampumaradalle ja majoituttiin radan rakennuksiin. Vihollisen ilmatoiminta jatkui.
Olisi pitänyt kouluttaa nuoria sotilaita, mutta tämä oli käytännössä mahdotonta. Jatkuvasti tuli puhelimella
tai lähetillä käskyjä, että sellaisilla ja
sellaisilla ominaisuuksilla varustettuja
varusmiehiä oli ilmoittauduttava siellä
ja siellä. Jouduin lähettämään varusmiehiä Helsinkiin eri kohteisiin mutta
myös Helsingin ulkopuolelle.
Heräsi kysymys, mikä tämä oma
joukkomme oikeastaan oli. Huhupuheen mukaan oli muodostettu T-JR 1,
siis Täydennysjalkaväkirykmentti 1,
joka ottaa joukkoihinsa Suomen Valkoisen Kaartin nuorimman saapumi-
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serän. Totesinkin sitten eräänä päivänä,
että Kaartin kasarmilla perustetaan
kovaa vauhtia joukkoa, josta tulee I
Pataljoona tähän rykmenttiin. Jossain vaiheessa, jota reservin vänrikki
ei oikein havainnut, selvisi, että tästä
täydennysrykmentistä tuli Jalkaväkirykmentti 61.
Jouduin itse lähtemään Hämeenlinnaan ja ilmoittauduin siellä. Jalkaväkirykmentti 61:n komentajaksi
oli määrätty jääkärimajuri Uuno Tiirikkala, joka oli toiminut Lapuan Pataljoonan komentajana. Rykmentin
perustaminen tapahtui siten, että Hämeenlinnassa perustettiin rykmentin
esikunta, esikuntayksiköt, kevyet kolonnat ja II Pataljoona. Helsingissä perustettiin I Pataljoona. Santahaminassa
perustettiin III Pataljoona Uudenmaan
Rykmentin nuorimmasta saapumiserästä. Se oli ruotsinkielinen. Näin saatiin
kokoon rykmentti, josta kuitenkin puuttui joitakin yksiköitä.
Minä jouduin perustamaan erään
kartanon alueella ampumatarvikekolonnan, joka oli kevyiden kolonnien
ampumatarvikeosa. Siinä olikin tekemistä, kun hevosia tuli ympäri Suomea.
Samaan aikaan perustettiin elintarvikekolonnia ja pommitukset häiritsivät toimintaa. Kun kolonnat olivat jokseenkin
valmiit, odotimme lähtöä rintamalle.
Näin ei kuitenkaan tapahtunut, koska
ratapihaa pommitettiin. Lähtö viivästyi
helmikuulle 1940 asti. Hämeenlinnasta
mentiin junakuljetuksella Elisenvaaraan. Siellä odotimme jännittyneenä kumpaan päähän veturi liitetään.
Olimmeko lähdössä itärintamalle vai
Kannakselle? Lähdimme Kannakselle.
Meidät purettiin Pyhäjärven asemalle.
Sieltä lähdimme vaihtamaan joukkoja
rintamavastuustaTaipaleessa. Siellä oli
eteläpohjalainen Jalkaväkirykmentti 23
käynyt pitkään menestyksellistä torjuntataistelua. Nyt sinne tuli vajaastikoulutettu nuorimmista saapumiseristä
koottu Jalkaväkirykmentti 61. Rykmentin reserviläiset olivat puolestaan
verraten vanhoja, osa jopa ylivanhoja.
Joukossa oli nostomiehiäkin.
Rintamavastuuseen siirtynyt
joukko oli täysin sotaa kokematon, siinähän olivat Suomen Valkoisen Kaartin ja Uudenmaan Rykmentin alokkaat.
Vaikutti siltä, että vihollinen oli saanut
tiedon tällaisen kokemattoman joukon
siirtymisestä rintamavastuuseen tai

luona eikä minun tarvinnut siirtää sitä
mihinkään. Sitten tuli välirauha ja vetäydyimme uuden rajan taakse.
Nykyisin puhutaan paljon talvisodan hengestä. Silloin en kuullut tästä
puhuttavan. Tämä henki näkyi kuitenkin siinä, että miehet purivat hammasta
ja sanoivat: ”Ryssää ei tästä päästetä”!
Jalkaväkirykmentti 61 oli siitä erikoinen, että poisluettuna nuoret alokkaat
oli suuri osa muusta henkilöstöstä yliikäisiä ja monet vajaasti koulutettuja.
Taistelut olivat heille jo fyysisestikin kovin raskaita. Talvisodan henki
näkyi kuitenkin myös heissä siinä, että
yksikään ei lähtenyt karkuun pahimmassakaan tilanteessa vaan sotilaat
mieluummin kaatuivat paikalleen.

Kadetti Ossian Wuorenheimo
vuonna 1940. Rinnassa talvisodan kunniamerkit.
vaihto tapahtui taitamattomasti. Syntyi
erittäin vaikea tilanne, kun kapteeni
Arvo Lemisen komentama I Pataljoona kärsi hyvin suuret tappiot erityisesti
vihollisen tykistötulessa ja lentopommituksessa. Minulle ei jäänyt mitään
kuvaa esimerkiksi jääkärimajuri Grönroosin komentaman III Pataljoonan toiminnasta. Totesin näiden taisteluiden
aikana, kuinka suppea reservin vänrikin
liikkuma-ala ja havaintomahdollisuudet olivat. Myöskään tieto ei kulkenut
tai sitä ei ollut. Sen sijaan kaaosta riitti.
Nuorena ampumatarvikekolonnan
upseerina jouduin tekemään hyvin erilaisia asioita, joita rykmentin esikunta
käski. Esimerkiksi jouduttiin rakentamaan piikkilankaesteitä, jotka sitten
toimitettiin pimeällä etulinjaan.
Kaksi viikkoa ennen sodan loppumista rykmentti siirrettiin pikamarssia
Vuosalmelle, jossa se ryhmittyi puolustukseen. Siellä levisi ”hevosmieshuhu”,
että tulee panssarihyökkäys. Rykmentin komentaja käski minun muodostaa pikaisesti panssarintorjuntaosasto.
Tehtävä ei ollut helppo, sillä ei ollut
materiaalia. Sain kuitenkin käsikranaatteja, kasapanoksia ja polttopulloja. Yhtään panssarintorjuntatykkiä tai
panssarintorjuntakivääriä en saanut.
Olimme kuitenkin sodan loppuajan
valmiit panssarintorjuntaan. Osasto
oli Vuosalmella metsänvartijan mökin
13

Erikoisella tavalla
Kadettikouluun
Kävitte 24. kadettikurssin vuosina
1940 – 41. Kuinka pyrkiminen kurssille tapahtui ja millaisia olivat välirauhan ajan kadetit?
Talvisodan jälkeen minut komennettiin reservin upseerina kadettiupseerien mukana Hämeenlinnaan
Panssarintorjuntakoulutuskeskukseen
panssarintorjuntatykkikomppanian
päällikkökurssille. Sieltä minut komennettiin Kadettikouluun. Aikanaan
Reserviupseerikoulussa meillä oli ollut
kysely siitä, ketkä olisivat halukkaita
Kadettikouluun. Minä ilmoittauduin ja
jouduin katselmukseen, jossa ”korkea
raati” arvioi minua ja päätyi siihen, että
olin sovelias kadettiupseeriksi. Minun
käskettiin laittaa hakupaperit. Minut
hyväksyttiin kadettikurssille, jonka piti
alkaa vuoden 1940 alussa. Nyt kurssi
alkoi 6.5.1940. Kaikki ne, jotka oli
hyväksytty edellä mainitulla tavalla,
joutuivat aloittamaan opiskelun tämän
24. kadettikurssin mukana.
Kurssi oli hyvin erikoinen. Se kesti
noin vuoden, 16.5.1941 asti. Joukossa oli kadetteja, jotka olivat toimineet
talvisodassa komppanianpäällikköinä,
joukkueenjohtajina tai muissa nuoren
upseerin tehtävissä, muutamia upseerikokelaita ja myös suoraan koulun
penkiltä tulleita. Joillakin oli takanaan
jo akateemisia opintoja. Kouluttajat
olivat epäileväisiä siitä, kuinka kadetit valmistuttuaan pärjäisivät tulevissa
tehtävissään. Kurssin päätyttyä tilan-

Kylkirauta 1/2010

haastattelu
ne kuitenkin muuttui nopeasti. Lyhyen
loman jälkeen siirryimme joukko-osastoihin, joissa alkoi joukkojen täydentäminen ja perustaminen. Itse siirryin
4.Prikaatiin Haminaan. Meidät nuoret
upseerit otti vastaan eversti Kiira. Hän
katsoi meitä huolestuneena ihmetellen
mitähän kadettiupseereita me oikein
olemme.

Jalkaväkirykmentti 4:ään
Olitte koko jatkosodan ajan rintamajoukoissa. Millainen oli sotatien-ne?
Kun olimme kesäkuun alussa 1941
harjoituksissa Ravijoella, tuli ilmoitus,
että prikaatista muodostetaan Jalkaväkirykmentti 4, ja komentajaksi tulee

eversti Valter Nordgren, Sotakorkeakoulun taktiikan opettaja. Rykmentin
I ja II Pataljoona muodostettiin prikaatin varusmiehistä ja III Pataljoona Kymenlaakson ja eräiden muiden
alueiden reserviläisistä. Kranaatinheitin- ja panssarintorjuntakomppaniat
olivat varusmiesyksiköitä. Rykmentti
oli miehistöltään hyvin nuorta. Minut
määrättiin 2. Konekiväärikomppanian
päälliköksi.
Olin koko jatkosodan JR 4:n riveissä. Rykmentin tulikaste jatkosodan
alussa epäonnistui täysin. Osasto II Pataljoonasta yritti ylimenohyökkäystä
erääseen saareen Virolahdella. Ylimenokalustoa ei ollut. Rannoilta kerättiin
veneitä, joilla yritettiin toteuttaa ylimeno soutaen. Vihollinen pystyi tähys-

Luutnantti Wuorenheimon konekiväärikomppanian miehiä taistelussa
hyökkäysvaiheessa loppusyksyllä 1941.
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tämään toiminta-alueelle ja hyökkäys
olisi päättynyt katastrofiin, jollei oma
tykistö ja kranaatinheittimistö olisi pystynyt vaientamaan vastarannalta ampuvaa vihollista. Muuten ei monikaan
olisi tullut takaisin. Onneksi joukot
pääsivät saaresta pois.
Siirryimme Joutsenoon ja Pulsaan.
Rykmentin kokoonpanoa muutettiin
niin, että I Pataljoonasta muodostettiin kevyt pataljoona, joka varustettiin
polkupyörin. Vastaavasti II Pataljoonasta muodostettiin raskas pataljoona,
jolle keskitettiin konekiväärejä ja kevyitä kranaatinheittimiä. Nämä kaksi
pataljoonaa runkona muodostettiin
Kevyt Jalkaväkirykmentti 4 eli Kev.
JR 4. Rykmentin kolmas pataljoona
toimi erillään rykmentistä, joka toimi
takaa-ajoluonteisissa taisteluissa
Kannaksen keskiosissa. Vahvennettu
raskas pataljoona oli välillä alistettuna
Kevyt Prikaati T:lle. Syyskuun lopulla JR 4 kuormattiin juniin Perkjärven
asemalla. Rykmentti siirtyi Maaselän
kannaksen suuntaan. Se marssi Porajärvelle ja hyökkäsi Seesjärven rantaan. Karjalan Maaselkä vallattiin 1.
marraskuuta. Rykmentti joutui näissä
hyökkäystaisteluissa myös koukkaamaan. Kaikki taisteluissa tarvittava
materiaali jouduttiin kantamaan. Myös
lähes kärjessä etenevät jalkaväkimiehet
joutuivat kantamaan mukanaan kaksi
kevyen kranaatinheittimen kranaattia.
Käskyn mukaan kohdattaessa vihollinen oli kranaatit heitettävä sivuun ja
aloitettava taistelu normaaliin tapaan.
Heitinmiehet keräisivät sitten käyttöönsä kranaatit.
Näissäkin taisteluissa oli kokemukseni se, että ei edes konekiväärikomppanian päällikkö tiennyt kovin paljon
tilanteesta. Komppanioiden tilanne oli
yleensä sentään selvillä, koska konekiväärijoukkueet oli alistettu niille.
Sen sijaan naapureista ei yleensä ollut
tietoa. Silloin, niin kuin aina muulloinkin voitiin todeta, että yksittäinen taistelija on kiinnostunut lähinnä levosta
ja ruoasta.
Asemasodan alussa Jalkaväkirykmentti 4 oli sekä rintamavastuussa
että reservissä Maaselän kannaksen
suunnalla. Keväällä 1942 rykmentti
siirtyi junakuljetuksin etelään Aunuksen kannakselle Syvärin asemalle ja
sieltä marssien Syvärin Kuuttilahdelle.
Tehtävänä oli vaihtaa rintamavastuusta
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Viholliselta vallattuja tykkejä evakuoidaan Maaselän suunnalla loppusyksyllä 1941.
saksalaisen 163. Divisioonan alueella
olleet joukot. Vaihto kesti lähes puolitoista kuukautta. Suomalainen upseeri
ei oikein etukäteen tajunnut millainen
tämä kenraali Engelbrechtin divisioona
oli. Saksalaisilla oli mukanaan todella
paljon tavaraa ja hyvin suuret materiaalivarastot. Näiden siirtäminen vei aikansa. Sama toistui sitten syksyllä 1944
Lapin sodassa. Silloinhan saksalaisten
vetäytymistä hidasti ratkaisevasti tarve
evakuoida suuret materiaalivarastot.

Haavoittuminen
Matrikkelin mukaan haavoitutte
vuonna 1944. Kuinka tämä tapahtui ja kuinka lääkintähuolto toimi?
Kesällä 1944 olin kapteeni ja raskaan
kranaatinheitinkomppanian päällikkö.
Haavoitun Syvärin eteläpuolella niin,
että rykmentin vetäytyessä sieltä olin
Lahdessa sotasairaalassa. Kovassa
tykistötulessa olin menossa irrottamaan tulenjohtajia ja järjestelemään
kranaatinheittimistön käyttöä, koska
olin saanut minulle alistettuna yhden
komppanian lisää. Tällöin vihollisen tykistötuli osui kohdalle. Tunsin
kuinka jalkaani osui ja kaaduin. Ensimmäinen ajatus oli, että nyt meni
pilalle hyvä saapas. Haavoittuminen

oli siinä määrin vakava, että hakeuduin
JSp:lle. Onneksi se ei ollut vielä siirtynyt taaksepäin. Siellä oli lääkäri ja
lääkintäaliupseeri. He sitoivat haavan.
Koska pystyin vielä kävelemään, sain
lepikosta tehdyn kepin, jota käyttäen
matelin kohti sairasajoneuvoasemaa.
Sieltä oli viimeinenkin auto jo lähtenyt. Pysäytin erään hevosmiehen, jonka
mukana pääsin Nurmoilan tielle. Siellä
oli kuljetuksia eri suuntiin.
Hyppäsin erääseen sairasautoon,
joka ajoi Suojärvelle. Siellä oli kenttäsairaala, jossa tapahtui hoitotoimenpiteitä. Sieltä minut siirrettiin junalla
Outokumpuun. Junassa oli paljon haavoittuneita. Se pysähtyi ratapenkereelle. Siellä alhaalla oli kansakoulu, jonne
oltiin perustamassa kenttäsairaalaa.
Meidät kylvetettiin ja majoitettiin olkipatjoille voimistelusalin lattialle. Siinä
oli hyvä maata, ja sitten alkoi lääkäreiden tarkastus. Lääkärit vähän ihmettelivät, ettei kyseessä ollut pelkkä reikä
vaan myös kudosmuutoksia. Peloteltiin jopa sillä, että olisi kaasukuolio.
Tuntui epämiellyttävältä. Tämä johti
siihen, että minut pantiin taas junaan,
ja nyt se oli oikea sairaalajuna, joka vei
minut Lahteen. Siellä ollut lääkäriryhmä päätti, että jalassa olevat sirpaleet
jätetään koteloitumaan. Jalka kuitenkin
paheni, ja minut lähetettiin Tilkkaan,
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jossa sirpaleet poistettiin leikkaamalla. Silloin todettiin, että sirpaleet eivät
olleetkaan terästä vaan kuparia, joka ei
koteloidu. Kyseessä olivat ilmeisesti
kranaatin johtorenkaan kappaleet.

Jälleen riviin
Mitä tapahtui toipumisenne jälkeen
jatkosodan jo päätyttyä?
Toipumisen jälkeen siirryin syksyllä
1944 henkilötäydennyskeskukseen,
joka lähetti minut Ouluun. Siellä oli
myös henkilötäydennyskeskus, jossa
oli paljon upseereita. Tunnelma oli
kireä. Ihmettelin, mikä mekastus täällä
käy. Siellä oli lista niistä upseereista,
jotka vapautetaan palveluksesta, koska
armeijan vahvuutta supistettiin välirauhansopimuksen mukaisesti. Palkan
yllättävä loppuminen tuli monelle itselleen ja perheelle yllätyksenä, kun
palkka ei ollut tullut tilille. Itse katsoin
jännittyneenä listaa ensin W:n ja sitten
V:n kohdalta. Onneksi nimeäni ei listalta löytynyt. Sieltä sain komennuksen
Jalkaväkirykmentti 8:aan Lapin sotaan.
Varsinaista sotaa se ei ollut vaan miinojen keskellä elämistä ja sotasaaliin
keräämistä.
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ti mieleen rykmenttinne käyttämästä
taktiikasta?
Kyllä merkittävimpiä olivat koukkaus Seesjärvelle ja Muurmannin radan
läheisyyteen. Esimerkiksi saksalaiset
pelkäsivät Lapin sodassa suomalaista koukkaustaktiikkaa. Saksalainen
kenraali Herman Hölter ivasi vähän
suomalaisia koukkauksia. ”Siilasvuo,
etpähän pystynytkään koukkaamaan!”.
Koukkauksissa opittiin paljon. Aina oli
harkittava ja käskettävä, mitä otetaan
mukaan. Ratkaisevan tärkeää oli, mille
etäisyydelle koukataan. Ei koskaan
koukata päin vihollista vaan vihollisen selustaan. Sen jälkeen avataan tie
ja jatketaan nopeasti eteenpäin. Koukkaustaktiikka oli erittäin onnistunutta.

että venäläiset olivat kovia sotilaita.
Sain sodan aikana käsiini venäläisen
kenttäohjesäännön. Sen mukaan esimerkiksi hyökkäyksen epäonnistuttua
on se uusittava ja tarvittaessa uusittava
uudelleen tappioista välittämättä. Näin
tapahtuikin. Puolustuksessa venäläiset
taistelivat loppuun asti. Antautuneita
oli vähän.
Meitä vastaan tuotiin myös siperialaisia joukkoja. Ne osoittivat hämmästyttävää sitkeyttä. Siperialaiset
tulivat väen väkisin silmille. Lopulta
he ryömivät lumessa kohti meidän
asemiamme. Muutama haavoittunut
saatiin vangiksi. Yritimme kuulustella
vankeja venäjäksi. Eivät he osanneet
venäjää. Väittivät olevansa burjaatteja,
ja niin ilmeisesti olivatkin.

Eversti Wuorenheimo Uudenmaan Prikaatin komentajana.

Koulutuksen painotuksia

Ei siviiliin

Hyvä rykmentti

Kuinka rauhanajan koulutus palveli
tulevia sodanajan tehtäviä?

Sotien jälkeen monet kadettiupseerit siirtyivät siviiliin. Tuliko tämä
itsellenne mieleen? Kuinka uranne
jatkui?

Millaiset kokemukset teillä on Jalkaväkirykmentti 4:stä näin jälkeenpäin
arvioituna?
Kokemukseni Jalkaväkirykmentti 4:n
toiminnasta jatkosodassa ovat hyvin
yksiselitteisiä. Rykmentti suoriutui
tehtävistään paremmin kuin hyvin.
Komentaja, eversti Valter Nordgren
nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi. Rykmentistä tuli myös muita Mannerheim-ristin ritareita. Rykmentissä
ei ollut karkureita. Jos se lähti hyökkäämään, se pääsi aina läpimurtoon.
Rykmentin ainoa epäonnistuminen
oli aivan jatkosodan alussa tehty ylimenoyritys soutuveneillä.
Eversti Nordgren oli hyvin arvostettu komentaja. Itse muistan, kuinka hän
esimerkiksi koukkaukselle lähdettäessä
antoi ohjeet siitä, mitä materiaalia otetaan mukaan niin, että joukko on myös
tavoitteessa taistelukelpoinen. Hän oli
myös tarkka siitä, ettei kärsitä minkäänlaisia turhia tappioita. Aina, kun
me jäljellä olevat eri puolella Suomea
asuvat veteraanit olemme kokoontuneet keväisin, olemme käyneet hänen
haudallaan Helsingin Hietaniemessä.

Rauhan aikana tapahtuneesta koulutuksesta muistuu mieleen käytännön
koulutus Suomen Valkoisessa Kaartissa. Taistelukoulutus painottui puolustustaisteluun. Tärkeätä oli se, että
taisteluetuvartiot vetäytyivät juuri
oikea-aikaisesti pääpuolustuslinjalle,
jossa sitten tapahtui varsinainen puolustustaistelu. Muistan yhden ainoan
hyökkäysharjoituksen, joka tapahtui
suurehkossa sotaharjoituksessa. Siihen
osallistui Etelä Suomen joukko-osastoja sekä Helsingin ja sen ympäristön
suojeluskuntia. Harjoitus tapahtui nykyisen Olarin ympäristössä. Silloin harjoiteltiin myös kohtaamishyökkäystä.
Erikoista oli se, että kumpikin osapuoli hyökkäsi erään harjun sivuitse. Ne
hyökkäsivät eri puolilta harjua eivätkä
kohdanneet! Sen sijaan kadettina harjoittelimme välirauhan aikana paljonkin hyökkäystä myös puolustukseen
valmista vihollista vastaan. Harjoitteluun liittyivät pioneerien rivipanokset
ja taisteluhaudan vyörytykset.

Vastassa kova
ja sitkeä vihollinen

Onnistunut
koukkaustaktiikka

Mitkä olivat kokemuksenne JR 4:ää
vastassa olleesta vihollisesta?

Toimitte myöhemmin myös taktiikan
opettajana. Mikä on jäänyt erityises-

Kokemukseni omaa rykmenttiämme
vastassa olevasta vihollisesta osoittivat,
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Minulle ei siviiliin lähtö tullut mieleen.
Setäni halusi kuitenkin jättää minulle
Auralan kartanon. Siellä olivat Lahden
seudun suurimmat kasvihuoneet ja turvesuo, josta otettiin polttoturvetta. En
katsonut olevani sopiva tällaisen kartanon hoitamiseen. En ollut saanut siihen
koulutusta. Vaikka painostus oli kova,
jatkoin sotilasuralla.
Sotien jälkeen olin komppanian
päällikkönä JR 8:ssa Kouvolassa.
Varusmiehistä osa oli ollut sodassa
vapaaehtoisena. Heille jokaiselle piti
tehdä oma palvelusaikalaskelma, jossa
sotapalvelus oli otettu huomioon. Varusmiehet olivat kotoisin pääasiassa
Kymenlaakson alueelta. He olivat
kunnollisia ja rehtejä sotilaita.

Taistelukoulun opettajana
Toimitte 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa taktiikan opettajana Taistelukoululla. Osa oppilasupseereista oli
teitä vanhempia myös sodankäyneitä
upseereita. Mitä erityispiirteitä tämä
aiheutti?
Toimin Taistelukoulussa jalkaväkitaktiikan opettajana vuosina 1949 – 52.
Tähän aikaan sisältyi yleinen komentajakurssi 6 vuonna 1951 j a yleinen

haastattelu
komentajakurssi 7 vuonna 1952. Opettaminen näillä kursseilla kapteenina oli
aika erikoista. Kaikki oppilaat olivat
sodan käyneitä. Sotilasarvot vaihtelivat
majurista everstiluutnanttiin. Joukossa
oli myös yksi eversti.
Eräs tapaus on jäänyt mieleen.
Upseerit olivat sodan aikana palvelleet olosuhteiltaan erilaisilla rintamilla
Karjalan, Aunuksen ja Maaselän kannaksilla. Eri upseeriryhmien välillä
syntyi kiivas kinastelu oikeasta taktiikasta. Yritin rauhoittaa tilannetta, mutta
se ei onnistunut. Silloin joku oppilaista
sanoi, että eri upseeriryhmät ratkaisevat
asian keskenään. He vetäytyivät neuvottelemaan. Oppilasupseerit pääsivät
lopulta jonkinlaiseen sovintoon ja joku
totesi: ”Kapteeni Wuorenheimo, opettakaa nyt sitä taktiikkaa !”
Oppilasupseereilta puuttui muodollisia pätevyyksiä. Kukaan ei ollut
käynyt Sotakorkeakoulua. Myöhemmin
osa kävi Sotakorkeakoulun. Se, miksi
kapteeni opetti vanhempia sotilashenkilöitä, johtui Taistelukoulun johtajan,
eversti Adolf Ehrnroothin käskystä. Jalkaväen tarkastaja oli julkaissut taisteluoppaan, jossa täsmennettiin ja jopa
muutettiin sekä puolustus- että hyökkäystaisteluun liittyviä periaatteita. Olin
opettanut kapteeneita tämän oppaan
mukaisesti. Ehrnroothin mukaan voisin
opettaa myös vanhempia sotilaita. Näin
sitten tapahtuikin. Komentajakurssilaiset vähän halveksivat opasta ja nimesivät oppaan ”Vihreäksi virsikirjaksi”
sen kansien värin johdosta.
Muistan erään tapauksen, jolloin
hyvin hillitty upseeri Sakari Simelius
menetti malttinsa.
Olin pitämässä tuntia, kun uusi
koulun johtaja eversti Simelius tuli
tarkastamaan opetusta. Yksi ratsuväen
majuri puuttui. En tiennyt missä hän
oli. Eversti Simelius lähti etsimään ja
löysi majurin tallilta. Tallilta kuului
tämän jälkeen everstin huuto luokkarakennukseen asti.

Kielikysymyksiä
Nimitykseenne Uudenmaan Prikaatin komentajaksi liittyi jotain hankaluuksia. Mitä ne olivat?
Törmäsin urallani aika erikoisella tavalla kielikysymyksiin. Eversti Olof
Lindeman oli luovuttanut minulle Uu-

Eversti Wuorenheimo saattoi yli 100 suurlähettilästä Presidentinlinnaan valtuuskirjan jättötilaisuuteen. Kuvassa vuodelta 1975 on
Kamerunin suurlähettiläs.
denmaan Prikaatin komentajan tehtävät
vuonna 1965, mutta tilanne muuttui yllättäen. Kaksi RKP:n kansanedustajaa
teki asiasta valituksen, jonka mukaan
nimitys oli lainvastainen. Olin käynyt
suomenkielisen koulun ja minulla ei
ollut ruotsinkielen kielitodistusta. Asiassa ei painanut se, että olin toiminut
tässä prikaatissa pataljoonankomentajana. Jouduin siirtymään Sotakorkeakouluun opettajaksi ja maasotalinjan
johtajaksi.
Vuonna 1967 Uudenmaan Prikaatin komentajakysymys tuli uudelleen
äkkiä esille. Minut oli suunniteltu
komentajaksi, mutta minulta puuttui
edelleen kielitodistus. Sen vuoden kielitutkinnot oli jo suoritettu. Nyt oli tehtävä jotain pikaisesti. Onneksi saatiin
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yhteys Kouluhallitukseen kouluneuvos
Mikanderiin, joka on varmaankin tuttu
monelle kadettiupseerille. Sain häneltä vaikeuksitta kielitodistuksen ja niin
minut nimitettiin Uudenmaan Prikaatin
komentajaksi.
Erikoista oli se, että Vaasan Sotilaspiirin alueelta tulleista varusmiehistä osa puhui sellaista ruotsia, jota en
ymmärtänyt. Saman olin todennut jo
toimiessani Vaasan Sotilaspiirin Esikunnassa. Ruotsinkieliset varusmiehet
olivat kurinalaisia ja palvelusalttiita.
He syyllistyivät myös vapaa-aikana
hyvin vähän rikkomuksiin. Taustalla
on varmaankin kotikasvatus. Tuntui
siltä, että suomenkieliset törmäilivät
vapaa-aikana huomattavasti enemmän.
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Sotilaspiirin päällikön
monipuoliset tehtävät
Toimitte vuosina 1973 - 78 Helsingin
Sotilaspiirin päällikkönä ja varuskunnan päällikkönä. Tehtävä on
varmaan ollut hyvin mielenkiintoinen?
Se oli todellakin mielenkiintoinen.
Helsingin Sotilaspiiri oli Hämeenlinnassa toimineen Etelä-Suomen Sotilasläänin alainen. Sieltä tulivat Helsinkiä
koskevat käskyt. Tämä tarkoitti varsinaisia sotilasasioita.
Toinen puoli tehtävistä koski kiinteistöasioita. Aikoinaan olivat kasarmipäälliköt vastanneet kasarmeistaan. Nyt
oli synnytetty kiinteistönhoitopiirit.
Helsingin kiinteistönhoitopiiri ulottui
Loviisan ulkopuolisilta linnakkeilta
rannikkoa pitkin Helsingin alueelle asti.
Vastasin kiinteistönhoitopiirin päällikkönä kaikista rakennuksista, tiestöstä ja
muusta infrastruktuurista mikä alueella
oli. Piti korjata, hävittää ja tehdä muita
toimenpiteitä. Kiusallisinta oli se, että
kiinteistönhoitopiiriin kuului yli 900
asuntoa, joita kantahenkilökunta haki.
Siihen aikaan upseereita siirrettiin
melko ennakkoluulottomasti. Seuraus
oli se, että kaikkialla oli Helsinkiin siirrettyjä miehiä, jotka halusivat asuntoja. Vastaavasti maaseutuvaruskunnissa
oli perheitä, jotka halusivat Helsinkiin
siirron saaneen upseerin asunnon mahdollisimman pian. Tämä kaikki aiheutti
sen, että jos annoin asunnon jollekin
niin vastaavasti joku tai jotkut kante-
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livat eduskunnan oikeusasiamiehelle.
Silloinen oikeusasiamies Lehtovirta
sanoi, että hänen päätyönantajansa on
nykyisin eversti Wuorenheimo. Valmistelin huolellisesti päätökseni ja totuin
näihin oikeusjuttuihin. Selvisin niistä
kaikista ilman vaikeuksia.
Kiinteistönhoitopiirin päällikkö
joutui vastaamaan aika suurista asioista. Jos ei ollut ihan arkkitehdin taitoja,
niin piti olla ainakin rivikoulutetun
rakennusmestarin taidot. Oli monta
rakennustyötä, joita varten jouduin lähettämään urakkatarjouspyynnöt. Kun
tarjoukset tulivat, tapahtui kirjeiden
avaaminen ja tarjousten käsittely hyvin
tarkkaan valmistellusti. Joitakin kanteluita sentään tuli näissäkin asioissa.
Ajatellen tätä talvea tulee mieleeni
eräs Helsingin aluetta koskenut ongelma. Se oli lumenluonti katoilta. Alueen
vanhojen rakennusten kattorakenteet
olivat hankalia. Lumenluontisopimuksia tehtäessä oli oltava tarkkana, että
tarjouksen perusteella valittu pystyi
todella hoitamaan tämän tehtävän.
Nykyisin on tilanne toinen, kun
kaikki tämä on Senaattikiinteistöillä
ja Kapiteelillä.
Varuskunnan päällikkönä katsoin
olevani vastuussa myös kurin ylläpitämisestä. Tarvittaessa puutuin tässä
asiassa myös kantahenkilökunnan
toimintaan. Se oli ikävä velvollisuus,
mutta se oli tehtävä.
Sotilaspiirin päällikkönä vastasin
siitä, että kutsunnat toteutettiin asianmukaisesti, miehet saatiin palvelukseen
ja jälkitarkastukset hoidettiin E-luok-
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kaan siirretyille.
Liikekannallepanovalmisteluja tein
sotilaspiirin järjestelytoimiston päällikkönä Vaasassa vuosina 1955-58 ja
Helsingissä vuosina 1958 – 61. Lkpvalmisteluista ei saanut silloin puhua.
Muistan, kun olin tuomassa Vaasasta
rauhansopimukseen liittyvää ilmoitusta
eli ”pirunnahkaa” Pääesikuntaan, tulin
sanoneeksi järjestelyosastolla sanan
liikekannallepano. Ohi sattui kulkemaan joku, joka kuuli sanan. Pian
tuli lähetti, joka sanoi, että minun on
välittömästi ilmoittauduttava kenraali
T.V.Viljaselle. Kenraali haukkui minut
perusteellisesti. Muistan vielä hänen
loppusanansa: ”Painakaa mieleenne,
että täällä ei puhuta liikekannallepanosta vaan ainoastaan toimintavalmiuskoulutuksesta. Sitä te olette tehneet
ja sitä te voitte jatkaa. Liikekannallepanosta ette puhu!”.

Eduskuntakysymys
ja Kekkonen
Sotilaspiirin päälliköllä oli merkittävä rooli yhteydenpidossa ympäröivään yhteiskuntaan. Mitä siitä
on erityisesti jäänyt mieleen?
Teollisuus piti luonnollisesti valjastaa liikekannallepanoon. Oli otettava
yhteys Työnantajien Keskusliittoon ja
selvitettävä kuinka asioita hoidetaan
heidän esittämiensä henkilöiden kautta
niin, että noudatetaan lakia kunnallisen
viranomaisen ja elinkeinon harjoittajan
velvollisuuksista puolustusta järjestettäessä. Kävin selvittämässä Helsingissä
useissa yrityksissä ja organisaatioissa
mitkä ovat puolustusvoimien toiveet ja
asianomaisten organisaatioiden mahdollisuudet.
Yllätyksiäkin tuli näissä puolustusvalmisteluissa. Minusta tehtiin eduskuntakysymys, kun erään merkittävän
yrityksen johtajan kommunistinen
sihteeri oli lukenut erään lähettämäni
asiakirjan. Pääesikunnassa tästä luonnollisesti hermostuttiin.
Saatettuani erään suurlähettilään
Presidentinlinnaan ja suurlähettilään
lähtiessä pois presidentti Kekkonen
käski minut jäämään paikalleen. Protokollapäällikkö hoiti suurlähettilään
pois. Kekkonen sanoi:”Teistä on tehty
eduskuntakysymys. Mistä on kysymys?” Sanoin, että olen noudattanut
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lakia, ja siitä että lakia ei ole aikaisemmin noudatettu, vastaa edeltäjäni. Jos
minä en noudata lakia, minut on erotettava virasta. Presidentti kysyi mistä
laista on kysymys, jolloin selvitin sen
hänelle. Sanoin vielä sen voimassa
olevan asetuksen, joka oli tehty tämän
lain pohjalta. Presidentti, joka oli äkkipikainen ja pitkävihainen, ei räiskähtänyt. Se sijaan hän totesi: ”Jaaha.
Sitähän aihetta on kartettu, mutta eihän
sitä ole kielletty ja eihän täällä ole valvontakomissiotakaan. Eversti nyt selvittää asian itse.” Asia meni eteenpäin.
Tuskin olin päässyt kotiin, kun puolustusministerin adjutantti komentaja Kari
Dahlbo soitti minulle ja pyysi kirjallista
selvitystä asiasta, koska puolustusministeri joutui vastaamaan eduskuntakysymykseen. Tein tämän selvityksen
käyttäen hyväksi myöhemmin pankinjohtajana kuuluisaksi tullutta erittäin
pätevää juristia Christoffer Wegeliusta,
eikä asiasta koitunut sen enempää.

Julkista esiintymistä
Sotilaspiirin päällikkö joutui olemaan paljon tekemisissä suurlähettiläiden kanssa. Mitkä olivat
kokemukset?
Tämä tehtävä oli mielenkiintoinen,
mutta joskus vähän kiusallinen. Se
johtui kielivaikeuksista. Suurlähettiläs
tai sotilasasiamies ei välttämättä hallinnut kieliä, joita esimerkiksi Suomessa
ymmärretään. Tästä johtuen oli sovittu protokollapäällikön kanssa, että hän
näyttää Presidentinlinnan pihalla käsimerkillä onko kyseessä sellainen henkilö, jonka kanssa on kielivaikeuksia.
Puhuin silloin ruotsia ja ranskaa sekä
vähän venäjää. Sen sijaan en hallinnut
englantia, joten minun oli opeteltava
ulkoa tietyt keskeiset asiat.
Saatoin varmaankin yli sata suurlähettilästä presidentinlinnaan. Tietysti tapahtui myös kommelluksia ja oli
myös erikoisuuksia. Tiettävästi eräs
vaikeasti sairas diplomaatti halusi vielä
päästä hoitamieni erikoisjärjestelyjen
avulla jättämään valtuuskirjansa Presidentinlinnassa saadakseen hautakiveensä kirjoituksen siitä, että hän oli
ollut suurlähettiläänä Suomessa.

Erinomainen
kuva reservistä
Olitte sekä Vaasassa että Helsingissä paljon tekemisissä reserviläisten
kanssa. Mikä kuva teillä on suomalaisesta reservistä?
Minulle syntyi erinomainen kuva reservistä sekä Vaasan että Helsingin
sotilaspiireissä. Helsingissä kertausharjoituksia käyneet reserviläiset halusivat näin syntyneelle joukolle nimen.
Silloinen majuri evp ja ja myöhemmin everstiluutnantti Lauri Reunala
esitti nimeä Hermannit. Eversti Toivo
Herman Luukko oli silloin sotilaspiirin päällikkönä. Luukko oli ollut sekä
talvi- että jatkossodassa helsinkiläisen pataljoonan komentajana. Luukko
hyväksyi esityksen ja niin Hermannit
aloittivat toimintansa, joka on jatkunut
edelleen aktiivisesti. Ikäluokat tietysti
vaihtuvat vuosien mittaan. Vanhimmat
ovat nyt Yli-Hermanneja.
Viime vuosina lukuisat reserviläiset
ovat kysyneet huolestuneina, milloin
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ovat maan rajat lyhentyneet, kun maata
aiotaan puolustaa jopa vain 250 000
miehellä. Jossakin tietysti pitää säästää, mutta ei ole välttämätöntä supistaa
reserviä, koska ei kaikilla tarvitse olla
huippukalliita uusia aseita. Meillä on
hyvin paljon täysin käyttökelpoista
varustusta, jota ei kannata hukata. Silläkin varustuksella hyvä mies pärjää.
Käyttökelpoisen materiaalin hävittäminen ja reservin radikaali supistaminen
ovat hyvin arveluttavia toimenpiteitä.
Uskon, että reserviläisjärjestöt ovat
puuttuneet tähän täysin asiallisin perustein.

Laki, kello
ja ohjesääntö
Edellä olevat kolme sanaa ovat syöpyneet varmasti jokaisen eversti Ossian
Wuorenheimon alaisena toimineen mieleen. Hän on aina painottanut, että kun
muistaa nämä kolme asiaa, pärjää jo
aika pitkälle. Kannattaa pitää mielessä! 
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artikkelit

Kun sana
on pakko lukea
Teksti: Jami Virta

Vain tekemällä voi oppia sotilaaksi. Näin on monelle
upseerin alulle ainakin muinoin Kadettikoulussa
opetettu. Miksi sitten maailman johtava sotilasmahti
panee sotaa kokeneet upseerinsa lukemaan valtavan
kasan kirjoja? Entä osaammeko itse lukea, saatikka
sitten kirjoittaa? Kapteeni Jami Virta pohtii poleemisessa
puheenvuorossaan lukemisen merkitystä sotilaille.

”

Viimein koitti odottamani hetki,
Semper Fidelis – aina luotettava,
koruttomasti kirjoitetuin sanoin
toivotettiin meidät tervetulleeksi siirtyessämme Merijalkaväen museosta
kasarmialueelle. Uskottavuus oli toki
koetuksella linja-auton ajaessa silmin
kantamattoman golfkentän läpi. Sen
sijaan ensivaikutelma kasarmialueelta
ei ainakaan pettänyt odotuksia, melko
uskottavan näköisiä sotilaita liikkui ympärillä. Opintosisältöjen esittelyn jälkeen
ohjattiin meidät jälleen kerran kirjastoon.
Samoilla periaatteilla toimiva kuin aikaisemmat, ja jälleen pöytien ääressä sotilaita, jotka joutuivat käyttämään vain
murto-osan hauiksestaan kääntäessään
kirjasen sivuja. En tiedä, voiko 500
sivuista kirjaa kuvata kirjaseksi, mutta
tässä tapauksessa merijalkaväen sotilaan
käsissä kai voi.”
Tämä lyhyt matkakuvaelma syntyi
viime elokuussa, kun minulla oli erityinen mahdollisuus tutustua Yhdysvaltojen matkalla kolmeen sotilaalliseen
yliopistoon. Tämän Quanticossa sijaisevan Marine Corps Universityn lisäksi
kävimme Joint Forces Staff Collegessa
Norfolkissa ja National Defense Universityssä Washingtonissa. Kaikilla näillä
eri puolustushaarojen yliopistoilla oli
vierailuun liittyen yhteinen teema, kirjasto. Huolimatta siitä, että meitä vierailijoita tämä yhteensattuma hymyilytti, oli
asialla myös toinen puoli. Niin sotilaat
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kuin siviilit vaikuttivat aidosti olevan
esittelemänsä asian takana. Varsin vaikuttavaa oli myös se, että kirjastohenkilöstö ei esitellyt pelkästään aineistoa
niteinä vaan kertoi, kuinka erilaisia teoksia hankitaan tukemaan tutkintojen eri
opintojaksojen sisältöjä.
Yllättävä ja hauska yksityiskohta
oli myös reading list -käytäntö, jolla
komentaja käski palvelusarvoittain luettavan kirjallisuuden alaisilleen. Jos
miehistön haluttiin lukevan Rifleman
Doddia, niin kapteenin piti lukeman The
Arab Mind. Puhumattakaan everstistä
kenraaliin, joiden yöpöydillä oletettiin
olevan Henry Kissingerin Diplomacyn
lisäksi Cohenin Supreme Command.
Tiedä sitten, miten ajatus toteutuu käytännössä, mutta ei ihan huono ideana. Jo
Norfolkissa painotettiin, kuinka kirjastot
ovat käytössä ympäri vuorokauden, niin
että opiskeleva upseeri pystyy käyttämään aikansa tehokkaasti lukemiseen
varatuissa työpisteissä. Yllättävää kyllä,
ne olivat niissä myös käytössä. Sattumaa, ajattelin.
Palaan jälleen paahtavan kuumaan ja
aurinkoiseen Quanticoon. Sinne, missä
lähes kaikki osaamani marssilaulut ovat
saaneet sielunsa. Idylli oli täydellinen
kunnes koetti hetki, jolloin Full Metal
Jacket -elokuvan uskottavuus joutui
kriittisen arvioinnin kohteeksi. Merijalkaväen yliopiston vararehtori kertoi
vakavin ilmein, että sotatoimialueilta
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Jami Virta
Kadetti 8665
saapuvat upseerit istutetaan kurssille ja
heidän vuotuinen lukuvaatimuksensa
on noin 19 000 sivua tekstiä. Anteeksi?
Ehkä englannin kielen taito teki kepposen, enkä oikeastaan ymmärtänyt mitä
sanottiin. Ei, eihän sotimaan opita lukemalla, ei sotimaan voi oppia lukemalla.
Johan minulle se opetettiin Kadettikoulussa.
Nähdyn ja kuullun perusteella voisin
jopa uskoa lukemisen konkretisoituvan.
Arvioimatta sitä tarkemmin, mikä on
harhaa tai totta, jäi mieleni asiaa pohtimaan. Sotaa käyvän maan armeija
käyttää opiskeluajasta suurimman osan
lukemiseen, kun eihän oppituntejakaan
saanut järjestää neljää enempää päivittäin ja siten viedä lukemiselta vaadittavaa aikaa. Arvelin, että saattoihan
taustalla olla historiallista perintöä toisen
maailmansodan jälkeisiltä ajoilta, jolloin
Yhdysvallat mobilisoi ympäri maailmaa
tutkijoita yliopistoihinsa lukemaan ja
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kirjoittamaan armeijan tarpeisiin, tullakseen maailman vahvimmaksi valtioksi. Tunnetuilla seurauksilla. Toisaalta
pohdin mieleeni tullutta vaihtoehtoa liian
yksinkertaiseksi selitykseksi, koska olisi
nyt luullut toimintatavan huonouden kerrasta tai kahdesta ymmärretyn. Onhan
Yhdysvallat käynyt sotiaan ympäri maailmaa liki jokaisella vuosikymmenellä.

Selityksiä etsimässä
Lukuvaatimuksena 19 000 sivua on
melko paljon. Jos opiskelijan toivotaan
työskentelevän päivittäin, jää yhdeksän
kuukauden opintojen päivittäiseksi lukuannokseksi 70 sivua. Esiupseerikurssilaisen kyvyksi lukea arvioitiin 26 sivua
tunnissa, joten vajaa kolme tuntia pitäisi uhrata, siis uhrata, päivittäin. Tosin
tieteellisesti pätemättömän kyselyn perusteella esiupseerikurssilaiset arvioivat
lukemisensa määrän 1 000 sivusta aina
5 000 sivuun, tutkielman tarpeet mukaan
laskien. Perustutkinnossa opiskelevien
kadettien vuosittaisia lukumääriä en osaa
kuin arvioida, mutta osin provokatiivisesti väitän sen olevan suurimmillaan
tuon 5 000 sivua. Onneksi me ymmärrämme, että lukemalla ei voi oppia sotimaan.
Amerikkalaisten puolustukseksi historiallisen taustan lisäksi voinee todeta,
että eivät hekään varmaan pidä lukemista
arvona sinänsä. Pyrkimyksenä lienee,
että lukeminen tähtää ammatillisen tietämyksen keräämiseen ja kartuttamiseen.
Eikä ahmitun tiedon määrä ratkaise, vaan
se, mitä luetusta opitaan ja muistetaan.
Kollegamme rapakon takana ovat sen
sijaan ymmärtäneet, että taitava lukeminen vie tehokkaaseen oppimiseen, eikä
siihen ole oikotietä. Lukeminen on siis
taitoa, jonka kehittyminen vaatii aikaa
ja kehittäminen vaatii työtä. Se ei kypsy
itsestään.
Hyväksymällä tutkijoiden esittämän
väitteen lukemisesta taitona voidaan
pohtia sitä, mitä seurauksia 19 000 sivun
lukemisella syntyy. Ohitan sujuvasti
opittujen sisältöjen osuuden pysyäkseni
teemassa pohtien taitavan lukijan ominaisuuksia. Väitetään, että taitava lukija
kykenee työstämään lukemastaan eheitä
sanomia ja ajatuksia. Taidon karttuessa
lukija pystyy ilman erillisiä ponnistuksia
ja menetelmiä tiedon valikointiin, tiivistämiseen, jäsentämiseen ja muokkaamiseen. Valitettavasti nämä ovat myös yksi

Kielen käyttö on sosiaalista ja sosiopoliittista toimintaa.
Nykymaailmassa viestiminen edellyttää monien rinnakkaisten
kielimuotojen hallintaa. Eri viestintätilanteissa tarvitaan erilaisia
kielimuotoja, esimerkiksi murretta, slangia, puhekieltä, yleiskieltä,
ammattikieltä, tieteenkieltä, toista kotimaista, vieraita kieliä. Yksi
ei ole toista parempi tai huonompi, mutta tietyssä tilanteessa
yhdellä kielimuodolla on - ja saa - enemmän valtaa kuin toisella.
Kansalliset kielet säilyvät ja kehittyvät, kun niitä käytetään
tarkoituksenmukaisesti. Kansalliset sotilasammattikielet ja sotatieteiden kielet kehittyvät, kun sotilaat puhuvat, lukevat ja
kirjoittavat.
Puhekielen ei tarvitse olla viimeisen päälle normitettua, sillä
halutessaan kieliyhteisö kestää variaatiota. Puhekieli ei siis kaipaa
kielipoliiseja, mutta kieltä käyttävä yhteisö voi kaivata.
Mikään kirjoitettu kieli ei ole kenenkään äidinkieli. Se on
tietyn kieliyhteisön toimintaa varten kehitetty. Kirjakieltä ei opi
luonnostaan, vaan se pitää jotenkin opetella. Kirjakieltä myös
kehitetään tietoisesti. Kirjakieli säilyy elinvoimaisena, kun sitä
käytetään normien mukaisesti. Se ei kuitenkaan estä kirjakieltä
kehittymästä. Lainatut ilmaukset tai oikeakielisyysvirheet eivät
uhkaa kansalliskieliä, vaan se, että kokonaiset toiminnanalat
luovutetaan vieraalle kielelle.
Kirjoittamaan oppii tekemällä, eli kirjoittamalla ja lukemalla.
Lukeminenkin on siis tekemistä, joka kehittää kielitajua ja erilaisten tekstilajien hallintaa.Asiantuntijaksi kehittyminen edellyttää
sekä sisällön asiantuntemusta että lukemisen ja kirjoittamisen
taitojen vuorovaikutusta.Ajattelu kehittyy, kun tavoitteena ei ole
vain tiedon tallentaminen ja tuottaminen vaan tiedon ymmärtäminen, muokkaaminen ja kehitteleminen. Olennaista on saattaa
omat ajatukset kirjalliseen muotoon edelleen muokattaviksi ja
kehiteltäviksi. (Sara Hännikäinen)

mittari tarkasteltaessa ihmisen ajattelun
avaintoimintoja. Näin väitettynä lukemiseen liittyvän taidon ja kyvykkään
ajattelun välille syntyy riippuvuussuhde,
joka säätelee edelleen kykyä arvioida
aiemman tiedon ja kokemuksen pohjalta
opittavaa asiaa. Siis mitä ja kuinka nopeasti pystyt oppimaan uusia asioita soveltaen niitä vanhoihin muistirakenteisiin.
Ehkä amerikkalaiset ovat oppineet, että
käydyistä sodista täytyy oppia ja oppi
syntyy taisteluissa niihin osallistuvien
siihen kyetessä.
Sen lisäksi, että amerikkalaiset
panostavat opiskelijoidensa kykyyn
oppia, he pyrkivät ammattitaidollisesti
kehittämään upseerien kykyä oman alan
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asiatekstien ymmärtämiseen. Jokaisella
vuorovaikutteisella yhteisöllä on oma
tapansa kommunikoida kirjallisesti.
Myös meillä puolustusvoimissa on oma
sanastomme ja ilmaisutapamme, jonka
ymmärtäminen vaatii taitoa. Raporttien
ja kertomuksien lukeminen on helppoa,
kunhan ensin on tottunut lyhyeen, ytimekkääseen ja asialliseen tekstiin. Vielä
helpommaksi lukemisen tekee se, että jo
kirjoittaessa niitä tietää, ettei niitä kuitenkaan kukaan lue. Teksti, joka syntyy
pelkästään tietoa toistamalla vastaa kyllä
otsakkeen vaatimuksia. Sen sijaan tekstissä olevat asiat eivät välttämättä liity
kovin selkeästi toisiinsa tai päättelyketju
ei etene systemaattisesti. Tämä tarkoit-
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taa sitä, että lukijasta ei tarvitse välittää,
kunhan raportti täyttää sotakoulun perinteiset vaatimukset, siis määrämitan
ja -muodon käsketyssä aikamääreessä.

Voi itseään ilmaista
ja kehittää - myös
kirjoittamalla
Puhumisessa on se hyvä puoli, että helposti voit muuttaa seuraavassa lauseessa

edellisen sanomaan jääneitä puutteita.
Yksinkertaisesti seuraamalla kuulijan
reaktioita voit edetä tarinassasi haluamaasi suuntaan. Moni puhuu paljon,
mutta sanoo varsin vähän. Analyyttistä,
toimintaa kuvaavaa tai kehittävää tekstiä
ei voi tuottaa ilman muita tekstejä. Sana
on pakko lukea. Jos hyvin kirjoittamisen
kriteerinä pidetään sitä, että kirjoittaja
ottaa myös lukijan huomioon, ei kirjoittamista voi tehdä ilman lukemista.

Esimerkki merijalkaväen palvelusarvoittain luettavasta kirjallisuudesta.

Kirjoittajan täytyy olla riittävän harjaantunut yhteisönsä tekstien muodoista ja
sanoista. Tällöin teksti on loogista ja
ymmärrettävää. Viiden vuoden kokemus
opinnäytteiden ohjaamisesta on näyttänyt opiskelijan karun todellisuuden suhtautumisesta lukemiseen. Taikasanojen
toivossa opiskelija lähestyy ohjaajaansa
tarttumatta kuitenkaan niihin lukemattomiin sekä lukemattomiin kirjakasoihin,
joita me olemme heille muodollisesti
järjestäneet. Me kaikessa viisaudessamme panostamme moniin muihin asioihin
tieteellisyydessä, kun ongelma on paljon
lähempänä. Yksinkertaisena pitämämme
asia, lukutaito, on erittäin monen lukossa
olevan oven avain.
Ei asioita, sotaakaan, opi pelkästään
lukemalla. Tämänkin kirjoittamisen jälkeen olen edelleen sitä mieltä, kai tuo
ajatus on lihasmuistissa. En kuitenkaan
näe lukemisen ja käytännön tekemisen
välillä ristiriitaa, siis sellaista että ne
olisivat toisillensa vastakkaisia. Jostain
syystä me kuitenkin arvostamme suunnattomasti asioiden tekemistä lukemisen
ja kirjoittamisen kustannuksella. Mielestäni upseerin uran eri vaiheissa painotuksien näiden käytännön taitojen, siis
lukemisen ja tekemisen välillä tulee olla
kohdennettuna tulevaa tehtävää silmällä
pitäen. Polkemalla alusta saakka niistä
toista aiheutamme merkittäviä ongelmia
itsellemme ja organisaatiollemme. Osin
jo yksikön päällikön taisteluvälineet, halusimme tai emme, ovat luku- ja kirjoitustaito ja viimeistään esiupseerikurssin
jälkeinen elämä näyttää vähemmän ruudinkatkuiselta, mutta toisaalta osaamme
me kyllä tiedon toistamisen strategian.
Mainitsinkin jo siitä tehtävää suorittavasta upseerista vailla lukijaa.
Kapteeni, VTM Jami Virta palvelee
Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella
opettajana. Sara Hännikäinen palvelee samalla laitoksella suomen kielen
lehtorina. 

Joint Forces Staff Collegen rehtorin luettelo suositeltavasta kirjallisuudesta.

Kylkirauta 1/2010

22

Voima verkostoissa kestävä palapeli?
Sotatieteiden päivät 25. - 26.5.2010
Maanpuolustuskorkeakoulu Santahamina
Maanpuolustuskorkeakoulun ja Suomen Sotatieteellisen Seura ry:n
seminaarissa puhutaan yhteiskunnan toimintatapojen verkostoitumisesta ja sen vaikutuksista maanpuolustukseen, kriisinhallintaan ja
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen.
Tiistaina 25.5.2010
Kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden puheenvuoroista
rakentuva englanninkielinen seminaari
Keskiviikkona 26.5.2010
Suomenkieliset alaseminaarit: asehistoria, johtaminen, sotatalous
ja -huolto, sotatekniikka, sotilaspedagogiikka, sotilassosiologia,
strategia ja taktiikka
Ilmoittautumismaksu 20 €
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.sotatieteidenpaivat.fi

artikkelit

Tehtävätaktiikan
muodostuminen
preussilais-saksalaisessa sotataidossa
Osa I
Teksti: Jukka Mälkki

Viime vuosina on sotilasalan ammattilehdissä kirjoitettu
hyvin vähän operaatiotaitoon ja taktiikkaan liittyvistä
kysymyksistä. Majuri Jukka Mälkki avaa kaksiosaisella
artikkelillaan keskustelua aiheesta lähtien sodankäynnin
kriisistä 1800-luvulla ja sotataidon kehittymisestä
Preussissa ja Keisarillisessa Saksassa.

K

aksiosaisen artikkelin tavoitteena on kuvata suomalaisille
upseereille niin tutun mutta
sisällöltään kuitenkin pääosin tuntemattoman preussilais-saksalaisen
tehtävätaktiikan (saks. Auftragstaktik) muodostumista ja olemusta sen
syntyjuurilla preussilais-saksalaisessa
sotataidossa. Artikkelin ensimmäisessä osassa keskitytään tarkastelemaan tehtävätaktiikan muodostumista
preussilais-saksalaisessa sotataidossa
1800-luvun alkupuolelta aina ensimmäisen maailmansodan loppumiseen
saakka. Artikkelin toisessa osassa
tarkastellaan tehtävätaktiikan kehittymistä Saksan armeijassa maailmansotien välisenä aikana ja sen käytännön
ilmentymistä toisessa maailmansodassa. Artikkeleissa pohditaan myös
preussilais-saksalaisen sotataidon länsimaiselle sotataidolle jättämää perintöä ja tehtävätaktiikan nykyisyyttä,
mutta myös tehtävätaktiikan omaksumiseen liittyviä kysymyksiä. Artikkeli
perustuu pääosiltaan kirjoittajan yleisesikuntaupseerikurssilla laatimaan diplomityöhön: ”Tehtävätaktiikan olemus.
Tehtävätaktiikan muodostuminen
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preussilais-saksalaisessa sotataidossa
vuosina 1806–1945”.

Sodankäynnin kriisi
Pohjimmiltaan tehtävätaktiikka-termin
ensimmäinen merkitys oli sävyltään
negatiivinen ja sen käyttö liittyi sodankäyntiin liittyneisiin oppiristiriitoihin
saksalaisen upseeriston keskuudessa
1890-luvulla. Kriittinen ja akateeminen keskustelu saksalaisen yleisesikuntaupseeriston keskuudessa oli tuolloin
hyvin suosittua ja upseeriston keskuudessa myös arvostettua. Ranskan sotaretken (1870–1871) jälkeen alkanut
kansainvälinen sotataidollinen keskustelu jatkui erityisen kiivaana Saksassa
aina ensimmäisen maailmansodan syttymiseen saakka. Itse oppiristiriidan
oli synnyttänyt kiista keinoista, kuinka
toteuttaa jalkaväkihyökkäys ilman kehittyneen sotateknologian aiheuttamia
murhaavia tappiota. Preussin armeijalla
oli tuolloin muodostunut jo runsaasti
omakohtaisia kokemuksia teollistumisen myötä kehittyneiden kiväärien ja
tykistön alati kasvaneesta tuhovoimasta. Etenkin Ranskan sotaretkellä ha-
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Jukka Mälkki
Kadetti 8308
vaittiin, ettei edes suurinkaan rohkeus
tai tahto hyökkäyksessä olleet riittäviä
lyömään puolustusvalmiita ranskalaisia, vaan siihen tarvittiin etenkin tykistöä, mutta myös muutoksia armeijan
taktisiin periaatteisiin. Ajan sotateknologian tuhovoimasta sekä taktiikasta
antaa viitteitä Preussin Kaartin 1. divisioonan kokemat tappiot hyökkäyksessä St. Pivatin kylään elokuussa 1870.
Hyökkäyksessään preussilaiset kärsivät
ranskalaisten Chassepot-kiväärien sekä
alkeellisten Mitrailleuse-konekiväärien
tulituksessa noin 6000 miehen tappiot taistelun ensimmäisen 10 minuutin
aikana.

artikkelit

Tulivoiman kasvu aiheutti sodankäynnin kriisin
Saksan –Ranskan sodassa vuosina 1870-71. Ranskalaiset pulttilukolla varustetut takaaladattavat
Chassepot-kiväärit ja monipiippuiset Mitrailleusepikatuliaseet, alkeelliset konekiväärin edeltäjät, olivat
tykistön ohella tulivoiman kasvun taustalla. Syntyi
kiista keinoista, kuinka toteuttaa jalkaväkihyökkäys
vihollisen tulessa ilman kohtuuttomia tappioita.
Sotateknologian kehittymisen aiheuttamaan jalkaväen hyökkäyksen
ongelmaan ilmestyi kaksi kilpailevaa
ratkaisuehdotusta. Niiden keskeinen
poikkeavuus liittyi siihen, kuinka
kontrolloida tuhansien sotilaiden tulta
ja liikettä monivaiheisessa suuremman
luokan hyökkäyksessä. Ensimmäinen
ratkaisuehdotus tuli tunnetuksi standarditaktiikan (Normaltaktik) nimellä ja toinen ehdotus alkuvaiheessa
Schlictingin-doktriinina eversti Sigismund von Schlichtingin mukaan,
mutta myöhemmin se tuli tunnetuksi
standarditaktikkojen antaman pilkkanimen tehtävätaktiikan (Auftragstaktik)
nimellä. Suomalaisesta näkökulmasta
Saksan armeijassa vallinnut oppikiista
on mielenkiintoinen, sillä suomalaisten
jääkärien myöhemmin suomentamat
ja Suomeen toimittamat ohjesäännöt
olivat tulosta tästä äärimmäisen kriittisestä ja aktiivisesta keskustelusta.
Standarditaktikkojen perusajatuksena oli määrittää joukoille yksinkertaiset perusmuodot (standardit), jotka
olisivat olleet helppo kouluttaa sekä
omaksua. Hyökkäyksissä tuli heidän
mukaansa hyödyntää avomuotoja,
vaikkakin ylemmän johtoportaan
tiukassa ohjauksessa. Tämän lisäksi

hyökkäyksessä tuli antaa suurempi
painoarvo hyökkääjän synkronoidulle
tulivoimalle, jotta puolustus voitaisiin
murtaa halutulla alueella.
Eversti Schlichting kuvasi vuonna
1879 esseessään ratkaisuehdotuksen,
jossa joukkojen johtaminen toteutuisi komentajan aikomuksen (Absicht)
perusteella. Taistelumuodostelmat, etenemisreitit ja menetelmät olisivat riippuvaisia alaisille annetuista tehtävistä
(Aufträge), maasto-olosuhteista sekä
vihollisesta. Johtamisjärjestelmän heikkoudeksi Schlichting kuvasi alaisten
”oikukkuuden”, tarkoittaen siis kuinka
saada alaiset toimimaan komentajan
aikomuksen mukaisesti. Schlichtingin
kuvaama logiikka nojasi jo aiemmin
preussilaista sotataitoa kuvanneeseen
alaisten aktiivisen toiminnan, omaaloitteisuuden ja vastuullisuuden korostamiseen.
Vuonna 1888 julkaistu koulutusohje (Exerzier Reglements für die
infanterie) sisälsi useita Schlichtingin
kuvaamia uudistuksia. Koulutusohjeen
mukaan jokaiselle joukolle oli annettava oma selvästi määritelty vastuualue,
jossa alueen vastuullisella komentajalla
olisi vapaus valita tilanteen edellyttämät keinot ja joukkojen muodot oman
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arvionsa mukaisesti. Jokaisen upseerin
velvollisuudeksi mainittiin avautuvien
tilanteiden hyödyntäminen kokonaisuutta hyödyntävällä tavalla. Toiminnan määrääväksi tekijäksi määriteltiin
ylemmän esimiehen käskemä aikomus.
Aikomuksen ymmärtäminen muodosti
näin ollen pohjan alaisten itsenäiselle
toiminnalle. Myös johtajien aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta korostettiin, jopa niin, että alaisten tekemät
virheet katsottiin hyväksyttävämmiksi
kuin alaisten viivyttely tai passiivisuus
tehtäviensä toteuttamisessa.
Standarditaktikkojen ja tehtävätaktikkojen vuoropuhelu ei kuitenkaan
päättynyt tähän. Standarditaktikot
kuvasivat koko 1890-luvun ajan kehittyneen sotatekniikan tekemän tehtävätaktiikan mukaisen hajautetun
hyökkäyksen mahdottomaksi. Tällä
he edelleen viittasivat taistelukentän
menestyksen riippuvan etenkin tulen ja
liikkeen koordinoinnin onnistumisesta sekä joukoista, jotka ovat oppineet
hallitsemaan hyökkäysmuodot ulkoa.
Tehtävätaktikot vastasivat kritiikkiin
korostamalla, että tehtävätaktiikkaa
hyödyntämällä voitaisiin paremmin
ottaa huomioon vaihtelevat maastoolosuhteet ja vihollistilanne, joista
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standarditaktikot eivät olleet niinkään
kiinnostuneita. Tehtävätaktikot myös
muistuttivat, että Saksan armeijan vahvuus piili sen itsenäiseen toimintaan
kykenevissä alaisissa, ja jotta edellä
mainittua itsenäisyyttä ei rajoitettaisi,
tulisi armeijan nimenomaisesti pyrkiä
entistä enemmän edistämään alaisten
itsenäisyyttä. Standarditaktikkojen
mukaan taistelukentän demokratisoinnilla ei kuitenkaan saavutettaisi
muuta kuin kaaosta. Schlichting vasta-argumentoi korostamalla, että standarditaktiikan noudattaminen johtaisi
väistämättä suuriin tappioihin. Tappioihin vetoaminen kärjisti standarditaktikot tunteenpurkauksiin, joissa he
muistuttivat, ettei vuoden 1870 aikaista
voittoisaa taktiikkaa voitaisi unohtaa
pelkästään tappioiden pelossa.
Buurisodan (1899–1902) sekä Venäjän ja Japanin sodan (1904–1905)
jälkeen, vuonna 1906, julkaistiin muutoksia vuoden 1888 koulutusohjeeseen

(Die änderungen des deutschen Exerzier-Reglements für die Infanterie).
Uusi koulutusohje muodostui lopulta
kahden kilpailevan koulukunnan synteesiksi. Tehtävätaktikkojen kannalta
koulutusohje oli merkityksellinen,
sillä se institutionalisoi tehtävätaktiikan mukaisten johtamiskäytäntöjen käyttöönoton Saksan armeijassa.
Tehtävätaktikkojen vastustamien ”paraatimuotojen” käyttäminen hyökkäyksessä kiellettiin. Koulutusohjeessa
painotettiin etenkin johtajien ja jalkaväkimiesten koulutusta. Koulutuksen ensisijaiseksi tavoitteeksi tuli
sotilaiden opettaminen ajattelemaan
ja toimimaan eri tilanteissa oman
aloitekykynsä mukaisesti. Joukkueen
johtajille määriteltiin poikkeuksellisen
suuri toiminnanvapaus valita etenemismuotonsa hyökkäyksessä. Joukkueen
johtaja pystyi myös määrittelemään
yksittäisten miesten etenemistavaksi
syöksymisen tai tarvittaessa jopa ryö-

Kenraalimajuri Gerhard von Scharnhorst johti vuonna 1807 perustettua Preussin armeijan uudistuskomissiota.
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mimisen, olosuhteista riippuen. Alaisten aloitekyky nostettiin menestyksen
kulmakiveksi, kunhan se ei muuttunut
täydelliseksi omatoimisuudeksi taistelukentällä.
Toisen maailmansodan jälkeen
saksalaiset kenraalit joutuivat Yhdysvaltain armeijan upseerien pyynnöstä
määrittelemään saksalaisen sotalaitoksen menestysten salaisuutta maailmansodissa. Näissä pohdinnoissa nousi
esiin termi auftragstaktik, tehtävätaktiikka. Käyttämällä tehtävätaktiikkatermiä saksalaiset kenraalit pyrkivät
kiteyttämään preussilais-saksalaisen
sotataidon keskeisintä olemusta. Tehtävätaktiikan termi, joka ilmaantui
kirjoituksiin 1800-luvun loppupuoliskolla, ja joka esiintyi myöhemmin vain
harvoin saksalaisessa sotataidollisessa
kirjallisuudessa ennen toista maailmansotaa, tuli tällä tavoin ilmentämään
koko preussilais-saksalaisen sotataidon
ydintä. Jälkikäteen arvioiden saksalaisten kenraalien urakkaa ei tule väheksyä, sillä kyse oli asiasta, joka ei ollut
edes saksalaisille itsellekään määritelty.
Saksalaisilla kenraaleilla ei ollut tuolloin käytössään sen laatuisia käsitteitä,
jotka olisivat helpottaneet myöhempien
aikojen sotataidon tutkijoita ymmärtämään preussilais-saksalaisen sotataidon
keskeisintä sisältöä. Tästä syystä termistä auftragstaktik on myöhempinä
aikoina ilmentynyt toinen toisensa
kumoavia määritelmiä, käännöksiä ja
tulkintoja aiheuttaen kaiken kaikkiaan
pelkästään sekaannusta. Näissä tulkintayrityksissä on usein huomiota kiinnitetty etenkin taktiikan termiin, jonka on
koettu rajoittaneen koko ilmiön puhtaasti taktiseksi kysymykseksi.
Jotta tekisimme kuitenkin oikeutusta preussilais-saksalaiselle sotataidolle ja pyrkisimme ymmärtämään
tehtävätaktiikan ilmiötä laajemmasta
näkökulmasta, on artikkelin tarkastelussa lähes pakotettua palata ilmiön
alkujuurille, jotka liittyvät keskeisesti
Napoleoniin ja sotilaallisen katastrofiin, joka romahdutti Fredrik Suuren
luoman Preussin armeijan. Sotilaalliset
katastrofit ovat usein historian saatossa luoneet pohjaa uudelle tulemiselle.
Preussilais-saksalaisessa sotataidossa
romahduksen jälkeinen uusi tuleminen
toistui kahdesti, kerran 1800-luvulla
sekä kerran 1900-luvulla. Tässä artikkelissa keskitytään kuvaamaan taus-
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toja Preussin armeijan ensimmäiseen
tulemiseen.

Tehtävätaktiikan juuret
Saksalaisen tehtävätaktiikan juuret johtavat Jenan ja Auerstedtin kaksoistaisteluun, jossa Napoleonin elinvoimainen
ja kaavoista vapaa kansanarmeija löi
täydellisesti perinteissään pitäytyneen
Preussin armeijan 14. lokakuuta 1806.
Preussin armeijan aikaisempi menestys
oli perustunut sen kuninkaan Fredrik
Suuren (1712–1786) sotilaalliseen lahjakkuuteen, kuninkaan ja maanomistaja-aateliston muodostaman upseeriston
väliseen riippuvuussuhteeseen sekä
äksiisikoulutettuun, mutta myös ankaralla preussilaiskurilla alistettuun
rivisotilaaseen. Organisaation johtaminen taistelussa perustui kuninkaan
antamiin yksityiskohtaisiin käskyihin,
ja muiden organisaation jäsenten rooliksi muodostui kuninkaan antamien
käskyjen järkähtämätön noudattaminen. Tiukasta kurista johtuen yleinen
oma-aloitteisuus ja motivaatio olivat
alhaisella tasolla. Armeijassa ei tehty
käytännössä mitään ilman erillistä
käskyä.
Preussin tappio Napoleonia vastaan osoittautui niin musertavaksi sekä
poliittisesti että sotilaallisesti, että jo
vuonna 1807 nimitettiin kenraalimajuri
Gerhard von Scharnhorst johtamaan
Preussin armeijan uudistuskomissiota. Komission työtä vaikeutti aluksi
siihen nimettyjen upseerien tahto pitäytyä vanhoissa armeijan perinteissä
sekä omissa etuoikeuksissaan. Von
Scharnhorst kykeni kuitenkin ajan
saatossa vaihtamaan osan komission
vanhakantaisista upseereista ja korvaamaan heidät valitsemillaan nuorilla ja
uudistusmielisillä upseereilla. Yksi komissioon myöhemmin valittu upseeri
oli kapteeni Carl von Clausewitz.
Uudistuskomission työn merkittävyyttä kuvaa se, että se osoitti armeijan
kehittymisen suuntaviivat aina toiseen
maailmansotaan saakka. Uudistuskomissiossa työskennelleiden reformistien työn tuloksena kiellettiin muun
muassa armeijassa vallinnut fyysiseen
rankaisuun perustunut tiukka preussilaiskuri sekä etukäteen harjoitellun
kaavamaisen taktiikan harjoittaminen.
Uudistajat myös institutionalisoivat organisaation sotilaallisen lahjakkuuden

Kenraali Carl von Clausewitz tunnetaan lähinnä sodankäynnin tarkoitusta ja päämääriä analysoineena sotateoreetikkona. Hän osallistui
merkittävällä tavalla myös Preussin armeijan kehittämiseen.
perustamalla yleisesikuntaupseerijärjestelmän, jonka jäsenet valittiin hakijoiden lahjakkuuden eikä syntyperän
perusteella. Preussilais-saksalainen
yleisesikuntaupseerijärjestelmä tuli
myöhemmin muodostamaan esikuvan
myös monien muiden armeijoiden
yleisesikuntaupseeristolle. PreussiSaksan yleisesikunta selitti myös
keskeisesti preussilais-saksalaisen
sotalaitoksen menestystä tulevissa
sodissa. Reformistien työn taustalla
näkyi voimakkaasti myös aikakauden
saksalaisten filosofien ja kirjailijoiden
vaikutus. Preussilaisen yhteiskunnan
pedagogiikassa oppilaiden omatoimisuuden ja yksilön persoonallisen kehittymisen korostaminen vahvistuivat
opetusuudistusten johdosta 1800-luvun
aikana.
Von Clausewitzin Napoleonin
sotien tulkinnasta muotoutunut sota27

teoria tuli keskeisesti vaikuttamaan
preussilaiseen sotataitoon. Von Clausewitzin kuvailemana sodan luonne
muuttui valistuksen ajan matemaattisista yhtälöistä kaoottiseksi, omalla
sisäisellä logiikallaan toimivaksi organismiksi. Sodan ymmärtäminen
kaoottisena muodosti preussilaisen sotataidon keskeisen peruspilarin. Sodan
ymmärtäminen kaoottisena oli myös
syynä kaavamaisten taktisten muotojen
käytön kieltämiseen taisteluharjoituksissa jo vuoden 1812 koulutusohjeessa.
Komission työn perusteella Preussin armeijan koulutusta uudistettiin ja
sen taistelutaito sekä johtaminen sovitettiin uuden sodan kuvan mukaisiksi.
Oma-aloitteisuudesta tuli merkittävä
tekijä taktis-operatiivisessa johtamisessa, mutta koskien aluksi ainoastaan
ylempiä johtoportaita. Uusissa ohjeistuksissa armeijan komentajan oletettiin
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töksiä lainkaan.
Reformistien tärkein uudistusvoima
sammui pian muutosten tärkeimmän
veturin von Scharnhorstin kuoltua Napoleonin vastaisissa sodissa saamiinsa
vammoihin ja muiden reformistien von
Gneisenaun sekä von Clausewitzin hajaannuttua muihin tehtäviin. Preussin
armeijan sisäinen muutosvastarinta uudistuksia kohtaan jäi vuosikymmeniksi
pysyväksi piirteeksi sotilaskulttuuriin.
Preussin armeijan tilaan vaikutti myös
yhteiskunnallisten olosuhteiden mukainen taantumus vuodesta 1815 aina
vuoteen 1858 saakka.

Uusi aikakausi

Sotamarsalkka Helmuth von Moltke oli pitkäaikainen Preussin yleisesikunnan päällikkö. Hän oli keskeinen sotataidon, yleisesikunnan
ja upseerikoulutuksen kehittäjä.
mahdollisuuksien mukaan osoittavan
divisioonan komentajille taistelumaaston ja kuvailemaan aikomuksensa. Logiikkana oli ajatus, ettei ison joukon
komentaja olisi kykenevä kontrolloimaan kaikkien alaisten joukkojensa
liikkeitä yksityiskohtaisesti. Alempien
johtajien osalta suurten massojen kolonnataktiikka (kolonnentaktik) asetti
edelleen rajoitteita aloitteellisuudelle
sekä itsenäiselle ajattelulle ja toiminnalle.
Myöhemmät vapautussodat Napoleonia vastaan (1813 – 1815)
osoittivat uudet johtamisperiaatteet
oikeansuuntaisiksi, mutta ne osoittau-
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tuivat vaikeasti täytäntöön pantaviksi.
Taistelukokemukset olivat myös osoittaneet, että Preussin armeijan tuli olla
liikkeissään nopeampi. Modernissa sodankäynnissä aikatekijän merkitys oli
alati kasvanut, joten organisaatiolle oli
siis välttämättömyys kyetä toimimaan
eri tilanteissa nopeasti. Preussin armeijan ainoaksi mahdollisuudeksi kehittyä
nopeammaksi oli luoda upseeristo, jolla
oli toimivaltuudet ja halukkuus tehdä
reaaliaikaisia päätöksiä organisaation
alimmilla tasoilla. Järjestelmän toimivuuden kannalta välittömästi tehdyt
väärät päätökset olivat siis parempi
vaihtoehto kuin olla tekemättä pää-
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Preussin armeijan uuden aikakauden
voidaan katsoa alkaneen vuoden 1858
jälkeen Preussin sijaishallitsijan prinssi Wilhelmin annettua hallinnollisen
määräyksen, jota on myöhemmin
kutsuttu sotilaiden itsenäisen toiminnan peruskirjaksi ”Magna Charta
der Selbständigkeit”. Hallinnollisen
määräyksen pääsisältönä oli korostaa
esimiehen vastuuta alaistensa palvelushalun, -kiinnostuksen ja -ilon mahdollistamiseksi. Määräyksen mukaan
esimiehet eivät saaneet vaikeuttaa tai
estää alaistensa positiivisten tuntemusten muodostumista palveluksensa
suhteen, koska muuten alaisen itsenäisyyden (Selbständigkeit) ja yksilöllisyyden (Individualitäten) kehittäminen
ei olisi ollut mahdollista. Komentajien
tuli pyrkiä tämän lisäksi käskyissään
käskemään niin vähän kuin mahdollista
ja jättää yksityiskohdat alaisten komentajien vastuulle. Samoin komentajien
tuli pyrkiä niin lyhyisiin käskyihin kuin
vain olisi käytännöllistä ja järkevää.
Reformistien käynnistämät uudistukset
ja maavoimien organisaatiouudistus alkoivat tämän jälkeen kantaa hedelmää
Preussin armeijassa.
Keskeinen hahmo Preussin armeijan uudistajana sen uudella aikakaudella oli sotamarsalkka Helmuth von
Moltke, joka toimi Preussin yleisesikunnan päällikkönä vuosina 1857 1888. Von Moltke käynnisti radikaalin
muutoksen Napoleonin aikaisesta sotataidosta irtautumiseksi, vapautti Preussin yleisesikunnan Jominin vaalimasta
positivismin perinteestä, ja johti sen
von Clausewitzin, von Scharnhorstin ja
von Gneisenaun älylliseen maailmaan
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sekä kehitti von Clausewitzin operatiiviset opit aikansa mukaisen toimintaympäristön mukaiseksi.
Merkittävin von Moltken käynnistämä kirjallinen hanke oli Preussin
yleisesikunnan historiallisen osaston
tekemän tutkimus sodasta Itävaltaa
vastaan. Lopputuloksena oli dokumentti: Verordnungen für die höheren
Truppenführer vom 24 Juni 1869, joka
toimi teoreettisena perustana saksalaisten suurten joukkojen johtamiselle ja
operaatioille yli 70-vuoden ajan. Dokumenttia muokattiin hivenen vuosina
1885 ja 1910. Dokumentti tuli aikanaan
muodostamaan perustan saksalaisten
kannalta toisen maailmansodan sodankäynnin keskeisimpään ohjesääntöön Truppenführung, joka julkaistiin
vuonna 1933. Von Moltken luomat
sotataidolliset rakennelmat pohjautuivat eksaktien menetelmien sijaan
muutamiin ajatusrakennelmiin, jotka
lukijat saivat itse löytää uudestaan ja
uudestaan hänen teksteistään. Taustalla oli von Moltken pelko siitä, että
periaateluettelot johtaisivat niiden
dogmaattiseen tulkintaan ja vähitellen
sotataidolliseen köyhtymiseen.
Asevelvollisuuden ja teollistumisen
mahdollistama taistelukentän laajentuminen asetti uudenlaisia haasteita sotavoimien johtamiselle. Von Moltken
käsitysten mukaan armeijoiden suuri
koko sekä sotatekninen kehitys ei enää
mahdollistanut armeijan koossapitämistä. Joukot tuli näin ollen keskittää
hajautetusti ja joukkojen yhdistyminen
olisi mahdollista vasta taistelujen alettua. Hajallaan marssivat osastot olivat
luonnollisesti haavoittuvia vihollisen
päävoimien iskuille, joten ylemmän
johtoportaan oli sallittava alaisilleen
komentajille merkittävä toiminnanvapaus. Joukoille annettavaan toiminnanvapauteen liittyi kuitenkin sodan
johtamisen kannalta merkittävä koordinoinnin vaikeus.
Von Moltken mukaan sodassa
nopeasti muuttuvat tilanteet eivät
mahdollistaisi ylempien johtoportaiden jatkuvien täydentävien käskyjen (Befehl) antamista, saati niiden
odottamista alemmissa johtoportaissa. Logiikka perustui von Moltken
peräänkuuluttamaan ajatukseen, ettei
mikään operaatiosuunnitelma selviäisi
ensimmäisestä yhteenotosta vihollisen
pääosien kanssa. Tästä syystä olisi kiel-

lettyä vain todeta: ”yksiköt odottavat lisäkäskyjä”, mikä von Moltken mukaan
johtaisi alaisten komentajien oma-aloitteisuuden katoamiseen sekä avautuvien
mahdollisuuksien menettämiseen. Von
Moltken ratkaisu johtamisongelmaan
oli johtaminen direktiivien (Weisungen) avulla. Johtaminen direktiivien
avulla tarkoitti päätösvallan siirtämistä
alaiselle komentajalle, jotta tällä olisi
mahdollisuus käydä taistelua oman
harkintansa mukaisesti tilanteiden
edellyttämällä tavalla. Käytännössä
tämä tarkoitti toimimista ylemmän komentajan aikomuksen mukaisesti. Von
Moltken aikaan direktiiveillä (Weisungen) johdettiin armeijakuntia, sillä
niiden toimintaa ei olisi voitu päivittäin
ohjata. Armeijakunnasta alaspäin johtaminen tapahtui kuitenkin päivittäin
annetuilla yksityiskohtaisilla käskyillä
(Befehl).
Von Moltken aikana Preussin
armeijan kulttuurissa jatkui myös
uudenlaisen kurikäsityksen muodostuminen aiemman ruumiillisen rankaisun
uhkaan perustuneen preussilaiskurin
sijaan. Alaisten yksilöllisyyden ja itsenäisyyden kunnioittamisen sekä
oma-aloitteisuuden ja vastuullisuuden korostamisen myötä aiempi tunnusomainen pakko vaihtui yksilöiden
sitoutuneisuuteen sekä motivaatioon.
Myös käskyjen kirjaimellinen noudattaminen sai uusia piirteitä. Kurilla ei
enää ymmärretty pelkästään käskyjen
noudattamista, vaan toimimista käskynantajan aikomuksen mukaisesti.
Alaisia jopa kehotettiin toimimaan
saamiensa käskyjen vastaisesti, jos
saadut käskyt eivät vastanneet muuttuneita tilanteita. Von Moltken suosima
tarina kertoi majurista, joka oli sanonut
esikuntaa tarkastaneelle prinssi Fredrik
Karlille toimineensa vain esimiehensä
käskemällä tavalla ja vertasi ylemmältä
esimieheltään saamaansa käskyä itse
kuninkaan käskyyn. Tähän prinssi
Fredrik Karl oli todennut: ”Hyvä herra,
sen tähden kuningas on teidät nimittänyt esikuntaupseeriksi, että hän on
uskonut teidän ymmärtävän milloin
ette tottele hänen käskyjään”.
Preussilaisen sotilaskulttuurin toteutumista taistelussa pääsi seuraamaan
venäläinen kenraali Woide, joka toimi
ulkopuolisena tarkkailijana Preussin ja
Ranskan sodassa. Woide kuvaili myöhemmin preussilaisen johtamisjärjes29

telmän olleen ”lähes täydellinen ase”.
Preussilaisten johtaminen ilmentyikin
toiminnassa lähes salaisena aseena,
sillä se oli näkymätön. Ihmeellistä
oli Woiden mielestä jokaisen miehen
oma-aloitteinen toiminta, joka yhdistyi
sulavasti koko armeijan kokonaisuuden
toimintaan. Preussilainen sotilasorganisaation aineeton suorituskyky ei kuitenkaan rakentunut pelkästään yksittäisten
yksilöiden oma-aloitteisuuden varaan,
vaan taustalla oli luonnollisesti yleisesti ymmärretty ”doktriini” taistelujen toteuttamisesta. Se oli perin juurin opittu
rauhan aikaisissa harjoituksissa. Von
Moltken mukaan rauhan ajan harjoituksissa alaiset (upseerit) oppivat myös
ymmärtämään kuinka toimia esimiehen
antamien toiveiden mukaisesti, jopa
silloin kun ylempi esimies ei kykene
olosuhteista johtuen ilmaisemaan tahtoaan tarkasti.

Ensimmäinen
maailmansota
Saksalaisten vuosikymmeniä harjoittelema oma-aloitteisuuden ja yksilöllisyyden korostaminen jäi ensimmäisen
maailmansodan länsirintaman kulutussodankäynnissä toissijaiseen rooliin.
Saksalaisten joukkojen oma-aloitteisuus mahdollisti kuitenkin osaltaan
saksalaisten rintamien säilymisen liittoutuneiden jatkuvissa hyökkäyksissä.
Erityisesti eturintaman nuorten upseerien oma-aloitteisesti käynnistämät välittömät vastahyökkäykset ja aktiivisuus
aiheuttivat useimmiten liittoutuneiden
hyökkäysten pysähtymisen. Taistelut
itärintamalla sen sijaan muodostuivat
liikesodan muotoisiksi, johtuen etenkin rintamalinjojen pituudesta, harvasta miehityksestä sekä myös avoimesta
maastosta. Itärintamalla saksalaiset
pystyivätkin hyödyntämään liikettään
ja kohdistamaan hyökkäyksensä vihollisen sivustoihin ja selustaan. Länsirintamalla sen sijaan rintaman kapeus
ei mahdollistanut hyökkäyksiä sivustoihin, vaan joukkojen oli suunnattava tappioita tuottaneet hyökkäyksensä
kohtisuoraan vihollisen puolustusryhmityksiin.
Vasta maaliskuussa 1918, lähes
viimeisenä keinonaan, saksalaiset uskaltautuivat hyödyntämään hyökkäyksissään yksittäisten taistelijoidensa
luovuutta ja oma-aloitteisuutta pelkän
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tykistön ja konekiväärien tuhovaikutuksen sekä joukkojen mekaanisen
käytön sijaan. Kehitetty iskuosastotaktiikka (Stoβtrupp-taktik) hyödynsi
parhaalla mahdollisella tavalla Saksan
armeijassa vallinnutta oma-aloitteisuuden kulttuuria.
Iskuosastotaktiikka perustui monipuolisesti varustettujen itsenäisten ryhmien ja osastojen toimintaan. Ryhmät
ja osastot voitiin varustaa konekiväärein, kranaatein, liekinheittimin sekä
kranaatinheittimin. Taktiikka perustui
kunkin ryhmän itsenäiseen etenemiseen
ilman sääntöjä sivustojen tai selustan
yhteyksien säilyttämiseksi. Kohdatut
esteet pyrittiin kiertämään ja jättämään
takana seuraavien jalkaväen osastojen
huolehdittavaksi. Jalkaväen ja tykistön
välinen yhteys pyrittiin myös luomaan
mahdollisimman läheiseksi. Suurten
armeijoiden ja armeijakuntien suorit-

tamien sotaliikkeiden sijaan taistelut
pirstoutuivat itsenäisten ryhmien toteuttamiksi taisteluiksi. Iskuosastotaktiikassa johtaminen toteutuikin lähes
täydellisesti hajautetussa muodossa.
Upseerein valta siirtyi näin itsenäisille ryhmille, partioille ja yksittäisille
sotilaille hyökkäyksen toteuttamisessa.
Kenraali Erich Ludendorffin
(1865–1937) myötävaikutuksella
oli vuoden 1917 loppupuoliskolla jo
useita pataljoonia, rykmenttejä ja jopa
divisioonia koulutettu uuden taktiikan mukaisesti. Iskuosastotaktiikka
poisti lopullisesti Saksan armeijan
käytöstä jo aikansaeläneet jäykät ja
lineaariset hyökkäysmuodostelmat.
Iskuosastotaktiikka johti myös ryhmätaktiikan kehittymiseen, jossa korostui vihollislinjojen nopea läpäisy,
piittaamattomuus omista sivustoista ja
pyrkimys vihollisen voimakkaiden tuli-

pesäkkeiden kiertämiseen hyökkäyksen
ensimmäisen aallon joukoilla. Jalkaväkiryhmät muodostuivat seitsemän
miehen vahvuisista liike-elementeistä
sekä neljän miehen vahvuisista kevyin
konekiväärein varustetuista tukielementeistä. Näitä jalkaväkiryhmiä johtamaan asetettiin aliupseerit.
Huolimatta uusien kehitettyjen
taktisten konseptien, kuten iskuosastotaktiikan ja joustavan puolustuksen
aikaansaamista hetkellisistä paikallisista menestyksistä, Keisarillisen
Saksan armeijan sekä kotirintaman
kohtaloksi koitui kuluminen loppuun
materiaalisodassa ylivoimaista vastustajaa vastaan. Karvas tappio tuli kuitenkin myöhemmin mahdollistamaan
samankaltaisia uudelleen tulemisen
piirteitä, kuten murskatappio Napoleonia vastaan oli mahdollistanut runsas
sata vuotta aikaisemmin. Perin pohjin
nöyryytetty saksalainen sotilasorganisaatio ei jäänyt voittajansa tavoin
itsetyytyväisyyden taannuttavaan voimakenttään vaan pyrki ensisijaisesti
analysoimaan huolellisesti suursodasta
saamansa kokemukset ja luomaan ajanmukaisen doktriinin, jolla kyettäisiin
voittamaan tulevaisuuden taistelut.
Aiemmin muotoutunut sotataidollinen
perinne, etenkin sotilasjohtamisen taholla, muodosti tulevien doktriinien
keskeisimmän sisällön.

Kuri, käskyt
ja tehtävätaktiikka

Kenraali Erich Ludendorff vaikutti merkittävästi iskuosastotaktiikan
laajaan käyttöönottoon.
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Jenan ja Auerstedtin taistelujen jälkeisen vuosisadan aikana preussilaissaksalaisessa sotilasjohtamisessa
tapahtunut muodonmuutos ilmentyi
etenkin organisaation sotilaallisessa
kurissa ja sen käskyissä. Sotilasjohtamisen käytäntö ilmentääkin aina
kiinteästi organisaation sotataidollisia
lähtökohtia. Fredrik Suuren aikaisessa Preussin armeijassa äärimmäisen
tiukka sotilaallinen kuri mahdollisti
joukon odotetun toiminnan taisteluissa.
Kuri mahdollisti myös sotilasorganisaation suorituskyvyn ja järjestyksen.
Annetut käskyt oli saman logiikan
mukaisesti toteutettava täsmällisesti,
ilman alaisten soveltamista. Sotataidollinen logiikka toimi tällä tavoin
menestyksekkäästi ympäristössä,
joka oli laajuudeltaan rajoitettu ja oli
yhden miehen (kuninkaan) johdetta-
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vissa. Heikkoutena ulkoisesti niinkin
täsmällisessä ja sotilaallisessa Preussin
armeijassa oli kuitenkin lähes täydellinen motivaation ja oma-aloitteisuuden
puute. Alaisten oma-aloitteisuus oli
syystä kiellettyä, sillä se olisi voinut
vaarantaa sotilasorganisaation taistelujen kannalta välttämättömän kurin
ja järjestyksen.
Napoleonin vastaiset sodat osoittivat myöhemmin sen, että sotapäällikkökeskeinen johtamistapa oli tullut tiensä
päähän. Alaisilta tuli odottaa vastedes
(aiemmasta poiketen) oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta tehtäviensä
toteuttamisessa. Oma-aloitteisuus ja
vastuullisuus olivat välttämättömiä,
jotta saavutettua menestystä olisi voitu
nopeasti ja täysimääräisesti hyödyntää.
Ongelmaksi muodostui kuitenkin organisaation muutosvastarinta. Oma-aloitteisuuden mahdollistamisen koettiin
vaarantavan sotilaallisen kurin ja etenkin käskyjen noudattamisen organisaatiossa. Alaisten oma-aloitteisuus myös
vaaransi organisaation arvohierarkian
ja johtajien käskyvallan. Muutosvastarinnan murtamisessa ja uudenlaisen
johtamiskulttuurin rakentamisessa
kuitenkin onnistuttiin, vaikkakin se
vaati ajallisesti kymmenien vuosien
pitkäjänteisen työn. Keskeinen tekijä
muutoksen mahdollistajana oli erittäin
hyvin koulutettu yleisesikuntaupseeristo ja tehokas koulutusorganisaatio.
Ensimmäinen konkreettinen sovellus organisaation johtamiskonseptiksi
oli von Moltken kehittämä johtaminen
direktiivein (Führen mit Weisungen)
aiempien yksityiskohtaisten käskyjen sijaan. Direktiivein johtaminen
mahdollisti sotajoukon hajautetun
keskittämisen taisteluun ja joukkojen
itsenäisen toiminnan taistelujen alettua.
Von Moltken aikana direktiivijohtamista sovellettiin vain armeijakuntatasolle
saakka. Myöhempi sotateknologinen
kehitys osoitti myös direktiivijohtamisen aikansa eläneeksi.
Artikkelin alussa kuvattu von
Schlichtingin sodankäynnin kriisin
ratkaisuehdotus, joka myöhemmin
tunnettiin tehtävätaktiikkana, liittyi osaltaan von Moltken luomaan
direktiivein johtamisen konseptiin.
Tehtävätaktiikan johtamiskonseptissa

Saksalainen iskuosasto, Stoβtrupp, toiminnassa ensimmäisen maailmansodan aikana. Maalaus on Tuusulassa entisen Taistelukoulun
aulassa.
mentiin edellistä huomattavasti pidemmälle. Tehtävätaktiikassa esimiehen aikomuksella luotiin johtamisen ykseys
armeijakuntatasolta aina organisaation alimmille tasoille saakka. Oppiristiriidoista johtuen tehtävätaktiikka
ei kuitenkaan ilmentynyt johtamisen
käytännössä siinä laajuudessa kuin von
Schlichting oli alun perin tarkoittanut.
Myös massa-armeijan kouluttamisessa
ensimmäiseen maailmansotaan osittain
epäonnistuttiin.
Käytännön ja teorian välinen
ympyrä sulkeutui ensimmäisen maailmasodan aikaisten kokemusten
myötä. Sodan loppupuolella kehitetty
iskuosastotaktiikka ilmensi itsessään
sodankäynnin todellisuuden, käytössä olleiden teknologisten edellytysten
sekä oma-aloitteisuuden kulttuurin
ykseyttä ja harmoniaa. Tehtävätaktiikan myötä alaisille annetut väljemmät
tehtävät mahdollistivat alaisten toimintavapauden ja aloitteellisuuden esimiehen aikomuksen suuntaisesti aina
organisaation alimmilla tasoilla saakka.
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Iskuosastotaktiikka muodosti saksalaisessa sotataidossa liikesodankäynnin
esiasteen, jossa pienryhmät hyödynsivät päättäväisesti ja oma-aloitteisesti
avautuvia mahdollisuuksia, sivustoistaan piittaamatta, ja jossa johtaminen
ilmentyi lähes täydellisen hajautettuna.
Tämä sotataidollinen ilmentymä tuli
aikanaan mahdollistamaan yhdessä
uusimman sotateknologian kanssa
saksalaisen liikesodankäynnin, jota
myöhemmin kutsuttiin salamasodaksi.
Majuri Jukka Mälkki palvelee Etelä-Suomen sotilasläänin Esikunnassa
osastoesiupseerina. 
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Kadettitoverikunta
85-vuotias
Teksti: Lauri Väisänen ja Antti-Ilari Söderholm

T

änä vuonna tulee kuluneeksi
85 vuotta Kadettitoverikunnan
perustamisesta. Nimi saattaa herättää ihmetystä eräissä kadettisukupolvissa, sillä tämä toverikunta oli välillä
pitkään nimeltään Kadettioppilaskunta.
Kadettitoverikunta ry on kadettien
yhdistys, jonka tarkoituksena on vaalia
Kadettikoulun ja kadettien perinteitä
sekä herättää ja kehittää kadettihenkeä.
Samalla Kadettitoverikunta järjestää
jäsenilleen monenlaista vapaa-ajan toimintaa kuten opiskelijatapahtumia ja
erilaisia yhteisiä urheilullisia aktiviteetteja. Toverikunta ylläpitää Olutkellaria
ja yhdistyksen omaa Kalpa-lehteä.
Kadettitoverikuntaan kuuluvat
kaikki Kadettikoulussa opiskelevat
kadetit heti kadettilupauksen annettuaan. Ennen kadettilupausta ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat toimivat
Kadettitoverikunnassa nuorempina
jäseninä, jolloin heillä on läsnäolo- ja
puheoikeus toverikunnan vuosikokouksissa.
Yhdistyksen päättävänä elimenä
toimii hallitus, joka valitaan toisen
vuosikurssin kadeteista vuodeksi kerrallaan. Valinta suoritetaan syyskokouksessa yleisellä äänestyksellä. Muiden
hallitukselle kuuluvien tehtävien ohella
se koordinoi yhdistykselle tulevia kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin ja pyrkii
pitämään kadetteja esillä eri korkeakoulujen keskuudessa.

Antti-Ilari Söderholm
Kadetti

Lauri Väisänen
Kadetti

Historiaa

muuttui välillä Kadettioppilaskunnaksi.
Vuonna 2006 Kadettitoverikunta kuitenkin rekisteröitiin yhdistykseksi ja
näin se sai alkuperäisen nimensä takaisin.

Kadettitoverikunta perustettiin virallisesti 24.4.1925 Munkkiniemen Kadettikoulussa. Se oli kuitenkin toiminut
epävirallisesti jo ensimmäisestä itsenäisen Suomen kadettikurssista lähtien.
Kadettitoverikunnan perustamisen pohjimmainen syy oli saada kadettikurssien sisäiset asiat järjestykseen, sillä
perinnekasvatuksen nimissä saattoi
tapahtua ylilyöntejä.
Alun perin yhteisö perustettiin
Kadettitoverikunta-nimisenä. Nimi

Kadettitoverikunnan 85-vuotisjuhla järjestetään yhdistyksen arvolle kuuluvalla tavalla 24.4.2010. Kaikki upseerit
ovat tervetulleita päiväjuhlaan, josta tarkemmat tiedot
julkaistaan Kadettitoverikunnan internet-sivuilla www.
kadettitoverikunta.fi maaliskuun loppuun mennessä.
Kylkirauta 1/2010
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Kalpa-lehti
Kalpa on kadettien oma lehti, joka
ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Sen
levikki on 2 000 kappaletta. Painetun
version ohella lehti on luettavissa myös
toverikunnan internet-sivuilla.
Lehdessä julkaistaan pääosin kadettien kirjoittamia artikkeleita, joten
se on keskittynyt kertomaan kadettien
elämästä ja opiskelusta. Kadettien lisäksi Kalpa-lehteen kirjoittavat aikaajoin myös jo valmistuneet upseerit,
etenkin Maanpuolustuskorkeakoulun
henkilökunta.

artikkelit
Nykypäivää ja
tulevaisuutta
Nykyisin Kadettitoverikunta on yhdistyksenä hyvin voimissaan ja se toimii
aktiivisesti. Kadettitoverikunta kunnioittaa vanhoja perinteitä ja tapoja
kadettien sosiaalisessa elämässä, unohtamatta vähäisen vapaa-ajan tehokasta
hyödyntämistä.
Hyvänä esimerkkinä tästä on aktiivisesti auki oleva Olutkellari, tuo jokaisen kadettiupseerin tuttu tyyssija, jonka
sisustamista kadetit edelleen ylläpitävät
erilaisilla perinne-esineillä. Olutkellari
täytti viime vuonna 40 vuotta ja siinä
ajassa se on vakiinnuttanut asemansa
osana kadettien ja viime aikoina myös
muiden Maanpuolustuskorkeakoulun
opiskelijoiden vapaa-aikaa.
Tulevaisuus tuo tullessaan jonkin
verran muutoksia toimintaan. Opiskelun auettua Maanpuolustuskorkeakoululla myös siviiliopiskelijoille ja ennen
kaikkea uuden yliopistolain myötä
syntyi tarve perustaa Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta. Toverikunnan toiminta ja tehtävät pysyvät lähes
ennallaan, ainoastaan edunvalvonta
siirtyy MPKK:n oppilaskunnalle. Yhdistyksemme kannalta tämä edellyttää
toiminnan selkeyttämistä ja keskittämistä sekä vakaata yhteistyötä kahden
eri organisaation samanaikaisen sulavan toiminnan takaamiseksi.
Uusi oppilaskunta ei suinkaan
poista Kadettitoverikunnan tarvetta
toimia kadettien arjessa. Tulevaisuudessa toverikunta kykenee keskittymään yhä paremmin sen alkuperäisen
idean mukaisesti kadettien perinteiden
vaalimiseen ja vapaa-ajan toiminnan
organisoimiseen. On siis varsin selvää,
että Kadettitoverikunnalle on tarvetta
niin pitkään kuin upseerikoulutusta
Suomessa on.

Kadettitoverikunnan tunnuksessa on Haapaniemen kadetin lakki,
joka on Kadettikoulun joukko-osaston tunnuksen sisällä.

Kadetti Antti-Ilari Söderholm toimii
Kadettitoverikunnan puheenjohtajana ja kadetti Lauri Väisänen varapuheenjohtajana. Kadetti Väisänen on
myös Kadettikunnan hallituksen jäsen
vuonna 2010. Molemmat opiskelevat
95.kadettikurssilla. 

Kadetit kuuluvat Kadettitoverikuntaan kadettilupauksen annettuaan.
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Upseerivalinnoista
upseerin uralle
Teksti: Joakim Salonen

Upseerivalintojen tutkimuksella pyritään tuottamaan
tutkittua tietoa valinnoista vastaavien päätöksentekijöiden
käyttöön.Valintojen tavoitteena on löytää hakijoista
oikeat yksilöt opiskelemaan ja kasvamaan upseereiksi
puolustusvoimien palvelukseen. Puolustusvoimien
avainhenkilöstön valintamenettely edellyttää jatkuvaa
tutkimusta ja seurantaa valinnan onnistumisesta riittävän
pitkällä aikavälillä.

A

rtikkeli perustuu kirjoittajan
yleisesikuntaupseerikurssilla laatimaan diplomityöhön.
Diplomityön tarkoituksena oli selvittää,
millainen yhteys vuonna 2002 Kadettikouluun valittujen 180 opiskelijan pääsykoe- ja opintomenestyksellä on työssä
menestymiseen lyhyellä aikavälillä.
Samalla pyrittiin kartoittamaan työssä
menestymisen kriteereitä sekä arvioimaan työssä menestymisen mittaamista.
Tutkittavien upseereiden osalta saatiin
seurantatutkimustyyppisesti arvokasta tietoa aina varusmiespalveluksesta
toisen palvelusvuoden suoritusarviointiin saakka. Tutkimuksessa keskityttiin
vain rauhanajan ympäristöön.
Tutkimusaineiston kerääminen toteutettiin Pääesikunnan myöntämän
tutkimusluvan mukaisesti. Se velvoitti
kysymään henkilökohtaisesti jokaiselta tutkittavalta lupa tietojen käyttöön.
Otoskoko huomioiden tutkimus vei
aikaa huomattavasti, koska tutkimushetkellä osa tutkittavista oli kansainvälisissä tehtävissä, osa virkavapaalla ja
osa jo toisen työnantajan palveluksessa.
Jatkotutkimuksia ajatellen ja erityisesti
otoskoon mahdollisesti kasvaessa on
syytä harkita kyseisen vaatimuksen
lieventämistä laillisuuden mahdollistamissa rajoissa. Ilman tutkittavien
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suostumusta ei tutkimusta olisi voinut
toteuttaa, joten kiitos vielä kerran tutkittaville positiivisesta suhtautumisesta.
Tutkimusraportti on saatavilla sähköisessä muodossa MPKK:n kirjastosta.

Upseerivalintojen
tutkiminen
Tarkastelin upseerivalintojen toimivuutta tutkittavien pääsykoe-, opinto- ja
työmenestyksen avulla. Kiinnostuksen
kohteena oli erityisesti työssä menestymistä ennustavien tekijöiden löytäminen, mutta myös vuosittain toteutettava
suoritusarviointi, jota puolustusvoimissa
käytetään työssä suoriutumisen mittarina.
Upseerivalintoja on viimeksi tutkittu
tässä laajuudessa yli kolme vuosikymmentä sitten. Maanpuolustuskorkeakoulun valintapsykologit seuraavat alan
tutkimustuloksia ja toteuttavat valintoja
ohjeistuksen mukaisesti. Tarvetta lisätutkimuksille kuitenkin on, jotta pystytään vastaamaan valinnalle asetettuihin
tavoitteisiin. Mihin valintakriteerit perustuvat, jos emme ole analysoineet
upseerien nykyisten ja tulevaisuuden
toimintaympäristöjen asettamia vaatimuksia?
Upseerivalintojen tutkimisen ylei34

Joakim Salonen
Kadetti 8423
nen lähtökohta ei ole se, että valinnat
olisivat epäonnistuneet, vaan toimiiko
valinta luotettavalla tavalla. Valintavaiheessa tulee olla käytössä menetelmät
onnistuneiden upseerivalintojen toteuttamiselle. Valintojen luotettavuuden tutkimisen ja kehittämisen lähtökohtana
on koko valintaprosessi. Luotettavuudessa ei ole kyse yksittäisten valintamenetelmien toimivuudesta, vaikka
niillä onkin vaikutusta lopputulokseen.
Tutkimustuloksien arvioinnissa on
otetteva huomioon, että upseerivalintojen ennusteen pätevyyden sekä työssä
menestymisen tutkiminen käytetyillä
menetelmillä ja aineistoilla on aina
rajoittunutta. Menestyksen arviointi ei
ole täysin yksiselitteistä monien tulkinnallisten kysymysten sekä mahdollisten
väliin tulevien muuttujien kontrolloimattomuuden johdosta. Löydettyihin
yhteyksiin ja selittäviin tekijöihin on
siksi suhtauduttava tietyllä varauksel-
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la. Tulosten luotettavuuden lisäämiseksi
tutkimusta on syytä jatkaa suuremmalla
otoskoolla, pitemmän aikavälin tarkastelujaksolla sekä yhdistämällä erilaisia
tutkimusmenetelmiä.
Ilman poikkeuksellista koeasetelmaa emme pääse tarkastelemaan valinnoissa karsiutuneiden opintomenestystä.
Metodisesti kyse on siitä, että mitä
kovempaa karsinta on, sitä epäluotettavamman kuvan havaitut korrelaatiot
antavat valinnan toimivuudesta. Toinen
ongelma liittyy siihen, mitä itse asiassa
valintakriteereillä halutaan ennustaa; sopivuutta koulutukseen ja mahdolliseen
ammattiin, koulutettavuutta yleensä vai
menestystä eri suorituksissa? Ensiksi
mainittu lienee tärkein kokonaisuus upseerivalinnoissa.

seerin ammattiin”; mitä se oikeastaan
on? Onko upseerivalintojen perustaksi
tehty määrittely ”hyvän upseerin” kriteereistä?

Valinnat
Kadettikouluun

Mitä soveltuvuus upseerin
ammattiin pitää sisällään?

Yhteiskunnassa käydään säännöllisesti keskustelua opiskelijavalinnoista ja
valintamenetelmistä. Puolustusvoimissa upseerivalintojen valintakriteerien
toimivuus on yksi merkittävimmistä
tulevaisuuden henkilöstöön vaikuttavista tekijöistä. Valintoihin hakeutuvat
saavat nykyään pisteitä aikaisemmista
opinnoistaan, viimeisestä sotakoulutodistuksesta, soveltuvuusarviosta, aineistokokeesta sekä fyysisen kunnon
testistä. Aineistokoetta lukuun ottamatta
valintamenettely ja -kriteerit upseerikoulutukseen ovat olleet hyvin samanlaiset jo vuosia.
Soveltuvuuteen upseeriksi liittyvät
ensinnäkin yleiset pääsyvaatimukset
ja erityiset terveysvaatimukset, joiden
täyttyminen on perusedellytys valintakokeeseen kutsumiselle. Näiden lisäksi soveltuvuuden arviointi pyrkii
mittamaan soveltuvuutta upseeriksi.
Mittaako arviointi nykymuodossaan
koulutettavuutta upseeriksi vai soveltuvuutta upseerin ammattiin vai molempia? Voidaanko nuoresta hakijasta
saada pätevä ja luotettava arvio soveltuvuudesta ammattiin, joka konkretisoituu
vasta muutamien vuosien päästä? Arviot
soveltuvuudesta upseeriksi perustuvat
lopulta arvioijien käsityksiin upseeriudesta yleisesti valintahetkellä. Osa tekijöistä on synnynnäisiä ja osa sellaisia,
joihin koulutuksella voidaan vaikuttaa.
Lisätutkimusta ja avointa keskustelua
vaatii erityisesti käsite ”soveltuvuus up-

Toinen näkökulma valintoihin liittyy
hakijajoukon muodostumiseen. Kumpi
itse asiassa vaikuttaa enemmän hyväksyttyjen joukon muodostumiseen –
valintakriteerit vai hakijajoukko? Osa
opiskelijavalintatutkimuksista kannattaa
jälkimmäistä. Upseerivalintojen kannalta saattaisi siis olla tärkeämpää yrittää
rekrytoida pääsykokeisiin mahdollisimman laadukas joukko ennemminkin kuin
liikaa pohtia valintakriteerien toimivuutta. Hakijajoukon muodostumiseen
voimme vaikuttaa itse kukin; harvempi
työnantaja saa mahdollisuuden seurata
potentiaalisia tulevia työntekijöitään 12
kuukauden ”koeajalla”. Varusmiespalveluksessa menestymistä ei kuitenkaan
käytetä valintakriteerinä.
Parhaimmillaan onnistuneella valintakokeella pystytään mittaamaan
hakijan lahjakkuutta, soveltuvuutta ja
kehityskykyä. Pahimmillaan epäonnistuneen valinnan vaikutukset saattavat
näkyä esimerkiksi varusmieskoulutuksen tason laskuna heikkotasoisten nuorten upseerien takia. Upseerivalintoja on
kyettävä tarkastelemaan kriittisesti sekä
samalla pohdittava, millaista ainesta Kadettikouluun ja upseerin uralle halutaan
sekä millaisella valintamenettelyllä?
Korostetaanko valinnassa tarpeeksi esimerkiksi oppimis- ja soveltamiskykyä,
luovuutta, epävarmuuden sietokykyä,
kykyä kokonaisuuksien hallintaan, ihmisten johtamisen taitoja?

Tutkimusasetelma ja tutkittavat yhteydet
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Koulunpenkiltä
palvelukseen
Nuori upseeri kohtaa erilaisia odotuksia ja vaatimuksia ensimmäisessä
palvelustehtävässään valmistumisensa
jälkeen. Näitä odotuksia ja vaatimuksia
kohdistuu ainakin upseerin persoonaan
ja luonteenpiirteisiin, tehtävässä edellytettävään osaamiseen ja siihen työyhteisöön, jossa upseeri palvelee. Myös
työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen
saattaa olla hankalaa. Kehittymisen näkökulmasta haasteiden, vaatimusten ja
odotusten tiedostamisen lisäksi on tärkeää, että upseeri saa työstään palautetta. Palautteen avulla yksilö pystyy
kehittämään niitä valmiuksia, jotka ovat
yhteydessä yksilön käyttäytymiseen ja
vaikuttavat edelleen työssä menestymiseen. Pätevä ja empiirisesti testattu
menetelmä on esimerkiksi 360 asteen
arviointiin perustuva syväjohtamisen
profiili.
Upseerin työssä suoriutumisen
perusedellytyksenä ovat työtehtävissä
vaadittavat tiedot, taidot, valmiudet ja
osaaminen. Hyvin helposti unohdetaan,
että upseerin ammattiin valmistava peruskoulutus luo vasta pohjan työssä oppimiselle sekä ammatilliselle kasvulle ja
kehitykselle. Ovatko kentän odotukset
liian korkeita? Nuoren kouluttajan sopeutuminen työelämään, työyhteisöön
ja toimintaympäristöön saattaa viedä
henkilöstä riippuen 1-2 vuotta. Uran
alkuvaiheessa nuorten kouluttajien toimintaa ohjaa pitkälti sotilasopetuslaitoksissa opittu faktatieto, joka on perustana
kouluttajan tehtävässä toimimiselle.
Työelämässä kohdattu toimintakulttuuri
ei välttämättä tue uusien menetelmien
käyttöä ja niiden soveltamista käytäntöön. Tieto ja ymmärrys tästä sekä
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puolustusvoimista organisaationa helpottavat nuoren upseerin sopeutumista.

Suoritusarviointi työssä
suoriutumisen mittarina
Kehityskeskustelu on puolustusvoimissa
esimiehen ja alaisen välinen suunnitteluja palautteenantotilaisuus. Onnistuneen
kehityskeskustelun ja siihen kuuluvan
suoritusarvioinnin perusedellytys on
sekä esimiehen että alaisen huolellinen
valmistautuminen kyseiseen tilaisuuteen. Suoritusarviointi voidaan tehdä,
kun työntekijän henkilökohtainen työsuoritus tunnetaan vähintään kuuden
kuukauden ajalta tai aiemminkin, jos
esimies ja alainen niin sopivat.
Suoritusarviointiin kuuluu itsearvio
ja esimiesarvio sekä esimiehen ja alaisen
yhteinen keskustelu arvioinneista. Arvioitavat pääkriteerit ovat tuloksellisuus,
ammatinhallinta ja toiminta työyhteisössä, jotka kukin on jaettu edelleen neljään
alakriteeriin. Kriteerien sisältämiä asioita tarkastellaan suhteessa yksilön tehtävään. Palkkausjärjestelmän mukainen
henkilökohtainen palkanosa määräytyy
kahden viimeisimmän vahvistetun suoritusarvioinnin tuloksen keskiarvon perusteella.
Suoritusarviointia osana valtion
palkkausjärjestelmää on tutkittu varsin
vähän, vaikka sen perusteella arvioidaan vuosittain lukuisten työntekijöiden
työssä suoriutumista sekä jaetaan suuria
rahamääriä. Vertailu rajavartiolaitoksen
ja poliisin työssä suoriutumisen arviointikäytäntöihin ja – menettelyihin kertoo
arviointien yhtenevyyksistä, mutta myös
eroavuuksista. Erovaisuuksia selittävät
ainakin osin organisaatioiden eri tehtävät, mutta myös hyvän työssä suoriutumisen käsitteen määrittelyn vaikeus,
arvioinnin toteutus siihen liittyvine
haasteineen sekä yhteisten arviointikäytäntöjen puute. Arviointi perustuu
kaikilla 180 asteen arviointiin, jossa
arvioinnista vastaavat arvioitava itse
ja hänen esimiehensä. Vertaisten tai
alaisten arvioita ei siis oteta ainakaan
virallisessa ohjeistuksessa huomioon.
Kaikkien arvioitavista pääkriteereistä löytyvät yleisesti ottaen ammatin hallintaan, tuloksellisuuteen ja toimintaan
työyhteisössä liittyvät kriteerit, vaikka
niiden nimet ovat hieman toisistaan
poikkeavia. Rajavartiolaitoksessa ja poliisissa arvioidaan erikseen johtamistai-
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toa esimiesasemassa olevilta. Poliisi on
sisältänyt täsmällisyyden yhdeksi kriteeriksi ja asiakasmyönteisyyden samaan
kriteeriin yhteistyökyvyn kanssa. Rajavartiolaitoksessa arvioidaan myös
laatua sekä arvioitavan kehittymiskykyä
ja -halua sekä muistutetaan arviointia
koskevassa ohjeistuksessa virhemahdollisuuksista ja niiden välttämiskeinoista.
Esimies- ja itsearvioon perustuvaa
suoritusarviointia voisi täydentää arvioitavan vertaisten ja alaisten laatimilla
arvioinneilla. Tällöin päästäisiin 360
asteen arviointiin, jonka luotettavuus
suhteessa 180 asteen arviointiin olisi
suurempi. Arviointiasteikko ei myöskään tunne puolikkaita pisteitä, mutta
niiden käyttö antaisi mahdollisuuden
tarkempaan arviointiin. Nykyisin esimerkiksi arvosanan kolme saaneet
saattavat olla hyvin eritasoisia. Suoritusarvioinnin yhteys palkkausjärjestelmän
mukaisesti ansiotuloihin on nyt porrastettu, jolloin tietylle välille sijoittuneet
saavat samaa henkilökohtaisen palkan
osuutta. Jos kyseinen porrastus poistettaisiin muuttamalla se jatkuvaksi, jolloin
jokainen kymmenesosan lisäys tai lasku
muuttaisi henkilökohtaista palkanosuutta, korostettaisiin yksilön työsuorituksen
merkitystä suoritusarviointiin liittyen ja
vähennettäisiin arvioinnin jähmeyttä.
Hyvä työsuoritus ei nykyisellä menettelyllä vaikuta kovin nopeasti ansiotuloja kasvattavasti ja toisaalta heikomman
työsuorituksen tehneen tulot laskevat
varsin hitaasti. Huomiota on syytä kiinnittää myös arviointilaisuudessa annettavaan laadulliseen palautteeseen.

Tuloksia ja pohdintaa
Diplomityöni tavoitteena oli tuottaa
tietoa Kadettikoulun opiskelijavalinnan
kokonaisvaltaista kehittämistä varten
tutkimalla upseerivalintojen ennusteen
pätevyyttä sekä kartoittamalla upseerin
palvelusuran alkuvaiheen työssä menestymiseen yhteydessä olevia tekijöitä.
Tutkimuksesta saatiin myös tietoa, jota
on mahdollista hyödyntää jatkotutkimuksissa. Tutkimus osallistuu keskusteluun akateemisen korkeakoulutuksen
opiskelijavalinnoista ja työssä menestymisen kriteereistä sekä menestymisen
arvioinnista.
Kadettikoulun pääsykoemenestyksellä havaittiin tilastollisesti merkitsevä
yhteys sekä opintomenestykseen että
36

toisen palvelusvuoden suoritusarviointiin. Opintojen aikaisilla johtamiskäyttäytymisen arvioinneilla havaittiin
yhteys työssä menestymiseen. Pääsykoemenestyksellä pystyttiin selittämään parhaimmillaan noin kolmasosa
opintomenestyksestä ja pääsykoe- sekä
opintomenestyksellä 16 % työssä menestymisestä. Pääsykokeissa hyvin
menestyneet erosivat keskivertoa heikommin menestyneistä tilastollisesti
merkitsevällä tavalla perus- ja kandidaattiopinnoissa sekä toisessa suoritusarvioinnissa. Havaituista yhteyksistä
huolimatta asetettu hypoteesi pääsykoeja opintomenestyksen yhteydestä työssä
menestymiseen ei täyttynyt kokonaan,
joten nollahypoteesi jäi voimaan.
Suoritusarviointi vaatii lisätutkimusta, mutta jo tämän tutkimuksen
perusteella ensimmäisen vuoden arviointitulosten luotettavuus suhteessa
todelliseen osaamiseen näyttäisi heikohkolta. Syy siihen saattaa löytyä mittarista, arvioitavista tai arvioitsijoista. On
mahdollista, että uusi tulokas ei kykene
syystä tai toisesta näyttämään omaa todellista osaamistaan esimiehelleen tai
esimiehien arviointikriteerit ja suhtautuminen tulokkaisiin saattavat vaihdella
valtakunnallisesti huomattavasti.
Kadettikoulun aikaisilla johtamiskäyttäytymisen arvosanoilla havaittiin
voimakkaat yhteydet sekä ensimmäisen
että toisen vuoden suoritusarviointeihin. Näyttää siltä, että kyseisiin arvosanoihin yhteydessä olevat tekijät ovat
sellaisia yksilön ominaisuuksia, joita
suoritusarviointikin mittaa. Eri asia on,
ovatko kyseiset ominaisuudet sellaisia,
joita puolustusvoimat ja sen keskeinen
henkilöstöryhmä tarvitsevat menestyäkseen eri tehtävissä? Johtamiskäyttäytymisen arvioinnit pitävät sisällään
niin käytännön suorituksiin kuin yksilön persoonaan ja vuorovaikutuskykyyn
kohdistuvia arviointeja. Arvioinnin kokonaistulos rakentuu yksilön ominaisuuksista, joista osa on pysyviä ja osa
todennäköisesti hitaasti muuttuvia. Tätä
tukevat myös arviointien vahvat yhteydet eri ajankohtien tulosten osalta aina
varusmiespalveluksesta alkaen.
Upseerivalintojen perusteeksi on
laadittava upseerin ammattiin liittyvä
tulevaisuuden toimintaympäristöjen
analyysi. Tutkimukset osoittavat, että
nykyinen valintajärjestelmä toimii
varsin hyvin ja että osaamme valita hen-
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kilöitä, jotka selviytyvät todennäköisesti tämän hetken toimintaympäristöissä.
Keskeisin ja todennäköisesti olennaisin jatkotutkimushaaste liittyy upseerivalintojen ja uralla menestymisen
kriteereihin. Miten määrittää ja mitkä
ovat ne kriteerit, joilla jatkossa valitaan
upseereita? Myös opintonsa tai palveluksensa keskeyttäneiden tutkiminen
tuottaisi lisätietoa valintamenetelmien
sekä upseerikoulutuksen kehittämiseksi.
Keskeyttämisten tutkiminen selvittäisi
myös sitä, ovatko syyt sellaisia, joihin
ei koulutuksella voida vaikuttaa eli ominaisuuksia, joita pitäisi ottaa valintamenettelyyn karsiviksi kriteereiksi.
Majuri Joakim Salonen palvelee
Ilmasotakoulussa. Hän valmistelee
sotatieteiden tohtorin väitöskirjaa
upseerivalinnoista Maanpuolustuskorkeakoulun Käyttäytymistieteiden
laitokselle. 

Kuvissa upseerin erilaisia toimintaympäristöjä.
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Kadettiakvarellien
tekijä löytyi
Teksti: Arto Kotro

Harrastus
alkoi jo varhain
Kun kadettiakvarellien tekijä oli selvinnyt, hänet kutsuttiin Kadettikunnan toimistoon signeeraamaan nämä
erinomaiset työt. Samalla selvitettiin
näiden töiden taustoja samoin kuin
muutenkin Ilppo Voutilaisen elämäntyötä.
Ilppo Voutilainen oli harrastanut
piirustusta ja maalausta jo pikkupojasta lähtien. Lahjakkuus on peräisin
piirustusta harrastaneelta isältä, joka oli
töissä Maanmittaushallituksessa kartografisella osastolla. Ilppo piirsi lyijy- ja
värikynillä sekä tussilla ja maalasi vesija öljyväreillä. Jo kansakoulusta lähtien
kuvaamataidossa oli puhdas kymppi.
Voutilainen ei ole koskaan myynyt
teoksiaan, vaan hän on antanut niitä
tutuille tai yhteiseen käyttöön.

Upseerin ura
Ennen Kadettikoulua Voutilainen oli
töissä Helsingin kaupungin geodeettisella laitoksella asemakaavakartoittajana, mikä tuli sitten vaikuttamaan
merkittävästi hänen sotilasuraansa.
Kadettikoulun jälkeen vänrikki
Voutilainen palveli vuosina 1958 – 59
Hämeen Jääkäripataljoonassa. Tämä
vaihe jäi lyhyeksi, koska silloin oli
alettu rakentaa uutta varuskuntaa Sodankylään. Sieltä piti saada tarkkoja
karttoja. Tästä johtuen etsittiin Topografikuntaan mittaus- ja kartoitusalaa
tuntevia upseereita. Voutilainen komennettiin Helsinkiin Topografikuntaan topografiupseerin tehtäviin. Aluksi
oli kyseessä komennus, jonka aikana
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Kylkiraudan numeron 3/2009 kannessa on akvarelli,
joka esittää Haminan kadettia. Lehden kirjoituksessa
”Perinteet ja nykykadetit” on myös kaksi akvarellia.
Kaikki nämä kuvat ovat vuodelta 1957 peräisin
olevasta Perinteiden Kirjasta. Se löytyi viime kesänä
Kadettikunnan toimistosta. Erikoista oli se, että akvarellit
olivat signeerattomia. Kylkiraudan toimitus pyysi
lukijoiden apua tekijän selvittämiseksi. Tekijä paljastui
nopeasti. Hän on 42. kadettikurssin everstiluutnantti
Ilppo Voutilainen. Hän ei ollut signeerannut kadettina
keskellä yötä vajavaisin välinein tehtyjä töitä, koska
piti niitä vain luonnoksina myöhempiä huolellisemmin
tehtäviä kuvia varten!
kartoitettiin varuskunta-alueita. Komennusta seurasi sitten pysyvämpi
siirto Topografikuntaan.
Vuonna 1962 tuli siirto Uudenmaan
Jääkäripataljoonaan. Yliluutnantti Voutilainen toimi 2. Komppanian päällikkönä siihen asti, kun komppaniasta
tehtiin Urheilukomppania. Voutilainen
osallistui vasta perustetun Uudenmaan
Jääkäripataljoonan Killan toimintaan,
mm. saunan rakentamisen yhteydessä.
Kapteeni Voutilainen siirtyi vuonna
1965 uudelleen Topografikuntaan, nyt
komentotoimiston päälliköksi ja johtamaan kartoitustöitä Pohjois-Suomessa.
Siellä järjestettiin kesäisin suuria mittausleirejä, joihin osallistui muun muassa
Mittauspatteristo. Erikoista oli se, että
käytössä oli myös kaksi helikopteria.
Neljä vuotta myöhemmin kapteeni
Voutilainen siirtyi Pääesikuntaan aluksi
toimistopäälliköksi ja esiupseerikurssin
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käymisen jälkeen osastoesiupseeriksi.
Eläkkeelle Voutilainen siirtyi vuonna
1984.

Kadettina
erityistehtävään
Ilppo Voutilainen kävi Kadettikoulun
42. kurssilla vuosina 1956 -58. Se oli
vauhtikurssi, jossa vauhdittajana oli
joukkueenjohtajana yliluutnantti Pentti
Sirola. Hän puhui kadeteille usein kadettiperinteistä. Hän ilmoitti erään
oppitunnin alussa, että kurssi tekee
perinteistä säännöt ja niitä käsittelevän
kirjan. Siihen tarvitaan kuvitus. Eräs
kadetti, joka tunsi Voutilaisen piirustusja maalausharrastuksen jo pikkupoikaajalta, huusi luokan takaosasta, että
Voutilainen piirtää. Piirustusharrastus
oli näkynyt myös esimerkiksi taktiikan
kokeissa tehdyistä piirroksista. Kadet-

artikkelit
ti Voutilainen oli karttaharjoituksissa
yleensä ”johdon kadettina” tekemässä
piirroksia opettajienhuoneessa. Piirrokset tehtiin liiduilla suoraan kartoille.
Silloin ei vielä ollut käytössä kelmuja. Ohjesääntöjen kuvitus isoille pahvitauluille kuului myös Voutilaisen
tehtäviin. Nämä opetustaulut jäivät Kadettikoulun vintille. Samantapaisissa
piirustustehtävissä oli myös vanhemman kurssin kadettialikersantti Pekka
Kurenmaa.
Kadettiakvarellit kadetti Voutilainen joutui tekemään vapaa-aikana.
Se tarkoitti sitä, että ne tehtiin yöllä
sen ajan heikkotehoisten valaisimien
valossa. Kunnollisia välineitä ei ollut.
Käytössä olivat tavalliset koululaisten
vesivärit. Yksityiskohtia oli vaikeata
tehdä leveillä pensseleillä. Käytössä ei
ollut akvarellipaperia. Pukujen mallit
ja erityisesti värit Voutilainen sai Backmanssonin maineikkaista piirroksista
ja Kadettikoulun kirjaston kuvista.
Voutilaisen mielestä näissä kymmenessä kadettiakvarellissa näkyy pakkotekemisen jälki. Hän kuvitteli, että
nämä olivat vasta luonnoksia, ja hän
tekisi kirjaan lopulliset kadettien kuvat
myöhemmin paremmilla välineillä ja
paremmissa olosuhteissa. Luonnokset
kadetti Voutilainen esitteli yliluutnantti
Sirolalle tietämättä, että ne tulevat sellaisenaan kirjaan. Nyt nämä luonnokset
jäivät sitten signeeraamatta.
Itse Perinteiden Kirja oli tärkeä
perusteos. Tasavallan presidentin
vahvistettua 1.1.1957 Kadettikoulun
vuosipäiväksi Haapaniemen sotakoulun perustamispäivän 20. maaliskuuta
määräsi Kadettikoulun johtaja, eversti
Paavo Lammetmaa koulun upseereista
ja kadeteista muodostetun toimikunnan
muotoilemaan ja määrittämään Kadettikoulun perinteet tältä kohden sekä
koulun kasvattien sodissa osoittaman
uhrivalmiuden pohjalta.
Noin 50 sivuiseen ja 10 kuvaliitettä
käsittävään kirjaan oli koottuna omina
lukuinaan Kadettikoulun perinteet, Kadettioppilaskunnan kunnianeuvoston
säännöt, Kadettioppilaskunnan säännöt, Perinnehenkilöt, Ensi yö, Kaste
ja kadettilupauksen anto, Perinteiden
luovutus, Ikäpresidentin kaste ja Valmistavia toimenpiteitä perinnemenoja
varten.
Tämän Kadettioppilaskunnan allekirjoittaman kirjan tärkeyttä korostaa

Everstiluutnantti Ilppo Voutilainen signeeraamassa Kadettikunnan
toimistossa yli 50 vuotta vanhoja akvarellejaan.
se, että siitä antoivat lausunnon Kadettikunta ry:n hallitus puheenjohtajansa
kenraalimajuri Reino Arimon johdolla
sekä Suomen Kadettiklubi puheenjohtajansa ministeri Carl Enckellin johdolla. Kadettikurssit 42 ja 43 aloittivat
tässä kirjassa vahvistettujen perinteiden
noudattamisen.

Muita
hankkeita
Kadettiaikana Ilppo Voutilainen kuvitti
pilakuvilla 42. kurssin Kalpa-nimisen
kurssijulkaisun. Kuvat käsittelivät kadettiaikaisia tapahtumia. Myös ulkoasu
oli Ilpon tekemä. Se oli viimeinen kurs39

sijulkaisu. Eversti Lammetmaa kielsi
vastaisuudessa nämä julkaisut, koska
kurssin loppupuolella oli jatkuvasti
joku kadeteista poissa palveluksesta
etsimässä mainostajia kurssijulkaisun
rahoittamiseksi.
Eversti Lammetmaalta tuli kadetti Voutilaiselle käsky, että oli tehtävä
sellainen pronssinen kilpi, jossa oli
kuvattuna Kadettikoulun eri vaiheiden
kadetteja ja joka kiinnitettäisiin niiden
rakennusten seinään, joissa Kadettikoulu oli toiminut. Näin tapahtuikin. Ilppo
Voutilainen piirsi pohjakuvan, jossa oli
kolme kadettia. Se hyväksyttiin. Kilpi
on sentin paksuista pronssia. Kilpi sijoitettiin Haapaniemeen, Haminaan,
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Arkadiaan, Munkkiniemeen ja myös
Katajanokan Lutikkalinnaan.
Palkkioksi Kadettikoulun aikana
tehdystä ylimääräisestä ansiokkaasta
työstä Ilppo Voutilainen sai kurssin
päättäjäisissä koulun johtajalta miekan.

Kolme kadettia ja
Kadettikunnan logo

Kadettikunnan logo nykymuodossaan. Ilppo Voutilainen käytti apuna
allaolevaa valokuvaa piirtäessään kolme kadettia.

Myös Kadettikunnan logo on alun
perin Ilppo Voutilaisen piirtämä. Apuna
oli valokuva, jossa kolme kadettia on
keväällä 1958 Pasilan silloisen TVyksikön pihalla pukeutuneina Kadettikoulun perinnevarusteiden kokoelmista
saatuihin pukuihin. Kyseessä oli Kadettikoulusta kertovan ohjelman teko.
Siihen aikaan kaikki ohjelmat lähetettiin suorina eikä nauhoitustekniikkaa
ollut. Kuva on siis ainoa dokumentti,
joka tuosta lähetyksestä on tallella.
Logo on piirretty myöhemmin hieman
tarkemmin uudelleen. Sen on tehnyt
graafikko ja heraldikko, komentajakapteeni Tapani Talari.

Eläkkeellä
mainospäällikkönä
Ilppo Voutilainen oli tehnyt silloin
tällöin myös mainoksia eri yrityksille.
Eläkkeelle siirtymisen jälkeen hänet
kutsuttiin Muotolevy-yhtiön mainospäälliköksi Nummelaan. Tehtäviin
kuului tavanomaisen mainonnan lisäksi tuote-esitteiden ja mainoksien sekä
yleisesitteiden suunnittelu ja piirtäminen. Myös messuosastojen suunnittelu
ja toteutus kotimaassa sekä ulkomailla
kuuluivat tehtäviin.
Ilppo Voutilaisen jäätyä eläkkeelle mainospäällikön tehtävästä vuonna
1992 hän on jatkanut harrastustaan.
Hän piirtää ja maalaa edelleen. Puolustusvoimille ja yhteisöille hän on tehnyt
pyynnöstä lukuisia standaareja, lippuja
ja merkkejä.
Harrastuksena hänellä on lisäksi
metsästys ja erikoisuutena junarakennus. 
Kolme kadettia keväällä 1958 Pasilan TV-yksikön pihalla. Vasemmalla Haapaniemen kadettina 43. kadettikurssin kadetti, sittemmin
kadettivääpeli ja kenraalimajuri Hannu Särkiö, keskellä Haminan
kadettina 42. kadettikurssin kadettivääpeli, sittemmin kenraalimajuri
ja Maanpuolustuskorkeakoulun ensimmäinen rehtori Antero Karvinen, oikealla Arkadian ja Munkkiniemen kadettina 42. kadettikurssin
kadetti, sittemmin eversti Jorma Kaarnola.
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Yksi Ilppo Voutilaisen Perinteiden kirjaan maalaamista akvarelleista, joka oli tarkoitettu vain luonnokseksi. Lisää näitä akvarelleja on kirjassa 230 vuotta kadettiupseereita.
41
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Minne kuljet Kadettikunta?

K

adettikunnan johtamisseminaarin aiheena oli viime
vuoden lopulla ”Minne kuljet
suomalainen sotilasjohtaja?” Aivan
saman kysymyksen voimme esittää
myös omalle järjestöllemme: Minne
kuljet Kadettikunta?
Kadettikunta on ammentanut
aatteellisen voimansa suomalaisesta upseeriperinteestä ja toivottavasti
näin tapahtuu myös vastaisuudessa.
Suomalainen yhteiskunta asettaa upseerille velvoitteita ja tehtäviä. Yhteiskunta on sodan ja kriisin oloissa valmis
luovuttamaan kansalaistensa kohtalon
upseeristonsa käsiin. Vaatimukset kadettiupseerin eettiselle luotettavuudelle
perustuvatkin juuri näihin velvoitteisiin.
Kadettiupseerilla on näissä tehtävissään normaalia suurempaa valtaa,
mutta myös sen tuoma suuri vastuu.
Tämän täytyy näkyä upseerin asenteissa. Mitä vaativammassa tehtävässä hän
palvelee, sitä vähemmän hänellä on
oikeus korostaa omaa itseään ja asemaansa. Hänen ajatustensa pontimena
tulee olla kysymys: miten voin olla
vastuuni mittainen?
Upseerin on sotilasurallaan edetessään pystyttävä kasvamaan myös eettisesti. Tiettyjen upseerilta vaadittavien
ominaisuuksien merkitys korostuu
tehtävien vaatimustason kasvaessa.
Mikään niistä ei pienene.
Kadettikunta on olemassaolonsa
aikana tukenut monin eri tavoin upseerin eettistä kasvua ja pyrkinyt tuomaan
omassa arvokeskustelussaan esille
upseerin ja sotilaan arvomaailmaan
liittyviä keskeisiä tekijöitä. Nykyiset
sodat ja kriisit ovat osoittaneet, että
Kadettikunnan käymä arvokeskustelu
ei ole ollut turhaa. Toimintaympäristön monimutkaistuessa ja muuttuessa
on edelleen paikallaan pohtia arvoja
ja odotuksia niin yksilön, yhteiskunnan kuin organisaation näkökulmasta. Tämä pohdinta liittyy olennaisena
osana Kadettikunnan tulevaisuuden
strategian valmistamiseen.

Onko Kadettikunta
jäseniä varten?
Kadettikunta ei ole jämähtänyt paikalleen, vaan sen toimintamuodoissa
on ollut erilaisia korostuksia eri vuosikymmeninä. Alkuvaiheessa Kadettikunta toimi Suomen Kadettikoulun
käyneiden upseerien etujärjestönä.
Sotien jälkeen Kadettikunta toimi
taloudellisessa ahdingossa avustaen
vieläkin vaikeampaan asemaan joutuneita kadettiveljiä. Kadettikunnan
nykymuotoinen toimintapa vakiintui
1970-luvulla, kun Upseeriliitto ja Kadettikunta sopivat työnjaosta ja yhteistoiminnasta. Kylmän sodan aikana
Kadettikunnan toiminnan keskiössä oli
huoli kansan maanpuolustustahdosta,
jota yhteiskunnan radikalisoituminen
pyrki tuhoamaan. Kadettikunta näki
parhaimpana toimintamuotona tuolloin asiallisen turvallisuuspoliittisen
tietouden jakamisen koulunuorisolle ja
naisille. Tämä toiminta jatkuu edelleen.
Eri mittareilla mitattuna on kansamme maanpuolustustahto säilynyt erittäin korkeana. Tämä on ollut
suomalaiskansallinen erityispiirre.
Maassamme on harvinaislaatuinen
ja toimiva yleinen asevelvollisuusjärjestelmä, jota kummastellaan niin
Euroopassa kuin nyt kotimaassakin.
Puolustusministeri Jyri Häkämies on
asettanut asevelvollisuutta arvioivan
työryhmän, jonka työhön myös kansalaiset voivat osallistua internetin välityksellä. Kansalaiskeskustelu yleisestä
asevelvollisuudesta saa lisää löylyä eri
puolueiden kannanottojen yhteydessä. Tähän keskusteluun voidaan tuoda
myös kansantaloudellinen näkökulma,
johon voitte tutustua lukemalla tässä
lehdessä professori Panu Poutvaaran
artikkelin.

Miksi Kadettikunta
on olemassa?
Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti ja muutosta on syytä analysoida
ja arvioida.

Kadettikunnan hallitus on käynnistänyt strategiasuunnittelun, jossa
pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä:
Mitkä ovat Kadettikunnan toiminnan
haasteet tulevina vuosina ja mitkä ovat
Kadettikunnan toiminnan kehittämistarpeet? Strategiasuunnittelun lähtökohtana on Kadettikunnan toiminnan
tarkoitus, mikä on nykyisellään määritelty seuraavasti ”Kadettikunta on
Kadettikoulun käyneiden upseerien
aatteellinen yhdistys ja veljesjärjestö,
joka edistää ja vahvistaa jäsenistönsä
yhteenkuuluvuutta sekä perinteisiin
rakentuvaa suomalaista upseerihenkeä. Toiminnan perustana ovat isänmaanrakkaus ja maanpuolustusaate.
Kadettikunta ylläpitää arvokeskustelua
jäsenistönsä keskuudessa sekä tukee
maamme turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa siten, että maanpuolustustahto ja kansalaisten luottamus maamme
säilymiseen itsenäisenä kansakuntana
pysyvät korkealla tasolla”.
Kadettikunnan strategiasuunnittelu toteutetaan siten, että suunnitteluun
voivat osallistua jäsenet ja kadettipiirit.
Kadettikunnan seuraava strategiasuunnitelma käsitellään syyskokouksessa
vuonna 2011. Kannustan kaadereita
mukaan Kadettikunnan strategiakeskusteluun ja ottamaan kantaa kysymykseen: Miksi Kadettikunta on olemassa
ja miten sen tulee toimia?
Kajaanissa tavataan 27.3.2010!

Juha Tammikivi
juha.tammikivi@kadettikunta.fi

toiminta

Kadettikunnan kevätkokous ja turvallisuuspolitiikan seminaari Kajaanissa 27.3.2010
Kadettikunta ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Kajaanin varuskunnassa lauantaina 27.3.2010 klo 10.00 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:
09.00 – 10.00
		
10.00 – 11.30
		
11.30 – 12.30
		
13.00 – 15.00
		
15.30 – 17.00
		
		

Kahvit ja valtakirjojen tarkastus
(Kajaanin varuskunnan terveysaseman auditorio)
Sääntömääräinen kevätkokous ja Kadettikunnan ansiomitalien luovutus
(Kajaanin varuskunnan terveysaseman auditorio)
Lounas (Kajaanin varuskunnan muonituskeskus)
Siirtyminen/kuljetus turvallisuuspolitiikan seminaariin Kajaanin keskustaan
Turvallisuuspolitiikan seminaari ”Talous ja turvallisuuspolitiikka”,
(Elokuvateatteri Bio Rex, Kauppakatu 38)
Kajaanin kaupungin vastaanotto.Tilarajoituksista johtuen vastaanotolle voivat
osallistua ainoastaan turvallisuuspolitiikan seminaarin alustajat ja kutsuvieraat
(Raatihuone, Linnankatu 14, käynti Raatihuoneen torin puolelta).

Tilaisuuksissa asuna on palveluspuku tai tummapuku.
Ilmoittautuminen osallistumisesta eri tilaisuuksiin (kokous, lounas, seminaari) pyydetään
tekemään 17.3.2010 mennessä Sabina Krogarsille, puh 09-490 759, fax 09-446 262 tai sähköposti kadettikunta@kadettikunta.fi.
Paikalliset kuljetustarpeet pyydetään myös ilmoittamaan 17.3.2010 mennessä (nimi, aika, henkilömäärä) Sabina Krogarsille.
26.3.2010; rautatieasema/lentoasema (Paltaniemi) – hotelli Scandic Kajanus
27.3.2010; hotelli – varuskunta (kokous)
rautatieasema – varuskunta (kokous)
varuskunta (kokous) – Kajaani (seminaari)
Kajaani (seminaari) - rautatieasema/lentoasema (Paltaniemi)
Kajaanin kaupungin vastaanotolle osallistuville kutsuvieraille järjestetään kuljetus kaupungin
vastaanotolta rautatieasemalle/lentoasemalle.
Hotellimajoitusta voi esimerkiksi tilata Scandic Kajanus -hotellista, sähköposti: kajanus@
scanichotels.com ja puh. (08) 61641. Tilausta tehdessä kannataa mainita tilaustunnus ”Kadettikunta”.
Tervetuloa Kajaaniin!
Kadettikunta ry ja Kainuun kadettipiiri
Kylkirauta 1/2010
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Kadettikunnan vuosipäivä 27.1.2010

K

adettikunta ja Helsingin kadettipiiri juhlistivat Kadettikunnan
89. vuosipäivää kunnianosoituksin Hietaniemessä ja Santahaminassa.
Kunnianosoitusten jälkeen Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa
Kaaderilaulajien puheenjohtaja eversti
Heikki Hult luovutti Kadettikunnalle
Kaaderilaulajien pienoislipun numero 1.
Tämän jälkeen arkistoneuvos Veli-Matti
Syrjö piti esitelmän Haminan kadeteista sortovuosien puristuksessa ja esitteli
Haminan juhlaviikonlopun julkaisun.
Juhlatilaisuudessa esiteltiin myös
Kadettikunnan, Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan
laitoksen johtamisseminaarin julkaisu
”Minne kuljet suomalainen sotilasjohtaja?”, minkä on toimittanut everstiluutnantti Torsti Sirén.

Kadettikunnan puheenjohtaja prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola, kommodori Jukka K. Pajala ja Helsingin kadettipiirin varapuheenjohtaja everstiluutnantti Ilkka Kouri laskevat kukkalaitteen Maanpuolustuskorkeakoulun Sankariaulassa.
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Kadettikunta palkitsi ansioituneita

P

uolustusministeri Jyri Häkämies
on myöntänyt Kadettikunnan
89.vuosipäivänä 27.1.2010

Kadettikunnan ansiomitalit miekkojen kera seuraaville henkilöille:
Prikaatikenraali Olli Heiskanen,
Hämeenlinna, prikaatikenraali Sakari
Honkamaa, Helsinki, eversti Tapio
Niitynperä, Espoo, komentaja Matti
Ketola, Turku

ja Kadettikunnan ansiomitalit:
Eversti Lauri Valleala, Jyväskylä,
everstiluutnantti Petteri Jouko, Kajaani, everstiluutnantti Risto Kauppinen,
Jyväskylä, everstiluutnantti Mika Kerttunen, Helsinki, everstiluutnantti Timo
Laine, Keuruu, everstiluutnantti Jari
Rantapelkonen, Riihimäki, everstiluutnantti Pasi Rekilä, Espoo, komentaja
Ismo Korhonen, Kirkkonummi, komentaja Pekka Tuomisalo, Helsinki,

majuri Matti Krannila, Järvenpää,
majuri Janne Rautiainen, Janakkala,
kapteeni Riku Rantakari, Hämeenlinna, kapteeniluutnantti Toni Koskinen,
Helsinki ja kuvatoimittaja Liisa Knudsen, Helsinki.
Ansiomitalit luovutetaan saajilleen
Kadettikunnan kevätkokouksessa Kajaanissa 27.3.2010.

Kadettikunnan uusia julkaisuja

K

adettikunta on julkaissut
Haminan juhlaviikonloppua
1.-2.8.2009 käsittelevän julkaisun ”230 vuotta kadettiupseereita
– Haminan kadetit suomalaisessa yhteiskunnassa”. Kirjan on toimittanut
Kylkiraudan päätoimittaja komentajakapteeni Marko Laaksonen ja taittanut
Kadettikunnan toimistonhoitaja Sabina

Krogars. Kuvatoimituksen toteutti Kylkiraudan kuvatoimittaja Liisa Knudsen.
Julkaisu postitetaan kaikille Kadettikunnan jäsenille.
Kadettikunta on julkaissut yhdessä
Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja
sotilaspedagogiikan laitoksen kanssa
julkaisun ”Minne kuljet suomalainen
45

sotilasjohtaja?”. Kirjan on toimittanut
everstiluutnantti Torsti Sirén. Julkaisua
käytetään opintomateriaalina kadettien
johtamisen opinnoissa.
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Matrikkelitietojen tarkistus edennyt hyvin,
kiitos vastauksista

K

adettiupseerit 1920-2010 matrikkelitietojen tarkistaminen
jatkuu. Tarkistuslomake on
postitettu henkilöille, joiden sukunimi
alkaa kirjaimilla A-S. Loput toimitetaan maaliskuun kuluessa.
Jos olet toimittanut henkilötietosi,
mutta tarkistuslomake ei ole tullut, on
todennäköisin syy valokuvan puuttuminen (vuoden 2000-matrikkelin valokuvat eivät ole pääosin käytössä).
Rajavartiolaitoksen kuvamateriaali saa-

tiin käyttöön tammikuun puolivälissä,
joten RVL:n upseerit saavat pääsääntöisesti lomakkeensa tarkistettavaksi
hieman jälkijunassa.
Henkilötietojen vastaanottaminen päättyy huhtikuun lopussa.
Matrikkeliin otetaan mukaan 4.6.2010
ylennykset, jotka korjataan henkilötietoihin ilman erillistä pyyntöä.
Kunniamerkillä palkitsemiset
(4.6.2010) pyydetään ilmoittamaan
osoitteeseen matrikkeli@kadettikunta.fi.

Ennen painatusta henkilötietosi
ovat nähtävissä PDF-tallenteena Kadettikunnan kotisivulla www.kadettikunta.
fi. Ajankohta täsmentyy kesäkuussa ja
siitä tiedotetaan erikseen.
Valmis taitto luovutetaan kirjapainolle elokuun lopussa. Kirja on valmis
lokakuun puolivälissä 2010.

Matrikkelitoimituskunta

Uusi matrikkeli ennakkotilaajan hintaan
Matrikkelin valmistuttua sen lopullinen myyntihinta tulee olemaan noin 75
euroa + postitusmaksu. Ennakkoon tilaamalla kirjan saa tuntuvalla alennuksella.
Matrikkelin ennakkotilaajan hinta (sisältää postimaksun) kesäkuun loppuun on 70
euroa.Tämän jälkeen kirjasta peritään lopullinen myyntihinta + postimaksu. Ennakkotilaajille matrikkeli lähetetään suoraan kirjapainosta heti sen valmistumisen
jälkeen.
Matrikkelin ennakkotilauksen voi tehdä vain maksamalla tilausmaksun Kadettikunnan matrikkelitilille! Matrikkelia ei voi tilata sähköpostilla tai
puhelimitse soittamalla, tilaus kirjautuu vasta, kun matrikkelin ennakkotilaus on
hoidettu!
Ennakkomaksu maksetaan Kadettikunnan matrikkelitilille Nordea 101450229881. Maksulomakkeeseen on selvästi merkittävä maksajan yhteystiedot
(nimi ja osoite), jotta matrikkeli voidaan postittaa suoraan kirjapainosta oikeaan
osoitteeseen.
Mahdolliset matrikkelia koskevat tiedustelut osoitetaan Kadettikunnan toimistonhoitaja Sabina Krogarsille, puh. (09) 490 759, fax (09) 446 262, sähköposti
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi. Henkilötietoja ja valokuvia koskevat tiedustelut
pyydetään toimittamaan osoitteeseen matrikkeli@kadettikunta.fi.
Matrikkelitoimituskunta
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Turvallisuuspolitiikan seminaari
Kajaanissa 27.3.2010
Kadettikunta järjestää yhteistoiminnassa Kajaanin kaupungin, Kainuun Prikaatin ja Kainuun
kadettipiirin kanssa turvallisuuspolitiikan seminaarin, jonka aiheena on ”Talous ja turvallisuuspolitiikka”. Seminaari liittyy Kadettikunnan multimediasuurhankkeeseen ”Suomi muuttuvassa maailmassa”.
Seminaarin tarkoituksena on tarkastella globalisaation ja maailmantalouden vaikutusta
Suomen turvallisuuspolitiikkaan. Seminaarin näkökulmana on laaja turvallisuuskäsite, joka
pitää sisällään valtion ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden lisäksi yhteiskunnallisen, taloudellisen sekä ympäristöä ja kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia koskevan ulottuvuuden.
Seminaari järjestetään lauantaina 27.3.2010 klo 13.00-15.00 Kajaanin kaupungin keskustassa
sijaitsevassa elokuvateatteri Bio Rexissä (Kauppakatu 38). Seminaari on avoin ja maksuton
tilaisuus, mutta tilojen rajallisuudesta johtuen seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista.
Seminaarin ohjelma
Tilaisuuden avaus
Kadettikunnan puheenjohtaja prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola
Kajaanin kaupungin tervehdys
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen
Alustukset
Ministeri Paula Lehtomäki (KESK)
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Pertti Salolainen (KOK)
Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari (SDP)
Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen
Puolustusvoimien operaatiopäällikkö kenraalimajuri Arto Räty
Paneelikeskustelu
Seminaarin puheenjohtajina toimivat Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti yleisesikuntaeversti, VTT Pekka Visuri ja Kadettikunnan maanpuolustusjaoston puheenjohtaja kapteeni,VTM, ST Jarno Limnéll.
Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 17.3.2010 mennessä Kadettikunnan toimistonhoitaja
Sabina Krogarsille sähköposti: kadettikunta(at)kadettikunta.fi tai puhelin: 09 - 490 759
Tervetuloa!
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Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.ﬁ

Tehokas tarvikeratkaisu
jokaiseen toimistoon

– TEHOKAS TOIMISTO

www.lindell.ﬁ

www.senaatti.fi

toiminta

Kadettikunta ry
90-vuotisjuhla
Helsingin yliopiston juhlasalissa
torstaina 27.1.2011 kello 14.00
Tilaisuus on tarkoitettu Kadettikunnan jäsenille puolisoineen.
Tilaisuuden ohjelma julkaistaan joulukuun Kylkiraudassa 2010.
Tervetuloa!

Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Toimistonhoitaja lomalla
Kadettikunnan toimistonhoitaja on lomalla 29.3. - 10.4.2010.

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

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920-1985
Matrikkelia on vielä jonkun verran saatavissa Kadettikunnan toimistosta.
Hinta on 20,00 euroa + postituskulut.

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

Korjauksia merkkipäiväluetteloon 2010
90 vuotta
Huhtala Aimo O		
Wilhelms Johan		

Evl		
Ylil		

25.k		
27.k		

kuollut
kuollut

70 vuotta
Vesanen Keijo		

Maj		

48.k		

12.5.2010 ei vastaanottoa
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Kutsu Mikkelin alueen upseerijärjestöjen
kevätkokoukseen torstaina 25.3.2010 klo 14.00
Upseerijärjestöjen perinteinen ”Kevätkokousputki” järjestetään Mikkelin Upseerikerholla 25.3.2010 klo 14.00 alkaen.
Tilaisuus alkaa iltapäiväkahvilla, jonka jälkeen esitelmä.
Upseerijärjestöjen kevätkokouksissa käsitellään kunkin järjestön sääntömääräiset asiat.
Kokousten päätteeksi järjestöt tarjoavat iltapalan.
Aikataulu
13.45 alkaen		

Iltapäiväkahvit

14.00 - 14.45 		

Alustus

Tauko		
METSO_LOGO_CMYK_pc.pdf

21.5.2008

10:21:12

15.00 - 16.00 		
Upseerijärjestöjen kokoukset:
				
Etelä-Savon kadettipiiri
				
Upseeriliiton Mikkelin Osasto
				
Upseerien ampumayhdistys
16.00 > 		

Iltapala

Tarjoilun tilaamista varten pyydetään ilmoittautumaan 18.3.2010 mennessä:
Etelä-Savon kadettipiirin sihteerille majuri Olli Helaselle PVAH:lla
tai olli.helanen@mil.fi 0299410153
UL Mikkelin osaston sihteerille majuri Mika Barck:lle PVAH:lla tai
mika.barck@mil.fi 0299410154
Lämpimästi tervetuloa!
Etelä-Savon Kadettipiiri
Upseeriliitto ry Mikkelin osasto
Upseerien ampumayhdistys Mikkelin alaosasto

Kadettikunnan UUTISIKKUNA avattu
www.kadettikunta.fi
Katso tuoreimmat turvallisuuspolitiikan ja
maanpuolustuksen uutiset mediassa
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Huomio - Porilaisupseerit!
Kuten edellisessä Kylkiraudassa tiedotettiin, porilaiset kadettiupseerit
alkavat kokoontua kuukausilounailla. Ajankohta on joka kuukauden toinen
tiistai klo 11 ja paikka ravintoa Martina, Itäpuisto 8, Pori.Viime
tapaamisessa paikalla oli kymmenkunta, joten sarjaa jatketaan!
’Porilaisiksi’ lasketaan Porissa ja lähiympäristössä asuvat
kaaderiupseerit, sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit.Vieraat
ovat luonnollisesti tervetulleita!
Seuraavat kokoontumiset ovat siis: ti 9.3., ti 13.4. ja
ti 11.5. Kesän tilaisuuksista sovimme myöhemmin. Lisätietoja:
antti.pekola@dnainternet.net
tervetuloa, kaaderiterveisin
Antti Pekola
kadetti 4565
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Kenraali ansioituneena kirjailijana
Seppo Tanskanen: Karhunpojista ukkokarhuiksi
ISBN 952-92-0348-9
Jyväskylä 2006
Seppo Tanskanen: Lottaveteraani Tuisku ja hänen
vuosisatansa
ISBN 978-952-92-4014-2
Helsinki 2008

U

pseerien kirjoittamat kirjat käsittelevät luonnollisesti yleensä ammattiin tavalla tai toisella
liittyviä asioita. Kenraalimajuri Seppo
Tanskanen on kirjoittanut kaksi kirjaa,
jotka ovat tästä täydellinen poikkeus.
Kadettikunnan puheenjohtajanakin toiminut kenraalimajuri Tanskanen on kirjoittanut paljon artikkeleita, muistioita
yms. Kyseessä on kokenut kirjoittaja.
Minulle nämä kaksi kirjaa olivat silti
yllätys.
Tanskasen sotilasurasta todettakoon, että hän suoritti varusmiespalveluksensa Karjalan Jääkäripataljoonassa,
jossa hän palveli upseerina kahdesti
myöhemminkin. Sitä seurasivat palveluspaikkoina Joensuun Sotilaspiirin
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Esikunta, Pääesikunta, Sotakorkeakoulu, Savon Prikaati, puolustusministeriö,
Lapin Sotilaslääni, jonka
komentajana Tanskanen
toimi ja Maanpuolustuskorkeakoulu, jonka rehtorin virasta kenraalimajuri
Tanskanen jäi eläkkeelle
vuonna 2001. Näitä vaiheita Tanskanen ei kirjoissaan
juuri käsittele.
Kirjassa Karhunpojista ukkokarhuiksi Tanskanen ensin luo katsauksen
kotikyläänsä Polvijärven
Martonvaaraan, jossa
pääelinkeinona oli maanviljelys. Kirjassa ei kerrota
vain maisemista, maataloista yms., vaan myös ihmisistä, jotka asuivat siellä
ja tekivät työtä. Nuorisolle
ei ylenpalttisesti ollut ”virikkeellistä harrastustoimintaa” ja niin kylän pojat
harrastivat myös ”koiruuksia”. Ehkä
pelastavaksi enkeliksi tuli partioaate.
Vähän yli kymmenvuotiaat miehenalut
perustivat partiovartion nimeltä Karhu.
Sen johtoon valittiin Seppo Tanskanen.
Nuorten seikkailumieli
näkyi ”kakkosnimissä”:
Rinaldo Rinaldini, Altaverde, Ludviko, Cinthio ja
Teodoromiro. Kun pojille
valkeni, että kyseessä oli
paitsi seikkailijoita myös
puhtaita rosvoja, nimet
vaihdettiin säyseämmäksi
ja kotimaisemmaksi.
Painopiste kirjassa on
tietysti Karhu-vartion toiminnan kuvaamisessa. Kokoonnuttiin, harrastettiin,
tehtiin merkkisuorituksia,
leireiltiin, retkeiltiin, annettiin juhlallinen partiolupaus kirkossa jne. Se oli
partion elämää Martonvaarassa. Unohtaa ei sovi
yleistä kansalaiskasvatusta, tärkeistä tärkeintä toimintaa. Lopulta toiminta
alkoi hiipua, mutta vielä
kokoonnuttiin vuosien ja
52

jopa vuosikymmenten jälkeen. Yhteishenki eli vielä, vaikka oltiin jo aikuisia
ja eri aloille suuntautuneita.
Tämä kaikki on kerrottu suurella
lämmöllä ja innostuksella. Kirja ei kuitenkaan ole vain kuvaus Karhu-vartion
toiminnasta vaan se on myös kertomus
tai oikeammin kuvaus poikien kotikylästä.
Tanskanen on kirjoittanut toisenkin kirjan - elämäkerran anopistaan
Tuisku Rauha Lemmitty Mannisesta
(ent. Tarma, os. Onnisto, 1912-2006).
Aihe poikkeaa melko paljon upseerien yleensä kirjoittamista aiheista.
Tuisku Manninen ei ollut mikään tunnettu julkisuuden henkilö. Siksi onkin
merkittävää tuoda kirjassa esille yksi
”tavallisen” ihmisen tarina. Hän oli
muuan ”kivijaloista”, joitten varaan
yhteiskuntamme rakennettiin.
Elämäkertaan sisältyy opiskelu
Helsingin yliopistossa. Sen jälkeen
Tuisku - tämän lisänimen hän oli
omaksunut jo varhain ja se laillistettiin 14.3.1953 - toimi toimitusjohtajana
eräässä turkisliikkeessä sekä vuodesta
1956 lähtien Suomen kansanopistoyhdistyksen palveluksessa.
Tuisku Rauha Lemmitty oli kyllä
paremmin Tuisku kuin Rauha, kun

ajankohtaista
seuraa hänen vilkasta elämäänsä vuosien saatossa. Sotavuodet antoivat oman
leimansa hänen elämälleen. Hän toimi
ilmavalvonta- ja lääkintälottana Joensuussa. Ratkaisu - siis kotirintamalotan
tehtävät - olivat tärkeitä siitäkin syystä,
että lapset olivat pieniä.
Seppo Tanskasen kirja anopistaan ei ole vain tavallisen ihmisen
elämäntarina. Kirjoittaja on kertonut
henkilöhistorian kotimaan Suomen ja
vähän ulkomaittenkin tapahtumakenttään projisoiden. Lapsuus ja nuoruus
1910- ja 1920-luvuilla, yliopistovuodet
ja muutto Joensuuhun 1930-luvulla, sotavuodet 1940-luvulla, vaellusvuodet
ja niukkuuden vuosikymmen 1950-luvulla, hyviä vuosia 1960-luvulla,
eläkkeelle siirtyminen 1970-luvulla,
matkailu 1980-luvulla sekä sitten 1990-

ja 2000-lukujen kokemukset. Tanskanen kertoo todellakin mitä tapahtui
myös ympäröivässä yhteiskunnassa.
Paljon on kirjattu historiaa muistiin
kirjeitten kautta. Tämä viestintätapa on
varmasti jatkossa harvinaisuus - valitettavasti. Miten paljon tietoa onkaan
menossa hukkaan. Ehkäpä se on tulevien sukupolvien suru.
Tuisku Mannisen elämäkerta on
monivivahteinen ja mielenkiintoinen.
On hämmästyttävää, kuinka paljon
tietoa saamme yhden ihmisen kokemuksista ajan hermolla.
On syytä iloita Seppo Tanskasen
puolesta ansiokkaista kirjoista. Mieleeni tulee tietenkin, miksi armoitettu
kirjoittaja ei kertoisi upseeriveljille
kokemuksistaan vuosien saatossa sotilasuralta. Kaikilla ei ole sitä armon-

lahjaa, joka Seppo Tanskasella on, että
osaisi kirjoittaa luettavasti so. sillä
tavoin, että tekstiä viitsii lukea tavallinenkin sotilas ilman sivistyssanakirjojen apua.
Nämä nyt esitellyt kirjat eivät ole
valitettavasti yleisessä myynnissä. Ne
on tehty joko partiokavereille tai omaisille ja lähiystäville. Vaikka ne ovatkin
lähipiirille tarkoitettuja, ne sisältävät
runsaasti Suomen historiaa. Näkökulma on vain toinen kuin nimikuulujen
julkisuuden henkilöiden muistelmakirjat.
Kummankin teoksen tekstiä on
tuettu lukuisin valokuvin.

Tapio Skog
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Normandia Beevorin kuvaamana
Anthony Beevor: Normandia 1944 - Maihinnoususta Pariisin
vapauttamiseen
WSOY Juva 2009
ISBN 978-951-0-35306-6

T

unnettu brittiläinen upseeri
ja sotahistorioitsija Antony
Beevor, joka on aikaisemmin kirjoittanut teokset Stalingrad ja Berliini, on nyt julkaissut
6.6.19944 alkaneen Normandian
maihinnousun ja sitä seuranneitten
taistelujen historian.
Länsiliittoutuneet olivat vain
kerran elokuussa 1942 kokeilleet
Saksan puolustusjärjestelyjen kestävyyttä maihinnousulla Dieppeen
surkealla lopputuloksella.
Nyt 1944 aiottiin toteuttaa uusi
massiivinen maihinnousu eikä
mitään jätetty sattuman varaan näin arveltiin.
Saksalaiset valmistautuivat
liittoutuneiden maihinnousuun.
Paikaksi oli arveltu Pas de Calaisia, jossa
kanaali oli kapein. Sinne oli rakennettu
lujat linnoitukset ja siellä oli myös laatujoukkojen painopiste. Liittoutuneet
tietenkin tiesivät tämän ja päättivätkin
eräällä tavalla ”koukata” Normandian
kautta myös siitä syystä, että siellä saksalaisilla oli vähemmän joukkoja ja ne
olivat laadullisesti heikompia. Joukossa
oli georgialaisia, puolalaisia, kasakoita
ja venäläisiä joukkoja.
Liittoutuneet varasivat maihinnousuun 5000 alusta, 10 000 lentokonetta ja
ensi aaltoon 150 000 sotilasta. Jatkossa
miesten lukumäärä nousi 250 000 – 300
000:een, myöhemmin 2 miljoonaan taistelijaan. Puolustajat olivat täysin alakynnessä.
Maihinnousu Normandiaan toteutettiin aamuhämärissä 6.6.1944. Amerikkalaiset nousivat maihin alueen
länsiosaan, britit ja kanadalaiset itäosaan.
Laivastotykistön tulella ja ilmavoimien
pommituksilla tuettiin massiivisesti maihinnousua. Tulituki kohdistui kuitenkin
suureksi osaksi liian taakse. Maihinnousevat joutuivat puolustajien kiivaan
tulen kohteeksi. Tappiot olivat raskaat.
Liittoutuneet saivat kuitenkin lopulta yli-
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otteen otteen ja läpimurron jälkeen alkoi
Ranskan valtaus.
Liittoutuneet etenivät taistellen länteen Cotentinin niemimaalle Cherbourg
tavoitteena. Etelään edettäessä jouduttiin
ankariin taisteluihin St. Lon ja Avranchesin alueella. Caen osoittautui vaikeasti
murrettavaksi puolustuskeskukseksi.
Falaisen mottitaistelut olivat armottomia.
Vastassa oli nyt myös saksalaisia
valiojoukkoja, laskuvarjojääkäreitä ja
Waffen SS-joukkoja, joita liittoutuneet
pitivät jälkeenpäin maailman parhaina
taistelijoina. Taistelut ehkä sittenkin ratkaisivat liittoutuneitten ilmavoimat sulkien täydennys- ja huoltoreitit saksalaisilta.
Lopulta veristen taistelujen jälkeen
elokuussa 1944 amerikkalaiset olivat
etenemässä Pariisiin. Se ei tietenkään
sopinut ranskalaisille, jotka vaativat
oikeutta marssia ensimmäisenä Pariisiin vapauttamaan kaupungin ja niin
25.8.1944 marssi kaupunkiin toteutui.
Se, että kaupungissa ei taisteltu, ei ollut
ranskalaisten tai amerikkalaisten ansio,
vaan saksalainen komendantti kenraali
Dietrich von Choltiz kieltäytyi vastoin
Hitlerin käskyä tuhoamasta Pariisia ja
antautui liittoutuneille.
Beevor kertoo myös asioista, joista
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tähän asti on yleensä vaiettu. Näitä
ovat johtajien erimielisyydet ja
jopa inhon tunteet. Erityisesti näytetään inhotun englantilaista kenraali/sotamarsalkka Montgomeryä
omahyväisyyden ja itsekkyyden
perikuvana. Myös liittoutuneiden
toteuttamista jopa erittäin julmista
sotavankien teloituksista on vaiettu.
Taistelut olivat sekä tuhoisia
että verisiä myös ranskalaisille.
Aina kun amerikkalaiset epäilivät
jossain kylässä olevan saksalaisia,
he pommittivat paikan maan tasalle. Ranskalaiset menettivät taistelujen seurauksena (pommitukset
ml) noin 70 000 siviili-ihmistä
kuolleina. Taistelujen luonnetta
voi myös kuvata eräällä tilastolla. Vuosina 1946 - 2001 raivattiin
taistelualueelta 600 000 lentopommia, 13,5 miljoonaa miinaa ja 24
miljoonaa tykinammusta. Vieläkin
raivataan vuosittain 45 tonnia ammuksia.
Entä sitten Ranskan vastarintaliikkeen panos ? Mielipiteet menevät ristiin. Liikkeestä oli paikoin paljon hyötyä,
paikoin ei mitään. Eräs ongelma oli se,
että Ranskalla oli kaksi vastarintaliikettä,
Kansallinen FFI ja kommunistien vastarintaliike, jotka kilpailivat keskenään.
On myös muistettava, että vuoden 1944
keväällä tutkimuksen mukaan Vichyn
saksalaismielistä hallitusta tuki noin 40
% ranskalaisista. Näistä tosin melkoinen
osa kiireesti veti hihaansa FFI:n käsivarsinauhan, joukossa myöhemmin korkealle nousseita politiikkoja.
Ei ole syytä unohtaa paria aihetta
käsitellyttä muuta teosta. Ne ovat David
Howarthin Suuri Maihinnousu vuodelta
1959 ja Paul Carellin Ne tulevat vuodelta
1961.
Kokonaisuutena Ranskan taistelut todistavat, että Hyvät (amerikkalaiset, britit
ym) eivät olleet niin hyviä ja Pahat (saksalaiset) niin pahoja kuin liittoutuneiden
propaganda silloin ja myöhemminkin on
väittänyt.
Tämä massiivinen teos on hyvin kirjoitettua aitoa Beevoria.

Tapio Skog

ajankohtaista

Sotakorkeakoulua ja sotataitoa
käsittelevä kirja valmistunut
Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyhdistys ry:
Sotakorkeakoulu suomalaisen sotataidon
kehittäjänä
Kustannus Oy Siltala
Helsinki 2009
396 sivua, kuvitettu
ISBN 978-952-234-023- 8

V

iime vuoden lopulla
julkistettiin kolmen
vuoden työn tuloksena
syntynyt teos, jossa ensimmäisen kerran käsitellään kokonaisuutena itsenäisen Suomen
sotataidon kehittymistä. Sotakorkeakoulun osuus kehitystyössä on keskeinen osa teosta.
Aloitteen kirjasta teki Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyhdistys ry. Tavoitteena oli saada
aikaan teos 3.11.2009 mennessä, jolloin Sotakorkeakoulun
perustamisesta tuli kuluneeksi
85 vuotta. Teoksen tuli olla tieteelliset vaatimukset täyttävä, elävä ja
helppolukuinen. Kirjan toimituskuntaan nimettiin kenraaliluutnantti Heikki
Tilanderin johdolla eversti Tapio Partanen, eversti Juhani Haapala ja everstiluutnantti Arto Kotro, joka oli myös
kirjan päätoimittaja ja kuvatoimittaja.
Kirjan artikkelit ovat 13 asiantuntijan laatimia. Kirjoittajina ovat professori Ohto Manninen, dosentti Jarkko
Kemppi, kenraalimajuri FT Vesa
Tynkkynen, everstiluutnantti VTM Ari
Raunio, eversti, dosentti Pekka Visuri,
everstiluutnantti FT Petteri Jouko,
eversti FT Kari Miekkavaara, kenraalimajuri VTT Pertti Salminen, kenraali
Jaakko Valtanen, eversti Sampo Ahto,
kenraalimajuri Seppo Tanskanen, prikaatikenraali Finn-Göran Wennström
ja eversti Leo Puustinen.
Kirjan tekstiä keventäviä tuokiokuvia ja aikalaiskertomuksia ovat
koonneet dosentti Jarkko Kemppi ja
everstiluutnantti Arto Kotro.

Kirjan varsinaisesti sotataitoa käsittelevä tutkimus jakaantuu kolmeen
aikajaksoon: sotia edeltävään aikaan,
sotien aikaan ja kylmän sodan aikaan.
Kutakin aikakautta on pyritty taustoittamaan siten, että Sotakorkeakoulun
asemaa kyseisenä aikana olisi helpompi hahmottaa. Lisäksi kirjassa on
joukko tutkimuksia, jotka täydentävät
Sotakorkeakoulun kokonaisuutta.
Teos on tarkoitettu lähinnä Sotakorkeakoulussa opiskelleille ja siellä
työskennelleille, mutta myös kaikille
puolustusvoimien historiasta kiinnostuneille. Käytössä on ollut rajoitettu
sivumäärä, joten moni kysymys jää
myöhemmän tutkimuksen varaan.
Kirjassa on pyritty löytämään
vastaus siihen, missä määrin ja millä
tavoin Sotakorkeakoulu on vaikuttanut omaperäisen suomalaisen sotataidon luomiseen. Koulun alkuvuosina
1920-luvulla niin opettajien kuin muidenkin yhteyksien vaikutuksesta kokemukset tulivat pääasiassa ulkomailta.
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Oli vaikea päätellä mikä oli
nimenomaan suomalaista.
Pian asiat kuitenkin muuttuivat. Jouduttiin tarkastelemaan
olosuhteiden ja niukkojen voimavarojen vaikutusta. Muualta
saadut opit eivät soveltuneet
sellaisenaan Suomelle. Oli haettava suomalaisia ratkaisuja.
Näiden toimivuus näkyi sitten
talvisodassa.
Sotakorkeakoulun osuutta
sotataidon kehittämisessä on
kirjassa pyritty selvittämään
laaja-alaisesti. Itsenäisyyden
ensimmäisillä vuosikymmenillä
Sotakorkeakoulu oli keskeisessä
asemassa doktriinin kehittämisessä. Sen sijaan valtakunnan
puolustussuunnitteluun koulu ei
osallistunut vaan tästä suunnittelusta olivat vastuussa muissa
tehtävissä toimineet Sotakorkeakoulun käyneet tai muualla
vastaavan koulutuksen saaneet
yleisesikuntaupseerit. Sodan
jälkeisen kylmän sodan aikana
puolustussuunnittelu ja alueellisen puolustuksen doktriinin
kehittäminen keskittyivät Pääesikunnan operatiiviselle osastolle suppean
upseeriryhmän vastuulle. Sotakorkeakoulun tehtävänä oli opettaa doktriinia
ja suorittaa osatutkimuksia. Kirjassa
tarkastellaan näitä kysymyksiä laajaan
lähdeaineistoon ja myös haastatteluihin
perustuen. Kirjassa ovat lähdeviitteet,
joten sitä voidaan käyttää myös lähdeaineistona.
Teoksen saavat kaikki Maanpuolustuskoulun perinneyhdistys ry:n jäsenet
korvauksetta. Kirja on myynnissä Akateemisessa Kirjakaupassa.
Teoksen sisällön arviointi on Kylkiraudan seuraavassa numerossa 2/2010.
Toimituskunta
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ajankohtaista

Vänrikki Stoolin kertojavänrikki
Tuulikki SillanpääJanssen:
Vänrikin tarina
Karl Gustav Polviander
Porin Rykmentin
lipunkantaja
ISBN 078-952-92-5882-6
Oy Nord Print Ab
Helsinki 2009

S

uomen sodan 1808 - 1809
vaiheita on käsitelty
monissa eri yhteyksissä parin viime vuoden aikana,
koska näistä ajoista on kulunut
200 vuotta. Suomen historiaan ratkaisevasti vaikuttanut
sota on ollut kiinnostava aihe.
Sodan kokemusten tallentamiseen olennaisesti liittyneestä
lipunkantajasta, vänrikkki Polvianderista on kerrottu muun
muassa vuonna 1961 ilmestyneessä
”Porilaisten kultaisessa kirjassa”. Kirja
on varmaankin monelle tuntematon.
Näin ollen vänrikin elämän kulku on
täysin aiheellista tuoda julkisuuteen
myös uudella kirjalla.
Vänrikki Karl Gustav Polviander
polveutui Suomen suurimmista pappissuvuista. Vänrikin isovanhempien
ja vanhempien juuret on kerrottu vuodesta 1582 lähtien yksityiskohtaisesti.
Monet kuvat elävöittävät tekstiä. Viisitoistavuotiaana poika jätti teologian
opinnot ja liittyi Porin Rykmenttiin.
Hän olikin oikea sotilastyyppi: komea
pitkä nuorukainen, joka nimitettiin toukokuussa 1803 rykmentin Ruoveden
komppaniaan palkattomana muonittajana.
Porin Rykmentin 1600-luvulta
alkanut historia on kuvattu tarkoin ja
asepuvut on esitetty hyvinä kuvina. Porilaisten marssin tiedetään kuuluneen
rykmentin soittokunnan ohjelmistoon
ainakin vuodesta 1804.
Pommerin sodassa 19-vuotias Polviander sai vuonna 1807 tulikasteensa
ja hän haavoittui olkapäähän osuneesta
luodista. Sodan jälkeen hänet ylennet-
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tiin lippumieheksi.
Suomen sodassa venäläisten
hyökkäys alkoi 21.2.1808 aamulla
ilman sodanjulistusta. Ensimmäinen
ankara taistelu käytiin pakkasessa 2021.2.1808 Kuuskoskella. Taisteluja
käytiin sitten seitsemällä paikkakunnalla. Aselepo Lohtajalla 29.9.1808
ja rauhansopimus 3.10.1809 päättivät
sodan, jossa suomalaisia joukkoja
vaivasivat nälkä ja taudit. Kirjassa on
kerrottu myös sodan taistelut. Niiden
seuraamista helpottavat lukuisat karttapiirrokset.
Lipunkantaja Polviander kantoi
kaikissa taisteluissa ylpeydellä Porin
Rykmentin lippua. Lapuan taistelussa
hän sai kuulovamman ja luodin jättämän arven päälakeen. Lapväärtin tais-
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telussa luoti vaurioitti hänen
polveaan. Siitä aiheutui jatkuva
ontuminen. Sievissä rykmentin antautuessa Polviander aikoi
repiä lipun riekaleiksi. Tätä hän
ei kuitenkaan tehnyt.
Sodan jälkeen Polviander
palasi Kuruun Hainarin kruununtilalle. Siellä hän ystävystyi J.L. Runebergin kanssa.
Tällä oli suuri merkitys sille,
että ”Vänrikki Stoolin” tarinat
ilmestyivät vuonna 1848 Polvianderin ollessa 60-vuotias.
Polviander oli kaksi kertaa
avioliitossa ja hänellä oli 17
lasta. Viimeisenä Suomen sodan
veteraanina lipunkantaja kuoli
88-vuotiaana vuonna 1876.
Polvianderia on myöhemmin muistettu. Ensimmäisen
kerran näin tapahtui vuonna
1906, jolloin ”Stoolin tuvasta”
tehtiin museo. Hänen hautamuistomerkkinsä kunnostettiin
vuonna 1934. Kuruun museo
siirrettiin vuonna 1960. Vuonna 1987
hän kunniakseen sävellettiin ooppera ja
vuonna 2008 pystytettiin muistomerkki
synnyinkodin pihalle.
Tämä kirja kirjoittajan isoäidin isoisästä on todellinen suurkiitoksen ansaitseva kulttuuriteko. Sisällykseltään
se on historiallinen aarreaitta. Kerronta on sujuvaa hyvää suomea. Teoksen
arvoa nostaa poikkeuksellisen runsas
kuvitus. Kun liitupaperille painettu
teksti on myös kooltaan hyvin luettavissa, on kirjasta annettava korkea
arvosana. Kirja on tilattavissa Suomalaisesta kirjakaupasta.

Olli Vuorio

ajankohtaista

Kenraalimajuri Matti Vanonen in memoriam

K

adettikunnan kunniajäsen, kenraalimajuri
Matti Vanonen kuoli
pitkälliseen sairauteen Helsingissä 19. tammikuuta 81
vuoden ikäisenä. Hänen mukanaan poistui suuri määrä työtä
kadettiveljeyden hyväksi. Matti
Vanonen pääsi uransa aikana perehtymään syvästi kadettien upseerikasvatukseen toimiessaan
vuosina1978-1981 eräässä puolustusvoimien arvostetuimmassa
everstin tehtävässä Kadettikoulun johtajana. Hänen kadettinsa
muistavatkin edelleen everstinsä esimerkillisenä esimiehenä,
mutta myös isällisenä vanhempana kadettiveljenä. Esimerkillisyys oli Matille luonteenomaista
– hän oli aina itse malli hyvästä
johtajasta.
Matti Vanonen syntyi 15.
kesäkuuta 1928 Mikkelissä,
jossa hän vietti lapsuutensa ja
pääsi ylioppilaaksi Mikkelin
yhteiskoulusta vuonna 1948.
Upseeriksi hän opiskeli vuosina 194850 järjestetyllä Kadettikoulun 32.kadettikurssilla. Kadettitovereidensa
mukaan hänessä ilmeni jo tuolloin se
luonteenpiirre, joka leimasi koko hänen
elämäänsä – hän oli erinomainen yhteishengen luoja sekä lämmin ja pidetty
ystävä.
Matti valmistui kenttätykistön upseeriksi vuonna 1950 aloittaen uransa
Kenttätykistörykmentti 4:ssä. Upseeritoverit muistavatkin mainita, että
palvelustehtävistään ja -paikastaan
riippumatta Matti säilytti aina reippaan
tykkimieshenkensä ja korosti aina olevansa ennen kaikkea tykkimies.
Matti Vanosen ura eteni vääjäämättä kohti kenraalin leijonia. Nuorena
upseerina hän palveli Hämeenlinnassa
ja Pääesikunnassa. Sotakorkeakoulun
Maasotalinja 26:n käytyään hän sai
yleisesikuntaupseerin arvon vuonna
1962. Yleisesikuntaupseerina hänen
tehtävänsä liittyivät aluksi kenttätykistön kehittämiseen Pääesikunnan
tykistötoimistossa ja Tykistökoulussa
päätyen arvostetun tykistöjoukkoosaston komentajaksi Satakunnan

Tykistörykmentissä vuosina 1975-78.
Kadettikoulun johtajavaiheen jälkeen
Matti Vanonen määrättiin kenraalimajuriksi ylennettynä päämajamestariksi Pääesikuntaan johtamaan sodan
ajan puolustussuunnittelua. Hänen
sotilasuransa huipentui ylimmän
sotilasopetuslaitoksemme Sotakorkeakoulun johtajana, mistä hän jäi reserviin vuonna 1988.
Matti Vanonen osallistui aktiivisesti
Kadettikunnan aatteelliseen toimintaan
muistaen aina korostaa, että pienen
maan upseeriston keskinäinen kadettitoveruus vastaa suurta voimavaraa
vaaran hetkillä. Tämän olivat veteraanisukupolven kadettiveljet sotiemme
aikana konkreettisesti todenneet. Matti
Vanonen toimi kadettiupseerien aatteellisena isänä eli veljesyhdistyksemme
puheenjohtajana vuodet 1981-1984 ja
sen jälkeen vielä Kadettikunnan valtuuskunnan puheenjohtajana vuodet
1986 – 1992. Hänet kutsuttiin ansioistaan kadettiveljeyden hyväksi Kadettikunnan kunniajäseneksi vuonna 1996.
Liikunta ja urheilu kuuluivat tiivisti
Matti Vanosen elämään. Nuorempana
hänen lempilajinsa olivat suunnistus,
uinti ja viisiottelu. Upseerille tärkeä
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ampumaharrastus oli myös lähellä hänen sydäntään ja hän
menestyikin erityisesti pistoolilajeissa. Urheilun järjestöpuolella hän toimi Upseerien
Ampumayhdistyksen puheenjohtajana vuodet 1985 – 1987
ja hänet kutsuttiin Upseerien
Ampumayhdistyksen kunniajäseneksi. Kuntoliikunta säilyikin
Matin harrastuksena loppuun
saakka.
Mieskuorolaulu oli Matti
Vanosen mieliharrastus. Hän
lauloi Viipurin Lauluveikoissa
ensimmäistä tenoria 21 vuotta,
oli kuoron puheenjohtajana
1989-1997 ja hänet kutsuttiin
kuoron kunniapuheenjohtajaksi vuonna 2007. Kadettikunnan
vuonna 1994 perustetun kuoron,
Kaaderilaulajien riveihin Matti
kuului usean vuoden ajan ja
hänet kutsuttiin Kaaderilaulajien kunniajäseneksi. Matti
lauloi myös Kankaanpään Mieskuorossa ja Helsingin Suomalaisen Klubin kuorossa. Hän kuului
1990-luvulla useita vuosia Suomen
Mieskuoroliiton hallitukseen ja hänelle
myönnettiin Suomen Mieskuuroliiton
ansiomerkki vuonna 1995. Matin mielisoittimet olivat haitari ja piano ja usein
iloisten illanviettojen ohjelmaan kuului
Matin johtama ja pianolla säestämä yhteislaulutuokio.
Eläkevuosinaan Matti Vanosen ja
hänen Lea-puolisonsa rakkaana harrastuksena oli Mikkelin Pitkäjärven
rannalla sijaitseva kesämökki, jossa he
irtautuivat arjesta ja nauttivat luonnon
rauhasta.
Matti Vanoselle myönnettiin ansioistaan lukuisia kunnia- ja ansiomerkkejä, korkeimpina Suomen Leijonan
ensimmäisen luokan komentajamerkki
ja ensimmäisen luokan Vapaudenristi
miekkojen kera.
Constantem Decorat Honor

Kadettikunta ry
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ajankohtaista

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. Reliefinomaisesti toteutettu
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on 35
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinnitys
hautakiveen maksaa merkin myyjä-

yrityksessä 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 info@hautaustoimistoautio.fi.
Tunnuksia myydään vain kadettiupseerin 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.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta, josta se voidaan
välittää muille lehdille.
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KOLUMNI
toiminta

L

Tyhmyydeltä kukaan ei ole suojassa

ehtitietojen mukaan Helsingin Ateneum on saavuttanut yleisöennätyksen
Picasso-näyttelyllään. Näyttelyaikaakin on jatkettu muutamalla viikolla.
Valitettavasti en muista vuotta, jolloin
Hampurissa järjestettiin eräs kuuluisa näyttely. Pari simpanssia oli roiskinut värejä
kankaalle, mutta sitä ei yleisölle kerrottu.
”Nuoria villejä kolmannesta maailmasta” oli
näyttelyn nimi. Hartaana katseli arvokas kutsuvierasjoukko avajaisissa töherryksiä eivätkä taideasiantuntijat säästelleet kiitoksiaan.
Poliittisesti korrektien arvostama Die
Zeit-lehti onnitteli lahjakkaita taiteilijoita
Afrikasta: ”Vaikka eurooppalaisen taiteen,
varsinkin Malewitschin ja Mirón vaikutus oli
nähtävissä, katson kuvia tyydytyksellä ja kunnioituksella.”
Asiantuntemus tuli esiin myös Hampurin taidehallin johtajan arviossa: ”Pidän kuvia virkeinä ja nuorina ja kauniisti
koristeltuina. Taiteilijat työskentelevät erittäin säästeliäin
välinein, värejä on vain neljä. Keltainen-vihreä-keltainenvihreä, aluksi vähän sinistä ja vastapainona ylhäällä ja alhaalla punaista. Täydellistä.”
En itse vaivautunut katsomaan Picasso-näyttelyä, mutta
erehdynköhän pahasti kuvitellessani katselijajoukkojen reaktioita suuren mestarin luomusten edessä. Varpaillaan siellä
on kuroteltu ja ihastuksen vallassa mumistu ymmärtämystä
taulujen nerokkaan sisällön suhteen. Jos hyvin on sattunut,
joukossa on ollut mukana joku todellinen guru, jonka viisaita selityksiä on kunnioituksella kuunneltu. Paheksuen ja
ylemmyyttä tuntien on katsottu niitä harvalukuisia paikalle
eksyneitä, jotka ovat ääneen epäilleet, että keisari olisi jälleen
ilman vaatteita. Yleensä tällaiset henkilöt ovat kuitenkin
pitäneet ajatuksensa sisällään, mikäli ovat olleet selvin päin.
Aivan sopimatonta olisi luonnollisesti ollut muistella, miten mestari toimi Stalinin valtiohirviön apupoikana.
Kuvaan ei olisi mahtunut sekään, että olisi siteerattu mestarin
omaa arviota itsestään. Näinhän Picasson sanotaan kirjoittaneen: ”Olen saanut arvostelijat tyytyväisiksi lukemattomilla piloilla, jotka juolahtivat mieleeni ja joita he ihailivat
sitä enemmän, mitä vähemmän he niitä ymmärsivät. En ole
nykyään vain kuuluisa vaan myös rikas. Mutta kun olen
yksinään itsekseni, en voi pitää itseäni taiteilijana sanan
suuressa mielessä. Suuria maalareita olivat Giotto, Tizian,
Rembrant ja Goya. Minä olen vain pelle, joka on ymmärtänyt
aikakautensa ja ottanut kaiken irti aikalaistensa tyhmyydestä,
himosta ja turhamaisuudesta.”
Picasson nuoruudentyöt kertovat, että hänessä olisi ollut
ainesta vaikka mihinkä. Mutta suureen rikkauteen ja samalla
mukavaan elämään niillä tuskin olisi yltänyt sillä tavalla
kuin oli mahdollista muutamassa minuutissa kyhätyillä niin
sanotun ajan hengen mukaisilla töillä.
Äkkisästi suureen rikkauteen ovat pyrkineet myös sijoittajiksi kutsutut keinottelijat eli spekulantit, kuten heitä
vanhaan aikaan nimitettiin. Picassoa siteeraten kysymys on
ollut jälleen ”aikalaisten tyhmyydestä, himosta ja turhamai-

suudesta”, tässä tapauksessa rahanhimosta.
Se ero taiteiden maailmalla ja rahan maailmalla kuitenkin on, että taiteiden puolella
kenenkään ei tarvitse tunnustaa tulleensa
vedetyksi nenästä, mutta rahan maailmassa
virheen tehneet saavat kepistä ja nopeasti. Silti yhteistä on muutakin kuin mukaan
lähteneiden ”tyhmyys, himo ja turhamaisuus”. Kaikki nimittäin eivät sittenkään ole
tyhmiä, ja he ovat voittajia. Picasso ja hänen
siivellään elävät olivat ja ovat voittajia, ja
voittajat löytyvät myös rahamaailmasta, oli
kriisi millainen tahansa.
Perussyypäiksi Yhdysvaltojen äskeisiin
talousvaikeuksiin, jotka vieläkään eivät ole
ohitse, katsottiin häikäilemättömät pankit ja
tietysti niiden vastuulliset johtajat. Maksumiehiksi joutuivat
kuitenkin helppoon rahaan luottaneet herkkäuskoiset ja aivan
sivulliset, joiden rahoilla pankkeja on nyt ”elvytetty”. Niinpä
Yhdysvaltojen suuret pankit ovat pystyneet maksamaan
vuoden 2009 ”ansioista” bonuksia yli 100 miljardia dollaria.
Pelkästään Goldman Sachs, joka lehtitietojen mukaan oli eräs
kriisin aiheuttajista, on voinut varata tähän tarkoitukseen 17
miljardia dollaria.
Saksassa tehtiin kaikkien aikojen kauppa, kun eteläsaksalainen Bayern Landesbank sijoitti 3,7 miljardia euroa
saadakseen erään itävaltalaisen pankin omistukseensa. Nyt
itävaltalaispankki myytiin yhdellä eurolla, jotta siitä ylipäätään olisi päästy eroon. Landesbankin johtaja tosin sai
potkut, mutta lohdutukseksi hänelle taattiin sentään hieman
toista miljoonaa euroa.
Pitkän päälle nämä viisaatkaan eivät kuitenkaan ole
viisaita. Mitenkähän Picassoon ja vastaaviin suhtaudutaan
sadan vuoden päästä? Mistä vallankumoukset ovat alkaneet,
elleivät sietämättömiksi koetuista sosiaalisista epäoikeudenmukaisuuksista?
Sotaväellä on omat murheensa, mutta ihmisten laitos
sekin on. Asian luonteesta johtuu, että siellä tyhmyydestä
tehtyjen virheratkaisujen aiheuttama lasku voi tulla yhteiskunnalle huimasti raskaammaksi kuin spekulanttien ja apinataiteen ymmärtäjien synnyttämät menot pahimmillaankin
ovat.
Sampo Ahto
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IN MEMORIAM
Artto
Antero Eino-Pekka
Everstiluutnantti
s. 17.4.1916
k. 29.11.2009
Kad.nro 1342
19.kurssi

Wickstrand
Olavi Herman
Everstiluutnantti
s. 5.3.1912
k. 22.12.2009
Kad.nro 1223
17.kurssi

Vanonen
Matti Jaakko Ilmari
Kenraalimajuri
s. 15.6.1928
k. 19.1.2010
Kad.nro 3161
32.kurssi

Liettu
Seppo Olavi
Majuri
s. 1.4.1938
k. 13.12.2009
Kad.nro 4534
49.kurssi

Saressalo
Olli Pellervo
Everstiluutnantti
s. 9.9.1919
k. 27.12.2009
Kad.nro 2605
26.kurssi

Saanilahti
Pentti Johannes
Majuri
s. 5.10.1931
k. 26.1.2010
Kad.nro 3474
39.kurssi

Lakso
Lauri Juhani
Majuri
s. 10.12.1932
k. 20.12.2009
Kad.nro 3691
42.kurssi

Ylönen
Timo Robert
Kapteeni
s. 30.6.1943
k. 17.1.2010
Kad.nro 5483
54.kurssi

Pallas
Ismo Tapio
Majuri
s. 26.11.1956
k. 10.2.2010
Kad.nro 6456
64.kurssi

Kostiainen
Eino Petter
Majuri
s. 17.3.1941
k. 27.12.2009
Kad.nro 4945
51.kurssi

Huhtala
Aimo Onni
Everstiluutnantti
s. 8.4.1920
k. 10.1.2010
Kad.nro 2019
25.kurssi

Saarve
Erkki Birger
Majuri
s. 2.9.1917
k. 20.2.2010
Kad.nro 2316
26.kurssi

Wilhelms
Johan Alexander Georg
Yliluutnantti
s. 10.7.1920
k. 13.12.2009
Kad.nro 2924
27.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

Talvilomailijan
muistilista
verkossa nyt. Tarkista
se ennen matkaasi
www.helsinki-vantaa.ﬁ
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