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pääkirjoitus

Työ tekijäänsä kiittää

Vuotuinen kehityskeskustelu ruletti 
on tämän lehden ilmestyessä 
pyörinyt loppuun. Esimiehet ja 

alaiset ovat istuneet vakavin kasvoin mää
rittelemässä alkaneen vuoden tavoitteita 
ja ennen kaikkea arvioimassa päättyneen 
vuoden saavutuksia. Onko kyseessä ainut
laatuinen tilaisuus avoimeen keskusteluun 
vai pakollinen palkkaneuvottelu?

Jokainen meistä ymmärtää sen, ettei 
vuodeksi varastoitu palaute ole enää par
haimmillaan. Jos kiitos odottaa vuoden, 
viini on taatusti muuttunut etikaksi. Jos 
alaisen tai esimiehen toiminta edellyt
tää kurssin korjaamista, kuukausien odottelu vie varmasti 
 kiville. Hyvin toimivassa työyhteisössä vuorovaikutus on 
jatkuvaa. Näin ollen kehityskeskustelu ei voi olla ”ainut
laatuinen” tilaisuus avoimeen keskusteluun. Ihmisten johta
minen ei ole sokean kuuliaisuuden vaatimista tai esimiehen 
ajatusten pakkoistuttamista alaisen päähän.

Sittenhän kehityskeskustelu on palkkaneuvottelu! 
 Paremman ilmaisun puuttuessa sanon, ettei sen pitäisi olla. 
Usein paras palaute – siis palaute, joka vaikuttaa pitkä
kestoisesti ihmisen toimintaan – on sisäistä, eli ihminen 
pohtii omaa toimintaansa ja keinoja työn tulosten kohen
tamiseen. Suoritusarvioinnin suora ja merkittävä vaikutus 
palkkaan, joka on mitattavissa oleva osoitus työn nauttimas
ta yhteiskunnallisesta arvostuksesta, voi johtaa siihen, ettei 
rehellistä sisäistä palautetta uskalleta käyttää täysin hyväksi. 
Pahimmillaan esimiehen ja alaisen väliset henkilökohtaiset 
suhteet voivat myös tuntua kukkarossa suuntaan tai toiseen, 
jolloin suoritusarviointi ei enää perustukaan tuloksiin vaan 
henkilökemioihin.

Lienee turhaa kuvitella, että ihmisten johtamisesta saa
daan tunteet karsittua pois. Suoritusarviointi saattaa olla 
harmeistamme vähäisimpiä siinä suhteessa. Tositilantees
sa suurissa esikunnissa piirretty pieni nuoli voi loppujen 
 lopuksi konkretisoitua jalkaväkimiehen suureksi askeleeksi 
kohti vihollisen asemia. Siinä vaiheessa etulinjan mies var
masti toivoisi, että johtajien suunnitelmien lähtökohtana 
ei ole voitto hinnalla millä hyvänsä. Koulutettu taistelija 
kuljettaa mukanaan kaiken, mitä hän on, ja kaiken, miksi 
hän voi koskaan tulla. Johtajilla ei ole varaa haaskata jäl
kimmäistä osaa hölmöntölväyksiin eikä ensimmäinenkään 
puolikas edullinen ole. Nuolet on kuitenkin piirrettävä, 
tehtävät määritettävä, lähtökäskyt annettava ja joukkoja 
johdettava. Oleellista on se, että sillä työllä on todellakin 
oltava tarkoitus.

Viime aikojen julkista keskustelua seuratessani minusta 
on välillä tuntunut siltä, että suomalaiset ovat unohtaneet 
työmme tarkoituksen. Emme ole olemassa kouluttaaksemme 
varusmiehiä ympäri Suomea sijoitetuissa varuskunnissa. 
Emme ole olemassa tukeaksemme suomalaista ase tai ajo
neuvoteollisuutta. Emme ole olemassa liikuttaaksemme 

Suomen nuorisoa, tarjotaksemme syr
jäytyneille viimeisen pelastusrenkaan, 
hidastaaksemme tuulipuistojen raken
tamista, rajoittaaksemme kansalaisten 
liikkumista joillakin alueilla tai kulut
taaksemme yhteiskunnan varoja. Kaikkea 
edellä lueteltua ja paljon enemmänkin 
toki teemme. Tekemättä jättäminen ei ole 
vaihtoehto, mikäli Suomi haluaa säilyttää 
puolustuskykynsä.

Kansalaiskeskustelussa epäillään 
välillä myös sitä, että Puolustusvoimat 
olisi irtautunut poliittisesta ohjauksesta ja 
kuljeskelisi omia polkujaan. Terävimmät 

kynät väittävät everstijuntan vievän hallitusta kuin pässiä 
narussa ja hamuavan koko ajan lisää valtaa. Useimmissa 
valtioissa, joissa sotilailla on merkittävä vaikutus päivän
politiikkaan, ase voimien budjetti on vihoviimeinen höylä
penkille raahattavista meno kohdista. Suomessa eduskunta 
käyttää budjettivaltaa ja lisäksi poliittinen ohjaus on välil
lä jopa huomattavan pikkutarkkaa. Joistakin päätöksistä 
Puolustusvoimien palveluksessa olevat napisevat hyvien 
sotilasperinteiden mukaisesti – ja toteuttavat ne tismalleen. 
Italialainen lakko pahemmasta vastarinnasta puhumattakaan 
ei tule edes mieleen.

Rauhanaikainen organisaatiopalapelimme ei saa viedä 
katsettamme oikeasta työstä. Jokainen henkilötyövuosi ja 
euro on käytettävä mahdollisimman tarkoin Suomen puo
lustuskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen. Käytämme tällä 
hetkellä liian vähän sekä aikaa että rahaa eri johtoportaiden 
ja joukkojen harjoituttamiseen. Kuinkahan moni upseeri voi 
pääkirjoituksen alussa mainitussa kehityskeskustelussa vil
pittömästi todeta harjaantuneensa sodan ajan tehtävässään? 
Jos jokin lyhyt (esikunta)harjoitus on alkanut jumalattomalla 
kaaoksella ja päättynyt helvetilliseen sekasortoon, kyseessä 
ei ole harjaantuminen. Sotakoulut tuottavat osaavia johtajia, 
joiden on päästävä kertaamaan taitojaan, tai taidot rapistuvat 
jo ennen viimeistä käyttöpäivää.

Päätän tämän kirjoituksen kahteen vetoomukseen, joista 
ensimmäinen on tärkeämpi. Eräs kadettiveli soitti minul
le murheissaan. Hän oli saanut tietää ystävänsä ja kurssi
veljensä poismenosta Kylkiraudan kuolinilmoituksesta. 
Vetoan teihin – meihin kaikkiin – pitäkäämme yhteyttä 
toisiimme niin elämän suurten ilojen kuin surujen vies
tittämisessä. Kadettiveljeys ei pääty eläkeikään eikä edes 
kuolemaan.

Toinen pyyntöni koskee Kylkiraudan sisältöä. Kirjoit
takaa. Yksikin liuska tanakkaa asiaa on usein julkaistuna 
parempi kuin viikkokausien yksinäinen pohdiskelu yön 
hämyssä. Yhdessä olemme enemmän – myös Kylkiraudan 
teossa.

Juha-Antero Puistola
juha-antero.puistola(at)kadettikunta.fi
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näkymiä

Valtioneuvoston turvallisuus ja 
puolustuspoliittinen selonteko 
kuvaa Suomen osaksi kansain

välistä, globaalia toimintaympäristöä. 
Selonteossa todetaan, että Suomen 
turvallisuus ja puolustuspolitiikan 
tärkeimmät tehtävät ovat itsenäisyy
den, alueellisen koskemattomuuden 
ja perusarvojen turvaaminen, väestön 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin edis
täminen sekä yhteiskunnan toimivuu
den turvaaminen. Puolustusvoimien 
kolmen päätehtävän osalta ei nähdä 
muutostarvetta. Myös puolustuksemme 
uskottavuuden ja ennaltaehkäisykyvyn 
merkitystä korostetaan. Rahoitusnäky
mäkin nähdään yhteisellä tavalla: se on 
tulevina vuosina haastava. Sinänsä selkeän selonteon suurin 
heikkous kytkeytyy puolustuksemme rahoituslinjauksiin – tai 
oikeammin niiden puuttumiseen.  Nykyinen hallitus siirtää 
rahoituspäätökset seuraajalleen. Tällainen menettely haas
taa puolustusjärjestelmän pitkäjänteisen ja systemaattisen 
kehittämisen.

Upseeri ei kuitenkaan saa jäädä surkuttelemaan vallitse
vaa tilaa, vaan upseerin on haettava aktiivisesti vaihtoehtoisia 
ratkaisumalleja puolustusjärjestelmämme uskottavuuden tur
vaamiseksi. Meidän on hyvä muistaa, että Puolustusvoimat 
täyttää suomalaisen yhteiskunnan antamaa tehtävää, joka 
pohjimmiltaan perustuu yksilön ja yksilöiden muodosta
mien yhteisöjen turvallisuustarpeisiin. Pitemmän aikavälin 
haasteisiin vastaamisen ehdoton edellytys on onnistuminen 
puolustusvoimauudistuksen toimeenpanossa. Tässä tehtä
vässä jokainen upseeri on avainasemassa. Elämme juuri nyt 
aikaa, joka haastaa upseeriston muutoksen ja ennen kaikkea 
ihmisten johtajina.

Suomen sotilaallinen puolustaminen perustuu yleiseen 
asevelvollisuuteen, alueelliseen puolustusjärjestelmään ja 
koko valtakunnan puolustamiseen. Kaiken perustana on 
kansalaistemme keskuudessa vallitseva maanpuolustustahto. 
Yleisen asevelvollisuuden jatkuva kehittäminen ja eritoten 
varusmiespalveluksen sisällön ja opetusmenetelmien kul
jettaminen kehityksen valtakunnallisessa kärkiaallossa on 
tärkeää. Nuorten ihmisten kohtaajina ja kasvattajina emme 
saa jättää käyttämättä meille uskottua ainutlaatuista mahdol
lisuutta. Kansalaisvalmiuksien kehittämisen lisäksi meidän 
tulee juurruttaa asevelvollisiin keskuudessamme vallitsevia 
perusarvoja, joita ovat muun muassa esimerkillisyys, luo
tettavuus, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus sekä valmius 
kantaa vastuuta.  

Upseerin rooli sodan ajan johtajana on keskeinen. Tätä 
korostaa erityisesti se, että sodan ajan puolustusvoimien 

henkilöstöstä 97 prosenttia on reser
viläisiä. Kyetäkseen tekemään sodan 
ajan tehtävien edellyttämät valmiste
lut ja  toteuttamaan ne käytännössä on 
 upseerilla oltava vahva sotilaallinen 
ammattitaito. Operaatiotaito ja tak
tiikka, johtaminen, sotatekniikka sekä 
kouluttamistaito ovat upseerin ammat
titaidon peruspilareita, joihin liittyvää 
osaamista upseerin on herkeämättä 
vaalittava ja kehitettävä läpi upseerin 
uran. Upseerin on ymmärrettävä sota
taidon kehityskulkua niin historian kuin 
tulevaisuudenkin valossa, ja upseerin 
on pystyttävä hahmottamaan täysimää
räisesti toimintaympäristö, jossa hänen 
edellytetään toimivan.

Muiden viranomaisten tukeminen on puolustusvoimien 
kakkostehtävä. Yhteiskunnan verkottuminen ja laaja kansain
välistyminen haastaa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta 
uusin ilmiöin, yhtenä esimerkkinä tästä on kyberturvalli
suus. Kakkostehtävän hoitaminen edellyttää upseerilta kykyä 
 jäsentää sotilaallisten suorituskykyjen merkitys yhteiskunnan 
kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Upseerin on kyettävä 
kytkemään puolustusvoimien hallussa olevat suoritus kyvyt 
tarvittavilta osin myös muiden viranomaisten käyttöön. 
 Ammattitaidon lisäksi upseerilta edellytetään tässä tehtä
vässä hyvää yhteistyökykyä.

Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhal
lintaan on Puolustusvoimien kolmostehtävä. Länsimaisten 
arvojen vaaliminen ja kansainvälisen vastuun kantaminen 
ovat viitoittaneet upseerien toimintaa monissa erilaisissa 
tehtävissä. Tehtäviin hakeutuminen on perustunut vapaa
ehtoisuuteen. Tällä hetkellä yli 80 prosenttia nuorista upsee
reista näkee kansainvälisen palveluksen yhtenä luontevana 
tehtävänä upseerin uralla. Kansainvälisissä tehtävissä pal
vellessaan suomalainen upseeri on yleensä voinut todeta, 
että upseerikoulutuksemme luo erinomaiset edellytykset 
tehtävissä onnistumiselle ja suomalaisen upseerin perusarvot 
toimivat ja kestävät tiukoissakin paikoissa. 

Valtioneuvoston turvallisuus ja puolustuspoliittisessa 
selonteossa nostettiin esiin uutena käsitteenä perusarvojen 
turvaaminen. Suomalainen upseeri on perustanut oman toi
mintansa yhteiskunnan palvelijana kautta aikojen voimak
kaaseen kutsumuksellisuuteen ja vahvoihin perusarvoihin, 
jotka kumpuavat demokraattisesta yhteiskuntajärjestyksestä. 
Tältä osin voi yhteiskuntamme elää turvallisin mielin.

Kaikkea hyvää kevääseen!
    

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali Jukka Ojala

Upseerin perustehtävät
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Teksti: Jorma Ala-Sankila

Tässä artikkelissa tarkastellaan 
Puolustusvoimien operatiivisen 
johtamisen haasteita ja niiden 

vaikutusta ylimmissä johtamistehtävissä 
toimiviin upseereihin. Ongelmakenttää 
lähestytään toisaalta toimintaympäris
tössä tapahtuneen kehityksen ja toisaalta 
Puolustusvoimien sisäisen organisaatio
kulttuurin näkökulmasta. Tavoitteena 
on herättää ajatuksia ylimmän johdon 
koulutustarpeista ja löytää vastauksia 
kysymykseen, millaista ja millä tavoin 
koulutettua upseeria nykypäivän sodan 
johtamiseen tarvitaan.

Strategisen 
toimintaympäristön 

muutokset – maailma 
muuttuu 

Teknologinen kehitys, nopea ja globaali 
tiedonkulku sekä verkottunut logistiikka 
ovat lisänneet valtioiden riippuvuutta 
toisistaan. Maailmanlaajuisen tur
vallisuusympäristön muutoksilla voi 
olla  nopeita heijastevaikutuksia myös 
Suomen kaltaisiin vakaisiin ja demo
kraattisiin valtioihin. Väestönkasvu ja 
ilmastonmuutos lisäävät omalta osaltaan 
jännitteitä ja epävakautta. 

Kriisiskenaariot monimuotoistuvat, 
mutta sodat eivät ole maailmasta häviä
mässä. Viimeisten vuosikymmenten 
aikana maiden välisten sotien määrä 
on vähentynyt, mutta konfliktialueet 
ja romahtaneet valtiot toimivat oivana 
kasvualustana ääriliikkeille, terroris
mille ja järjestäytyneelle rikollisuudel
le. Tälläkin hetkellä noin 1,5 miljardia 
ihmistä kärsii eriasteisista aseellisista 
konflikteista.

Globaalitason riskejä ja turvalli
suusympäristön muutoksia pyritään 
hallitsemaan yhä kiinteämmällä kan
sainvälisellä yhteistyöllä. Turvallisuus 
ja puolustuspoliittisten selontekojen 
linjausten mukaisesti myös Suomi var
mistaa turvallisuuttaan osallistumalla 
aktiivisesti kansainvälisten turvallisuus
rakenteiden vahvistamiseen. Kansain
välisellä yhteistyöllä ja kansallisella 
varautumisella pyritäänkin vastaamaan 
vaikeasti ennakoitaviin uusimuotoisiin 
turvallisuushaasteisiin. Käytännössä 
tämä tarkoittaa myös upseerien sijoit
tamista useisiin turvallisuusrakenteisiin 
sekä osallistumista monimuotoiseen 
työryhmä ja harjoitustoimintaan.

Valtioiden välinen riippuvuus on 
 lisännyt turvallisuutta ja jossain määrin 
vähentänyt perinteisen voimapolitiikan 

käyttöä, joka kuitenkin säilyy suur
valtojen keinovalikoimassa. Varsinaisen 
sodankäynnin luonne on muuttunut, ja 
selkeiden rintamien muodostumista tai 
laajojen alueiden valtaamiseen tähtääviä 
operaatioita ei pidetä kovin todennäköi
sinä. Poliittinen päämäärä voidaan sen 
sijaan saavuttaa voimankäytöllä uhkaa
misella tai strategisesti tärkeiden koh
teiden yllätyksellisellä tuhoamisella tai 
valtaamisella. Tarkasti rajattu sotilaal
lisen voiman raju ja nopea käyttö voi 
muodostaa strategisen tason yllätyksen, 
kuten Georgiassa vuonna 2008.    

Poliittisten päämäärien saavut
tamiseksi käytetään yhä useammin 
myös epäsymmetrisiä keinoja, kuten 

Puolustusvoimien toimintaympäristö on viime vuosina 
muuttunut melkoisesti. Normaaliolojen toimintaa ovat 

muovanneet suomalaisen yhteiskunnan kehitys ja 
voimakas kansainvälistyminen. Vastaavasti  

myös poikkeusolojen järjestelyissä nähdään  
sekä sisäisiä että ulkoisia muutostekijöitä.  

Puolustusvoimien  
operatiivinen johtaminen 

– sodanjohto uusien  
haasteiden edessä

Jorma Ala-Sankila
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poliittista, taloudellista ja sotilaallista 
painostusta, informaatiooperaatioita 
ja kybersotaa tai niiden yhdistelmiä. 
Sotilaallisen voiman käyttö alkaakin 
hyvin todennäköisesti rauhanaikaisilla 
painostus ja informaatiooperaatioilla. 
Poliittisen vaikuttamisen ja sodankäyn
nin raja näyttää entisestään hämärtyvän. 

Sotilasoperaatioiden tempo kasvaa, 
ja se vaikeuttaa tilannearvioita ja 
 ennus tet tavuutta. Joukot ovat entistä 
liikkuvampia samalla kun tulen teho, 
tarkkuus ja ulottuvuus ovat parantu
neet. Miehittämättömien tiedustelu ja 
 valvontajärjestelmien, erikoisjoukko
jen ja ilmasta maahan vaikuttamisen 
kehitys jatkuu. Yleistyvien ammatti
armeijoiden toimintavalmius on vää
jäämättä asevelvollisuusarmeijoita 
korkeampi. Tilannetietoisuuden ja pää
töksenteon tueksi kehitetään tehokkai
ta informaatio teknologiaan perustuvia 
järjestelmiä. 

Eivaltiollisten toimijoiden vai
kuttamismahdollisuudet kasvavat 
niiden käyttäessä samaa informaatio
teknologiaa ja jopa samanlaisia aseita 
kuin kansallisvaltiot käyttävät. Uhkien 
alkuperän tunnistaminen vaikeutuu. 
Kyberulottuvuudessa vaikutukset 
kohdistetaan asevoimien lisäksi koko 
yhteiskuntaan. Konfliktien luonteen 
muuttuessa siviiliväestön turvaaminen 
on entistä vaikeampaa.

Kaikki edellä kerrottu vaikuttaa 
oleellisesti sotilaallisen puolustuksen 
järjestelyihin ja niiden johtamiseen. 
Useita edellä mainituista keinoista on 

osattava hyödyntää myös Suomen puo
lustuksessa. Operatiivisten johtajien on 
tunnettava hyvin sekä uhkat että mah
dollisuudet.

Kansallisen 
toimintaympäristön 
muutokset – Suomi 

muuttuu 
Puolustusvoimien toiminta on turval
lisuusstrategian, periaatepäätösten ja 
hallinnollisen ohjauksen mukaisesti 
vuosi vuodelta integroitunut tiiviim
min muuhun yhteiskuntaan. Keskeisistä 
muutospaineista ovat näkyvimmin tun
nistettavissa talouden realiteetit, jatkuva 
kustannustehokkuuden vaatimus sekä 
valtionhallinnon yleiset kehitystrendit. 
Ne näkyvät jatkossa esimerkiksi Puo
lustusvoimien hallinnon ja logistiikan 
keskittämisenä sekä lisääntyvänä toi
mintojen ulkoistumisena ja kumppa
nointina. Uudet järjestelyt edellyttävät 
operatiivisilta johtajilta uudenlaista 
hallinnollista ymmärrystä, muuttuvia 
johtamismenetelmiä ja entistä parempaa 
kokonaisuuden hallintaa. 

Vaikka talouden realiteetit kataly
soivat muutoksia, on taustalla nähtävä 
ennen kaikkea uudenlaisten uhkien edel
lyttämä turvallisuusajattelu. Uudet uhkat 
edellyttävät valtiollisilta turvallisuus
toimijoilta entistä ammattimaisempaa 
yhteistoimintaa. 

Viimeisimpien linjausten mukaises
ti yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa 
täsmennetään siten, että valtion itsenäi

syyteen, väestön elinmahdollisuuksiin 
ja muihin yhteiskunnan elintärkeisiin 
toimintoihin kohdistuvat uhkat ovat hal
littavissa eri viranomaisten, elinkeino
elämän ja järjestöjen yhteistoiminnalla. 
Viranomaisten on kyettävä turvaamaan 
valtion johtaminen, kansainvälinen 
toiminta, puolustuskyky, sisäinen tur
vallisuus, talouden ja infrastruktuurin 
toimivuus, väestön toimeentuloturva ja 
toimintakyky sekä henkinen kriisinkes
tävyys. Eri alojen kokonaisuudet sovi
tetaan yhteen turvallisuuskomiteassa.

Puolus tusvoimia  uudel leen 
 organisoitaessa on osattava nähdä 
kokonaisturvallisuuden ja turvalli
suusprosessien elintärkeät keskinäis
riippuvuudet.  Uusissa organisaatioissa 
ja tehtäväkentissä on tunnistettava koko
naisturvallisuuden hallinnan edellyttä
mät tärkeimmät yhteistoimintaosapuolet 
sekä tarvittaessa verkostoiduttava uudel
leen tehtävien edellyttämillä tasoilla ja 
tavoilla. Tilanneymmärryksen ylläpitä
miseksi on operatiivisella tasolla tunnet
tava ja ymmärrettävä koko kansallisen 
turvallisuuden kenttä sekä hahmotettava 
keskeisimmät strategisen tason kansain
väliset toimijat ja niiden mahdollinen 
vaikutus. 

Puolustusvoimien lakisääteiset teh
tävät ovat yksiselitteiset. Samoilla ja 
ainoilla kansallisilla suorituskyvyillä 
ja resursseilla on jatkossakin kyettä
vä vastaamaan kaikista päätehtävistä. 
 Pysyvänä haasteena muutosten ken
tässä säilyy omien suorituskykyjen 
 rajallisuus. Entistä syvempi kansallinen 
viranomaisyhteistoiminta sekä kansain
välinen yhteensopivuus ovat ainoa keino 
lisätä ja optimoida suorituskykyjen 
käyttöä. 

Vanhojen taktisten periaatteiden 
mukaisesti komentajan on turvaudut
tava yhteistoimintaan viimeistään sil
loin, kun tehtävää ei enää pystytä omin 
voimin täyttämään. Strategisoperatiivi
sen tason yhteistoiminta on kuitenkin 
varmistettava riittävällä säädös ja 
 sopimusperustalla, jossa pitää määrittää 
selkeät tehtäväkokonaisuudet, vastuun
jako ja valmiuden ylläpidon periaatteet. 
Tämän tehtäväkentän realistinen hah
mottaminen on haaste myös uudistuvan 
puolustusjärjestelmän käytön suunnit
telulle, operaatioiden johtamiselle ja 
toimenpanolle sekä koulutukselle ja 
harjaantumiselle kaikissa päätehtävissä, 
kaikilla toiminnan tasoilla.      Viranomaisyhteistyötä. 
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Puolustusvoimien sisäiset 
muutospaineet 

Operatiivisella tasolla Puolustusvoimien 
johtamiseen vaikuttaa puolustusvoima
uudistuksen jälkeen entistä moniulot
teisempi johtamiskenttä. Johtamistasot 
madaltuvat, johtamisketjut lyhenevät, 
normaaliolojen organisaatio muuttuu ja 
poikkeusolojen organisaatio uudistuu. 
Myös puolustusvoimallisen valmiuden 
säätelyn toimijat ja toimialueet muut
tuvat, mikä osaltaan aiheuttaa johtami
sen monimuotoisuuden lisääntymistä. 
Silti johtamisen perusrakenne säilyy. 
Uuden järjestelmän johtamisketjut ja 
mekanismit on hahmotettava ja hallit
tava. Johtamisen keinoilla tulee hallita 
puolustusvoimatkokonaisuus, strate
giset kumppanit, muun yhteiskunnan 
tuki sekä kansainvälinen yhteistoimin
ta. Myös johtamissykli ja siihen liittyvä 
päätöksenteko tulee väistämättä ole
maan kaikissa lakisääteisissä tehtävissä 
aikaisempaa nopeampaa.  

Puolustusvoimauudistuksessa eri
tyisesti maavoimien joukkojen käyt
töperiaatteet uudistuvat ja käyttöön 
otetaan uusia puolustusvoimallisia 
suorituskykyjä. Operaatioiden johtami

sesta vastaavat upseerit joutuvat entistä 
huolellisemmin arvioimaan resurssien 
riittävyyttä, oikeaaikaista käyttöä ja 
käytön rajoitteita. Tilannetietoisuuden 
merkitys korostuu.

Sisäisen toimintaympäristön muu
toksessa asioiden systemaattinen ja 
kriittinen tarkastelu on tarpeen. Vanho
ja hyviä johtamiskäytänteitä ei kanna
ta unohtaa, mutta samalla on kyettävä 
pohtimaan, voidaanko asioita tehdä toi
senlaisella ja ehkä paremmalla  tavalla. 
Myös omaleimaisia, ”out of the box” 
ratkaisuja tarvitaan. Operatiiviseen 
keino valikoimaan tulee sisällyttää 
epäsuora vaikuttaminen ja epäsym
metrisyys. Entistä tärkeämpään roo
liin nousee informaatioulottuvuuden 
puolustuksellinen ja hyökkäyksellinen 
hyväksikäyttö. 

Puolustusvoimien 
operatiivinen johtaminen 

Miten Puolustusvoimia edellä mainitut 
muutokset huomioiden sitten johdetaan? 
Puolustusvoimien operatiivinen johta
minen perustuu ajantasaisen ja enna
koivan päätöksenteon mahdollistavaan 
tilannekuvaan. Sen perusteella suunni

tellaan Puolustusvoimien suorituskyky
jen käyttö, säädellään tilanteenmukaista 
valmiutta, toimeenpannaan operaatiot 
sekä arvioidaan saavutettu vaikutus. 

Puolustusvoimien on kyettävä vas
taamaan samoilla suorituskyvyillä ja 
johtamisjärjestelmällä kaikkiin lakisää
teisiin tehtäviinsä. Normaaliaikana se 
tarkoittaa esimerkiksi virkaaputehtäviä, 
alueellisen koskemattomuuden valvon
taa ja tarvittaessa sen turvaamista sekä 
kriisinhallintaoperaatioiden kansallis
ta johtamista ja tapahtumailmoitusten 
välittämistä. Kaikissa tehtävätyypeissä 
tilannekuvalta, operatiiviselta johta
miselta ja tehtävien toimeenpanolta 
vaaditaan samoja asioita: vakioituja 
toimintamalleja, selkeitä johtosuhtei
ta ja toimintavapauden sallivaa tehtä
vänantoa.  

Normaaliajan häiriötilanteissa ja 
poikkeusolojen johtamisessa korostuu 
operaation komentajan rooli. Erityises
ti merkittävämpään asemaan nousevat 
yhteisten suorituskykyjen käyttö ja 
 yhteisoperaatioiden toimeenpano, jotka 
edellyttävät johtamisprosessin ja käytet
tävissä olevat resurssit hyvin tuntevaa 
komentajaa. 

K
uv
a	
Le
ht
ik
uv
a	
/	A
FP

	P
ho
to
	/	
D
an
ie
l	L
ea
l-O

liv
as
.

Aseelliset yhteenotot ovat yhä nykypäivää Syyriassa.



Kylkirauta 1/2013 8

artikkelit

Operaation komentajan käytössä on 
sotilaallisen maanpuolustuksen koko 
suorituskyky, ja hän johtaa sen käytön 
eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen. 
Operaation komentajan keskeisiä joh
tamiskeinoja ovat tavoiteltavan lop
puasetelman ja halutun vaikutuksen 
määrittäminen sekä Puolustus voimien 
resurssien käytön ohjaaminen ja 
priori sointi.  Suorituskykyjen käytön 
ohjaamisessa korostuu tuettavan ja 
tukevien toimijoiden selkeä määrittä
minen. Operaation komentajan rooli 
säilyy samanlaisena niin laajamittaisissa 
normaaliajan häiriötilanteissa, kriisin
hallintaoperaatioiden toimeenpanossa 
kuin sodan ajan operaatioiden toteutuk
sessakin. Hän johtaa Puolustusvoimien 
suorituskyvyn käyttöä. 

Puolustushaarojen komentajat sää
televät puolustushaaransa valmiutta ja 
käyttävät johdossaan olevaa suoritus
kykyä ylemmän johtoportaan käskyjen 
mukaisesti sekä toimivaltansa perus
teella. He vastaavat operaatiokäskyn 
mukaisten maa, meri ja ilmaoperaa
tioiden suunnittelusta ja toimeenpa
nosta. Puolustushaarojen komentajat 
arvioivat jatkuvasti mahdollisuuksiaan 
edistää tavoiteltavan loppuasetelman 
saavuttamista. Myös heidän on tunnet
tava kaikki vaikuttamiskeinot ja Puo
lustusvoimien kokonaistoiminta hyvin 
sekä osattava sopeuttaa puolustushaaran 
taistelu osaksi vaikuttamista.

Puolustusvoimien operatiivinen 
johtaminen toteutetaan Pääesikunnan 
suunnittelukeskuksen, operaatiokes
kuksen ja tiedustelukeskuksen tiiviillä 
yhteistyöllä, jossa hyödynnetään ope
ratiivisten tietojärjestelmien palveluja 
ja työkaluja. Keskusten kokoonpanot 
ja toiminta mukautetaan vallitsevan 
suunnittelu ja operaatioiden toimeen
panotilanteen sekä valmiusvaatimusten 
mukaisiksi. 

Puolustusvoimien operaatiokeskus 
on operaation komentajan keskeisin työ
väline tilannetietoisuuden yllä pidossa ja 
operaatioiden toimeenpanon johtami
sessa kaikissa lakisääteisissä tehtävis
sä. Operaatiokeskus vastaa sotilaallisen 
maanpuolustuksen tilannetietoisuuden 
sekä operaatioiden toimeenpanon joh
tamiskyvyn luomisesta ja ylläpidosta. 
 Lisäksi operaatiokeskus johtaa val
miuden säätelyn ja operaatioiden toi
meenpanon prosesseja sekä osallistuu 
suunnittelukeskuksen johtamaan suun

nittelutyöhön.  
Puolustushaarojen esikunnat muo

dostavat vastaavat keskukset taktisella 
johtamistasolla. Puolustushaaraesikun
tien tulee ensisijaisesti kyetä johtamaan 
oman puolustushaaransa resursseja 
 haluttuun loppuasetelmaan pääsemisek
si. Niiden on myös ohjattava ja sovi
tettava yhteen omaa puolustushaaransa 
tukevien suorituskykyjen käyttöä ope
raation komentajan määrittämien reuna
ehtojen puitteissa.

Onko operatiivisen johtamisen 
prosessissa sitten ihan oikeasti jokin 
muuttunut?  No, on sentään jotakin. 
On esimerkiksi otettu käyttöön kan
sainvälisen mallin mukaisesti uusi 
suunnitteluprosessi, johtamisrakenne ja 
voimankäyttö ja käskytysperiaatteet. 
Niitä on ajan saatossa sopeutettu suo
malaiseen johtamisympäristöön.  Lisäksi 
Puolustusvoimien uusia yhteisiä suori
tuskykyjä parhaillaan sovitetaan proses
siin. Myös taistelujoukkojen pienempi 
määrä, aiempaa parempi liikkuvuus, 
kehittynyt tulivoima ja parempi taiste
lukestävyys vaikuttavat johtamiskäytän
teisiin. Joukkojen käytön suunnittelun 
ja itse käytön on oltava äärimmilleen 
optimoitua. 

Mainittakoon esimerkiksi viime 
aikoina paljon esillä ollut Puolustus
voimien vaikuttamisen kokonaisuus. 
Nykyaikaiset tilannekuva ja johtamis
järjestelmät tukevat teknisesti hyvin 
 yhteistä, oikein aikautettua vaikutta
mista. Taktisin termein  kysymys on 
voiman tai  tulenkäytön keskittämisestä, 
johon on liityttävä  syvällinen ymmärrys 
puolustusvoimallisen operaation tavoit
teesta. Haasteeksi muodostuu tällöin eri
tyisesti operaatioiden toteutusaikataulu 
ja niihin liittyvä käskytys ja koordinoin
ti. Puolustushaarojen johtamisprosessit 
ja pääasejärjestelmät säilyvät toisis
taan poikkeavina. Maaoperaatioiden 
aikautuksessa  puhutaan nykyäänkin 
vähintään päivistä,  merioperaatioissa 
tunneista ja ilmaoperaatioissa minuu
teista. Tulevaisuuden operaatiotaitoa on 
näiden kaikkien suorituskykyjen koko 
voiman oikein ajoitettu keskittäminen 
ja sen seurauksena halutun vaikutuk
sen aikaansaaminen. Tehdessään näitä 
päätöksiä operaation komentajalla on 
oltava käytössään realistiset vaihto ehdot 
asejärjestelmien käytölle ja maalien 
 valinnalle.

Uusien kokonaisuuksien johtami

seen pyritään kehittämään selkeät, riit
tävän yksinkertaiset ja taistelunkestävät 
johtamismenetelmät ja välineet. Tavoit
teena on, että operatiivisen johtamisen 
prosessi on tulevaisuudessa nopeampi 
ja ketterämpi ja se tukee eri tasojen 
 komentajien oikeaaikaisia päätöksiä. 

Sotilasjohtamisen 
tulevaisuudennäkymät

Tässä kirjoituksessa on hahmoteltu 
eräitä tämän päivän sotilasjohtamiseen 
liittyviä haasteita. Niiden määrä ja 
 monimuotoisuus asettavat Puolustus
voimien ylimmissä tehtävissä palvelevat 
upseerit tilanteeseen, jossa joudutaan 
tasapainoilemaan vanhojen hyvien 
periaatteiden ja uusien ulottuvuuksien 
hallinnan välillä.

Sotilasjohtamisen perushaasteena 
säilyy kaksijakoisuus. Toisaalta toimi
taan kiinteänä osana alati muuttuvaa 
suomalaista yhteiskuntaa ja toisaalta 
varaudutaan poikkeusoloissa sodan joh
tamiseen. Myös näiden johtamistasojen 
yhteen nivoutuminen kuuluu oleelli
sesti tähän aikaan.  Helpompaa näyttää 
olevan kouliintuminen siviiliyhteiskun
nan johtamistarpeisiin. Sitä harjoitellaan 
joka päivä, ja ylimpiin tehtäviin pääty
vien upseereiden kokemustausta tukee 
yleensä näiden asioiden hallitsemista. 

Yllättäen suurimmaksi haasteeksi 
saattaa muodostua sodan ajan operatiivi
nen johtaminen. Operatiivisen johtami
sen periaatteet ovat Puolustusvoimissa 
kyllä ajan tasalla ja uudet toiminnot ovat 
niihin sujuvasti liitettävissä, mutta missä 
opitaan operaation komentajana toimi
minen? 

Puolustusvoimien ylimmän johdon 
kurssit keskittyvät nykyään – ihan 
 aiheesta – kokonaisturvallisuuden 
haasteisiin. Uusien taistelutapojen ja 
uusien suorituskykyjen käyttö, kaikki
en puolustushaarojen yhteisoperaatiot, 
muuttuneen sodan kuvan huomioonot
taminen ja monikansallisten joukkojen 
johtaminen kriisinhallintaoperaatioissa 
ovat asiakokonaisuuksia, joiden taitami
nen riippuu paljon upseerin urapolusta 
ja henkilökohtaisista intresseistä. 

Monien valtioiden sodanjohto har
joittelee operaation komentajana toimi
mista systemaattisesti lukemattomissa 
erilaisissa harjoituksissa ja simulaatio
ympäristöissä. Johtajat joutuvat myös 
usein soveltamaan taitojaan sodissa, 
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joissa käytännössä sovitetaan yhteen 
operaatioita ja kansallisen politiikan 
sekä siviiliyhteiskuntien toimintaa. 
Useimmilla mailla on myös mahdol
lisuus jatkuvasti kouluttaa everstejään 
ja kenraalejaan kriisinhallintaoperaa
tioiden johtotehtävissä, joissa päästään 
lähimmäksi todellista kriisitilanteessa 
johtamista. – Haasteeksi jää, miten suo
malaiselle upseerille hankitaan tällainen 
osaaminen.

Eräs vaihtoehto olisi operatiivisen 
johtamisen harjoittelun tehostaminen.  
Ylemmälle operatiiviselle johdolle 
tarkoitettuja lyhyitä täsmäkursseja ja 
harjoituksia voitaisiin järjestää aiem
paa enemmän. Niissä olisi keskityt
tävä sodan johtamisen muuttuneisiin 
asia kokonaisuuksiin ja työvälineisiin. 
Samalla olisi pyrittävä lisäämään 
mahdollisuuksia johtotehtäviin kan
sainvälisissä harjoituksissa ja kriisin
hallintaoperaatioissa. 

Edellä esitetty ei tarkoita sitä, että 
suomalainen upseerikoulutus olisi hako
teillä. Peruskoulutus ja harjaantuminen 
nuorempien upseerien sodan ajan teh
täviin ovat kohtuullisen hyvässä mal
lissa, ja niitä kyetään harjoittelemaan 
joukkoosastoissa tyydyttävästi. Ne 

myös tarjoa vat riittävät perusteet ylim
män tason tehtäviin. Johtamisen periaat
teet koulutetaan eri kursseilla hyvin, ja 
valmiudet majuri–everstiluutnantti tai 
komentajakapteeni–komentajatason 
tehtäviin sodan ajan joukoissa ovat 
kohtuullisen hyvät. Sen sijaan ylemmän 
johdon sotaharjoittelu jää vähemmälle. 
On myös todettava, että kun harjoituksia 
ei järjestetä, kyky niiden suunnitteluun 
ja johtamiseen rapistuu.

Valitettavana piirteenä on pidettä
vä myös sitä, ettei vastuuta sodan ajan 
tehtävistä koeta nuorempien upsee rien 
parissa kovin tärkeänä. Sodan ajan 
Puolustusvoimat tarvitsee kuitenkin 
jokaisen upseerinsa työpanosta jo nor
maaliaikana. Mikään rauhan ajan kiire 
ei oikeuta laiminlyönteihin oman sodan 
ajan tehtävän valmisteluissa.

Tarvittavia taitoja ja ominaisuuksia 
on vaikea pelkistää. Toimintakentän 
monimuotoistuessa operaation komen
tajan on kuitenkin osattava hahmottaa 
ja priorisoida laajat kokonaisuudet 
nopeasti. Tilanteen arvioinnissa on 
osattava käyttää hyväkseen organisaa
tioita ja moninaisia informaatiokanavia. 
Operaatioiden nopea tempo edellyttää 
 johtamisen modernien apuvälineiden 

Raskas raketinheitin Rovajärvellä. 

hyvää hallintaa. Innovatiivisuus, luo
vuus ja soveltamiskyky korostuvat. 

Henkilökohtaisella tasolla selkeys, 
oikeaaikaiset päätökset, vastuullisuus, 
toimeenpanon valvonta ja alaisista 
huolehtiminen pysyvät johtamisen kul
makivinä on sitten kyse perusyksikön 
päälliköstä tai operaation komentajas
ta. Sodan johtaminen on aina ihmisten 
johtamista. Myös operaation komen
tajan on tunnettava kansanluonteen 
vaikutukset ja alaistensa komentajien 
erityispiirteet ja osattava hyödyntää 
heidän vahvuuksiaan. Hyvä perussivis
tys ja laaja  kokemus luovat elinikäisen 
koulutuksen ohella vankan pohjan myös 
tulevien aikojen isänmaan pelastajille.

Kirjoittaja on Pääesikunnan val
miuspäällikkö. Aiemmin hän on pal
vellut muun muassa Karjalan Prikaatin 
ja Utin Jääkärirykmentin komentaja
na, Puolustusvoimien Kansainvälisen 
keskuksen johtajana, puolustusasia
miehenä Saksassa sekä suomalaisen 
kriisinhallintajoukon komentajana 
Kosovossa. 
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Teksti: Ville Vänskä

Teknologian kehityksen myötä suuret miesmäärät ja massamaisuus ovat 
väistymässä taistelukentältä. Kylmän sodan päättyminen on aiheuttanut 

vieläkin suurempia rakenteellisia muutoksia asevoimissa. Toinen 
sodankäynnin muutokseen liittyvä piirre länsimaisessa sotataidollisessa 
ajattelussa on korostunut vaikutuskeskeisyys. Haluttuun vaikutukseen 

taistelukentällä pyritään taloudellisesti ja tehokkaasti. Kaikkea vastaan ei 
tarvitse vaikuttaa.

Yhteisoperaation  
johtaminen
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Ville Vänskä

Suomen puolustusvoimien rakenne
muutos, sodan ajan joukkojen 
määrän pieneneminen sekä 

 uudelleen muotoillut tehtävät pakottavat 
kehittämään puolustusjärjestelmämme 
käyttöperiaatteita, joukkoja ja materiaalia 
entistä paremmin soveltuviksi monimuo
toiseen toimintaan. Puolustusvoimissa 
pyritään pois puolustushaarakeskeisestä 
toiminnasta. Tavoitteena on puolustus
järjestelmä, joka on mahdollisimman 
 yhtenäinen, yhteisoperointikykyinen ja 
joka kykenee vastaamaan puolustus
voimien strategisiin tehtäviin.

Yhtenä mahdollisena vastauk
sena tulevaisuuden haasteisiin on 
 puolustushaarojen yhteinen operaatio eli 
yhteisoperaatio. Yhteisoperaatio tuo tais
telukentälle epäsymmetriaa, joka rikkoo 
vastustajan symmetrisen taistelujärjes
tyksen, mikä voi olla heikomman osa
puolen etu. Joka tapauksessa kehittynyt 
sotilasteknologia mahdollistaa nykyisin 
suorituskykyjen käytön ja optimoinnin 
yli puolustushaararajojen. Tällä on tietys
ti seurannaisvaikutuksensa. Esimerkiksi 
johtaminen muuttuu.

Suomalainen 
yhteisoperaatio 
valinkauhassa

Yhdysvalloilla ja IsollaBritannialla on 
paljon kokemusta yhteisoperaatiois
ta ja yhteisoperaatioiden johtamisesta. 
Pohjimmiltaan niiden asevoimat on 
 rakennettu käymään sotaa oman alueen 
ulkopuolella, ja voiman projisointi 
 tuhansien kilometrien päähän edellyttää 
aina yhteisoperaatiota. Yhdysvaltalainen 
ja brittiläinen yhteisoperaation johta
minen on paljolti resursointia,  yhteistä 
maalittamista ja taisteluteknisen tasan 
yhteisoperointia. Kaikkien puolustus
haarojen suorituskykyjen täytyy palvel
la kustannustehokkaasti yhtä yhteistä 
päämäärää. Suorituskykyjen optimaa
linen käyttö varmistetaan yhteisellä 
maalittamisella. Käytännössä yhteisope
raation johtaminen on joukkojen synkro
nointimatriiseja ja koordinointikäskyjä. 
Yhdysvaltalaisen käsityksen mukaan 
”tehokas  yhteisoperointi ei vaadi yhteis
tä  komentoa jokaisella tasolla, mutta se 
vaatii  yhteisvaikutuksen ymmärtämistä 
kaikilla tasoilla. Eri puolustushaarojen 
vahvuudet yhdistettyinä täydentävät 
toinen toisiaan. Moninkertaisuuden ja 

monimuotoisuuden yhdistelmä luo vah
vemman sotilasvoiman kuin sen osien 
yhteenlaskettu summa.” Synergia saa
vutetaan, mutta mikään kovin joustava 
tai nopea yhteinen maalittamisprosessi 
ei ole.

Myös venäläisissä ohjesäännöissä 
on aikakaudesta riippumatta korostet
tu eri aselajien ja puolustushaarojen 
 yhteistoiminnan merkitystä. Taustalla 
on ymmärrys siitä, että menestys taiste
lussa rakentuu eri joukkojen (aselajien 
ja puolustushaarojen) erikoisosaamisen 
ja suorituskyvyn summasta. Näiden 
suorituskykyjen tehokas käyttö edel
lyttää komentajalta laajaa tietämystä eri 
puolustushaarojen ja aselajijoukkojen 
suorituskyvystä, taisteluvoimasta, käyttö
mahdollisuuksista sekä käyttöperiaatteis
ta. Kylmän sodan aikana yhteistoiminnan 
erityispiirre neuvostoliittolaisessa operaa
tiotaidossa oli aselaji ja puolustushaara
joukkojen alistaminen suoraan operaation 
johtovastuussa olevalle yhtymälle. Ope
raatiolla oli oltava yksi komentaja, jonka 
tehtävänä oli sulauttaa aselajien ja puo
lustushaarojen toiminta palvelemaan yhtä 
päämäärää. Länsimaisessa operaatiotai
dossa alistus olisi  toteutettu todennäköi
semmin tehtävällä tai aselajijoukkojen 
muulla sitouttamisella operaation pää
määrään. Neuvosto vaihtoehto oli hyvin 
komentajakeskeinen, yksinkertainen ja 
suoraviivainen, mutta todennäköisesti 
myös toimiva. Toinen tyypillinen piirre 
punaarmeijan ase lajijoukkojen käytölle 

oli toimintatapojen vakioiminen (kaava
maisuus) ja sovittujen toimintatapojen 
kattavuus.

Suomalainen yhteisoperaation johta
minen ei ole aivan yksiselitteistä. Meillä 
tuntuu olevan vaikutteita sekä idästä 
että lännestä. Kenttäohjesääntö sanoo 
 yhteisoperaatiosta yhtä, suunnitelmissa ja 
harjoituksissa esiintyy tukeva–tuettava
malli, ja kokemukset puolustushaarojen 
yhteisistä operaatioista jatkosodassa 
antavat kolmannen mallin. Kenttäohje
säännön yhteisoperaation määritelmän 
mukaan yhteisoperaatio on Pääesikunnan 
johtama operaatio, jota johtaa operaa
tion komentaja apunaan yhteisesikunta 
(PE). Tukeva–tuettavamallilla viitataan 
järjestelyyn, jossa yksi puolustushaara 
on muiden puolustushaarojen tukema 
ja tuettavan puolustushaaran komentaja 
on samalla yhteisoperaation komentaja. 
Jatkosodan taisteluista lähinnä yhteisope
raatiota ovat kesän 1944 torjuntataiste
lut, joissa taisteluja johti ylipäällikön 
nimeämä operaation komentaja. Tällä 
oli johdossaan kaikki suunnan joukot 
puolustushaarasta riippumatta tuettuna 
valtakunnallisilla resursseilla. Yksiselit
teistä yhteisoperaation suomalaista mallia 
ei siis ole olemassa.

Johtaminen keskeinen osa 
yhteisoperaatiota

Johtaminen on tärkein osa  yhteis  
operaatiota. Koko yhteisoperaation ajatus 
on keskitetty johto. Suunnitteluvaiheesta 
lähtien korostuvat operaatioon osallistu
vien johtoportaiden ottaminen mukaan 
suunnitteluun ja johtamisvastuiden yksi
selitteinen käskeminen. Toimeenpanovai
heessa korostuvat erityisesti aikautuksen 
ja esikäskyjen merkitys. Operaation 
 aikaisesta johtamisesta on useita erilai
sia käsityksiä. Osa pitää yhteisoperaati
on johtamisen ainoana vaihtoehtona sitä, 
että operaa tiolla on yksi komentaja, jolla 
on apunaan  yhteisesikunta. Toiset taas 
pitävät yhden yksittäisen operaation 
 komentajan johtamistoimintaa käytän
nössä mahdottomana, koska paras tilan
nekuva on kentällä ja ”se johtaa, jolla 
on paras tilannekuva”. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että operaation komen
tajan rooli korostuu ennakkosuunnittelus
sa ja taistelunaikaisten suurten linjojen 
vetäjänä yhdistettynä tehtävätaktiikan 
toteutumiseen taktisella tasalla. Muita 
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johtamisen vaihtoehtoja voisivat olla 
operaation aikautus ja synkro nointi 
ennakkosuunnitelman mukaan sekä 
tukeva–tuettavatoimintamalli.

Tukeva–tuettavaajattelu ja toiminta
malli on ollut kauan käytössä ulkomailla, 
etenkin pienehköissä yhteisoperaatioissa. 
Toimintamallissa yksi puolustushaara 
on muiden puolustushaarojen tukema ja 
 tuettavan puolustushaaran komentaja on 
samalla yhteisoperaation komentaja. Toi
mintamallia ei ole virallisesti hyväksytty 
Puolustusvoimissa, vaikka piirteitä sen 
omaksumisesta on sekä operatiivisissa 
suunnitelmissa että käytännön harjoitte
lussa. Silti tukeva–tuettavamalli saattaisi 
sopia hyvin tai jopa erinomaisesti Suo
meen, koska Pääesikunnan kyky johtaa 
yhteisoperaatiota voi olla syystä tai toi
sesta rajoittunut. 

Käytännössä Pääesikunta käskisi 
 perusteet, kuten annettavan tuen tyypin, 
ja tuettava puolustushaarakomentaja 
johtaisi operaation. Tukeva–tuettava
mallissa yhteisesikunta muodostettaisiin 
tuettavan puolustushaaran esikunnan 
yhteyteen esimerkiksi yhteysupseeri
ryhmin. Tukeva–tuettavatoimintamallin 
kielteisinä piirteinä voi ilmaantua sellais

ta, että ”tuettava” luottaa liikaa muiden 
puolustushaarojen tukeen ja toisaalta 
”tukeva” pelkää omien suorituskykyjen 
liukuvan pois omasta käytöstä.

Toisinaan on myös herätetty keskus
telua vastuualueiden tarpeellisuudesta 
nykyaikaisessa sodankäynnissä. Yhteis
operaation näkökulmasta vastuualueet 
helpottavat ja selkeyttävät johtamista 
sekä parantavat operaatioturvallisuut
ta. Vastuualueet eivät ole tehokkaan 
toiminnan este, eivätkä ne ole millään 
tapaa toimintaa rajoittavia. Yhteisoperaa
tiot ovat paljolti yhteisten tulenkäyttöön 
liittyvien suorituskykyjen hyödyntämistä 
maksimaalisesti, eikä tulenkäyttö tunne 
vastuualuerajoja.

Yhteisoperaation johtaminen on 
haasteellista. Haasteellisuus tulee johdet
tavien joukkojen suuresta määrästä, kes
kenään yhteensopimattomista viesti ja 
johtamisjärjestelmistä sekä usein yhteis
operaation monimutkaisuudesta. Muita 
johtamisen haasteita saattaa muodostua 
puolustushaarojen eturistiriidoista, erilai
sista menettelytavoista, erilaisista tavoit
teista, synkronoinnin puutteellisuudesta, 
operaatioajatuksen ymmärtämisestä, 
 aikautuksesta, yhteisestä maalittamisesta 

ja ilmatilan hallinnasta. Oman huolensa 
tuovat myös puolustushaarojen omat 
operaatiot ja samanaikaiset operaatiot 
usealla suunnalla. Viisasten kivi yhteis
operaatioiden johtamiseen on harjoitte
lu. Erityisen hyviä ovat sotapelit, joissa 
harjoitellaan koko ketju yhteisoperaation 
suunnittelusta käskytykseen ja toimeen
panoon. Yhtenä yksinkertaisena käytän
nön harjoitusmallina on osallistuminen 
muiden puolustushaarojen harjoituksiin 
johtamisprosessin ja toimintatapojen 
oppimiseksi.

Kuinka taistella vastustajan 
yhteisoperaatiota vastaan?

Sotahistoriasta on löydettävissä lukuisia 
onnistuneita ja epäonnistuneita yhteis
operaatioita. Niistä nousee esiin kaksi 
tärkeää ja varsin herkkää vaihetta: suun
nittelu ja operaation johtaminen kaikilla 
johtamisen tasoilla. Pohdittaessa, kuinka 
vaikuttaa vastustajan yhteisoperaatioon, 
juuri nämä vaiheet ovat avainasemassa. 
Suunnitteluun voidaan vaikuttaa ainoas
taan epäsuorasti oman tiedustelun tehok
kuudella suunnitelmien paljastamiseksi 
ja yllätysedun kiistämiseksi. Toiseksi 
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Yhdysvalloilla on paljon kokemusta yhteisoperaatioista. Kuva Yhdysvaltain ilma- ja maavoimien 
 yhteisoperaatioharjoituksesta kesäkuulta 2011. 
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vastustajalle voidaan harhauttamalla 
antaa virheellinen kuva omista suori
tuskyvyistä sekä aikomuksista. Taistelu 
vastustajan yhteisoperaation johtamista 
vastaan tapahtuu joko estämällä vastusta
jan taistelun aikainen johtamistoiminta tai 
rikkomalla taistelujärjestys. Johtamistoi
minta estetään esimerkiksi kineettisellä 
vaikuttamisella tunnistettuihin komento
paikkoihin tai elektronisella vaikuttami
sella. Taistelujärjestyksen rikkomiseksi 
keskitetään omaa voimaa vastustajan 
 yhteisoperaation kriittisiin ratkaisukoh
tiin. Yhteisoperaatio on synkro noituna 
aikataulun mukaan etenevä sarja sota
toimia. Tällöin yhden vaiheen toteutu
misen estäminen, pitämällä esimerkiksi 
kriittinen maastonkohta, saattaa estää 
seuraavien vaiheiden toteuttamisen.

Toinen lähestymistapa vastustajan 
yhteisoperaatiota vastaan taistelemises
sa on pohtia yhteisoperaation olemusta. 
Yhteisoperaatio on konventionaalista, 
kehittynyttä tekniikkaa hyödyntävää, 
symmetristä liikesodankäyntiä. Se on 
luotu toimimaan symmetrisessä ympä
ristössä symmetristä vastustajaa vastaan, 
mutta kuinka hyvin se vastaa epäsym
metriaan? Afganistan ja Irakin sota ovat 
osoittaneet, että teknoarmeijan on äärim
mäisen vaikea toimia epäsymmetrisessä 
taistelutilassa. Suomessa epäsymmetri
sen taistelun keino voisi olla esimerkiksi 
sissitoiminta. Kuten aiemmin on todettu, 
myös yhteisoperaatio tuo epäsymmet
rian elementtejä taistelukentälle, mutta 
millainen on Puolustusvoimien kyky 
yhteisoperaatioon rajallisin resurssein, 
rajoitetulla operaatioalueella ja mah
dollisesti ilman riittävää rauhanaikaista 
harjoittelua?

Ajatuksia yhteisoperaation 
johtamisesta

Kuinka yhteisoperaatiota tulisi johtaa? 
Tunnistetut kriittiset vaiheet, suunnittelu 
ja johtamistoiminta ovat avainasemas
sa. Kuten useasta sotahistorian tapahtu
masta käy ilmi, operaation huolellinen 
suunnittelu on kaikki kaikessa. Yhteis
operaatiossa on normaalia enemmän 
muuttujia ja epävarmuustekijöitä, jotka 
tulee huomioida. Yhdysvaltalaisten kes
keinen oppi Persianlahden vuoden 1991 
sodasta oli yhteisoperaatioiden suunnit
telu ja toteuttaminen mahdollisimman 
yksinkertaisina epävarmuustekijöiden 
minimoimiseksi. Suunnitteluvaiheessa 

korostuu myös puolustushaarojen tiiviin 
ja ongelmattoman yhteistoiminnan mer
kitys. Haavoittuva oma johtamistoiminta 
suojataan tehtävätaktiikan keinoin. Kun 
taistelunaikainen johtaminen estyy, on 
alajohtoportailla selkeä mielikuva siitä, 
mitä operaation päämäärän saavuttami
seksi on tehtävä. Tehtävätaktiikka mah
dollistaa myös mahdollisesti avautuvien 
uusien mahdollisuuksien ja saavutetun 
menestyksen hyväksikäytön.

Yhteisoperaation johtamista voi
daan tarkastella myös sodankäynnin 
 periaatteiden näkökulmasta. Suomalai
sen sotataidon lähtökohdat ovat edelleen 
samat kuin itsenäisyyden alussa: pienet 
resurssit, väestön vähyys, harva asutus ja 
tiestö, metsä ja talvi. Näistä lähtökohdista 
ovat syntyneet suomalaisen sotataidon 
erityispiirteet ja periaatteet, joita ovat 
painopiste, reservit ja yllätys. Ne ovat 
ajattomia periaatteita, jotka liittyvät aina
kin yllätyksen osalta hyökkäykselliseen 
ajattelutapaan. Alivoimaisella puolusta
jalla on ainoastaan mahdollisuus torjua 
ja selviytyä taistelukykyisenä, kun taas 
hyökkääjällä on useampia vaihtoehtoja. 
Nämä periaatteet ja tällainen filosofinen 
tapa tarkastella sodankäyntiä sopivat 
myös yhteisoperaation menestykselli
seen johtamiseen. Uusin sanoin, yhteis
operaatiossa vaaditaan aloitteellisuutta, 
röyhkeyttä ja tempoa.

Suomalainen tapa ajatella yhteisope
raatiota kiteytyy johtamisessa. Yhteis
operaatiota johtaa keskitetysti operaation 
komentaja apunaan yhteisesikunta. Kes
kitettyyn operaation johtamiseen liittyy 
myös vaara. Nykyteknologia mahdollis

taa tilannekuvan kokoamisen operaation 
esikuntaan ja kaikkien puolustushaarojen 
taktisen johtamisen, mutta muodostuu
ko päätöksenteon ketju liian pitkäksi 
ja onko operaation komentajalla aina 
parhaat edellytykset päätöksentekoon 
monimutkaisessa ja nopeasti muuttu
vassa toimintaympäristössä? Entä kun 
yhteisoperaation toimintasuuntia on 
useita? Yhteisoperaatio ja sen keskitetty 
johto toimivat todennäköisesti parhaiten 
silloin, kun toimitaan yhdessä operaa
tiosuunnassa, säilytetään johtamisen tek
niset edellytykset ja säilytetään aloite. 
Aloitteellisuuden ja aktiivisuuden vaati
mus tekee yhteisoperaatiosta hyökkäyk
sellisen taistelumuodon. 

Komentajan rooli yhteisoperaatiois
sa on sotateorioiden valossa edelleen 
keskeinen suunnittelu, synkronointi ja 
asemointivaiheissa. Toteutusvaiheessa 
komentajan rooli johtajana muuttuu 
enemmän suurten linjojen, painopis
temuutosten ja vaikuttavien päätösten 
tekijäksi. Toteutusvaiheessa korostuu 
tehtävätaktiikka eli taktisen tasan hajau
tettu päätöksenteko hyvin koordinoidun 
ja synkronoidun suunnitelman reuna
ehtoja noudattaen.

Kirjoittaja, komentajakapteeni 
Ville Vänskä työskentelee suunnittelu 
upseerina EU Atalanta operaation 
johtoesikunnassa Northwoodissa ja 
opiskelee sotatieteiden tohtoriohjelmas
sa aiheenaan Yhteisoperaatiot suomalai
sessa operaatiotaidossa. 

Johtaminen on yhteisoperaatioiden keskeinen osa, jota voidaan 
harjoitella mm. osallistumalla eri puolustushaarojen harjoituksiin. 
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Teksti: Mika Kerttunen

Kyberturvallisuuden tarpeellisuus on yleisesti hyväksytty 
– onhan elämäntapamme ja vapautemme tehdä 

asioita suurelta osin riippuvainen elektromagneettisten 
järjestelmien tiedoista ja toimivuudesta. 

Kyberstrategioiden avulla valtiot ja järjestöt pyrkivät 
edistämään kyberturvallisuuttaan. 

Syvään  
kyberstrategiaan
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Mika Kerttunen

Määritelmällisesti kyberstra
tegian pitäisi pohtia, legiti
moida ja ohjata tavoitteiden 

asettelua sekä etsiä optimaalista tasapai
noa tavoitteiden, voimavarojen ja voi
mavarojen käytön välillä. Tapahtuuko 
näin, voidaan kyseenalaistaa. 

Kyber voidaan ymmärtää etuliit
teenä, joka viittaa Suomen uunituoreen 
kyberturvallisuusstrategian mukai
sesti elektronisen tiedon  käsittelyyn, 
 informaatioteknologiaan, elektro
niseen tiedonvaihtoon tai tieto ja 
tietokonejärjestelmiin. Kybertila on 
kuitenkin  ymmärrettävissä suomalais
ta teknologista tapaa laajemmin myös 
geometris virtuaalisena operaatioaluee
na ja luonteeltaan (myös) kognitiivisena 
olotilana. 

Lyhyt katsanto muutamiin valtiol
lisiin kyber tai tietoturvallisuusstrate
gioihin strategiaasiakirjoina paaluttaa 
kriittisen tarkastelun alkuasetelmia; 
sen jälkeen artikkelissa siirrytään kohti 
 holistista kyberstrategiaa.

Kyberstrategioista

Presidentti Barack Obama aloittaa 
Valkoisen talon toukokuussa 2011 
julkaiseman International Strategy for 
Cyberspace strategian maalaamalla 
kauniin vision vakaasta, turvallisesta 
ja toimintavarmasta kybertilasta, jossa 
niin Afrikan maaseudun emäntä kuin 
amerikkalainen yritysmaailmakin voivat 
vapaasti operoida. Presidentti jatkaa 
luettelemalla joukon normeja, asetta
malla diplomaattisia ja puolustukselli
sia tavoitteita ja kehityshankkeita sekä 
määrittä mä llä yleisiä poliittisia paino
tuksia. Pentagon puo lestaan omassa 
Strategy for Operating in Cyberspace  
asiakirjassaan puhuu kansallisen ja 
kansain välisen yhteistyön puolesta. 
Tavoitteena on vastata muiden maiden, 
terroristien, rikollisten ja vahingon
tekijöiden aiheuttamiin uhkiin. Uhkina 
nähdään tiedon anastaminen tai laiton 
hyväksikäyttö, palvelujen tietoverkko
jen toimivuuden estäminen ja tietoverk
kojen vaurioittaminen tai tuhoaminen. 
Kaikkiaan 13sivuinen strategia ei 
Valkoisen talon paperin tapaan kuvaa 
yksityiskohtia eikä keskustele ohjelman 
toteutuksesta.  

A lankomaiden  kansa l l inen 
 kyberturvallisuuden strategia analysoi 
 kyberuhkia ja asettaa yleisiä poliitti

sia päämääriä. Lyhyt asiakirja mainit
see toimintasuunnitelmassaan kuusi 
 kehitettävää ja keskeneräistä osaaluetta 
uhkaarvioista kestäviin järjestelmiin 
ja tutkimuksen ja koulutuksen edistä
miseen, mutta niiden yksityiskohtiin 
 luvataan palata strategian julkaisemi
nen jälkeen. 

Venäläisen tradition mukaisesti län
tisiä kyberstrategiapapereita parhaiten 
vastaavaa informaatioturvallisuuden 
asiakirjaa kutsutaan doktriiniksi. Siinä 
Kreml määrittää kansalliset informaa
tioturvallisuuden intressit, luettelee 
koko joukon uhkia sekä määrää yksi
tyiskohtaisista toimista tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Asiakirja on erittäin 
systemaattinen tasapainoillessaan yleis
ten tavoitteiden ja yksityiskohtaisten toi
menpiteiden välillä. Sen voi jopa ajatella 
toimivan presidentin tarkistuslistana. 

Suomen tammikuussa 2013 julkais
tu Kyberturvallisuusstrategia pysyttelee 
niin amerikkalaisten kuin hollantilais
tenkin esimerkkien mukaisesti kovin 
yleisellä tasolla – ja alakohtaisten toi
mintaohjelmien luvataan seuraavan 
perässä. Kyberuhkiakaan ei juuri luet
teloida, mutta kybertilaa pidetään yhtenä 
poliittisen tai taloudellisen painostuksen 
väylänä ja välineenä. Erityisen suoma
laista onkin kytkeä kyberturvallisuus 
osaksi yhteiskunnan elintärkeiden toi
mien turvaamisen ohjelmaa ja rakentei
ta, tuoda esiin teknologinen näkökulma 
ja painottaa yksityisen informaatio
teknologisen sektorin roolia.  

Alankomaisessa vuonna 2011 
julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin 
kymmentä läntistä kyberturvallisuus
strategiaa. Tutkijoiden ehkä mielenkiin
toisin havainto oli se, etteivät useatkaan 
strategiat määrittäneet sitä, mistä niissä 
puhutaan, eivätkä sitä, mitä ne ohjaavat. 
Niissä ei siis määritelty käsitteitä kyber 
eikä kyberturvallisuus. Kovin harva maa 
oli kiinnittänyt huomiota kyberturvalli
suuteen laajemmasta kansallisen puo
lustuksen tai talouden näkökulmasta. 
Sen sijaan hallinnonalojen reviirijako 
tuntui vahvasti vaikuttaneen strategioi
den sisältöön. 

Poliittisten ohjausasiakirjojen kut
suminen strategioiksi luo totuudelli
suuden, arvokkuuden ja pysyvyyden 
vaikutelman. Sillä pyritään välttämään 
repivä poliittinen kiistely ja tavoitte
lemaan laajaa poliittista ja kansallista 
hyväksyntää.  

Ongelmana useassa kovin yleises
sä ja hyvää tavoittelevassa sekä hyvän 
puolesta puhuvassa asiakirjassa on se, 
 etteivät poliittiset päättäjät tai suuri 
yleisö tiedä, mitä he ovat hyväksy
mässä – yksityiskohdathan päätetään 
myöhemmin. Vaikeiden kysymysten 
keskeneräisyys on ymmärrettävää siinä 
missä herkkien kysymysten salaaminen 
on perusteltua; puolustusteollisen komp
leksin tai ”sotilaspiirien” salaliitoista ei 
pidä siis innostua. Politiikan ensisijai
suus varmistetaan kuitenkin parhaiten 
luihin ja ytimiin tunkeutuvalla ohjauk
sella. Ympäri hallintoa leviävä eriasteis
ten strategiaasiakirjojen korpus saattaa 
johtaa epäyhtenäiseen ymmärrykseen 
ja repivään toimeenpanoon, ja siten se 
haittaa valtion turvallisuuspäämäärien 
saavuttamista. Toimintaohjelmien puute 
ei saa johtaa toiminnan ohjauksen puut
teeseen. 

Syvä kyberymmärrys

Lähtien kybertilan ymmärtämisestä 
elektronisen ja elektromagneettisen 
spektrin hyväksikäytöstä luomaan, 
 ohjaamaan, muokkaamaan, vaihtamaan 
ja käyttämään tietoa kyber voidaan tek
nologiapainotteisuuden sijaan nähdä 
 kokonaisvaltaisena luonnontieteellises
tä elementistä, infrastruktuurista sekä 
kognitiivisesta osaalueesta koostuva
na järjestelmänä. Luonnontieteelliset, 
elektromagneettiset ilmiöt noudattele
vat luonnonlakeja. Infrastruktuuri on 
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 puolestaan näitä ilmiöitä hyväksikäyt
tävä, mutta ihmisen rakentama ja ohjel
mista sekä tietojärjestelmistä koostuva 
verkosto. Ihmisen sisäinen kognitio sekä 
vastaanottaa tämän verkoston sisältämää 
ja tuottamaa tietoa että määrittää tiedon 
tarpeita. Pelkkä luonnontieteellisinfra
struktuurinen painotus jää auttamatta va
jaaksi: kybertilassa operoidaan tiedolla. 

Vastaavasti kyberoperaatiot voidaan 
määrittää toimiksi, joilla kybertilassa tai 
sen kautta pyritään turvaamaan oma ja 
häiritsemään tai tuhoamaan vastustajan 
kognitiivinen ymmärrys, infrastruktuurin 
toiminta tai luonnontieteellisten ilmiöi
den tapahtuminen. Kybertilan kautta 
voidaan luoda harhainen tai epäyhtenäi
nen tilannekuva, häiritä tosiasiallisesti 
väärän mutta uskottavan informaation 
avulla komentajien ja muiden päättä
jien päätöksentekoa tai fyysisesti estää 
tiedon kulku tai muuttaa päätösten tai 
muun tiedon sisältöä. Varmat ja vakaat 
tietoverkot eivät yksin riitä, kun kyse on 
ennen kaikkea tiedon laadusta eikä sen 
saatavuudesta. Nämä kolme osaaluetta 
ovat kuitenkin kiinteässä vuorovaiku
tuksessa toisiinsa, eikä niitä pidä erottaa 
toisistaan. Kyberpuhe on kuitenkin liian 
usein vain ohjelmisto ja järjestelmä
keskeistä. 

Lyhyt esimerkki valaiskoon holistis
humanista väitettä: Ennen kuin mitään 
haktivismia tai laajempaa verkkohyök
käystä tapahtuu, ennen kuin yksikään 
harmittava bitti tai kiemurteleva mato 
tunkeutuu järjestelmiimme, joku jossain 
on päättänyt toimia kybertilan avulla ja 
kautta. Kohteen, tavan ja ajan valinta 
ovat ihmisen tarkoituksellisia valintoja. 
Toiminta tai sen vaikutukset havaitaan 
ennen pitkää. Ensimmäiset havainnot 
ovat automaattisten järjestelmien tuottei
ta, hälytyksiä, vikaraportteja ja tunnus
lukuja. Niiden parametrit ovat ihmisen 
määrittämiä. 

Ymmärrys kybertapahtuman luon
teesta ja vaikutuksista on ensisijaisesti 
kognitiivinen prosessi. Tietojärjestel
mät auttavat tapahtuman selvittämistä 
ja erityisesti sen kytkentää, attribuu
tiota, johonkin toimijaan, serveriin, 
tieto koneeseen, yksilöön, järjestöön tai 
valtioon. Kysymysten asettelu, vastaus
ten tulkinta ja varsinkin poliittisten, soti
laallisten ja muiden käytännön päätösten 
tekeminen kybertilanteessa ja tilassa on 
täysin kognitiivista prosessointia siinä 
missä hyökkäyssuunnitelmien piirtä
minen tupakkaaskin kanteen. Kyber
operaatioiden välineiden, ajoituksen ja 
kohteiden valinta ei luonteeltaan poikkea 

maalla, merellä, ilmassa tai avaruudessa 
tapahtuvista operaatioista.

Syvän kyberymmärryksen soisi val
litsevan kyberstrategioissa ja koulutuk
sessa. Sodan, rauhan, kehityksen tai 
kyberin kaltaisia moniulotteisia ilmiöitä 
ei voi supistaa kilotonneiksi, riisikiloiksi 
tai kilotavuiksi. Fysikaaliset ilmiöt tai 
lait, kuten painovoima, ballistiikka tai 
pintapaineet, eivät ole sodankäynnin tai 
turvallisuuden strategiaa eivätkä niitä 
hyödyntävät järjestelmät koko strategia. 

Kyberturvallisuuden ylläpitäminen 
ja menestyksellinen kyberoperointi edel
lyttää, että kyberstrategiat kiinnittävät 
huomiota ja ohjaavat ajattelua ja toimin
taa kokonaisvaltaisempaan suuntaan. 
Kauniit tavoitteet pitäisi operationali
soida älyllisemminkin kuin hallinnon
aloittain, ja strategian sisällön pitää 
osata kertoa konkreettisista tavoitteista, 
kehittävistä voimavaroista ja käytettävis
tä menetelmistä. Monet strategiapaperit 
jäävät teknologisia ongelmia ratkoviksi 
ohjelmajulistuksiksi ja sektorikohtaiset 
toimintaohjelmat eivät ehkä näe metsää 
puilta. 

Yleisesikuntaeverstiluutnantti, valtio
tieteiden tohtori Mika Kerttunen palve
lee Tartossa Baltic Defence Collegessa 
 Johtamisen laitoksen johtajana. 
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Yhdysvaltain ilmavoimien kadetteja kybersodankäynnin harjoituksessa.
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ILMOITUSKOOT JA -HINNAT 
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

KOKO LeveyS x KOrKeUS 4-värI

sisäkannet 210 x 297 mm 1 600 €
takakansi 210 x 297 mm 1 800 €
A 1/1 sivu 165 x 260 mm 1 400 €
B 1/2 sivu 165 x 125 mm 900 €
C 1/4 sivu (v) 165 x 60 mm 550 €
D 1/4 sivu (p) 80 x 125 mm 530 €
e 1/8 sivu 80 x 60 mm 350 €
F 1/16 sivu 80 x 27 mm 250 €

Ilmoittamalla Kylkiraudassa tuet samalla Kadetti
kunnan maanpuolustusaatteellista työtä naisten 
ja nuorten parissa!

LeHDeN JULKAISIJA 
Kadettikunta ry, Eino Leinon katu 12 E 64, 
00250 Helsinki, Puh. (09) 490 932

PääTOIMITTAJA 
Komentaja Juha-Antero Puistola

TILAUKSeT 
Kadettikunta ry, Sabina Krogars 
Puh. (09) 490 759, sabina.krogars@kadettikunta.fi

ILMOITUSMyyNTI JA AINeISTOT 
MilMedia Oy 
Nissintie 30, 02780 Espoo 
Puh. +358 40 718 8888 
milmedia@milmedia.fi

PAINOPAIKKA 
Kirjapaino Uusimaa, Teollisuustie 19, 06150 Porvoo 
Tuotantovastaava Saija Sihvola, puh. 020 770 3648, 
saija.sihvola@lehtiyhtyma.fi

LevIKKI 
Noin 7000 kpl, Jäsenjakelu 5400 kpl kadeteista kenraa-
leihin. Ilmaisjakelussa mm. puolustushallinnon ja Raja-
vartiolaitoksen päättäjät, ministerit, kansanedustajat, 
pääkirjastojen lukusalit, sotilaskodit, sotilasopetuslaitok-
set ja lehdistö

Tutustu Kadettikunnan kotisivuihin ja multimediatuotteisiin 
osoitteessa www.kadettikunta.fi

Teiss on taiston tulta peistä kylmyyttä myös Kylkiraudan 
(Eino Leino)

KadeTTIKunTa 
–  volynTary worK for naTIonal defence 

sInce 1921

PAINOMeNeTeLMä 
Offset

PAINOPINTA-ALA 
210 x 297 mm, sivumäärä n. 72 sivua

TAITTO 
Kadettikunta ry, Sabina Krogars, puh. (09) 490 759, 
sabina.krogars@kadettikunta.fi

ILMeSTyMIS- JA AINeISTOAIKATAULUT 
 Nro aineisto ilmestyy 
 1 11.2. 8.3. 
 2 27.5. 20.6. 
 3 16.9. 11.10. 
 4 25.11. 20.12.

Puolustusbudjettiin sisältyy mm. kotimaisen 
puolustusteolli suuden vientiedellytysten ja 
kansainvälistymisen tukeminen! Ilmoittaudu 
mukaan!
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Raine Pölönen

Teksti: Raine Pölönen

Aloitin YK:n sotilastarkkailijana 
tammikuussa 2012 UNTSO:n 
(Uni ted  Na t ions  Truce 

 Supervision Organization) OGGD:n 
 (Observer Group Lebanon–Damascus) 
ulkoasemalla Syyriassa. Huhtikuussa 
2012 perustettiin YK:n uusi tarkkailija
operaatio UNSMIS (United Nations 
Supervision Mission in Syria). Tätä 
ennen lähetettiin kuitenkin valmistelu
osasto YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmalla 2042. Tuota ryhmää 
kutsuttiin UNATS:ksi (United Nations 
Advance Team in Syria), ja olin yksi 
niistä, jotka olivat alun alkaen mukana 
uudessa missiossa. Suurin osa valmis
teluosastosta tuli DPKO:sta (Depart
ment of Peacekeeping Operations) 
New Yorkista, ja se palasi takaisin 
New Yorkiin kuuden viikon jälkeen. 
Uuden päätöslauselman 2043 mukai
sesti perustettiin UNSMIS, ja tämän 
jälkeen lähetettiin nopealla aikataululla 
sotilastarkkailijoita uuteen missioon. 

Mission erityispiirteitä
Siirtyessäni UNTSO:n mitalikahveil
ta rakennuksesta toiseen minua odotti 
yllätys. UNATS:lle oli varattu yksi 

pieni huone, ja tapasin yhden tarkkai
lijan tietokoneen ääressä lähettämäs
sä tilannepäivitystä YK:n päämajaan 
New Yorkiin. Muut olivat partioimassa. 
Mission perustamisen ajatuksena oli 
saada mahdollisimman nopeasti tark
kailijoita viemään viestiä Kofi Annanin 
kuuden kohdan suunnitelmasta, tark
kailemaan kyliä ja näyttämään YK:n 
lippua. Se tarkoitti sitä, että tarkkailijat 
ehdittiin varustaa vain välttämättömil
lä varusteilla, kypärällä, luotiliivillä, 
lähiradiolla ja panssaroidulla autolla. 
Koulutusta ei ehditty antaa, eikä liioin 
arvioitu  upseererien kykyä toimia 
tarkkailijoina, esimerkiksi englannin 
kielen osaamista tai autolla ajamista, 
mikä muodostuikin ongelmaksi myö
hemmässä mission vaiheessa. Partioin
nin minimivaatimus oli tuolloin kaksi 
autoa, kaksi lähiradiota ja neljä tark
kailijaa. Kukaan ei tehnyt riskianalyy
sia eikä evakuointisuunnitelmaa, saati 
varustanut partioita riittävällä ensi
apulaukulla. Onneksi Porin Prikaatista 
kuittaamani ensiapureppu oli erinomai
nen. Muiden maiden lähettämillä tark
kailijoilla ei ollut missioon saapuessaan 
mitään, ei edes YK:n sinistä barettia. 

Tarkkailijan tulikaste

Aloitin uudessa missiossa 24. huhti
kuuta 2012 ja jo seuraavana päivänä 
partioin Doumassa, Damaskoksen esi
kaupunkialueella. Douma oli suljettu 
Syyrian armeijan tarkastuspisteillä, ja 
kun ajoimme sisään kaupunkiin, emme 
nähneet ihmisiä missään. Pysäytimme 
auton kaupungin sisällä olevalle Syy
rian armeijan tarkastuspisteelle, jossa 
UNATS:n johtaja keskusteli paikan 
komentajan kanssa. Olimme tuolloin 
liikenneympyrässä, jonka yhden erka
nemiskaistan risteyksessä yksi Syyrian 
armeijan sotilaista avasi yllättäen tulen 
kohti asutettua aluetta, jossa näimme 
oppositiota kannattavia mielenosoittajia. 
Johtajamme ”nuhteli” sotilasta arabiak
si. Tämän jälkeen jatkoimme matkaa 
kohti juuri sitä katua, jolla mielenosoit
tajat olivat.  Kävin mielessäni nopeaa ti
lanteenarviota. Yrittikö  armeija suojella 

Syyrian tilanne on herättänyt kasvavaa huolta 
länsimaissa. Kriisiin on yritetty puuttua monin 

tavoin, mutta tiedonkin saanti alueelta on vaikeaa. 
Loppuvuodesta 2011 YK tuomitsi Syyrian hallituksen 

toimet rikoksiksi ihmisyyttä vastaan. Paineet 
YK:n operaatioiden laajentamiseksi alueella ovat 

voimistuneet.

Kokemuksia Teamsite 
DARA’A:sta Syyriassa
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meitä? Yrittikö se osoittaa mielenosoit
tajille, että tarkkailijat ovat armeijan 
puolella? Toisaalta miten oppositio 
ymmärsi nämä laukaukset, ja mitä on 
odotettavissa, kun ajamme heitä kohti? 
Ampuvatko he kenties meitä – ja millä 
– ja onko tie ansoitettu? Rauhoittelin 
itseäni hyvin itsekeskeisellä ajatuksella 
siitä, että onneksi olin toisena olevan 
auton kuljettajana. Mahdollisuudet sel
vitä hengissä ovat nimittäin huomatta
vasti paremmat kuin ensimmäisessä 
autossa. Pienen hiljaisuuden jälkeen 
autossa olevat tarkkailijat keskusteli
vat samoista asioista ääneen. Tilanne 
jännitti kaikkia. Onneksi mitään edellä 
mainittua ei tapahtunut. Tapasimme 
opposition kannattajia ja ajoimme sen 
jälkeen ulos keskustasta, jonka ulkopuo
lella oli myös armeijan tarkastuspisteitä. 
Partioim me kaupungissa kaikkiaan viiti
sen tuntia. Iltapäivän päätteeksi palasim
me UNATS:n esikuntaan ja kirjoitimme 
raportin New Yorkiin. 

Mielenosoittajien keskellä

Huhtikuun 26. päivänä siirryimme saat
tueena Dara’an kaupunkiin. Vanhassa 
kaupunginosassa törmäsimme suureen 
mielenosoittajien joukkoon. Se pakotti 
meidät lähelle Syyrian armeijan miehit
tämää moskeijaa. Ollessamme moskei
jan edustalla Syyrian armeijan sotilaat 
aloittivat tulituksen UNATS:n johtajan 
seisoessa auton konepellillä ja yrittäen 
rahoitella mielenosoittajia. Tuijotin ratin 
takana kauhuissani, milloin johtajaan 
osuu, sillä ulkona oli jo pimeää eikä 
YK:n sinistä liiviä tai kypärää enää tun
nistanut. Mietin samalla, miksi olimme 
pysähtyneet mielenosoittajien keskelle 
moskeijan eteen ja miksi johtaja oli jal
kautunut ulos panssaroidusta autosta. 

Takanani olleessa autossa ollut kii
nalainen tarkkailija unohti lukita oven, 
ja hetken päästä mielenosoittajat repivät 
kiinalaista ulos autosta uhkaillen häntä 
ja syyttäen häntä mielenosoituksessa pa
hasti haavoittuneen lapsen vammoista. 

Se partiointi jäi kiinalaisten ja venä
läisten viimeiseksi. Ilta oli jo pitkällä, 
kun saavuimme hotellille ja UNATS:n 
johtajana toiminut marokkolainen 
eversti kysyi, kuka haluaa jäädä yöksi 
Dara’ahan ja aloittaa partioinnin siellä. 
Siinä vaiheessa ryhmään kuuluivat 
sveitsiläinen, norjalainen, kiinalainen, 
ghanalainen, indonesialainen ja minä. 

Ainoastaan minä ja sveitsiläinen olimme 
vapaaehtoisia. Suhtauduin kuitenkin jo 
hyvin epäilevästi mission onnistumi
seen, sillä kahden päivän partioinnin 
aikana tulitaukoa oli rikottu rynnäkkö
kiväärin tulella jo kaksi kertaa. 

Teamsiten perustamisen 
alkuhankaluudet

Seuraavana päivänä aloimme toimia 
kahden hengen tiiminä yhdellä partio
autolla varovaisesti Dara’an keskustan 
läheisyydessä partioiden. Teamsite oli 
virallisesti perustettu.

Olimme vaikeassa asemassa, sillä 
saavuttuamme Dara’ahan emme tien
neet mitään sen turvallisuustilanteesta, 
saati sen lähialueiden tilanteesta. Pää
huoli oli sodan osapuolten suhtautumi
nen YK:n tarkkailijoihin. Ainoa keino 
oli mennä ulos hotellista ja aistia ilma
piiriä. Olin kylläkin partioinut Dara’an 
länsipuolella ollessani tarkkailijana al
kuvuodesta UNTSO:n asemilla 57 ja 58. 

Suurin riskitekijä oli se, että olimme 
sadan kilometrin päässä Damaskok
sesta ja ainoat yhteydenpitovälineet 
olivat matkapuhelin ja internet, jotka 
eivät suinkaan toimineet joka päivä. 
Meillä ei ollut esikunnan tekemää 
evakuointisuunnitelmaa, joten laadin 
itse  ”pakosuunnitelman” Dara’asta 
UNTSO:n OGGD:n asemalle 58 ja 
sovin asiasta suoraan silloisen  OGGD:n  

johtajan kanssa. Tiellä Dara’asta 
 Damaskokseen oli jatkuva tienvarsi
pommien uhka, joten tie oli aina suljettu 
jommankumman osapuolen suorittaessa 
operaatioitaan. Toisin sanoen operatiivi
nen toimintamme oli erittäin riskialtista. 
Jouduimme ottamaan jatkuvasti suuria 
tietoisia riskejä. 

Operaation perustaminen ei ollut 
huollon näkökulmasta kovinkaan 
 onnistunut. Oletuksena oli, että kun 
tarkkailijoille löytyy riittävän turval
linen hotelli, kukin tarkkailija hankkii 
itse ruoan ja juoman ynnä muun elämi
seen ja olemiseen sekä operatiiviseen 
toimintaan tarvittavan – ja toteuttaa 
samalla päivittäin neljä partiota. Tur
vallisuusarvio hotellista perustui Syy
rian armeijan turvallisuusjoukkojen ja 
alueen kuvernöörin tekemään arvioon, 
myöhemmässä vaiheessa UNSMIS:n 
turvallisuuspäällikön  arvioon. Dara’assa 
hotelli oli hyvä, mutta kolme ensim
mäistä päivää neuvottelin hotellin joh
tajan kanssa hyväksyttävistä hinnoista. 

Kaikkialla Syyriassa tarkkailijoiden 
käyttämät hotellit olivat yhteydessä 
paikalliseen hallintoon, joka määritte
li hotellien hinnat. Ne olivat yleensä 
huikeita. Dara’assa olimme onnekkai
ta saatuamme neuvoteltua hinnat koh
tuullisiksi, mutta kuulin, että eräällä 
Teamsitella YK:n maksama tarkkai
lijoiden MSA (Mission Subsistence 
Allowance) kului kokonaisuudessaan 

Tulikaste Dara’assa ja Daelissa. Rauhallinen mielenosoitus muuttui 
kahdessa minuutissa noin 500 mielenosoittajan aggressiiviseksi 
hyökkäykseksi kohti miehitettyä moskeijaa. 

K
uv
a	
R
ai
ne
	P
öl
ön
en
.



Kylkirauta 1/2013 20

artikkelit

hotelliyön maksamiseen. Toisin sanoen 
tarkkailijat maksoivat saadakseen olla 
missiossa. Kysyttyäni hotellinjohtajalta, 
miksi hinnat ovat niin korkeita, varsin
kin kun 200 hengen hotellissa majoit
tui aluksi vain kaksi tarkkailijaa, hän 
vastasi: ”Et arvaakaan, kuinka paljon 
Arabiliiton tarkkailijat maksoivat yöstä 
ennen teitä.” – Koska UNSMIS:n esi
kuntaa oltiin vasta perustamassa ja mis
sion siviilisektorilta vei kaksi kuukautta 
laatia ohje menettelytavoista huoneen 
vuokraamiseksi YK:n operatiiviseen 
käyttöön, maksamani hotellihuone toimi 
majoituksen lisäksi myös operaatiohuo
neena, jossa suunniteltiin ja johdettiin 
partioita. 

Hyvin nopeasti ongelmaksi muo
dostui myös polttoaineen hankinta, 
sillä partioautojen polttoainehuolto
kin oli tarkkailijoiden omalla vastuul
la.  Ohjeeksi annettiin, että Teamsite 
tankkaa partioautot suoraan ”jollakin” 
huoltoasemalla ja toimittaa kuitit niistä 
UNSMIS:n esikuntaan, jossa kuitte
ja vastaan palautetaan rahat. Epäilin 
sen toimivuutta ja siksi toteutin alusta 
saakka suunnitelmaa, jossa seurattiin 
tarkkaan autojen polttoainemäärää, ja 
kun Teamsitella oli asioita hoidettava
na Damaskoksessa, tankkasimme autot 
OGGD:n polttoainepisteellä. Näin väl
tyimme turhilta kuiteilta, joista tarkkaili
ja sai yleensä odotella rahojaan takaisin 
kauan. 

Teamsiten 
organisaatiorakenne ja 

johtaminen

Ensimmäisellä toimintaviikolla huh
tikuun lopussa Teamsiteen kuului siis 
minun lisäkseni sveitsiläinen tarkkailija 
ja yksi auto. Yksi Teamsite DARA’A:n 
erikoispiirteitä oli se, että se perustettiin 
nopeasti ensimmäisten joukossa, mutta 
henkilöstötäydennyksiä saatiin odottaa 
kauan. Kahden hengen Team site toimi 

johtamisen näkökulmasta erinomaisesti, 
sillä toiminta oli tehokasta ja henkilöke
miat ja työnteon kulttuuri osuivat yksiin, 
mutta kontaktit konfliktin molempiin 
osapuoliin olivat puutteellisia, koska 
kumpikaan meistä ei osannut arabiaa. 
Toisen viikon aikana saatiin kolme 
henkilöä lisää, joukossa kaksi kovasti 
kaivattua arabiankielistä tarkkailijaa, 
mutta menetin työparinani olleen sveit
siläisen esikuntaan kouluttamaan uusia 
tulokkaita. 

Seuraavan kymmenen päivän aikana 
Teamsite toimi neljän hengen tiiminä, 
jonka johtaminen oli helppoa, sillä tiesin 
hyvin olemassa olevan  tilanteen Team
siten vastuualueella ja vastasin kaikesta 
toiminnasta. Tunsin, että langat olivat 
käsissäni, mutta päivät venyivät usein 
16tuntisiksi.  Päivärutiineihin kuului
vat operatiivisen toiminnan suunnitte
lu, partioiden johtaminen, tapaamisten 
järjestäminen molempien osapuolten 
kanssa, raporttien tekeminen, partio
autojen toimintakunnon ylläpitäminen 
sekä yhteydenpito UNSMIS:n esikun
taan, Syyrian hallintoon ja FSA:aan 
(Free Syrian Army). Tiimin tehokkuutta 
lisäsivät arabiankieliset tarkkailijat, sillä 
tilannetiedon hankinta helpottui. Samal
la kuitenkin työnteon kulttuuri muuttui. 
Tiimiin kuuluneet kaksi arabimaista 
tullutta tarkkailijaa eivät osallistuneet 
aamupalavereihin, ja he muuttivat mie
lellään suunnitelmia ilman perusteltua 
syytä. 

Teamsiten johtaminen oli haasteellista mm. monien kansallisuuk-
sien takia. Kuvassa tarkkailijoita kokouksessa Homsin kaupungissa 
heinäkuussa 2012. 
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YK:n turvallisuusneuvosto valtuutti UNSMIS-tarkkailijaoperaation 
Syyriaan huhtikuussa 2012. 
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Kaipaamamme henkilöstötäyden
nykset alkoivat saapua Teamsitelle 
touko kuun puolen välin aikoihin. Tuol
loin kaksi arabiankielistä tarkkailijaa 
olivat jo melkein loppuun kulutettuja. 
Heillä alkoi olla tyypillisiä taistelustres
sin oireita. Ne johtuivat jatkuvasta 
tarkkailijoiden uhkailusta ja paikallis
ten kyläläisten epätoivon kuuntelusta. 
Arabiankielisinä uhkauk set tuntuivat 
heille todellisemmilta kuin minulle ara
biaa puhumattomalle.  Lopulta pyysin 
heille apua esikunnasta – saamatta sitä. 
Oli pakko antaa heille erityisvapauksia 
ja vapaapäiviä, kun uusia tarkkailijoi
ta saapui. Onneksi Teamsite vahvistui 
muutaman päivän sisään 30 uudella 
tarkkailijalla. 

Monikansallisuuden 
haasteita

Suuri määrä uusia tarkkailijoita aihe
utti kuitenkin toisenlaisia ongelmia. 
Päällimmäisenä oli se, kuinka saada 
34 tarkkailijaa toimimaan tehokkaasti. 

En voinut enää kuvitellakaan tekeväni 
itse kaikkia edellä mainittuja tehtäviä. 
Katsoin luontevaksi vaihtoehdoksi 
esikunnan luomisen ja kolmen tiimin 
perustamisen. 

Ongelmana oli se, etten tuntenut 
läheskään kaikkien vahvuuksia ja 
heikkouksia, joten jouduin luottamaan 
omaan ja muutaman muun tarkkailijan 
näkemykseen parhaasta organisaatio
rakenteesta. Ensimmäistä organisaatiota 
ei hyväksytty, koska siinä ei tarkkailijoi
den mielestä otettu huomioon riittävästi 
kansallista tasapainoa. Lopulta pääsim
me yksimielisyyteen kansallisten van
himpien kanssa  organisaatiorakenteesta 
ja kansallisesta tasapainosta, joka YK
missioissa on tärkeää. 

Haasteita toi Teamsiten monikan
sallisuus, sillä Teamsitessa oli 15 eri 
kansallisuutta, joiden joukossa oli hyvin 
erilaisista kulttuureista tulleita upseere
ja. Osa ei voinut hyväksyä valkoihoista 
johtajana, koska valkoihoiset olivat vä
hemmistönä. Moni oli sitä mieltä, että 
Teamsiten johtajana tulisi olla eversti

luutnantti. Erityisesti arvomerkkiver
tailu kävi kuumana: osa tarkkailijoista 
ei voinut hyväksyä majuria Teamsiten 
johtajana. Alkuvaiheessa minulla oli 
seitsemän everstiluutnanttia, yhdek
säntoista majuria ja seitsemän kapteenia 
johdettavanani.

Jouduin lopulta ottamaan esikun
taan sellaisia henkilöitä, jotka eivät so
pineet tehtävään joko kehnon englannin 
kielen ja/tai tietokoneiden käyttötaidon 
takia. Ensimmäinen Military Personnel 
 Officer luovutti jo ensimmäisen päivän 
iltana, kun hän totesi tehtävän olevan 
hänelle liian vaativa. Uuden esikunnan 
tehokkaan toiminnan käynnistymiseen 
kului siten aikaa, ja jouduin käyttä
mään suuren osan ajastani henkilöstön 
kouluttamiseen, vaikka olisin halunnut 
käyttää enemmän aikaa varsinaiseen 
operatiivisten tehtävien suunnitteluun 
ja johtamiseen. Ikävä kyllä aikaa kou
luttamiseen ei oikein ollut, koska taiste
luja käytiin ympäri Dara’an  provinssia 
ja Teamsiten toiminnan oletettiin 
olevan nopeaa ja aktiivista. 

YK:n tarkkailijoiden vastustus alkoi jo kolmannen viikon aikana. Kuvassa yksi monista ilkivaltatapauksista. 
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Kun Teamsite oli maksimivahvuu
dessaan ja toimintaan oli saatu jonkin
lainen järjestys, alkoivat päivärutiinit 
hahmottua. Aloitin aamun esikunnan 
palaverilla, jonka jälkeen oli aamu
palaveri kaikille. Valitettavasti yleisenä 
ilmiönä jouduin toteamaan useamman 
tarkkailijan puuttumisen aamupalave
reista. Heille suunniteltu päiväohjelma 
ei sopinut. He totesivat, että asiat voi 
tehdä rauhallisemminkin omalla pai
nollaan, vaikka yritin kuinka vakuutella 
operatiivisen toiminnan kärsivän siitä 
huomattavasti. Pystyimme kuitenkin 
ylläpitämään neljän päivittäisen partion 

tavoitetta, joka UNSMIS:n esikunnasta 
annettiin. 

Kun partiointi  
ei maistu

Yhdeksi suureksi ongelmaksi nousi 
kieltäytyminen partioinnista. Team
siten tarkkailijoiden mukaan he eivät 
olleet riskeeraamassa henkeään, koska 
heidän mielestään heille ei esimerkik
si maksettu tarpeeksi ja he joutuivat 
maksamaan liian paljon olostaan mis
siossa. Tämä tarkoitti usein jatkuvia 
neuvotteluja tarkkailijoiden kanssa, 

jotta partoihin saatiin riittävästi hen
kilöitä. Jossakin vaiheessa tiimeissä 
olleet tarkkailijat alkoivat vaatia kai
kista toiminnasta seurantalokia eli kir
janpitoa siitä, kuinka paljon kukin oli 
partioinut  milläkin alueella, ja esikun
tahenkilöstön suurempaa osallistumis
ta partioihin. Tämä tarkoitti sitä, että 
esikuntatehtävien lisäksi esikuntaan 
kuuluvat joutuivat myös partioimaan. 
Heidän päivistään tuli pitkiä. 

Olin omalta osaltani palannut tilan
teeseen, jossa olin neljän hengen tiimin 
aikoihin. Neuvoin, opastin ja valvoin 
esikuntaa ja partioin tiimien mukana 
ohjaten heitä tarkoituksenmukaiseen 
partiointitekniikkaan, eli toisin sanoen 
päiväni olivat yhtä pitkiä kuin alussa. 
Ajatukset ja ajankäyttö vain ikävä 
kyllä siirtyivät operatiivisten haastei
den sijaan henkilöstöhaasteiden poh
dintaan. 

Erityistä haastetta toi toisaalta 
lomakäytäntö, jonka mukaan vasta 
kuukauden palveluksen jälkeen voi
tiin myöntää lomapäiviä, ja toisaalta 
se, että tarkkailijat saapuivat Teamsite 
Dara’ahan samaan aikaan. Tämä tar
koitti sitä, että tarkkailijat ansaitsivat 
samaan aikaan lomapäiviä, jotka olivat 
käytössä siis samaan aikaan. Toisin 
sanoen ainoa keino myöntää lomia 
oli ”nopein käsi” periaate, jota hitaat 
lomananojat kritisoivat voimakkaasti. 

Toisena suurena ongelmana olivat 
jatkuvat huhut, joita jouduin selvit
telemään päivittäin. Yksi pitkäaikai
simmista huhuista oli vanhanmallisten 
partioautojen heikko panssarointi ja 
kaatumisherkkyys. Osa tarkkailijoista 
kieltäytyi partioimasta vanhanmalli
sella Toyotalla. 

Esikunnan toiminnassa onnis
tuimme mielestäni kahdessa asiassa. 
Esikuntaan valitsemani italialainen 
Military Information Officer (MIO) 
ja tanskalainen Logistics Officer (LO) 
tekivät erinomaista työtä. Heidän 
 valintansa takia jouduin kuitenkin 
kuuntelemaan syytteitä eurooppalaisten 
suosimisesta esikunnan henkilöstössä. 
Italialainen MIO yhdisteli ja analysoi 
partioinneista saatua tietoa erinomai
sesti, ja tulos oli arvokas UNSMIS:n 
esikunnalle. Taisipa olla niin, että 
hänen analysointimenetelmiään käy
tettiin lopulta UNSMIS:n esikunnas
sakin. Tanskalainen LO oli erittäin 
voimakastahtoinen nainen, joka pitkien 

Päivärutiineja Dara’assa. Haavoittuneista, kaatuneista ja pommituk-
sista raportointia. 
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neuvottelujen jälkeen sai Teamsitelle 
riittävät varusteet. Hän jopa ominpäin 
vuokrasi hotellin ravintolan operaatio
huoneeksi Teamsiten käyttöön kysy
mättä UNSMIS:n esikunnalta. Pidin 
toimintaa hiukan arveluttavana, mutta 
lopulta UNSMIS:n esikunnassa asian 
tärkeys ymmärrettiin, sillä 34 tarkkaili
jaa ei voinut toimia omista hotellihuo
neistaan käsin. 

Media 
 tarkkailee tarkkailijoita

Kolmantena haasteena mainittakoon 
median jatkuva seuranta, mikä rajoitti 
varsinkin osapuolien tapaamisten jär
jestämistä ja vapaata liikkumista. Usein 
kun tahtoi olla niin, että toimintamme 
tulkittiin täysin väärin. Esimerkiksi 
alkuaikoina olin pitämässä tutustu
mispartiointia uusille tarkkailijoille 
vanhan Dara’an alueella, ja sen aikana 
söimme nopean lounaan pikaravinto

lassa. Lounashetkemme videoitiin, ja 
se oli Youtubessa ennen kuin ehdim
me takaisin hotellille. Videon mukaan 
tarkkailijat eivät välitä syyrialaisista ja 
he käyttävät aikansa vain nautiskeluun. 
Se lounas jäi viimeiseksi hotellin ulko
puolella nautituksi. 

Mission loppu

Siirtyminen niin sanotun viiden tähden 
UNTSOtarkkailijaorganisaatiosta 
missioon, jolla ei ollut yhtään tähteä, 
tuntui monen tutun suomalaistarkkai
lijan mielestä hullulta, ja neljän kuu
kauden aikana olin sitä mieltä usein 
itsekin. Hullulta tuntuivat myös päi
vittäiset puheet mission mandaatin jat
kumisesta. Lopulta jokaista suurempaa, 
vakavaa iskua tulkittiin vain mission 
jatkon kannalta. Viimeiset kaksi kuu
kautta olivat sen vuoksi kaikkein ras
kaimmat. Oli pakko myöntää mission 
epäonnistuneen, koska se ei saanut 

jatkomandaattia. Viimeisenä naulana 
arkkuun oli mission johtajan kenraali
majuri Robert Moodin ilmoitus, ettei 
voida jatkaa, koska kuuden kohdan 
suunnitelma ei toimi. 

Jälkeenpäin ajateltuna kokemus oli 
mitä parhain – paras, mitä nuori upseeri 
voi saada monikansallisesta missiosta, 
varsinkin kun pääsin perustamaan ja 
johtamaan uuden mission Teamsitea.  

Kirjoittaja palveli UNTSO:ssa 
OGGD:ssa tammihuhtikuun 2012, 
UNSMIS:ssa huhtielokuun 2012 ja 
UNTSO:ssa OGL:ssa syyskuusta 2012 
tammikuuhun 2013.

Kapteeni Raine Pölösen palve
lusarvo oli UNSMIS:ssa ja UNTSO
OGL:ssa majuri. 

Tarkkailijoiden toiminta kiinnosti mediaa. Toimittajina oli usein nuoria naisia, joille median edustajat 
uskoivat tarkkailijoiden kertovan avoimemmin meneillään olevasta tilanteesta. 
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Kaikkien taistelujen voittaminen 
ei merkitse sodan voittamista. 
Erityisen hyvin lause kuvaa 

kumouksellista ja vastakumouksellista 
sodankäyntiä. Olemme vain unohtaneet 
sen, etteivät kumouksellisen sodankäyn
nin taktiikat ja tulokset ole mitään uutta 
ihmiskunnan sodankäynnin historiassa. 
Ajan ja lukumäärien suhteen tarkasteltu
na suurin osa sodistamme on käyty pien
ten, huonosti organisoitujen, kurittomien 
ja kevyesti aseistettujen ryhmien välillä, 
ja ryhmien suurin tavoite ei suinkaan 
ollut ritarillinen taistelu kaikkien kunnia
sääntöjen mukaan. Yllätyshyökkäykset, 
väijytykset ja vahvemman väistäminen 
ovat kiinteä osa yhteistä sotataitoamme. 
Niin kutsuttu konventionaalinen sota on 
paljon tuoreempaa keksintöä.

Miksei vielä juhlita 
 lopullista voittoa?

Kumouksellinen sodankäynti perustuu 
ikiaikaisiin taitoihin ja ominaisuuksiin, 
jotka eivät ole muuttuneen  kovinkaan 
paljon vuosituhansien aikana. Suurin 
muutos on se, että nykyaikaiset aseet 
voivat antaa pienellekin joukolle 
 tuhovoiman, josta aiemmin voitiin vain 
haaveilla valtiotasolla. Kumoukselli
set joukot liikkuvat edelleen nopeasti 

paikasta toiseen ja rajoista välittämät
tä. Lähes kaikki miespuoliset yhteisön 
 jäsenet voidaan ottaa osaksi asevoimaa, 
ja johtajiksi valikoituu ihmisiä sodan
käyntikyvyn perusteella poliittisen 
tarkoituksenmukaisuuden asemesta. 
Liikkuvuus tarkoittaa sitä, että iskut 
voidaan toteuttaa yllättäen ja sen jäl
keen kadota paikalta. Katoaminen voi 
tarkoittaa vetäytymistä toiselle alueelle 
tai vaikkapa sulautumista siviiliväestön 
sekaan. Paljon vahvempi vastustaja jää 
huitomaan sokeana tyhjää kykenemät
tä hyödyntämään teknistä, taktista tai 
opera tiivista ylivoimaansa.

Kumoukselliseen sodankäyntiin 
kuuluu myös kiinteänä osana ylei
sen mielipiteen taitava manipulointi. 
Amerikan yhdysvaltain itsenäisyyssota 
tai Ranskan isännyys Algeriassa eivät 
päättyneet siksi, etteikö IsoBritannia tai 
Ranska olisi kyennyt jatkamaan sotimis
ta siirtomaissaan. Ne päättyivät, koska 
julkinen ja poliittinen tuki siirtomaa
sodalle loppui. Manipulointiin kuuluu 
oleellisena osana myös valittu taktiikka. 
Terroriiskut ovat yksi mahdollisuus.

Tuhoamisen patoaminen

Terrori kuului – toivottavasti se ei enää 
kuulu – myös vastakumoukselliseen 
 sodankäyntiin. Menneiden vuosisatojen 

Ranska ilmoitti surmanneensa satoja 
islamistitaistelijoita Malin operaatiossaan. Perinteisen 
sodankäynnin näkökulmasta kyseessä on häikäisevä 
menestys. Ranskan tappiot tämän kirjoittamiseen 
mennessä olivat yksi taistelija ja vastustajan satoja. 

Historiallisesti tarkasteltuna Malin tilanne on kuitenkin 
kaikkea muuta kuin keskinäistä onnittelua vaille valmis.

Teksti: Juha-Antero Puistola

Vastarintaa 
ei voi vaientaa tappamalla

YK:n turvallisuusneuvosto keskustelemassa Malin tilanteesta 
 tammikuussa 2013. 
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ja kymmenten eurooppalainen sotilas 
kohtasi kumouksellisen taistelijan yleen
sä jonkin kaukaisen maan periferiassa. 
Sekä hän että kotimaan kansalaiset kat
soivat vastustajan olevan sivistymätön 
barbaari, jonka nujertamisessa ei tar
vinnut noudattaa juuri mitään sääntöjä. 
Siinä missä ”sivistymättömät barbaa
rit” mahdollisesti tappoivat vankinsa, 
eurooppalainen sotilas ei edes vankeja 
ottanut. Lopputulos oli saamapuolella 
tietysti sama. 

Tilanne muuttui, kun julkinen mieli
pide ja lainsäädäntö alkoivat edellyttää 
valtiotaistelijoilta sodankäynnin sään
töjen noudattamista. Niistä kuitenkin 
 ilmeisesti lipsutaan edelleen, eikä silloin 
tällöin pintaan kuohahtava kauhistelu 
muuta tilannetta ainakaan nopeasti. Joka 
tapauksessa kansainvälinen ilmapiiri ei 
enää hyväksy siviilien menehtymistä, 
vaikka vainajia kutsuttaisiin kauniisti 
sivullisiksi uhreiksi. Samaan aikaan 
kumouksellisten taistelijoiden taktiikat 
ja tekniikat tuottavat juuri mainittuja 
siviiliuhreja aiempaa enemmän.

Hidas ja tuskallinen 
oppimisprosessi

Kumouksellinen sodankäynti yhdis
tetään luontevasti kolonialismin ajan 
päättymiseen. Silloin unohdetaan se, 
että kolonialismi päättyi pääosin rauhan
omaisesti. Siitä huolimatta kumousliik
keiden taistelut ja vastakumouksellinen 
sota löivät voimakkaan ideologisen 
leiman lännen ja entisten siirtomaiden 
väliin ja toisaalta erityisesti vasem
mistolaisen kumouksellisen toimin
nan julkisuuskuvaan. Kumouksellinen 
 sodankäynti sai suorastaan pyhimys
mäisen leiman, jonka räikein ilmentymä 
lienee Che Guevaran kasvojen paina
minen tpaidoista julisteisiin. Guevaran 
piirteet koristivat monien sellaisten hen
kilöiden kotia, joiden oma aate tuskin 
olisi sallinut kuvan kohteen toteuttamaa 
säälimätöntä tappamista.

Siirtomaavallat luonnollisesti oppi
vat vastakumouksellisen sodankäynnin 
uudet säännöt. Vastarintaa ei voitu tap
pamalla lopettaa, joten hyvin pian huo
mattiin, ettei sotaa voitu käydä valtioiden 
välisten sotien säännöin. Yleisperiaat
teeksi hyväksyttiin vähimmän mahdol
lisen voiman käyttö sekä se, että sotilaan 
piti kyetä monin tavoin aiempaa laajem
piin tehtäviin. Tuolloin ei vielä käytetty 

termiä ”strateginen korpraali”, mutta 
ymmärrettiin, että jokaisen sotilaan teot 
vaikuttivat sodan lopputulokseen. Mitä 
pienempi osa niistä teoista oli varsinaista 
ampumista, sitä parempi.

Oikeastaan edellä esitetty piti paik
kansa teoreetikkojen ja siviilien kes
kuudessa. Mainittujen periaatteiden 
iskostaminen sotilaiden ajatusmaail
maan, koulutukseen ja toimintaan oli 
huomattavasti vaikeampaa. Jokaiseen 
sotilaalliseen ongelmaan vastattiin vielä 
vuosikymmenien ajan melkein samoin 
kuin ennenkin: tehokkaalla tulenkäytöl
lä sekä isojen joukkojen operaatioilla. 
 Kuvailevin ilmentymä lienee Yhdysval
tojen taistelutoiminta Vietnamissa. Yli
vertaisen tulivoiman käyttö tuotti kyllä 
valtavia tappioita kaikille osapuolille, 
mutta sodan voittoa se ei tuonut.

Kumoukselliset sodat  
kestävät pitkään

Valitettavasti osa menneiden kumouk
sellisten sotien opetuksista on painettu 
unholaan. Yksi tärkeimmistä on se, että 
kumouksellinen sota on pitkäkestoinen 
tapahtuma. Nykyaikaisten selkkausten 
kesto on tilastollisesti jo noin kymme
nen vuotta ja menneet sodat kestivät noin 
seitsemän vuotta. Lisäksi kumousliik
keiden – myös terroristiorganisaatioi
den – olemassaolon merkitys pysyvälle 
rauhalle aliarvioidaan. Sekä aikajänteen 
että sodan luonteen unohtaminen puo
lestaan saattavat johtaa tulevaisuudessa 
kitkeriin tappioihin. Tappioita ei edel
leenkään kärsitä taistelukentällä, vaan 
julkisessa mielipiteessä sekä poliittisessa 
päätöksenteossa.

Kumouksellisten ryhmien vahvuus 
ei siis liity niiden taistelukykyyn, vaan 
taitoon muokata julkista mielipidettä 
sekä pitkittää selkkauksia. Nykyaikainen 
tiedonvälitys palvelee kumouksellisten 
toimintaa niin paikallisesti, alueellisesti 
kuin globaalistikin. Taisteluissa kär
sityt tappiot eivät välttämättä horjuta 
kumouk sellista taistelutahtoa. Mene
tettyjen taistelijoiden korvaajiksi voi
daan joko kasvattaa tai värvätä uudet. 
Surmattujen taistelijoiden laskeminen 
ei välttämättä millään tavalla korreloi 
sodan päättymisen päivämäärän kanssa.

Sotaa käydään siviilien 
voittamiseksi – ei 

lyömiseksi

Konventionaalinen tapa ei siis toimi. Ei 
riitä, että vastustaja lyödään, vaan siviili
väestö on voitettava. Yksi tapa siviilien 
voittamiseksi on turvallisuuden takaa
minen. Se taas ei onnistu satunnaisilla 
tiesuluilla, etsi ja pidätä operaatioilla tai 
ympäriinsä partioimalla. Siviilit tietävät, 
että kapinalliset palaavat samalla het
kellä kun sotilaat poistuvat. Kapinalliset 
puolestaan tietävät, että heillä on paljon 
aikaa odotteluun. Riittää, kun kumouk
sellisten olemassaolosta muistutetaan sil
loin tällöin riittävän näyttävillä iskuilla.

Turvallisuutta voidaan toki jonkin 
verran pakottaa aseiden avulla. Mutta 
ainoa toimiva tapa on se, että turvalli
suusjoukot nauttivat kansalaisten luotta
musta. Luottamusta taas on  äärimmäisen 
vaikeata hankkia, jos joukot ovat 
 ulkomaalaisia. Puhumattakaan siitä, 
jos kyseiset ulkomaalaiset ovat aiempina 
vuosikymmeninä taistelleet esimerkik

Sodankäynnissä on tärkeää siviilien voittaminen puolelleen. Kuvassa 
pakolaisia Pohjois-Malissa saamassa humanitääristä apua. 
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si siirtomaaisännyyden säilyttämiseksi. 
Luottamusta on myös vaikea hankkia 
omille sotilaille, jos he työskentelevät 
hallitukselle, joka puolestaan tekee 
 läheistä yhteistyötä vihatun ulkomaan 
kanssa.

Kumouksellisen vastustajan johto
suhteiden, aseiden ja muun infrastruk
tuurin tuhoaminen siis voi vaikuttaa 
vastustajan tekemiin päätöksiin, mutta 
tuskin tuottaa pysyvää ratkaisua mihin
kään selkkaukseen. Menestys riippuu 
siis sotilaallisen suorituskyvyn lisäksi 
ja erityisesti siitä, että selkkausalueen 
sosiaa linen ja poliittinen rakenne tun
netaan. Sosiaalisten verkostojen ymmär
tämisen kautta kumoukselliset taistelijat 
voidaan eristää aidosta voimanlähtees
tään eli alueen siviiliväestöstä. Mikään 
pommi tai luoti ei siihen kykene. Muure
jakaan emme voi enää nykyään rakentaa 
pitkin poikin Afrikkaa.

Mallia Maliin?

Jos edellä kuvatut periaatteet pätevät 
Malissa, ranskalaisten operaatio on kor
keintaan alkusoitto selkkauksen lopun 
alulle. Ylivertainen länsimainen taiste
lija on kyennyt kumouksellisen liikkeen 
taistelijoiden ja materiaalin tuhoamiseen, 

mutta kyetäänkö yhteiskunnan rakenta
miseen? Rakentamiseen Mali tarvitsee 
ulkopuolista apua monella tavalla, eikä 
raha ole niistä vähäisin. On tietysti aivan 
eri asia, kuinka paljon luvataan, kuinka 
paljon annetaan ja mihin rahat loppujen 
lopuksi käytetään. Näiden kolmen asian 
yhdenmukaistaminen olisi paikallaan.

Jos PohjoisMalin, Mauritanian ja 
Algerian rajaseudut pysyvät rauhattomi
na rajaalueina, uusia kapinallisia syntyy 
surmattujen tilalle. Jos Malin asevoimien 
väitetyt ihmisoikeusrikkomukset isla
misteilta vapautetuilla alueilla jatkuvat, 
kumouksellisia ei tarvitse odottaa edes 
lapsireservistä. Kansainvälistä panosta 
tarvitaan sekä vakauden ylläpitoon että 
Malin sotilaiden kouluttamiseen. On 
luonnollista, että varsinaiset rauhatur
vaajat tulevat Afrikasta mutta ainakin 
osa kouluttajista länsimaista. Jälkim
mäinen ei ole omahyväistä hyristelyä, 
vaan silkka toteamus siitä, että rauhan
turvaamisen osaaminen on länsimaissa 
huipputasolla. Maliin ryhmitettävien 
joukkojen tulisi olla rauhaturvaajia – ei 
vastakumouksellisia taistelijoita.

Eurooppalainen 
osaratkaisu

Yksi selvä ongelma Malissa nousee 
ylitse muiden. Kumouksellisia ryhmiä 
on useita, ja ne näyttävät vetävän kukin 
omaan suuntaansa. Sellainen alkutilanne 
ei lupaa kovin hyvää neuvotteluratkaisu
jen etsimiselle. Monet paikalliset kiistat 
voitaisiin epäilemättä ratkaista – tosin 
hitaasti mutta kenties pysyvästi – istu
malla alas ja sopimalla. Sopiminen 
yleensä tarkoittaa sitä, että kaikki osa
puolet suostuvat jonkin verran tinkimään 
vaatimuksistaan. Jos osapuolia on useita 
ja kompromissihalut lähentelevät nollaa, 
tinkiminen ei välttämättä onnistu. Silloin 
houkutus taistelun jatkamiseen voi käydä 
taas liian suureksi ja Ranskan operaatio 
jää vain välikohtaukseksi vuosia kestä
neessä sodassa.

Ainakin yksi valopilkku asiassa on. 
Malin operaation yhteydessä Euroopan 
unioni käy läpi laajempaa pakettia – 
poliit tista tiekarttaa ja vaaleja vahvis
tamaan enemmistöä, avun tiekarttaa 
tuottamaan nopeasti porkkanoita sekä 
mitattavia kehityksen merkkejä, eli EU 
on tulevissa toimissaan kokonaisvaltai
sempi kuin monta kertaa aiemmin. Siinä 
on hyvä eurooppalainen tie kulkea. 

Yhdysvaltain erikoisjoukkojen sotilas kouluttamassa malilaista sotilasta. 



  

Palvelukseen halutaan
Mentoreita

Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos
hakee evp-upseereja mukaan mentoritoimintaan vuoden 2013 syksyn 

Johtamisen perusteet -opintojaksoille.

Mentorit toimivat opintojaksoilla pienryhmän ohjaajina sekä apuna opiskelijan 
oppimisen arvioinnissa. Pienryhmissä toiminnan tarkoituksena voi olla esimerkiksi 
luennoilla tai muissa oppimistapahtumissa käsiteltyjen sisältöjen selkeyttäminen ja 

syventäminen. Mentorit osallistuvat keskusteluihin, tuovat niihin oman näkökulmansa 
ja tarvittaessa ohjaavat opiskelua.

Tervetuloa Mentori-infoon
Santahaminaan 16.5.2013 kello 10.00–14.00

(Auditoriotalo, auditorio Martola)

Tilaisuudessa esitellään vuoden 2013 mentoritoimintaa  
ja johtamisen opintojaksoja.

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja
eversti Petteri Rokka

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 26.4.2013 mennessä:
yliluutnantti Antti Vasara

antti.vasara@mil.fi, puh. 0299 530413

Lisätietoja mentoroinnista johtamisen opintojaksoilla antavat
yliluutnantti Antti Vasara, puh. 0299 530413

yliluutnantti Mikko Streng, puh. 0299 530416
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Teksti: Risto Sinkko

Upseerin pysyvät arvot 
ja uudet haasteet

Upseeriston arvotutkimuksen 2012 tulokset kertovat 
keskeisesti siitä, että arvokäsityksissä on paljon pysyvyyttä 

ja joissakin näkemyksissä on palattu jopa lähelle 
kahdenkymmenen vuoden takaisia ajatuksia. Tuloksissa 

heijastuvat silti myös upseeriston uudet haasteet. Tuloksia 
tulkitessaan ei voi välttyä ajatukselta, että käynnissä oleva 

puolustusvoimauudistus vaikuttaa taustalla.
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Arvotutkimus  
viides sarjassaan

Tutkimuksen pohjana on Jukka Ojalan 
vuonna 1992 laatima opinnäytetyö ja 
sen seurantatutkimus vuonna 1998. 
Tutkimusta jatkettiin edelleen vuonna 
2004 (tekijänä Jarno Limnéll) ja sen 
jälkeen vuosina 2007–2008 (tekijänä 
Jukka Heinänen). Vuosien varrella tut
kimus on ollut osa Kadettikunnan arvo
keskustelua, jossa keskeinen toimija 
on ollut Kadettikunnan arvotyöryhmä. 
Tällä hetkellä arvotyöryhmän puheen
johtajana toimii eversti Mika Kallio
maa. Tutkimuksen kohteena olivat 
kaikki Kadettikunnan jäsenet, joiden 
sähköpostiosoite oli tiedossa. Vastauk
sia kertyi kaikkiaan 2 022 upseerilta, 
mikä on 37 prosenttia jäsenistä. Puolet 
vastaajista oli palveluksessa olevia 
 upseereja, puolet evpupseereja. Tiedot 
kerättiin kesäheinäkuussa 2012.

Sodankäynnin  
hyväksyminen 
lähtökohtana

Tutkimuksessa käytettiin väittämämuo
toisia kysymyksiä. Niihin vastattiin 
viisiasteisella skaalalla, jonka toisena 
ääripäänä oli ”täysin samaa mieltä” ja 
toisena ”täysin eri mieltä”. Suurimman 
keskiarvon, 4,77, palveluksessa ole
vien upseerien joukossa sai väittämä 
”Puolustuksellisessa sodankäynnissä 
toisten ihmisten vahingoittaminen ja 
tappaminen on sallittua”. Yhtä vahvan 
kannatuksen, keskiarvo 4,72, sai väittä
mä ”Sota laillisen yhteiskuntajärjestyk
sen puolustamiseksi on hyväksyttävä”. 
Kysymys on sodankäynnin oikeutuk
sesta ja sen hyväksymisestä, mikä on 
keskeinen arvoulottuvuus upseerin 
ammatissa. 

Tuloksissa nousee esiin myös 
upseerin rooli organisaatiossa ja voi
makkaasti muuttuvassa työelämässä. 
Tätä kuvaa väittämän ”Tuen alaisteni 
etenemistä uralla, vaikka siitä ei koidu
kaan henkilökohtaista hyötyä minulle”, 
jonka keskiarvo 4,77. Upseereilla on 
myös selkeä näkemys työnteon luon
teesta ja toiminnasta tämän päivän 
työelämässä. Väittämä ”Upseerilla 
on oikeus säännölliseen työaikaan ja 
virkaajan ulkopuolisesta palveluksesta 
on saatava erillinen korvaus” sai kes
kiarvon 4,55.

Vahvat perusarvot

Tutkimuksen aikaisemmissa rapor
teissa on korostettu upseerina olemi
sen perustavia arvonäkemyksiä, ja 
niissä upseerien vastaukset ovat edel
leen samaa tasoa. Väittämä ”Valmius 
kantaa vastuuta on upseerina olemi
sen perusedellytyksiä” sai vastausten 
keskiarvoksi 4,72, ja samalla tasol
la on väittämä ”Upseerin on oltava 
 ehdottoman oikeudenmukainen”, jonka 
keskiarvo oli 4,70. Keskiarvon 4,68 sai 
väittämä ”Olen henkisesti valmistautu
nut täyttämään minulle sodassa uskot
tavan upseerin tehtävän”.

Tutkimuksessa selvitettiin myös 
upseerien omakohtaista suhdetta 
 uskontoon. Käytetyn kysymyksen tuot
tamia tuloksia ei ole mahdollista ver
rata siviilikansalaisten uskonnolliseen 
asennoitumiseen, koska täsmällisesti 
vertailukelpoisia tietoja ei ole käytet
tävissä. Yleistävän vertailun perusteel
la näyttää kuitenkin siltä, että upseerit 
ovat jossain määrin uskonnollisempia 
kuin kansalaiset keskimäärin. Upseerit 
ovat kuitenkin sitä mieltä, että uskon
to on yksilöllinen ja henkilökohtainen 
asia, väittämäkeskiarvo oli 4,75.

Rauhaanpakottaminen ja 
sodan oikeussäännöt

Tutkituista arvoväittämistä löytyy 
esimerkkejä asioista, joissa upseerit 
eivät ole läheskään samaa mieltä. Esi
merkiksi siinä, miten upseerit suhtau
tuvat taistelujen käymiseen vieraassa 

maassa kansainvälisessä joukossa 
rauhan  palauttamiseksi, on näkemys
ten hajonta havaittu jo aikaisemmin. 
Edellisessä tutkimuksessa ainoastaan 
54 prosenttia kaikista vastaajista oli 
valmiita tällaiseen toimintaan ja nyt   
52 prosenttia. Kadetit ovat myönteisim
piä, 84 prosenttia, majurit puolestaan 
kriittisimpiä, 44 prosenttia. Kadetit 
olivat myönteisin ryhmä edelliselläkin 
tutkimuskerralla. 

Tutkimuksessa on havaittavissa 
mielenkiintoinen kehityskulku: vuoden 
2012 tuloksissa on palattu takaisin 
vuoden 1992 tasolle. Tuloksessa on 
siis kahdenkymmenen vuoden aika
väli, joten voi olla vaikeaa hahmottaa 
kaikkia asiaan vaikuttavia kehityskul
kuja. Suomea on perinteisesti pidetty 
rauhanturvaamisen vahvana tukija
maana, mutta välttämättä väitteessä 
tarkoitettua rauhaan pakottamista ei 
ole koskaan voimakkaasti tuettu. Jos
tain syystä upseerit ovat vastustaneet 
kansainvälisissä joukoissa taistelemista 
eniten vuonna 2003, ja sen jälkeen mie
lipiteen muutos on kääntynyt toiseen 
suuntaan. Nyt yli puolet palveluksessa 
olevista upseereista harkitsisi myön
teisestä näkökulmasta kansainvälisis
sä joukoissa taistelemista kuten myös 
vuonna 1992.

Upseeriston ja työnantajan välisissä 
suhteissa on vuosia käyty keskustelua 
kansainvälisistä tehtävistä. Vuoden 
2007 tutkimuksessa esitettiin ensi 
kertaa vastattavaksi väite ”Jos osallistun 
kansainvälisiin tehtäviin, se hyödyntää 
suoraan Suomen turvallisuutta”. Kaik
kiaan 56 prosenttia vastanneista upsee
reista oli samaa mieltä. Nyt  mitattiin 
samaa mieltä olevien osuudeksi   
61 prosenttia. Erot sotilasarvoryh
mien välillä ovat pienet, mutta kuiten
kin lievää kasvua täysin samaa mieltä 
olevien osuudessa on havaittavissa 
nuorimpien upseerien ryhmissä luut
nantista kapteeniin. Tätä voitaneen 
tulkita niin, että kansainvälisyysmyön
teinen asenne leviää upseeristoon nuo
rimpien upseerien kautta.

Sodan teknistyessä, ylikansallisen 
kontrollin lisääntyessä ja voiman
käyttöön kohdistuvan mediapaineen 
kasvaessa sodan oikeussäännöt ja 
niiden tunteminen sekä noudattami
nen ovat tulleet selvästi aikaisempaa 
tärkeämmiksi. Edellisellä tutkimusker
ralla kaikista vastanneista upseereista  

Risto Sinkko
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83 prosenttia sanoi tuntevansa oikeus
säännöt hyvin. Nyt tilanteen voi sanoa 
olevan vielä parempi, 92 prosenttia. 
Edellisellä tutkimuskerralla kadettien 
ryhmässä sääntöjen tunteminen oli 
heikointa, nyt heidänkin joukossaan 
säännöt sanoi tuntevansa 84 prosent
tia vastanneista.

Väittämä ”Sodan oikeussääntöjen 
noudattaminen sodassa on vain kaunis 
rauhan ajan periaate” kuvaa sodan 
 oikeussääntöjen arvottamista. Edellisen 
tutkimuskerran vastaajista 60 prosent
tia uskoi sodan aikana noudatettavan 
oikeussääntöjä. Nyt sääntöjen noudat
tamiseen luottavien osuus on kasvanut 
72 prosenttiin. Kahdella edellisellä tut
kimuskerralla kadeteista 41 prosenttia 
on arvioinut sääntöjä noudatettavan, 
nyt vastaava osuus on 49 prosenttia. 
Myöskään luutnanttien ryhmässä ei 
jakseta luottaa sääntöjen noudattami
seen, ainoastaan 46 prosenttia arvioi 
sääntöjen pätevän sodankin aikana.

Säännöt ja rajoitukset

Upseerin ammattiin liittyy väistämättä 
sääntöjä ja rajoituksia, joita esimerkik
si akateemisten ”vapaiden ammat tien” 
harjoittajat eivät koe. Väittämällä 
”Tiedostan lukuisat upseerin elämää 
ohjaavat säännöt ja rajoitukset jokapäi
väisessä elämässä” on pyritty mittaa
maan kokemuksia upseerin arkielämän 
kannalta.

Sääntöjä ja rajoituksia koskevaan 
väittämään vastatessaan upseerit ovat 

tyypillisesti valinneet vaihtoehdon 
”jokseenkin samaa mieltä”. Sääntöjä 
ja rajoituksia ei kenties koeta abso
luuttisiksi, mutta niiden olemassa olo 
kyllä myönnetään ja tunnistetaan. Ajal
linen vertailu näyttää, että väittämän 
kanssa samaa mieltä oleminen on li
sääntynyt tutkimuskerrasta toiseen ja 
kasvua on nimenomaan vaihtoehdon 
jokseenkin samaa mieltä valinneiden 
määrässä kaikissa sotilasarvoryhmissä. 
Muutosta ei juuri ole tapahtunut evp
useerien ryhmässä, mutta siinä väittä
män kanssa samaa mieltä olevien osuus 

on  keskimäärin suurempi kuin muissa 
ryhmissä.

Alla olevasta kuvasta nähdään, 
että 20 vuotta sitten nuorimmat 
 upseerit luutnantista kapteeniin sanoi
vat tiedostavansa rajoituksia vähiten. 
 Tilanne näyttää kuitenkin muuttuneen 
siten, että vuonna 2012 eroja muihin 
sotilasarvoryhmiin ei voida enää juuri 
havaita. Tutkimus ei kerro mitään siitä, 
mitä sääntöjä tai rajoituksia upseerit 
itse asiassa ajattelevat vastatessaan 
tähän väittämään. Tässäkin yksi tul
kintamahdollisuus saattaa olla puolus
tusvoimauudistuskeskusteluun liittyvä: 
upseerit ajattelevat esimerkiksi oman 
asuinpaikkakunnan valitsemiseen liit
tyviä rajoituksia.

Upseeri maanpuolustajana

Upseeriston aatteellisuuteen liittyy 
myös halu tuoda esiin omaa rooliaan, 
arvoaan ja asemaansa upseerina maan
puolustuksen keskeisenä toimijana. 
Tätä on mitattu kysymällä upseereilta, 
pitävätkö he velvollisuutenaan esiintyä 
itsenäisyyspäivänä julkisuudessa soti
lasasussa. Trendi tässä kysymyksessä 
on ollut laskeva: edellisen tutkimus
kerran raportin mukaan upseeristosta 
enää joka kolmas, 33 prosenttia, katsoi 
velvollisuudekseen esiintyä itsenäi
syyspäivänä julkisuudessa sotilasasus
sa ja vastaava osuus vuonna 2004 oli  

Upseerien vastausten jakaumat (%) väittämään ” Tiedostan lukuisat 
upseerin elämää ohjaavat säännöt ja rajoitukset jokapäiväisessä 
elämässä” eri tutkimuskerroilla.

Upseereista yli 85 % on sitä mieltä, että Suomen tulee osallistua 
kansainvälisiin rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioihin.
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48 prosenttia. Vahvimmin sotilasasussa 
esiintymisen olivat velvollisuudekseen 
kokeneet evpupseerit, 58 prosenttia 
vuonna 2007 ja 65 prosenttia vuonna 
2004.

Nyt uusimmalla tutkimuskerralla 
trendi näyttää muuttaneen suuntaansa, 
sillä 44 prosenttia vastanneista upsee
reista on valmiita esiintymään itsenäi
syyspäivänä sotilasasussa. Laskeva 
trendi jatkuu luutnanttien ja yliluut
nanttien joukossa, heistä 20 prosenttia 
oli nyt samaa mieltä sotilasasussa esiin
tymisestä. Myös evpupseerien joukos
sa havaitaan halukkuuden vähenevän, 
vaikka taso heillä muuten on edelleen 
korkea, halukkaita on 54 prosenttia.

Palvelusajan ulkopuolella upseerit 
ovat halukkaampia puhumaan maan
puolustuksen asioista enemmän kuin 
ennen, nyt näin ajattelevia on 71 pro
senttia vastanneista. Muutos samaan 
suuntaan näkyy kaikissa upseeriryh
missä, myös evpupseerien joukos
sa. Yksi tulkinta tulokselle saattaa 
liittyä käynnissä olevaan puolustus
voimauudistukseen: mahdollisesti 
upseerit haluavat näin vahvistaa maan
puolustuksen asemaa yhteiskunnassa 
ja  yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kadetit kansainvälisimpiä
Tutkimukseen vastasi yhteensä sata 
kadettia kaikilta kolmelta Maanpuo
lustuskorkeakoulussa opiskelevalta 
kurssilta. Selkeä ero kadettien ja pal
veluksessa olevien upseerien välillä on 
nähtävissä siinä, kuinka suhtaudutaan 
kansainvälisiin tehtäviin. Kadeteista 
84 prosenttia sanoo olevansa valmis 
taistelemaan kansainvälisissä joukoissa 
rauhan palauttamiseksi jossakin vie
raassa maassa. Upseereista vastaava 
osuus on 50 prosenttia. Nuorimpien 
upseerien ryhmissä näkemykset ovat 
jossain määrin lähempänä kadettien 
 näkemyksiä. Tämä kuvaa muutosta, 
joka vähitellen on tulossa upseerikun
taan.

Ammatin luonne kutsumusam
mattina on kadeteille edelleen selvää:   
82 prosenttia vastanneista kadeteista 
piti upseerin ammattia kutsumusam
mattina. Mielipide ei ole aivan yhtä 
varma kuin edellisessä tutkimukses
sa, sillä täysin samaa mieltä väitteen 
kanssa olevien osuus on jossain määrin 
laskenut. Kaikkiaan 93 prosenttia 

 kadeteista sanoo olevansa aidosti ylpeä 
koulutuksestaan. ”Pyrin sotilasuralla 
mahdollisimman pitkälle” väittämä 
saa kadeteilta 80 prosentin kannatuk
sen. Samalla kadetit valmistautuvat 
 panostamaan itsensä jatkuvaan henki
seen kehittämiseen – jopa 91 prosenttia 
vastanneista sanoo näin. Myös edelli
sessä tutkimuksessa tässä kysymykses
sä ylitettiin 90 prosentin taso.

Kaikkiaan 85 prosenttia vastanneis
ta kadeteista on valmiita hyväksymään 
kadettikasvatuksen osana koulutus
ta. Aikaisemmilla tutkimuskerroilla 
 kadettikasvatuksen tukeminen oli ollut 
laskussa.

Vahvat arvot  
muutoksen keskellä

Yleisesikuntaeversti Pertti Tervonen 
on huomauttanut Sotilasaikakausleh
dessä 9/2011, että itsenäisen Suomen 
puolustusvoimia on suunniteltu aina
kin sata vuotta, eikä taukoja ole juuri 
pidetty. Muutos on itsestäänselvyys, 
ja arvotutkimustenkin kahteenkym
meneen vuoteen on sisältynyt suuria 
maailman turvallisuuteen vaikuttavia 
muutoksia. Upseerien keskeiset arvot 
kuitenkin pysyvät.

Käsitys upseerin ammatista kutsu
muksena on läpi tutkimussarjan ollut 
voimakkaasti kannatettu, ja nyt kan
natus on laajempaa kuin kertaakaan 
aikaisemmin. Kaikista vastanneista 
upseereista 85 prosenttia pitää am

mattiaan kutsumusammattina. Upsee
rien omakuvaan liittyy ylpeys omasta 
 ammatista. Upseereilla on vahva 
 ammattiidentiteetti, ja he kokevat 
ammattinsa arvostetuksi ympäröivässä 
yhteiskunnassa.

Kaikkiaan 66 prosenttia palveluk
sessa olevista upseereista hyväksyi 
väitteen ”Puolustusvoimauudistus on 
tarpeellinen Suomen sotilaallisen puo
lustuskyvyn turvaamiseksi”. Edellä on 
jo todettu, että tietyt havaitut muutokset 
saattavat olla seurausta siitä, että puo
lustusvoimauudistuksen tilanteessa ja 
suhteessa työnantajaan halutaan ottaa 
kantaa varovaisemmin kuin muuten 
olisi ehkä tapahtunut. Jos seuraava 
arvotutkimuskierros taas aikanaan 
tehdään, nähdään, ovatko muutokset 
pysyviä. 

Tutkimustulosten perusteella näyt
tää myös siltä, että seuraavaa vastaa
vaa tutkimusta suunniteltaessa on 
otettava huomioon työn tekemisessä, 
työn organisoinnissa ja työyhteisöissä 
tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset. 
Työelämän arvot ovat tekijöitä, joiden 
entistä parempi tunteminen upseerin
kin ammatin kannalta auttaa pitämään 
 upseeriammattikunnan tason ja arvos
tuksen sellaisena kuin se tällä hetkellä 
on.

Risto Sinkko on yhteiskuntatietei
den maisteri ja reservin majuri. Hän 
on Maanpuolustuskorkeakoulun jatko
opiskelija. 

Upseereista 95 % katsoo, että yhteinen ammattietiikka on upseereille 
välttämätön.
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Adolf Erik Ehrnrooth syntyi 
vuonna 1905 ja astui 17vuo
tiaana Suomen armeijan vii

dennelle kadettikurssille. Hän toimi 
talvisodassa muun muassa 7. divi
sioonan esikuntapäällikkönä ja jatko
sodassa legendaarisen JR 7:n , Tyrjän 
rykmentin komentajana. Ehrnrooth 
tuli tunnetuksi erityisesti Siiranmäen 
ja Vuosalmen torjuntataisteluista ja 
sai Mannerheimristin vuonna 1944.  
Viime itsenäisyyspäivänä tasavallan 
presidentti ylensi hänet jalkaväen
kenraaliksi.

Menneenä kesänä allekirjoitta
neella oli tilaisuus vierailla kenraali 
Ehrnroothin luona Turun Kakskerran 
Solgårdenissa ja tällöin keskustella 
hänen kanssaan perinteistä. Seuraa
vassa esille tulleita mietteitä:

Perinne määritellään tietosanakirjas-
sa traditioksi, sukupolvesta toiseen 
ainakin pääkohdiltaan muuttumat-
tomana säilyväksi tavaksi. Mitä sana 
perinne Teille laajemmassa mielessä 
merkitsee?

— Kansa, puolustusvoimat ja jopa 
perhe ilman perinteitä ovat köyhiä.  
Perinteillä on varsin positiivinen mer
kitys. Sanoisin, että meidän täytyy 
tunnustaa niiden kautta, että olemme 
suomalaisia.

— Perinteet, jotka olen aina aja
tellut eräinä vaikuttavimmista, ovat 
suuren Pohjan sodan isonvihan meille 
antamat perinteet. Suuri Pohjan sota 
kesti, kuten tiedämme, 21 vuotta 
ja sinä aikana Suomen kansa kärsi 
suuria tappioita – maata hävitettiin 
siinä määrin, että heikompi kansa olisi 
varmasti sortunut niihin menetyksiin.  
On muistettava, että Suomen väkiluku 
aleni 200 000:een. Maa oli miehitetty, 
kaupunkeja poltettu, kyliä, kirkkoja 
ja arvoesineitä hävitetty. Heti, kun 
Uudenkaupungin rauha vuonna 1721 
oli solmittu, alkoi jälleenrakentamis
työ, jonka varsinainen suorittaja oli 
suomalainen osa tästä Ruotsin kunin
gaskunnasta. Emämaa totta kai auttoi 
siinä, mutta tärkein oli se elämisen halu 
maassa, jonne olimme asettuneet.

— Miksi tuon tämän esille niin 
 monisanaisesti? Hyppään parisataa 
vuotta ajassa eteenpäin eli meidän 
omaan aikaamme ja aikaan, jolloin 
suomalaisia on siirtynyt saman verran 
maasta pois kuin silloin oli kansaa 
 kokonaisuudessaan. Eikö näille, jotka 
kuvainnollisesti sanottuna ovat siirty
neet täältä leveämpää leipää etsimään, 
olisi riittänyt tämän maan jälleenraken
taminen ja vaurastuttaminen?

— Mitä kertoo Turun läänin ratsu
väkirykmentin viimeinen  taistelu 

 Pultavassa 29. kesäkuuta 1709? Siinä 
taistelussa ratsasti, niin kuin siihen 
aikaan oli tapana sanoa, n. 650 miek
kaa, johtajana ja päällikkönä majuri 
Eneskjöld. Rykmentin riveissä ratsas
ti kolme majurin poikaa ja yksi vävy.  
Kun taistelu oli päättynyt, niin tämä 
turkulaisrykmentti oli kovassa taiste
lussa menettänyt 350 miekkaa – kaa
tuneina. Joukossa oli majuri, hänen 
kaksi poikaansa ja vävy. Ne ovat sel
laisia perinteitä, joita ei voi muuta kuin 
kunnioittaa.

— Ne, jotka sanovat, että se oli 
järjetöntä, ne, jotka puhuvat, että hak
kapeliitat tuotiin kahleissa Suomesta 
Pommerin kautta Euroopan kentille, 
eivät voi puhua oikeaa kieltä. Ei kah
leissa tuotu alokas taistele myöhem
min Breitenfeldissä ja Lützenissä 

Jalkaväenkenraali  
Adolf Ehrnroothin  

ajatuksia perinteistä

Kadetti Esa Salminen

Kadettikunta ry:n varapuheenjohtaja, eversti Esa 
Salminen kirjoitti kadettiaikanaan vuonna 1981 Kalpa-
lehteen mietteitä jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin 

perinteistä. Aihe on yhä ajankohtainen, sillä tässä 
lehdessä on tuotu esiin upseeriston arvotutkimuksen 

tuloksia liittyen muun muassa perinteisiin.

Teksti: Esa Salminen
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sellaisella innolla kuin silloin tehtiin.  
Totta kai joku on tuotu kahleissa; tuo
tiinhan  itsenäisen Suomen alkuaikoi
na poliisien saattamana juovuksissa 
olevia miehiä kutsuntoihin. Silloin oli 
tapana, että ryypätään niin paljon kuin 
pää kestää, ja sitten kun ei enää kestä
nyt, niin järjestysvalta toimitti nämä 
nuorukaiset kutsuntoihin. Eikö se ole 
verrattavissa juuri kahleisiin?

Käytettiinkö 1920-luvulla, jolloin 
olitte kadettina, sanaa simputus, ja 
mitä mieltä siitä olitte?

— Kyllä käytettiin. Minä en sano 
tuomitsevani sitä sen ajan simputusta.  
Sehän on ollut jo kauan käytössä, eikä 
se kuulu ainoastaan sotilaslaitoksiin ja 
elämään, vaan myös yliopistoihin ja 
kouluihin. Minä luulen, että Agrico
lasta lähtien kouluissamme opiskelleet 
ja aina ulkomaille, Pariisiin ja Keski
Eurooppaan, lähteneet nuoret ovat 
saaneet myös muutakin kuin pelkkää 
tietopuolista opetusta. He ovat myös 
oppineet kestämään kovakouraista kä
sittelyä. Se oli ajan henki. Ne, jotka nyt 
sanovat, että se oli raakaa ja kau heaa, 
eivät halua asettua sen aikakauden elä
mään ja elämistapoihin. Tiedän, että 
se oli autoritaarista; ellei tehnyt, kuten 
sanottiin, niin sai sormilleen.

— Totta kai nyt on omaksuttu toista 
ja jätetty tämä kovakourainen kasvatus
työ.  Mutta mikä on ollut seurauksena?  
Nyt ovat opettajat niitä, jotka vapise
vat, kun eivät tiedä, miten mellastavia 
poika tai tyttölaumoja yrittävät taltut
taa. Tämähän on se sama, mitä näemme 
maailman suuressa käymistilassa.

— Onko todella ollut näin, että 
viisaat poliitikot ja valtiomiehet eivät 
ole ajatelleet sitä, että se, mikä kesti 
Euroopan kansoilla 1 000 vuotta, pitää 
Kongossa, Namibiassa, Angolassa ja 
monessa muussa maassa tehdä yhden 
sukupolven aikana? Tulos on nyt näh
tävissä. Maailma huojuu: on ajettu 
kovin ohjaksin valjakkoa ja nyt on 
sitten yks’kaks lyöty miekan iskulla 
ohjat poikki siten, että valjakko pääsee 
ryntäämään.

— Miten me reagoimme simputuk
seen? Se, joka ymmärsi, että takana oli 
leikki, hän todellakin ymmärsi, mitä se 
oli. Nyt ei saa jäädä sellaista käsitys
tä, että olisi suosinut nöyristelyä, ja ei 
se niin pahaa ollut kuin miltä se ehkä 

joskus tuntui. Joukossa oli paljon huu
moria, jolle voi nyt jälkeenpäin nauraa.  
Minusta oli hauskaa,  kun joku van
hempi kadetti sanoi: ”Simppu N. N., 
meidän tuvassahan on herra vanhempi 
kadetti, joka ei saa unta, vaikka yrittää.  
Tulkaa laulamaan hänelle kehtolaulua”.  
Joka ei ymmärrä sitä koomillisuutta ja 
katsoo, että se alentaa ihmisarvoa, ei 
ymmärrä poikamaisuutta lainkaan.  
Minä nauran tälle, sillä olen ollut 
monta kertaa laulamassa näitä kehto
lauluja.  Hän, joka katsoo vartalonsa 
olevan niin kengänkiilokkeen mustaa
ma, että ei mene yhdellä pesulla pois, 
niin se tietysti jättää katkerat muistot.

Mikä on mielipiteenne Kadettikoulus-
sa toimivasta perinnehenkilöstöstä?

— Tällä henkilöstöllä, joka juurrut
taa meidän uljaita sotilasperinteitä, on 
opetus ja koulutusmielessä tärkeä mer
kitys. Tämä on asia, jonka olen tuonut 
esille lukuisissa juhlaesitelmissäni. Te 
ja me olemme tietyssä mielessä niitä, 
joiden pitää valistaa ja tuoda tosiasiat 
esille. Me haluamme puolustaa maa
tamme, koska olemme asuttaneet tätä 
Suomen niemeä jo kauan ja nähneet 
aikoja ankeampiakin kuin mitä nyt 
on. Muistelkaamme vaan isonvihan, 
talvisodan ja jatkosodan aikaa. Eikö 
nyt tämä hyvinvointiSuomen aika
kausi anna meille vieläkin suuremmat 
velvoitteet? Valitettavasti tätä ei ym
märretä koululaitoksessa oikeastaan 
lainkaan. Kaikista puolustusvoimien 

kategorioista (jos:t, KadK jne.) lähte
vien pitää olla sataprosenttisen varmoja 
mahdollisuuksistamme puolustaa tätä 
maata. Ja se onnistuu, mikäli kansa niin 
haluaa. Kaiken a ja o on siis yhteis
henki. On kuitenkin muistettava, että 
tätä henkeä ei koskaan saa luoda toisten 
kustannuksella.

— Sotilaselämä ilman perinteitä 
tulee hyvin karuksi ja kuivahkoksi.  
Minä olen sitä mieltä, että perinne ei 
saa olla mikään ulkokuori, joka otetaan 
esille vain juhlapäivinä. Sen pitää olla 
voimakas taustatekijä, joka velvoittaa.

Kadetti Esa Salminen

Kirjoittaja on urheilumies, viesti
mies, tekniikan lisensiaatti, yleisesi
kuntaeversti ja Kadettikunnan uusi 
varapuheenjohtaja. Esa Salminen 
valmistui upseeriksi 67. Kadettikurs
silta vuonna 1983. Monipuolinen 
viestiupseerin ura on kuljettanut Esa 
Salmista kotimaan tehtävien lisäksi 
rauhaturvaoperaatioon Balkanille ja 
puolustusasiamiehen tehtäviin Lontoo
seen ja Dubliniin. Esa Salminen siir
tyy  reserviin Pääesikunnasta keväällä 
2013.

Toimituksen huomautus: Historial
lisia kirjoituksia ei muokata. Kieliasu 
on alkuperäinen. 

Eversti Adolf Ehrnrooth ja everstiluutnantti Halsti Vuosaaren sillan-
pääasemalla vuonna 1944. 
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Tuliaseiden käyttöasteesta riip
pumaton, koko ajan käynnissä 
oleva informaatiosota asettaa 

minuuttiluokan haasteet. Suomessa 
tältä sotanäyttämöltä puuttuu ponnis
tuspohja, kun puolustuksen tiimoilta 
ei ole totuttu vuoropuheluun, kunnon 
väittelystä tai kolmiulotteisesta aja
tusten pallottelusta puhumattakaan. 
Infosota tarjoaa puolustukselle mah
dollisuuksia, jota edellyttävät uusia 
ajatuksia. Niiden tuottaminen pitäi
si organisoida viipymättä. Olisiko 
 Kylkiraudasta sellaiseen?

Reservi – mahtava 
potentiaali 

Väheksymättä Puolustusvoimissa 
palvelevan henkilöstön yleistä tasoa, 
uskallan kokemuksestani väittää, että 
urautumiselta välttyminen voi siellä 
olla joskus vaikeaa. Mistä siis aivot 
kaaderin avuksi? Reservistä. Suomi 
on ainutlaatuisen edullisessa asemassa: 
maassa on riittävästi naisia ja miehiä, 
jotka ovat valmiita auttamaan asioi
den pohtimisessa. Suuri osa heistä on 

koulutettua väkeä, niin kovatasoista ja 
kokenutta, että heidän erikoisalueillaan 
ei millään sotakouluopinnoilla ehditä 
perään. Puolustusvoimilla on kaikki 
mahdollisuudet perustaa erilaisia aja
tushautomoita, ja useimpien erikois
osaajien yhteystiedot ovat jopa helposti 
saatavissa. Pelkkä päiväraha ei ken
ties houkuttele töihin, mutta tärkeintä 
useimmille on kuitenkin hyvä mieli, 
jonka saa työstä isänmaan hyväksi. 

Ajatus ei ole uusi. Aikanaan jo 
puolustusministeri JanErik Enestam 
kaavaili niin sanottua ”second teamia”, 
vapaata monenkirjavaa toisin tai 
 paremminkin vaihtoehtoisesti ajatte
levien joukkoa, mutta hanke lienee 
uponnut byrokratian syövereihin.

Mistä tiedot?

Puolustusvoimien edustaja totesi taan
noin, että puolustusasiat ovat niin vai
keita, että niistä voisivat puhua vain 
kenraalit, ja he taas eivät saa. Erikois
alueilla voi ollakin näin, mutta yleiset 
”sodan asiat” ovat kyllä talonpoikais
järjellä ja vähäiselläkin sotilaskou

lutuksella tajuttavissa. Uskon, ettei 
läpinäkyvyyden harkittu lisääminen 
tuottaisi vahinkoja puolustukselle, ja 
pulmiin saattaisi erityisosaajille kan
tautuneen tiedon myötä löytyä huokeita 
lääkkeitä. 

Mitä etuja läpinäkyvyys sitten tar
joaisi? Jos suomalaisen maanpuolus
tuksen vahvuudet käydään huolellisesti 
läpi, jää kansainvälisessä vertailussa 
muita selvästi ylemmäksi maanpuo
lustustahto. 

Esimerkki: Sotilasasiamiehet olivat 
1980luvulla tutustumassa Porin pri
kaatiin, joka oli tehnyt parhaansa. Tykit 
jylisivät, telaketjut kirskuivat ja muu
tama reserviläiskomppania rynnäköi 
raivokkaasti. Muuan suurvallan eversti 
pysähtyi juttelemaan ja sanoi: ”Meillä 
on noita panssareita, enemmän kyllä, 
ja tykkejä samoin, mutta yhtä en ym
märrä – miten hitossa te oikein saatte 
nuo reserviläiset juoksemaan?” Mikä 
muu valtio pystyy esittämään samaa? 

Maanpuolustushengen näytöt niin 
rivissä kuin siviilissäkin tulisi asettaa 
kunnolla näkyville kotimaassa ja ulko
mailla. Se on helppoa, jos läpinäkyvyys 
on kunnossa, ja asenteet on koulutettu 
turhaa salailua vieroksuviksi.

Villeimmissä ajatuksissa voitaisiin 
edetä vielä pidemmälle – sen sijaan 
että levitellään mainostoimistojen 
hiomia iskulauseita, otetaan palveluk
seen ennen lippujuhlapäivää vaikkapa   
5 000 reserviläistä, annetaan erikois
koulutuksen lisäksi myös paraatiker
tausta ja marssitetaan yksi prikaati 
suomalaisia isiä, veljiä ja poikia – ja 
toki myös äitejä ja siskoja – maasto
puvuissa pääkaupungin läpi. Viesti saa
vutetusta yhtenäisyydestä ja elävästä 
maanpuolustustahdosta menisi varmas
ti läpi  kotimaassa, ja mikä tärkeintä, 
ulkomailla.

Päätoimittajan saatesanat

Maanpuolustuksesta käytävää asiallista keskustelua ei koskaan ole liikaa. 
Suomen puolustusratkaisu sitoo koko kansakunnan – joko suoraan tai perhe
siteiden kautta – aseelliseen maanpuolustukseen. Monille ihmisille mielikuva 
Puolustusvoimista muodostuu kuitenkin vain omista varusmiesaikaisista 
kokemuksista tai satunnaisista niihin liittyvistä keskusteluista. 

Monia puolustuksen kehittämisajatuksia vastustetaan tai kannatetaan 
silkan henkilökohtaisen ideologian siivittämänä. Asiantuntijoiden tutki
musraportit ovat joko näkymättömissä tai rivilukijalle suurin piirtein yhtä 
kiinnostavia kuin nurmen kasvamisen katsominen. Kirkuvat lööpit korvaavat 
asiatietoa joskus vaarallisesti yksinkertaistaen.

Ohessa Heikki Tiilikaisen mielipide siitä, kuinka tiedonvälitystä kansa
laisille voisi parantaa.

Infosota
uudet haasteet, uudet mahdollisuudet
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Kallistako? Kolmen päivän harjoi
tuksen päivärahat olisivat noin 75 000 
euroa, huolto kenties samaa luokkaa. 
Paljonko sillä summalla saisi ilmoitus
tilaa kotimaassa ja ulkomailla, lehdissä 
ja televisiossa? Eikä uhoamisesta voi
taisi syyttää.

Kauniita sanoja?

Jos hyväksytään tosiasiaksi se, että 
Suomessa on edelleen vallalla hyvä 
maanpuolustustahto, olisi hyvä tietää, 
mistä se muodostuu. Tutkittua tietoa 
odotellessa voidaan vain esittää mutu
arvioita asiasta.

Ensinnäkin onko oikeasti kysy
myksessä vain kauniita sanoja? Maan
puolustusasenteiden tutkijat ovat 
tehneet mittauksiaan vuosikymmenet, 
ja  tulokset viestivät vahvasta maan
puolustustahdosta. Suomen Sotilas 
lehti teki puolentoista vuosikymmentä 
sitten omansa: kyseli vastauksia noin 
300 hengeltä, ja vastaukset tukivat 
MTS:n tuloksia. Suomalaiset kyllä 
tietävät, miten näihin ikiaikaisiin 
 kysymyksiin kuuluu vastata. Sekaan 
uitettiin kuitenkin tiedustelu siitä, 
ovatko nämä maanpuolustustahtoiset 
vastaajat valmiita luopumaan silloisista 
500 markasta vuosittain kantahenkilö
kunnan koulutuksen parantamiseksi. 
Yksimielisyys oli jälleen vahva: ei 
missään tapauksessa. 

Suomen maanpuolustustahdolla on 
paljon uhkia. Yksi on kertausharjoitus
ten vähyys. On itsepetosta kuvitella, 
että kaaderijärjestelmä toteutuu vain 
varusmieskoulutuksen varassa. Jär
jestelmän osatekijät ovat vakinainen 
väki ja suuri koulutettu reservi. Jos 
jompikumpi on vakavasti puutteelli
nen, ei kysymys enää ole kaaderijär
jestelmästä.

Toinen uhka on Puolustusvoimien 
vähättelevä suhtautuminen reserviinsä. 
Muuan majuri jopa sanoi takavuosina 
Turussa kaiken kansan kuullen, että 
puolustusvoimien kehittämisen pahin 
vihollinen on sen reservi. 

Maanpuolustustahdon perusta ja 
sen tila olisi selvitettävä viipymättä ja 
rakennettava sen säilytys ja lujittamis
toimet faktoille. Maanpuolustustahto ei 
ole katoamaton luonnonvara tai itses
täänselvyys. Siitä kaivosta voi ammen
taa vain, jos siellä on vettä, joka tihkuu 
maasta. Kantamalla se ei lisäänny.

Eikö reserviin luoteta?

Turvallisuus ei ole laskennallinen 
suure, se on tunne. Näillä tiimoin erit
täin vaikea asia on se, että Puolustus
voimien kontaktipinta kansalaisiin on 
vähentynyt, ehkä ratkaisevasti. Vaki
nainen väki ei kykene harvoissa sijain
tipaikoissaan toiminaan yhdys siteenä 
yhteiskuntaan, ja tunnepohjainen kyt
kentä jää puuttumaan. Tunteelle tarvi
taan kanava, siis laaja vapaa ehtoinen 
kodinturvajärjestö jo tämänkin näkö
kohdan takia. Silloin tietoa edestakaisin 
välittävät hermosäikeet ulottuvat sinne 
minne kuuluukin, perheisiin, ja asen
teet puolesta ja vastaan saavat asiaan
kuuluvan tuuletuksen. 

Puolustusvoimat on sanahelinästä 
huolimatta johdonmukaisesti jarrutellut 
vapaaehtoisorganisaation rakentamista. 
Syitä vakinaisen väen nahkeuteen tässä 
asiassa voi vain arvailla. 

Oma merkityksensä Puolustus
voimien suhtautumiseen vapaaehtoi
suutta kohtaan on varmaankin ollut eri 
maanpuolustusjärjestöjen keskinäisel
lä kamppailulla. Hiukan toivoa antaa 
 nykyisen puolustusvoimain komenta
jan vähälle huomiolle jäänyt lausunto 
siitä, että vähentynyt vakinainen väki 
tarvitsee rinnalleen vapaaehtoisjoukot. 

Jäsenten sotilasarvoista, suku
puolesta ja sotilaskoulutuksesta, jopa 
iästä, lukua pitämättömän, sotilaalli
sen vapaaehtoisjärjestön perustaminen 
mitä pikimmin on monessa suhteessa 
avainasia. Hyödyt ovat niin puolustuk
sen kuin arjen yhteiskunnankin kannal
ta niin ilmeiset, että ihmetyttää, miksi 
toimeksisaanti kaikista asennevam
moista ja reviiritaisteluista huolimatta 
on jatkuvasti epäonnistunut.

Miten tavoitetaan  
tiedon tarvitsijat?

Maanpuolustuskeskustelussa tarvitaan 
paljon oikeaa tietoa. Se ei vielä yksis
tään riitä. On myös löydettävä kana
vat, joita myöten tavoitetaan ihmiset. 
Maanpuolustusyhteisön paperilehdis
töön nojaavan tiedotus ja debattitoi
minnan ohi on aika osittain jo ajanut. 
Julkaisutoiminta on ollut pitkään 
terveiden parantamista, eikä sanoma 
ole tavoittanut päättäjiä, mediaa eikä 
järjestöjen ulkopuolisia perheitä, siis 
äänestäjien enemmistöä.

Vastaus on tietenkin internet. Sitä 
kautta tavoitetaan nykyään suurin osa 
suomalaisista kotitalouksista ja työpai
koista. Sen viestinnälle on ominaista 
ajantasaisuus ja ilmaisuus. Kuinka 
sitten olisi edullisinta käyttää hyväksi 
nettiä? Tarjolla olevan tiedon määrä on 
suunnaton.

Ilmeistä on, että maanpuolustuksen 
piiriin olisi saatava nettilehti, joka olisi 
vuorovaikutuksessa eri intressipiirien ja 
lukijoidensa kanssa 24/7periaatteella. 
Lehden tekeminen ja ylläpitäminen 
olisi hyvin halpaa – ilmaista materiaalia 
ja palkattomia tekijöitä varmasti riittäi
si, eikä paperi ja postituskuluja olisi.

Miten saada potentiaalinen koh
deryhmä avaamaan juuri maanpuo
lustuksen sivut? Ensinnäkin olisi 
hyväksyttävä se, että kaikki eivät halua 
kuulla mitään maanpuolustuksesta, 
tarjoiltiin tieto miten tahansa. Kiin
nostus suuntautuu muualle, eikä siinä 
ole mitään pahaa vapaassa maassa. 
Tärkeintä olisi tutkimuksin löytää 
ne henkilöt, jotka ovat niin sanottuja 
relehenkilöitä – niitä, jotka haluavat 
keskustella ja väitellä, mutta tarvit
sevat tuekseen oikeita tietoja. Lehden 
ärhäkkyys voisi houkutella – ajantasai
sena, ei kuukausien kuluttua laineiden 
tasoittumisesta. 

Valoa pimeyteen

Maanpuolustusviestinnällä on usein 
taipumus unohtaa naiset, joita on yli 
puolet suomalaisista. Tänä päivänä kai
killa kansalaisilla on sukupuoleen kat
somatta turvallisuuteen liittyviä uusia 
kysymyksiä.

Hyvä olisi, jos nettilehden sisällä 
syntyisi kiihkeitä mielipiteenvaihtoja 
niin kirjoituksissa kuin kommenteis
sakin. Siksi olisi äärettömän, suoras
taan ehdottoman, tärkeää, että lehti 
viestittäisi joka käänteessä omaa tasa
puolisuuttaan, ”antaisi kaikkien kuk
kien kukkia”, ja että se seuloisi pois 
vain selvästi loukkaavat puheenvuo
rot,  vihapuheet ja sellaiset. Kun uskoo 
asian oikeuteen, voi rauhassa antaa tilaa 
muille mielipiteille, jopa hyökkäyksille. 
Enemmän niistä oppii kuin imarteluista.

Netissä on paljon maanpuolustus
tietoa, jos osaa hakea. Kylkiraudal
lakin on kelpo sivut, joilla yritetään 
jakaa tietoa. Sitä tuskin moni löytää, 
ja jos niin tekee, hakee tekstin takaa 
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 Kadettikunnan ketunhäntää. Uuden 
julkaisun voima olisi nopeuden ja laa
japohjaisuuden lisäksi siinä, että siitä 
löytyisi ”yksistä kansista” asiantunte
vat ajantasaiset kommentit alan päi
vänkohtaisiin asioihin ja vastaväitteet 
niihin. Muut nettisivut saisivat vapaasti 
lainata aineistoa tarpeisiinsa, ja niihin 
myös viitattaisiin ilman journalistista 
kateutta.

Paperilehdillä toki on ja pysyy 
maanpuolustuskentässä sija, omine 
vahvuuksineen, ja nettilehden sivus
toille johdattajina. Ne voisivat näin 
myös supistaa nykyisin kovin pitkiä 
juttujaan ja julkaista yli jäävän osan 
lisätietoineen nettilehdessä, jossa tila 
ei ole ongelma.

Tehtäisiinkö näin?

Aloitteen tekijänä voisi olla vaikkapa 
Kylkirauta. Se perustaisi nettilehden, 
jota matkaan saattamaan kutsuttaisiin 
kaikista maanpuolustusjärjestöistä 
starttineuvosto. Se kokoaisi vapaa
ehtoisten riveistä osaajat. Rahaa ei 
käynnistykseen tarvittaisi ainakaan 
enempää kuin sitä makaa toimettomana 
vanhoilla suojeluskuntatileillä.

Hanke julkistettaisiin näyttävästi 
kaikilla mahdollisilla kanavilla. Lehden 
takana olevat allekirjoittaisivat sitoutu
misensa sananvapauden täydelliseen 
sallimiseen lehden sivuilla. Neuvostol

la ei olisi oikeutta käynnistysvaiheen 
jälkeen puuttua lehden sisältöön, teke
miseen tai henkilöstöön, ja se voisi jopa 
lakkauttaa itsensä toiminnan päästyä 
vauhtiin. Artikkeleita saataisiin käyt
tää nettijulkaisussa, joka vastapainok
si mainostaisi mukana olevia lehtiä, 
niiden emojärjestöjä ja niiden toimintaa 
tapahtumakalentereineen. Muuta mak
sullista mainontaa nettilehti ei ottaisi 
vastaan.

 Julkaisijavallan käyttäminen 
lehden tekemisessä on hyvistä tarkoi
tuksista huolimatta aina potentiaalinen 
ongelma, ja nettilehden starttineuvosto 
voisikin kutsua koolle ryhmän mietti
mään sopivaa säännöstöä. Lehteen olisi 
valittava päätoimittaja/moderaattori, 
jonka tehtävänä olisi huolehtia sisällön 
kirjavuudesta ja hyvästä journalistises
ta tavasta. Lehden ulkoasusta ja kieles
tä huolehtisi pätevä taittava toimittaja. 

Eräs sotilasjournalismin ongelmista 
on se, että ainakin miesten ajatuksiin 
on iskostunut yhtälö maanpuolustus on 
yhtä kuin Puolustusvoimat. Näinhän 
asia ei ole. Todellista pitkäkestoista 
hyötyä vapaasta foorumista saa vain 
silloin, kun selvästi nähdään, että sieltä 
ei huudella vain niitä asioita, joita Puo
lustusvoimat omien suhdanteidensa 
takia kulloinkin pitää tärkeinä.

Nettilehti julkaisisi muun muassa 
reportaaseja, haastatteluja, juttuja ja 
mielipiteitä, ohjeita ja tietopankkeja, 

terveys ja kuntoohjelmia, linkkejä 
ja käännöksiä. Mitään erityistä rajaa 
ei tarvitsisi asettaa, kunhan sisällöllä 
on jokin kytkentä maanpuolustukseen. 
Kunkin jutun perään varattaisiin tärkeä 
mahdollisuus liittää kommentteja, 
 lisäyksiä tai kritiikkiä. 

Ei puolueeton  
mutta tasapuolinen

Nettilehden varsinaista tehtävää 
 todellisen asiatiedon välittäjänä ja 
julkaisijana ei saisi missään vaiheessa 
unohtaa, mutta ei myöskään kätkeä. 
Lehti olisi maanpuolustuksen asialla, 
mutta  yhteisön väen pitäisi koulut
tautua kuuntelemaan vastakkaisiakin 
mielipiteitä ja olemaan loukkaantumat
ta, jos ne eivät osu yksiin oman mieli
piteen kanssa. 

Informaatiosodankäynnin keinot 
ovat usein älyllisesti houkuttelevia, 
päällisin puolin jopa hauskoja, ja niitä 
on tarjolla paljon. Ne olisi kuitenkin 
pidettävä omassa lokerossaan – omien 
kansalaisten asenteisiin olisi vaikutet
tava vain tosiasioin ja suoraselkäisesti, 
omien lippujen alla.

Heikki Tiilikainen
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Maailma muuttuu – Kadettiveljeys kestää

Kuluvana vuonna Kadettikunnan 
toimintateemana on ”Maail
ma muuttuu  Kadettiveljeys 

kestää”. Vuoden tärkeimpänä yhteisenä 
veljestapahtumana järjestetään Kadetti
kunnan ja Pohjanmaan kadettipiirin 
maanpuolustusjuhla Vaasassa 23. maa
liskuuta, jonne toivotaan mahdollisim
man monen kadettiveljen ja sisaren 
osallistuvan. Juhlapuheen tilaisuudessa 
pitää sosiaali ja terveysministeri Paula 
Risikko.  Tilaisuudessa julkistetaan 
 Kadettikunnan arvoseminaarin kirja 
Asevelvollisuus kansalaisoikeutena – 
Kuka kouluttaa, kuka kasvattaa. 

Kevätkokouksen jälkeen huhti
kuussa pohditaan maailman muutosta 
turvallisuuspolitiikan seminaarissa, 
jonka aiheena on ”Maailma ja Suomi 
2030 – talous ja puolustus”.  Syksyn 
arvoseminaarissa paneudutaan yhteis
kunnassamme esiintyvään äärikäyttäy
tymiseen ja sen kohtaamiseen, josta on 
ollut surullisena esimerkkinä  esillä 
viime päivinä Hyvinkään ampuma
tragedia ja sen seuraukset.

Kadettikunnan jäsenille 
ilmaista oikeudellista 

neuvontapalvelua

Kadettikunnan perustama Suomen 
Marsalkka Mannerheimin Kadetti
säätiö on tukenut jo yli 60 vuoden 
ajan kadettiveljiä ja sisaria sekä heidän 
omaisiaan hautaus ja perhe avustuksin. 
Viime vuonna säätiö myönsi avustuksia 
23 000 euron arvosta.  Sen lisäksi säätiö 
on antanut yli 10 vuoden ajan oikeudel
lista neuvontapalvelua  Kadettikunnan 
jäsenille perhe ja  perintöoikeuden 
alalta. Oikeudellisen neuvontapalve
lun ovat tuottaneet everstiluutnantti 
Mikko V. Mäki ja  oikeustieteen kan
didaatti Kalevi  Klefström. Heidän 
aloittamaansa ansiokasta oikeudellista 
neuvontapalvelua jatkaa tästä eteen
päin Asianajotoimisto Lindell Oy, joka 
toimii myös Upseeriliiton yhteistyö
kumppanina. 

Oikeudellinen neuvontapalvelu 
 toteutetaan puhelinneuvontana, joka 
on Kadettikunnan jäsenelle, hänen 

 puolisolleen tai perilliselleen maksu
tonta.  Maksutonta puhelinneuvontaa 
voi saada enimmillään yhden tunnin 
ajan. Tämän ajan on todettu olevan 
riittävä perusasioiden selvittämiseksi. 
Neuvonta koskee perhe ja perintö
oikeuden aihealueita, joita ovat muun 
muassa edunvalvonta, edunvalvonta
valtuutus, elatusasiat, ennakkoperintö, 
lahja, testamentti, avioehtosopimus, 
ositussopimus, perunkirjoitus, perin
nönjako ja kuolintapauksen perusteel
la mahdollisesti maksettavat erilaiset 
etuudet sekä edellä mainittuihin oikeus
toimiin liittyvä verosuunnittelu.

Kylkirauta-lehden 
lukijatutkimus keväällä

Kadettikunnan Kylkirautalehti on 
ilmestynyt vuodesta 1935 lähtien. 
Lehden tarkoituksena on muun muassa 
edistää hyvää johtajuutta ja maanpuo
lustustahtoa sekä ylläpitää kadetti
perinteitä ja lujittaa kadettiupseerien 
yhteenkuuluvuutta ja arvomaailmaa 
sekä yhteiskunnallista asemaa. Lehden 
toimituskunta toimittaa lehteä omien 
tehtäviensä ohella tavoitteenaan pitää 
lehti ajan hermolla ja kiinni nykypäi
vässä. Lehti jaetaan ilmaisjakeluna 
muun muassa kansanedustajille, val
tion hallintoon, pääkirjastoihin, sotilas
koteihin ja eräisiin kouluihin. 

Kylkirauta on kehittynyt nykyi
seen muotoonsa hyvien päätoimitta
jien ja osaavan toimituksen tuloksena. 
 Kadettikunta ja lehden toimitus ha
luavat  Kylkiraudan kehittyvän edel
leen, minkä johdosta toteutetaan 
Kylkiraudan lukijatutkimus tänä ke
väänä. Tutkimus tehdään sähköisellä 
 webropoljärjestelmällä, jolloin kysely 
lähetetään kunkin jäsenen sähköpos
tiin.  Palaute on meille erittäin arvo
kasta ja tärkeää.

Kadettikunnan 
järjestötutkimus syksyllä

Kadettikunnan strategiasuunnittelu 
käynnistetään toukokuussa. Tällöin 
kadettipiirien edustajat kokoontuvat 

Tallinnassa järjestettävään suunnitte
luseminaariin.  Seminaarin yhteydes
sä tutustutaan puolustusasiamiehen, 
everstiluutnantti Pekka Sviilin joh
dolla Baltian maiden sotilaspoliittiseen 
 tilanteeseen ja Swedbankin edustajan 
majuri evp Jari Lahdenveden johdol
la Baltian maiden talouteen. Kadetti
kunnan jäsenet pääsevät osallistumaan 
strategiasuunnitteluun vastaamalla 
syksyllä toteutettavaan järjestötutki
mukseen.

Kannustan kaadereita mukaan 
Kadettikunnan Kylkirautalehden 
kehittämistyöhön ja Kadettikunnan 
strategiasuunnitteluun. Jokainen voi 
pohtia, miksi Kadettikunta on olemassa 
ja miten sen tulee toimia nyt ja tule
vaisuudessa.

Vaasassa tavataan 23.3.2013!

Constantem decorat honor

Juha Tammikivi 
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
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KADETTIKUNTA RY:n MYYNTIARTIKKELIT 
TUE TOIMINTAA – TILAA 
ADRESSIT               Uudet hinnat  1.3.2013 
Toimitus myös suoraan vastaanottajalle (halutulla tekstillä varustettuna). Hintoihin lisätään 
postikulut. 
4-lehtinen  13,00 KIRJEENSULKIJAMERKIT 
suruadressi  13,00 tunnus       0,70 / kpl 
sininen 
mokkakantinen 

 25,00 arkeittain     17,50 (25 kpl) 

PIENOISADRESSIT ml. kuoret   
tunnuksella 0,80   
kolme kadettia 0,80   
KORTIT ml. kuoret   
kiitoskortti (sk, rk) 0,60   
kortti ilman tekstiä 0,80   
kutsukortti 0,50 MUUT  
pöytäkortti 0,30 kadettipatsas 2.000,00 
MERKIT  standaari      25,00 
jäsenmerkki 20,00 kalvosinnappisetti      50,00 
upseerin 
tutkintomerkki 

30,00 cd Kautta maan ja 
meren ja ilman… 

     15,00 

  isännänviiri   4,0 m 
isännänviiri   5,5 m 

     45,00 
     95,00 

KIRJAT    
Juhlakirja 
kadettiperinteistä 
 

 
25,00  

Hehkuvin mielin, 
Kadettikuoron 150-
vuotishistoriikki 

     12,00 

Kadettiupseeri- 
matrikkeli 1920–1985 
 

10,00 
 

  

Kadettiupseeri- 
matrikkeli 1920–2000 

54,00   

Kadettiupseeri- 
matrikkeli 1920–2010 

80,00     

 
Tilaaja: 
Osoite: 
Tilaukset postitse Kadettikunta, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki 
Puhelimitse 09 490 759 
S-postitse sabina.krogars@kadettikunta.fi  
  

Pöytästandaarit
valmistaa

taitopaino.fi
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Kadettikunnan kevätkokous ja 
maanpuolustusjuhla lauantaina 

23.3.2013 Vaasan kaupungintalossa
Kadettikunta ry:n säätömääräinen kevätkokous järjestetään Vaasan kaupungintalossa 
(Senaatinkatu 1, Vaasa) lauantaina 23.3.2013 kello 10.45 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Kadetti-
kunnan hallitukselle sääntöjen mukaisesti neljä viikkoa ennen kokousta kirjallisesti 
lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan 
jäsenet. Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla valtakirjalla on sallittu.

Kokouspäivän ohjelma
09.30–10.45  Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus (Vaasan kaupungintalon Peilisali)
10.45–12.00  Sääntömääräinen kevätkokous (Vaasan kaupungintalon Juhlasali)
12.00–13.00  Lounas (Vaasan kaupungintalon Peilisali) 
13.30–15.30  Kadettikunnan ja Pohjanmaan Kadettipiirin maanpuolustusjuhla  
         (Vaasan kaupungintalon Juhlasali)
15.30–16.30  Kahvitarjoilu Kadettikunnan jäsenistölle avec ja kutsuvieraille  
  (Vaasan kaupungintalon Peilisali)

Ilmoittautuminen osallistumisesta eri tilaisuuksiin (aamukahvi, kokous, lounas, maan-
puolustusjuhla, päätöskahvi) pyydetään tekemään 11.3.2013 mennessä Pohjanmaan 
kadettipiirin sihteerille, everstiluutnantti Heikki Rintaselle ensisijaisesti sähköpostitse 
rintaset@netikka.fi tai puhelimitse  06 437 8788 tai 040 754 4611.

Tervetuloa Vaasaan!

Kadettikunnan hallitus ja Pohjanmaan Kadettipiiri
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Kadettikunta ry ja Pohjanmaan Kadettipiiri järjestävät kadettipiirin 20-vuotis-
juhlavuonna maanpuolustusjuhlan Vaasan kaupungintalon Juhlasalissa (Senaatinkatu 1,  
  Vaasa) lauantaina 23.3.2013 kello 13.30–15.30. Kadettikunnan jäsenet avec ovat tervetulleita 
juhlaan!

Korsukuoro esiintyy kaupungintalon aulassa juhlavieraiden saapuessa.

Maanpuolustusjuhlan ohjelma
Jean Sibelius: Ateenalaisten laulu  Pohjanmaan Sotilassoittokunta
     Kapellimestari kapteeni Sami Salmivuori

Tervehdyssanat    Kadettikunnan puheenjohtaja
     Prikaatikenraali Jukka Ojala

Pohjanmaan Kadettipiirin tervehdys Everstiluutnantti Olavi Wetterstrand

Vaasan kaupungin tervehdys  Kaupunginjohtaja Tomas Häyry

Leevi Madetoja: Juhlamarssi  Pohjanmaan Sotilassoittokunta

Palkitsemiset    Kadettikunnan puheenjohtaja
 Vuoden kadettiupseeri  Prikaatikenraali Jukka Ojala
  Kadettikunnan ansiomitalit Eversti Esa Salminen 

Toivo Kuula: Eteläpohjalainen sarja, Pohjanmaan Sotilassoittokunta
                   osa III Pohjalainen tanssi

Juhlapuhe    Sosiaali- ja terveysministeri
     Paula Risikko   

Matti Mikkola: Hetken tie on kevyt  Mirva Malkamäki ja Pohjanmaan Sotilassoittokunta
Kalervo Halonen: Maailma on kaunis
Bob Dylan: Make you feel my love

Länsi-Suomen sotilasläänin tervehdys Pohjanmaan Aluetoimiston päällikkö
     Komentaja Jukka Ranta

Teuvo Laine: Santahaminan kadetit Pohjanmaan Sotilassoittokunta

Asevelvollisuus kansalaisoikeutena   Sotilasprofessori, evl, FT Aki-Mauri Huhtinen
– Kuka kasvattaa, kuka kouluttaa? 
-kirjan julkistaminen

Toivo Kuula: Juhlamarssi Isänmaalle Pohjanmaan Sotilassoittokunta

Maamme    Juhlayleisö ja Pohjanmaan Sotilassoittokunta

Maanpuolustusjuhlan jälkeen on Vaasan kaupungin isännöimä kahvitilaisuus kaupungintalon 
Peilisalissa.

Ilmoittautuminen osallistumisesta maanpuolustusjuhlaan pyydetään tekemään 11.3.2013 
mennessä Pohjanmaan Kadettipiirin sihteerille everstiluutnantti Heikki Rintaselle ensisijaisesti 
sähköpostitse rintaset@netikka.fi tai puhelimitse 06 437 8788 tai 040 754 4611.

Asuna on paraatipuku tai tumma puku kunniamerkein.

Tervetuloa Vaasaan!

Kadettikunnan hallitus ja Pohjanmaan Kadettipiiri

Kadettikunnan ja Pohjanmaan 
Kadettipiirin maanpuolustusjuhla 

23.3.2013 Vaasassa
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Katse eteenpäin

Arvoisat Kadettikunnan jäsenet 
ja seuralaiset, minulla on ilo 
ja kunnia toivottaa teidät 

tervetulleeksi maanpuolustusjuhlaan 
Vaasaan.

Vierailunne saa minut muistele
maan Vaasan varuskuntaa. Vaasan 
kasarmialueella on ollut sijoitettuna 
jääkäripataljoonia, kenttätykistö
rykmentti ja viimeisenä rannikko
pat ter is to .   Varuskuntatoiminta 
kasarmilla lopetettiin vuonna 1998. 
Tänä päivänä alue on edelleen kult
tuurihistoriallisesti merkittävä nähtä
vyys. Keskellä kaupunkia sijaitseva 
ehyt puukasarmialue on säilynyt suurin 
piirtein sellaisena kuin August Boman 
sen suunnitteli 130 vuotta sitten.

Vaasa näytti hyvin toisenlaiselta 
vuonna 1874, jolloin silloiseen lää
ninpääkaupunkiin Vaasaan perustettiin 

miehistövahvuudeltaan 400 sotilaan 
kasarmi. Kaupungista on kuoriutu
nut vuosien saatossa Pohjoismaiden 

 merkittävin energiaosaamisen keskit
tymä ja vahvasti kasvava alue. 

Vaasalla on aina ollut katse vahvasti 
eteenpäin! Sisukkuus pyrkiä eteenpäin 
on menestyksemme salaisuus. Myös 
Vaasan kasarmialueella katsotaan 
 tulevaisuuteen. Nyt alueesta kehitetään 
monipuolista kulttuuritoimijoiden kes
kusta, kulttuurikasarmia. 

Vaasa onkin erinomainen paikka 
viettää maanpuolustusjuhlaa, sillä 
täällä voi samalla kertaa tutustua niin 
historiaan, kulttuuriin kuin moderniin 
kaupunkiympäristöönkin.

Toivon teille antoisia hetkiä ener
gisessä Vaasassa,

Tomas Häyry
kaupunginjohtaja

Räätälöidyt matkat ja -retket, matkailuesitteet ja
muut matkailupalvelut Pohjanmaalla meiltä.

Majoitusvaraukset ja käyntikohteet kotisivullamme
www.pohjanmaanmatkailu.fi

Raastuvankatu 30, 65100 Vaasa
puhelin 06-325 1125

office@pohjanmaanmatkailu.fi
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Kadettikunnan vuosipäivän vietto Kadettipiireissä
Helsingissä 

Helsingin Kadettipiiri järjesti yhdessä 
Kadettikunnan kanssa 92. vuosipäivän 
perinteisen seppeleenlaskun ja kahvi
tilaisuuden perjantaina 25. tammikuuta 
2013.

Hietaniemessä laskettiin seppeleet 
Sankariristille ja Suomen marsalkka 
Mannerheimin haudalle. Seppeleen
laskua ryhditti Kaaderilaulajien esitys.

Seppeleenlaskun jälkeen siirryt
tiin Katajanokan Kasinolle kahvitilai
suuteen, jossa Helsingin Kadettipiirin 
 varapuheenjohtaja everstiluutnantti 
Ilkka Kouri toivotti osallistujat terve
tulleiksi. Kaaderilaulajat esiintyivät.  

Kadettikunnan varapuheenjoh
taja Esa Salminen piti juhlapuheen 
muistuttaen Kadettikunnan vuoden 
teemasta ”Maailma muuttuu – Kadetti
veljeys kestää”. Hän kertoi omakoh
taisia  kokemuksiaan eri tehtävistään ja 
niissä havaitsemistaan monenlaisista 
muutoksista ympäröivässä maailmas
sa, jossa kukaan ei voi tänä päivänä 
pärjätä  yksinään, mutta hyvällä yhteis
työllä kyllä selviää. Salminen viittasi 
puheessaan Kadettikunnan uusimpaan 
historian ja turvallisuuspolitiikan 
 oppimistuotteeseen Maailman muutos 
ja Suomi, joka on jaettu maamme 
kouluille. Salminen päätti tervehdyk
sensä soittamalla mando liinilla Jukka 
Kuoppamäen  sävelmän Sininen ja val
koinen.

Tilaisuudessa Kadettikunta luovutti 
eversti Sampo Ahtolle Kadettikunnan 
pienoislipun numero 71. Sampo Ahto 
muistutti läsnäolijoita kadettiveljeydes
tä ja vapaaehtoisen työn merkityksestä 
nykymaailmassa.

Eversti Jyri Paulaharju luovutti 
 yhdessä sotakamreeri Teuvo Mahrbergin  
kanssa Kadettikunnalle Vierailijana 
 Sotamuseoissa teosta. Kirja on Paula
harjun ja Mahrbergin viimeisin tuote, 
mutta ei viimeinen. Tilaisuuteen osal
listuneet saivat heti tuoreeltaan teoksen 
omakseen. 

Kaaderilaulajien esityksen jäl
keen Ilkka Kouri muistutti läsnäoli
joita  Helsingin Kadettipiirin tulevasta 
 kevätkokouksesta 28. helmikuuta 2013. 

Jukka Haltia
Kadetti 6708

Kadettikunnan varapuheenjohta-
ja, eversti Esa Salminen luovutti  
eversti Sampo Ahtolle Kadetti-
kunnan pienoislipun numero 71.

Eversti Esa Salminen soitti man-
doliinilla Jukka Kuoppamäen 
 sävelmän Sininen ja Valkoinen.

Kaaderilaulajat esiintyivät Hietaniemessä.

Perinteinen seppeleenlasku Sankariristille ja Suomen marsalkka 
Mannerheimin haudalle.
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Lahdessa

Lahden Kadettipiiri vietti Kadetti
kunnan vuosipäivää perinteisin menoin 
perjantaiiltana 25. tammikuuta Lahden 
Upseerikerholla. Ikikaaderille ilmoitta
misen ja Ateenalaisten laulun jälkeen 
Hämeen Rykmentin komentaja eversti 
Risto Kolstela kertoi lyhyesti puolus
tusvoimauudistuksesta painopisteenään 
luonnollisesti Lahden varuskunta. 

Puheenvuoron jälkeen siirryim
me pöytiin ja nautimme runsaan 
sekä maittavan päivällisen. Varsinai
seen asiaan päästiin luutnantti Miika 
Hovin  vetämässä Juuan Villessä, jonka 
aloitti ikikaaderi everstiluutnantti 
VeikkoKustaa Simola. Sotilaslaulun 
vaatimukset täyttyivät perinpohjaises
ti. Mieliinpainuva, erittäin hauska ja 
mainiosti sekä  mukaansatempaavasti 
juonnettu taiteellinen osuus päättyi 
tanssiin ja iloisesti solisevaan keskus
teluun, joka jatkui ja jatkui ja... 

Joukolla, vajaa 40 upseeria ja 
heidän seuralaistaan, todettiin, että 
 Kadettikunnan vuoden 2013 teema, 
”Maailma muuttuu – Kadetti veljeys 

Kouvolassa

PohjoisKymen Kadettipiiri aloitti 
 Kadettikunnan vuosipäivän juhlista
misen seppeleenlaskulla Kouvolan 
vanhalle hautausmaalle 25. tammikuuta 
2013 kello 13.30. 

Päiväjuhla järjestettiin Kouvolan 
upseerikerholla, jossa juhlaesitelmän 
Maavoimien uudistetusta taistelu
tavasta piti ItäSuomen sotilasläänin 
komentaja, prikaatikenraali VeliPekka 
Parkatti. 

Iltajuhla järjestettiin perinteisin 
menoin samassa paikassa – ja aidossa 
kadettihengessä, tottakai.

Vesa Valtonen
Kadetti 8197

kestää” sopii juuri nyt erinomaisesti  
Lahden varuskuntaan. Ja kuten hyvin 
tiedetään: ”Kestävän palkka on 
kunnia”.

Varsinaisena  Kadettikunnan vuo
sipäivänä 27. tammikuuta laskimme 
seppeleen Lahden sankarihaudalle. 
 Tilaisuuteen liittyi perinteinen Isä 
Matin (majuri Matti Lipitsäisen) 

lukema Litania (ortodoksinen rukous), 
joka piirin osaston sekä lipun kanssa 
nosti tilaisuuden arvoa ja herätti ulko
puolisissa ansaittua kiinnostusta.

Esa-Jussi Nuutila
Kadetti 6556

Kenttähartautta pitää kenttärovasti Jari Nordman.
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Riihimäellä

EteläHämeen kadettipiiri laski  seppe
leet Riihimäen sankarihaudalle ja Matti 
Alftanin haudalle Kadettikunnan vuo
sipäivänä 27. tammikuuta 2013.

Luutnantti Matti Alftan toimi vuo
sina 1921–1923 Kadettikunnan ensim
mäisenä puheenjohtajana ja osallistui 
aktiivisesti järjestömme toimintaan 
myöhempinäkin vuosina. Tarkem
min tästä Kadettikunnan syntyvai
heiden keskeisestä vaikuttajasta voi 
lukea kadettiveli, eversti Seppo Uron 
 ansiokkaasta artikkelista Kylkiraudassa 
1/2011. 

EteläHämeen kadettipiiri on pää
töksellään päättänyt ”adoptoida” Matti 
Alftanin perinteisiinsä ja laskea jat
kossakin Kadettikunnan vuosipäivänä 
muistoseppeleen hänen Riihimäellä 
sijaitsevalle haudalleen. 

Nyt ensimmäistä kertaa myös 
Alftanin haudalle tapahtuneessa sep
peleenlaskussa olivat mukana Etelä
Hämeen kadettipiirin puheenjohtaja, 
majuri Tero Palokangas, Kadettikun
nan  varapuheenjohtaja, eversti Esa 
Salminen sekä kadettipiirin jäsenistä 
itseoikeutetusti eversti  Seppo Uro 
sekä pitkäaikainen kadettipiiriaktii
vi, eversti luutnantti Tarmo Saurus. 
 Kadettipiirin hallituksen jäsen, kap
teeni Joona Hakulinen hoiti ammatti
taidolla tapahtuman kuvauksen. 

Tapahtuman jälkeen kävimme Airi 
ja Tarmo Sauruksen kotona nauttimassa 
maittavat vuosipäiväkahvit. 

Tero Palokangas
Kadetti 8630

Muistoseppeleen lasku Riihimäen sankarihautausmaalle. Toinen 
seppele liittyi vainojen uhrien muistopäivän paikallisiin perinteisiin.
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Turussa

Turun Kadettipiiri on vuosikymmeni
en ajan katkeamattomasti juhlistanut 
Kadetti kunnan vuosipäivää.  

Varsinaisena vuosipäivänä suori
tetaan seppeleenlasku Turun Sankari
ristille ja kukitetaan Tuntemattoman 
sotilaan hauta. Turun Sankarihautaus
maalla pidetään puhe ja usein on 
Laivaston soittokunta juhlistanut 
tilaisuutta aiheeseen sopivalla musi
soinnilla. Seremonioiden jälkeen Turun 
Upseerikerholla on tarjolla perinteinen 
juhlakahvi, minkä yhteydessä vanhem
man polven kaaderit ovat usein esittä
neet juhlapuheen. 

Vuosipäivän juhliminen huipentuu 
iltajuhlaan, joka on yleensä järjestetty 
vuosipäivää lähimpänä lauantaina. Juhlaa 
on vietetty niin Turun Upseerikerholla 
Sirkkalassa kuin Meriupseerikerholla
kin Pansiossa. Tänä vuonna juhlassa oli 
viitisenkymmentä juhlijaa.

Turun Kadettipiirin jäsenistö on 
ottanut iltajuhlan omakseen vuodesta 
toiseen. Illanvietossa yhdistyvät perin
teisesti erinomainen illallinen ja korkea
tasoinen ohjelma. Suuren suosion takana 
lienee pohjimmiltaan yhtä aikaa arvokas 
ja rento tunnelma sekä kaikkien upseeri
sukupolvien saattaminen kirjaimellisesti 
saman pöydän ääreen. Nuorena upseerina 
saattaa vain hämmästellä, miten terävät 
ja osuvat sanan säilät löytyvät ”vanhan 
kaartin” kupeilta. Toisaalta nuorempien 
upseeriveljien kertomana leviää ensi
käden tietoa upseerikoulutuksen uusim
mista tuulista ja kentän ajankohtaisista 
ilmiöistä. 

Muodollisuuksien ja tiukan etike
tin hiipuessa niin sotilaiden välises
tä kanssakäymisestä kuin muustakin 
 sosiaalisesta toiminnasta on vuotuinen 
iltajuhla erinomainen tilaisuus tuulettaa 
omaa juhlapukua puhumattakaan daa
mien iltapukuloistosta. Tasokas ohjelma 
 sisältää perinteisesti mieskuorolaulua, ja 
elävää tanssimusiikkia sekä tosielämän 
sattumuksista kumpuavat anekdootit ja 
erinomaiset spontaanit pöytäpuheet ovat 
vuodesta toiseen juhlan suola. Luonnol
lisesti illan kohokohtia ovat aina puhe 
naiselle ja Juuan Villen laulaminen.

Johannes Vahtoranta
Kadetti 1400me

Everstiluunantti Seppo Ruohonen palkittiin Turun Kadettipiirin pitkästä 
puheenjohtajaurasta (14 vuotta) piirin pienoislipulla nro 2.

Kunniavieraana oli Merivoimien esikuntapäällikkö, kommodori Juha 
Vauhkonen.
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Kuopiossa

Luutnantti Janne Korhoselle luovutettiin Suomen 
pöytälippu ja edellisen vuoden tulokkaille jaettiin 
Kadettikunnan jäsenmerkit.

Pohjois-Savon Kadettipiiri laski perinteisesti sep-
peleen sankarihaudalle Kuopiossa. Seppeleen 
laskijoina toimivat hallituksen jäsen everstiluut-
nantti Matti Eronen ja piirin uusin tulokas luutnantti 
Janne Korhonen.

Kadettikunnan uusi solmioneula ja  
kalvosinnappisetti tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
ainutlaatuiset Kadettikun
nan tunnuksella varustetut 

solmioneulan ja kalvosinnapit. Ne 
ovat saatavissa tyylikkäässä mustas
sa samettipäällysteisessä rasiassa. 
Käytännöllinen ja tyylikäs lahja kadet
tiupseerille. Hankkimalla jäsentuotteita 
tuet samalla Kadettikunnan toimintaa.

Hinta on 50 euroa + postituskulut.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 
09 490 759.
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Kadettiupseerin isännänviiri tilattavissa!

Kadettiupseerin isän-
nänviiri on tilattavissa 
Kadettikunnan toimis-

tosta.  Viirin hinta on 45 euroa 
(4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9 
metrin pituiseen lipputankoon) 
tai 95 euroa (5,5 metrinen viiri) 
+ postimaksu.

Tilaukset Sabina Krogarsille: 
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi 
tai puhelin  09 490 759.

Kadettiupseerit 1920–2010 matrikkeli
Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry ovat tuottaneet yhdessä  

Kadettiupseerit 1920–2010 -matrikkelin. Matrikkeli on korkeatasoi-
sin ja laajin upseerimatrikkeli, joka on koskaan Suomessa valmistettu. 

Kadettiupseereja 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

Kadettikunnan jäsenmerkki
Kadettikunnan jäsenmerkkiä, joka on upseerin tutkinnon 

pienoismerkki (pinssi), on jälleen saatavissa Kadettikunnan 
toimistosta. Hinta 20 euroa + postimaksu 1 euro. 

Jäsenmerkki on tarkoitettu käytettäväksi siviilipuvussa.

Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadetti- 
kunta.fi tai puhelin  09 490 759.
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Vuoden 2013 jäsenmaksut

 Kadettikunnan jäsenmaksu vuonna 2013 on 27,00 euroa. Huomioikaa, 
että jäsenmaksujen pankkitili on Nordea FI19 1745 3000 0923 48.

Kylkiraudan lukijatutkimus
 Kylkiraudan lukijatutkimus tehdään kevään aikana sähköisellä Webropol-
järjestelmällä, ja kysely lähetetään kunkin jäsenen sähköpostiin. Ilmoita 

sähköpostiosoitteesi toimistonhoitajalle sabina.krogars(at)kadettikunta.fi 
varmistaaksesi osallistumisesi lukijatutkimukseen.

Kadettikunnan sähköpostitiedottamista tehostetaan
Kadettikunnan sähköpostitiedottamista on kehitetty uuden jäsenrekisteri-

järjestelmän käyttöönoton myötä. Kadettikunta ja kadettipiirit voivat lähettää 
omalle jäsenistölle suunnattuja sähköpostitiedotteita käyttäen jäsenrekisterin 

toimintoja. Viesteihin ei voi liittää liitetiedostoja, jolloin virusvaara on mini-
moitu. Viestiin voidaan liittää linkki esim. Kadettikunnan kotisivulle.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi Kadettikunnan toimistolle osoitteeseen 
kadettikunta@kadettikunta.fi, niin lisäämme sähköpostiosoitteesi Kadetti-

kunnan postituslistalle.

Kadettikurssit huomio!
Kadettikurssit voivat käyttää Kadettikunnan verkkosivuja kurssinsa tie-

dottamiseen. Lähettäkää materiaali Kadettikunnan toimistoon, niin avaamme 
kadettikurssille oman sivun osoitteessa www.kadettikunta.fi/organisaatio/

kadettikurssit/kadettikurssien kuulumisia.

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920–2000
Matrikkelia on vielä jonkin verran saatavissa Kadettikunnan toimistosta.

Hinta on 54,00 euroa + postituskulut. 

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920–1985 
Matrikkelia on vielä jonkin verran saatavissa Kadettikunnan toimistosta.

Hinta on 10,00 euroa + postituskulut. 

Lisää Kadettikunnan kotisivut omiin suosikkeihisi!
Jäseniä pyydetään seuraamaan Kadettikunnan verkkosivuja  

www.kadettikunta.fi. Kadettipiirit voivat toimittaa verkkosivuille  
tarkoitet tuja  ilmoituksia Kadettikunnan toimistoon.
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Mitä tulevaisuus tuo tulles
saan? Kuinka maailmamme 
muuttuu vuosikymmenen 

vaihtuessa?
Pysähdy hetkeksi pohtimaan 

asiaa. Tartu kynään/siveltimeen/lii
tuun/maali telaan ja luo kuva aiheesta 
 ”Turvallinen Suomi 2025”.

Lähetä kuva teoksestasi 20.9.2013 
mennessä osoitteeseen kylkirauta@
kadettikunta.fi ja säilytä alkuperäinen 
työ itselläsi. Toimitus valitsee kuvien 
 perusteella kymmenen finalistia, joiden 
arviointiin alkuperäisiä teoksia käy
tetään.

Kilpailu on kaikille avoin. Kuva 
täytyy tehdä parhaiden kalliomaala
reiden, hieroglyfien kilkuttajien ja TK
piirtäjien hengessä – eli käsin. 

Piirustuskilpailun voittaja julkiste
taan itsenäisyyspäivänä. Hyvän mielen 
lisäksi hänet palkitaan stipendillä.

On aika päästää sisäinen Gallen
Kallela ja Nostradamus valloilleen.

Kylkiraudan piirustuskilpailu
”Turvallinen Suomi 2025”

Kuva Sotamuseo / TK-Lindeberg: Sissit iskevät.

Kylkiraudan kirjoittajaohjeet

Kylkirauta on kadettiupsee
reille ja maanpuolustuksen 
asiantuntijoille erinomainen 

kirjoitusten julkaisufoorumi. 
Kylkiraudan kautta tavoitat 

 tuhansia lukijoita. Älä jätä artikkeliasi 
pöytälaatikkoon tai tietokoneen kova
levylle, vaan lähetä se Kylkiraudan 
toimitukseen. Ohessa muutama ohje 
kirjoituksesi viimeistelyyn:

1) Kirjoita selkeästi ja vältä moni
mutkaisia 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 sopi
vaa kuvaa käytössäsi, tee artik
kelin yhteyteen kuvitusehdotus. 
Muista laatia myös kuvatekstit.

5) Vältä liiallista lyhenteiden käyttöä 
tai kapulakieltä.

6) Väliotsikointi auttaa sekä kirjoitta
jaa että lukijaa.

7) Kieliasuun kannattaa panostaa! 
Tekstin looginen rakenne ja täsmäl
liset, huolitellut, ilmaukset takaavat 
sen, että lukija ymmärtää ajatuksesi 
niin kuin olet ne tarkoittanut.

8) Älä ”pelkää” kirjoittamista. Me 
autamme tarvittaessa.

Lähetä artikkelisi sähköpostiosoit
teeseen kylkirauta@kadettikunta.fi. 
Lehdessä on aina ilmoitettu seuraavan 
numeron materiaalin määräaika. Sitä 
kannattaa noudattaa, jos toivoo artikke
lin tulevan julkaistuksi jossain tietyssä 
numerossa. Päätöksen julkaisemisesta 
tekee aina päätoimittaja.

Kylkiraudan toimituskunta käsitte
lee artikkeliehdotuksesi sen saavuttua 
ja muokkaa käsikirjoitusta tarvittaes
sa. Saatamme pyytää myös kirjoittajaa 

vielä muokkaamaan julkaistavaksi hy
väksyttyä käsikirjoitusta. Joskus toi
mituksellisista syistä jo julkaistavaksi 
hyväksytyn käsikirjoituksen julkaise
mista joudutaan lykkäämään. Lähet
täessäsi käsikirjoituksen toimitukselle 
hyväksyt nämä peruslinjaukset.

Kylkirautalehden kirjaarviot ovat 
olleet korkealaatuisia, ja samaa linjaa 
on tarkoitus jatkaa. Mikäli olet joko 
saanut tai hankkinut kirjan arvioitavak
si, laadi välilyönteineen maksimissaan 
noin 5 000 merkin laajuinen arviointi 
ja lähetä se osoitteeseen kylkirauta@
kadettikunta.fi. 

Juha-Antero Puistola
Päätoimittaja
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Kadettikurssi 45 (1958–1960) 
kokoontui kurssitapaami
seen 6.–7. syyskuuta 2012 

 Lahdessa ja Vierumäellä. Mukana oli 
16 kaaderia ja 12 daamia. 

Aloitimme ohjelman lounaalla 
Lahden perinteitä pursuavan Upseeri
kerhon juhlasalissa. Lounaan jälkeen 
saimme kuulla Hämeen Rykmentin esi
kuntapäällikön everstiluutnantti Harri 
Savolaisen kertomana ajankohtaisia 
asioita Hennalasta ja laajemminkin 
Puolustusvoimista. Upseerikerhon 
edessä otetun ryhmäkuvan jälkeen 
 tutustuimme Lahden Urheilukeskuk
seen, josta siirryimme Sibeliustaloon. 
Sen monipuolisesta tarjonnasta kuu
limme opastetulla kierroksella. Lahden 
jälkeen kohteena oli Suomen Urheilu
opisto Vierumäellä, jonka kupolihal
lissa tutustuimme opiston nykyiseen 
tilatarjontaan ja monipuolisiin liikun
nallisiin palvelumuotoihin.

Ensimmäinen päivä päättyi opis
ton vierellä olevassa majoituspaikas
samme, Scandichotellissa, nautittuun 
illalliseen, jonka aikana Lassi Kopra 
puhui kurssitapaamiseen osallistujille 
ja Köpi Hägglund piti iältään nuorim
pana perinteiseen tapaan puheen naisil
le. Järjestäjien puolesta puhui Antero 
Pärssinen.

Seuraavana päivänä matkasimme 
aamiaisen jälkeen linjaautolla Henna
lan varuskuntaan, jonka sotilaskodissa 
kuulimme katsauksen varuskunnan ja 
sotilaskodin historiasta sekä tulevaisuu
desta everstiluutnantti Seppo Toivosen 
ja rouva Katriina Joukon esittämänä. 
Samassa paikassa pidimme kurssi
kokouksen. Siinä päätimme lentäjävel
jien isännöimästä jäähyväiskäynnistä 
herraseurassa Kauhavalle loppukesällä 
2013. Lisäksi sovimme avectapah
tuman järjestämisestä vuonna 2014 
Hämeenlinnassa, innoittajina muun 

Kadettikurssi 45 Lahdessa ja Vierumäellä
muassa kaupungin 375vuotisjuhlat ja 
uusi Militariamuseo.   

Päivän kohokohdaksi muodos
tui Hämeen Ratsujääkäripataljoonan 
perinnepäivään liittyvä Breitenfeldin 
taistelun voiton päivän paraati ja rat
sastusnäytös, jota seuraamaan kurs
simme oli saanut kutsun. Näytöksen 
järjestämiseen osallistunut suomalaisen 
ratsuväen perinteitä vaaliva Ratsumies
kilta perustettiin tasan 50 vuotta sitten. 
Kurssitapaamisemme päättyi Lahden 
Upseerikerholla nautittuun lounaaseen. 

Tapahtuman pääjunailijat Antero 
Pärssinen ja Pentti Eskeli ansaitsivat 
osallistujien raikuvat suosionosoitukset 
onnistuneista järjestelyistä.

Matti Eronen
Kadetti 3882
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Rauhanajan suurin kadettikurssi toimii yhä aktiivisesti

Rauhanajan suurimmalla kadet
tikurssilla, 51. Kadettikurssilla, 
aloitti 15. syyskuuta 1964 opin

tonsa 255 toivorikasta kadettia. Presi
dentti Urho Kekkonen nimitti meistä 
227 upseerin virkoihin 18. maaliskuuta 
1967. Sen jälkeen siirryimme upseeri
pulasta kärsivien Puolustusvoimien ja 
Rajavartiolaitoksen joukkoosastoihin 
kouluttamaan, kehittämään, rakenta
maan ja parantamaan koko nuoruutem
me innollamme sotaväkeä kylmän sodan 
ilmapiirissä. 

Nykyinen vahvuutemme on 185. 
Viime vuoden maaliskuussa juhlim
me daameinemme Santahaminassa 
valmistumisemme 45vuotisjuhlaa. 
Keskiikämme on 70 vuoden tienoilla. 
Kuopuskin täyttää syksyllä 68 vuotta. 
Sotilas ja sen jälkeiset siviiliurat ovat 
takana. Toki poikkeuksiakin on. Joiden
kin veljien työrupeama jatkuu edelleen.  

Läpi vuosikymmenten olemme 
järjestäneet mahdollisuuksia yhdessä
oloon. Säännöllisiä kurssijuhlia on pidet
ty 10vuotijuhlasta 1977 lukien viiden 
vuoden välein. Välivuosina on järjestetty 
vuositapaamisia kurssikokouksineen ja 
tutustumisohjelmineen eri puolilla 
Suomea sekä vuonna 1995 Tallinnassa 
ja vuonna 2005 Budapestissa. 

Jo varhaisessa vaiheessa kurssimme 
järjestäytyi, ensin Tukirahastoksi, joka 
muutettiin myöhemmin Kadettikurs
siyhdistys 51:ksi toimintaa ohjaavine 
sääntöineen, hallituksineen ja puheen
johtajineen. Niin Tukirahaston kuin 
Kadettikurssiyhdistyksenkin yhteisiä 
hankkeita tukeva talous on perustunut 
vapaaehtoisiin lahjoituksiin veljes
tukena ja sponsoriavustuksina. Näin on 
vuodesta toiseen kyetty rahoittamaan 
kurssikirja ja kuvakavalkadiprojektit, 
selvitty juoksevista menoista sekä kyetty 
osallistumaan vuositapaamiskustan
nuksiin. Todettakoon, että Tukirahasto 
hankki aikanaan taiteilija Kimmo Pä
likön grafiikanlehtiä Kadettikoulun 
päärakennuksesta. Ne jaettiin kehystet
tyinä juhlatauluina jokaiselle kurssimme 
 upseerille 50vuotislahjaksi.

Keväällä 2007 Eero Riuttala ideoi 
muita tapaamisiamme täydentämään 
kuukausilounaan. Ensimmäinen kuu
kausilounas pidettiin 14. kesäkuuta 
2007 Helsingin Katajanokalla  ravintola 

Greciassa, jonka nykyinen nimi on 
 Aleksandria. Lounaskonsepti osoit
tautui kiinnostavaksi ja välimerellisen 
leppoisan, kohtuuhintaisen kokoon
tumispaikan valinta oivaksi, sillä 
olemme lounastaneet siellä yhdessä jo 
46 kertaa. Osallistumiskertoja kaikkiaan 
74:lle kurssiveljelle on kertynyt 1 290. 
Ahkerin kävijä on ollut Pekka Mäkelä 
45:llä osallistumisellaan.  Kävijöitä 
on ollut 30:n molemmin puolin, eikä 
ainoast aan pääkaupunkiseudulta. 
 Tulijoita on ollut hyvinkin kaukaa, kuten 
Clear Island  Watersista  Australiasta, 
 Entebbestä Ugandasta ja Upsalasta 
Ruotsista sekä eri puolilta Suomea 
Rovaniemeltä, Oulusta, Vaasasta, Sei
näjoelta, Jyväskylästä, Mikkelistä, Tam
pereelta, Sastamalasta, Tammisaaresta, 
Hämeenlinnasta, Lahdesta, Lappeen
rannasta, Kouvolasta ja Kotkasta.

Lounaspuhujina on ollut eri alojen 
asiantuntijoita yhteiskuntamme huipul
ta, muun muassa valtiotieteen maiste
ri Paavo Lipponen, ministeri Jaakko 
Iloniemi, kirjailija Antti Tuuri, pää
toimittaja Reetta Meriläinen, valtio
tieteen tohtori Jukka Tarkka, amiraali 
Juhani Kaskeala, korkeimman hallinto 
oikeuden presidentti Pekka Hallberg, 
professori Laura Kolbe, ministeri Iiro 
Viinanen, uutistoimittaja Arvi Lind, 
valtiosihteeri Pertti Torstila ja 30 muuta 
samantasoista alustajaa. Mahdollisuus 
kuunnella heidän näkemyksiään ja kes
kustella heidän kanssaan on avartanut 
maailmankuvaamme ja kartuttanut tieto
jamme eli tehnyt meistä sivistyneempiä 
ja viisaampia. Elämähän on elinikäistä 
oppimista, niinpä lounastapaamisemme 
jatkuvat. Keväällä kuuntelemme suur
lähettiläs Jukka Valtasaarta, Helsingin 
poliisikomentajaa Jukka Riikosta sekä 
ulkoministeriön poliittisen osaston pääl
likköä Kirsti Kauppia.

Kurssimme on tuottanut myös 
kaksi julkaisua. Ensimmäinen on val
mistumisemme 25vuotistapaamiseen 
vuonna 1992 tehty 53sivuinen 51. 
Kadettikurssi 25vuotta. Se keskittyi 
pääasiassa kadetti aikaamme. Toimi
tuskuntaan kuuluivat Kari Kokkonen, 
Pentti Hämäläinen, Seppo Uro ja Lasse 
Härkönen. Lasse Härkönen on toiminut 
Tukirahaston ja Kadettikurssiyhdistys 
51:n hallitusten sihteerinä alusta pitäen. 

Hän ylläpitää myös kadettivuosistam
me alkaen yhä edelleen kurssitilastoja 
ja vastaa taloudenpidostamme.

Toinen, kunnianhimoisempi kirja
projekti oli Pertti Suomisen ja Seppo 
Uron toimittama 384sivuinen Monessa 
Mukana, 51. Kadettikurssin ja 36. Meri
kadettikurssin vaiheita 1964–2004. Se 
 ilmestyi juhlistamaan kadettiopinto
jemme alkamisesta kulunutta 40. vuotta 
syksyllä 2004. Kirja käsittelee laajasti 
kurssiveljien toimintaa Puolustusvoimis
sa ja sotilasuran jälkeen siviilissä neljällä 
vuosikymmenellä unohtamatta perhei
den näkökulmaa. Kirjasta otettiin kesällä 
2012 lisäpainos. Kirja on mainio lahja 
lounaspuhujillemme, vuosikokouspaik
kakuntien isännille ja muille tukijoillem
me. Lisäpainoksen ansiosta kurssiveljillä 
on mahdollisuus hankkia teosta lahjaksi 
jälkeläisilleen, muille sukulaisilleen ja 
ystävilleen.

Kurssiyhdistyksellä on omat verkko
sivunsa osoitteessa http://www.51kadk.
net/. Kari Kokkonen ja Seppo Uro 
laativat 2002 sekä Seppo Uro ja Jussi 
 Lukkari 2012 kurssijuhlaan kuvakaval
kadit. Ensimmäinen kattoi kadettiaikam
me ja jälkimmäinen valmistumistamme 
seuranneet vuodet ja vuosikymmenet. 
Kumpikin kuvasto oli kadettiveljiem
me hankittavissa cdlevyllä. Hallituksen 
tiedotuskiertokirjeet saavuttavat kurssi
toverimme, joko sähkö tai etanapostitse 
pari kertaa vuodessa.

Kadettikurssiyhdistyksemme jäse
niä ovat sääntöjen mukaan kaikki 51. 
Kadettikurssilta valmistuneet upseerit. 
Kukaan ei ole käyttänyt mahdollisuutta 
ilmoittaa eroamisesta. Osallistuminen 
yhteisiin tapahtumiin on ollut runsasta. 
Evpupseereille on maanpuolustussek
torillakin monia foorumeita, joihin voi 
aktiivisuutensa suunnata: Kadettikunta 
ja piirit, Kaaderikuoro, killat, säätiöt, 
rauhanturvaajien järjestöt ja niin edel
leen. Näyttää kuitenkin olevan niin, että 
toiminnalle ja yhdessäololle siinä tutussa 
toveripiirissä, jossa nuorena opiskelim
me vuosia sisäoppilaitosmuotoisesti eri 
sotakouluissa, on myös oma tilauksensa. 
Tuohon tarpeeseen Kadettikurssiyhdis
tys 51 koettaa vastata. Olisikohan tämä 
hyvää kadettihenkeä?

Pekka Kujasalo
Kadetti 4950



Kylkirauta 1/2013 52

ajankohtaista

Suomalaisten kadettiupseerien 
oma kuoro, Kaaderilaulajat, 
saavuttaa kohta iän, joka antaa 

aihetta toiminnan lähempäänkin tar
kasteluun. 20 vuotta ei sinänsä ole 
kovinkaan pitkä rupeama, mutta mitä 
kaikkea se pitääkään sisällään?

Miehen ikään päässyt kuoro on 
vuosittain vakioesiintyjänä Kadetti
kunnan ja muiden maanpuolustusjär
jestöjen tilaisuuksissa. Joka vuosi se 
on järjestänyt vähintään kaksi omaa 
konserttia, keväällä Ritarihuoneella ja 
syksyllä Santahaminassa. 

Läheinen yhteistyö Viron Suomen 
Poikien kanssa on vienyt kuoron 
 monesti esiintymismatkoille eteläiseen 
naapurimaahamme. Lisäksi Kaaderi
laulajat on tehnyt konserttimatkoja 
Unkariin, Latviaan ja Puolaan. 

Viime vuosi oli erityisen vilkas. 
Merkittävintä oli osallistuminen poh
joismaisbalttilaiseen kuorofestivaaliin 
Tartossa, ja kaikkiaan kuorolle kirjat
tiin 80 erilaista tapahtumaa vuoden 

aikana. Niihin osallistui keskimäärin 
22 laulajaa. 

Kehitys on ollut melkoinen, mutta 
liialliseen tyytyväisyyteen ei siltikään 
ole varaa. 

Kuoron hallitus suunnittelee jat
kuvasti tulevaa toimintaa niin lyhyellä 
kuin pidemmälläkin aikavälillä, ja koko 
jäsenistö on pohtinut tulevaisuuden lin
jauksia.Tammikuun 23. päivänä 2010 
kokoonnuttiin tulevaisuusseminaariin 
AkerArcticin tiloihin Helsingin Vuo
saareen, ja päivälleen kolme vuotta 
myöhemmin jatkettiin John Nurmi
sen säätiön vieraana Huolintatalossa 
 Pasilassa.  Ensin käytiin kohta kohdal
ta läpi edellisen tilaisuuden linjaukset, 
jotka koskivat jäsenistöä, ohjelmistoa 
ja kuoron tasoa, esiintymisiä sekä har
joittelua eri muodoissaan. Sen jälkeen 
keskityttiin pääongelmaan, laulajien 
määrän kasvattamiseen.

Muihin Suomen mieskuoroihin ver
rattuna Kaaderilaulajat on rekrytoinnin 
suhteen erityisasemassa. Ensimmäi

senä pääsyvaatimuksena on nimittäin 
upseerin virkatutkinnon suorittaminen 
Kadettikoulussa tai Merisotakoulus
sa. Yleisiltä markkinoilta ei siis voida 
laulajia hakea, mutta toisaalta joka 
syksy alkaa uusi kadettikurssi Maan
puolustuskorkeakoulussa, ja tapana 
on, että samalla käynnistyy myös 
uuden kadettikuoron valmentaminen. 
Tästä joukosta myös Kaaderilaulajat 
saa  jäsenistönsä, kun valmistuneet 
upseerit myöhemmällä virkaurallaan 
tai sen jälkeen palaavat pääkaupun
kiseudulle. Viimemainittukaan ei ole 
välttämätöntä, käyhän osa aktiivilaula
jista tälläkin hetkellä harjoituksissa ja 
esiintymistilaisuuksissa Turusta, Lah
desta ja Padasjoelta saakka.  Kysymys 
onkin pelkistetysti siitä, kuinka kerran 
 Kadettikuorossa laulaneet ja ehkä 
muissakin maamme mieskuoroissa toi
mineet upseeriveljet saadaan mukaan 
tähän omaan kuorotoimintaan?

Kaaderilaulajien 20-vuotisjuhlavuosi lähestyy...
Katse eteen – päin!

Kuoro valmiina Töölön sairaalan 80-vuotisjuhlaesityksiin.
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Veljespiiri

Nykyisille kuoron jäsenille tärkeintä 
on kuuluminen veljespiiriin, joka sään
nöllisesti kokoontuu yhdistävän, hyvän 
harrastuksen puitteissa ja tukee maan
puolustustyötä lukuisilla esiintymisil
lään. Haluavatko potentiaaliset uudet 
laulajat liittyä kuoroon, jonka jäsenet 
saattavat olla entisiä esimiehiä, kolle
goja tai alaisia, vai hakeutuvatko he 
mieluummin täysin uusiin ympyröihin?  
Lienee selvää, että Kaaderilaulajiin lii
tytään upseeriveljeyden ja vapaaehtoi
sen maanpuolustustyön merkeissä.

Laulajien ja  
ohjelmiston taso

Suomen Mieskuoroliiton tutkimuksen 
mukaan kaikille kuorolaulajille eri
tyisen tärkeää on laulutaidon jatkuva 
 kehittäminen sekä taiteelliset elämyk
set ja tunnekokemukset. Aikaisemmis
ta kokemuksista riippumatta voidaan 
sanoa, että jokainen laulua harrastanut 
löytää paikkansa myös tässä joukossa 
ja voi kokea onnistumisia osana tätä 
kokonaisuutta. 

Sotilaslauluilla on erityisasema 
Kaaderilaulajien ohjelmistossa, mutta 
yleisempääkin kuoroohjelmistoa on 
toki tarjolla. Perusohjelmistoa yllä
pidetään jatkuvasti kohtalaisessa esitys
valmiudessa ja jokaisella laulukaudella 
harjoitetaan muutama uusi teos. 

Harjoittelu jakaantuu seuraavasti: 
Viikoittaiset perusharjoitukset pidetään 
keskiviikkoisin kello 17–19 Kirjan 
talon 3. kerroksen kerhohuoneessa 
Helsingin Kruununhaassa.  Ennen isoja 
tapahtumia kokoonnutaan pitemmille, 
neljän tunnin laululeireille useimmiten 
Santahaminan kerholle ja pienempi
muotoiset stemmaharjoitukset pidetään 
äänialan johtajan määrääminä aikoina 
joko yhteisiin harjoituksiin liittyen tai 
täysin erillisinä.

Nuorilla yliluutnanteilla svengaa hienosti.

Kvartettiharjoittelulla kehitetään 
yksilökohtaista esiintymisvarmuutta 
ja luodaan samalla valmiuksia hoitaa 
esiintymistilaisuuksia myös pienemmin 
kokoonpanoin.

Viihdytään yhdessä

Laulaminen Kaaderilaulajissa ei suin
kaan tarkoita vain harjoittelua ja esiin
tymisiä. Jokaiseen kauteen liittyy myös 
muita tapahtumia, vierailuja ja tutustu
miskäyntejä kiinnostaviin kohteisiin 
niin kotimaassa kuin välillä ulkomailla
kin. Laulajien aveceilla on näissä oma 
keskeinen roolinsa, ja rouvista monet 
ovat löytäneet tätä kautta samanhenki
siä hyviä ystäviä. Erityisesti konserttien 
jälkeiset karonkat ovat saavuttaneet 
suuren suosion iloisen yhdessäolon, 
tasokkaan ruokailun ja tietysti tilaisuu
teen sopivan musisoinnin muodossa.  

Kaaderilaulajat toivottaa jokaisen 
laulamisesta kiinnostuneen kadetti
upseerin lämpimästi tervetulleeksi 
joukkoonsa. ”Laulusta me voimaa 
saamme, laulu syömmet aukaisee!” 

Tapaamisiin Kirjalla keskiviikkoi
sin kello 17!

Tutustu myös kuoron verkkosivui
hin www.kadettikunta.fi/laulajat.

 
Pekka Tuomisalo

Kvartetti seuralaisineen Marjatta ja Matti Ahtiaisen vieraana Lopella.
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Kadettitoverikunta – kadettiupseerin  
ensimmäinen kadettipiiri

Kadeteille kadetin arkipäivään 
vaikuttavien järjestöjen ja 
 yhteisöjen kenttä on joskus 

epäselvä, ja esimerkiksi Kadettikun
nan, Kadettitoverikunnan, Upseeri
liiton ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
oppilaskunnan roolit ja tehtävät sekoit
tuvat keskenään. Toisaalta joillekin jo 
urapolulla oleville upseereille tulee yhä 
yllätyksenä, ettei Kadettioppilaskun
taa ole enää olemassa, vaan sen tilal
la on perinteinen Kadettitoverikunta. 
On siis aika valaista tämän päivän 
 Kadettitoverikunnan toimintaa ja roolia 
osana uusien kadettipolvien kasvamista 
osaksi kadettiketjua. 

Kadettitoverikunta on rekisteröity 
yhdistys ja samalla yksi Kadettikunnan 
23 jäsenpiiristä. Kun muut kadettipii
rit ovat alueellisia ja niiden jäsenistö 
koostuu kadettiupseereista luutnantista 
kenraaliin, ovat kaikki Kadettitoveri
kunnan jäsenet kadetteja ja jäsenistön 
yhteistyö tiivistä. Ensimmäinen vuo
sikurssi otetaan Kadettitoverikunnan 
varsinaisiksi jäseniksi kadettilupauksen 
myötä ensimmäisen vuoden keväällä. 
Vastuutehtävät jäävät käytännössä 
toisen vuosikurssin harteille, sillä se 
on ainoa kurssi, joka opiskelee koko 
vuoden Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Kadettitoverikunta on erityislaatui
nen opiskelijajärjestö. Yhteistoiminta 
muiden opiskelijajärjestöjen kanssa, 
urheilutapahtumat ja tietysti kadetti
kellarin palvelut tuovat vastapainoa 
opintoihin. Koulu ymmärtää kadettien 
tarpeita ja tukee Kadettitoverikuntaa 
sen eri toiminnoissa. Koulu pystyy 
myös tarjoamaan kadeteille ja Kadet
titoverikunnalle tiloja ja toimia, mikä 
muissa yliopistoissa ei välttämättä ole 
mahdollista.

Akateemisen ja ammatillisen 
opiskelun lisäksi kadetti on myös osa 
kadettiketjua ja sen pitkiä perinteitä. 
Perinnehenkilöstön rooli onkin edel
leen vahva ja sen toiminta tapahtuu 
osana Kadettitoverikuntaa. Kadet
titoverikunnan sääntöjen mukaan 
yhdistyksen tarkoituksena ovat 
 Kadettikoulun ja kadettien perinteiden 
vaaliminen, isänmaallisen hengen ja 
maanpuolustustahdon kehittäminen, 
kadettien keskinäisen yhteenkuulu
vuuden, veljeyden ja kadettihengen 
herättäminen ja kehittäminen, jäsenten 
etujen valvominen sekä osallistumi
nen toimintaan, joka tähtää kadettien ja 
 upseerien aseman ja arvostuksen paran
tamiseen. Toimintaa leimaavat edelleen 
vahvasti kadettilupaus, kadettihenki ja 
upseerietiikka.

Kadettitoverikunta ei edusta 
 kadetteja suoraan opintoihin liittyvis
sä asioissa, vaan näitä asioita hoitaa 
Maanpuolustuskorkeakoulun oppilas
kunta ja sen edustajisto. Oppilaskunta 
on lain vaatima toimielin, ja sen jä
senistöön kuuluvat kaikki Maanpuo
lustuskorkeakoulun opiskelijat, eivät 
vain kadetit. Yhteistyö muistuttaa 
Upseeriliiton ja Kadettikunnan välistä 
yhteistyötä:  edunvalvonta ja keskinäi
sen yhteenkuuluvuuden rakentaminen 
kulkevat rinta rinnan, mutta työtaakkaa 
on jaettu. Kadettien osalta yhteistyö on 
ollut ongelmatonta, ja oppilaskunta on 
kadettien edustaja esimerkiksi KELAn, 
SYL:n ja koulun opintoasiainosaston 
suuntaan.

Kadettitoverikunnan nykyinen hal
litus on painottanut ulkoista viestin

tää ja yhteistyötä opiskelijajärjestöjen 
kanssa mahdollistaakseen verkostoi
tumisen myös muiden oppilaitosten 
opiskelijoiden kanssa. Tulevaisuuden 
työelämässä tarvittavat tärkeät kontak
tit ja verkostot luodaan jo opiskeluaika
na. Kadettitoverikunta pitää tärkeänä, 
että kaikki sen toiminta perustuu jäse
nistön tarpeisiin ja yhdistää perinteet 
ajanmukaisesti. Haasteita asettavat 
kolmen kadettikurssin eriaikaiset puo
lustushaara ja aselajijaksot eri puolil
la Suomea, jolloin Kadettitoverikunta 
pystyy parhaiten palvelemaan vain 
Santahaminan kampuksella olevia ja 
erityisesti toista vuosikurssia.

Kadettitoverikunnalla on etuoikeus 
saada laadukasta tukea Kadettikunnalta 
ja Upseeriliitolta. Kadettiupseerialum
nit ovat Kadettitoverikunnalle resurs
si, jota ilman se ei pärjäisi. Yhtälailla 
ammattijärjestö, joka huolehtii kadet
tien oikeuksista jo opiskeluaikana, on 
korvaamaton etu. Kadettitoverikunta 
pyrkiikin tarjoamaan omaa tukeaan 
esimerkiksi kadettipiireille ja aiem
mille kadettikursseille aina kun se on 
mahdollista. Yleisintä toimintaa ovat 
kadettikurssien kurssitapaamisissa ja 
vierailuissa avustaminen, osallistumi
nen tapahtumiin sekä erilaiset esitykset 
ja luennot. Tapahtumien kirjo on laaja. 

100. Kadettikurssin astuessa San
tahaminan kampukselle ensi syksynä 
on Kadettitoverikunta ry ryhdikkääs
sä asennossa. Talous on tasapainossa, 
ulkoinen näkyvyys on asianmukais
ta Kalpalehden ja internetin kautta, 
urheilu ja liikuntatoimi palvelevat 
monipuolisesti, perinnekasvatus on 
ajanmukaista ja aktiivista ja yhteis
toiminta opiskelijajärjestöjen kanssa 
tarjoaa monipuolisia virikkeitä. 
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 Kadettitoverikunta ei unohda perin
teitään. Sevonin hengessä sen ensim
mäinen tehtävä on edelleen yhdistää 
kadetit ja kehittää arvoja, joita kadet
tiupseerilta vaaditaan.

Kadettitoverikunnan  
lipun naulaus

Kadettitoverikunnan uusi lippu vihittiin 
käyttöön 5. joulukuuta 2012. Kadetti
oppilaskunnan standaari sai näin rinnal
leen Kadettitoverikunnan lipun. Varsin 
nopealla aikataululla valmistetun lipun 
ensimmäisen naulan naulasi Kadetti
koulun johtaja eversti Harri Niskanen. 
Lippu oli ensimmäisen kerran käytössä 
opiskelijoiden itsenäisyyspäivän lippu
kulkueessa Helsingissä, ja se edustaa 
jatkossa kadetteja etenkin opiskelija
järjestöjen tilaisuuksissa.

Lipun tausta on sininen ja siinä on 
keltaisella Kadettitoverikunnan tunnus, 
jossa nousevan auringon keskellä on 
Haapaniemen kadetin päähine. Sen alla 
on kaksi upseerin miekkaa ristikkäin. 
Lipussa on keltainen reunus ja kulmis
sa ovat lehdykät. Värit ovat Kadetti
koulun värit.

Saska Pajunen
Kadetti
Kadettitoverikunta ry:n 
puheenjohtaja

Anssi Heinämäki 
Kadettialikersantti
Kadettitoverikunta ry:n 
vara puheenjohtaja

Kadettikoulun johtaja, eversti Harri Niskanen aloitti lipun-
naulauksen.

Maanpuolustuskorkeakoulun pappi, sotilaspastori Janne 
Aalto vihkii lipun.
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Kadettikurssi 50:n,  Lentokadet
tikurssi 50:n ja 35. Merikadet
tikurssin kadetit opiskelivat 

upseeriksi syksystä 1963 kevääseen 
1966, jolloin tasavallan  presidentti 
Urho Kekkonen nimitti heidät  upseerin 
virkoihin ja ylensi heidät luutnanteik
si. Siitä alkoi parisatapäiselle upsee
rinuorukaisjoukolle ura, jota yhdellä 
jatkui aina 2000luvulle. Kirja kertoo 
kurssilaisista ja aikakaudesta, jona 
upseeriveljet kasvoivat eriasteisiin 

päällikkö ja komentajatehtäviin, 
suunnittelijoiksi, esittelijöiksi ja rat
kaisijoiksi. 

Laadukkaan ja mielenkiintoisen 
sekä hyvin kuvitetun kirjan ovat toimit
taneet Juhani Haapala, Pekka Ripatti,  
Aulis Levä ja Risto Rasku. Otavan 
Kirjapaino Oy, Keuruu 2013. Sivuja 
264. Kirja on tilattavissa evl Aulis 
 Levältä (aurit.leva@elisanet.fi) hintaan   
35 euroa + postituskulut.

Yhdessä vahvana  
kuin ois käsi kahvassa kalvan
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Kadettikunta on mukana Suomen 
Marsalkka Mannerheimin 
Metsästysmajayhdistyksessä. 

Marskin Maja on mielenkiintoinen 
ja historiallinen vierailukohde, joka 
sopii hyvin perheille, kadettipiireil
le ja  kadettikursseille. Alueella on 
museon ja ravintolan lisäksi käytettä
vissä kokous ja ryhmätyötiloja. Lisä
tietoja Marskin Majan historiasta on 
osoitteessa www.marskinmaja.net ja 
alueen palveluista osoitteessa www.
marskinmaja.fi.

Oletko tutustunut Marskin Majaan Lopella?

Technology Partner

• kirjat ja julkaisut, lehdet, esitteet, ym.
• suurkuvatulosteet
• messuseinäkkeet ja -pöydät
• graafi nen suunnittelu ja julkaisujen taitto
ANNA AMMATTILAISTEN PALVELLA JUURI SINUA

Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy
Naulakatu 2 • 33100 Tampere • Puh. 020 756 8693

yliopistopaino@juvenesprint.fi  • www.juvenesprint.fi 

KUNNIAMERKIT KUNTOON

•	Uudet	nauhat	ja	merkkien	asettelu	oikeaan	
	 järjestykseen,	ompelu

•	Pienoiskunniamerkkien,	
	 solkien	ja	kunniamerkkinappien	myynti

SOTAINVALIDIEN	VELJESLIITTO
RATAMESTARINKATU	9	C,	00520	HELSINKI

VAIHDE	(09)	478	500,	S-posti: keskus.tsto@sotainvalidit.fi
www.sotainvalidit.fi

Puh.	(09)	4785	0209	ja	4785	0207	Fax	(09)	4785	0100

Kunnon ampumataulut
RK01 Rintarengas 1150x1300 mm
RK02 Rintarenkaan keskus 600x600 mm
RK03 Rintakuvio 600x600 mm
RK04 Sotilaspistooli 570x750 mm
SPOL 570x750 mm

Teollisuustie 2, 02880 Veikkola
Puh. 020 789 1000, Fax. 040 545 4089

e-mail: myynti@pa-hu.fi
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Juha Mäkinen (toim.) 
Asevelvollisuuden 
tulevaisuus. 
Maanpuolustuskorkea-
koulu, Johtamisen ja 
sotilas pedagogiikan laitos, 
Julkaisusarja 2, artikkeli-
kokoelmat n:o 9 
Helsinki 2013, sivuja 234
ISBN 978-951-25-2396-2

Kysymys yleisestä ase
velvollisuudesta on 
viime vuosina noussut 

laajan ja monesti myös kiihkeän 
julkisen keskustelun kohteeksi. 
Välillä on tuntunut siltä, että 
vaikka aiheen ympäriltä on 
laadittu lukuisia laadukkaita 
selvityksiä ja tutkimuksia, ovat 
osapuolet aihetta koskeneessa 
keskustelussa usein puhuneet 
myös toistensa ohi. Asiaa epäi
lemättä vaikeuttaa se, että merkittävä 
osa väestöstämme näyttää katsovan, 
että henkilökohtainen varusmiespal
velus tuottaa hyvän käsityksen koko 
järjestelmän eduista ja haitoista. 

Maanpuolustuskorkeakoulun 
 sotilaspedagogiikan professorin Juha 
Mäkisen toimittama Asevelvollisuuden 
tulevaisuus pyrkii osaltaan korjaamaan 
eriytyvien keskustelujen ja eri näke
mysten kohtaamattomuuden ongel
maa. Kyseessä on monitieteinen, peräti  
16 artikkelin kirjoituskokoelma, jonka 
kirjoittajakunta edustaa sekä Puolustus
voimia että yliopistoja ja muita valtion 
laitoksia.  

Julkaisu jakautuu kolmeen temaat
tiseen kokonaisuuteen. Kirjan alkupuo
len artikkeleissa suomalaista yleistä 
asevelvollisuutta tarkastellaan sekä 
kansainvälisestä että historiallisesta 
näkökulmasta. Keskiosa on omistettu 
artikkeleille, joissa yleistä asevelvol
lisuutta katsotaan osana suomalaista 
yhteiskuntaa ja koulutusjärjestelmää. 
Julkaisun loppuosa painottuu taas 
empiiriseen nuoriin ja asevelvollisiin 
kohdistuneen tutkimuksen esittelyyn.

Kokonaisuutena teos osoittaa 
 vakuuttavasti, että asevelvollisuus
keskustelussa ei ole kyse vain kyllä 
vai ei tyyppisestä yksittäiskysymyk
sestä. Sen sijaan suomalainen asevel
vollisuus kytkeytyy olennaisesti osaksi 
laajempaa ympäröivää yhteiskuntaa. 
Maanpuolustusulottuvuuden ohella 
asevelvollisuudella on kiinteä suhde 
niin suomalaiseen koulutusjärjestel
mään, työelämään kuin myös yhteis
kunnassa vallitseviin näkemyksiin 
kansalaisuudesta sekä kansalaisten 
oikeuksista ja velvollisuuksista. Tätä 
kautta artikkelit osoittavat, että asevel
vollisuus on rakentunut tietyn järjestel
män elimelliseksi osaksi ja että siihen 
kohdistuvat laajat muutokset saattavat 
heijastua monilla eri elämänalueilla. 

Julkaisun laajuus (234 sivua) ja sen 
artikkeleiden suuri lukumäärä tarjoa
vat näkökulmia todella runsaasti. Ne 
ulottuvat filosofisista perusteista aina 
ulkomailla omaksuttujen mallien esit
telyihin ja koululaisten turvallisuus
käsityksiin. Kirjan laajuus ja sisällön 
moninaisuus takaavat sen, että se tar
joaa jokaiselle aiheesta kiinnostuneelle 

jotakin ja monissa teksteissä on 
ilmeisen painavia näkemyksiä 
tästä tärkeästä aiheesta. Toisaal
ta sisällön moninaisuus johtaa 
myös lukukokemuksen kirja
vuuteen – paketti on paikoitellen 
suorastaan mukaansatempaava, 
mutta paikoitellen myös ras
kaslukuinen. Useimmat lukijat 
kokenevat väistämättä jotkin 
kirjan osat vähemmän kiinnos
taviksi kuin toiset. 

Ainakin minulle kirja toi ase
velvollisuudesta valtavasti uutta 
tietoa. Samoin sen artikkeleissa 
nousee esille mielenkiintoisia, 
tutkimukseen perustuvia ana
lyyttisia näkökulmia, jotka epäi
lemättä rikastuttavat  aiheesta 
käytyä, usein pinnalliseen tie
tämykseen perustuvaa keskus
telua. Siksi kirjan soisi tulevan 
luetuksi myös tutkijapiirien 
 ulkopuolella. Toisaalta aihepii
rin ollessa näinkin polttava ja 
kirjoittajakunnan varsin edus

tava jää lukija kaipaamaan kirjalta 
vielä konkreettisempia avauksia ja 
toimenpidesuosituksia. Ilmeisesti – ja 
toivottavasti – tällaisiakin voidaan teki
jöiltä vielä jossakin vaiheessa odottaa. 
Tarvetta olisi. 

Tommi Koivula

Kirjoittaja työskentelee erikoistut
kijana Maanpuolustuskorkeakoulun 
Strategian laitoksessa.

Lähes kaikki mitä olet halunnut tietää  
yleisestä asevelvollisuudesta
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Totuus Stalingradista
Jaakko Aatolainen
Hitler, Stalin  
ja Stalingrad  
– tahtojen taistelu 
Karisto Oy 2012
Sivuja 400
ISBN 978-951-23-5617-1

Historian kirjoittavat 
voittajat. Kuten Sampo 
Ahto viime kolum  

nissaan (Kylkirauta 4/2012) 
kirjoitti, Saksa ja saksalai
set  on jär jestelmäll isest i 
demonisoitu toisen maailman
sodan historian kirjoituksessa. 
 Stalingradin taistelut ja Saksan  
6. armeijan rippeiden antautu
minen  Stalingradin raunioissa 
talvella 1943 on yksi tunne
tuimmista, kirjoitetuimmista ja 
vääristellyimmistä tapahtumis
ta toisen maailmansodan histo
riassa.

Kenraalimajuri Jaakko Aatolainen 
on Hitler, Stalin ja Stalingrad teoksen 
esipuheessa omistanut kirjan kaikille, 
jotka vilpittömästi etsivät totuutta. 
 Aatolainen on itse etsinyt totuutta 
Stalingradin taisteluiden historiasta. 
Oman vakaumukseni mukaan täysin 
absoluuttista ja objektiivista historian
kirjoitus ei voi koskaan olla. Aatolainen 
on kuitenkin arvioni mukaan päässyt 
niin lähelle totuutta kuin sekundaa
rilähteiden (useasti tarkoituksellisen 
valheellisten) kriittisellä tarkastelulla 
voi päästä.

S t a l i n g r a d  k u u l u i  S a k s a n 
 Kaukasuksen sotaretken välitavoit
teisiin. Koko sotaretken päämääränä 
oli eristää Neuvostoliitto Kaukasuk
sen  öljyntuotantoalueista ja saada öljy 
pyörittämään Saksan sotakonetta. 
Stalingrad ei millään tavalla ollut pai
nopistealue, ja alkuperäisen suunni
telman mukaan se pitikin vain eristää 
armeijaryhmä A:n sivustasta kaksi
puolisella saarrostuksella. Kaupungin 
nimi ”Stalinin kaupunki” lienee ollut 
Hitlerille punainen vaate, ja hän vaa
tikin kaupungin valtaamista. Kenraali
eversti Pauluksen johtama 6. armeija 
sitoutui raskaisiin kaupunkitaisteluihin 

huone huoneelta, talo talolta ja kortte
li korttelilta. Neuvostosotilaat puolus
tautuivat sitkeästi – vaihtoehtona oli 
teloitus pelkuruudesta. Neuvostoliitto 
saartoi 6. armeijan Stalingradiin mar
raskuussa 1942 lyömällä sen sivustoja 
suojanneet romanialaiset ja italialaiset 
joukot. Hitler vaati kaupungin pitämis
tä saarrettunakin. Saarrettua armeijaa 
ei kyetty huoltamaan ilmoitse, ja lop
puun ajetun armeija rippeet antautuivat  
31. tammikuuta 1943.

Yleisin mielikuva Stalingradista 
lienee sellainen, että Hitler silkkaa 
hulluuttaan ja satumaiseen onneensa 
luottaen vaati Stalingradin pitämistä 
saarrettunakin. Ehkä osin olikin niin, 
mutta Aatolainen auttaa teoksellaan 
ymmärtämään paremmin Hitlerin 
ajatuksenjuoksua ja niitä syitä, joihin 
Hitler perusti jääräpäisen päätöksensä. 
Ensimmäinen tekijä oli Hitlerin vuo
sien 1940–1942 menestyksekkäiden 
sotaretkien myötä kasvanut epäterve 
itseluottamus. Hitler alkoi liikaa luottaa 
pettämättömään vaistoonsa ja onneen
sa. Toisena tekijänä olivat kokemukset 
sotatalvelta 1941–1942, jolloin kaksi 
Stalingradia huomattavasti pienempää 
saksalaismottia oli kyetty huoltamaan 
ilmoitse. Kolmantena tekijänä olivat 

Hitlerin sotilaalliset puutteet. 
Hitlerin käsitys sodasta kumpusi 
ilmeisesti kokemuksista, jotka 
hän oli saanut ensimmäisen 
maailmansodan taisteluhaudois
ta. Tuolloin jokaisesta tuumasta 
maata piti taistella ja pitää kiinni 
kynsin hampain. Uudessa maail
mansodassa Saksa oli kuitenkin 
saavuttanut hurjimmat voit
tonsa liikkuvilla sotatoimilla, 
joissa komentajille oli annettu 
edes jonkinlainen toiminnan
vapaus. Nyt Hitler asevoimien 
ylipäällikkönä ja maavoimien 
komentajana antoi lahjakkaita 
yleisesikuntaupseerejaan kuu
lematta tempoilevia käskyjä, 
ohitti virkatien ja käytännössä 
jätti alaisensa ilman toiminnan
vapautta. Neljäs tekijä epäonnis
tumisten summassa oli Hitlerin 
lähipiiri, joka myötäili johtajan 
täysin toteuttamiskelvottomia
kin ajatuksia. Heistä tunnetuin 

lienee valtakunnanmarsalkka Göring.
Aatolaisen teos on hyvin kirjoitettu: 

analyyttinen, selkeä ja helppolukuinen. 
Kirjan tekee erityisen mielenkiintoi
seksi sen operaatiotaidollinen lähesty
mistapa ja pohdinnat vaihtoehtoisista 
”entä jos”  tapahtumien kulusta. Kirjan 
rakenteesta näkyy kirjoittajan pitkän 
ura Sotakorkeakoulussa. Rakenne nou
dattelee Maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkimustöistä tuttua kaavaa alkaen 
johdannolla ja tutkimuskysymyksillä, 
siirtyen sitten aiheessa yleisestä yksi
tyiskohtaiseen ja päättäen johtopää
töksiin, jatkotutkimusaiheisiin sekä 
liitteisiin. Mainittakoon vielä, että 
kirjan alussa on esitetty paras ja selkein 
koskaan lukemani koonnos Hitlerin ja 
Stalinin strategisista tavoitteista toises
sa maailmansodassa.

Diplomityönä esittäisin Aatolai
sen tutkimusta laudaturiksi! Jos teok
sesta täytyisi jotakin kielteistä sanoa, 
niin sen kansikuva – Hitler, Stalin ja 
 Stalingrad – on luotaantyöntävän tylsä.

Ville Vänskä
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Nykyaikainen suur-
hyökkäys ja sen torju-
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Toimittaneet Petteri 
Jouko & Eelis Turjan-
maa 
Suomalaisen sotataidon 
klassikot -sarja. Maanpuo-
lustuskorkeakoulu 2012 
Sivuja 135
ISBN 978–951–25–2371–9
Verkkojulkaisuna luetta-
vissa osoitteessa  
www.doria.fi  

Suomi eli itsenäistä ja idyl
listä rauhanaikaa 1930
luvun puolivälin jälkeen. 

Seesteisen menestyksellisenä 
elämä näyttäytyi myös yleis
esikuntamajuri Tauno Viktor 
Viljaselle, Jääkäripataljoona 2:n komp
panianpäällikölle. Seuraavien vuosien 
myötä rauhan idylli särkyi ja Suomen 
itsenäisyys asetettiin todelliseen kokee
seen, minkä sai mitä karmaisevimmalla 
tavalla kokea Neuvostoliiton suurhyök
käyksen Valkeasaaressa kesällä 1944 
vastaanottanut Jalkaväkirykmentti 1:n 
komentaja, everstiluutnantti Viljanen. 

Vuonna 1946 eversti Viljasen ky
nästä syntyi tutkielma Nykyaikainen 
suurhyökkäys ja sen torjumisen edel
lytyksiä. Viljasella oli tuoreessa muis
tissa kolmen sodan kokemukset. Hän 
oli toiminut sotien aikana kaikissa 
suomalaisen sotakoneiston portaissa: 
ylijohdon työrukkasena Päämajan ope
ratiivisessa osastossa, armeijakunnan 
ja divisioonan esikunnassa ja ennen 
kaikkea itsenäisessä komentajateh
tävässä, tehtävässä, joka oli jokaisen 
yleisesikuntaupseerikoulutuksen saa
neen sotilasjohtajan tavoite talvi ja 
jatkosodan vuosina. 

Viljanen oli kuitenkin komentaja, 
jonka rykmentti käytännössä tuhottiin 
kesällä 1944 Neuvostoliiton suur
hyökkäyksen alkuvaiheessa. Oliko 
muutama vuosi traumaattisen koke
muksen jälkeen syntynyt tutkielma 

siis  katkeroituneen sotilasjohtajan 
synkkä yksinpuhelu vai sotatieteelli
seen proble matiikkaan perehtyneen, 
objektiivisesti ajattelevan yleisesikun
taupseerin analyysi?

Edellä esitettyä kysymystä voi 
pohtia lukemalla Viljasen tutkielman, 
jonka Maanpuolustuskorkeakoulu on 
julkaissut vuonna 2012 ensimmäise
nä teoksena Suomalaisen sotataidon 
 klassikot julkaisusarjassaan. 1940
luvun lopulla tutkielman julkistaminen 
ei aiheen arkaluonteisuuden takia ollut 
mahdollista. Suomen puolustusvoimis
sa on itsenäisyyden aikana syntynyt 
 tuhansia tutkielmia, joten juuri Viljasen 
tutkimuksen julkaiseminen ”klassikko
sarjassa” ensimmäisenä nostaa lukijan 
odotukset korkealle tasolle.

Lukija ei kuitenkaan joudu teks
tiin tutustuessaan vapaaseen pudo
tukseen, vaan pilviharso ohenee sitä 
mukaa, kun Viljanen marssittaa luki
jan eteen analyysiaan nykyaikaisen 
suurhyökkäyksen eri osaalueista 
toisen maailmansodan kokemuksiin 
viitaten. Lukijan työtä teoksen analy
soinnissa helpotetaan kahdella 
sisäänheittoartikkelilla, joissa Maan
puolustuskorkeakoulun johtavat 
 sotatieteen asiantuntijat,  sotahistorian 

professori Vesa Tynkkynen ja 
sotilasjohtamisen professori 
AkiMauri Huhtinen pilkkovat 
omista näkökulmistaan Viljasen 
käsikirjoitusta sopivasti purek
sittaviin paloihin. 

Kerrankin voi onnitel
la kirjan tekijöitä siitä, että 
 käsikirjoitusta selittämään laa
ditut artikkelit tuovat aidosti 
toisistaan erilaista näkökulmaa 
käsiteltävään aiheeseen. Luku
vinkkinä voisi ehdottaa, että itse 
tekstin lukeminen ensin ja kom
menttiartikkelien säästäminen 
 lopuksi antaa mahdollisuuden 
mitellä voimiaan asiantuntijoi
den kanssa. Muodostuuko oma 
analyysi samankaltaiseksi kuin 
asiantuntijoiden vai ei?

Maanpuolustuskorkeakoulu 
on toiminut ennakkoluulotto
masti lanseeratessaan Suo
malaisen sotataidon klassikot 
julkaisusarjan. Tutkimusmaa
ilmassa aikaisemman tutkimuk

sen hyödyntäminen tai hyödyntämättä 
jättäminen on yksi peruselementeistä. 
Toisaalta tänä kybermaailman aikakau
tena on Maanpuolustuskorkeakoulul
ta piristävän kaukokatseista herättää 
sotatieteellistä tutkimusyhteisöä kur
kistamaan syrjäsilmällä myös taakse
päin. T. V. Viljasen sanoin: ”Mennyt 
on mennyttä, mutta oppia siitä pitää 
ottaa… tarvitaan sen [kokemusten] 
muokkausta, rohkean luovaa mieliku
vitusta ja ennen kaikkea ymmärtämystä 
perusteellista tutkimustyötä kohtaan.” 
Mielenkiinnolla jäädään myös odot
tamaan, millainen on saadun tiedon 
mukaan tämän vuoden kuluessa jul
kaistava seuraava klassikkoteos.

Maanpuolustuskorkeakoulun Sota
historian laitos on yleisesikuntaevers
tiluutnantti, dosentti Petteri Joukon ja 
filosofian ylioppilas Eelis Turjanmaan 
voimin suorittanut teoksen toimitus
työn neutraalin tyylikkäästi. Niinhän se 
menee, että kirja on pieteetillä toimi
tettu, kun lukijan ei tarvitse kiinnittää 
asiaan mitään huomiota.

Mikko Karjalainen

Suomalaisen sotataidon klassikoita
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Timo J. Tuikka
Kekkosen takapiru – 
Kaarlo Hillilän usko-
maton elämä
Otava 2011, sivuja 561
ISBN 978-951-1-25226-9

Filosofian tohtori ja yhteis
kuntatieteiden maisteri 
Timo J. Tuikan järkäle

mäinen teos vie lukijansa hui
kaisevalle aikamatkalle Suomen 
poliittiseen historiaan. Oulussa 
vuonna 1902 syntynyt Lapin 
läänin maaherra, ministeri ja 
Kansaneläkelaitoksen pääjoh
taja Kaarlo Henrik Hillilä oli 
aitiopaikalla itsenäisen Suomen 
synnytystuskista aina Kekkosen 
toisen presidenttikauden alku
puolelle. Matka ei ollut helppo. 
Lobbaustaitojensa ja hyvä
veliverkostojensa avulla Hilli
lä vältti täydellisen karilleajon, 
vaikka pohjapelleissä usein kolisikin. 
Lopulta rankka elämä kuitenkin vaati 
veronsa.

Vapaussodan syttyessä Hillilä opis
keli Oulun yhteiskoulun seitsemännellä 
luokalla. Lukiolaispojan sotatie johti 
Oulun, Satakunnan ja Tampereen 
taistelujen kautta Vehkalahdelle, josta 
kohta 16vuotias vapaussoturi palasi 
kotiinsa. Sotiminen ei tähän loppunut, 
vaan seuraavaksi lähdettiin vapautta
maan Viron veljeskansaa bolševikeista. 
Ikänsä kolme vuotta vanhemmaksi 
valehdellut Hillilä pääsi ryhmänjoh
tajaksi Hans Kalmin johtamaan, noin 
2 200 miehen vahvuiseen, Pohjan 
Poikien rykmenttiin. Veristen Valgan 
taistelujen jälkeen jatkettiin omapäisen 
Kalmin suunnittelemaan hyökkäykseen 
Marienburgiin, jonka lähistöllä  Hillilä 
haavoittui. Hänen pikkuveljelleen kävi 
vielä huonommin. Haavoittumisestaan 
toipunut lapsisotilas osallistui kuitenkin 
vielä Aunuksen retkeen, josta  palattiin 
häntä koipien välissä Suomeen kesällä 
1919. Vuosituhannen alussa ei tunnettu 
taistelustressin purkamista debriefingin 
avulla. Alle kaksikymmentävuotiaa
na koetut kolmen sodan kauheudet ja 
 Babezkin tienhaaraan verisenä myttynä 

jäänyt pikkuveli  aiheuttivat trauman, 
jonka lievittämiseksi Kaarlo Hillilä 
taisi tuntea vain yhden lääkkeen – 
 alkoholin.

Urho Kekkoseen Hillilä tutustui 
aloitettuaan opinnot Helsingin yliopis
ton oikeustieteellisessä tiedekunnassa 
1921. Alkoi ystävyys, joka kesti aina 
jälkimmäisen kuolemaan saakka. Sen 
lisäksi, että herrojen muodostama ”kes
kinäisen kehumisen kerho” politikoi 
AKS:ssa ja vietti kosteaa opiskelija
elämää, he myös opiskelivat. Hillilä 
suoritti ylemmän oikeustieteen tutkin
non vuonna 1926 ja siirtyi sittemmin 
Rovaniemen kauppalan johtajaksi. 
Poliittisen kotinsa toverukset vakiin
nuttivat Maalaisliittoon, joka IKL:n 
murskaamisen lisäksi tuntui tarjoavan 
parhaan pelikentän myös heidän omille 
poliittisille haaveilleen. 

Politikoinnin ohella Kaarlo Hillilä 
teki elämäntyönsä vuonna 1936 perus
tetun Lapin läänin maaherrana. Hänet 
valittiin tehtävään oikeusministeri 
Kekkosen suosiollisella taustatuella 
vuonna 1938. Ajat eivät olleet helpot 
tässäkään tehtävässä. Talvisotaa seu
rannut jatkosota toi Lappiin saksalaiset 
sotilaat, aluksi aseveljinä, mutta loppu
jen lopuksi kuitenkin vihollisina. Niin 

Dietlin, Jodlin kuin Himmlerin
kin kanssa sujuvasti seurustel
leen ”Lapin presidentin” Kaarlo 
Hillilän haaveet SuurSuomesta, 
johon ItäKarjalan lisäksi kuu
luisi myös Kuola, romuttuivat. 
Presidentti Mannerheimin joh
taman Suomen vastavalitun 
sisäministerin oli keskityttävä 
johdattelemaan Suomea rauhan 
tielle. 

Seurasi täydellinen takin
kääntö, uusi taktiikka, jossa kai
kella muulla sai pelata, mutta ei 
neuvostovastaisilla suhdanteilla. 
Tämänkin pelin Hilliä ja Kekko
nen hallitsivat. Kansakunnan etu 
oli erinomainen asia varsinkin 
silloin, jos se kävi yksiin myös 
henkilökohtaisen edun kanssa. 
Hillilä välttyi joutumasta sota
syyllisten listalle, mutta ministe
rin pesti vaihtui sisäministeristä 
kansanhuoltoministeriksi. Seu
raavaan hallitukseen Hillilää ei 
enää valittu, ja hallitsematon 

juopottelu pilasi myös kaavailut pää
systä Maalaisliiton johtotehtäviin. Loh
dutukseksi löytyi Kansaneläkelaitoksen 
pääjohtajan tehtävä, mutta korkki ei 
pysy kiinni, ja jälleen seurauksena oli 
potkut. Presidentiksi valittu Urho Kek
konen ei unohtanut vanhaa ystäväänsä, 
vaan järjesti hänet toistamiseen Kelan 
pääjohtajaksi. Liekki alkoi jo kuitenkin 
hiipua ja sammui lopullisesti vuonna 
1965.

Paitsi historian kertauksena Hilli
län elämäkerta kannattaa lukea myös 
kuvauksena poliittisesta päätöksen
teon toimintamekanismeista. Valitet
tavasti ainakaan oma uskoni politiikan 
 rehellisyyteen ei lukemani perusteella 
vahvistunut. Timo J. Tuikan rehevä, 
kansanomainen ja jopa alatyylinen 
kirjoitustyyli jakaa varmasti mieli
piteitä puolesta ja vastaan. Itse pidin 
siitä, vaikka uudissanoja sekä pelkkiä 
etu ja kutsumanimiä vilisevät lauseet 
avautuivatkin toisinaan vasta kolman
nella yrittämällä. Nimien tulkitsemista 
olisi helpottanut myös henkilöhakemis
to, joka kirjasta puuttuu. 

Hannu Liimatta

Kekkosen kaverin taival
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Maanpuolustuskorkea
koulun Strategian 
laitoksen professorin 

tehtävästä keväällä 2012 eläk
keelle jäänyt Alpo Juntunen 
on päivittänyt vuonna 2009 
julkaistun teoksensa Venäjän 
 imperiumin paluu. Uudistettuun 
toiseen painokseen hän on sisäl
lyttänyt vuoden 2008 jälkeisen 
kehityksen, jossa  Vladimir 
Putinin tultua uudelleen presi
dentiksi näkyvät aikaisempaa 
selkeämmin imperiaaliset piir
teet.

Teoksessaan Venäjän imperiumin 
paluu Juntunen käsittelee Venäjän 
toiminnan perusteita: maantiedet
tä, väestöä ja hallinto ja yrityskult
tuuria, joiden pohjalta hän rakentaa 
maan ulkopoliittisten tavoitteiden ja 
sotilaallisen kyvyn tarkastelun. Juntu
nen käsittelee aihettaan imperiaalisen 
 (vakautta luova valta) ja imperialistisen 
(vaikutusvallan lisääminen kaikin kei
noin) käsiteparin kautta sekä lähestyy 
Venäjän imperiaalisuutta tulkitsemalla 
sen omia, lähinnä imperiaalisiksi tun
nistettavia tavoitteita. Hän huomaut
taa osuvasti, että läntinen tutkimus ei 
ole kiinnittänyt riittävästi huomiota 
venäläisten ja länsimaisten valtakäsit
teiden eroavuuteen. Tämä on johtanut 
vertailuun, jossa mittarina käytetään 
läntisiä arvoja ja elämäntapaa, ja kaik
kien itäeurooppalaisten sosialistiseen 
leiriin kuuluneiden maiden odotetaan 
omaksuvan ne omiksi tavoitteikseen. 

Juntusen teos on lähtökohdiltaan 
tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, 
miksi venäläiset valitsevat demokra
tian sijaan mieluummin keskusjoh
toisen ja imperiaalisen tien, johtaako 
imperiaalisuus imperialistisuuteen ja 

 muodostaako Venäjän kehitys uhan 
maailmalle ja Suomelle.

Venäjän toiminnan perusteiden 
esittely rakentuu valtiollisen päätök
sentekojärjestelmän, talouden ja turval
lisuuspolitiikan käsittelyn ympärille. 
Juntunen tekee mielenkiintoisen huo
mion tarkastellessaan jatkuvaa lain
säädäntöprosessia, joka erottaa Venäjän 
Neuvostoliitosta, varsinkin Stalinin 
diktatuurista ja tsaarin Venäjän itse
valtiudesta, mutta myös länsimaista. 
Venäjän perustuslaki takaa presidentille 
poikkeuksellisen laajat valtaoikeudet 
verrattuna länsimaihin, joissa kan
sanedustuslaitos ja hallitus rajoittavat 
 presidentin oikeuksia – Venäjällä suhde 
on päinvastainen. Juntunen selostaakin 
perinpohjaisesti Venäjän valtiosääntöä, 
minkä vuoksi teosta voi pitää hyvänä 
johdatuksena Venäjän valtiolliseen pää
töksentekojärjestelmään. 

Vaikka Venäjän presidentin vallan 
korostuminen ihmetyttää länsimais
ta tarkkailijaa, huomattavasti olen
naisempaa on sen vaikutus Venäjän 
 kehittymiseen. Kansa sen enempää 
kuin sen päämieskään eivät näytä 
luottavan toimenpanovaltaa edustaviin 
virkamiehiin, vaan asioiden tiedetään 
sujuvan henkilöiden ja verkostojen 

kautta. Osuvan, tosin Juntusen 
teoksen ulkopuolisen, esimerkin 
presidenttiinstituution toimin
tatavasta tarjoaa sen kyky luoda 
ja soveltaa lainsäädäntöä tar
peellisiksi katsomissaan tapauk
sissa. Näin tapahtui hiljattain, 
kun presidentti Putin ilmoitti 
myöntäneensä näyttelijä Gérard 
Depardieulle Venäjän kansalai
suuden. Depardieun tapauksessa 
Venäjän kansalaisuudesta anne
tun lain ja asetuksen edellyttä
mistä myöntämisehdoista ei 
tiettävästi täyttynyt muu kuin 
gallialaisen näyttelijän varmasti 
riittävä toimeentulo.

Juntunen tulkitsee Venäjän 
presidentin vahvan perustus
laillisen aseman sekä tavan, 
jolla Vladimir Putin on aseman 
tuomaa valtaa käyttänyt, impe
riaaliseksi piirteeksi, jolle löytyy 
esikuvia Venäjän historiasta. 
Nykyinen vahvan presidentin 
kausi koetaan  Venäjällä hyväksi 

talouden lujittumisen ja yhteiskunnal
lisen vakauden takia. Siksi venäläisten 
enemmistö hyväksyy vahvan keskus
johdon. Putinin edeltäjien politiikka 
johti valtakunnan kaaokseen. Nyttem
min vakauden haastajiksi ovat Juntu
sen mukaan nousemassa riippuvaisuus 
muusta maailmasta sekä vapaan tiedon
kulun ja kansainvälisyyden omaksunut 
internetsukupolvi, jonka aktivoitumi
sesta ovat osoituksena presidentin
vaalien jälkeiset levottomuudet. 

Nykyisen Venäjän puoluejärjes
telmän kehitys on käsitelty teokses
sa perinpohjaisesti. Valtapuolueen 
 Yhtenäisen Venäjän (perustettu 2001) 
kietoutuminen toisaalta Vladimir 
 Putinin ympärille ja toisaalta puo
lueen nuoruus on yllättävää jopa 
Suomessa, missä puolueiden historia 
on nuorta verrattuna eräisiin länsi
maihin. Puoluekentässämme jo ase
mansa tiukasti  vakiinnuttaneet entiset 
”tulokas puolueet” Vihreät (1988) ja 
Perussuomalaiset (1995) ovat naapu
rimaamme valtapuoluetta vanhempia. 
Venäjän sisäpolitiikan jytky on kuiten
kin se, että perustamisestaan lähtien 
Yhtenäinen Venäjä on voittanut kai
kissa duumanvaaleissa, joista kaksissa 

Venäjä suurennuslasin alla
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viimeisissä se on saavuttanut yli puolet 
edustajapaikoista. 

Teoksen parasta antia on venäläisen 
suvereenin demokratian esittely ja ana
lyysi, jota avataan laajasti Yhtenäisen 
Venäjän ideologin, entisen  presidentin 
hallinnon johtajan sijaisen ja nykyisen 
varapääministerin Vladislav  Surkovin 
kehittämän käsitteen pohjalta. Suveree
nia eli ohjattua demokratiaa perustel
laan Venäjän demokratian nuoruudella, 
joka erottaa sen muista demokratiois
ta. Suvereenissa demokratiassa johta
vien piirien on kannettava vastuu 
yhteiskunta järjestyksen säilymisestä 
ja kansan hyvinvoinnin kehittymisestä. 
Sen suojana on säilytetty voimakkaat 
valtiolliset turvallisuuspalvelut, joilla 
on kiinteä yhteys Putinin johtamiin 
”Pietarin poikien” ryhmään.

Ulkopol i t i ikassa  suvereen i 
 demokratia merkitsee kylmän sodan 
jälkeisen Yhdysvaltojen johtaman maa
ilmanjärjestyksen haastamista siten, 
että Venäjän kansalaisten halua tuntea 
itsensä suurvallan kansalaisiksi toteu
tetaan tavoitetta palvelevilla aloitteilla, 
reaktioilla ja uudistuksilla.

Teoksessaan Juntunen arvioi myös 
raakaainevetoisen talouden ongelmia 
ja tulevaisuuden näkymiä. Energia on 
Venäjän päätuote, ja sen tuotannon 
nykyisen tason arvioidaan jatkuvan 

vuoteen 2030, joskin tuotantokustan
nusten arvioidaan kasvavan. Välttä
mättömyyshyödykkeenä energia on 
Venäjälle perinteinen diplomatian ja 
geopolitiikan väline. Siksi energiasek
toria pidetään perustellusti strategisesti 
tärkeänä, minkä takia sen omistussuh
teet halutaan pitää valtiollisen vallan 
säädeltävissä. 

Venäjän turvallisuuskonseptioiden 
ja doktriinien esittelyn lisäksi Juntu
nen kuvaa käynnissä olevaa asevoimien 
uudistusprosessia sekä puolustusteolli
suuden ongelmallista tilannetta. Juntu
nen käsittelee Venäjän turvallisuuden 
uhkia pääasiassa analysoimalla vuoden 
2010 sotilasdoktriinia. Sen sisältämi
en vaikeiden käsitteiden, sotilaallisen 
vaaran ja sotilaallisen uhan, tulkinta 
ei mielestäni ole täysin onnistunut. 
Sotilaallinen vaara on luonteeltaan 
abstrakti tilanne, jossa vastakkainaset
telun, sotilaallisen potentiaalin kasvun 
ja monien muiden tekijöiden kokonai
suus voi kehittyä sotilaalliseksi uhaksi. 
Sotilaallinen uhka ei ole, kuten Juntu
nen alaviitteessä kirjoittaa äkillisesti 
puhkeava konflikti, vaan konkreettinen 
mahdollisuus konfliktin syntymiselle. 
Tällainen tilanne voi kehittyä myös 
muutoin kuin äkillisesti. Laajempi 
sekä venäläisten että ulkomaalaisten 
 doktriinista, sotaharjoituksista sekä 

uusien asejärjestelmien ryhmittä
misestä tehtyjen tulkintojen esittely 
olisi voinut antaa lukijalle enemmän 
mahdollisuuksia arvioida sitä, pyrkii
kö Venäjä puolustusuudistuksellaan 
vastaamaan todennäköisiin uhkiin ja 
muodostaako kehitys vaaran tai jopa 
uhan muiden turvallisuudelle.

Juntusen käyttämät, pääasiassa 
 venäläiset ja riittävän pitkälle aika
välille sijoittuvat, lähteet takaavat 
venäläisen näkökulman huomioon 
ottamisen lisäksi sen, ettei kirjoittaja 
sorru toivomaan Venäjän kehittyvän 
lännen kaltaiseksi ja arvioimaan kehi
tystä sen mukaisesti. Juntusen näkö
kulma, imperiaalinen Venäjä pitkänä 
jatkumona, on varmasti osuvampi kuin 
yleisemmin käytetty Venäjän rinnasta
minen Neuvostoliittoon. Teos on hyvä 
ja tiivis paketti sekä analysoitua että 
ajantasaistettua tietoa eurooppalaisesta 
naapuristamme Venäjästä. 

Niin kuin tavallista on, uudistet
tuihin painoksiin jää helposti joitakin 
edellisen painoksen väitteitä, jotka 
eivät preesensissä ilmaistuna enää 
pidä paikkaansa. Tarkkaavainen lukija 
löytää ne varmasti ilman apuani.

Petteri Lalu

Lisäyksiä ja korjauksia merkkipäiväluetteloon
	 	 85	vuotta
  Laatikainen Erkki      Kenrl  32.K 28.04.1928  Perhepiirissä

	 	 80	vuotta
  Helminen Rauli       Kenrm 39.K 14.03.1933  Matkoilla
  Kolkka Erkki       Ev  40.K 30.07.1933  Perhepiirissä
  Riikonen Raimo       Evl  40.K 09.10.1933		Perhepiirissä

	 	 75	vuotta
  Sopala Pertti       Maj  50.K 26.08.1938  Matkoilla
  Tuominen Jukka       Evl  48.K 26.04.1938  Kuollut

	 	 70	vuotta
  Ruohonen Seppo       Evl  52.K 01.09.1943 Perhepiirissä

	 	 60	vuotta
  Wan Ari        Komkapt 47.Mek 13.11.1953 Perhepiirissä
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Kirjalöytöjä hyllystäni
Tällä	palstalla	esitellään	teok-
sista,	jotka	ovat	ehkä	painuneet	
unhon	yöhön,	mutta	joilla	olisi	
yhä	lukijoilleen	annettavaa.

Aleksander Bek 
Volokolamskin valtatie 
Kansankulttuuri
Kustannusosakeyhtiö Sanan 
Tie, alkuteos 1944
3. painos 1975, sivuja 333
ISBN 951-651-111-6

Volokolamskin valtatie 
kuuluu sotaromaanien 
klassikoihin. Kerrotaan,  

että teos olisi aikoinaan ollut oppi
kirjana myös Kadettikoulussamme. 
Sujuvasti kirjoitettu teos sisältää 
sellaista oppia johtamisesta, tak
tiikasta ja taistelutekniikasta, että 
olisin ilomielin itsekin kelpuuttanut 
sen oppikirjakseni. Näin ei kuiten
kaan ollut, vaan piti tyytyä opis
kelemaan tavanomaista johtamistaidon 
konsulttien jargonia

Teoksen tapahtumat sijoittuvat Mos
kovan luoteispuoleiselle Volokolamskin 
alueelle, jonka kautta kulkeva tie oli 
avainasemassa venäläisten pysäyttäes
sä saksalaisten hyökkäyksen Mosko
vaan syksyllä 1941. Sotahistorioitsijat 
voivat ottaa kantaa taistelutapahtumien 
todenmukaisuuteen, koska toki suuren 
isänmaallisen sodan aikana kirjoitetussa 
teoksessa heijastuvat myös poliittisideo
logiset tarkoitusperät. Taistelukuvauksia 
kannattaa kuitenkin tarkastella sotataidol
lisesta näkökulmasta.

Päähenkilö on kazakstanilainen yli
luutnantti Baurdzan MomysUly, joka 
määrätään pataljoonan komentajaksi 
kenraali Ivan Panfilovin komentaman 
316. jalkaväkidivisioonan Talgarin ryk
menttiin. Kenraali Panfilov nouseekin 
toiseksi päähenkilöksi, joka isällisellä ja 
lujalla otteellaan valmentaa kokematonta 
yliluutnanttia taisteluihin. Kenraalin ja 
yliluutnantin keskustelut, milloin ampu
mahaudassa, milloin vaatimattomassa 
etulinjan korsussa, ovat kirjan parasta 
johtamistaidollista antia. 

Yliluutnantti MomysUlyn johtaman 
pataljoonan vaiheita seurataan heinä
kuusta 1941 joulukuun alun ratkaisu
taisteluihin. Komentajan ensimietteet 

pataljoonansa miehistöstä eivät liene 
vieraita meikäläisilläkään perustamis
paikoilla: ”Miten on mahdollista näin 
uskomattoman lyhyessä ajassa muokata 
näistä pitkätukkaisista ja sotilaalliseen 
kuriin tottumattomista siviilimiehistä 
sellainen sotilaallinen voima, joka ky
kenee tekemään viholliselle tehokasta 
vastarintaa ja herättämään siinä pelkoa?”

Koulutusvaiheen jälkeen pataljoona 
ryhmittyy lokakuun alkupäivinä 7–8 ki
lometrin levyiselle puolustuskaistalleen 
mutkikkaan Ruzajoen rantaan. Saksa
laiset ovat edenneet Moskovan porteille. 
Ensimmäinen taistelu käydään lokakuun 
puolivälissä. Sen jälkeen pataljoona on 
jatkuvassa taistelukosketuksessa seit
semän viikkoa. Se joutuu saarretuksi, 
murtautuu ulos ja onnistuu tärkeän Vo
lokolamskin tien suunnassa hidastamaan 
saksalaisten hyökkäystä siten, että Kau
koidästä keskitetyt lisäjoukot ehditään 
ryhmittää puolustuksen vahvistukseksi 
ja hyökkäys Moskovaan torjutaan.

Kirjan asetelma on suomalaisille 
tuttu: alivoimaisen puolustaja lukumää
räisesti ja materiaalisesti monin verroin 
vahvempaa hyökkääjää vastaan. Eivät 
MomysUlyn pohtimat taktiset periaat
teet uusia ole, mutta verbaliikka, jolla 
niitä tässä kirjassa havainnollistetaan, 
on herkullista. 

Esimerkiksi tiedustelulla [...] ”on 

hankittava sellaiset tiedot, että 
poteroissaan peloissaan vihol
lista odottavat sotilaat voivat 
olla varmoja, ettei kimppuumme 
ollut tulossa mitään suomukkaita, 
hännällisiä hirviöitä, paholaisia 
eikä suustaan tulta syökseviä lo
hikäärmeitä, vaan ihmisiä, joiden 
inhimillisen ihon kuula tai pistin 
helposti läpäisi.” Kuvaus aktiivi
sen taistelun periaatteista on kuin 
suoraan Maavoimien uudistetusta 
taistelutavasta: ”Ei sotilaan tarvit
se [puolustuksessa] istua ja odottaa 
kuolemaa. Kuolema on toimitet
tava vihollisen puolelle, on hyö
kättävä.” Tehokasta tulenkäyttöä 
puolestaan havainnollistetaan seu
raavasti: ”Ei sotamiehen rintaa sovi 
käyttää sotaaseena [...] meillä on 
vähän väkeä, miehiä on säästettävä 
[...] Säästäkää sotilaita! Säästäkää 
tulella, tulella ja jälleen tulella!” 

Pataljoonan komentajana 
 MomysUly kohtaa myös johtajuu

den kovimmat haasteet: miehet pelkäävät 
ja esiintyy karkuruutta, johon komentajan 
on kovin ottein puututtava. Mielenkiin
toista on myös pohdinta, mikä on komen
tajan tärkein tehtävä juuri ennen taistelun 
alkamista. Käskykierrokset, yhteydenotot 
alaisiin päälliköihin ja asioiden varmista
minen, kaikki ne ovat tärkeitä. Kaikista 
tärkeintä kuitenkin on, että komentaja 
ajattelee. Hänen on päästävä ajatuksis
saan tunkeutumaan vastustajan komen
tajan ”aivokoppaan” ja oivaltamaan, mitä 
hän. Voittoisan taistelun avain on ”isku” 
vastustajan komentajan sielunelämään. 
”Pistimellä tapat yhden, järjellä tuhan
sia.”

Alivoimaisenakin on mahdollisuus 
pärjätä – ainakin tiettyyn rajaan saakka. 
MomysUlyllekin raja tuli tutuksi, kun 
hänen puolijoukkuettaan vastaan ryn
täsi ”kolmatta sataa raivostunutta, mur
hanhimoista miestä [...] Siitä hetkestä 
alkaen päti vain muuan yksinkertainen 
sodankäynnin laki – lukumäärän laki, 
lukumäärän ja tulituksen ylivoimaisuu
den laki [...] taisteltaessa vähäisin voimin 
suuria vastaan ei pidä kahmaista suuria 
syleilyynsä.” Nämä ajatukset sopinevat 
osviitaksi myös tulevien vuosien puolus
tusvoimauudistajille.

Hannu Liimatta
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Etelä-Savon Kadettipiirin ja Upseeriliiton Mikelin osaston  
kevätkokous tiistaina 26.3.2013

Mikkelin upseerijärjestöjen perinteinen kevätkokousputki järjestetään tiistaina 26.3.2013  
kello 14.00 alkaen Mikkelin Upseerikerholla vanhalla kasarmialueella. 

Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.  Kello 14.00 alustus ajankohtaisesta aiheesta ja 
kokoukset kello 15.00 alkaen.

Tarjoilu varataan ennakkoilmoittautumisten perusteella.  Ilmoittautumiset 21.3.2013 mennessä 
mika.barck(at)mil.fi, 0299 410 154 tai ville.haapala(at)mil.fi, 0299 410 472.

Tervetuloa!

   www.cobham.com/mastsystems

Mannerheim-
museo

Suomen marsalkka G. Mannerheim koti
vuosina 1924–51. Opastetut kierrokset.

Avoinna pe, la ja su klo 11–16 
sekä sopimuksen mukaan.

Osoite: Kalliolinnantie 14, 00140 Helsinki
Puh. 09-635 443, www.mannerheim-museo.fi

www.forcit.fi 





Kylkirauta 1/2013 66

ajankohtaista

Suomen Marsalkka Mannerhei
min Kadettisäätiö on valmis
tuttanut hautakivitunnuksen 

kiinnitettäväksi kadettiupseerin hau
takiveen. Reliefinomaisesti toteutettu 
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä 
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm. 
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilo
kiinnityksenä kahden mukana olevan 
tapin avulla.

Hautakivitunnuksen hinta  on 37 
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinnitys 
hautakiveen maksaa merkin myyjä

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle
yrityksessä Helsingissä 15 euroa. 
Merkin kiinnityksessä voi olla  yritys 
ja paikkakuntakohtaisia eroja.

Hautakivitunnuksen voi tilata 
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite 
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki, 
puhelin 09 448 346, fax 09 449 841 
ja sähköposti info(at)hautaustoimis
toautio.fi. Tunnuksia myydään vain 
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitet
täväksi. Hautaustoimisto tarkistaa osto
oikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadetti-
kunnan 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.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

              antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden
alalta sekä avustaa perintöoikeuteen liittyvässä

verosuunnittelussa.

Toimisto 02 251 1004
Kaisa Mähkä 041 431 4318
Pentti Laiho 040 581 4112
Vesa Mattila 0400 706 615
Olli-Pekka Lindell 0400 826 078

www.asianajotoimistolindell.fi aatsto@lindell.inet.fi

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



Kylkirauta 1/201367

toiminta

KOLUMNI

Arvaako kukaan?

Aloitan kirjoitelmani pienellä arvoituk
sella. Kuka on kirjoittanut seuraavan 
muistelmanpätkän tekemisistään toi

sessa maailmansodassa? Käännökseni pyrkii 
olemaan suomennos alkuperäisestä tekstistä 
sillä poikkeuksella, että arvoitusta vaikeut
taakseni olen korvannut sanalla ”vastustaja” 
sanat, joita muistelija käytti vastapuolen edus
tajista.

Näin siis kirjoitti tuo muistelija: ”Kerran 
tapoin oikein röyhkeän vastustajan. Kun 
sanoin hänelle, että tapan hänet, jos hän antaa 
merkkejä pakoyrityksistä, miekkonen vastasi: 
’Ette te minua tapa. Te arastelette sellaista ja 
kuulutte rappeutuneiden sekaveristen rotuun. 
Sitä paitsi sellainen on vastoin Geneven sopimusta.’ Minkä 
virheen teitkään veliseni, sanoin hänelle ja ammuin häntä 
kolme kertaa nopeasti vatsaan. Sitten kun hän vaipui polvil
leen, ammuin häntä päähän niin että hänen aivonsa tulivat 
suusta ulos tai saattoi se olla hänen nenänsäkin. Seuraava 
vastustaja tunnusti sitten kaiken… Varmuudella olen tap
panut 122… Viimeinen oli sotilas vastustajan uniformussa 
kypärä päässä… Sanoin, että antakaa hänet minulle ja ammuin 
häntä kiväärilläni… Hän oli nuori poika ja ammuin häntä 
läpi selkärangan. Luoti tuli ulos toiselta puolelta mentyään 
maksan läpi.”

En halua vaikuttaa moralisoivalta niuhottajalta, mutta mie
lestäni kirjoittaja vaikuttaa perverssiltä sadistilta, jollaisia 
amerikkalaisten sarjamurhaajaelokuvien tekijät jatkuvalla 
syötöllä loihtivat silmiemme eteen televisioruutuun. Toinen 
amerikkalaisten suosima ihmishirviötyyppi on tietenkin saksa
lainen SSmies, jonka konnuuksille ei valkokankaalla loppua 
näy. Arvelenkin, että vastausta arvoitukseeni etsivä toden
näköisesti hakee muistelijaa Hitlerin Saksan leiristä.

Hieman vastausta helpottaakseni totean kuitenkin, että 
muistelijaa ei hirtetty sodan jälkeen eikä hänelle koitunut 
muitakaan ikävyyksiä. Tämä sulkee tietenkin niin saksalaiset 
kuin japanilaiset ja yleensä kaikki heidän puolellaan taistelleet 
vastauksen ulkopuolelle. Ei olisi ollut mahdollista, että heistä 
kukaan olisi selviytynyt seurauksitta muisteltuaan avoimesti 
tekemisiään arvoituksen muistelijan tyyliin.

Saksalaisten pudotessa pois seuraaviksi ehdokkaiksi nou
sevat kai sitten neuvostoliittolaiset. Heitähän ei tunnetusti 
rangaistu edellä kuvatun kaltaisista teoista vaan pikemminkin 
palkittiin. Kun joukossa oli monenlaista niskalaukausmiestä, 
aikaansaannokset olivat sen mukaisia, varsinkin kun niihin 
ylemmältä taholta suorastaan yllytettiin. 

Pienen harkinnan jälkeen on kuitenkin myös venäläiset 
rajattava pois ehdokkaiden joukosta. Ei sillä puolella ole omia 
tekemisiä muisteltu muina kuin sankaritöinä tai humaanin 
vapautustyön suorituksina. Pikkulasten tappamisetkin muut
tuivat ”fasistien” tuhoamiseksi, kuten tiedämme esimerkiksi 
partisaanikertomuksista PohjoisSuomesta. 

Tehtävää on syytä helpottaa edelleen. Ylempänä on jo 
 todettu, että muistelijalle ei koitunut aikaansaannoksistaan 
minkäänlaisia ongelmia toisen maailmansodan jälkeen. 

Kunniaa tuli sitä vastoin sitäkin enemmän. 
Muistelija oli nimittäin ahkera ja varsin tai
tavakin kynämies, ja niinpä hän ”saavutti 
legendaarista mainetta seikkailuillaan myös 
2. maailmansodassa”, kuten eräs suomalai
nen kirjallisuushistorioitsija kauniisti kirjoit
ti. Muistelijalle oli samaisen historioitsijan 
mukaan ominaista primitiivinen rohkeuden 
ja kunniakkaan kuoleman arvostaminen, 
kätketty idealismi ja aktiivinen sankaruus. 
Suomalaiskirjoittaja ei ollut yksin ihastuksi
neen, sillä muistelijaa kunnioitettiin lopulta 
Nobelin kirjallisuuspalkinnolla. 

Jos lukijalle ei ole vieläkään käynyt sel
väksi muistelijan persoonallisuus, tehtävää on 

yhä helpotettava. Muistelijalla oli levoton luonne, joka pisti 
hänet matkustamaan sinne ja tänne. Niinpä hänen nimelleen 
omistettuja katuja ja aukioita löytyy useista turistikohteista, 
joita hän on kunnioittanut läsnäolollaan tai ehkä vain mai
neensa läsnäololla. Muistelija oli myös piintynyt kapakka
mies, joten hänelle omistettuja kapakoita maailmalla riittää. 
 Paremman puutteessa ainakin hänen kuvansa on pistetty 
monen kuppilan seinälle. Eiköhän niitä löydy Helsingistäkin.

Tässä vaiheessa on varmaan jo kerrottava, mikä oli san
karimuistelijamme nimi. Ernest Hemingway se tietysti oli, 
122kertainen tappaja oman kehunsa mukaisesti. Tapetut, 
joista käytin sanaa ”vastustaja” olivat saksalaisia ja erityisen 
mieluiset kohteet vangiksi joutuneita SSmiehiä. Hemingway 
kutsui heitä vähemmän kunnioittavalla nimellä ”kraut”. 

Se siitä asiasta. Houkutuksena olisi kirjoittaa siitä enem
mänkin, mutta olkoon. Onhan muutenkin tiedossa, keiden 
ehdoilla menneistä puhutaan.

Sen tiesi hyvin myös eräs toinen Nobelkirjailija,  nimittäin 
saksalainen Günther Grass. Hemingwayn tavoin hän oli teke
misissä SSjärjestön kanssa, ei tosin SSpoikien tappajana vaan 
vapaaehtoisena nuorukaisena SSdivisioona Frunds bergissä. 
Hyväonnisena hän ei kuitenkaan kohdannut  Hemingwayn 
kaltaisia urhoja ja säilyi siten hengissä.

Grass ymmärsi, että hänelle ei olisi herunut kunniaa 
 SSjäsenyydestään, vaikka hänen sotatiensä jäi niin lyhyek
si, että hän tuskin ennätti edes käyttää asettaan. Varmuuden 
vuoksi hän omaksui kuitenkin sodan jälkeen aivan erityisen 
kiukkuisen SSarvostelijan roolin, ja niin tuli mainetta Saksan 
omanatuntona, mikä ei ollut ainakaan haitaksi Nobelpalkin
toja jaettaessa.

En tiedä, heräsikö vanhassa miehessä jonkinlainen kaipuu 
rehellisyyteen vai arveliko hän asian kuitenkin jollain tavoin 
paljastuvan. Muutama vuosi sitten Grass joka tapauksessa 
kirjoitti SSmenneisyydestään eikä osoittanut edes katumus
ta. Hänen onnekseen Nobelpalkintoja ei ole tapana peruut
taa, mutta suuren antifasistisen gurun maine Grassilta meni. 
 Nykyään hänellä on myös maahantulokielto Israeliin. Heming
waylle puolestaan voisi herua sinne vaikkapa kunniaviisumi, 
jos sellaisia olisi olemassa ja mies vielä eläisi.

Sampo Ahto



IN MEMORIAM
Järäinen
Topi Tapani
Komentajakapteeni
s. 22.3.1941
k. 12.12.2012
Kad.nro 790me
41. Merikadettikurssi

Karvala
Raimo Juhani
Majuri
s. 19.7.1940
k. 10.11.2012
Kad.nro 4922
51. Kurssi

Utriainen
Markku Juhani
Majuri
s. 2.11.1968
k. 3.12.2012
Kad.nro 8041
76. Kurssi

Hopia
Martti Olavi
Majuri
s. 19.3.1939
k. 24.11.2012
Kad.nro 4293
48. Kurssi

Koivisto
Ensio Jaakko
Eversti
s. 24.4.1922
k. 18.12.2012
Kad.nro 2469
26. Kurssi

Wahl
Isai Patrobas Leopold
Majuri
s. 26.11.1926
k. 16.12.2012
Kad.nro 3160
32. Kurssi

Tuominen
Jukka Tapio
Everstiluutnantti
s. 26.4.1938
k. 22.12.2012
Kad.nro 4408
48. Kurssi

Havo
Esko Aatos
Everstiluutnantti
s. 30.1.1921
k. 18.12.2012
Kad.nro 391me
16. Merikadettikurssi

Arola
Aarno Kullervo
Kapteeni, Ikikaaderi
s. 25.9.1914
k. 9.12.2012
Kad.nro 246me
11. Merikadettikurssi

Jokinen
Jorma Ilmari
Everstiluutnantti
s. 14.12.1932
k. 2.1.2013
Kad.nro 3515
40. Kurssi

Platan
Viktor
Everstiluutnantti
s. 16.10.1919
k. 12.1.2013
Kad.nro 1911
24. Kurssi

Bergestad 
Lars Orvar
Everstiluutnantti
s. 2.2.1920
k. 13.1.2013
Kad.nro 2706
27. Kurssi

Parviainen
Erkki Olavi
Kapteeni
s. 4.2.1933
k. 5.1.2013
Kad.nro 3631
41. Kurssi

Hagelberg
Kaj Alfons
Everstiluutnantti
s. 7.3.1922
k. 12.1.2013
Kad.nro 2386
26. Kurss

Nuorivuori 
Antti
Majuri
s. 27.5.1944
k. 26.1.2013
Kad.nro 5010
51. Kurssi

Kasanko
Juhani
Majuri
s. 29.7.1935
k. 5.2.2013
Kad.nro 4009
46. Kurssi

Tukia
Jouko Matti
Yliluutnantti
s. 19.3.1940
k. 13.2.2013
Kad.nro 4253
47. Kurssi



Mediakortti 2013
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen asiantuntijoiden ja päättäjien 
maanpuolustuksen ja johtamisen erikoislehti.  Tuo yrityksesi ja tuotteesi 
päättäjien tietoisuuteen ilmoittamalla Kylkiraudassa! Puolustusvoimat 
käyttää vuonna 2013 toimintamenoihin n. 1,8 mrd. euroa ja hankintoihin 
n. 600 milj. euroa, Rajavartiolaitoksen budjetti on noin 250 milj. euroa.
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NLAW ISKEE YLHÄÄLTÄ
YHDEN MIEHEN KANNETTAVAN LÄHI-

PANSSARINTORJUNTAOHJUKSEN (NLAW) 
avulla jalkautuneen kevyen joukon on mahdollista 
tuhota kaikkein kehittyneinkin taistelupanssari-
vaunu tehokkaasti, yhdellä ainoalla laukauksella, 
iskemällä ylhäältä käsin. NLAW:lla voidaan 
ampua kaikissa olosuhteissa – niin vaikeassa 
maastossa kuin suljetusta tilastakin. 

Overfl y Top Attack -käytössä (OTA) NLAW osuu 
maaliin, vaikka se olisi hädin tuskin näkyvissä. 
Korkeatasoisen sytytinteknologian ansiosta 
ohjuksella on aina edessään ”kokonainen 
maali”. Direct-Attack -käytössä (DA) toissijaiset 

kohteet, kuten panssaroimattomat ajoneuvot 
sekä rakennuksen sisällä olevat vihollisjoukot 
ovat tehokkaasti lyötävissä. 

NLAW tekee minkä tahansa panssarinvaunun 
toimintakyvyttömäksi – missä tahansa 
tilanteessa ja mistä tahansa kulmasta. 
Saab yhteistyökumppaninasi saat käyttöösi 
tulitukiaseita, jotka tukevat ylivoiman 
saavuttamisessa ja sen pitämisessä.

www.saabgroup.com


