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pääkirjoitus

Yhteisestä juhlasta yhteiseen arkeen

T

ammikuun ensimmäisenä päivänä vastaanotin Kylkiraudan
päätoimittajan tehtävät Marko
Laaksoselta. Hän oli huolehtinut lehden
sisällöstä pienen mutta ammattitaitoisen
henkilökunnan avustamana. Erityisesti
viime vuoden lopulla menehtynyt artikkelitoimittaja Arto Kotro oli Kylkiraudan
päätoimittajan vankka tuki. Hänen työnsä
jatkajaksi olemme saaneet erikoistutkija,
FT Joonas Sipilän.
Markon jäljiltä Kylkirauta on upeassa
kunnossa. Hän on selvästi halunnut jättää
lehden seuraajalleen vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin se oli hänen aloittaessaan päätoimittajan vastuullisessa
tehtävässä. Toivon pystyväni seuraamaan
hänen esimerkkiään.
Kylkirauta on ilmestynyt vuodesta 1935 alkaen. Maailma on muuttunut ensimmäisen numeron ilmestymisen
jälkeen. Niin on luonnollisesti myös yhdistyksemme jäsenlehti. Vuosien kuluessa Kylkirauta on saavuttanut vankan
aseman sekä upseeriaatteen että asiatiedon jakajana. Tämän
tilanteen mieltäminen asettaa minulle ja Kylkiraudan
toimitukselle suuren haasteen. Tavoitteenani on se, että
mahdollisimman moni kadettiupseeri ja asiantuntija jakaa
toimituksemme taakan.
Vuosi 2011 on Kadettikunnan juhlavuosi. Yhdistyksemme perustamisesta on kulunut 90 vuotta. Olen toimituksen ja
asiantuntijapoolin jäsenten kanssa käydyissä keskusteluissa päätynyt siihen, että koko vuoden Kylkirauta rakentuu
90-vuotisen historiansa teemalle 1920-luvulta 2010-luvulle.
Tämä ensimmäinen numero on vielä täynnä virallista juhlahumua, mutta jo numerossa kaksi palaamme ”arkeen”.
Esittelemme lukijoille Suomen turvallisuusympäristön
1920-luvulla ja arvioimme nykytilaa. Mikä on muuttunut ja
mikä säilynyt 90 vuodessa? Lisäksi pohdimme jatkosotaa ja
harppauksena nykyaikaan tarkastelemme operaatio Atalantaa. Lisäksi arvioimme hallitusohjelmaa Puolustusvoimien
näkökulmasta.
Numerossa kolme otamme tarkasteluun Puolustusvoimien johtajakoulutuksen. Arvioimme johtajakoulutusta
1920-luvulla ja annamme eväät vertailla sitä syksyllä valmistuvien sotatieteiden maisterien koulutukseen. 1920-luvulla
valmistuneet joutuivat testaamaan oppejaan tosipaikassa.
Maisterien ei koskaan toivota joutuvan sotaan, mutta ovatko
he valmiit tulevaisuuden haasteisiin? Hyvää vertailupohjaa voidaan luoda suomalaisen ISAF-joukon komentajan
haastattelulla. Numerossa kolme tavoitteenamme on myös
aloittaa kadettiperinteitä valottava sarja, joka juhlavuoden
nimissä lienee paras alkaa tanssimisesta. Otamme mielellämme vastaan perinteisiin liittyviä muistelmia lukijoiltamme.

Numero neljä esittelee 1920-luvun
ja hahmottelee 2010-luvun lopun Puolustusvoimat. Luomme katsauksen myös
aikaisempiin uudistuksiin, joiden keskellä kadettiupseerit ovat joutuneet elämään.
Toimintaympäristömme on muokannut
meistä muutosjohtajia – tai ainakin toivomme niin. Tiivistettynä voisin sanoa,
että tämänvuotisissa Kylkiraudoissa vastataan siis historiallisten seikkojen lisäksi kysymyksiin siitä, mitä varten, miten
johdettuna ja millä välineellä Suomea
puolustetaan.
Haluan tässä yhteydessä esittää erityisen haasteen ulkomailla palveleville
kadettiupseereille. Kirjoittakaa kokemuksistanne ja erityisesti eri kansallisuuksien
välillä havaitsemistanne johtamistapojen
eroista. Vanhemman veljen terävä havainto voi olla kullanarvoinen nuorelle, kenties ensimmäiseen kansainväliseen tehtäväänsä valmistautuvalle upseerille. Myös muut
artikkelit nykyupseerin monipuolisesta tehtäväkentästä
ovat tervetulleita. Olen tutustunut nuorten suomalaisten
keskuudessa toteutettujen kyselyjen tuloksiin, ja jostain
syystä esimerkiksi upseerin uran kansainvälistyminen on
jäänyt kansalaisilta huomaamatta.
Edellä mainittujen ajatusaihioiden lisäksi Kylkirauta
juhlistaa Kadettikunnan juhlavuotta kirjoituskilpailulla.
Kilpailun ohjeet ovat tässä lehdessä ja Kadettikunnan internetsivuilla. Tavoitteena on tallentaa yhteistä osaamistamme ja – ennen kaikkea – osoittaa sitä lukijoillemme ja
yhteistyökumppaneillemme. Vastaavia kirjoituskilpailuja
Kylkirauta on järjestänyt myös menneinä vuosikymmeninä,
ja tarkoituksemme on julkaista historiallisia tekstejä rinnan
tuoreiden tekstien kanssa.
Uskon, että Kylkirauta on yhteinen julkaisumme, joka
houkuttelee kadettiupseerit nuorimmasta kokeneimpaan
ilmaisemaan ajatuksensa. Toivon, että lehtemme saa edelleen hyviä artikkeleita julkaistavaksi. Korkeatasoinen lehti
ei synny ilman yhteisiä ponnisteluja.

Juha-Antero Puistola
juha-antero.puistola@kadettikunta.fi

Sisältö

Vyötti miekan vyötärölle
kupeellensa Kylkiraudan.

Teiss’ on taiston tulta, peistä,
kylmyyttä myös Kylkirauan.
– Eino Leino

Kadettikunta ry on itsenäisen Suomen kadettikouluissa
upseerin tutkinnon suorittaneiden upseerien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien
kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö.
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Kadettiveljeyttä ajan hengessä

adettikunnan perustivat itsenäisen Suomen Kadettikoulusta valmistuneet 1. Kadettikurssin upseerit
90 vuotta sitten 27. tammikuuta 1921. Opettajina
koulussa toimivat tuolloin autonomian ajan Haminan Kadettikoulusta valmistuneet ja Saksassa koulutuksensa saaneet
jääkäriupseerit.
Kun Kadettikunta perustettiin, siinä oli jäseniä 56 eli ensimmäiseltä kadettikurssilta valmistuneiden upseerein määrä.
Nyt, vuoden 2011 alussa, Kadettikunnassa on 5 400 jäsentä
ja Kadettikoulusta on valmistunut 10 690 upseeria.
Kadettikunta perustettiin erityisesti ajamaan Kadettikoulusta valmistuneiden upseerien etuja. Olivathan Kadettikoulun
kasvatit aluksi pienenä vähemmistönä Suomen puolustusvoimien upseerikunnassa. Keskinäisen yhteenkuuluvuuden
korostaminen oli tärkeää yhdistyksen toiminnassa. Yhteenkuuluvuuden tunne on säilynyt, ja siitä osoituksena Kadettikunta
ja Upseeriliitto julkaisivat viime joulukuussa seitsemännen
kadettimatrikkelin, jossa on kuvattuna noin 9 000 upseerin
pienoiselämäkerta. Aatteellinen toiminta on ollut alusta alkaen
yhdistyksen tehtävänä, ja siitä on aikaa myöten kehittynyt
Kadettikunnan toiminnan painopistealue. Kadettikunnan ja
veljesjärjestömme Upseeriliiton välinen työnjako on ollut
erittäin onnistunut ratkaisu, jossa Upseeriliitto akavalaisena
ammattijärjestönä on keskittynyt selkeästi edunvalvontaan
Kadettikunnan keskittyessä aatteelliseen toimintaan.
Kuluneiden vuosikymmenien aikana Kadettikunta on
tehnyt mittavan työn kadettiveljeyden ja aatteellisen yhteenkuuluvuuden lujittajana. Upseerin työ ei ole vain taktiikkaa,
kouluttamista, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, asejärjestelmien kehittämistä tai rajaturvallisuudesta huolehtimista. Se
on vähintään yhtä paljon halua palvella isänmaata, alaisista
huolehtimista tai palvelustovereiden tukemista – eli maanpuolustuksen henkistä selkärankaa. Jos tätä selkärankaa ei
ole, järjestelmä luhistuu paineen alla kuin korttitalo. Tällä
henkisen maanpuolustuksen saralla kadettikunta on aina toiminut jäsentensä koostuessa upseereista kadetista kenraaliin.
1960- ja 1970-luvuilta lähtien on hyvin tärkeäksi toiminnaksi noussut vapaaehtoinen työ turvallisuuspoliittisen tietouden lisäämiseksi kansalaisten, erityisesti koulunuorison,
keskuudessa. Kadettikunnalla on ollut jatkuvasti riveissään aktiivisia upseereita, jotka ovat halunneet myös vapaa-aikanaan
omistautua isänmaan asialle. Tietotekniikan kehittyminen
on siirtänyt toiminnan painopistettä kenttätyöstä internetiin.
Olemme tuottaneet useita verkossa käytettäviä opetusmultimedioita maamme koulujen käyttöön. Niistä mainittakoon
”Veteraanien perintö – Itsenäinen isänmaa”, ”Suomi kylmässä sodassa” sekä ”Turvallisuuspolitiikan tietopankki”. Juuri
nyt on ajankohtaisena Opetushallituksen kanssa toteutettava
historian ja turvallisuuspolitiikan opetusmultimediahanke
”Maailman muutos ja Suomi”, jossa tarkastellaan Suomen
historiaa 1990-luvulta nykypäivään turvallisuuspolitiikan
näkökulmasta.
Tänään Kadettikunnan merkitys on yhtä suuri kuin 90
vuotta sitten. Suurten muutosten aikana Kadettikunta vapaa-

ehtoisjärjestönä tarjoaa virallisista rakenteista irrallaan olevan
keskusteluympäristön, jossa erilaisten muutosten aiheuttamia kysymyksiä ja kipupisteitä voidaan laajastikin käsitellä.
Kadettikunta on, sääntöjensä mukaisesti, omalta osaltaan
tukemassa Suomen kehittyvää turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, mutta samalla muistuttamassa perinteiden voimasta ja upseerina elämisen perimmäisistä arvoista.
Edessämme oleva kehitys esimerkiksi tulevan puolustusvoimauudistuksen muodossa vaikuttaa myös Kadettikunnan
toimintaan. Kadettikunta sopeutuu tuleviin alueellisiin ja
rakenteellisiin uudistuksiin. Näin on tapahtunut aiemminkin – mutta Kadettikunnan perustehtävä säilyy. Toimimme
jatkossakin upseerien maanpuolustusaatteellisena järjestönä,
jonka toiminta-alueena on koko maa. Toimintamme kohteena
oman jäsenistömme lisäksi on erityisesti suomalainen nuoriso.
Kadettikunta on mukana siirtämässä tuleville upseeripolville
arvoja, jotka ovat osoittautuneet kestäviksi suomalaisessa
upseerikasvatuksessa.
Kadettikunnan tunnuslause ”Constantem decorat honor –
Kunnia kestävän palkka” kuvaa hyvin järjestön ja sen jäsenistön asemaa ja periaatetta. Juhlavuoden teemaksi on määritetty
”Kadettikunta 90 vuotta – kadettiveljeyttä ajan hengessä”.
Sillä halutaan korostaa ensimmäisen kadettikurssin ajatusta
elinikäisen kadettitoveruuden vaalimisesta.
Kadettikunnan juhlapäivänä haluan lämpimästi kiittää
kaikkia vuosikymmenten aikana Kadettikunnan hyväksi toimineita jäseniä sekä Kadettikunnan toimintaa monin eri tavoin
tukeneita yhteistyökumppaneita.

Puheenjohtaja
Kenraalimajuri
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Tasavallan presidentin
tervehdys

I

tsenäisen Suomen Kadettikoulun ensimmäisen kadettikurssin upseerit perustivat Kadettikunnan 27. tammikuuta 1921 veljesjärjestöksi, jonka tarkoituksena oli
kadettikurssin aikana syntyneen yhteenkuuluvuuden ja toveruuden elinikäinen jatkaminen.
Kadettikunnalla on koko olemassa olonsa aikana ollut
tärkeä merkitys upseeriston yhteenkuuluvuuden ja toveruuden lujittamisessa sekä yhtenäisen upseeriston muodostamisessa maamme puolustusvoimiin ja rajavartiolaitokseen.
Kadettikunnan toiminta on kehittynyt vuosikymmenten saatossa veljespiiritoiminnasta ja sotien aikaisesta ja jälkeisestä
jäsenistön avustustoiminnasta nykyiseen kaikkia kansalaisia
koskevaan maanpuolustusaatteelliseen työhön.
Kadettikunnalla onkin ollut edessään jälleen kerran vaativa tehtävä 2010-luvun toimintaympäristön muutoksessa.
Jokainen upseeripolvi vuorollaan kohtaa omat haasteensa
isänmaan palveluksessa. Nykyupseerin tehtävissä näkyvät
kotimaan maanpuolustus- ja viranomaisyhteistyön lisäksi
kansainvälisyys ja sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävät.
Olemme esimerkiksi voineet seurata miinalaiva Pohjanmaan
merimatkaa kohti Euroopan unionin Atalanta-operaatiota
Somalian vesille.
Kadettiveljeys, perinteet ja isänmaalliset arvot ovat, korkeatasoisen ammatillisen oppimisen ohessa, aina kuuluneet
oleellisena osana suomalaiseen upseerikasvatukseen. Toivon
Kadettikunnan edelleen vaikuttavan maamme kansalaisten
korkeaan maanpuolustustahtoon ja auttavan upseeriston
yhteenkuuluvuuden lujittamisessa. Kiitän sydämellisesti 90-vuotiasta Kadettikuntaa sen tähänastisesta työstä ja
toivotan sen veljestoiminnalle parhainta menestystä myös
tulevina vuosina.

Tarja Halonen
Tasavallan presidentti
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Puolustusministerin
tervehdys
K

adettikunta juhlii tänä vuonna 90-vuotista taivaltaan
kadettiupseerien aatteellisena maanpuolustusjärjestönä.
Järjestö luotiin yhdistämään itsenäisen Suomen Kadettikoulusta valmistuneet upseerit. Itsenäisyytemme alkuhetkinä
upseeristomme koostui varsin kirjavan koulutustaustausta
omaavista sotilaista. Oli henkisesti tärkeää yhtenäistää nuori
upseeristomme sekä koulutuksellisesti että henkisesti. Kadettikunta otti paikkansa itsenäisessä Suomessa koulutetun
upseeristomme aatetaustan ylläpitäjänä ja muokkaajana.
90 vuotta sitten oli puolustuksemme rakentaminen aloitettava aivan alusta. Ei ollut vanhaa, jolle rakentaa. Puolustukseen uhratut taloudelliset resurssit olivat niukat, mutta
silti osuus valtion menoista nykymittapuun mukaan oli varsin
suuri. Vaikeuksista huolimatta rakennettiin päättäväisellä
työllä Puolustusvoimat ja pystyttiin ihmetekoihin viime
sodissamme. Ison vastuun kantoivat nuoret kadettiupseerit
varusmiestemme kouluttajina ja kasvattajina. Työn tulos
oli kiitettävä.
Tällä hetkellä on puolustuksemme turvallisuusympäristöön suhteutettuna sotien jälkeisen historiansa parhaassa
kunnossa. Päätehtävämme on ylläpitää uskottava puolustuskyky. Taloudelliset reunaehdot ovat jälleen tiukat. Emme
voi pidättäytyä vanhassa, vaan uskottavuuden ylläpitäminen
edellyttää uudistumista. On oltava valmius muutokseen.
Muutos on aina haastava ja se kohtaa pakostakin muutosvastarintaa. Muutoksessa mitataankin aatteen ja johtajuuden
yhtenäisyys ja vahvuus. Uskon kadettiupseeriston tahtoon ja
kykyyn ymmärtää edessä olevan uudistuksen välttämättömyys. Kadettiupseeristosta on viime kädessä kiinni se, miten
uudistus suunnitellaan, johdetaan ja toteutetaan.
Vahva maanpuolustustahto on yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan puolustuksemme voima. Kadettikunta yhdessä muiden maanpuolustusaatteellisten järjestöjen kanssa
vaalii maanpuolustustahdon ylläpitoa. Erityisen tärkeäksi
se muodostuu tulevaisuudessa, kun keskuudessamme ei
enää ole viime sotiemme veteraaneja. Varusmiespalveluksen yhtenä tehtävänä on vahvistaa maanpuolustustahtoa,
mutta tahto puolustaa Suomea syntyy perinteestä ja uskosta
vapaaseen isänmaahan. Tätä sanomaa myös Kadettikunta
jäsenineen vie eteenpäin erityisesti nuorisomme keskuuteen.

Onnittelen 90-vuotiasta Kadettikuntaa hyvästä työstä
maanpuolustustahdon kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Toivotan
Kadettikunnalle ja Kylkiraudan lukijoille menestystä työssänne itsenäisen Suomen hyväksi.

Jyri Häkämies
Puolustusministeri
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Puolustusvoimain
komentajan tervehdys

adettikunnalla ja Puolustusvoimilla on läheinen
suhde. Kummallekin tärkeät asiat, kummankin
edut ja arvomaailma ovat yhteneväisiä ja tukevat
toisiaan. Aatteellisena järjestönä Kadettikunta ylläpitää
kadettiupseerien yhteenkuuluvuutta ammattikuntana. Sen
rakenneaineksia ovat upseerien yhteinen identiteetti sekä
kadettiajoista juontuva ja myöhemmin laajentuva palvelustoveruus. Upseerien tehtävien vaikuttavuuden kannalta katsoen kyse on silloin myös Puolustusvoimien yhtenäisyydestä
ja henkilöstön yhteenkuuluvuudesta. Kadettikunnan toiminta
ja henkinen perintö siirtävät tätä yhteenkuuluvuutta ajassa
eteenpäin.
Kadettikunnan tuki upseerien ammattitaidon ylläpidolle on Puolustusvoimien kannalta tärkeää. Kadettikunnan
järjestämät korkeatasoiset seminaarit sekä Kylkirauta-lehti
johtamisen, sotahistorian, arvojen ja perinteiden erikoislehtenä palvelevat tätä tarkoitusta erinomaisesti. Lehden vaikuttavuus on laajempaakin, sillä kiinnostunutta lukijakuntaa
sille löytyy myös Kadettikunnan jäsenistön ulkopuolelta.
Kadettikunnan toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus
on arvokasta. Jo lähes perinteeksi tulleet opetus- ja opiskelumateriaalit sekä oppimisympäristöt, joita Kadettikunta
on tuottanut, ovat korkealaatuisia ja tärkeä lisä – usein jopa
perusta – ei vain maanpuolustusopetukselle, vaan myös yhteiskunta- ja historiatietoisuuden sekä maanpuolustustahdon
ylläpidolle ja kehittämiselle suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kadettikunta tukee Puolustusvoimien tehtävien toteutusta. Esitän siitä Puolustusvoimien puolesta Kadettikunnalle
ja sen jäsenistölle mitä parhaimmat kiitokset ja onnittelen
Kadettikuntaa 90 vuotisen ansiokkaan toiminnan johdosta.
Uskon, että Kadettikunta vastakin elää vahvasti tätä päivää
tulevaisuuteen katsoen ja toimii edelleen myös raikkaana
ja tuulettavana keskustelukanavana niin jäsenistölleen kuin
laajemmallekin yleisölle.

Kenraali Ari Puheloinen
Puolustusvoimain komentaja
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Rajavartiolaitoksen
päällikön tervehdys

nnoin oman kadettilupaukseni 35 vuotta sitten.
Lupauksen vaikuttavimpana kohtana on kirkkaasti
jäänyt mieleen yksi lause: ”Lupaan uhrata työni ja
elämäni Isänmaalle.” Omassa mielessäni lause on tiivistynyt
lupaukseni ytimeksi ja upseerina palvelemisen peruskiveksi.
Se sisältää kaiken oleellisen. Se merkitsee ehdotonta uskollisuutta ja antautumista Isänmaan palvelukseen – oman edun
ja intohimojen työntämistä syrjään korkeampien tavoitteiden
tieltä. Samaan maaliin tähtää myös kadettilippumme ja Kadettikuntamme tunnuslause ”Kunnia kestävän palkka”.
Joku ulkopuolinen tarkkailija voisi pinnallisesti todeta, että
kaikki edellä mainittu kuulostaa kovasti ajan hengen vastaiselta,
kertakaikkisen jälkeen jääneeltä ja vanhanaikaiselta. Voiko näin
vanhakantaisilla tunnuksilla vyötetty ammattikunta vastata
nykyajan yhteiskunnan haasteisiin – uudistaa Puolustusvoimia
ja Rajavartiolaitosta ja johdattaa ne ennakkoluulottomasti ja
onnistuneesti tulevaisuuteen?
Tiedämme, että voi. Tämä ammattikunta on tehnyt sen kuluneiden vuosikymmenien aikana useasti ennenkin ja tekee sen
taas. Siitä tunnuslauseissa ja upseerikasvatuksen perustassa on
kyse: päättäväisyydestä, joka ei tunne vastausta ”ei onnistu”.
Rajavartiolaitos on viimeisen kahden vuosikymmenen
kuluessa ollut jatkuvassa muutosprosessissa. Suomen ja Euroopan rajaturvallisuuden perusteet ja haasteet ovat kylmän
sodan päättymisen jälkeen muuttuneet perusteellisesti. Uusien
turvallisuusuhkien ja -riskien varalle on Rajavartiolaitoksen
tehtävät, toimivalta, organisaatio, toimintaperiaatteet, kalusto ja koulutusjärjestelmä jouduttu uudistamaan kutakuinkin
perusteellisesti. Kustannustehokkuus ja tuottavuus on pidetty
tarkkana silmämääränä. Tällaiset muutokset vain jatkuvat. Kaikessa on onnistuttu ja onnistutaan vastakin. Se on merkinnyt
paljosta vanhasta ja turvallisesta luopumista ja uusien ennakkoluulottomien ratkaisujen kehittämistä. Kiinnitän kuitenkin
huomionne siihen, mistä ei ole luovuttu: Rajavartiolaitoksen
maanpuolustustehtävästä ja sotilaallisesta johtamisjärjestelmästä. Uskon vakaasti, että menestyksen tae on ollut se, että
saamme korkeakoulutetun päällystömme Maanpuolustuskorkeakoulusta – kadettilipun edessä lupauksensa antaneista naisista
ja miehistä. Näin myös haluamme jatkaa.
Kadettikunta on selkeästi aatteellinen järjestö. Se on onnistuneesti toteuttanut kolmea päämääräänsä: kadettiveljeyden
lujittamista, upseeriston ammatillista kehittämistä ja turvallisuuspolitiikan opetusta. Järjestön saavutukset julkaisutoiminnan
alalla ovat hämmästyttävän korkeatasoiset.
Ajat muuttuvat, yhteiskunta muuttuu, upseerikunta muuttuu
kadettikurssi toisensa perään, upseeriston ammatilliset tarpeet
ja yksilölliset odotukset omasta urastaan muuttuvat ja kehittyvät. Kuinka aatteellisen järjestön pitää kehittyä? Uskon,
että Kadettikunta pysyy vastakin erinomaisesti kiinni ajassa

virkeän ja kehityshakuisen jäsenistönsä ansiosta. Paikalleen
pysähtymistä on turha pelätä. Toisaalta aatteellisen järjestön ei
pidäkään juosta kaikkien trendien perässä eikä tuuliviirin lailla
reagoida kaikkiin mahdollisiin ajan henkäyksiin. Tässä juuri on
aatteellisen järjestön toiminnan vahvuus, sen arvo ja merkitys:
aatteellinen perintö on kivijalka, jolle tulevaisuus rakennetaan.
”Lupaan uhrata työni ja elämäni Isänmaalle.” Muita uskollisuuden vakuutuksia millekään taholle meidän ei tarvitse
antaa. Kadettiperinnön ansiosta Suomella on upseerikunta,
johon kansa ja valtiollinen esivalta voivat varauksettomasti
kaikissa tilanteissa luottaa.
Haluan osoittaa lämpimät kiitokset ja onnentoivotukset
Kadettikunnalle, sen johdolle ja jäsenistölle. Olette tehneet
erinomaista työtä. Toiminnallanne on takanaan Rajavartiolaitoksen varaukseton tuki.

Kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen
Rajavartiolaitoksen päällikkö
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Upseerijärjestöjen
tervehdys

K

adettikunnan ollessa 27-vuotias upseerijärjestöt Kadettikunta, Upseeriliitto, Jääkäriliitto ja Suomen
Reserviupseeriliitto kokoontuivat kesäkuun 4. päivänä Katajanokan upseerikerholla. Jääkärikenraali Albert
Puroman johtaessa puhetta päätettiin yksimielisesti viettää
Suomen marsalkka Mannerheimin syntymäpäivää liittojen
yhteisenä juhlapäivänä juhlatilaisuuksineen. Kokous päätti
myös lähettää Suomen marsalkka Mannerheimille onnittelusähkeen hänen 81-vuotispäivän johdosta. Tilaisuudessa oli
myös läsnä silloinen puolustusvoimain komentaja jalkaväen
kenraali Aarne Sihvo, joka piti erittäin tärkeänä liittojen nyt
alullepanemaa yhteistoimintaa ja toivotti onnea ja menestystä
vastaiselle yhteistyölle. Upseerijärjestöjen yhteistyöelin oli
perustettu.
Upseerijärjestöjen yhteistyöelimen perustaminen tuki
kaikkien upseerijärjestöjen tavoitteena ollutta yhtenäisen ja
yksimielisen upseeriston muodostamista Suomen puolustusvoimiin. Se on osa järjestöjen keskinäistä verkottumista ja
keskinäisen sitoutumisen vahvistamista. Tämä onkin ymmärrettävää, koska jäsenpohjahan kaaderiupseereita edustavilla
järjestöillä oli muuttumassa samaksi: suomalaisen kadettikoulun käyneiksi upseereiksi. Reserviupseereita ja kaadereita
yhdistivät puolestaan sotien kokemukset sekä yhteinen halu
maanpuolustustahdon ja -hengen kehittämiseen.
Kadettikunta ja sen edustajat toimivat tänä päivänä
hyvässä yhteistyössä muiden upseerijärjestöjen kanssa.
Kadettikunnalla ja Upseeriliitolla on keskenään toimiva
yhteistoimintasopimus. Molempien järjestöjen tavoitteena on
auttaa upseerihengen sekä upseerien aatteellisuuden, aseman
ja arvostuksen ylläpitämistä ja kehittämistä. Upseeriliitto
painottaa toimintansa sopimuksen mukaisesti edunvalvontatehtäviin. Yksinkertaistaen Upseeriliitto pitää huolta upseerin
palkasta ja Kadettikunta maanpuolustushengestä ja arvoista.
Suomen Reserviupseeriliiton kanssa Kadettikunta tekee
arvokasta yhteistyötä järjestämällä vuosittain korkeatasoisia,
muun muassa sotilasjohtamiseen keskittyviä, seminaareja.
Molemmat järjestöt ovat jäseninä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä.
Kadettikunta on arvostettu upseerijärjestö. Se on onnistunut hyvin upseeriston yhteenkuuluvuuden sekä maanpuolustustahdon kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Tervehdin
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Kadettikuntaa upseerijärjestöjen Upseeriliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Jääkärisäätiön puolesta täyttäessänne
kunnioitettavat 90 vuotta. Kadettikunnalle ja sen jäsenille
sydämelliset onnittelut ja menestystä arvokkaassa työssä.

Everstiluutnantti Harri Westerlund
Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen
puheenjohtaja
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Kadettitoverikunnan
tervehdys

K

adettikunnan historiaa lukiessa tulee väistämättä mieleen yhdenmukaisuuksia eri toimijoiden ja
heidän rooliensa välillä ajan kuvan mukaisesti.
Kun Kadettikunta perustettiin vuonna 1921, niin Suomi,
Puolustusvoimat kuin upseeriston koulutuskin hakivat vielä
uomiaan. Suurimpia syitä Kadettikunnan perustamiseen
olivat halu kehittää ja ylläpitää kurssiaikaisen yhteenkuuluvuuden ja toveruuden tunnetta sekä suomalaista upseerihenkeä. Vuonna 1970 Kadettikunta ja Upseeriliitto
sopivat, että Upseeriliitto keskittyy upseerien ammatti- ja
etujärjestötoimintaan ja Kadettikunta maanpuolustusaatteelliseen työhön ja veljestoimintaan.
Nyt 2010-luvulla on vuonna 1925 perustetun Kadettitoverikunnan ja vuonna 2010 perustetun Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan välillä samankaltainen
tilanne kuin Kadettikunnan ja Upseeriliiton välillä oli vuonna
1970. Vaikka asiat eivät ole kuin 1900-luvun alussa, hakee
upseerikoulutus jälleen uudenlaisia uomiaan akateemissotilaallisena korkeakouluna, mistä oppilaskunta on yksi
konkreettinen esimerkki. Kadettitoverikunnan ja Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan roolit tulevat varmasti olemaan hyvin samansuuntaiset kuin Kadettikunnan
ja Upseeriliiton vuonna 1970.
Suurimpia syitä, jotka johtivat Kadettitoverikunnan
perustamiseen, olivat perinteiden, yhteenkuuluvuuden,
veljeyden ja isämaallisen hengen vaaliminen kadettien keskuudessa. Näissä tehtävissä se pysyy vielä tänä päivänäkin
seuraten isonveljen jalanjälkiä, kun taas oppilaskunta painottaa edunvalvontaa. Kadettitoverikunta toivottaa 90-vuotiaalle
isolleveljelle onnea ja pitää ikää!

Kadetti Antton Halme
Kadettitoverikunnan puheenjohtaja
96. Kadettikurssi
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Eduskunnan puhemiehen
Sauli Niinistön juhlapuhe

S

uomalaisella upseerikoulutuksella on pitkät ja kunniakkaat
perinteet. Savon Prikaatin komentajan Yrjö Maunu Sprengtportenin
vuonna 1779 perustama Haapaniemen
Sotakoulu oli pohjoismaiden ensimmäinen maavoimien upseereille tarkoitettu sotakoulu. Sitä aikaisemmin
oli jo perustettu vuonna 1747 Suomen
Tykistökadettikoulu Helsinkiin. Haapaniemen Sotakoulussa pidettiin tärkeänä suomalaiskansallisia lähtökohtia.
Periytyvä yhteiskunnallinen asema oli
kuitenkin ratkaiseva valintakriteeri
miehen pyrkiessä upseerin uralle. Oppilaiden tuli olla syntyperältään aatelisia, joskin tästä pääsyvaatimuksesta
voitiin tarvittaessa joustaa.
Autonomian ajalla Suomen suuriruhtinaskunnalla oli oma kansallinen
Kadettikoulunsa Haminassa. Sielläkin
opetus tapahtui voimakkaan kansallisen hengen elävöittämänä. Tällöin
alkoi myös suomalaisen upseerikunnan
yhteiskunnallisen pohjan laajeneminen
käsittäen muitakin kuin ylimpien kansanluokkien jäseniä, joskin suomalaisten sotilaiden ja aatelisten pojilla oli
etusija oppilaita otettaessa.
Ylioppilaspiireissä syntynyt ajatus
aseellisen koulutuksen hankkimiseksi
Suomen vapaustaistelua varten käynnisti vuonna 1914 jääkäriliikkeen,
jonka jäsenillä tuli myöhemmin olemaan ratkaiseva osuus vasta itsenäistyneen maamme puolustusvoimien
luomisessa sekä johtamisessa aina
1950-luvulle saakka. Jääkärien joukko
edusti jo melko kattavasti suomalaista
vuosisadan alun yhteiskuntarakennetta
koostuen kansakoulun käyneistä maalaispojista aina akateemisen loppututkinnon suorittaneisiin kaupunkilaisiin.
Vasta itsenäistyneen Suomen puolustusvoimien upseeritarve oli suuri.
Siksi kiireellisimpiä toimenpiteitä
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uudelleen perustetuissa Puolustusvoimissa olikin oman, kansallisiin
tarpeisiimme ja maamme alueellisiin
ominaispiirteisiin sopivan, upseerikoulutuksen käynnistäminen. Upseerien
peruskoulutusta varten perustettiin oma
Kadettikoulu, ja se aloitti toimintansa
Helsingin Arkadiassa vuonna 1919.
1920-luvulla olivat olosuhteet
Suomessa varsin erilaiset kuin tänään.
Suomi oli vasta hakemassa paikkaansa
ja linjaansa suvereenina valtiona. Myös
Puolustusvoimien yleisjärjestelyt ja upseeriston koulutus olivat vasta asettumassa kehyksiinsä. Suomen upseeristo
oli peruskoulutukseltaan epäyhtenäinen, ja se koostui useasta eri ryhmästä.
Maamme nuorimpana upseeriryhmänä
kadettiupseereiden vaikutusmahdollisuudet olivat melko vähäiset, ja heidän
keskuudessaan syntyikin tarvetta ja
halua kurssiaikaisen yhteenkuuluvuuden ja toveruuden jatkamiseen.
Ensimmäisen kadettikurssin
upseerit perustivat Kadettikunnan
27. tammikuuta 1921. Kadettikun10

nasta muodostui ennen kaikkea luja
veljesjärjestö, jonka tarkoituksena oli
ylläpitää yhteyttä jäseniensä kesken
sekä kehittää upseeriston keskuudessa yhteenkuuluvaisuutta, toveruutta ja
isänmaallis-kansallista upseerihenkeä.
Upseerin ammatti kuuluu niihin
ammatteihin, joissa viran hoitajaa ja
virkaa on vaikea erottaa toisistaan.
Yhteiskunta odottaa upseeriensa sitoutuvan kansallisiin perusarvoihimme.
Upseerilta edellytetään myös tiettyä
omasta edusta tinkimistä. Esimerkiksi
hänen oikeuttaan osallistua politiikkaan on rajoitettu ja hän on velvollinen
siirtymään toiseen tehtävään ja toiselle
paikkakunnalle. Omista pyrkimyksistä luopumista viran hyväksi korostaa
myös erillisen virkavalan antaminen.
Se korostaa upseerin toimivan yhteiskunnan palveluksessa, Suomen kansan
valtuutuksella.
Yleinen kehitys on vuosien saatossa muokannut upseerin ammattia
ja sitä kautta upseeriin kohdistuvia ulkoisia vaatimuksia. Erityisen tärkeinä

pidetään kuitenkin edelleen upseerin
ammattietiikkaan ja arvomaailmaan
kohdistuvia asioita. Tämän päivän
suomalainen upseerikunta on läpileikkaus Suomen kansasta, eli siihen
kuuluu edustajia maamme kaikista
yhteiskuntapiireistä. Edellä mainittujen puoluepoliittisen toiminnan rajoituksien on nähty omalta osaltaan
vahvistavan kansalaisten luottamusta
upseeriston oikeudenmukaisuuteen ja
tasapuolisuuteen.
Kenties kuulijoita kiinnostaa tietää,
mistä maallikon mielikuva upseerista
muodostuu. Se muodostuu ryhdistä,
eikä vain fyysisestä vaan myös ajattelun ja asenteiden selkeydestä.
Ennen sotia Kadettikoulu oli kouluttanut Puolustusvoimillemme lähes
2 000 upseeria. Heidän koulutuksensa
pätevyys testattiin sodan kovissa oloissa vuosina 1939–1945. Suomen puolustusvoimien johtajina kadettiupseerit
antoivat raskaan uhrinsa isänmaan puolesta. Sodissamme kaatui lähes 2 500
upseeria, joista 438 oli kadettiupseereita. Toisaalta 42 kadettiupseeria nimettiin osoitetusta erityisestä urheudesta
Mannerheim-ristin ritareiksi.
Te täällä paikalla olevat veteraanisukupolven upseerit johditte menestyksellisesti suomalaisia miehiä
sotarintamilla ja kannoitte kunnialla
valanne ja kadettilupauksenne velvoitteet. Teille kuuluu suuri kiitos siitä, että
tänä päivänä voimme ylpeinä todeta
olevamme vapaan ja itsenäisen ja erään
maailman vauraimman kansakunnan
kansalaisia.
Sotiemme veteraanit ja heidän tekonsa ovat oleellinen osa suomalaista
arvoperustaa sekä maanpuolustustahtoa. Heidän läsnäolonsa keskuudessamme on ollut ratkaisevaa kansalaistemme
isänmaanrakkaudelle ja kansainvälisesti erittäin korkealle maanpuolustustahdolle. Siksi veteraanien sanoma ei
saa lakata kuulumasta. Kadettikunta on
ottanut tämän kansallisestikin tärkeän
asian – veteraanien sanoman eteenpäin viemisen tuleville sukupolville
– yhdeksi toiminta-alueekseen. Tätä
työtä on jokaisen suomalaisen mahdollisuus tukea ja edistää. Näin voimme
tulevaisuudessakin odottaa kansamme
yhdistävän voimansa erilaisissa kriisitilanteissa.
Kansallisen puolustuskykymme
uskottavuuden perustana on aina ollut

kansalaisten luottamus Puolustusvoimiin ja Rajavartiolaitokseen, niiden
upseeriston ammattitaitoon sekä niistä
syntynyt luja maanpuolustustahto.
Puolustusvoimat onkin tänä päivänä
yksi arvostetuimmista instituutioista
maassamme.
Suomalaiset ovat aina olleet valmiit
puolustamaan isänmaataan. Tuoreimman vuoden 2010 Nuorisobarometrin
mukaan nuorison arvomaailma on
varsin perinteistä ja vahvasti isänmaallista. Tutkimuksia tukevat myös
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tutkimustulokset.
Voimme olla tästä ylpeitä, sillä maanpuolustustahto on kansainvälisestikin
katsoen huippuluokkaa ja se antaa
erinomaisen perustan turvallisuuspolitiikkamme ja maanpuolustuksemme pitkäjänteiselle rakentamiselle.
Upseeriston, Puolustusvoimien,
Rajavartiolaitoksen, maanpuolustusväen ja suomalaisen yhteiskunnan yksimielisyys turvallisuuskysymyksissä
on merkittävä voimanlähde pienen
kansakunnan kulttuurisen omaleimaisuuden säilyttämisessä. Tässä mielessä
oman historian ja perinteiden tuntemus
ja niiden merkityksen ymmärtäminen
ovat tärkeä osa kansallista perusomaisuuttamme.
Kansalaisten maanpuolustustahto
syntyy yksilöllisesti ja moniarvoisista
tekijöistä. On hyvä kuitenkin muistaa,
että yhteiskunnassamme vallitsevat
perusarvot eivät ole vuosien saatossa
juurikaan merkittävästi muuttuneet.
Suomalaisille on aina ollut tärkeää, että
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Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerit ovat osa yhteiskuntaa ja
edustavat sen arvoja, joita ovat muun
muassa ihmisten vapaus, tasa-arvo ja
turvallisuus, suvaitsevaisuus ja kaikinpuolinen ihmisarvon kunnioittaminen.
Suomen puolustus säilyy tulevaisuudessakin Puolustusvoimiemme päätehtävänä ja koko maata puolustetaan
kaikissa oloissa. Tätä tehtävää varten
Puolustusvoimilla on luonnollisesti
oltava käytettävissään riittävät materiaaliset resurssit sekä puolustusratkaisumme tarpeiden mukaan koulutettu
riittävä ja korkeatasoinen henkilöstö.
Käytössämme olevan, yleiseen
asevelvollisuuteen perustuvan kaaderijärjestelmän on todettu vastaavan
parhaiten maamme tarpeita ja maanpuolustukseen käytettävissä olevia
resursseja. Järjestelmä asettaa suuria
haasteita maamme upseeristolle ja erityisesti sen koulutustasolle.
Ei pidä unohtaa yleisen asevelvollisuuden yhteiskunnallista merkitystä. Eri lähtökohdista olevien nuorten
palvelu yhdessä opettaa myös ymmärtämään toisiaan ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Suomalaisen upseerin johtajakoulutuksessa on aina korostettu
alaisista huolehtimista. Sama vaatimus olisi luonnollisesti hyvä asettaa
kaikille maassamme johtavassa asemassa toimiville henkilöille alasta tai
tehtävätasosta riippumatta. Vaatimus
korostuu vaikeissa oloissa, ja kaikkein
selvimmin se nousee esiin kriisin ja
sodan aikana.
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Alaisista huolehtiminen tarkoittaa
mahdollisimman hyvien toimintaedellytysten luomista, kaikinpuolista tukea
ja kannustusta, mutta myös ohjausta ja
oikaisua. Se on hyvää johtamista, se on
alaisen kuuntelua sekä rohkaisemista
itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan.
Upseerikoulutustamme onkin juuri
uudistettu eurooppalaisen yliopistouudistuksen niin sanotun Bolognan
prosessin mukaisesti. Maanpuolustuksen johtaminen edellyttää upseerilta tulevaisuudessa entistä laajempaa
yleissivistystä, monipuolista kielitaitoa,
kykyä tulla toimeen erilaisten yhteistyökumppanien kanssa ja entistä syvempää asioiden hallintaa. Upseerin
on toisaalta hallittava laajoja strategisia kokonaisuuksia, mutta toisaalta
pystyttävä näkemään myös pieniä,
jopa yksittäiseen sotilaaseen liittyviä
yksityiskohtia. Upseerikoulutuksen antamat valmiudet asettavat myös Puolustusvoimille haasteen: Miten saada
nuorille upseereille riittävän haastavia
tehtäviä ja pitää heidät palveluksessa?
Merkittävä joukko nimittäin siirtyy
muihin tehtäviin valmistumisensa jälkeen.
Suomi on vuosikymmenien aikana
tarjonnut Yhdistyneiden kansakuntien,
Euroopan unionin, Etyjin ja Naton
kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoimintaan ammattitaitoista ja pätevää
henkilöstöä. Sotilaitamme palvelee
muun muassa ISAF-operaatiossa Afganistanissa, ja miinalaiva Pohjanmaa
on juuri liittymässä Euroopan unionin
Atalanta-operaatioon Somalian vesillä.
Lisäksi Suomen mahdollinen osallistumien YK:n rauhaturvaoperaatioon
Libanonissa on pohdinnan alla.
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Suomi on tukenut Euroopan unionin kriisinhallintakyvyn kehittämistä.
On luonnollisesti Suomenkin etujen
mukaista ehkäistä ennalta eurooppalaisten ja muiden kriisien syntyä ja
ainakin rajoittaa niiden laajentumista syntysijoiltaan. Voidaan selkeästi
todeta, että jokainen Euroopassa syntyvä aseellinen kriisi on potentiaalinen
uhka myös Suomen turvallisuudelle.
Kriisit ja niiden hallintaan käytetyt menetelmät ovat muuttuneet viime
vuosikymmenen aikana melkoisesti.
Hyökkäykset suurin sotavoimin valtion
rajojen yli eivät enää ole sodankäynnin
pääkeino. Nykykriiseihin liittyy yhä
enenevässä määrin yhteiskuntien sisäinen hajoaminen eli niin sanottu valtioiden luhistuminen, kansainvälinen
terrorismi, vähemmistöjen vainoaminen ja niiden ihmisoikeuksien raaka
polkeminen sekä jopa ihmisten suunnitelmallinen ajaminen pakolaisiksi
muihin maihin.
Ulkopuolisten tahojen humanitaarisen väliintulon tarve kriisialueilla
on jatkuvasti kasvanut. Vastatoimiksi eivät enää riitä perinteiset rauhanturvajoukot. Yhä monimutkaisempiin
kriisinhallintaoperaatioihin tarvitaan
sotilaiden lisäksi myös täysin siviililuonteisiin tehtäviin erikoistuneita
ammattilaisia.
Suomen 2010-luvun turvallisuuspolitiikkaan kuuluu jo Euroopan unionin jäsenyyden takia entistä enemmän
kansainvälistä yhteistoimintaa. Siinä
meidän on kansallisten perusarvojemme mukaisesti tärkeää vaikuttaa
avoimuuden, demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi. Tällaiset
asiathan eivät suomalaisessa yhteiskun-
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nassa ole mitenkään uusia tai outoja.
Tarvitsemme kuitenkin määrätietoisia
toimia niiden riittäväksi korostamiseksi
johtajakoulutuksessamme, jotta ne sitä
kautta juurtuisivat myös asevelvollistemme arvomaailmaan. On erittäin
tärkeää, että kaikki ulkomaantehtäviin
lähtevät sotilaamme ovat hyvin sisäistäneet suomalaiset yhteiskunnalliset
perusarvot. Ulkomaisessa tehtävässä
palveleva suomalainen sotilas kantaa
aina suomalaisia sotilastunnuksia ja
edustaa läsnäolollaan arvoja, jotka
Suomi haluaa antaa kansainväliselle
turvallisuuspoliittiselle yhteistyölle ja
turvallisuuden lujittamiselle. Me emme
ole kansainvälisessä yhteistoiminnassamme pelkästään saamapuolella, vaan
meillä on sille myös paljon annettavaa.
Suomi pyrkii kaikessa kansainvälisessä toiminnassaan tukemaan oikeusvaltioperiaatteiden vakiintumista
kohdealueella. Näin vahvistetaan myös
alueen kansalaisten perusturvallisuutta. Kriisialueella asuvan siviiliväestön
turvallisuus on osa maailmanrauhaa,
jonka lujittamiseen kaikki kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuvat
valtiot pyrkivät.
Kansainvälinen toiminta on nykyisin olennainen osa Puolustusvoimien
ja Rajavartiolaitoksen tehtäväkenttää.
Koulutuksensa kautta upseerin uran
valinnut saa hyvät valmiudet täyttää
häneen kohdistuvat odotukset.
Haluan onnitella 90-vuotiasta Kadettikuntaa ja toivoa kaikille kadettiupseereille menestystä ja sitkeyttä
tehtävissään. 

Kuvat Juhani Kandell / Puolustusvoimat.

Kunnianosoitus Hietaniemen hautausmaalla
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Kuvat Juhani Kandell / Puolustusvoimat.

Päiväjuhla Helsingin yliopiston juhlasalissa
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haastattelu

Kadettikunta 90 vuotta yhdessä eteenpäin
Kadettikunnan valtuuskunnan puheenjohtajan,
kenraaliluutnantti Heikki Tilanderin haastattelu
Haastattelu: Juha-Antero Puistola

Kadettikunnan valtuuskunnan tehtävänä on
osallistua kolmen vuoden välein päivitettävän
Kadettikunnan strategian valmisteluun. Tämän
vuoden syyskokouksessa vahvistettavan strategian
valmistelutyössä on haluttu kuulla kentän ääntä.
Halusimme selvittää valmistelutyötä johtavan
Kadettikunnan valtuuskunnan puheenjohtajan
ajatuksia työn tässä vaiheessa.

K

adettikunta ry vietti 90-vuotisjuhlaansa 27. tammikuuta
2011. Kun yhdistys aloitti
toimintansa, Suomen upseeristo oli
koulutukseltaan epäyhtenäinen ja kadettiupseerien vaikutusmahdollisuudet
olivat melko vähäiset. Kadettikunnan
jäsenmäärä oli alkuvuosina luonnollisista syistä hyvin pieni.
Vuosien saatossa tilanne on muuttunut ja valtaosa elossa olevista kadettiupseereista kuuluu Kadettikuntaan.
Millä keinoin Kadettikunta varmistaa asemansa kadettiupseerien
merkittävänä yhteenkuuluvuuden
takaajana?
Upseerien on tunnettava, että kannattaa kuulua Kadettikuntaan. Toiminnan on palveltava kaiken ikäisiä
upseereita. Kadettikunnassa onkin
jatkuvasti muistettava, että se on jäseniään varten.
Onko Kadettikunnan jäsenistössä
havaittavissa sukupolvien välistä
kuilua yhdistyksen toiminnan arvostamisessa? Oletteko huolissanne
uusien kadettiupseerien aktiivisuudesta?
Usein on ajateltu, että Kadettikunnan toiminta kiinnostaisi vain
evp- upseereita ja nuoret upseerit
eivät olisi kiinnostuneita toiminnasta.
Vuosikymmenten aikana on kuitenkin toteutettu monia menestyksellisiä
toimintamuotoja, jotka on suunnattu
nimenomaan nuorille upseereille. Kun
1970-luvun alussa maassamme käytiin
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repivää keskustelua maanpuolustuksen merkityksestä, Kadettikunta valmensi nuoria upseereita osallistumaan
keskusteluun. Tulevaisuudessakin on
olennaista, että Kadettikunta pystyy jo
kadettiaikana tekemään itsensä kiinnostavaksi.
Kadettikunta on 1970-luvulta alkaen
osallistunut maassamme käytävään
turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Mitkä ovat tällaisen toiminnan suurimmat haasteet ja parhaat
vaikutuskanavat?
Kadettikunta on vuosien aikana
tehnyt suurtyön turvallisuuspoliittisen
keskustelun foorumina. Kadettikunnan
valmistama nykyaikainen oppimateriaali ja seminaarit ovat tästä esimerkkeinä. Mielestäni myös tulevaisuudessa
Kadettikunnan tulee olla tärkeä turvallisuuspoliittisen keskustelun virittäjä.
Sen tulee kannustaa myös jäsenistöään
osallistumaan keskusteluun kirjoituksin
ja puheenvuoroin. Kadettikunnan suurena periaatteena on aina ollut se, että
sen tulee mahdollistaa keskustelu sotilasarvoista ja virka-asemista vapaana.
Kadettikunnalla on useita yhteistoimintatahoja, joista luonnollises-

ti on mainittava Puolustusvoimat
ja Rajavartiolaitos. Millä tavoilla
yhteistoimintaa tiivistetään ja laajennetaan erityisesti muuhun yhteiskuntaan tulevaisuudessa?
Yhteiskunnallinen kehitys ehkä
hoitaa tämän asian itsestään. Kaukana
takana ovat ajat, jolloin upseerit seurustelivat vain keskenään. Nykyään
upseerit ovat laajasti verkottuneita ja
haluttuja jäseniä moniin yhteisöihin.
Kadettikunnan luonnollisina yhteistyökumppaneina ovat olleet opetusviranomaiset eri oppimateriaaliprojekteissa.
Tätä kehitystä on syytä tukea. Mutta
ongelmaksi luonnollisesti tulee
ajankäyttö. Kadettikuntakin joutuu
jatkuvasti kilpailemaan jäsentensä ajankäytöstä.
Tulevaisuudessa Kadettikunnan jäsenistä yhä useampi on kansainvälisissä tehtävissä. Millaisen haasteen
kansainvälistyminen tuottaa Kadettikunnalle?
Kadettilupauksen antavista kadeteista valtaosa palvelee uransa jossain
vaiheessa kansainvälisissä tehtävissä.
Sen tulisi selvästi näkyä myös Kadettikunnan toiminnassa. Kun Kadettikunta
tukee Suomen turvallisuuspolitiikkaa,
17

sen tulee myös kannustaa jäseniään
osallistumaan kansainvälisiin tehtäviin
muistaen kuitenkin, että he ovat vapaaehtoisia. Suomalaisella upseerillahan
on myös paljon annettavaa kansainvälisessä ympäristössä. Olen pitkään
esittänyt, että kadettilupauksessa tulisi
näkyä myös upseerien toinen tehtäväalue isänmaan puolustamisen lisäksi,
kansainväliset tehtävät. Toistaiseksi
aika ei ole ollut kypsä muutokselle.
Vielä lopuksi, mitkä ovat tulevaisuuden Kadettikunnan suurimmat haasteet, mahdollisuudet ja tehtävät?
Muutos on aina suuri haaste, mutta
myös mahdollisuus. Maanpuolustuksemme on muuttumassa, turvallisuusympäristömme on muuttumassa ja
ihmisten ajankäytöstä on yhä suurempi kilpailu. Tässä muutoksessa Kadettikunnan on onnistuttava kahdessa
perustehtävässään, kadettiupseerien
yhteenkuuluvuuden lujittajana ja turvallisuuspoliittisen tietouden jakajana kansalaisten, erityisesti nuorison,
keskuudessa. Se edellyttää ennakkoluulotonta tarkastelua ja pohdintaa,
erityisesti kolmen vuoden välein vahvistettavan strategian valmistelussa. 
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Mannerheim

oli ennen kaikkea sotilas
Teksti: Alpo Juntunen

T

ammikuun 28. päivänä tuli kuluneeksi 60 vuotta Mannerheimin
kuolemasta. Vuosikymmenien kuluessa häntä on arvioitu monin
tavoin. Yleisöäänestyksessä hänet valittiin kaikkien aikojen suurimmaksi
suomalaiseksi, ja suurta pahennusta
herätti taannoinen tamperelaisen animaatioelokuvan näkemys Mannerheimistä homoseksuaalina. Tämä kertoo
henkilön merkityksestä ja suomalaisten
tunteista suurmiestä kohtaan. Keskustelussa tuntuu usein unohtuvan todellinen
Mannerheim. Hän oli ennen kaikkea
sotilas, joka lähti nuorena sotilasuralle
Venäjälle.
Mannerheimin Venäjän alkuvuosien ongelmana oli puutteellinen venäjän taito, jonka tähden hän ei läpäissyt
yleisesikunta-akatemian sisäänpääsykoetta. Lisäksi puutteellinen kielitaito
on saattanut heijastua aikalaismuistelmissa, joissa Mannerheimiä pidetään ammattiinsa hyvin perehtyneenä
ja tehtäviinsä täysin omistautuneena,
joskin hieman rajoittuneena ja aikaajoin ylimielisenä.
Yleisesikunta-akatemian korvasi palvelu Chevalier-kaartissa ja sitä
kautta pääsy keisarilliseen hovitallihallintoon. Hovitallihallinnon hankkijana hän tutustui Euroopan silloiseen
poliittiseen johtoon Saksan keisari
Wilhelmiä myöten.

Sota ammattilaisen silmin
Kirjallisuudessa on paljon pohdittu
Mannerheimin lähtöä Venäjän–Japanin
sotaan. Yhtenä syynä on pidetty avioeroa ja toisena kehnoja raha-asioita.
Mannerheimin on katsottu lähteneen
pakoon siviilielämän vaikeuksia. Parasta on uskoa Mannerheimiä. Hän
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kertoo lähteneensä rintamalle saadakseen sotakokemusta. Vapaaehtoisena
sotaan lähtenyt everstiluutnantti tuli
rintamalle puoli vuotta sodan alkamisen jälkeen ja pääsi heti keskelle
tapahtumia. Hän havaitsi venäläisten
heikkoudet, joista pahin oli poliittisen
ja sotilaallisen johdon päällekkäisyys.
Sotaan lähtenyt Mannerheim oli
täynnä tarmoa, ja häntä raivostutti
yleinen passiivisuus. Muistelmissaan
ja päiväkirjassaan hän kiinnittää erityistä huomiota sodan mukanaan tuomiin strategisiin ja taktisiin muutoksiin.
Ammattisotilaan silmin hän huomasi
japanilaisten venäläisiä paremman
maaston käytön ja kenttävarustuksen.
Hän totesi konekiväärin ja tehokkaan
tykistön muuttavan ratsuväen tehtäviä.
Ratsuväen rynnäköt olivat historiaa,
mutta hevonen oli edelleen tehokas
liikkumis- ja kuljetusväline. Japanin
sodassa Mannerheim ansioituikin ratsain tehtyjen tiedusteluretkien johtajana.
Tiedustelijan ura jatkui sodan jälkeen. Vuosina 1906–1908 Mannerheim
teki tiedustelumatkan Kiinan Turkestaniin, Pohjois-Kiinaan ja Japaniin.
Hänet valittiin tehtävään sodan kokeneena tiedustelu-upseerina. Yleisesikunta julkaisi osia tiedusteluraportista.
Raportti ei sisältänyt Mannerheimin
piirtämiä karttoja, koska ne olivat sotasalaisuuksia. Suomessa matka on
haluttu nähdä etnografisena tutkimusmatkana, vaikka Mannerheim kertoi
matkansa tarkoituksena olleen tiedustelun ja vakoilun, joita peittämään
otettiin etnografia. Väitteet, ettei Mannerheimin matkalla olisi ollut mitään
sotilaallista merkitystä, osoittavat perehtymättömyyttä sotilastiedusteluun
ja sen tavoitteisiin.
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Alpo Juntunen
Ensimmäisen
maailmansodan pyörteissä
Matkan jälkeen sotilasura jatkui Veikselin maakunnissa eli Puolassa. Sinne
sijoitetut joukko-osastot kuuluivat
suojajoukkoihin, ja niitä pidettiin jatkuvasti sota-ajan vahvuudessa. Mannerheim ryhtyi soveltamaan Aasiassa
keräämiään kokemuksia. Hän pani
erityistä painoa ampumaharjoituksiin
ja jalkautetun ratsuväen käyttöön. Maailmansodan syttyminen vuonna 1914
tarjosi aktiiviselle komentajalle uusia
haasteita. Tuolloin Mannerheim toimi
Varsovaan sijoitetun kaartin ratsuväkiprikaatin komentajana. Kouluttamansa
prikaatin kanssa Mannerheim menestyi
hyvin taisteluissa itävaltalaisia vastaan,
ja hänet palkittiin Venäjän arvostetuimmalla kunniamerkillä – Yrjön ristillä.

artikkelit

Sotilaasta valtiomieheksi
Vallankumous teki lopun urasta Venäjällä, mutta itsenäiseksi julistautunut
Suomi tarjosi haasteen aktiiviselle
rintamaupseerille. Entisten Suomen
armeijan upseerien perustamassa sotilaskomiteassa oli useita ansioituneita
esikuntaupseereita, jotka eivät osanneet
toimia. Mannerheim syrjäytti komitean ja otti käsiinsä Suomen laillisen
armeijan ja vapautti sen avulla maan
bolševikeista ja punaisista kapinallisista.
Keväällä 1918 Mannerheimilla oli
kauaskantoisia suunnitelmia, mutta hän
ymmärsi pysyä realiteeteissa. Rintamaupseerina hän tajusi sotilaalliset
mahdollisuudet eikä heittäytynyt valkoisten venäläisten tukemiseen, vaikka
bolševismin vastustaminen oli hänen
ohjelmassaan.
Mannerheim tarkasteli 1920- ja
1930-luvulla maailmaa realistin näkökulmasta eikä antautunut maailmanrauhan profeettojen edessä. Isänmaan
sotilaallisen puolustuksen vahvistamisen hyväksi hän toimi aktiivisesti

Kuva Puolustusvoimat.

Seuraavana vuonna hänet nimitettiin
komentajaksi ratsuväkidivisioonaan,
joka kuului Mannerheimin entisen
opettajan kenraali Aleksei Brusilovin
johtamaan armeijakuntaan, joka aloitti
kesäkuussa 1916 niin sanotun Brusilovin hyökkäyksen Galitsian rintamalla.
Hyökkäyksellä oli koko sodan kannalta
tärkeä merkitys. Sen tähden itävaltalaiset joutuivat keskeyttämään etenemisen Italiaan, ja Saksa joutui siirtämään
Ranskasta itärintamalle 24 divisioonaa,
jolloin paine länsirintamalla heikkeni.
Hyökkäyksen merkittävin tulos oli Romanian liittyminen ympärysvaltoihin.
Syksystä 1916 alkaen Mannerheim
toimi Romanian rintamalla, jolloin hän
pääsi seuraamaan suuren Venäjän ja
heikon Romanian aseveljeyttä. Mannerheimin mielestä venäläiset kohtelivat romanialaisia ylimielisesti, vaikka
romanialaiset taistelivat urhoollisesti
heikosta varustuksestaan ja koulutuksestaan huolimatta. Brusilovin mukaan
ongelmana oli komentosuhteiden epäselvyys. Hänen mielestään romanialaiset olisi pitänyt alistaa suoraan Venäjän
sotilasjohdon komentoon. Venäjän armeijan suomalainen kenraali vaistosi
herkästi isovenäläisen imperialismin.

vuodesta 1931 Puolustusneuvoston
puheenjohtajana. Hän ymmärsi kansalaissovun merkityksen pienen maan
puolustukselle ja pyrki aktiivisesti
vastakohtaisuuksien poistamiseen.
Vapaussodan valkoisesta kenraalista
tuli koko Suomen johtaja. Talvi- ja
jatkosodan ylipäällikkönä hän joutui
ottamaan myös poliittisen vastuun isänmaan kohtalosta.
Ansioista suurin oli maan luotsaaminen kunnialliseen rauhaan tilanteesta, johon maa oli joutunut Saksan
tappion näyttäessä selvältä. Vielä
presidenttinä Mannerheim tarkasteli
maan asemaa sotilaalliselta kannalta.
Hän ymmärsi, että olipa Venäjällä millainen hallitus tahansa, se tarkastelee
19

Itämeren aluetta turvallisuuskysymyksenä. Niinpä hän syksyllä 1944 neuvotteli Valvontakomitean puheenjohtaja
Andrei Ždanovin kanssa Suomen ja
Neuvostoliiton yhteisestä puolustuksesta Suomenlahdella ja pohjoisella
Itämerellä. Tuolloin luotiin perustaa
YYA-sopimukselle, joka vakiinnutti Suomen sotilaallisen aseman aina
Mannerheimin inhoaman bolševismin
kukistumiseen asti. 
Dosentti Alpo Juntunen työskentelee Maanpuolustuskorkeakoulun
Strategian laitoksessa Venäjän turvallisuuspolitiikan professorina. 
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Kadettikunnan
ensimmäinen puheenjohtaja

luutnantti Matti Alfthan
Teksti: Seppo Uro

Yksi Kadettikunnan syntyvaiheen keskeisistä
vaikuttajista oli Hausjärven Herajoelta, nykyisestä
Riihimäestä kotoisin ollut luutnantti Matti Alfthan
(1896–1946). Hän toimi vuosina 1921–1923 myös
järjestön ensimmäisenä puheenjohtajana ja osallistui
aktiivisesti Kadettikunnan toimintaan myöhempinäkin
vuosina. Matti Alfthanilla oli vaiherikas nuoruus
ja nousujohteinen virkaura, jonka vakava sairaus
kuitenkin keskeytti liian varhain.

M

atti Elias Alfthan syntyi
Hausjärven pitäjän Herajoella 12.2.1896. Hänen
kotinsa oli vauras Paakkolan talo,
jonka isännät kuuluivat vuosikymmenten ajan pitäjän merkkihenkilöihin.
Matin isä Alexander Alfthan oli yhteiskunnallisesti valveutunut talollinen,
joka osallistui monin tavoin kotiseutunsa kehittämiseen. Toimiessaan Hausjärven kuntakokouksen puheenjohtajana
vuosina 1902–1910 hän vaikutti muun
muassa seutukunnan lukuisten koulujen perustamiseen. Hän edisti monin
tavoin myös Riihimäen asemakylän itsenäistymistä Hausjärvestä, mikä johti
Riihimäen kauppalan perustamiseen
vuonna 1922. Myytyään Paakkolan
tilan Alexander Alfthan toimi vuodesta 1906 lähtien ensin kauppiaana
ja sitten pankinjohtajana Riihimäessä.
Hänet valittiin kansanedustajaksi keväällä 1922, mutta hän kuoli jo samana
vuonna vain 56-vuotiaana. Matti Alfthanille aktiivinen ja monipuolinen
koti tarjosi epäilemättä vankan pohjan
elämän taipaleelle.
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Vaiherikkaat
nuoruusvuodet
Matti Alfthan aloitti koulunkäyntinsä
Riihimäen eteläisessä koulussa vuonna
1903, siirtyi Riihimäen yhteiskouluun
vuonna 1907 ja kirjoitti sieltä ylioppilaaksi vuonna 1916. Kouluvuosinaan
hän oli aktiivinen oppilas ja osallistui monin tavoin muun muassa yhteiskoulun toverikunnan toimintaan.
Näinä aikoina hän innostui myös
partio toiminnasta. Vain pari vuotta
sen jälkeen, kun partiojärjestö oli perustettu Englannissa, partiotoiminta
saavutti myös Riihimäen. Partiopoikien Käsikirjaa tutkien joukko riihimäkeläispoikia ryhtyi vuonna 1909
oma-aloitteisesti toiminaan partiolaisina ilman sen erikoisempia perustamismuodollisuuksia. Matti Alfthan kuului
partiojoukon aktiiveihin. Venäläisen
sortopolitiikan johdosta varsinaista
partiolippukuntaa ei vielä tuolloin ollut
mahdollista perustaa, mutta riihimäkeläispojat harjoittivat kuitenkin salaisesti toimintaansa, ja varsinkin vuodesta
1915 lähtien käytiin Matti Alfthanin
johdolla ”metsätaisteluja” paikkakun20

Seppo Uro
nalla olleen venäläisen varuskunnan
takamaastoissa.
Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Matti
Alfthan aloitti opinnot Helsingin
kauppakorkeakoulussa syksyllä 1916.
Seuraavana vuonna hän toimi kauppakorkeakoulun oppilasyhdistyksen puheenjohtajana, mutta opinnot
keskeytyivät kuitenkin vapaussodan
kynnyksellä. Toiminnassa oli jo vahvasti voimistuvan aktivistisen itsenäisyysliikkeen tuntua. Kun vapaammat
ajat koittivat vuonna 1917, salaisesti
toimineet pojat perustivat Riihimäen
ensimmäisen partiolippukunnan, Riihimäen Eräpojat. Riihimäkeläiset olivat
ensimmäisten joukossa koko maassa.
Lähes väistämätön seuraus nuoren
Alfthanin harrastuksista oli joutuminen mukaan sota-ajan tapahtumiin.

Syksyllä 1917 ja kevättalvella 1918
Riihimäen seutu oli pitkään punaisten
hallussa ja työväen johtajat valmistelivat aseellisen toiminnan aloittamista
paikkakunnalla. Samaan aikaan myös
porvarillisella taholla tehtiin suurisuuntaisia suunnitelmia. Elokuussa
1917 pidettiin Riihimäen suojeluskunnan perustava kokous, jonka sihteerinä toimi ylioppilas Matti Alfthan.
Suojeluskunta naamioitiin aluksi palokunnan pelastusosastoksi. Järjestäytyneeseen suojeluskuntatoimintaan ei
nähty mahdollisuuksia, mutta tilanteen
kehittymistä seurattiin valppaasti. Kokoontumispaikkana oli usein pankinjohtaja Alfthanin koti, jossa perheen
pojat Matti ja Paavo kuuluivat salaisen
piirin innokkaimpiin. Toimintaa harjoitettiin myös Uuden Metsätoimiston
peiteorganisaation turvin. Aseiden
hankinta kohosi luonnollisesti keskeiseksi kysymykseksi. Yhteistoiminnassa
eräiden varuskunnan virolaisten kanssa
kehiteltiin tammikuussa suunnitelma,
jonka mukaan koko varuskunnan asevarasto hankittaisiin valkoisten käsiin.
Varastossa tiedettiin olleen muun
muassa 16 konekivääriä, 3 400 kivääriä, 16 kranaatinheitintä sekä runsaasti
ampumatarvikkeita ja räjähdysaineita.
Salainen suunnitelma kuitenkin paljastui, ja suuresta asemäärästä vain 60
kivääriä ja 5 000 patruunaa saatiin kätketyksi erään kasarmin ullakolle. Epäonnistuneen asekaappauksen jälkeen
Riihimäen aktivistien ryhmä paneutui
muun muassa pommien valmistamiseen ja salaisten lennätinyhteyksien
rakentamiseen.
Vapaussodan puhjettua tammikuun lopulla 1918 Matti Alfthan astui
palvelukseen valkoiseen armeijaan.
Riihimäen aktivistit tekivät Alfthanin
johdolla rohkeita vastarintasuunnitelmia. Tarkoituksena oli muun muassa
Porvoon suojeluskunnan avustuksella
kaapata varuskunnasta kuusitykkinen venäläinen patteri varastoineen
ja toimittaa se valkoisten käyttöön
Lammille. Vapaussodan sotatoimien
kehitys teki kuitenkin riihimäkeläisten suunnitelmat tyhjiksi. Pisimmälle
valkoiset kehittivät vastarintatoimensa
tiedustelussa ja vakoilussa. Se olikin
ainoa ala, jossa jotakin merkittävää
Riihimäessä oli tehtävissä. Toiminnan
johdossa oli ylioppilas Matti Alfthan,
joka oli läheisessä yhteistoiminnassa

Kuva Puolustusvoimat.

artikkelit

Kadetti Matti Alfthan 30.3.1920 Atelier Rembrandtissa.
jo aikaisemmin aseiden hankinnassa
avustaneen virolaisen vääpeli August
Wolratin kanssa. Molemmat tekivät yhdessä muun muassa uskaliaita
tiedustelumatkoja rintamalle. Vilkkaan toiminnan ansiosta Riihimäestä
muodostui valkoisten kannalta koko
läntisen Etelä-Suomen viesti- ja tiedustelukeskus. Saksalaisten vallattua
Riihimäen huhtikuun lopulla paikkakunnalle perustettiin Valkoisen Kaartin
Keskustoimikunta, joka muuttui toukokuussa Hausjärven suojeluskunnan esikunnaksi. Suojeluskunnan harjoituksia
johtivat aluksi saksalaiset Matti Alfthanin avustuksella. Virallisen ansioluettelon mukaan Matti Alfthan osallistui
Vapaussotaan Valtion Tiedoituslaitoksen Riihimäen osaston johtajana.
21

Upseerin uralle –
Kadettikunta perustetaan
Matti Alfthanin nuoruusvuosia ja vapaussodan aikaisia kokemuksia ajatellen ei voi pitää ihmeenä, että rauhan
tultua hän hakeutui sotilasuralle. Kesällä 1918 hän suoritti Vöyrin Sotakoulun kurssin, jonka jälkeen hänet
ylennettiin reservin vänrikiksi. Saman
vuoden syksyllä hän suoritti Viipurissa
Markovillan upseerikokelaskurssin ja
kunnostautui kurssin loppuharjoituksessa. Sen jälkeen hän hakeutui juuri
perustetun Kadettikoulun ensimmäiselle kurssille, joka alkoi 25.1.1919.
Hän sai kadettinumeron 5. Opinnot
sujuivat menestyksellisesti, ja hänet
ylennettiin kurssin aikana kadettiali-
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kersantiksi. Kadettikurssin suunniteltiin kestävän puolitoista vuotta, mutta
ensimmäinen kadettikurssi päättyi jo
31.3.1920 kestettyään vain vuoden ja
kaksi kuukautta. Kurssilta valmistui 56
upseeria, joista Matti Alfthan toiseksi
parhaana. Hänet ylennettiin vänrikiksi
kurssin päättyessä, määrättiin palvelukseen Käkisalmen läänin Rykmenttiin
ja ylennettiin luutnantiksi jo saman
vuoden itsenäisyyspäivänä.
Ajatus Kadettikunnan perustamisesta syntyi ensimmäisen kadettikurssin
päättäjäisjuhlallisuuksien yhteydessä. Kurssin nimityspäivän iltajuhlas-

sa 31.3.1920 vänrikki Yrjö Valkama
esitti ajatuksen kurssin myöhemmästä
kokoontumisesta ja toveriyhdistyksen
perustamisesta. Seuraavana syksynä
Käkisalmen Rykmentissä palvelleet
1. Kadettikurssin nuoret upseerit lähettivät kurssitovereilleen kiertokirjeen,
jossa kutsuttiin kurssi kokoon Helsinkiin Kadettikoulun 2-vuotispäiväksi
keskustelemaan yhteisistä asioista.
Määräpäivänä 27.1.1921 kokoontuikin 42 nuorta upseeria Kadettikouluun Arkadian mäelle. Kokouksen
avasi luutnantti Matti Alfthan, joka
myös valittiin sen puheenjohtajaksi.

Kokouksessa käsiteltiin aluksi eräitä
käytännön kysymyksiä, kuten kurssimerkin hankkimista ja matrikkelin kirjoittamista, mutta tärkeänä asiana esille
nousi myös oman kadettiyhdistyksen
perustaminen. Asian saatua kannatusta
yhdistyksen sääntöjen laatimista varten
nimettiin työryhmä, johon kuuluivat
kaikki Käkisalmen läänin Rykmentissä
palvelleet viisi kadettiupseeria. Työryhmän laatima sääntöehdotus hyväksyttiin kurssin seuraavassa kokouksessa,
joka pidettiin 22.1.1922 Matti Alfthanin toimiessa jälleen puheenjohtajana.
Yhdistyksen perustaminen ja sen
ajamat hankkeet eivät suinkaan sujuneet kokonaan ilman ongelmia, sillä
ristiriitaisia näkemyksiä nuorten kadettiupseerien pyrkimyksiin esitettiin niin
muiden upseeriryhmien kuin Puolustusvoimien johdon taholta. Lopullisesti
Kadettikunnaksi nimetyn yhdistyksen
säännöt merkittiin yhdistysrekisteriin
23.1.1924. Luutnantti Matti Alfthan oli
toiminut perusteilla olleen yhdistyksen
puheenjohtajana vuodet 1921–1923,
mutta vuoden 1924 vuosikokouksessa
hän kieltäytyi ehdokkuudesta vedoten
siihen, että hän oli siirtynyt Puolustusvoimien virasta suojeluskuntajärjestön tehtäviin. Hän toimi kuitenkin
yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja
varapuheenjohtajana aina vuoteen
1928 saakka. Myöhemmin hän toimi
muun muassa Viipurin Kadettikerhon
ja Turun Kadettipiirin puheenjohtajana.
Muistellessaan 1930-luvulla Kadettikunnan syntyvaiheita hän totesi, että
jo ensimmäisen kadettikurssin keskuudessa syntyivät ne periaatteet, joille
järjestö ajateltiin rakentaa. Niitä olivat
isänmaanrakkaus, tinkimätön tehtävien
täyttäminen ja pyrkimys luoda yhteenkuuluvaisuuden tunne koko armeijaan.

Kuva Puolustusvoimat.

Vaiherikas sotilasura

Vänrikit Alfthan (vas.) ja Kaarlo Breitholtz 22.4.1920 Käkisalmen
läänin Rykmentin palvelusaikana.
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Matti Alfthanin palvelusura oli alusta
alkaen varsin rikkonainen. Oletettavasti hyvin kadettikurssilla menestyneen
nuoren upseerin osaamista haluttiin
hyödyntää mahdollisimman monella
taholla. Alfthan palveli aluksi nuorempana upseerina Käkisalmen läänin Rykmentissä, mutta määrättiin jo keväällä
1921 opetusupseeriksi Kadettikouluun.
Siellä hän toimi ”harjoitusupseerina”,
adjutanttina, kadettioppilaskunnan
kuraattorina ja lyhyen aikaa myös ka-

dettikomppanian päällikön sijaisena.
Saman vuoden lopulla hänet siirrettiin
opetusupseeriksi Polkupyöräpataljoona 2:een Raivolaan, jossa hän toimi
vuoteen 1923 saakka. Samana vuonna
hän toimi jonkin aikaa myös Reserviupseerikoulussa opetusupseerina ja
oman toimensa ohella aseopin ja topografian opettajana. Sen jälkeen hän
erosi Puolustusvoimista ja siirtyi noin
kahdeksi vuodeksi suojeluskuntajärjestön palvelukseen ja toimi sotilasohjaajana Helsingin ja Pohjois-Uudenmaan
Suojeluskuntapiirien esikunnissa.
Vuonna 1925 Alfthan palasi Puolustusvoimiin, hänet ylennettiin kapteeniksi ja hän palveli lyhyen aikaa
toimistoupseerina Yleisesikunnassa.
Sotakorkeakoulun hän kävi vuosina
1926–1928, minkä jälkeen hän palveli yleisesikuntaupseerina ja aliupseerikoulun johtajana Pohjois-Savon
Rykmentissä Kuopiossa vuosina 1928–
1930 ja 1933–1934 sekä opettajana ja
kanta-aliupseerilinjan johtajana Taistelukoulussa Viipurin Markovillassa vuosina 1930–1932 ja 1934–1935. Vuosina
1932–1933 hän palveli Keski-Suomen
Sotilasläänin esikuntapäällikkönä
osallistuen uuden aluejärjestelmän
valmistelutöihin. Kaikissa edellä
mainituissa joukko-osastoissa hänen
upseeriarvostelunsa olivat erinomaiset. Häntä pidettiin ulkoisesti jäyhänä,
mutta tehtäviinsä tunnollisesti paneutuvana ja kyvykkäänä upseerina. Hän sai
jo vuonna 1921 päiväkäskykiitoksen
uutteruudesta ja taidosta, ja vuonna
1933 sotilasläänin komentaja kiitti
häntä huolellisesta ja määrätietoisesta
työstä. Pohjois-Savon Rykmentissä hän
toimi kunnianeuvoston puheenjohtajana. Vuonna 1922 Matti Alfthan avioitui
viipurilaisen Sirkku Lundin kanssa, ja
perheeseen syntyi kolme lasta. Majuriksi Alfthan ylennettiin vuonna 1930.
Matti Alfthanin terveys alkoi horjua
1930-luvun alkuvuosina ja hänen todettiin sairastavan keuhkotautia. Hän
joutui olemaan pitkiä aikoja hoidettavana keuhkotautiparantolassa, ja hänet
todettiin sopivaksi vain aikaisempaa
kevyempiin esikuntatehtäviin. Vuonna
1935 hänet määrättiin Keuruun Sotilaspiirin päälliköksi ja vuonna 1939 juuri
ennen talvisotaa Turun ja Porin läänin
väestönsuojelutarkastajaksi. Talvisodan
aikana majuri Alfthan palveli aluksi
Kotijoukkojen esikunnassa sekä sodan
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Vänrikit Hendunen ja Alfthan (oik.) vuonna 1920.
loppuvaiheessa Jalkaväen Koulutuskeskus 9:n päällikkönä Kiuruvedellä.
Everstiluutnantiksi hänet ylennettiin
vuonna 1940. Jatkosodan aikana hän
toimi Kotijoukkojen esikunnassa ilmasuojelukomentajana. Sotien päätyttyä
hän toimi vielä lyhyen ajan Turun ja
Porin läänin väestönsuojelutarkastajan tehtävässä, mutta Puolustusvoimien
henkilökuntaa vähennettäessä sotien
jälkeen hänet määrättiin lakkautuspalkalle. Keuhkotaudin murtamana
everstiluutnantti Matti Alfthan kuoli
Turussa noin viikkoa ennen 50-vuotispäiväänsä 6.2.1946. Ilman sairauden aiheuttamia rajoituksia määrätietoisen ja
tarmokkaan upseerin ura olisi eittämättä jatkunut nousujohteisena edelleen
niin rauhan kuin sodankin aikana. Matti
Alfthan palkittiin sotilasuransa aikana
23

useilla korkeilla kunniamerkeillä, joista
4. luokan Vapaudenristin hän sai jo Vapaussodan ansioistaan. Kadettikunnan
ensimmäisenä puheenjohtajana hän oli
luomassa pysyviä periaatteita kadettiupseerien järjestötoimintaan ja on
tässä mielessä arvostuksemme ansainnut.
Eversti Seppo Uro (51. k) on toiminut viesti-, tiedotus- ja operatiivisen
alan tehtävissä vuosina 1967–2000,
vuodesta 2001 lukien historian harrastajana ja kirjoittajana. 
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Merellisen taisteluosaston johtaminen

Northern Coasts
-harjoituksessa
Teksti: Jarmo Pennala & Tuomas Tiilikainen

S

uomen merivoimien toimeenpanema, Saksan merivoimien järjestyksessään neljäs Northern Coasts
-harjoitus toteutettiin Suomessa syyskuussa 2010. Harjoituksen tavoitteena
oli kehittää harjoitukseen osallistuvien
yksiköiden taktisia ja taisteluteknisiä toimintatapoja sekä henkilöstön ja osallistuvien yksiköiden yhteistoimintakykyä.
Northern Coasts -harjoitusten toimintaympäristönä on alusta alkaen
ollut rannikkovedet ja saaristoympäristö.
Tosin kansainväliset kollegat ymmärtävät käsitteen saaristo ja rannikko-olosuhteet huomattavasti laajemmin kuin
suomalaiset. Vuoden 2010 harjoituksessa ensisijaisena harjoitettavana kohderyhmänä oli taisteluosasto Task Group
356.01, jonka komentajana toimi kommodori Jarmo Pennala ja operaatiopäällikkönä komentaja Tuomas Tiilikainen.
Taisteluosastoon kuuluivat käytännössä
kaikki harjoitukseen osallistuneet alukset.
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan
merellisen taisteluosaston johtamista
Northern Coasts (NOCO) harjoituksen
näkökulmasta. Johtaminen on useissa
kansainvälisissä harjoituksissa osoittautunut keskeiseksi tekijäksi, jonka avulla
eri valtioiden, eri alusluokkien ja eri
koulutustason omaavista yksiköistä kyetään lyhyessä ajassa muodostamaan ja
ylläpitämään toimintakykyinen joukko.
Tässäkin harjoituksessa johtaminen oli
keskeisessä osassa tavoitteiden saavuttamisessa.

Esisuunnittelu
Saksan ja Suomen merivoimien välisissä esikuntaneuvotteluissa kevääl-
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Jarmo Pennala

Tuomas Tiilikainen

lä 2008 nousi esiin ajatus Northern
Coasts (NOCO) -harjoituksen järjestämisestä Pohjois-Itämerellä. Esityksenä
oli, että Suomi isännöisi vuoden 2010
harjoituksen Saksan tukemana. Merivoimissa asiaa harkittiin ja suunniteltiin
kesän 2008 aikana. Lisäksi muutamia
upseereita lähetettiin tutustumaan harjoituksen johtamiseen ja järjestelyihin.
Syksyllä 2008 harjoituksen perusajatus
alkoi hahmottua ja Saksalle kyettiin antamaan myöntävä vastaus. Suomi otti
haasteen vastaan.
Esisuunnitteluvaiheessa kaikkein
keskeisin kysymys oli harjoituksen
tuki- ja huolto-organisaatio. Kymmenien erilaisten alusten tuominen Suomen
alueelle, riittävän satamakapasiteetin
käyttöön saaminen ja koko huolto-

organisaation mitoitus olivat ratkaisevia perusteita päätöksille harjoituksen
suuntautumisesta. Vaihtoehtoina oli
joko Suomenlahden suunta ja Helsinki
tai Pohjois-Itämeren suunta ja Turku ja
Saaristomeri. Totesimme Saaristomeren ja Selkämeren suunnan tarjoavan
parhaat harjoitusmahdollisuudet ja
toimintavaihtoehdot, joten perusajatuksessa taktinen vaihe, Tactical Phase,
päätettiin toteuttaa siellä. Harjoituksen
koulutus- ja valmiudenkohottamisvaihe, Combat Enhancement Training
ja Force Integration (CET/FIT), päätettiin toimeenpanna Pohjois-Itämerellä ja
Saaristomerellä.
Erityisen haasteen aina harjoitukseen toimeenpanoon saakka muodosti
ison alusosaston sijoittaminen. Jou-
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duimme pohtimaan, saadaanko kaikki
alukset mahtumaan Turun satamaan.
Jossain vaiheessa todettiin, että jos satamaan ja Aurajokisuulle mahtuu Tall
Ship Racen kymmenet isot purjealukset,
niin eiköhän sinne saada kiinnitettyä
muutama kymmenen sota-alustakin.
Näillä reunaehdoilla – ja ehkä pienellä
riskilläkin – lähdettiin liikkeelle. Turun
kaupunki ja Turun satama osoittautuivat
jälleen ilahduttavan yhteistyökykyisiksi
ja joustaviksi kumppaneiksi, jotka mahdollistivat laivasto-osaston saapumisen
Turkuun, eikä yhtäkään alusta tarvinnut
jättää Airistolle.

Harjoituksen suunnittelu
ja valmisteluvaihe
Vuoden 2009 aikana suomalaiset osallistuivat laajalla joukolla NOCO 2009
-harjoitukseen Saksassa. Varsinaisen
harjoitusosaston lisäksi tulevan Suomen
harjoituksen pääsuunnittelija komentajakapteeni Jan-Erik Aitos, pelipäällikkö
komentaja Patrik Lillqvist, huoltopäällikkö komentajakapteeni Aki Honkanen,
viestipäällikkö komentajakapteeni Juha
Ravanti ja ilmapuolustuskomentaja komentajakapteeni Jari Räsänen osallistuivat harjoitukseen ja hankkivat riittävän
tietämyksen harjoituksen rakenteesta ja
suunnitteluperusteista. Saman vuoden
syksyllä komentaja Pasi Staffin johdolla
laadittiin harjoituksen suunnitteluaikataulu ja tukitarpeet yhdessä Saksan merivoimien pääsuunnittelijoiden kanssa.
Saksalaiseen tapaan suunnitelmaa
noudatettiin lähes päivälleen vuoden
2010 aikana. Harjoitusperusteet, operaatiosuunnitelma (OPLAN), harjoituksen
suunnitteluperusteasiakirja (EXPLAN)
ja muut perusteasiakirjat kyettiin hahmottamaan ja luonnostelemaan hyvin
valmiiksi talven ja kevään 2010 aikana.
Kesään mennessä oli hahmottunut
harjoitusorganisaation rakenne ja osallistujien määrä. Edellisten harjoituskokemusten perusteella päätettiin merellistä
toimintaa varten perustaa vain yksi suuri
taisteluosasto Task Group 356.01, jonka
alaisuuteen keskitettiin viisi pienempää
Task Unitia. Päämääränä oli keskittää
kaikki merelliset sodankäyntialueet
yhden johdon alaisuuteen suorituskykyjen koordinoiduksi käyttämiseksi.
Kesän kuluessa harjoituksen lopullinen osallistujamäärä tarkentui:
TG 365.1:een kuului yksi fregattiosasto,

kaksi ohjusveneosastoa sekä kolme miinantorjuntaosastoa, kaikkiaan 47 alusta
ja 2 236 miestä. Kokoonpano oli valmis.

Taisteluosaston
toiminnan suunnittelu
Hyvin perusteellisesti laaditun Maritime Component Command (MCC)
-operaatiosuunnitelman perusteella
voitiin aloittaa taisteluosaston taktinen
suunnittelu. Periaatteessa harjoituksen
ensimmäinen vaihe, valmiuden kohottaminen ja yksiköiden integrointi,
oli hyvin tarkkaan aikatauluun sidottu
osaharjoitussuunnitelma. Viikon aikana

Erittäin tärkeä kysymys taisteluosaston johtamisen varmistamiseksi
oli osaston esikunnan miehityksen, kokoonpanon, koulutuksen ja työskentelytapojen suunnittelu. Haimme malleja
saksalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten taisteluosastojen sekä Naton laivastotaisteluosastojen esikuntarakenteista ja
ohjeista. Lopputulos selvityksistä oli se,
että perusrakennetta lukuun ottamatta,
20–25 miestä, mitään vakioitua mallia ei
ole olemassa. Merellisen taisteluosaston
esikunnan kokoonpano ja toiminta räätälöidään tehtävän ja tarpeen mukaisesti!
Seuraava keskeinen kysymys oli
taisteluosaston johtamismalli. Mikä

Yleiskuva harjoituksesta.
oli tarkoitus toteuttaa 153 osaharjoitusta sekä taisteluvalmiustarkastus. Tämän
jakson aikana taisteluosaston esikunta
viimeisteli taktisen vaiheen toimintasuunnitelmia sekä valvoi yksiköiden
valmiuden kehittymistä. Toisen viikon
taktinen vaihe oli tilanteenmukainen,
kaksipuolinen harjoitus, jonka pelisuunnitelmaa taisteluosaston johto ei
tuntenut. Taisteluosastolla oli tehtävä,
jonka perusteella oma toiminta suunniteltiin ja toimeenpantiin komentajan
toiminta-ajatuksen ja saatujen tiedustelutietojen perusteella. Keskeiset laaditut
ja vaaditut operatiiviset asiakirjat olivat
yleiskäsky operatiivisesta toiminnasta
(OPGEN), jota täydennettiin aselajikäskyillä (OPTASK).
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vastuu on taistelu-osaston komentajalla,
aselajikomentajilla ja alaisten yksiköiden
komentajilla? Naton ohjeistusta tutkittiin
tarkkaan ja koetettiin hahmottaa, miten
tällaista, jopa kansainvälisesti vertailtuna, poikkeuksellisen suurta taisteluosastoa johdetaan. Aikaisemmat harjoitukset
eivät antaneet kysymykseen yksiselitteistä vastausta.
Päivänselvä johtopäätös oli se, että
johtamisen on oltava mahdollisimman
yksinkertaista ja selkeää, vastuut pitää
osata määrittää mahdollisimman yksiselitteisesti ja komentoketjua on noudatettava. Suunnittelun, vertailun ja
harkinnan jälkeen päädyimme noudattamaan Naton ja kumppaneiden yleisesti käyttämän asiakirjan, Multinational
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alueeseen tai johtosuhteisiin takertumatta.
On tunnustettava, että koko johtamisrakenne tuntui suunnitteluvaiheessa
sekavalta ja hieman vieraalta. Tutumpaa
olisi ollut pitäytyä kansallisessa alueellisessa johtamismallissa, ja kokemukset edellisen vuoden harjoituksestakin
olivat ristiriitaisia. Päätimme kuitenkin
kokeilla tätä meille hieman vieraampaa
johtamismallia.

Käskyt

Harjoitukseen osallistunut Yhdysvaltojen P-3C Orion merivalvontakone lisäsi merkittävästi operaatioalueen tilannetietoisuutta ja kehitti
merilentotoiminnan johtamisosaamista.
Maritime Instructions and Procedures,
(MTP-1) perusteella pelkän linjaorganisaation rinnalla aselajiorganisaatiota
(warfare organisation).
Mallissa taisteluosastolle määritetään eri sodankäyntialueille aselajikomentajat. Pysyviä aselajikomentajia
olivat pintataistelukomentaja (ASUW
CDR), sukellusveneentorjuntakomentaja
(ASW CDR) ja ilmapuolustuskomentaja
(AAW CDR). Muita aselajipäälliköitä
olivat esimerkiksi miinantorjuntapäällikkö, elektronisen sodankäynnin päällikkö
ja viestipäällikkö. Aselajikomentajiksi
ja päälliköiksi valittiin arvioilta koko
osaston kyvykkäimmät alusyksiköt ja
parhaat asiantuntijat. He laativat kustakin merisodankäynnin osa-alueesta yhtenäiset aselajiaan tai toimintaa koskevat
erilliskäskyt ja ohjeet (OPTASK).
Valittu johtamisrakenne herätti ainakin osaston komentajassa jonkin verran
epäilyksiä. Hajoaisiko johtamisen selkeys? Toisaalta tuntui loogiselta ajatella,
että uhkatilanteessa – esimerkiksi sukellusveneuhka – on ehdottomasti paras
vaihtoehto, että koko taisteluosaston
paras asiantuntija johtaa sukellusveneen torjunnan suunniteltujen toimintamallien mukaan. Tiesimme myös, että
viestiyhteydet eivät mahdollista niin
tilanteenmukaista ja nopeaa toimintaa
kuin haluaisimme. Sen vuoksi valmistauduttiin käyttämään erilaisia, perinteisiä nopeita puheradiokoodeja ja käskyjä,
joilla kaikki toiminta saadaan käyntiin
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lähes reaaliajassa. Nopeus, toiminnan
koordinointi ja tarkkuus ovat esimerkiksi
ilmapuolustustilanteissa täysin välttämättömiä ominaisuuksia.
Aselajikomentajilla on valtuus käyttää ja käskyttää valmistautumistehtävien
mukaisesti Task Unit -komentajien
alayksiköitä. Aselajikomentajapäätöksen jälkeen piti hahmottaa viiden Task
Unitin komentajan merkitys operaatiolle. Suunnittelun edetessä hahmottui,
että Task Unitien komentajille annetaan
tietyt perustehtävät, kuten yksiköiden
taisteluvalmiuden kohottaminen harjoituksen ensimmäisellä viikolla, yksiköiden hallinto ja ennen kaikkea huollon
järjestelyt. Vaikka taktisessa vaiheessa
Task Unitien komentajille annettiin
myös alueellisia taktisia tehtäviä, kuten
aluemeren valvonta, miinantorjuntatehtävät ja miinantorjuntayksiköiden
toiminnan suojaaminen, oli komentajien ensisijainen tehtävä ylläpitää yksiköidensä taistelu- ja toimintavalmius.
Se tarkoitti yksiköiden huollon ja tukeutumisen suunnittelua ja johtamista
sekä yksiköiden tilanteen ja tarpeiden
raportointia suoraan maissa toimivalle
huolto-organisaatiolle. Samalla heidän
oli kuitenkin kaiken aikaa varmistettava,
että koko taisteluosaston tehtävien edellyttämät suorituskyvyt olivat irrotettavissa aselajikomentajien johtoon tilanteen
edellyttämällä nopeudella. Tavoitteena
oli se, että koko taisteluosaston kaikkia
suorituskykyjä pyrittiin käyttämään
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Erittäin keskeinen, ellei keskeisin, suunnittelutuote taisteluosaston toiminnan
suunnittelussa oli operaatiokäskynä
toiminut yleiskäsky (OPGEN) sekä
aselajikäskyt (OPTASK). Taisteluosaston esikunnan oli puristettava operatiivisista harjoitusasiakirjoista ytimekäs
20 sivun toimeenpanokäsky ja erittäin
tiiviit aselajikäskyt. Käskyjen tulee olla
hyvin lyhyitä sen vuoksi, että ne pitää
olla viestitettävissä myös radioitse.
Operaatiokäsky pyrittiin rakentamaan taktiseksi peruskäskyksi
operaation molempiin vaiheisiin. Aselajikäskyissä määritettiin taisteluosastolle yhtenäiset ohjeet muun muassa
ilma- ja pintatilanteen ylläpitämisestä,
viestiperusteista, tulenkäytön perusteista,
sukellusveneen torjunnasta. Niiden perusteella taisteluosaston toimintaa tuli
kyetä johtamaan.
Toimintaa ohjattiin komentajan päivittäisillä esikäskyillä, Daily Intention
Message, ylemmän johtoportaan antamin perustein ja tilanteiden kehityksen
perusteella. Asiakirjahierarkia ja niiden
sisältö olivat selkeitä ja toisiaan tukevia.
Raportoinnin ja suunnittelun yhteinen
ohjeistus loi vakaan pohjan johtamiselle,
raportoinnille ja toiminnan ohjaamiselle.
Aikataulutetut johtamisen oheistuotteet,
suunnitelmat, käskyt, ilmoitukset ja määrämuotoiset sanomat sekä selkeät vastuut
tukivat johtamista merkittävästi.
Edellisten vuosien harjoitusten opetusten mukaisesti taisteluosaston esikunnan keskeiset suunnittelijat oli nimetty
hyvissä ajoin ja he aloittivat suunnittelun
jo kuukausia ennen harjoitusta. Harjoituksen lähestyessä esikunta ja keskeiset
aselajipäälliköt tai heidän edustajansa
kokoontuivat viikoksi viimeistelemään
operatiivisia perusteasiakirjoja. Taisteluosaston esikunta perustettiin rungollaan
johtoalukselle siten, että se oli johtamis-
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kykyinen harjoitusta edeltävällä viikolla.
Kansallisesta toimintavasta poikkeava
malli todettiin erittäin toimivaksi ja harjoituksen varsinaista kohderyhmää eli
aluksia tukevaksi. Yksiköiden saapuessa
Turkuun harjoituksen käskynantotilaisuuteen taisteluosaston johtoporras oli
valmis ottamaan alaisensa johtoonsa.

Harjoituksen
käynnistäminen
Taisteluosaston alaisten johtoportaiden
ja 47 erilaisen aluksen keskittäminen
Turkuun ja harjoituksen elintärkeät
suunnittelu- ja valmistelukokoukset vajaassa kahdessa päivässä asettivat haasteen ajankäytölle. Harjoituksen johdon ja
taisteluosaston johdon puhuttelu- ja käskytystilaisuuksiin piti saada paikalle jokainen päällikkö. Samalla piti varmistaa,
että myös alayksiköille jää aikaa suunnitella ja käskyttää omat yksikkönsä,
ja kaikille piti varmistaa viimeisimmät
dokumentit ja perusteasiakirjat, kuten
merialueen kartat.
Epävarmojen viestiyhteyksien varalta taisteluosaston komentaja päätti esitellä taktisen vaiheen operaatiokäskynsä
perusajatuksen kaikille komentajille ja
päälliköille jo ensimmäisessä yhteisessä
tilaisuudessa. Normaali karttapohjalle
piirretty ryhmitys- ja liikepiirros iskusanoineen tuntui purevan hyvin kuulijakuntaan. Samoin tilaisuudessa esitettiin
taisteluosaston johtamismalli ja korostettiin erityisesti komentotien noudattamista. Ison taisteluosaston johtaminen olisi
mahdollista vain ja ainoastaan alaisten
komentajien kautta. Alaisille oli siten
annettu käsitys komentajan toimintaajatuksesta.
Toinen merkittävä tapahtuma oli
alaisten komentajien ja aselajikomentajien tapaaminen. Aikaa tapaamiseen
ja luottamuksen synnyttämiseen oli vain
yhteisen lounaan ja kahden tiiviin käskynjakotilaisuuden verran. Komentaja
luonnollisesti kävi perehtymässä lyhyesti
jokaisen alaisen komentajan johtoalukseen ja esikuntaan sekä mahdollisimman
moneen yksikköön.
Käytännössä harjoituksen toteuttamisvaiheessa oli kaksi suurta haastetta: useimmille päälliköille täysin uusi
ja poikkeuksellinen toimintaympäristö
sekä syksyinen sää, joka ennusti kovia
tuulia ja huonoa näkyvyyttä. Olosuhteisiin varauduttiin yhteisellä karttatiedus-

telulla ja määrittämällä kullekin Task
Unitille ensisijaiset suoja-alueet, joille
pienemmät yksiköt tuli vetää suojaan,
mikäli aallokko ja olosuhteet kävisivät
liian vaikeiksi.

Harjoitusvaihe
Liikkeellelähtö Turusta onnistui
lähes suunnitellusti. Iltaan mennessä
kaikki yksiköt saatiin ensimmäisille harjoitusalueilleen. Ensimmäinen
harjoitusvuorokausi sujui suotuisissa
olosuhteissa. Jo ensimmäisenä yönä toteutettiin muun muassa laaja, Suomen
alueilla ennennäkemätön sukellusveneentorjuntaharjoitus, johon osallistui
yksi sukellusvene, kaksi merivalvontalentokonetta, kaksi helikopteria ja kuusi
pinta-alusta. Harjoituksen johti määritetty osaharjoituksen johtaja valmisteltujen
aselajikäskyjen ja osaharjoitussuunnitelman mukaisesti. Yksi tärkeimmistä eri
osaharjoitusten tavoitteista oli aselajiohjeiden testaaminen ja harjoitteleminen
taktista vaihetta varten.
Viestiongelmat alkoivat suurin piirtein odotetusti ensimmäisenä meripäivänä, ja niistä kärsittiin enemmän tai
vähemmän koko harjoituksen ajan. Erilaisten viestijärjestelmien yhteensovittaminen ei onnistu täydellisesti päivässä,
viikossa tai kahdessakaan. Puheviestitys
toki toimi fysiikan sallimissa rajoissa.
Samoin etenkin johtoaluksella, tanskalaisella fregatti Absalonilla, toimi myös
salattu, laajakaistainen internetyhteys.

Viestittämällä välitetyt säännölliset ja
luotettavat tilanneilmoitukset sekä raportit luovat pohjan tilannetietoisuudelle ja
ennakoivalle johtamiselle. Kävi selväksi,
että ilman luotettavaa tietoa joukkojen
toiminnasta ja tilasta niitä ei kyetä johtamaan tarkoituksenmukaisesti, jolloin
johtamisjärjestelmä alkaa murentua.
Ensimmäinen lähes myrskysää nousi
toisen harjoituspäivän illalla. Suunnitelmien mukaisesti alaiset Task Unitien
komentajat vetivät pienemmät yksikkönsä ajoissa saariston suojaan. Tällöin
havaittiin myös se, että vaikka saaristomme on vaikeakulkuinen ja haastava, se
antaa myös suojaa ja tarjoaa riittävästi
tilaa merelliseen harjoitteluun. Komentajat olivat suunnitelleet vaihtoehtoisia
harjoituksia saariston suojaan, ja niitä
toteutettiin tehokkaasti. Kahden kolmen
vuorokauden harjoitusten ja vaihtelevien
olosuhteiden jälkeen koko taisteluosastossa kasvoi luottamus sekä omaan että
kumppaneiden osaamiseen. Joukko
kiinteytyi ja yhteistoimintakyky kehittyi
nopeasti. Vain pieni osa suunnitelluista
harjoituksista jouduttiin kokonaan perumaan sään johdosta, mitä voidaan olosuhteet huomioiden pitää erittäin hyvänä
saavutuksena.
Kolmas ja neljäs osaharjoituspäivä
kyettiin toteuttamaan lähes suunnitellusti. Ohjelmassa oli tilannekuvan ylläpitoa
ja muodostamista eri menetelmillä, ammuntoja, palo- ja pelastusharjoituksia,
sukellusveneentorjuntaharjoituksia, miinantorjuntaa, alustarkastusharjoitusta,

Ruotsin Visby-luokan korvetti K-33 Härnosand toimi sukellusveneentorjunnan johtajana (ASW Commander).
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erilaisia elektronisen sodankäynnin
harjoituksia, ilmapuolustusharjoituksia,
huolto- ja täydennysharjoituksia ja niin
edelleen. Viimeisenä osaharjoituspäivänä järjestettiin laaja, kaksipuolinen taisteluvalmiustarkastus, jossa kaksi osastoa
toimi toisiaan vastaan. Yhtenä taktisena
kokemuksena tästä todettakoon lyhyesti, että merisodankäynti ei ole helppoa
edes aavalla merellä, vaikka käytössä
olisi ollut helikopterin tai merivalvontalentokoneen maalinosoitukset. Yli
horisontin tapahtuva toiminta edellyttää
reaaliaikaista maalinosoitusta, luotettavaa tunnistusta ja varmaa, nopeaa käskytystä. Jälleen kerran todistettiin myös se,
että nopeasti muuttuvia tilanteita merellä
kykenee johtamaan vain alueella toimiva
johtaja.
Osaharjoitusvaiheen lopulla järjestettiin taisteluosaston komentajan alaisille komentajille ja aselajikomentajille
käskynantotilaisuus. Kohtalainen aallokko ja suuret etäisyydet aiheuttivat
sen, että käytännössä ainoa keino saada
komentajat johtoalukselle oli helikopterikuljetus ja vinssaus häkillä kannelta
kannelle, koska laskeutuminen ei ollut
mahdollista. Isoille aluksille helikopterien käyttö on arkipäivää ja usein ainoa
keino siirtää henkilöitä tai materiaalia
nopeasti. Kovasti olisi tarvittu myös
suomalaisia NH-90:iä, mutta niillä ei
ole vielä ohjeistusta alustoimintaan.
Lyhyessä käskytystilaisuudessa päivitettiin yksiköiden tilanne ja jaettiin
taktisen vaiheen tarkentavat käskyt ja
ohjeet. Odotusten vastaisesti aluksilla
oli yllättävän vähän teknisiä ongelmia.
Samoin sekä yksiköiden oma huolto
että harjoituksen maaperusteinen
huolto-organisaatio oli toiminut hyvin.
Viestitoiminnan epävarmuuden takia
tilannetietoisuus oli ollut vaihtelevaa.
Osaharjoitusvaiheen jälkeen taisteluosaston komentaja ilmoitti ylemmälle johtoportaalle taisteluosasto 356.01:n
olevan toimintavalmis.

Taktinen vaihe
Taktiseen vaiheeseen oli kuvattu kaikki
perinteiset merisodankäynnin uhat (ilma,
pinta- ja vedenalainen uhka) sekä eriasteinen terroristi-rikollistoiminta.
Tehtävänä oli perustaa operaatioalue
Rauman–Porin alueelle, luoda kattava
tilannekuva toiminta-alueelta, ottaa alue
haltuun, estää rauhansopimuksen rikko-
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jien toiminta sekä raivata Porin edustalta
miinat ja avata sinne suojattu merireitti.
Vastustajan aikomukset, toimintatavat
ja sijoittuminen olivat taisteluosastolle
osin hämärän peitossa. Ensimmäisenä
haasteena oli alueella toiminut sukellusvene, jonka sijainnista tai päällikön
aikeista ei ollut täyttä varmuutta. Sen
vuoksi alueelle irrotettiin sukellusveneentorjuntaosasto (SUTO). Lisäksi
lähetettiin varmistusosasto eri reittejä
pitkin ennen isojen alusten ja elintärkeiden huoltoalusten saapumista alueelle.
Miinanraivaus aloitettiin vastaavasti
tärkeimmillä siirtymisväylillä heti kun
se oli mahdollista.
Hyvin nopeasti huomattiin, että
useimmat eri maiden alusyksiköt olivat
hyvin tottuneita erilaisiin konventionaalisiin tai symmetrisiin uhkiin:
sota-aluksiin, sukellusveneisiin ja sotilasilma-aluksiin. Niitä kyettiin kontrolloimaan ja seuraamaan kohtuullisen
hyvin. Poikkeuksen muodosti sukellusvene, jonka etsiminen ilman ennakkotietoa on matalilla merialueillamme
poikkeuksellisen haastavaa. Sen sijaan
kuvattujen terroristialusten, rikollisten
tai jopa merirosvojen toimintaan alusyksiköt eivät ymmärtäneet puuttua ilman
kehotusta. Suomessa ajatellaan, että siviilialukset ja rikolliset kuuluvat poliisille ja Rajavartiolaitokselle. Eläytyminen
tilanteeseen, jossa taisteluosasto on yksinään esimerkiksi Afrikan itärannikolla,
jossa ei ole muita meriviranomaisia, otti
oman aikansa. Voimankäyttösäännöstön
selkeyden tarpeesta ja eri toimijoiden
määrittelystä opittiin monta läksyä. Voimankäyttötilanteet muodostuivat hyvin
haastavaksi tilanteissa, joissa ei ollut
täyttä varmuutta siitä, tulkitaanko kohteena oleva alus valtionalukseksi, rikollisalukseksi vai joksikin muuksi vaaraa
aiheuttavaksi tai sopimuksia rikkovaksi
kohteeksi. Tilanne on todennäköisesti
yhtä haastava todellisuudessakin.
Taktisessa vaiheessa toteutettiin tilanteen mukaisesti erilaisia suojaustehtäviä, ilma-alusten torjuntoja sekä pienten,
nopeiden pintamaalien torjuntoja rannikon läheisyydessä. Karvaitakin oppeja
saatiin siirryttäessä kaksipuoliseen harjoitukseen. Havaittiin myös, että suunnitteluvaiheessa määritetty johtamismalli
alkoi oikeasti toimia. Aselajikomentajat
ja Task Unitien komentajat omaksuivat
hyvin roolinsa. Pinta- , ilma-, SUTO- ja
saattuekomentaja toimivat valtuuksien28

sa mukaisesti hyvin ammattitaitoisesti.
Keskeisin aselajikomentaja, principal
warfare commander, tämän tyyppisessä skenaariossa on pintakomentaja.
Pintakomentajaksi oli määritetty HDMS
Absalonin eli johtoaluksen päällikkö,
jolloin taisteluosaston komentajan ja pintakomentajan yhteistyö oli saumatonta.
Task Unitien komentajat hoitivat oman
alueensa taktiset tehtävät ja pitivät yksiköiden taisteluvalmiuden yllä. Poikkeuksellisesti johtamismalli oli käytännössä
yksinkertaisempi kuin aluksi paperilla
näytti. Toiminta oli jossain vaiheessa
niin kiivasta, että ennennäkemättömän
suuresta taisteluosastosta huolimatta
eräänä yönä tuli tunne, että yksiköitä
olisi pitänyt olla vielä enemmän kaikkien tehtävien hoitamiseksi!

Johtopäätöksiä
Muutamia perusasioita tämän harjoituksen johtamiskokemuksista voi kirjata
seuraavasti:
– Kaiken merellisen toiminnan peruslähtökohta on huollon ja tukeutumisen suunnittelu.
– Komentajan perusajatuksen on
oltava kaikkien päälliköiden ja johtajien tiedossa.
– Viestiyhteyksien merkitystä ei voi
ylikorostaa.
– Taisteluosaston osaaminen ja suorituskyvyt on optimoitava. Taisteluosaston suorituskykyjen tehokas
käyttö edellyttää aselajikomentajien
toimivallan korostamista ja toimivaltuuksien laskemista mahdollisimman
alas.
– Ison taisteluosaston johtamisen perusedellytys on komentotien noudattaminen. Tehtävätaktiikkaa on
maltettava käyttää ja alaisille komentajille ja aselajikomentajille on
annettava todellinen mahdollisuus
käyttää yksiköitään tai käytössään
olevia suorituskykyjä.
– Koko harjoituksessa käytössä ollut
kattava ja eheä taktinen ja taistelutekninen monikansallinen ohjeistus
vapautti johtoportaat ja johtajat muotoseikkojen pohdinnasta sisällön
tuottamiseen. Toiminta ei jäykistynyt
vaan lopputulos parani.
– Huolto- ja hallintovastuun antaminen
Task Unitien komentajille on toimiva
ratkaisu.
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– Tilannetietoisuuden rakentamisessa
raporttien, määräaikaisilmoitusten
ja pikatilanneilmoitusten merkitys
korostui ylemmissä johtoportaissa.
– Mitä suurempi organisaatio on,
sitä enemmän tulee ylempien johtoportaiden keskittyä toiminnan
synkronointiin ja koordinointiin.
Taistelutekninen taituruus ja yksityiskohtainen johtaminen on jätettävä yksikkötasalle.
– Komentajien pitää pyrkiä tutustumaan mahdollisimman moniin alaisiin komentajiin sekä tapaamaan
mahdollisimman monta yksikön
päällikköä sekä tutustumaan henkilökohtaisesti johtoon annettuihin
yksiköihin.
– Taisteluosaston esikunnan henkilöstö
on valittava hyvin huolella ja koulutettava ja harjaannutettava tehtävään
ennen johtovastuun ottamista. Apulaiskomentaja, esikuntapäällikkö,
operaatiopäällikkö, huoltopäällikkö
ja viestipäällikkö ovat ratkaisevan
tärkeitä, ja heidän tulee osallistua
suunnitteluun mahdollisimman varhain.
– Kaikkien harjoitukseen osallistuvien yksiköiden valmiuden pitää
olla, ilman ainuttakaan poikkeusta,
kansallisesti erittäin korkea ja kansainvälisestikin evaluoinnin edellyttämällä tasolla.
– Esikuntien ammattitaitoon on panostettava. Nykyinen johtamismalli,
monikansalliset ohjeet ja menettelyt
sekä tarkkaan määritetyt toimintatavat edellyttävät laajaa ja/tai syvällistä
osaamista niin ohjeistuksen, toimintatapojen, käsitteiden kuin esikuntatekniikankin osalta.
Yllä olevat huomiot ovat luonnollisesti yleispäteviä, mutta Northern
Coast -harjoitus poikkeuksellisen suurena, johtosuhteiltaan eheänä sekä eri
puolustushaarat ja aselajit yhdistävänä
harjoituksena korosti niitä erityisesti.
Ehkä yksi kaikkein keskeisin johtopäätös on lisäksi se, että suuressa organisaatiossa, tässä tapauksessa merellisessä
taisteluosastossa, on yksittäisen taistelijan tasalta alkaen tavoitteena vain ja ainoastaan sataprosenttinen luotettavuus ja
suoritusvarmuus. Tällä tarkoitetaan sitä,
että harjoituksessa oli jälleen havaittavissa, miten pienehkötkin asiat saattavat
kertautua ja aiheuttaa nopeasti yllättävän

Tanskalainen HDMS Absalon tarjosi erittäin hyvät johtamisedellytykset taisteluosaston komentajalle ja hänen esikunnalleen. Alus
toimi myös pintasodankäynnin komentajana (ASUW Commander).
haastavia tilanteita. Kysymys on täysin
perusasioista, joissa ontuminen saattaa
johtaa hallitsemattomiin tilanteisiin. Jos
koulutuksen perusasiat ja asenne kyetään ylläpitämään yksittäisen taistelijan,
ryhmän, jaoksen tai erikoisalan ja lopuksi yksikön tasalla, eivät isommatkaan organisaatiot tuota haasteita johtamiselle.
Tiukka, tinkimätön ja ammattitaitoinen
koulutus, säälimätön tehtäväkuri, terve
ammattiylpeys ja hyvän koulutuksen arvostaminen organisaation kaikilla tasoilla on ainoa keino varmistaa, että koko
koneisto varmasti toimii organisaation
koosta riippumatta.

Lopuksi
Northern Coast 2010 oli erittäin hyödyllinen harjoitus myös johtoportaille
ja johtajille. Se oli laajin merivoimallinen harjoitus vesillämme kautta aikojen.
Harjoituksen eri esikunnat ja johtoportaat
oli miehitetty monikansallisesti harjoituksen merivoimaesikunnasta alkaen,
ja komentajilla oli runsaasti toimivia
alaisia johdossaan. Harjoitusjoukkojen
huolto- ja tukitarve oli poikkeuksellisen
laaja-alainen ja suuri. Elementit haastavalle johtamisympäristölle oli siis luotu.
Laaja harjoitus kokonaisuudessaan
tarjosi erinomaisen mallin arvioida omia
kansallisia johtamismallejamme ja verrata niitä käytettyihin kansainvälisiin
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toimintatapoihin. Silmiinpistävää oli
kansainvälisen ohjeistuksen selkeys ja
kattavuus, mikä mahdollisti halutun toiminnan ilman mittavaa käskytystä tai
erillistä ohjeistusta. Harjoituksen laajuus
ja haastava skenaario toivat esille taas
niitä johtamisen perustekijöitä, joita pienemmissä ja lyhyemmissä kansallisissa
harjoituksissamme emme juuri pääse
kokemaan ja jotka siten jäävät vain
ulkoa opituksi luetteloiksi. Johtamisen
selkeyttä, logistiikan ja huollon merkitystä, oman toiminnanvapauden turvaamista ja kattavan tilannetietoisuuden
merkitystä ei voi riittävästi korostaa merellisessä toimintaympäristössä.
Northern Coasts 2010 -harjoitus oli
merkittävä voimanponnistus sekä merivoimilta että kaikilta puolustushaaroilta.
Siihen kohdistettiin erittäin paljon resursseja. Niinpä harjoituksesta saatuja
kokemuksia ja osaamista tulisi arvioida
laajasti ja perusteellisesti kansallisesta
näkökulmasta. Johtamisen arviointi on
vasta alkanut.
Kommodori Jarmo Pennala on tällä
hetkellä kriisinhallintatehtävässä Afganistanissa. Komentaja Tuomas Tiilikainen palvelee Merivoimien Esikunnassa
suunnitteluosastolla. 
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Somalian merirosvot ja
operaatio Atalanta
Teksti: Joonas Sipilä

M

eri ja merenkulun vapaus
ovat maailmantaloudelle
elintärkeitä. Enemmän kuin
90 prosenttia kansainvälisestä kaupasta
kulkee meritse. Meret yhdistävät maita
ja kansoja. Merellä kulkeviin tavaran
ja ihmisten virtoihin kohdistuu myös
uhkia – jotkut uhkista voivat heijastua
myös maalle. Merirosvous, terrorismi,
joukkotuhoaseiden leviäminen, huumeiden salakuljetus, kaupan häiriintyminen
ja ympäristökatastrofit ovat esimerkkejä
merellisen toimintaympäristön uhkista. Myös Euroopan unioni on herännyt
vastaamaan näihin uhkiin. Yksi eniten
otsikoissa esiintyvä ongelma-alue on
Afrikan sarven ympäristö ja Intian valtameri.

Merirosvojen toimintaalue laajenee
Vuonna 2010 somalialaiset merirosvot
kaappasivat ennätysmäärän laivoja.
Kansainvälinen merenkulkujärjestö
IMB (International Maritime Buraeu)
raportoi 53 aluksen kaapatun ja yli
1 180 miehistön jäsenen tulleen siepatuksi. Kaiken kaikkiaan raportoituja
hyökkäyksiä oli 445 – kasvua edellisvuodesta oli kymmenen prosenttia.
Kaiken tyyppiset alukset joutuivat
hyökkäysten kohteiksi. Yleensä merirosvot ovat vapauttaneet miehistön ja
alukset on päästetty jatkamaan matkaa,
kunhan merirosvoille on maksettu lunnaat. Merirosvojen rahoittajat pitävät itsellään suurimman osan lunnasrahoista,
joten toiminta on pitkälle organisoitua
ja johdettua liiketoimintaa. Osan lunnasrahoista merirosvot käyttävät uusien
alusten ja varusteiden hankintaan, mikä
on lisännyt hyökkäysten levinneisyyttä. Marraskuussa 2010 merirosvojen hallussa ilmoitettiin olevan noin
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30 alusta ja 551 panttivankia. Merirosvot ovat myös merkittävästi laajentaneet toiminta-aluettaan Somalian itä- ja
etelärannikolle, Adeninlahdelle, Intian
valtamerelle, Punaisenmeren eteläosiin
sekä Bab el Mandebin salmelle.

Merellisiä kauppavirtoja
suojaamassa
Kansainvälinen yhteisö ja laivanvarustamot eivät ole jääneet toimettomiksi
uhkan edessä. Useat merenkulkujärjestöt julkaisivat helmikuussa 2009 parhaita käytänteitä merirosvohyökkäysten
ehkäisemiseksi ja välttämiseksi. Ohjeita
on myös ryhdytty laajalti noudattamaan.
Yksittäisten valtioiden alusten lisäksi
merenkulkua turvaa ja merirosvoja hillitsee kolme merivoimaosastoa. Ne ovat
Yhdysvaltain lähimpine liittolaisineen
muodostama Combined Task Force 151,
Naton johtama Operation Ocean Shield
sekä Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatio EUNAVFOR Atalanta.
Merirosvojen iskujen onnistumisprosentti on pienentynyt kansainvälisen yhteisön ryhdyttyä aktiivisesti
suojaamaan Adeninlahden ja Somalian
rannikon ohittavaa alusliikennettä sekä
laivayhtiöiden ja laivojen miehistöjen
ryhdyttyä noudattamaan laajalti uusia
ohjeita hyökkäysten välttämiseksi ja
niiltä suojautumiseksi. Vastatoimien ansiosta onnistuneiden kaappausten osuus
kaikista yrityksistä laski jo vuonna
2009 noin 20 prosenttiin vastatoimien
ansiosta. Uhka on silti hyvin todellinen: esimerkiksi 22.1.2011 kaapattiin
MV Beluga Nomination 390 merimailia Seychelleistä pohjoiseen. Saksalaisomisteisen aluksen 12-henkisestä
miehistöstä ei ole tietoa.
Merten rauhan ylläpitäminen suurten laivasto-osastojen avulla ei ole
30
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ilmaista. Laskelmien mukaan yhden
fregatin toiminta merirosvojen vastaisessa operaatiossa maksaa noin
miljoona euroa kuukaudessa. Voidaan
arvioida alusosastojen toiminnan Intian
valtamerellä tukiosastoineen ja tiedusteluosineen maksavan satoja miljoonia
euroja vuodessa. Lisäksi on muistettava, että merirosvous on vain heijastuma
maalla olevista ongelmista. Köyhyys,
vaihtoehdottomuus ja toimivan keskushallinnon puuttuminen luovat edellytykset merirosvoudelle. Merirosvoutta
voidaankin vain rajoittaa merellä –
merirosvouden kitkeminen edellyttää
kokonaisvaltaisia toimia myös maalla
merirosvojen tukialueilla.

Operaatio Atalanta
Euroopan unionin ensimmäinen merellinen kriisinhallintaoperaatio EUNAVFOR Atalanta käynnistettiin
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tilanne.
Atalantaan kuuluvat laivastoyksiköt toteuttavat tehtäväänsä pinta-alusten
partioinnilla sekä tiedustelukoneiden
valvontalennoilla, kerrallaan toiminnassa on 6–10 alusta. Sota-alusten
läsnäolon avulla luodaan myös pelotevaikutus, jolla pyritään ehkäisemään
merirosvoutta ja aseellisia ryöstöjä
eräällä maailman vilkkaimmin liikennöidyllä merialueella. On hyvä kuitenkin muistaa, ettei operaation päätehtävä
ole merirosvojen jahtaaminen eikä pidätettyjen merirosvojen määrillä siten
voi mitata operaation tuloksellisuutta.
Suomi laajensi osallistumisensa operaatio Atalantaan vuoden 2011 alussa,
jolloin esikuntaupseerien lisäksi operaation suomalaiseen osastoon liitettiin
miinalaiva Pohjanmaa sekä kansallinen
tukiyksikkö, joka sijoitettiin Djiboutiin. Suomalaisen osaston komentajana
toimii miinalaiva Pohjanmaan päällikkö, komentajakapteeni Mika Raunu.
Pohjanmaan miehistön vahvuus on
120 henkilöä, joista puolet reserviläisiä. Miinalaiva Pohjanmaa osallistuu
Atalanta-operaation kaikkiin tehtäviin

koko laajalla operaatioalueella. Aluksen tyypillisiä tehtäviä ovat saatto-,
suojaus-, tiedustelu- ja alustarkastustehtävät. Pohjanmaa lähti kohti
operaatioaluetta 5.1. ja liittyi operaatioon 1.2.2011. Näin Suomi kantaa
vastuutaan kansainvälisten kriisien
hallitsemisessa.
Filosofian tohtori Joonas Sipilä
työskentelee erikoistutkijana Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian
laitoksessa.
Kirjoitus perustuu julkaisuun: JuhaAntero Puistola, Tom Hanén, Tommy
Jeppsson, Joonas Sipilä, Kari T. Takamaa, Kaarle Wikström: Merirosvous
ja merellinen terrorismi. 2. täydennetty
painos. Maanpuolustuskorkeakoulu,
Strategian laitos, julkaisusarja 4, No
40, 2010. 

Kuva Puolustusvoimat.

marraskuussa 2008. Atalantan toimivaltuudet perustuvat lukuisiin YK:n
turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin
vuosilta 2008 ja 2009. Niissä YK:n turvallisuusneuvosto pyytää apua Somaliaan suunnatun humanitaarisen avun
kuljettamiseen ja perille toimittamiseen
sekä apua toimittavien alusten suojeluun.
Atalanta-operaation tehtävänä on
Maailman elintarvikeohjelman (WFP)
Somaliaan ruoka-apua toimittavien
laivojen suojelu sekä Somalian rannikkovesillä ja läheisillä merialueilla
liikkuvien alusten turvaaminen. Lisäksi
tehtäviin kuuluu merirosvouden ja aseellisten ryöstöjen ennalta ehkäiseminen ja
torjunta. Atalanta-operaatio myös turvaa
Afrikan unionin AMISOM-operaation
kuljetuksia tarvittaessa ja YK:n pääsihteerin niin pyytäessä. Operaatio turvaa
ja varmistaa partioinnillaan turvallisia
laivaliikennereittejä Adeninlahdella ja
Intian valtamerellä ja siihen osallistuvat
sota-alukset saattavat kauppa-aluksia
mahdollisuuksiensa mukaan. Atalantaoperaatio on osa kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä vakauttaa Somalian

Miinalaiva Pohjanmaa osallistuu operaatio Atalantaan Intian valtamerellä.
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Yhteiskunnan
turvallisuusstrategia
Teksti: Juha-Antero Puistola

K

ylmän sodan päättymisen jälkeen vajosimme muiden Länsi-Euroopan maiden mukana
turvallisuusuhkatyhjiöön. Ennen niin
selkeä itä–länsi-asetelma sotilaallisine
uhkakuvineen häipyi ihmisten mielistä.
Sitä edesauttoi se, että Neuvostoliiton
hajottua Varsovan liiton panssaridivisioonat siirtyivät 1 500 kilometriä
itään – kauas esimerkiksi hollantilaisen
ajatuksista. Suomen kannalta vastaavaa sotilaallisen kapasiteetin siirtymää naapurivaltiossa ei tapahtunut,
mutta integroitumisemme läntiseen
maailmaan on syöttänyt meille myös
läntiset uhkakuvat.
On luonnollista, että uhkatyhjiö
täyttyi. Ongelmaksi alkoi muodostua
uhkakuvakentän hallitsematon laajeneminen erityisesti verrattuna uhkien
torjuntaan käytettävissä oleviin varoihin. Niin sanotut uudet uhkat nostettiin turvallisuuskeskustelun keskiöön.
Eri selonteoissa, mietinnöissä ja strategioissa pyrittiin löytämään parhaat
keinot kokonaisturvallisuuden maksimoimiseksi ja turhien toimintojen minimoimiseksi. Viime vuoden lopulla
julkaistu Yhteiskunnan turvallisuusstrategia vaikuttaa toistaiseksi eheimmältä asiakirjalta, jossa muodostetaan
varautumisen ja kriisijohtamisen yhteinen perusta yhteiskunnan kaikille
toimijoille. Turvallisuusstrategian lukeminen kuuluu oikeastaan jokaisen
upseerin yleissivistykseen.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on laadittu kaikissa tilanteissa turvattavien yhteiskunnan elintärkeiden
toimintojen näkökulmasta. Strategian
mukaan elintärkeitä toimintoja ovat

–
–
–
–
–

valtion johtaminen
kansainvälinen toiminta
Suomen puolustuskyky
sisäinen turvallisuus
talouden ja infrastruktuurin toimivuus
– väestön toimeentuloturva ja toimintakyky
– henkinen kriisinkestävyys.
Lisäksi strategiassa määritellään
– elintärkeitä toimintoja vaarantavat
uhkamallit ja niihin liittyvät mahdolliset häiriötilanteet
– toimintojen turvaamisen ja jatkuvuuden suunnittelun edellyttämät
ministeriöiden strategiset tehtävät
– häiriötilanteiden hallinnan edellyttämät kriisijohtamisen perusteet
– strategian toimeenpanon seurannan
ja kehittäminen
– varautumisen ja kriisijohtamisen
harjoitteluun liittyvät periaatteet.

Kuva 1 uhkamallit.
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Uhkat
Strategian taustalla olevat uhkamallit
on rakennettu selkeästi kuvassa 1,
vaikka globaaleja ja yksilötason uhkia
ei varsinaisesti strategiassa käsitellä.
Ne luonnollisesti vaikuttavat kansallisiin uhkiin ainakin välillisesti, joten
niiden mahdolliset vaikutukset on
otettu laatimisvaiheessa huomioon.
Strategiassa todetaan, että täsmällisten rajojen määritteleminen eritasoisten
uhkien välille on mahdotonta ja epätarkoituksenmukaista niiden välisten
keskinäisriippuvuuksien ja vuorovaikutussuhteiden vuoksi.
Upseereita luonnollisesti kiinnostaa, mitä strategiassa todetaan Suomen
puolustuskyvystä ja Suomeen mahdollisesti kohdistuvasta sotilaallisesta
uhkasta. Puolustuskyvyn tavoitetilana
on riittävä ennaltaehkäisevä kynnys
sotilaallisen voiman käytölle tai sillä
uhkaamiselle. Ennaltaehkäisykyvyn
todetaan edellyttävän turvallisuusympäristön sotilaalliseen kapasiteet-
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tiin suhteutettua, osoitettavissa olevaa
sotilaallista suorituskykyä.
Turvallisuusympäristön ”sotilaallinen kapasiteetti” näyttää kovasti
heikkenevän Venäjää lukuun ottamatta.
Tällainen trendi on saattanut ainakin
jotkut kansalaiset epäilemään Suomen
asevoimien ylläpitoon ja kehittämiseen
tarvittavien varojen määrää. Eduskuntavaaleja edeltävissä keskusteluissa
sotilaallisen turvallisuuden on välillä
väitetty jopa heikentävän kansalaisen
perusturvallisuutta. On myös esitetty
ajatuksia siitä, että Puolustusvoimien
tärkein tehtävä olisi alueellinen työllistäminen, jolloin mahdollisia rationalisointipäätöksiä ei missään tapauksessa
saisi ulottaa varuskuntaverkkoon. Tällaiset keskustelunavaukset osoittavat
hyvin ongelmia, joita meillä on oman
viestimme välittämisessä.
Perusongelma syntyy periaatteessa
myönteisestä asiasta: sotilaalliset uhkakuvat eivät hallitse ihmisten mieliä.
Strategiassa kuvatut uhkamallit –
poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus sekä sotilaallisen voiman
käyttö – eivät tunnu kansalaisista todennäköisiltä. Mielipidekyselyissä
ne ovat toistuvasti jääneet epätodennäköisimpien listalle. Sen suhteen
voimme tehdä huomattavasti lisätyötä
osoittamalla lähialueellamme olevan
potentiaalin. En tarkoita pelottavia palopuheita, vaan asiallista keskustelua ja
perusteltuja mielipiteitä.

Johtaminen
Verkottuneessa yhteiskunnassamme
häiriötilanteet edellyttävät nopeata
ja tehokasta kriisijohtamista. Turvallisuusstrategia painottaa erityisesti
viranomaisten yhteistoiminnan ja
harjoittelun merkitystä häiriötilanteiden hallitsemisessa. Yhteistoiminnan
onnistuminen edellyttää selkeitä
toimintatapamalleja, joten kriisijohtaminen ei voi alkaa esimerkiksi
johtosuhteiden uudelleenjärjestelyillä.
Viranomaisten vastuujako ja yhteistyöelimien toimintamallit säilytetään mahdollisimman pitkään normaaliolojen
mukaisina. Johtamisen yleisperiaate on
esitetty kuvassa 2.
On oleellista ymmärtää, että nykyaikaisessa mediaympäristössä paikalliset häiriöt saavat nopeasti kansallista
näkyvyyttä. Tämän vuoksi myös ylim-

Kuva 2 johtamisen yleisperiaate.
millä poliittisilla päättäjillä on oltava
mahdollisimman kattava tilannekuva,
vaikka he eivät suoranaisesti johtaisi
häiriötilanteen hoitamista. Tärkeimmät
poliitikot ja viranomaiset eivät enää voi
välttää julkisuutta. Lisäksi on muistettava, että tietyt tapahtumat voivat herättää joko kansainvälistä kiinnostusta
tai yhteistoimintatarvetta, jolloin viestinnän merkitys kasvaa.
Tilannetietoisuus tukee aktiivista
viestintää, jolla ensisijaisesti varoitetaan ja pelastetaan ihmisiä. Erityisen tärkeätä on ristiriitaisten viestien
välttäminen, joten viestintävastuut
tulee sopia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyen siten, että eri toimijoiden ja eri
hallinnontasojen viestintävastuut ovat
selvillä laajoissa häiriötilanteissa. Lisäksi on muistettava, että nykyaikana
viestityhjiö täyttyy asiatiedon lisäksi
huhuilla, perättömillä tiedoilla ja
villeillä arvauksilla muutamissa minuuteissa. Viranomaisten on oltava
aiempaa nopeampia ja samalla varmistettava jaettavan tiedon luotettavuus.
Kyseessä on siis kaiken kaikkiaan
todella haastava yhtälö.

Turvallisuustutkimus
Strategiasta on nostettava erikseen
näkyviin ansiokas tavoitetila turvallisuustutkimuksen hyödyntämisestä.
Strategian mukaan kansallisista lähtökohdista toteutettu turvallisuustutkimus
tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi, tun33

nistaa uusia uhkia ja mahdollisuuksia
nopeasti muuttuvassa monimutkaisessa
toimintaympäristössä sekä kehittää toimintatapoja, välineitä ja järjestelmiä
erilaisten häiriötilanteiden ja kriisien
hallintaan.
Puolustusvoimien virallinen tutkimustoiminta palvelee ensisijaisesti sotilaallisten suorituskykyjen
kehittämistä. Tästä seuraa se, että
suurella osalla Puolustusvoimien
tutkimustoimintaa ei välttämättä ole
yleistettävyyttä tai relevanssia muiden
yhteiskuntapolitiikan lohkojen kannalta. Edellinen ei tarkoita sitä, että tutkimustoimintamme pitäisi pitää vain
pienen piirin tiedossa. Tulevaisuudessa
meidän on hyödynnettävä ja palveltava
muuta tiedeyhteisöä entistä paremmin.
Turvallisuusstrategiassa todetaan, että
turvallisuusviranomaisten tulee viestiä
tutkimustarpeistaan tiedeyhteisölle ja
tunnistaa tiedeyhteisön mahdollisuudet. Toivottavasti strategian tämä kohta
toteutuu hallintomme kaikilla tasoilla.
Strategian laatijat ovat tehneet
merkittävän työn. Toivon, että kaikki
vastuutahot huolehtivat siitä, että
strategia tunnetaan ja ne toteuttavat sen
linjaukset. Koko asiakirjaan on helppo
tutustua puolustusministeriön sivuilla. Lisäksi strategiaa ja yhteiskunnan
varautumista esittelevä verkkosivusto
on avattu osoitteessa www.yhteiskunnanturvallisuus.fi. Siellä kannattaa
käväistä. 
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Nuoret, arvot
ja maanpuolustus

J

ohtavatko arvot johtajan toimintaa?
Asioita ei vain tehdä, vaan tavoitteet motivoivat tekemään. Ovatko
johtajan tavoitteet moraalisesti oikein,
jää sekä johtajan ja muiden päätettäväksi, koska yleispäteviä kaikkia koskevia
arvoja ei ole.
Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä johtajan tulee ottaa toiminnassaan huomioon sekä alaistensa arvot
että omat arvonsa. Johtaja voi toiminnallaan vedota alaistensa arvoihin ja siten
säädellä toimintakykyä sekä tulosta.
Lisäksi yhteisöillä on omat arvonsa, jotka nousevat sekä kulttuurista että
yhteisön omista tavoitteista. Yhteisöllä
siis voi olla muitakin arvoja, joita noudattamalla se pyrkii tavoitteeseensa. Ne
voivat olla sellaisia johtajan asettamia
arvoja, jotka johtaja toivoo alaistensa
omaksuvan.

Turvallisuus arvona
Turvallisuutta voidaan yleisesti pitää
arvona. Pääasiassa ihmiset pyrkivät elämään turvallista elämää. Heitä turvaavat
erilaiset viranomaistahot, kuten Poliisi
ja Puolustusvoimat, jotka edustavat turvallisuuden eri tasoja. Tieto turvaajien
olemassaolosta ja luottamus turvaajiin
saa aikaan turvallisuuden tunteen.
Luoko turvallisuuden tunne onnellisuutta? Luo, mutta siihen rajaan asti,
jolloin ihminen tuntee vielä olevansa
vapaa. Vapauden ja turvallisuuden tulee
olla tasapainossa. Liian pitkälle viety
turvallisuuden luominen kontrolloi ja
rajoittaa yhteiskuntaa ja sen yksittäisiä
toimijoita liikaa. Kun asennetaan lukko,
kukaan ei ole turvassa.
Turvallisuuden tunne perustuu turvaajiin kohdistuvaan luottamukseen.
Jos ihmiset menettävät luottamuksensa
turvaajiin, turvaajien on erittäin vaikea
luottamuksen kautta luoda uudelleen
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Kadettikunta, Reserviupseeriliitto,
Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja
sotilaspedagogiikan laitos ja Poliisiammattikorkeakoulu
sekä Nuorisotutkimusverkosto järjestivät arvoseminaarin
”Nuoret, arvot ja maanpuolustus” Santahaminassa
15.10.2010. Nuorin ja juuri opintonsa aloittanut
97. Kadettikurssi ja 80. Merikadettikurssi osallistuivat
seminaariin videoinnin välityksellä. Seminaari sisältyi
kapteeni Mikko Leppälän johtamaan johtamisen
opintojaksoon, jossa kadetit oli jaettu 15 pienryhmään.
Kukin ryhmä analysoi seminaarissa käsiteltyjä aiheita
ja laati seminaariesseen. Ohessa julkaistaan Kotiryhmä
F2:n essee. Ryhmään kuuluvat kadetit Ville Torvinen,
Hannes Suvilaakso, Markus Tuohimäki, Joonas Tuovinen,
Pauli Turunen, Jori Tyri, Eeropekka Uusimäki, Jarno
Vainio ja Miska Valkama. Ryhmän mentorina toimii
everstiluutnantti Seppo Haario.
täysin samanlaista turvallisuuden tunnetta turvattavilleen. Johtajan tulee
pitää huolta alaisistaan, koska hän luo
turvallisuuden tunnetta, jolla hän saa
alaistensa luottamuksen. Pelko ja turvattomuus vaikuttavat suoraan alaisten
toimintakykyyn. Turvalliseksi koetussa
ympäristössä alaiset toimivat paremmin ja tehokkaammin. Kriisitilanteessa
joukko seuraa johtajaansa tappioistakin
huolimatta, jos se tietää, että johtaja
pyrkii pitämään sen turvassa.

Arvojen lähde
Arvot eivät tule tyhjästä. Arvoja saadaan,
mutta niitä ei hyväksytä sellaisinaan.
Niitä voidaan omaksua, mutta ne muokataan omanlaisikseen. Kasvatuksella on
merkittävä rooli arvomaailman rakentamisessa. Kotoa ja koulusta saadut mallit
34

luovat perustan, jota kukin itse kehittää
kokemuksiensa myötä. Johtajat tuovat
toiminnassaan esille omia arvojaan, ja
alaiset väistämättä vertailevat arvojaan
johtajansa arvoihin.
Yhteiskunnalla on kulttuurin ja historian tuomia arvoja menneisyydestä.
Arvot ovat syvälle juurtuneita käsityksiä
hyvästä ja pahasta, ja ne ovat yhteisössä
yleisesti hyväksyttyjä. Ongelmana on se,
että niitä pidetään liian itsestään selvinä,
jolloin yhteisö olettaa, että sen jäsenet
sitoutuvat yhteisiin arvoihin.
Voiko arvoja tai koko arvomaailmaa
muuttaa? Mitä varmempi yksilö on ja
mitä paremmin hän on itselleen perustellut arvonsa, sitä vaikeampi häntä on
muuttaa ajattelemaan toisin. Heikompien
ja epävarmempien yksilöiden mielet
ovat muutettavissa helposti, ja jos arvopohja on heikko tai sitä ei ole, voidaan
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heihin vaikuttaa vahvastikin.
Tällaisten yksilöiden mielipiteet
ovat erityisen helposti muokattavissa. Sen sijaan koko yhteisöä
koskevat arvomaailman muutokset edellyttävät sitä, että yhteisön
sisällä tapahtuu suuria muutoksia
tai yhteisö käy läpi kaikkia koskevan episodin, kuten sisäisen
aseellisen konfliktin.

ei sukupuolten välillä eroa toisistaan yhtä paljon kuin suhtautuminen maanpuolustukseen.
Poliisin tarvittaessa suorittamaa
voimankäyttöä pidetään yleisesti
hyväksyttynä lähiturvallisuuden
muotona. Syynä siihen voi olla
näkyvän lähiturvallisuuden ylläpito. Kuitenkin tuki sekä Puolustusvoimille että Poliisille on
kansalaisten keskuudessa laajaa,
ja todennäköisesti se jatkuu sellaisena. Tutkimus osoittaa silti
sen, että avoimia kysymyksiä on
vielä paljon. Selvitettäväksi jää
esimerkiksi se, miksi miesten ja
naisten vastaukset toisissa asioissa poikkeavat toisistaan vähän ja
toisissa paljon.

Nuorten arvot
Ihmisten arvot poikkeavat toisistaan, ja eri sukupolvien arvomaailmat eivät aina kohtaa.
Esimerkiksi voidaan tarkastella
sukupolvien välistä arvomaailmojen erilaisuutta. Yleiskuva
nykynuorison arvoista kiteytyy
rahaan ja tavaroihin, eikä varusmiespalveluksen suorittaminen
ole enää itsestäänselvyys. Totuus
kuitenkin on se, että myös 20
vuotta sitten pohdittiin esimerkiksi armeijaan menoa. Yleisesti ajatellaan, että nuorisolta puuttuu
pysyvä arvopohja, eli nuorille on tyypillistä arvomaailman jatkuva muuttuminen. Heillä ei oikeastaan ole arvoja,
vaan mielipiteitä. Vahvojen arvojen
puuttuminen johtaa siihen, että nuorten
arvomaailmaa voidaan helposti ja nopeasti muuttaa. Siksi on vaarallista, että
esimerkiksi media antaa viranomaisista
negatiivisen kuvan, jonka nuoriso ottaa
mielipiteekseen.
Yhteiskunta on muuttunut. Esimerkiksi vallitsevan kulttuurin rinnalle on
tullut vieraita vähemmistöjä ihmisten
liikkuvuuden seurauksena. Moninaisuus,
vaihtoehdot ja vapaa kasvatus ovat syitä
siihen, miksi nuorisolla ei ole kestäviä,
pysyviä arvoja.
Tuore Nuoret ja väkivaltaisuus
-tutkimus tarjoaa mielenkiintoista tutkimustietoa nykysuomen
18–25-vuotiaiden nuorten maanpuolustusnäkemyksistä. Tutkimuksen mukaan
nuoret ovat jaettavissa muutamaan selkeään kategoriaan. Se antaa Puolustusvoimille osviittaa siitä, mihin suuntaan
yhteiskunta on menossa ja miten Puolustusvoimien tulisi reagoida muutoksiin.
Puolustusvoimien rooli kasvattajana
korostuu sen tarjotessa varusmiehille
täysipainoisen koulutuksen, asumisen
ja vapaa-ajan. Tutkimuksessa sivuttiin
mielipiteiden, asenteiden ja arvojen suh-

Yhteenveto

detta: yleensä nuorilla on arvoja vähän ja
mielipiteitä paljon, mutta suhde tasaantuu iän myötä. Kun tutkii yhtä edellä
mainituista, on mahdollisuus myös ymmärtää muita.
Nuoret ovat jaettavissa neljään pääluokkaan, joiden nimitykset puhuvat
hyvin pitkälti puolestaan: näkemykselliset, nopealiikkeiset, vakiintuneet ja
mukavuudenhaluiset. Valtaosa suomalaisista kuuluu vakiintuneisiin, mutta
nuoriso kuuluu lähinnä nopealiikkeisiin
ja mukavuudenhaluisiin. Tässä voitaneen korostaa elämän jännittävyyden
ja elämän vakiintuneisuuden suhdetta,
välittämisen ja nautinnonhalun suhdetta sekä nuorten seikkailunhalua. Naiset
ovat enemmistössä nopealiikkeisten
ryhmässä, miehet taas hieman vakiintuneempia.
Nuorten suhtautuminen maanpuolustukseen ja Poliisin toimintaan on
viranomaisille tärkeää tietoa. Valtaosa
nuorista on maanpuolustusmyönteisiä tai varovaisesti myönteisiä. Usko
Puolustusvoimiin, sen tarpeellisuuteen
sekä halukkuuteen asua Suomessa ja
puolustaa Suomea aseellisesti on selkeästi vahvempaa miehillä kuin naisilla. Naisista lähes kolmannes vastustaa
aseellista voimankäyttöä. Molemmat
sukupuolet ovat yhtä mieltä siitä, että
naisia tarvitaan maanpuolustuksessa.
Suhtautuminen poliisin voimankäyttöön
35

Arvojen määrittely on vaikeaa,
sillä meillä jokaisella on omat
arvomme, eikä niiden yhteensovittaminen ole aina helppoa.
Sen myötä johtajan elämä on ainaista
arvomaailmojen yhteensovittamista,
jotta hänen tekemänsä päätökset sopisivat mahdollisimman hyvin hänen
johtamiensa ihmisten arvomaailman ja
jotta hän saisi johdettavansa toimimaan
tehokkaasti omasta halustaan. Toisaalta
johtajan tulee olla lojaali omalle organisaatiolleen ja tuottaa tulosta.
Turvallisuuden kompastuskivi, liiallinen turvallisuus, aiheuttaa suuria tunteita puolesta ja vastaan. Juuri sellaiset
tunteet ovat absoluuttisen turvallisuuden
este ja samalla arvojemme pohja, sillä
arvoja ei voi ulosmitata eikä kirjoittaa
paperille.
Poliisi, Puolustusvoimat ja muut
viranomaiset ovat päätyneet erikoiseen
tilanteeseen. Viranomaisten muuttuessa
itsestäänselvyyksiksi niiden toimintaa on
alettu kyseenalaistaa hyvin kärkkäästi.
Se on toki hyvä asia demokratian kannalta, mikäli siihen on aihetta, mutta
liioiteltu viranomaisten pelko luo absurdin yhtälön, jossa viranomaisilta vaaditaan toimia, mutta toimijat eivät saisi silti
tehdä mitään.
Nuoret, arvot ja maanpuolustus
-kirja on tilattavissa Kadettikunnan
toimistosta hintaan 10 euroa + postituskulut. 
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artikkelit

Tarvitseeko
Suomi armeijaa?

P

uolustusvoimien päätehtävä on
suojata valtakuntaa sitä uhkaavilta vaaroilta tai sodilta. Tämä
on kuitenkin unohtunut tai tahallisesti
unohdettu eräissä piireissä, joissa on
tyypillisenä suursodan jälkeisenä ilmiönä harjoitettu häikäilemätöntä armeijan vastaista propagandaa. Mutta
voiko kukaan armeijan vastustaja käsi
sydämellä vannoa, ettei sotaa enää
koskaan tulisi? Tai ettei Suomi tarvitse armeijaa? Ei varmasti kukaan. Eikä
kukaan ota vastuulleen Suomen itsenäisyyden säilymistä hyökkäyksen sattuessa. Ne, jotka lakkauttamalla armeijan
jättävät asekelpoiset miehet kouluttamatta, saavat päälleen niiden miesten
kirouksen, jotka harjoittamattomina
joutuvat uhraamaan henkensä hyökkäyksen sattuessa ilman pienintäkään
mahdollisuutta tasapäiseen taisteluun
hyökkääjän kanssa.
Sotilasmaantieteellisesti joudumme rajojemme pituuden takia ylläpitämään suhteellisen vahvaa armeijaa.
Jos hylkäisimme asevelvollisuuden ja
siirtyisimme palkka-armeijaan, tulisi
se liian kalliiksi maan taloudelliselle
kantokyvylle ja lisäksi menettäisimme
koulutetun reservin, jota ilman emme
voi tulla toimeen. Suhteellisen halpaa
miliisijärjestelmää emme myöskään
voi ajatella, koska miehet jäisivät
huonosti koulutetuiksi, ja sellaisten
sotilaiden lähettäminen hyökkäyksen
sattuessa vihollista vastaan olisi nykyisin suoranaista – murhaamista.
Käytännöllisesti katsoen olemme
siis sotilasmaantieteellisesti ja sotilaspoliittisesti pakotetut ylläpitämään nykyistä kaaderijärjestelmään perustuvaa
armeijaa, jonka myös puolustusrevisio
äskeisessä mietinnössään totesi.
Ulkopoliittisesti on tilanne maailmassa nykyisin horjuva, onhan
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Kadettioppilaskunta järjesti vuonna 1947
kirjoituskilpailun kadeteille. Oheinen kirjoitus
sijoittui 3. sijalle kilpailussa. Kadetti Raimo Viita, 29.
Kadettikurssilta kirjoitti aiheesta ”Tarvitseeko Suomi
armeijaa?” Aihe on tänäänkin erittäin ajankohtainen.
Kadettikunnan juhlavuonna 2011 Kylkirauta
järjestää lukijoilleen kirjoituskilpailun, jonka avulla
toivomme aktivoivamme kokeneiden kirjoittajien
lisäksi uusia kynätaitureita. Toimituksen parhaiksi
arvioimat kirjoitukset julkaistaan kirjoittajan luvalla
Kylkiraudassa numero 4. Kirjoittajat palkitaan
Kadettikunnan kannustusstipendillä. Katso tarkemmat
ohjeet sivulta 46.
muodostumassa kaksi keskenään
kiistelevää valtaryhmää, joiden väliin
olemme joutuneet puserruksiin.
Aseeton valtakunta on uhkana
naapurimaille (Neuvostoliitto) tarjoten sopivan hyökkäystien naapureita
uhkaaville voimaryhmille. Tällöin
joutuisi maa jommankumman osapuolen miehittämäksi ja pahimmassa
tapauksessa taistelutantereeksi, ilman
että pystyisimme millään lailla itse vaikuttamaan asioiden kulkuun.
Valtakunnan puolustuslaitos on
maan itsenäisyyden tunnus, ja armeija,
vaikka pienikin, panee hyökkäystä tai
puolueettomuuden loukkausta suunnittelevan naapurin harkitsemaan ja
tekemään kannattavaisuuslaskelmat
uudelleen.
Puolueettomaksi julistaminen ei
ilman voimakeinoa, armeijaa, merkitse
yhtään mitään selkkauksen sattuessa,
ja siitä, pystyvätkö hyökkäämättömyyssopimukset suojaamaan maata,
on meillä karvaat ja hyvin kielteiset
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kokemukset.
Jälleen on Suomea ehdotettu YK:n
jäseneksi. Meidän on muistettava, että
YK:iin pääsemisen eräänä edellytyksenä on oma puolustuslaitos.
Sisäpoliittisesti armeija on laillisen hallituksen tuki ja turva sisäisissä
levottomuuksissa tai niiden uhatessa.
Armeijan pelkkä olemassaolo tekee
mahdottomaksi pienten ryhmäkuntien
pyrkimisen valtaan vallankaappauksella, ja siten se on omiaan luomaan
sisäpoliittisessa elämässä työrauhan ja
turvallisuuden tunteen.
Olettakaamme, että armeija lakkautettaisiin. Silloin pienenisi koulutettujen ikäluokkien määrä vuosi
vuodelta, ja tulevaisuudessa olisimme
aivan ilman taisteluvoimaa sitä tarvittaessa. Jos ajattelemme asiaa ”päivä
kerrallaan”, niin ei ole olemassa mitään
sellaista elintä, joka pystyisi täyttämään
armeijan suojajoukkotehtävän äkillisen
ulkonaisen ja sisäisen selkkauksen uhatessa maan hallitusta ja demokraattista

artikkelit
hallitusmuotoamme.
On puhuttu ja kirjoitettu, kuinka
pienet mahdollisuudet meillä on sodankäyntiin puutteellisen aseistuksemme
vuoksi. Mutta pystyimmehän tekemään
sen talvisodassakin, ja on muistettava,
että aseita on tarpeen tullen aina joltakin suunnalta saatavissa nopeasti ja
riittävässä määrin, mutta jos lyömme
miespolven aikana sotilaskoulutuksen
laimin, ei sitä voida korvata millään,
vaan siitä saattaa muodostua suomalaisen demokratian ja kansallisen itsenäisyytemme hauta.
Sosiaalisesti armeijan kasvatustyö
nuorten miesten keskuudessa on monipuolista ja suuriarvoisen tärkeää.
Onhan yleinen asevelvollisuus
omiaan lähentämään eri yhteiskuntaluokkia toisiinsa yhtäläisellä kohtelulla, vaatetuksella ja myös vuoden aikana
samanlaisella elintasolla repimällä
alas ne muurit, jotka ovat erottamassa
yhteiskuntaluokkia. Ei ole ollenkaan
merkityksetöntä, jos koulupoika oppii
ymmärtämään, että koulusivistystä
saamatonkin on ajatteleva ihminen ja
kunnon toveri ja – päinvastoin.
Puolustusvoimissa vallitseva tiukka
ja suora henki on nuorten miesten luonteen muokkauksessa tärkeä tekijä totuttaen heidän kuriin ja järjestykseen sekä
opettaen heidät asettamaan yhteisen
edun yksityisen omanvoitonpyynnin
edelle siinäkin tapauksessa, että kyseessä on oma henki ja elämä.
Kiihkeään puolue-elämään armeija
vaikuttaa mielipide-eroavaisuuksia tasoittaen ja keskinäistä ymmärtäväisyyttä lisäten. Kun nuori ja kiihkeä luonne
joutuu paikkaan, jossa puoluekatsomukseen ei panna minkäänlaista arvoa,
vaan kaikkea katsotaan kokonaisuuden
kannalta puhumatta politiikasta mitään,
ja jossa hän joutuu suorittamaan samaa
työtä eri puolueisiin kuuluvien kanssa,
avartaa se hänen poliittista näkemystään ja estää hänet luisumasta yksipuolisen kiihkoilun tuelle.
Nuorison fyysillisen kunnon kohottaminen on eräs armeijan päätehtävistä, ja kun se liittyy hyvin järjestettyyn
terveydenhoitoon, ei sen merkitystä voi
halveksia.
Kansan sivistystyössä pystyy armeija nykyisin antamaan kasvatusta
vuosittain noin 27 000 miehelle, joista
osa muuten jäisi vieläkin, huolimatta
siitä, että meillä on pitkälle kehitetty

Kaikkein tärkeimpänä on pidettävä
sitä, että koko kansa osallistuu sotilaskasvatukseen rakentavan arvostelun
merkeissä. Sen yleisen mielipiteen on
vaadittava sotilasta esiintymään aina
ja kaikkialla kuten hänelle kuuluu ja
tartuttava epäkohtiin heti kun niitä
huomaa.
Silloin, kun kansa puolueryhmityksiin katsomatta on tukemassa sotilaskouluttajia heidän työssään, on varmaa,
etteivät puolustuslaitokseen uhratut
kansakunnan varat ja aika mene hukkaan, vaan Suomen tarvitsema armeija on tarkoitustaan vastaava, olkoonpa
kyseessä rauha tai sota.

Kadetti Raimo Viita

koululaitos, ilman edes tyydyttävää
kirjoitus- ja lukutaitoa.
Puolustuslaitoksessa toimivat varusmieskerhot vetävät asevelvollisia
eri harrastusten piiriin, ja antaahan
armeija suoranaista ammattikasvatustakin siviilielämää varten. Suuri osa
autonkuljettajistammekin on esimerkiksi saanut perus- ja jatkokoulutusta
varusmiesaikanaan.
Sotaväessä vaadittava lyhyt ja sotilaallinen asioiden esitystapa opettaa
useamman kuin yhden esittämään omat
ajatuksensa selvästi ja ytimekkäästi.
Miestä, joka osaa ajatuksensa esittää ja
perustella, ei voida enää pitää massana ja vaalikarjana, vaan hyvin huomioonotettavana tekijänä siviilielämässä,
suomalaisena miehenä.
Kaikki edellä esitetyt seikat puoltavat armeijan tarpeellisuutta, ja ne
ovat jo olemassa. Mutta niitä voimme
vielä tuntuvasti tehostaa, ja se meidän
on tehtävä saadaksemme armeijasta irti
kaiken sen hyödyn, minkä se pystyy
antamaan.
Meidän on annettava upseereille
ja aliupseereille entistä perusteellisempi sotilas- ja kouluttajakasvatus
erikoisesti huomioiden omalaatuiset
olosuhteemme, jotta he pystyisivät
täyttämään tehtävänsä mahdollisimman
täydellisesti.
Kouluttajakasvatuksessa on tehostettava entisestäänkin sosiaalista ja
psykologista puolta, sillä sen merkitystä ei varmasti koskaan yliarvioida.
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Kadetti Raimo Viidan sotilasurasta muodostui monipuolinen ammattiupseerin ja erityisesti taktiikkaan
sekä koulutusasioihin paneutuneen
vaativan, tarkan ja täsmällisen upseerin ura. Hänen palveli nuorempana
upseerina Jalkaväkirykmentti 8:ssa,
opetus upseerina Kadettikoulussa,
komppanian päällikkönä Pohjan Prikaatissa, toimistoupseerina ja toimistoesiupseerina Pääesikunnassa,
pataljoonaupseerina Uudenmaan
Jääkäripataljoonassa, Maasotalinjan johtajana ja taktiikan opettajana Sotakorkeakoulussa, pataljoonan
komentajana Karjalan Jääkäripataljoonassa, Päällystöopiston johtajana,
koulutusosaston päällikkönä ja jalkaväentarkastajana Pääesikunnassa.
Kenraaliluutnantti Raimo Viita jäi
reserviin puolustusvoimien koulutuspäällikön tehtävästä. 
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pääsihteerin palsta

Tervetuloa mukaan Kadettikunnan
juhlavuoden tapahtumiin
Kadettikunnan työlle
tunnustusta

Nuoret, arvot ja
maanpuolustus

Kadettikunnan 90-vuotisjuhlan päiväjuhla Helsingin yliopiston lähes
täydessä juhlasalissa oli mitä lämminhenkisin tilaisuus. Järjestömme
sai valtiojohdon, Puolustusvoimien ja
Rajavartiolaitoksen selkeän kiitoksen
ja vankkumattoman tuenilmauksen työlleen. Kaaderilaulajien ja Kaartin Soittokunnan esiintyminen tekivät juhlasta
erityisen mieleenpainuvan. Juhlapäivän tervehdykset ja puheet osoittivat,
että 1970-luvulla tehty selkeä työnjako
Upseeriliiton ja Kadettikunnan välillä
on ollut toimiva järjestely. Järjestömme
valtakunnallinen ja jäsenistömme maakunnallinen maanpuolustustyö erityisesti koululaisten ja naisten keskuudessa
sai selkeän kiitoksen. Tunnustuksena
pyyteettömästä maanpuolustustyöstä ja
erityisen ansiokkaasta toiminnasta Kadettikunnan tarkoitusperien toteuttamiseksi sai Kadettikunnan puheenjohtaja
kunnian luovuttaa juhlatilaisuudessa
Kadettikunnan ansiomerkit 107–125 ja
Kadettikunnan ansiomitalit miekkojen
kera saajilleen.

Kadettikunnan, Reserviupseeriliiton,
Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen ja
Poliisiammattikorkeakoulun sekä Nuorisotutkimusverkoston toteuttaman arvoseminaarin julkaisu ”Nuoret, arvot
ja maanpuolustus” julkaistaan Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella
10.3.2011. Kadettikunta valmistelee
kuluvana vuonna yhdessä Reserviupseeriliiton kanssa jäsenistöilleen
suunnattavaa arvotutkimusta. Tutkimus
toimeenpannaan ensi vuonna.

Edessä upea
kevätkokouspäivä
Hämeenlinnassa
Kadettikunnan kevätkokous, maanpuolustusjuhla ja Hämeenlinnan kaupungin vastaanotto sekä ”Kadettikunta
90 vuotta” -iltajuhla järjestetään Hämeenlinnassa lauantaina 26.3. Maanpuolustusjuhlan juhlapuhujana toimii
Etelä-Suomen Aluehallintoviraston
ylijohtaja Anneli Taina. Kanta-Hämeen
kadettipiiri on tehnyt mittavat järjestelyt kokousvieraiden viihtymisen takaamiseksi ja toivottaa kadettiveljet ja
-sisaret avec lämpimästi tervetulleiksi
Hämeenlinnaan ja Aulangolle. Kevätkokouspäivän ohjelmaan voi tutustua
tarkemmin toisaalla lehdessämme.
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Kadettikunnan suurhanke
”Maailman muutos ja
Suomi”
Kadettikunnan toteuttama historian
ja turvallisuuspolitiikan suurhanke ”Maailman muutos ja Suomi” on
valmistumassa. Sen sisältö kohdistuu presidentti Martti Ahtisaaren ja
tasavallan presidentti Tarja Halosen
presidenttikausiin. Multimediatuotteen julkistamistilaisuus järjestetään
keskiviikkona 23.3. Kansallismuseon
auditoriossa. Opetusmultimedian sisältöön voi tutustua internet-osoitteessa
www.maailmanmuutos.fi/smm. Tuote
on jatkoa Kadettikunnan aikaisemmin
tuottamalle historian ja turvallisuuspolitiikan ”Kylmä sota” -oppimisympäristölle. ”Maailman muutos ja Suomi”
-multimediaoppimisympäristö on niin
sanottu hybridituote, johon kuuluvat
oppikirja, CD/DVD-levy ja internetissä
oleva kaikille avoin oppimisympäristö. Kadettikunta luovuttaa uuden oppikirjan jokaiselle maamme historian
ja yhteiskuntaopin opettajalle, joita
on noin 1 700 henkilöä. Kadettikunta
on aikaisemmin valmistanut ”Veteraanien perintö – Itsenäinen Isänmaa”
-multimediaoppimisympäristön, jonne
on kohdistunut yli 8,8 miljoonaa tietohakua internetissä viimeisen viiden
vuoden aikana. Myös Kadettikunnan
ylläpitämään Turvallisuuspolitiikan
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Tietopankkiin on kohdistunut miljoonia tietohakuja viimeisten vuosien
aikana. Nyt julkaistava uusi tuote on
hyvin monipuolinen ja laaja tietopankki maailman ja Suomen tapahtumista
1990-luvulta nykypäivään. Tietopankissa on runsaasti kuvamateriaalia ja muun
muassa alkuperäisiä uutislähetyksiä videoituna. Kannustankin kadettipiirejä
esittelemään uutta historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristöä
paikallisille opettajille ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistoimintatahoille.

Juhlavuoden tapahtumat
Kadettikunnan juhlavuoden tapahtumat jatkuvat heti Hämeenlinnan
kevätkokouksen jälkeen Kaaderilaulajien kevätkonsertilla 16.4. Helsingin
Ritarihuoneella. XIII Kaaderigolf pelataan elokuussa, ja syksyllä on ohjelmassa perinteiset Kaaderitanssiaiset
Santahaminassa. Lokakuussa Kadettikunta osallistuu yhteiskunnalliseen
arvokeskusteluun järjestämällä arvoseminaarin yhdessä Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskorkeakoulun
kanssa. Marraskuussa paneudumme
turvallisuuspolitiikkaan ja järjestämme
turvallisuuspolitiikan juhlaseminaarin
yhdessä 80 vuotta täyttävän Reserviupseeriliiton kanssa. Lisäksi kukin
kadettipiiri järjestää erilaisia maakunnallisia tapahtumia omalle jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen.
Juhlavuoden kunniaksi valmistuu
myös Kadettikunnan uusi toimintastrategia, jolla linjataan toimintaamme
tuleviksi vuosiksi.
Constantem Decorat Honor –
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi
juha.tammikivi@kadettikunta.fi

toiminta

Kuva Juhani Kandell / Puolustusvoimat.

Matrikkelin luovutus ylipäällikölle

Uusi Kadettiupseerimatrikkeli luovutettiin tasavallan presidentille 11.1.2011. Kuvassa
vasemmalla Upseeriliiton puheenjohtaja Harri Westerlund, Kadettikunnan puheenjohtaja,
kenraalimajuri J-P Liikola, matrikkelitoimituskunnan puheenjohtaja Jukka K Pajala sekä
matrikkelin päätoimittaja Marco Krogars.

Kadettikunnan tuottama historian
ja turvallisuuspolitiikan suurhanke valmistumassa

M

aailman muutos ja Suomi
-multimediaoppimisympäristön julkistaminen järjestetään
23.3.2011 Kansallismuseon auditoriossa. Julkistamistilaisuus on lehdistö- ja
kutsuvierastilaisuus.Tilaisuudessa
esitellään dosentti Pekka Visurin kirja
”Maailman muutos ja Suomi” sekä
internetpohjainen oppimisympäristö
”Maailman muutos ja Suomi”. Tuotteen reaaliaikaiseen työvaiheeseen voi
tutustua Kadettikunnan ylläpitämällä
internetsivustolla www.maailmanmuutos.fi/smm.
Tuote esitellään myös Kadettikunnan maanpuolustusjuhlassa Hämeenlinnassa 26.3.2011.

Maailman muutos
ja Suomi
Kylmän sodan päätösvaihe
Euroopan turvallisuuspoliittinen kehitys 1990-luvulla
Yhdysvallat ja ”sota terrorismia” vastaan
Maailman valtasuhteiden muutos
Euroopan kehitysnäkymät
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Suomen liittyminen Euroopan unioniin
Suomi muutoksen maailmassa
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toiminta

P

Kadettikunta palkitsi ansioituneita
eversti Ahti Ensio Lappi (Helsinki),
everstiluutnantti Matti Antero Mattila
(Helsinki), everstiluutnantti Veikko
Elias Poikonen (Vantaa), everstiluutnantti Matti Toivo Johannes Soini
(Sastamala), everstiluutnantti Toivo
Antero Susi (Kouvola), komentaja
Marko Anssi Petteri Laaksonen (Kirkkonummi), majuri Kimmo Pentti Ensio
Hakanen (Kouvola), majuri Veikko
Johannes Hellman (Helsinki), majuri
Markku Ensio Jämsä (Jyväskylä),
majuri Timo Tapio Liene (Helsinki),
majuri Jari Markus Riihimäki (Kangasala), majuri Vesa Petteri Valtonen
(Kouvola), kapteeni Petri Ilari Haataja
(Ylöjärvi), kapteeni Miika Juhani Keskinen (Tampere), kapteeni Erkki Akseli

Paalu (Kankaanpää), kapteeni Oskari
Olavi Paavola (Hattula), kapteeni
Veikko Nikolai Votshenko (Kankaanpää), kapteeniluutnantti Petteri Mikael
Liitola (Kouvola), opetusneuvos Pekka
Tapani Iivonen (Helsinki), filosofian
maisteri Tellervo Karikoski (Hämeenlinna), toimistonhoitaja Sabina Krogars
(Loviisa), toimistosihteeri Susanna
Tuononen (Helsinki).
Ansiomitalit luovutetaan saajilleen
Kadettikunnan maanpuolustusjuhlassa
Hämeenlinnan Raatihuoneella lauantaina 26.3.2011.
Kadettikunta ry onnittelee ansiomitalein palkittuja – Constantem Decorat
Honor.

Kuva Juhani Kandell / Puolustusvoimat.

uolustusministeri Jyri Häkämies
on myöntänyt Kadettikunnan
hallituksen esityksestä Kadettikunnan 90. vuosipäivänä 27.1.2011
ansiomitalit miekkojen kera seuraaville
henkilöille:
kontra-amiraali Antero Karumaa
(Espoo), kenraalimajuri Hannu Särkiö
(Espoo), everstiluutnantti Pekka Karikoski (Hämeenlinna), everstiluutnantti
Jukka Saario (Hämeenlinna), majuri
Jussi Aaltonen (Kangasala), majuri Esa
Koivu (Kankaanpää), majuri JukkaPekka Mustonen (Helsinki), majuri
Olli Vuorio (Helsinki).
Lisäksi puolustusministeri on
27.1.2011 myöntänyt Kadettikunnan
ansiomitalin seuraaville henkilöille:

Päiväjuhlassa luovutettiin Kadettikunnan ansiomitalit miekkojen kera.
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toiminta

K

Kadettikunnan ansiomerkit
Järjestömme 90-vuotisjuhlapäivänä
Kadettikunnan hallitus on myöntänyt
Kadettikunnan ansiomerkit ”tunnustuksena erityisen ansiokkaasta toiminnasta
Kadettikunnan tarkoitusperien toteuttamiseksi” seuraaville henkilöille:
ansiomerkki n:o 107 eversti Sampo
Ilmari Ahto, n:o 108 majuri Aarno
Tauno Juhani Arponen, n:o 109 everstiluutnantti Martti August Ericsson,
n:o 110 everstiluutnantti Karl Martin
Mikael Heinrichs, n:o 111 eversti
Heikki Ilmari Hult, n:o 112 majuri
Olavi Salomon Kandolin, n:o 113 komentaja Matti Risto Ketola, n:o 114
everstiluutnantti Pentti Antero Korhonen, n:o 115 everstiluutnantti Ilkka
Heikki Juhani Kouri, n:o 116 kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola, n:o 117

kapteeni Jarno Ilmari Limnéll, n:o 118,
eversti Matti Kustaa Lukkari, n:o 119
majuri Hannu Kalervo Myllynen, n:o
120 eversti Jarmo Ilmari Myyrä, n:o
121 eversti Ensio Ilmari Mäkipelto,
n:o 122 everstiluutnantti Markku Olavi
Nissinen, n:o 123 komentajakapteeni
Ari Petri Rajamäki, n:o 124 everstiluutnantti Tapio Untamo Skog, n:o 125
majuri Jyrki Pertti Juhani Vaaramo.

Kuva Juhani Kandell / Puolustusvoimat.

adettikunnan työ perustuu
vapaaehtoisuuteen ja aatteellisuuteen. Se on työmme
edellytys ja voima. Vuosien kuluessa
on eri tavoin pyritty palkitsemaan niitä
uurastajia, jotka ovat tehneet pyyteetöntä työtä yhdistyksemme tavoitteiden
hyväksi.
Pitkäaikainen, vuosikausia – jopa
vuosikymmeniä – jatkunut toiminta
on haluttu huomioida myöntämällä
Kadettikunnan ansiomerkki. Näiden
ansiomerkkien myöntäminen aloitettiin
60 vuotta sitten, kun Kadettikunta täytti
40 vuotta.
Kautta aikojen Kadettikoulusta on
valmistunut 10 690 upseeria. Päiväjuhlassa jaettiin 19 ansiomerkkiä numeroiltaan 107–125.

Kuvassa ansiomerkkien saajat yliopiston juhlasalissa 27.1.2011.
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Kylkiraudan kirjoittajan ohjeet
Kylkirauta on kadettiupseerille ja maanpuolustuksen asiantuntijoille erinomainen
kirjoitusten julkaisufoorumi. Kylkiraudan kautta tavoitat tuhansia lukijoita. Älä jätä
artikkeliasi pöytälaatikkoon tai tietokoneen kovalevylle, vaan lähetä se Kylkiraudan
toimitukseen. Ohessa muutama ohje kirjoituksesi viimeistelyyn:
1) Kirjoita selkeästi ja vältä monimutkaisia virkkeitä.
2) Hyvän artikkelin ei tarvitse olla pitkä. Usein 3–5 liuskaa on sopiva mitta.
3) Kirjoituksella tulee olla punainen lanka, keskeinen sanoma, jonka haluat lukijoille
välittää.
4) Kuvitus elävöittää ja selkeyttää sanomaa. Jos sinulla ei ole sopivaa kuvaa käytössäsi,
tee artikkelin yhteyteen kuvitusehdotus. Muista laatia myös kuvatekstit.
5) Vältä liiallista lyhenteiden käyttöä tai kapulakieltä.
6) Väliotsikointi auttaa sekä kirjoittajaa että lukijaa.
7) Kieliasuun kannattaa panostaa! Tekstin looginen rakenne ja täsmälliset, huolitellut,
ilmaukset takaavat sen, että lukija ymmärtää ajatuksesi niin kuin olet ne tarkoittanut.
8) Älä ”pelkää” kirjoittamista. Me autamme tarvittaessa.
Kylkiraudan toimituskunta käsittelee artikkeliehdotuksesi sen saavuttua. Saatamme
pyytää vielä muokkaamaan julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta.
Juha-Antero Puistola
Päätoimittaja

Tutustu Kadettikunnan kotisivuihin ja multimediatuotteisiin
osoitteessa www.kadettikunta.fi.
Veteraanien Perintö – Itsenäinen Isänmaa: www.veteraanienperinto.fi
Turvallisuuspolitiikan tietopankki: www.kadettikunta.fi/turvallisuus.
Suomi kylmässä sodassa -multimediaoppimisympäristö: www.kylmasota.fi
Maailman muutos ja Suomi -multimediaoppimisympäristö: www.maailmanmuutos.fi
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Kadettikunnan kevätkokous, maanpuolustusjuhla
ja vastaanotto sekä ”Kadettikunta 90 vuotta”
-iltajuhla Hämeenlinnassa lauantaina 26.3.2011
Kadettikunta ry:n säätömääräinen kevätkokous järjestetään Hämeenlinnassa
lauantaina 26.3.2011 kello 12.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Kadettikunnan hallitukselle sääntöjen mukaisesti neljä viikkoa ennen kokousta kirjallisesti
lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan
jäsenet. Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla valtakirjalla on sallittu.
Kokouspäivän ohjelma
11.00–11.45 Lounas (Hotelli Rantasipi Aulanko, Aulangontie 93)
11.45–12.00 Valtakirjojen tarkastus (Hotelli Aulanko, kokoushuone)
12.00–13.30 Sääntömääräinen kevätkokous (Hotelli Aulanko, kokoushuone)
12.00–13.00 Puolisoille tarkoitettu tutustuminen Kultakeskuksen toimintaan ja näyttelyyn
13.30–14.00 Tauko ja valmistelut
14.00–14.15 Linja-autokuljetus Hämeenlinnan Raatihuoneelle
14.30–16.00 Maanpuolustusjuhla Raatihuoneella (Raatihuoneenkatu 15)
16.15–17.30 Hämeenlinnan kaupungin vastaanotto Raatihuoneella
17.30–18.00 Linja-autokuljetus Hotelli Aulangolle
18.00–19.30 Tauko ja valmistautuminen iltajuhlaan
19.30–24.00 ”Kadettikunta 90 vuotta” -iltajuhla (Hotelli Rantasipi Aulanko)
Päivätilaisuuksissa asuna on palveluspuku tai tumma puku. Juhlaillallisella asuna on
juhlapuku tai tumma puku, kunniamerkit.
Maanpuolustusjuhla, kaupungin vastaanotto ja iltajuhla on tarkoitettu myös
puolisoille.
Kadettikunta on varannut kokouspaketin Hotelli Rantasipi Aulangolta, jonne kokousedustajien avec toivotaan majoittuvan.Yhteystiedot: puhelin 03 658 801, sähköposti aulanko.
rantasipi@restel.fi. Majoitusvaraukset hoitaa kukin osallistuja itse ja varausta tehdessään
mainitsee kyseessä olevan Kadettikunnan tilaisuuden.
Kadettikunta on varautunut tukemaan kutakin kadettipiiriä kahden virallisen kokousedustajan avec osallistumisen mahdollistamiseksi Hämeenlinnan upeaan kokous- ja
juhlapäivään sekä iltajuhlaan.
Ilmoittautuminen osallistumisesta eri tilaisuuksiin (lounas, kokous, maanpuolustusjuhla,
vastaanotto ja iltajuhla sekä kuljetukset Raatihuoneelle ja hotellille) pyydetään tekemään
17.3.2011 mennessä ensisijaisesti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella www.kadettikunta.
fi tai Sabina Krogarsille, puhelin 09 490 759 tai sähköposti kadettikunta@kadettikunta.fi.
Illalliskortin hinta on 50 euroa/henkilö. Illalliskorit pyydetään maksamaan 17.3. mennessä
Kadettikunnan tilille Nordea 101450-91505.
Tervetuloa Hämeenlinnaan!
Kadettikunnan hallitus ja Kanta-Hämeen kadettipiiri
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Kadettiupseerit 1920–2010 matrikkeli
Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry ovat tuottaneet yhdessä Kadettiupseerit
1920–2010 -matrikkelin. Matrikkeli on korkeatasoisin ja laajin upseerimatrikkeli,
joka on koskaan Suomessa valmistettu.
Kadettiupseereita on valmistunut itsenäisyyden aikana yhteensä 10 690 henkilöä.
Matrikkelin myyntihinta on 80 euroa + postimaksu (11 euroa).
Tilaaja voi olla muukin kuin Kadettikunnan tai Upseeriliiton jäsen. Se voi olla
yhdistys, viranomainen tai Kadettikunnan tai Upseeriliiton yhteistoimintakumppani
sekä kokonaismaanpuolustuksen alueella toimiva henkilö tai yhdistys. Matrikkelia
suositellaan esimerkiksi viranomaisten ja kirjastojen käyttöön.
Mahdolliset matrikkelia koskevat tilaukset ja tiedustelut pyydetään tekemään
ensisijaisesti sähköpostilla Kadettikunnan toimistonhoitaja Sabina Krogarsille:
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi, puhelin 09 490 759, fax 09 446 262.
Kadettikunnan ja Upseeriliiton Matrikkelitoimituskunta

Kaaderit jouluaaton kunniavartiossa

Kadettikunnan jäseniä kunniavartiossa jouluaattona vuonna 2010 Hietaniemen hautausmaalla.
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Kadettiupseerin isännänviiri

K

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

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

Uusia henkilöitä Kylkiraudan toimituksessa

K

ylkirauta-lehden uutena päätoimittajana on aloittanut
komentaja Juha-Antero Puistola. Artikkelitoimittajaksi valittiin
filosofian tohtori Joonas Sipilä. Molemmat työskentelevät Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksessa.
Lehden toimitus on saanut myös kielenhuoltajan: filosofian maisteri Sara
Hännikäisen. Hän työskentelee Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja
sotilaspedagogiikan laitoksessa. Kuvatoimittajana jatkaa Liisa Knudsen
ja taittajana Kadettikunnan toimistonhoitaja Sabina Krogars.
Kylkirauta-lehden toimitus taittokokouksessa 16.2.2011 Kadettikunnan toimistossa. Vasemmalta artikkelitoimittaja Joonas Sipilä,
kuvatoimittaja Liisa Knudsen, päätoimittaja Juha-Antero Puistola,
taittaja Sabina Krogars ja kielenhuoltaja Sara Hännikäinen.
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Juhlavuoden kirjoituskilpailu
Kylkiraudan sisältö syntyy aktiivisten kirjoittajien avulla. Jokainen numero on
tulosta halustamme ja kyvystämme jakaa tietoamme, ajatuksiamme tai mielipiteitämme. Juhlavuoden kunniaksi Kylkirauta järjestää lukijoilleen kirjoituskilpailun,
jonka avulla toivomme aktivoivamme kokeneiden kirjoittajien lisäksi uusia kynätaitureita. Toimituksen parhaiksi arvioimat kirjoitukset julkaistaan kirjoittajan
luvalla Kylkiraudan numerossa neljä. Lisäksi kirjoittajat palkitaan Kadettikunnan
kannustusstipendillä.
Kirjoitusohje
Kirjoita napakasti, noin 4 sivua, aiheesta Puolustusvoimat ja uusi toimintaympäristö – kuinka muutosta johdetaan?
Tuo esiin organisaatiouudistusten, henkilöstöjärjestelyjen, muuttuvien tehtävien,
turvallisuusympäristömme ja muiden muutosten nostattamia haasteita ja erityisesti johtajan keinoja haasteiden voittamiseen. Osoita oppimiasi hyviä käytänteitä
ja vältettäviä virheitä. Kerro, kuinka vakuutamme kansalaiset, alaiset, kollegat ja
esimiehet muutosten välttämättömyydestä ja hyödystä. Artikkelisi voi käsitellä
kaikkia tai valittuja puolustusvoimien tehtäviä.
Artikkeliin liittyvien kuvien tulee olla jpeg-muodossa vähintään 300 dpi:n resoluutiolla. Muista, että joskus hyvä kuva vastaa tuhatta sanaa.
Lähetä artikkelisi 15.8.2011 mennessä osoitteeseen juha-antero.puistola@
kadettikunta.fi.
Juha-Antero Puistola
Päätoimittaja
Kylkirauta

Korjauksia merkkipäiväluetteloon
75 vuotta
Rairama Pertti

45. k

22.4.

70 vuotta
Vilhu Raimo
evl
Karhumäki Veikko maj

49. k
55. k

13.3.
täyttää vuonna 2016

50 vuotta
Peltonen Hannu

69. k

24.4.
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matkoilla

Hallitsemme kierrättämisprosessin, joka
auttaa toteuttamaan entistä puhtaamman
ja fiksumman kulutusyhteiskunnan
arjen. Sellaisen, jossa tänään tarpeeton
materiaali palautuu tuotantoon ja
uudessa muodossa takaisin markkinoille
haluttavana hyödykkeenä.

Onko
jälkee
vai ei?

Ota selvää: www.kuusakoski.fi
tai kysy lisää maksuttomasta
palvelunumerostamme 0800 30880

Kierrätä! Kuusakosken jäljiltä maailma on vihreämpi!

toiminta

Nauti varallisuudestasi
AsuntoJousto on laina, jonka avulla voit
hyödyntää asuntovarallisuuttasi haluamaasi
tarkoitukseen. Soita 0200 3000 (pvm/mpm)
ma–pe 8–20.

Nordea Pankki Suomi Oyj

KADETTIKUNTA RY:n MYYNTIARTIKKELIT
TUE TOIMINTAA – TILAA
1.1.2011
ADRESSIT
Toimitus myös suoraan vastaanottajalle (halutulla tekstillä varustettuna). Hintoihin lisätään
postikulut.
4-lehtinen
10,00
KIRJEENSULKIJAMERKIT
suruadressi
10,00
tunnus
0,70 / kpl
sininen
25,00
arkeittain
17,50 (25 kpl)
mokkakantinen
ml. kuoret
PIENOISADRESSIT
tunnuksella
0,60
kolme kadettia
0,60
ml. kuoret
KORTIT
kiitoskortti (sk, rk)
0,40
kortti ilman tekstiä
0,60
kutsukortti
0,40
MUUT
pöytäkortti
0,30
kadettipatsas
2.000,00
standaari
25,00
MERKIT
jäsenmerkki
20,00
cd Kautta maan ja
15,00
meren ja ilman…
upseerin
30,00
cd, Eessä seisten,
10,00
virkatutkintomerkki
eellä mennen
isännänviiri 4 m
42,00
isännänviiri 5 m
85,00
KIRJAT
Juhlakirja
Hehkuvin
12,00
kadettiperinteistä
25,00
mielin,Kadettikuoron
150-vuotishistoriikki
Kadettiupseerimatrik54,00
Kaaderilauluja
30,00
keli 1920-2000
Kadettiupseerimatrik80,00
keli 1920-2010
Lisäksi on myynnissä kurssikirjoja
Tilaaja:
Osoite:
Tilaukset postitse
Kadettikunta, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki
Puhelimitse
09 490 759
faxilla
09 446 262
S-postilla
sabina.krogars@kadettikunta.fi

Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Vuoden 2011 jäsenmaksut
Kadettikunnan jäsenmaksut vuodelle 2011 on postitettu 23.2.2011.
Huomioikaa, että jäsenmaksujen pankkitili on Nordea 174530-92348, IBAN FI19
1745 3000 0923 48.

Toimistonhoitaja lomalla
Kadettikunnan toimistonhoitaja on lomalla 18.4.–29.4.2011.

Kadettikunnan sähköpostitiedottamista tehostetaan
Kadettikunnan sähköpostitiedottamista on kehitetty uuden jäsenrekisterijärjestelmän käyttöönoton myötä. Kadettikunta ja kadettipiirit voivat lähettää
omalle jäsenistölle suunnattuja sähköpostitiedotteita käyttäen jäsenrekisterin
toimintoja.Viesteihin ei voi liittää liitetiedostoja, jolloin virusvaara on minimoitu.Viestiin voidaan liittää linkki esim Kadettikunnan kotisivulle.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi Kadettikunnan toimistolle osoitteeseen:
kadettikunta@kadettikunta.fi, niin lisäämme sähköpostiosoitteesi Kadettikunnan postituslistalle.

Kadettikurssit huomio!
Kadettikurssit voivat käyttää Kadettikunnan kotisivuja kurssinsa tiedottamiseen. Lähettäkää materiaali Kadettikunnan toimistoon, niin avaamme
kadettikurssille oman sivun osoitteessa: www.kadettikunta.fi/organisaatio/
kadettikurssit/kadettikurssien kuulumisia.

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 toimistoon.
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Lämminhenkiset Kaaderitanssiaiset
Munkkiniemen Kadettikoulussa

Kapteeni Marko Palokangas kertoi
Munkkiniemen Kadettikoulun historiasta.

”Juuan Ville” kadettien tulkitsemana ”Hei juu, Juuan Ville.

”Juuan Ville” nuorten upseerien tulkitsemana sai muodon ”Hei juu,
Juuaan Ville”.
Kadetti Lauri Nieminen (96. k)
Arkadia-Munkkiniemen kadettina.
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Kaartin Soittokunnan erinomainen varusmiesbändi
piti tanssijat vauhdissa.

Marja ja Hannu Aikion tanssinäyte.

Kadetit daameineen vauhdissa mukana.

Kadettikunnan puheenjohtaja tanssin pyörteissä.

Keskellä Kadettikunnan varapuheenjohtaja, eversti
Ensio Mäkipelto puolisonsa Kirstin kanssa. Oikealla Puolustusvoimien komentopäällikkö Sakari
Honkamaa puolisonsa Elisan kanssa

Merja Liikola, Anu Tammikivi, Tuija Pekkola ja
Anne Sjöblom.

Valokuvat Tuija Pekkola ja Juha Tammikivi
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Kadettikunnan vuosipäivän vietto Georgiassa

Kuvassa European Union Monitoring Mission (EUMM) -kaartia Kadettikunnan juhlapäivää viettämässä
Georgian Tbilisissa. Vasemmalta Ingmar Hermansson, Harri Saarinen, Tapio Kotala, Jussi Saressalo,
Antti Juntunen ja Harri Eronen.

Kylkirauta 1/2011

52

ajankohtaista

Tunnetko Kadettikoulun perinnehenkilöstöä?
toriasta. Jos tunnet vaikkapa Anttolan
simppuun liittyvän tarinan, lähetä tietosi meille.
96. Kadettikurssin perinnehenkilöstö kiittää jo etukäteen osallistumisestanne historiatietojen keruuseen.
Lisäksi haluamme kiittää tähän mennessä projektia tukeneita henkilöitä.
Kadettikersantti Toni Mononen
96. Kadettikurssi
Wanha kaaderi
Sähköposti: toni.mononen@
riihi-kimara.fi
Puhelin: 040 5933818

Kadettialikersantti Antti Pajuranta
96. Kadettikurssi
Perinteiden isä
Sähköposti: antti.pajuranta@netti.fi
Puhelin: 044 0654865
Mikäli haluatte toimittaa perinnetiedot kirjeitse, kirjeen voi lähettää
Kadettikunnan toimistoon osoitteeseen
Kadettikunta, Eino Leinon katu 12 E
64, 00250 Helsinki.

Kuva Ilppo Voutilainen

S

elvittelemme Kadettikoulun
perinnehenkilöstöön ja perinnehenkilöihin liittyvää historiaa.
Tavoitteena on selvittää kunkin kadettikurssin perinnehenkilöstö: Millaisia
perinnehenkilöitä ja millaisia perinnetehtäviä on vuosien varrella ollut?
Selvitystä on tähän asti tehty ottamalla yhteyttä aikaisempiin Perinteiden
isiin ja etsimällä tietoja kadettikurssien
julkaisemista kurssihistoriikeista. Työn
pohjana on ollut varsin kattava Perinteiden isät -luettelo, jossa on varmat
nimitiedot noin 70 henkilöstä. Lisäksi
tiedossa on noin 15 epävarmaa nimeä.
Tällä hetkellä on selvillä 36 kadettikurssin perinnehenkilöstötiedot.
Lisäksi noin kymmeneltä kurssilta on
saatu osittaisia tietoja. Pyytäisimmekin
Teitä, arvon kadettiupseerit, lähettämään meille puuttuvien, alla mainittujen, kurssien perinnehenkilöstöjen
nimitietoja.
Jo jokseenkin vakiintuneena kokoonpanona perinnehenkilöstössä
on ollut Perinteiden isä, Vanhempi
adjutantti, Nuorempi adjutantti, Haapaniemen kadetti, Haminan kadetti,
Arkadia-Munkkiniemen kadetti sekä
Wanha kaaderi. Kaikkia perinnehenkilöitä ei ole esiintynyt kaikilla
kursseilla, ja lisäksi varsinkin vanhemmilla kursseilla on ollut vielä muita
perinnehenkilöitä, kuten Brahenlinnan
kadetti. Myös heidän nimitiedoistaan
olemme yhtälailla kiinnostuneita.
Esimerkiksi kurssilla 26 oli edellä
mainittujen lisäksi Anttolan simppu,
Lotja-Paavo, Hagert, Vauva, Musiikin
ihmelapsi sekä Kaljupäisten kerhon
puheenjohtaja.
Seuraavilta kadettikursseilta puuttuu perinnehenkilöstötietoja: 83, 71,
68, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57,
56, 53, 52, 51, 50, 48, 45, 42, 41, 40,
39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30,
29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19,
18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Pyydämme välittämään kurssinne perinnehenkilöstön nimitiedot
kadettikersantti Toni Monoselle tai
kadettialikersantti Antti Pajurannalle. Varsinaisten nimitietojen lisäksi
otamme mielellämme vastaan tietoja
eri perinnehahmojen taustasta tai his-
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27. Kurssin rouvatapaamiset
Arvoisat rouvat jatkavat edelleen aikaisemmin sovittuun tapaan vapaamuotoisia tapaamisiaan. Paikka on talviajaksi muuttunut: Stockmannin 8.
kerroksen ravintola F8 Easy-sali. Aika on edelleen kunkin kuukauden toinen
maanantai kello 13.00.
Kirjoittakaa muistiin kalenteriinne ja antakaa tiedon kiertää. Tämä ilmoitus
ei ehkä tavoita kaikkia asianosaisia. Tervetulleita ovat kaikki, myös kadettiveljet
ja ”nuoriso”.
Kokoonnutaan 8. kerroksen hissiaulaan. Paikalla ohjaajina toimivat mahdollisuuksien mukaan rouvat Raili Auer ja Anna-Liisa Mandelin.
Tervetuloa!
Olli Fallenius

Kutsu Studia Militaria -seminaariin ja Suomen
Sotatieteellisen Seuran kevätkokoukseen
Suomen Sotatieteellinen Seura ry järjestää kaikille avoimen Studia
Militaria -seminaarin ja jäsenille avoimen kevätkokouksen torstaina maaliskuun
24. päivänä 2011 Helsingissä Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6. Seminaarin jälkeen
on viinitarjoilu.
Seminaari pidetään kello 16.00–18.15, ja sen aiheena on Teknologisen
kehityksen vaikutuksia sodankäyntiin.
Kevätkokous alkaa kello 18.45 ja siinä käsitellään sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat. Kevätkokoukselle käsiteltäväksi esitettävät muut asiat on jätettävä
hallitukselle vähintään yksi viikko ennen kokouspäivää.
Kaikki asianharrastajat toivotetaan tervetulleiksi seminaariin ja jäsenet
runsain määrin kevätkokoukseen.
Tarkempia tietoja antaa sihteeri Ismo Turunen, puhelin 040 761 2207,
ismoturunen@hotmail.com.

Sielunhoito ja sotatieteet KR 4/2010
Lukijamme ovat tiedustelleet Jarmo Toiskallion artikkelin ”Sielunhoito ja
sotatieteet” -artikkelissa mainitun kenttärovasti Seppo Kankaan kirjan tarkempia tietoja. Kyseessä on seuraava teos: Kangas, Seppo, Näkökulmia sotilassielunhoidon teoriaan ja käytäntöön. – Toimintakykyä kehittämässä: Jarmo
Toiskallion juhlakirja Military Pedagogical Reflections. Toim. Juha Mäkinen &
Juha Tuominen. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan
laitos. Julkaisusarja 1: No 6/2010. Helsinki.
Kylkirauta 1/2011
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Kadettikurssien kurssitapaamisia
65. Kadettikurssin ja 49. Merikadettikurssin 30-vuotiskurssitapaaminen
puolisoineen järjestetään lauantaina 10. syyskuuta 2011 Santahaminassa.
Yhteyshenkilö: Juha Tammikivi, kadetti 6584, juha.tammikivi(at)kadettikunta.
fi, puhelin 0400 598 066.
89. Kadettikurssin ja 72. Merikadettikurssin 5-vuotiskurssitapaaminen
järjestetään 23.–24.heinäkuuta 2011. Kokoontuminen iltapäivällä Santahaminassa, josta siirtyminen risteilylle. Yhteyshenkilö: Pekka Jokinen, kadetti
9901, pekka.jokinen(at)mil.fi.
Lisätietoja tapahtumista on osoitteessa www.kadettikunta.fi/organisaatio/
kadettikurssit/kadettikurssien kuulumisia.

Tehokas tarvikeratkaisu
jokaiseen toimistoon

– TEHOKAS TOIMISTO

www.lindell.fi
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Etelä-Savon Kadettipiirin, Upseeriliiton Mikkelin
osaston ja UAY Mikkelin alaosaston
sääntömääräinen kevätkokous 29.3.2011
Mikkelin upseerijärjestöjen perinteinen kevätkokousputki järjestetään
tiistaina 29.3.2011 kello 14.00 alkaen Mikkelin Upseerikerholla vanhalla
kasarmialueella. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kello 14.00
alustus ajankohtaisesta aiheesta ja kokoukset kello 15.00 alkaen. Tarjoilu
varataan ennakkoilmoittautumisten perusteella. Ilmoittautumiset 22.3.2011
mennessä mika.barck@mil.fi, PVAH, puhelin 0299 410 154 tai olli.helanen@
mil.fi, PVAH, puhelin 0299 410 153.

Puolustusvoimien strateginen kumppani Millog Oy
vastaa maavoimien ajoneuvo- ja panssarikaluston,
ase- ja elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden
asennuksista, modifikaatioista ja kunnossapidosta
sekä osallistuu maavoimien materiaalihankkeisiin.

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30
33100 TAMPERE
Puh. 020 469 7000

w w w. m i l l o g . f i
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Pekka Visuri

Maailman muutos ja Suomi
Viime vuosisadalla kaksi maailmansotaa ja kylmä sota alkoivat Euroopasta ja tuottivat maanosallemme suurta tuhoa. Euroopan tilanteen
rauhoittuessa maailmanpolitiikan painopiste on jo siirtynyt muualle.
Suuri kysymys kuuluu: kuinka läntinen Eurooppa – ja Suomi sen
mukana – kykenee sopeutumaan maailman uusien valtakeskusten
syntyyn ja erityisesti Aasian suurvaltojen nousuun?

Kuva: Pekka Punkari

Kirjassa Maailman muutos ja Suomi tarkastellaan kylmän sodan
päättymisen jälkeistä kansainvälisen politiikan kehitystä sekä Suomen
ulko- ja turvallisuuspolitiikan reagointia globalisaatioon ja muihin
elinolojemme perustavaa muutosta kuvaaviin ilmiöihin.
320 sivua, suositushinta 42 €.

Ilmestyy
maaliskuussa

Pekka Visuri on valtiotieteen
tohtori ja Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, jonka erityisalaa
ovat turvallisuuspolitiikka ja
-strategia. Hän on kirjoittanut
useita teoksia kansainvälisen
politiikan ja poliittisen historian
aiheista.

Hyvinvarustelluista
kirjakaupoista.

Huoltovarmuuden
asialla

Panostamme merkittävästi uuteen tekniikkaan ja kehitämme tuotantolaitoksistamme entistä energiatehokkaampia.
Suosimme lämmön tuotannossa kotimaisia polttoaineita — puuta ja turvetta. Paikallisesti hankittavien polttoaineiden
käyttö lisää myös huoltovarmuutta ja työllisyyttä maaseudulla.
Lue lisää ympäristömyönteisestä lämmöstä: www.vattenfall.ﬁ

LÄMPÖÄ VALVEUTUNEILLE
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Luotetuista luotetuin
Taavetti Heikkinen:
Rintaman poliisi.
Toim. Jarmo Nieminen
Ajatus Kirjat, 2010
364 sivua
ISBN 978-951-20-7999-5

S

otakirjallisuutemme on
saanut ainutlaatuisen
dokumentaarisen lisän.
Mikkeliläisen Taavetti
Heikkisen vuosina 1941–1944
pitämä valvontaupseerin päiväkirja Kaarlo Heiskasen
11. Divisioonassa on autenttisuudessaan järisyttävä todistus
sodan arjesta ja julmuudesta,
mutta samalla pimeimmilläkin
hetkillä jaksamisesta.
”Rintaman poliisi” on klassikko heti ilmestyttyään, mikä
johtuu Heikkisen ”luotettavista luotettavimman” asemasta
Päämajan alaisena upseerina
ja rehellisistä havaintojen kirjaamisesta jälkipolville ilman
sensuuria. Tekstin arvoa korostaa se,
että rintamalla toimineiden 300 valvontaupseerin aineistoista valtaosa joko
tuhottiin tai siirrettiin maasta Stella
Polaris -operaatiossa sodan jälkeen.
Heikkisen sota oli osaksi sisäisestä
turvallisuudesta huolehtimista ja osaksi
vastavakoilua. Tehtävänä oli seurata
joukon mielialoja ja pitää komentajat
tietoisina tilanteesta. Lisätehtävänä oli
muun muassa ottaa haltuun pidätetyt
vakoojat, hoitaa alustavat kuulustelut
sekä toimia sotaoikeuden jäsenenä.
Päiväkirjat antavat uutta tietoa
”Kylmä-Kallen” 11. Divisioonan ja
Linnan Tuntemattoman sotilaan rykmenttien kärsimyksistä, juhlahetkistä
ja arjesta.
Jatkosodan alku oli Heikkiselle
talvisodan revanssin julistus, sykähdyttävä tilanne. Päiväkirja 22.6.1941:
”Aamulla kuultiin radiosta Hitlerin
sodanjulistus. […] Suomen kansa ei
vielä tajua, miten suuri juhla alkaa.”
Sen perään 6.2.1953 tehty lisäys:
”Kyllä se olikin ’juhla’” kertoo, miten
1 020 rintamapäivää muutti 1930-luvun
suojeluskuntalaisen maailmankuvan.
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Kirjan sivuilla kulkevat mukana
olleille savolaisille tutut paikannimet:
”Istun tässä Lemetin taistelukentällä
[…]. Huomenna saan nähdä kuuluisan Ruhtinaanmäen, jossa niin moni
Mikkelin seutulainen sai sankarikuoleman.”(19.7.1941)
Väliotsikot kertovat, mitä elämä
oli rintamalla: ”Mäellä oli toistasataa
ryssän raatoa”, ”Saksalaiset ovat reippaita, mutta korpisotaan eivät pysty”,
”Jouluaamun teloitus”, ”Panostettu
ruumis”, ”Sotilaskarkureita kaikkialla”,
”Kuolemanrangaistus mahdollinen”,
”Kauneus luonnossa, pimeys sielussa.”
Päiväkirja on paikoin julmaa luettavaa, mutta uskottavasti esiin tulee myös
toisenlainen sota, jossa kalastellaan ja
ravustetaan, metsästetään, urheillaan,
urakoidaan mottimetsässä, pelataan
korttia, ryypätään ja saunotaan.
Asemasodan väsymys: ”Yhtä tylsää
koko elämä. Kevät näyttää alkavan
hiljalleen tulla, mutta eipä se paljoa
ilahduta. Väsyttää. Kaikkeen kyllästyminen, ääretön kyllästyminen vallalla.” (2.4.1943) Herroista ei piitattu:
”Divisioonissa kävi kansanedustajia.
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Huvimatka keskellä kiireisintä
kesää. Olisivat tuotantokamppailussa eivätkä täällä maleksisi.”
(25.8.1942)
Valvontaupseerin tehtävä ei
ollut helppo – ”päämajan urkkijoihin” suhtauduttiin varauksellisesti. ”Vakoojat ammutaan, ei
teitä tarvita”, totesi esikuntapäällikkö Heikkiselle tämän ilmoittautuessa divisioonassa.
Kenttäoikeutta kuitenkin
tarvittiin langettamaan sotaajan lain mukaisia rangaistuksia: ”Kenttäoikeuden jäsenenä.
Oli kymmenen juttua: varkaus,
pahoinpitelyjä, juopumuksia,
lomalta myöhästymisiä, petos,
pari itsensä silpomista, joista
toinen oli aivan lapsen näköinen
19-vuotias poikanen. Säälitti antaa 8 kk. vankeutta, mutta
minkäs laille voi.” (20.4.1943)
Sota päättyi: ”Juna toi hiljakseen kohti kotia. […] Siis elävänä
kotiin. Toivoa tätä on ennenkin
voinut, mutta ei ole uskaltanut
uskoa. Se on kuitenkin tapahtunut.” (1.5.1944)
Rauhan tultua nelilapsisen perheen
isä Taavetti Heikkinen työskenteli
komisariona Mikkelissä. Vuonna
1952 hänet nimitettiin Hirvensalmen
nimismieheksi, josta virasta hän siirtyi
eläkkeelle vuonna 1966. Kolme vuotta
myöhemmin hän kuoli arvostettuna
kunnallismiehenä 63 vuoden iässä.
Taavetti Heikkinen siunattiin haudan
lepoon Hirvensalmella juhlallisin
poliisimenoin.

Ari Valjakka
Emerituspäätoimittaja
Turun Sanomat
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Väärinymmärretty eversti
Vesa Määttä: Lakeuksien eversti Matti Laurila
Ajatus Kirjat,
Gummerus Kustannus Oy
2010, 400 sivua
ISBN 978-951-20-8275-9

M

atti Laurilasta tohtoriksi väitellyt helsinkiläinen Vesa Määttä
on kirjoittanut väitöskirjaansa
pohjautuvan Laurilan elämänkerran. Viime vuosina on ilmestynyt useita ristiriitaisten
henkilöiden elämänkertoja,
kuten Nikke Pärmin, Hans
Kalmin ja Yrjö Keinosen.
Eversti Matti Laurilan voi liittää
tähän samaan joukkoon: värikäs
ja ristiriitaisia tunteita herättävä
sotilasjohtaja.
Laurilat ovat myyttisiä hahmoja Etelä-Pohjanmaalla. Matti
Laurilan vanhempi palveli autonomian aikaan Suomen Kaartissa.
Hänen kahdesta pojastaan vanhempi,
myös nimeltään Matti, lähti vuonna
1915 hakemaan sotilaskoulutusta
Saksasta. Vapaussodan alla isä-Laurila
oli perustamassa Lapuan suojeluskuntaa, jonka toimintaan myös nuorempi
poika, Ilmari, osallistui. Legendoiksi
Laurilan perheen miehet nousivat keväällä 1918 Länkipohjan taistelussa,
jossa isä-Laurila ja Ilmari kaatuivat
lapualaistensa kärjessä. Länkipohjan
taistelusta tuli vapaussodan jälkeen
tarunhohtoinen sankarimyytti koko
maassa ja Laurilan miehiä kutsuttiin
yleisesti Lapuan lumiauroiksi.
Vapaussodan jälkeen jääkäriluutnantiksi ylennetty Matti Laurila teki
elämäntyönsä Etelä-Pohjanmaan
suojeluskunnan piiripäällikkönä.
Laurila opittiin tuntemaan jääräpäisenä, ehdottomana ja jopa kiivaana
miehenä. Piiripäällikkönä hän nautti
Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntalaisten
luottamusta ja hänen arvovaltansa punnittiin Mäntsälän kapinan rauhoittamisen yhteydessä. Talvisodassa hän johti
eteläpohjalaiset Taipaleenjoen taiste-

luihin rykmentinkomentajana. Everstiluutnantti Laurila tuli varmasti myös
suuren yleisön tuntemaksi vuonna
1989 ensi-iltansa saaneessa Talvisotaelokuvassa, jossa Esko Salminen esitti
karismaattista rykmentinkomentajaa.
Matti Laurilan luonteen ehdottomuus, jääräpäisyys ja kiivaus olivat
hänen riippakiviään koko sotilasuran
ajan. Alaistensa kanssa Laurila tuli
mainiosti toimeen, mutta esimiehien
kanssa hän oli jatkuvassa kahnauksessa. Vesa Määttä yrittää ymmärtää ja
selittää sitä, mistä toimimaton esimiessuhde kulloinkin johtui, mutta asioilla
tahtoo olla aina kaksi puolta ja riidoissa
kaksi osapuolta. Välien tulehtuminen
esimiehen kanssa huipentui heinäkuun
lopussa vuonna 1941 Laurilan toimiessa jälleen rykmentinkomentajana.
Laurila vastoin divisioonan käskyä
jätti hyökkäämättä Kumurinmäkeen,
koska koki, että divisioonan esikunta
pimitti häneltä tärkeitä tietoja vastassa olevista vihollisen linnoituslaitteista
ja että hänet pakotettiin tappiolliseen
hyökkäykseen. Episodi päättyi vasta
paria viikkoa myöhemmin Laurilan
saatua siirron rykmentinkomentajaksi
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Talvelan komentamaan armeijakuntaan.
Ottamatta sen enempää
kantaa, kuka oli oikeassa ja
kuka väärässä, en usko Laurilan joutuneen salaliiton tai hänelle viritetyn ansan kohteeksi
Kumurin taistelussa. Mutta
ajattelemisen aihetta tapaus
antaa. Kuinka 19. divisioonan komentajan, jääkärieversti
Hannukselan, ja yhden hänen
rykmentinkomentajansa väliset suhteet pääsivät tulehtumaan
niin verisesti, että tilanne vaati
Päämajan puuttumista asiaan?
Luulisi, että everstinarvoisilla
upseereilla olisi ollut muutakin
tekemistä kiivaimmassa hyökkäysvaiheessa. Liekö ollut niin,
että juuri hyökkäysvaihe rasitti
hermoja ja kärjisti henkilöstöristiriitoja.
Määttä on tehnyt mittavan
tutkimustyön käyttäen laajaa
lähdeaineistoa. Tekstin viitteet
ja parikymmentä sivua pitkä
lähdeluettelo kuvaavat kirjoittajan perinpohjaista perehtyneisyyttä aiheeseen. Jonkin verran kirjan lukemista
haittasi tutkimustekstille tyypillinen
kankeus ja asioiden pohtiminen turhan
monelta kannalta. Myös kirjoittajan
objektiivisuus suhteessa Laurilaan oli
toisinaan kyseenalaista, mutta ymmärrettävää. Itse nautin kirjassa eniten
loistavista ajankuvauksista. Erityisen
mielenkiintoisia olivat vapaussodan,
sotien välisen suojeluskuntatoiminnan
ja Pohjanmaalta kummunneen oikeistoradikalismin kuvaukset. Lakeuksien
eversti on lukemisen arvoinen teos, ei
vain pohjalaisille, vaan kaikille sotahistoriasta kiinnostuneille. On hienoa,
että Määtän väitöskirja on saatettu
myös laajan yleisön luettavaksi.

Ville Vänskä
Kapteeniluutnantti
Yleisesikuntaupseerikurssi 55
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Virolaiset vapaaehtoiset jatkosodassa
Arved Viirlaid: Pohjantähden pojat
Arved Viirlaid ja Gummerus Kustannus Oy
Ajatus Kirjat/Gummerus
Kustannus 2010
Käännös Eero Riuttala
WS Bookwell OY, Juva
ISBN 978-951-20-8241-4

J

älleen on korkean iän saavuttaneen Suomen-pojan
kynästä kirvonnut laadukas
teksti, jossa tämä kertoo, mitä hän
on nuorukaisena kokenut jatkosodan ankarina vuosina Suomen
armeijassa vapaaehtoisena palvellessaan. Kyse on kanadanvirolaisen Arved Viirlaidin uusimmasta
teoksesta ”Pohjantähden pojat”.
Sen vuonna 2009 ilmestyneen
alkuperäisteoksen ”Põhjatähe
pojad” on oivallisesti kääntänyt suomeksi paitsi Viron myös
virolais-suomalaisen sotilaskielen
todellinen asiantuntija eversti
(evp.) Eero Riuttala.
Ikään kuin alkupaloiksi historioitsija, Viron entinen pääministeri, filosofian
tohtori Mart Laar esittelee kirjailijan ja
hänen tuotantonsa. Hänen jälkeensä on
kirjailijan itsensä vuoro valottaa oman
sukupolvensa ajatusmaailmaa ja syitä,
jotka johtivat siihen, että 3 346 nuorukaista vapaaehtoisina pukeutui suomalaisiin asepukuihin. Johdantotekstit ovat
yhdessä kuin Viron lähihistorian tiivistelmä. Niiden lukemisen jälkeen onkin
helppoa antaa tarinan temmata mukaansa.
Siitä huolimatta, että kirja perustuu
tosiasioihin, se on samalla myös taideteos, romaani. Se suo tiettyjä taiteellisia
vapauksia ja mahdollisuuden käyttää
myös fiktiivistä aineistoa. Se ei kuitenkaan ole huono asia, sillä näin toteutettuna teoksesta ei ole tullut kuivaa
faktakokoelmaa. Kirjaa lukiessa alkaa
yhä enemmän tuntua siltä, kuin olisi itse
osallisena suuressa seikkailussa virolaisvapaaehtoisten parissa.
Seikkailukertomuksesta ei kuitenkaan ole kysymys, vaan historiallisesta,
dokumentteihin pohjautuvasta romaanista. Sodan todellisuus tulee esille: kuinka
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pieni maa joutui miehitetyksi, vieläpä
kolmeen kertaan, sekä millaisia menetyksiä ja kauhuja sen väestö joutui kokemaan. Lukija saa selkeän kuvan siitä,
mitä tarkoitetaan rohkeudella ja inhimillisellä kestävyydellä, mutta myös mitalin
toinen puoli paljastetaan. Ihmisen alhaisimmat ominaisuudet, kuten petturuus,
käsittämätön raakuus sekä tunteettomuus,
kuvaillaan kaikessa alastomuudessaan.
Päähenkilönä olevan kirjailijan ja hänen
tovereidensa vaiheiden seuraaminen
tempaa lukijan mukaansa jakamaan sekä
päähenkilön että toisten virolaisnuorukaisten ilot ja surut. Itse nuoruus jäi näiltä
nuorukaisilta kuitenkin lähes kokematta.
Tarina alkaa oman isänmaan jättämisellä, ja tarkoituksena on palata sinne
Suomessa saadun sotilaskoulutuksen
ja rintamakokemuksen jälkeen vapauttamaan se miehityksestä. Nuorukaiset
jättivät kotinsa ja perheensä ja lähtivät
kuljetettaviksi yli Suomenlahden kohti
Pohjantähteä (siis Suomea) ja tuntematonta tulevaisuutta. Suurin osa virolaisvapaaehtoisista tuli Suomeen syksyllä
1943, kuten Viirlaidin oma venekunta.
Tarina jatkuu Helsinkiin tulon tunnelmien haihduttua kertomuksella siitä,
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millaista oli sotilaselämä Kivennavan Jalkalassa sijainneessa koulutuskeskuksessa. Koska hiki säästää
verta, niin hikeä sitten vuodatettiin
runsain mitoin raskaissa harjoituksissa. Välillä kuitenkin päästään
myös lomalle. Koska kysymyksessä ovat nuoret ihmiset, paikoitellen romantiikkakin pilkahtelee
keventäen tarinaa.
Virolaisvapaaehtoisia palveli
aluksi eri joukkoyksiköissä, kuten
Vallilan pataljoonassa. Virolaisten
oma rykmentti JR 200 perustettiin marsalkka Mannerheimin
8.2.1944 allekirjoittamalla käskyllä, ja se toimi armeijan yksikkönä lakkauttamiseensa 16.8.1944
saakka. Rykmentti osallistui muun
muassa Rajajoen suurtaisteluun,
viivytykseen Vammeljärveltä Viipurinlahdelle sekä viimeksi mainitulla alueella torjuntataisteluihin
(Lihaniemen lohkolla) ja taisteluihin Vuoksella. Suomen vapauden
puolesta kaatui 178 miestä, heistä
16 Merivoimissa.
Paluu kotimaahan tuotti katkeran pettymyksen, sillä Viroon
palattiin ilman aseita. Saksalaiset hajottivat rykmentin, ja rintamalle komennettiin
vain rykmentin ensimmäinen pataljoona
toisen joutuessa koulutusleirille. Suomenpoikien tunnetuin taistelu käytiin
Pupastveressa, missä he pidättelivät punaarmeijaa lähes kaksi viikkoa hankkien
siten tärkeän aikavoiton maasta pakeneville.
Virolaisnuorukaiset saivat vielä kokea
epäonnistumisen Viron tasavallan palauttamisessa. Atlantin julistuksesta huolimatta länsi ei tullut apuun, joten voidaan
puhua petetyn sukupolven taistelusta.
Viirlaidin kirjaa täydentävät hienolla tavalla ystävien lähettämät kirjeet, joihin
on talletettuna melkoinen määrä sellaista
lähihistoriaa, josta meillä on ollut aiemmin vain epämääräinen käsitys.
Viirlaidin uutuusromaani ”Pohjantähden pojat” on lajissaan taitavasti elävöitettyä lähihistoriaa, ja sen vuoksi se
ansaitsisi laajan lukijakunnan.

Nyyrikki Kurkivuori
Suomen-poikien perinneyhdistys
ry:n varapuheenjohtaja
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Neljä vuosikymmentä lounasesitelmiä upseereille

S

uomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui suuria muutoksia
1960–70-lukujen vaihteessa.
Maanpuolustusvastaisuus ja radikaali
pasifismi sotilaspassien julkisine polttamisineen saivat taakseen laajenevia
kansalaispiirejä. YYA-ajan poliittinen
tukkoisuus heijastui kouluopetukseen,
yliopistomaailmaan ja julkiseen tiedonvälitykseen. 1970-luvulle tultaessa
alkoi Kadettikunnan ulospäin suuntautuvan toiminnan esiinmarssi. Upseerit
alkoivat esiintyä omilla nimillään ja
esittivät maanpuolustusvastaisiin mielipiteisiin oman vastauksensa. Yhteistyö turvallisuuspolitiikan opetuksessa
kouluviranomaisten, Kadettikunnan ja
kadettipiirien kanssa alkoi.
Kadettikunnan järjestämien semi-

naarien ja jäsenistölle suunnattujen
koulutustilaisuuksien lisäksi 1970luvun alussa aloitettiin upseerien
aktivoimiseksi Turun Kadettipiirin
kutsumat, kerran kuukaudessa järjestettävät upseerilounaat. Ajatuksena
oli koota upseerit lounaalle ja siihen
liittyvään asiantuntijan pitämään
esitelmätilaisuuteen jostakin maanpuolustukseen ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvästä aiheesta. Esitelmiä
seuranneessa keskustelussa oli mahdollisuus kommentoida ja esittää kysymyksiä esitelmöitsijälle. Lounas tarjosi
myös mahdollisuuden vapaaseen keskusteluun palveluksen lomassa.
Esitelmöitsijät ovat olleet oman
alansa asiantuntijoita eri ministeriöistä, esikunnista ja puolustushaaroista,

yliopistoista, elinkeino-, kunnallis- ja
järjestöelämästä. Esitysten aiheita ovat
olleet maanpuolustuksen ja turvallisuuspolitiikan lisäksi yhteiskuntaelämän, tieteen ja tutkimuksen, YK:n,
Naton ja kansainvälisen yhteisön rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta, ympäristöturvallisuus sekä erityispiirteenä
tietysti mereen ja meriliikenteeseen
liittyvät aiheet.
Aluksi tilaisuuksia järjestettiin
Turun Upseerikerholla, Sirkkalan
kasarmilla. Kasarmin pihapiiriin sijoittuivat silloin Lounais-Suomen
sotilasläänin esikunta, Turun sotilaspiirin esikunta ja Sotilassairaala 2. Niissä
palveleville upseerikerho oli tuttu ja
kotoinen paikka. Myös Heikkilän kasarmialueelta, Turun Ilmatorjuntapatteristosta käytiin tilaisuuksissa samoin
kuin 2. Erillisestä Viestikomppaniasta
Pääskyvuoresta. Joskus myös Pansiossa palvelevia meriupseereita osallistui
tilaisuuksiin.
Upseerijärjestöjen yhteisen arvopohjan ja yhteistoiminnan nimissä tilaisuuksia alettiin 1990-luvulla kutsua
upseerijärjestöjen kuukausilounaiksi.
Kuulijoina on ollut sekä virassa olevia
että evp- ja reserviupseereita. Sirkkalan kasarmin sotilaallisen toiminnan
loppumisen seurauksena ja meriupseereiden osallistumisen helpottamiseksi
tilaisuuksia alettiin järjestää vuoroin
Sirkkalassa ja Meriupseerikerholla
Pansiossa. Nykyään kuukausilounaat
painottuvat Meriupseerikerholle.
Osallistujamäärä korreloi selvästi esitelmöitsijän tunnettuuteen ja aiheen
ajankohtaisuuteen.

Seppo Ruohonen

Vuoden 2009 huhtikuun kuukausilounaalla Meriupseerikerholla Pansiossa Turun kihlakunnan poliisipäällikkö Tapio Huttunen esitelmöi poliisitilanteen johtamisesta. Esitelmä sivusi yhteistyötä Puolustusvoimien
kanssa, arvokuljetuksen ryöstöä Suomen pankin Turun konttorin pihalla
helmikuussa 2007 ja poliisioperaatiota lokakuussa 2007 Liedossa, jossa
poliisi otti kiinni joukon miehiä, joilla oli autossaan erittäin vaarallisia aseita
ja räjähteitä. Esitystä seurasi lukuisia kysymyksiä ja vilkas keskustelu.
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Aliupseeriliitto ry onnittelee
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Kadettikunta ry:tä

Ryhdikkäät Onnittelut
90-vuotiaalle
Kadettikunnalle!

Vihreämpiä lehtiä!
441
763
Painolaitos

VIHREÄMPIÄ LEHTIÄ

Ota yhteyttä p. 0206 100 140
www.kirjapainouusimaa.fi

Tuloksena turvallisuus

www.cobham.com/mastsystems
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AQAP 2110 Certified
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www.forcit.fi

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

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadettikunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien
joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen. Merkin
käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta. Merkki on saatavissa
muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.
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KOLUMNI
toiminta

A

Totta vai harhaa?

jan salliessa katselen mielelläni television näyttämiä luonto-ohjelmia.
Sotaväessä palvelun parhaita puolia
oli aikoinaan tilaisuus liikkua luonnossa ja kun
siihen nykyään täällä Helsingissä on rajalliset
mahdollisuudet, hankin varta vasten mahdollisimman suurella näyttöruudulla varustetun
television päästäkseni ainakin sitä kautta keskelle luontoa.
Viime vuoden loppupuolella ihastustani
herätti varsinkin kuusiosainen sarja Venäjän
luonnosta. Mahtavia maisemia ja kummallisia
ja vähemmän kummallisia elikoita katsellessani tunsin hetkeksi siirtyväni jonnekin kauaksi.
En voi sanoa, että olisin suuresti yllättynyt,
kun sitten luin uutisen, että en ollutkaan siirtynyt kovin pitkälle. Hienot kuvat Uralvuorten eläimistä olikin
kuulemma filmattu meillä Suomessa Sallassa ja Kuusamossa.
Uutisessa sanottiin, että tapausta ei pidä ihmetellä. Sellainen
on nimittäin yleinen käytäntö, todettiin.
Näin varmaan on, vaikka en ollut tullut asiaa ajatelleeksi.
Maallikon silmissähän karhu on karhu, liikkuu se sitten Uralilla tai Kuusamossa, ja jääkarhukin näyttää avarien jäätiköiden
herralta, kunhan kuva rajataan siten, että eläintarhan aitaukset
eivät näy.
En siis erikoisemmin hämmästynyt uutisen johdosta, sillä
omalla alallani eli sotahistorian alalla olen ajat sitten tottunut
kuvamateriaalin vapaaseen käyttöön. Hyviä esimerkkejä tästä
olivat televisiouutiset kesäkuulta 1994. Tuolloin muisteltiin
venäläisten suurhyökkäyksen alkua kesäkuussa 1944 ja näytettiin lyhyt otos, jonka sanottiin esittävän venäläisten ilmarynnäköintiä Valkeasaaressa. Todellisuudessa kuva oli peräisin
saksalaisten Wochenschau-uutiskatsauksesta kesältä 1943.
Joitakin päiviä myöhemmin uutisissa kerrottiin, että nyt
oli kulunut viisikymmentä vuotta Kuuterselän taistelusta. Ja
jälleen lensivät neuvostokoneina samat saksalaiset Henschel129-koneet samassa otoksessa kuin muutamaa vuorokautta
aikaisemmin näytetyssä otoksessa. Todellisuudessa filminpätkä oli luullakseni Kurskin taistelusta, joka sai nyt luvan
käydä Kuuterselästä.
Tämäntapainen käytäntö on niin yleistä, että saattaa olla
harvinaisempaa, kun historiallinen filmiotos esittää todella
tismalleen sitä, mitä sen sanotaan esittävän. Tietenkin joitakin
poikkeuksia on. Mannerheimin hautajaisten asemasta ei kannata esittää jonkun toisen henkilön hautajaisia eikä saksalaisten marssia Pariisin riemukaaren ohitse kesäkuussa 1940 voi
esittää kuvalla vastaavasta marssista esimerkiksi Varsovassa.
Sen sijaan sen tilalla voi huoletta näyttää paremman otoksen
jostain myöhemmän miehitysajan filmistä, jossa saksalaiset
taas pitävät paraatiaan Champs Elyseellä. Näin on myös tehty.
Kuvaruudun vakiotavaraa ovat kuvat, joiden tarkoituksena
on näyttää Saksan ja Neuvostoliiton elokuussa 1939 solmiman
hyökkäämättömyyssopimuksen allekirjoittamistilaisuutta.
Esitetyt filminpätkät ovat jokseenkin aina marraskuulta 1940,
jolloin Molotov vieraili Berliinissä.
Maailmalla on tapahtunut paljon tärkeitä asioita, jolloin
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paikalla ei ole ollut filmikameroita. Esimerkiksi Mannerheimista hänen merkittävyytensä
huomioon ottaen on olemassa varsin vähän
elokuvamateriaalia. Sama seikka pätee koko
talvisotaan. Jatkosodasta talvikuvia sitä vastoin on paljon.
Puute korjataan tietysti sillä, että näytetään jatkosodan kuvia talvisodan kuvina.
Mannerheiminkin kuvista löytyy aineistoa,
joka voidaan sijoittaa tilaisuuteen kuin tilaisuuteen.
Tilanne muuttuu katsojan kannalta vieläkin ongelmallisemmaksi, jos mukaan tulevat
poliittiset ja muut tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat. Silloin poliittisesti ikäviksi koetuista henkilöistä valitaan esitettäväksi vain
kielteiseltä näyttävää materiaalia. Päinvastaisissa tapauksissa
sellainen karsitaan pois, jolloin jäljelle jää ainoastaan hyvää
ja puhdasta.
Jos historiaa käsittelevää kirjallisuutta tuotettaisiin samojen mittapuiden mukaan kuin tehdään dokumenttielokuvia,
luvallista olisi esimerkiksi lainata Mannerheimin päiväkäskyä
heinäkuulta 1941 ja sijoittaa se talvisodan alkupäiviin. Miltähän tuntuisi sitaatti Urho Kekkoselta Suomen Kuvalehdestä
kesällä 1942 asetettuna hänen suuhunsa vaikkapa noottikriisin
aikaan 1961 tai päinvastoin puhe vuodelta 1961 ajoitettuna
vuoteen 1942?
Rinnastukseni vaikuttaa omastakin mielestäni kovin pitkälle menevältä, mutta niin silti on, että historiallista ja muutakin
elokuvamateriaalia esitetään kuvaruudulla totutusta tarkkuuden moraalista täysin poiketen. Muutosta asiantilaan ei kannata
odottaa, sillä uusi teknologia antaa mahdollisuudet entistäkin
mielikuvituksellisempiin irtiottoihin.
Kun dokumenttiohjelmassa näytetään esimerkiksi muinaista elämää arkeologien esiinkaivamassa entisessä roomalaiskaupungissa, tietokone-eksperttien luoma kulissi näyttää mitä
aidoimmalta. Mutta todellisuudessa kysymyksessä on vain
yksi vaihtoehtomalli useista mahdollisista eikä mikään takaa
sitä, että kiistattomin asiantuntijuus olisi juuri tämän mallin
takana. Enemmistö katsojista on kuitenkin vakuuttunut siitä,
että nyt tuli nähtyä oikeasti se, miltä maailma ennen näytti.
Nykyään tuntuu olevan muodissa upottaa dokumenttielokuviin näyteltyjä jaksoja. Näyttelijät saattavat tosin olla
B-luokan kaartia, mutta se ei ole ydinasia vaan mielikuva, joka
näistä ”dokumenteista” jää. Joulun alla katselin hyvin tehtyä
elokuvaa Teutoburgin taistelusta. Sen mukaan Arminius olisi
ollut tummanlaista eteläeurooppalaista tyyppiä ja roomalaisten
Varus pieni ja paksuhko ukko. Mitenkähän asia oikein on ollut?
En aio vastedeskään luopua televisiostani ja luonto-ohjelmiakin olen katsova entiseen tapaani. Mutta aikaisempaa
enemmän yritän olla varpaillani ymmärtääkseni, että se, mitä
näen, saattaa olla pelkkää harhaa. Valitettavasti en vain voi
usein parhaalla tahdollanikaan erottaa sitä, milloin ollaan
Uralin vuoristossa tai vain Korkeasaaren takapihalla.
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IN MEMORIAM
Sääksjärvi
Lauri
Majuri
s. 10.12.1917
k. 24.12.2010
Kad.nro 2162
25. kurssi

Väyrynen
Pentti Johannes
Kenraaliluutnantti
s. 10.5.1926
k. 20.1.2011
Kad.nro 3110
30. kurssi

Jalkanen
Mikko
Kapteeni
s. 16.10.1921
k. 15.12.2010
Kad.nro 2437
26. kurssi

Rantanen
Matti Ilmari
Kapteeni
s. 30.9.1927
k. 2.11.2010
Kad.nro 3131
31. kurssi

Lehmusto
Pentti Henrik
Everstiluutnantti
s. 10.11.1918
k. 8.11.2010
Kad.nro 2261
26. kurssi

Haapalinna
Osmo Antero
Everstiluutnantti
s. 7.8.1926
k. 25.1.2011
Kad.nro 3287
37. kurssi

Rajas
Heikki Eljas Sakari
Eversti
s. 21.1.1922
k. 30.12.2010
Kad.nro 2581
26. kurssi

Enberg
Raimo Tapani
Majuri
s. 26.12.1930
k. 20.1.2011
Kad.nro 3414
39. kurssi

Saresmaa
Yrjö Fredrik
Kapteeni
s. 22.4.1916
k. 12.1.2011
Kad.nro 2604
26. kurssi

Elio
Keijo Olavi
Everstiluutnantti
s. 8.1.1934
k. 7.12.2010
Kad.nro 3570
41. kurssi

Suvanto
Kai Kalevi
Majuri
s. 12.3.1918
k. 22.9.2010
Kad.nro 2631
26. kurssi

Matomäki
Antti Seppo Ilmari
Everstiluutnantti
s. 12.2.1933
k. 29.12.2010
Kad.nro 3611
41. kurssi

Väisänen
Pentti Aarre Antero
Yliluutnantti
s. 30.3.1918
k. 2.12.2010
Kad.nro 2676
26. kurssi

Tuhkanen
Mikko Aulis
Everstiluutnantti
s. 26.3.1947
k. 25.1.2011
Kad.nro 5577
55. kurssi

Avis vuokraa autot
– kaikkiin tarpeisiin

Liiku huoletta Avis-autolla.
•
•
•

Maan kattavin, yli 100 toimipisteen verkosto
Autot kaikkiin tarpeisiin ja tilanteisiin
Henkilö-, farmari-, edustus-, maasto- ja
pakettiautot sekä minibussit

Hinnat ja varaukset:

www.avis.fi
Puh. 09 8598 356 / avis@avis.fi

Kadettikunta r.y.
Eino Leinon katu 12 E 64
00250 HELSINKI

Turvaa tarpeen mukaan
Securitas on Suomen johtava turvallisuuspalveluiden tuottaja ja alan
valtakunnallinen yhteistyökumppani. Tarjoamme kattavat ja laadukkaat
turvallisuusratkaisut vartioinnista teknisiin turvallisuuspalveluihin.
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