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pääkirjoitus

Sodankuva
odankuva muuttuu”, on paljon 
toisteltu fraasi. Kaikkia asevoi-
mia koskeva tuhannen taalan 

kysymys kuuluu: millaiseksi?
Suomessa muutos näkyy niin valtioneu-

voston puolustusselonteoissa kuin puolus-
tusvoimien tekemissä maamme puolustusta 
koskevissa ratkaisuissa. Suursodan kuvaa on 
vaikea nähdä, ja laajamittaisesta sodankäyn-
nin termistä luovuttiin vuonna 2004. Reser-
vin määrää onkin selvästi vähennetty. Vaikka 
koko valtakunnan aluetta puolustetaan, niin 
yhä enemmän puhe ja toiminta kohdistuvat 
yhteiskunnan elintärkeisiin kohteisiin. In-
formaatioaika asettaakin aivan uudenlaisia 
vaatimuksia sodan ajan joukkojemme suo-
rituskyvylle, kuten taistelunkestävyydelle, 
liikkuvuudelle ja tilannetietoisuudelle.

Informaatioajan sodissa perinteiset käsitykset aseesta, soti-
laasta ja sodasta on kyseenalaistettu. Syyskuun 11. on tyyppi-
esimerkki pyrkimyksestä määritellä sota ja sen rajat uudelleen. 
Siviilihenkilöt ohjasivat siviilikoneet siviilitorneihin. Trage-
dia näkyi siviiliverkoissa ympäri mediamaailman. Sota tulvi 
kaikkialle perinteisen taistelukentän hävitessä mielikuvista. 
Tilalle astuivat sanat terrorismista, kuvat joukkotuhoaseista ja 
kidutuksista, videoklipit panttivangeista ja mediaspektaakke-
lit. Sittemmin täsmäpommit vaihtuivat tienvarsipommeihin. 
Sotilaallisesti tarkasteltuna ylivoimaista läntistä asevoimaa ei 
ole kuitenkaan haastettu sotilaallisesti vaan mielikuvatason 
informaatiosodissa. Toisaalta valtio ja sen sotilaallinen voima 
eivät välttämättä ole enää menestyksellisen sodankäynnin kes-
kiössä. Mikäli jälkimmäinen väite pitää paikkaansa, voidaan 
todella puhua sodankuvan muutoksesta.

Tuhannen taalan kysymykseen vastaamista vaikeuttaa tun-
nettu sotahistoriallinen fakta: sodankuva poikkeaa aina sodan 
käytännöistä. Toinen tunnettu fraasi, ”ennustaminen on vai-
keaa, varsinkin tulevaisuuden”, on tulevaisuuden asevoimien 
rakentajille todellinen haaste. Sen voittamiseksi tarvitaan tietoa, 
ei vain sodasta ja taisteluista vaan politiikasta, yhteiskunnista 
ja kulttuureista.

Ajatellaanpa Irakin sotaa. Amerikkalaiset näkivät Irakin 
toisen sodan karkeasti pelkistettynä teknojärjestelmiin perustu-
vana lyhyenä täsmäsotana, jossa koalitio taistelisi Irakin valtion 
asevoimia vastaan. Sodasta muodostui sittemmin toisenlainen 
eivätkä sodankuva ja käytäntö kohdanneet.

Irakissa palvelleen kenraali William Wallacen lausahdus, 
”vihollinen on erilainen kuin se sotapeleissä osoittautui”, on 
yksi legendaarisimpia tunnustuksia kuinka virtuaalinen ja käy-
tännön sota eroavat toisistaan. Sota jatkuu, vaikka vihollisen 
ei määrällisesti eikä kalustollisesti pitäisi olla varteenotetta-
va vastustaja. Irakin väkivaltanäyttämön verinen arki kertoo 
sodassa olevan edelleen pysyviä elementtejä: suunnitelmat 
pettävät lähes aina ja sota on verinen. Tämä fakta ei sodassa 
ole uutta, mutta voidaan kysyä, onko se sodankuvalle.

Läntinen sodankuva saattaa olla kriisissä. Kriittisimmät 
ovat perustaneet väitteensä vanhaan fraasiin ”kenraalit val-

mistautuvat aina edelliseen sotaan”. Nimit-
täin Irakissa käynnissä oleva itsekyhätyillä 
pommeilla käytävä sota vie resursseja seu-
raavalta sodankuvalta. Seuraava sota kun ei 
todennäköisesti ole samanlainen.

Yksi niin sodankäyntiä kuin sodanku-
vaa koskeva haaste on poliittinen. Poliittis-
ta ohjausta pidetään välillä liian löyhänä, 
joskus liian yksityiskohtaisena ja turhan 
lyhytjänteisenä. On paikallaan nostaa 
esille entisen strategian opettajani profes-
sori Kalevi Ruhalan korostama viisaus: 
poliittiset argumentit saattavat lopulta ajaa 
sotilaallisten ja strategisten ohi, vaikka jäl-
kimmäiset olisivat kuinka päteviä. Sota on 
ennen kaikkea poliittista toimintaa. Meillä 
sotilailla ei ole muuta mahdollisuutta kuin 

elää tämän faktan kanssa. Tämän ymmärtämiseksi tarvitsemme 
entistä avoimempaa ja laaja-alaisempaa keskustelua politiikan 
ja sotilaallisen toiminnan rajapinnoista.

Ihanteellista on, että visioitu sodankuva täsmää sodan-
käynnin käytäntöihin. Kysymykseen pätevästä sodankuvasta 
ei ole helppo vastata, sillä sodankuva riippuu näkökulmasta. 
Sotaa voidaan tarkastella muun muassa poliittisesta (kom-
munismin vastainen sota), vihollisen (terrorisminvastainen 
sota), kehitettävän kyvyn ja järjestelmän (verkkokeskeinen 
sota), ratkaisevan aseen (ydinsota) tai vaikkapa sodanluonnetta 
kuvaavien käsitteiden (totaalinen sota, laajamittainen sota) 
näkökulmasta.

Viimeistään taistelukentällä sotilas törmää siihen, millai-
seen ajatukseen sodankuva perustuu. Vihollisen määrittely ja 
siihen suhtautuminen kertovat tästä paljon. Aikamme tieto-
verkkosodissa vihollinen on näkymätön. Vihollista on vaikea 
tunnistaa ja jäljittää aivan kuten terrorisminvastaisessa sodassa. 
Terrorisodassa vihollista inhotaan ja vihataan. Jokaisella kan-
salla ja asevoimalla on kuitenkin oma tapansa sotia ja taistella. 
Sotiemme legendaarisimmista taistelijoista Simo Häyhä on 
antanut ymmärtää, että menestyäkseen taistelukentällä vihol-
lista pitäisi kunnioittaa. Jo länsimaiden väliltä löytyy eroja. 
Sodankuva on sidoksissa kulttuureihin.

Sodankuvan muutoksen johtaminen on ongelmallista, 
sillä kun muutos olisi helppoa, ei tarvetta siihen välttämättä 
nähdä. Kun tarve muutokseen taas on ilmeinen, muutos tulee 
vaikeaksi, kalliiksi ja aikaa vieväksi. 

Muutoksessa on tärkeää hahmottaa myös sodan pysyvät 
piirteet. Meidän sotilaiden tehtävä on muistuttaa sodan py-
syvästä todellisuudesta. Tässä mielessä tulevaisuuden sota 
on samanlainen kuin aiemmat sodat. Nykyisiä sodankuvia 
vaivaakin se, että niissä ei näy sodan sumu ja kitka. Sellaisen 
kuvaamisen puute voi viedä sodankuvan kauas sodan arjesta. 
Sodankäynnin pysyvyyttä edustaa osuvasti Vietnamin sodan 
aikainen amerikkalaisen sotilaan kypärään kirjattu fraasi ”War 
is Hell”. Harva muuten rekrytoi tällä sotaa kuvaavalla sloga-
nilla riveihinsä uutta verta.

Jari Rantapelkonen
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näkymiä

Veteraanien	perintö	ja	arvot

uomen itsenäisyyden 90-juhla-
vuotena olemme jo kokeneet ja 
tulemme kokemaan useita tilai-

suuksia, joissa tuodaan korostetusti esille 
veteraanisukupolven ansiot maamme itse-
näisyyden säilyttämisessä ja vaurautemme 
luomisessa. Veteraanien perinnöstä huo-
lehtiminen on meidän kaikkien työmme, 
jonka merkitystä ei voi liikaa korostaa. 
Veljeskansamme virolaisten kevään ul-
kopoliittisia ongelmia seuratessa ei voi 
välttyä ajatukselta, miltä kaikelta vete-
raaniemme ponnistelut meidät pelasti-
vatkaan.

Kadettikunta on omalta osaltaan jatka-
nut veteraanien perinnön välittämistä nuo-
risollemme. Oli suuri kunnia olla mukana 
erään projektin loppuhuipentumassa, kun Jalkaväkirykmentti 
7:n veteraanit luovuttivat Opetushallitukselle 1300 kappa-
letta ”Suuri torjuntavoitto” elokuvan täydennettyä versiota 
jaettavaksi kaikille maamme lukioille ja peruskoulujen ylä-
asteille historian ja yhteiskuntaopin opettajien vaativan ja 
tärkeän työn tueksi. Kovia kokeneita veteraaneja seuratessa 
tuli jälleen kerran selväksi, että heillä olivat arvot kohdallaan, 
ja ovat edelleenkin. 

Muun muassa velvollisuudentunto, vastuuaulius, perään-
antamattomuus ja uskomaton rohkeus olivat niitä arvoja ja 
tekijöitä, joiden varassa tämä maa pelastettiin ja jälleenra-
kennettiin. Kun veteraani sanoo, että ”tämä maa on puolus-
tamisen arvoinen ja sitä kannattaa jatkossakin puolustaa”, 
ymmärtää sanoman syvyyden parhaiten hänen kokemustensa 
kautta. Tähän liittyy usko ja luottamus siihen, etteivät pon-
nistelut ole olleet turhia. Tästä juuri on veteraanien perin-
nöstä kyse. Kadettikunta jatkaa perinnön välittämistä omien 
tehtäviensä kautta.

Ovatko kadettiupseerien arvot koh-
dallaan? Mikä muuttuu ajattelussamme 
yhteiskunnan ja puolustusvoimien muut-
tuessa? Olemme tutkineet arvojamme jo 
kaksi kertaa. Nyt Kadettikunta on aloitta-
nut kolmannen arvotutkimuksen valmis-
telut. Se on tarkoitus tehdä ensi syksynä 
laajana kyselytutkimuksena, kuten ai-
kaisemminkin. Kohderyhmät ovat samat 
kuin ennenkin. Näin saadaan esiin kehi-
tyssuunnat varmimmin. 

Jos kaikki sujuu suunnitellulla tavalla, 
saadaan tutkimusraportti julkistettua ensi 
keväänä. Tällöin sitä ehditään esimerkiksi 
hyödyntää strategiamme tarkistamisessa. 
Mutta tutkimuksen tuloksilla on laajempi-
kin merkitys. Sen lopputuloksista on ni-

mittäin pääteltävissä myös miten me kadettiupseerit olemme 
itse sisäistäneet veteraanien perinnön. Kolme perättäistä 
tutkimusraporttia tausta-aineistoineen loisi varmaankin mah-
dollisuuden myös laajemmalle tutkimukselle. 

Itsenäisyytemme juhlavuosi käy kohti kesää vaihtelevi-
en, poikkeavien ja joskus normaalienkin kelien vallitessa. 
Upseeri viettää juhlavuotta työn merkeissä harjoituksissa, 
ampumaleireillä, kriisinhallintatehtävissä, esikunnissa ja 
joskus myös juhlien. Kesän aloitus on puolustusvoimien 
lippujuhlapäivä perinteisine menoineen. Ja kun päästään 
yhtymäharjoituksiin, ollaankin jo juhannuksen alla.

Toivotan lukijoille hyvää kesää!

Juha-Pekka Liikola

S



Kaupunkisodissa	tulee	kyetä	talosta	taloon	etsintäoperaatioihin.	Kuva	USDoD.



Kylkirauta 2/2007�

artikkelit

Teksti: Pekka Visuri

Suurvaltojen	sodankuvat
ja	Suomen	näkökulma

hdysvaltojen ”terrorismin vas-
tainen sota” on kestänyt jo yli 
puoli vuosikymmentä, eikä 

loppua ole näkyvillä. Sillä on ollut 
monia, jopa syvästi maailman valta-
suhteisiin vaikuttavia poliittisia, talou-
dellisia ja sotilaallisia ulottuvuuksia.

Terrorihyökkäyksissä New Yorkiin 
ja Washingtoniin 11.9.2001 sai sur-
mansa virallisen tiedon mukaan 2 973 
henkeä. Syylliseksi nimettiin Afganis-
taniin tukeutunut ja saudien johtama al 
Qaida -organisaatio, joten Yhdysvallat 
päätti hyökätä sen tukialueille. Silloiset 
vallanpitäjät, paljolti Pakistanin ja Yh-
dysvaltojen aikaisemmalla tuella val-
taan nousseet ja verraten harvalukuiset 
talibanit, kukistettiin nopeasti.

Presidentti George W. Bushin joh-
tamat vastatoimet alkoivat siis melko 
lupaavasti. Puolustusministeri Donald 
Rumsfeld ilmoitti, että ratkaisun avain 
olivat erikoisjoukot ja ilmavoimien 
täsmäpommitukset. Enää ei tarvittaisi 
suuria ja vaikeasti liikuteltavia maavoi-
mia. Unohdettiin mainita, että vieläkin 
tärkeämpi ase Afganistanin valtaami-
sessa oli seteliraha, jolla ostettiin pai-
kallisia sotapäälliköitä omalle puolelle. 
Ongelmaksi kehittyi se, että puolen 
vaihdon yhteydessä heidän asemansa 
jäi vahvaksi.

Viisi vuotta myöhemmin Afganis-
tanissa talibaneja vastaan taistelevien 
Nato-joukkojen tappiot alkoivat kasvaa. 
Yhdysvallat on siellä menettänyt lähes 
400 sotilasta kuolleina ja toista tuhatta 
haavoittuneina. Brittijoukot menettivät 
viime vuonna parissa kuukaudessa 30 
sotilasta kaatuneina, ja kanadalaisten 

tappiot ovat olleet suhteellisesti vielä-
kin raskaammat, vuodesta 2002 noin 
60 kuollutta sotilasta.

Läntisille liittolaisille näkymät 
synkentyvät ja kotimainen arvostelu 
kasvaa. Sotilasliitto Naton eheys ja 
koko tulevaisuus on koetuksella, kun 
hallitukset joutuvat vastaamaan äänes-
täjiensä kysymyksiin, mitä mieltä on 
jatkaa sotatoimia kaukaisessa Afga-
nistanissa.

Täsmäiskuista  
kuluttavaksi sissisodaksi

Yhdysvaltojen hyökkäys Irakiin on 
joutunut jo niin näkyvän kritiikin koh-
teeksi, ettei sitä kannata tässä lähteä 
toistamaan. Sodan kuvasta voi todeta, 
että sissisota jatkuu, vaikka amerikka-
laiset odottivat selviävänsä voittajaksi 
nopealla verkkokeskeisellä täsmäsodal-
la. Täydellinen virhearvio siis.

Uutena piirteenä mainittakoon Per-
sianlahden valtioiden kasvanut valmi-
us puuttua Irakin sisäisiin kiistoihin. 
Kolme kansanryhmää - enemmistönä 
olevat shiia-muslimit, maan entiset 

valtiaat sunnit ja toisaalta itsenäisyyt-
tä tavoittelevat kurdit - eivät ole pääs-
seet sopuun vallanjaosta. Yhdysvallat 
syyttää Irania shiia-kapinallisten tuke-
misesta, Saudi-Arabia vihjailee inter-
ventiosta sunnien hyväksi ja Turkilla 
on etuja valvottavana kurdialueilla.

Yhdysvaltojen sotilastappiot Ira-
kissa vuodesta 2003 alkaen ovat olleet 
noin 3 400 kuollutta ja yli 25 000 haa-
voittunutta tai sairauden vuoksi eva-
kuoitua, puhumattakaan irakilaisista 
kuolonuhreista ja haavoittuneista. Vielä 
ei olla Korean tai Vietnamin tappio-
luvuissa, mutta noin 600 miljardin 
dollarin sotakustannukset vastaavat 
jo Vietnamin sodan aikaista kulutusta. 
Kustannukset ovat kohoamassa lähi-
vuosina kokonaisuutena yli 1 000 mil-
jardin dollarin, mikä merkitsee suurta 
rasitusta kansantaloudelle.

Hizbollah yllätti 
sitkeydellään

 Presidentti Bush liitti Israelin hyökkä-
yksen Libanoniin kesällä 2006 osaksi 
terrorismin vastaista sotaa, jossa 

Suurvaltojen käsityksiä sodankuvasta on 
jatkuvasti arvioitava kriittisyys säilyttäen, kirjoittaa 

valtiotieteen tohtori, eversti evp Pekka Visuri. 
Maanpuolustuskorkeakoulun dosentin mukaan 

Lähi-idän ja Aasian sodissa on tehty virhearvioita, 
jollaisiin Suomessa ei pitäisi olla varaa, vaikka 

maamme turvallisuuspoliittinen asema onkin vakaa. 
Johtopäätökset on tehtävä omista lähtökohdista.
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Hizbollah nähdään Iranin ja Syyrian 
välikappaleena uhkaamassa länttä. 
Toisaalta on huomautettu, että Israel 
toimii Yhdysvaltojen tuella. Yhtä lailla 
on kiinnitetty huomiota Lähi-idän ko-
konaistilanteeseen sodan selittäjänä, 
sillä Israelin ja palestiinalaisten vä-
linen perustava konflikti Gazassa ja 
Länsirannalla oli vähintään osasyynä 
Hizbollahin suorittamaan kahden is-
raelilaissotilaan kaappaamiseen Liba-
nonin rajalla.

Libanonin sodan strategiaa ja tais-
teluja on jo ehditty arvioida perusteelli-
sesti. Suuri yksimielisyys vallitsee siitä, 
että Hizbollah yllätti taistelukyvyllään, 
vaikka järjestön voima ennestäänkin oli 
tunnettu. Varsinaisia Hizbollah-taiste-
lijoita oli alueella ehkä 5 000 - 8 000, 
mutta he olivat hyvin varustautuneita 
ja koulutettuja kestämään suurvalta-
luokkaan kuuluvan armeijan hyökkä-
yksen. Yllätys piili siinä, etteivät he 
väistyneetkään sisseiksi vuorille vaan 
kykenivät pitämään asemansa huoli-
matta viikkokausia jatkuneista pom-
mituksista.

Kansainvälisen lehdistön kannan-
otot kallistuivat pitämään Hizbollahia 
voittajana lähinnä sitkeän vastarinnan 
ja aselevon kurinalaisen noudattami-
sen vuoksi. Esimerkiksi arvovaltai-
nen ja yleensä Yhdysvalloille hyvin 
myönteinen The Economist sijoitti 
kansikuvaansa shiia-johtajan otsikol-
la ”Nasrallah wins the war”. Lehden 

mielestä ikävätkin uutiset pitää kertoa, 
ja oli aihetta todeta sodasta Yhdysval-
loille aiheutuneet ongelmat.

Ilmavoimat ja 
psykologinen sodankäynti 

epäonnistuivat

Hallituksen moittimisen ohella ar-
vostelun kärki Israelissa suuntautui 
asevoimien johtoon. Sitä syytettiin 
vastustajan aliarvioimisesta ja liiasta 
luottamuksesta ilmavoimien kykyyn 
lamauttaa vihollisen taistelutahto.

Israelilaiset menettivät myös usko-
aan oman hallituksensa ja asevoimien 
antamiin tietoihin sodan päämääristä ja 
saavutuksista. Ben Gurion -instituutin 
tekemien tutkimuksien mukaan Israelin 
psykologinen sodankäynti epäonnis-
tui täysin. Tiukka sotasensuuri viivyt-
ti tietojen antamista omista tappioista, 
jolloin ihmiset oppivat seuraamaan te-
levisiosta arabikanavia, jotka antoivat 
täsmällisiä tilannetietoja suoraan rinta-
malta. Ehkä yllättävin oli tutkimuksesta 
ilmennyt tieto, että Hizbollah-johtaja 
Hassan Nasrallah koettiin Israelissa pu-
heissaan luotettavammaksi kuin oma 
pääministeri.

Jokainen internetiä ja television 
satelliittilähetyksiä seurannut saattoi 
kesällä 2006 havaita, että Yhdysvalto-
jen ja Israelin tiedotusylivoima on taak-
sejäänyttä aikaa. Al Jazeera ja monet 

muut arabien ja aasialaisten kanavat 
kertovat asioista tehokkaasti omasta 
näkökulmastaan, ja internet on kaven-
tanut valtioiden tiedotusmonopolin 
lähes olemattomaksi.

Vastavoima Yhdysvalloille 
muodostumassa

Yhdysvallat on maailmanpolitiikan 
johdossa muokkaamassa sodan kuvaa 
tällä hetkellä. Yhdysvaltojen tule-
vaisuutta koskevista kysymyksistä 
tärkeimmät liittyvät sen rooliin Lähi-
idässä ja erityisesti Irakissa sekä Kiinan 
ja muiden haastajien mahdollisuuksiin 
kiistää amerikkalaisten hegemoniaa. 
Taloudellisilla tekijöillä on tällöin rat-
kaisevan tärkeä asema, sillä edes Yh-
dysvalloilla ei ole enää varaa esiintyä 
vahvana kaikkialla tai ostaa suosiota 
dollariavulla. Tähän liittyy kiihtyvä 
kamppailu energiavaroista, etenkin 
Lähi-idän ja Keski-Aasian öljyaluei-
den hallinnasta.

Yhdysvalloille tuskin ilmestyy 
nopeasti suoranaisia haastajia, jotka 
kiistäisivät sen valta-aseman maail-
manpolitiikassa, mutta vastavoimat 
ovat jo muodostumassa ja ne sitovat 
tehokkaasti amerikkalaisten voimia. 
Kiina, Venäjä, Intia ja eräät muut maat 
pyrkivät pelaamaan tässä asetelmas-
sa valtapeliä, jolloin seurauksena on 
suurvaltojen kesken ehkä nopeastikin 
vaihtuvia liittolaissuhteita ja konflik-
tiherkkyyttä.

Mitä tiedämme  
Kiinasta ja Aasiasta?

Kiinan taloudellinen ja poliittinen 
voima on suuresti vahvistunut. Strate-
ginen yhteistyö ns. Shanghain ryhmän 
(Kiina, Venäjä ja Keski-Aasian maita) 
puitteissa tehostuu. Ulkopolitiikassaan 
Kiina toimii varovasti ja laajentaa ta-
loudellisia sijoituksiaan ulkomaille, 
erityisesti öljyteollisuuteen. Kiina on 
myös merkittävä taustavaikuttaja Lähi-
idän ja Afrikan taloudessa ja konflik-
teissa. 

Kiinan sotilasbudjetiksi ilmoitetaan 
noin 50 miljardia dollaria, mutta os-
tovoimalla arvioituna summa kasvaa 
ehkä kaksinkertaiseksi. Toinen Aasian 
jättiläinen Intia ilmoittaa sotilasme-
noikseen 25 miljardia dollaria. Vaikka Helikopterit	ovat	oleellinen	osa	nykyaikaista	sodankuvaa.
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näiden lukujen vertailukelpoisuus län-
tisiin budjetteihin voidaan kyseenalais-
taa, suuruusluokat paljastavat ainakin 
sen, etteivät Aasian maat ole ryhty-
neet kilpavarusteluun Yhdysvaltojen 
kanssa.

Kiinan, Aasian suurvaltojen ja 
Venäjänkin sodankuvasta tiedetään 
yllättävän vähän. Yhdysvaltojen tie-
dotusylivoima tälläkin alalla aiheuttaa 
helposti väärinkäsityksiä.

Sotilasmenojen suuruus  
ei ratkaise sotaa

Maailman sotilasmenoista Yhdysval-
lat käyttää yli puolet, vaikka mukaan 
ei otettaisi kaikkia sotakustannuksia-
kaan. Läntisen Euroopan maat yhteen-
sä kuluttavat noin neljänneksen, joten 
”lännen” osuus on yli 70 prosenttia. 
Läntinen ylivoima varustelun alalla se-
littyy osaksi vielä kylmän sodan ajalta, 
jolloin totuttiin korkeisiin sotilasme-
noihin, ja toisaalta huipputeknologian 
runsaasta käytöstä aseistukseen.

Vuoden 2008 budjettiin Yhdysval-
tojen hallitus on esittänyt varattavaksi 
puolustusministeriölle 623 miljardia 
dollaria, mihin sisältyy 141 miljar-
dia sotakuluja. Toisaalta esimerkiksi 
ydinaseistusta rahoitetaan muidenkin 
ministeriöiden budjeteista, joten puo-
lustusmenot (kansallisen turvallisuuden 
kustannukset) kokonaisuudessaan nou-
sevat jopa 800 miljardin dollarin luok-
kaan, mikä on yli 5 prosenttia maan 
bruttokansantuotteesta.

Ilman suoranaisia sotakulujakin on 
Yhdysvaltojen puolustusbudjetin kasvu 
edelliseen vuoteen verrattuna peräti 42 
miljardia dollaria. Pelkkä lisäys vastaa 
pääpiirtein lähimpien suurvaltojen soti-
lasbudjetteja, sillä Iso-Britannia käyttää 
vuodessa noin 60, Ranska 50 ja Venäjä 
33 miljardia dollaria.

Velkaantuminen ja 
vetäytyminen Euroopasta 

jatkuu

Samanaikaisesti Yhdysvaltojen vaihto-
taseen alijäämä on suuri, kuten myös 
budjettivaje. Jo muutaman vuoden 
ajan sotilasmenot on käytännössä ra-
hoitettu velkarahalla. Arvioitsijat ovat 
erimielisiä siitä, kuinka kauan tilanne 
voi jatkua, mutta kukaan ei usko, että 

suurvalta voisi säilyttää johtavan ase-
mansa lainaamalla jatkuvasti rahaa 
ulkomailta.

Paisuvista sotilasmenoista huoli-
matta presidentti Bush on perustellut 
laajaa tukikohtien sulkemissuunnitel-
maa säästämistarpeilla, ja useita ase-
ohjelmia on pantu jäihin kaikessa 
hiljaisuudessa. Maantieteellisesti tämä 
tarkoittaa sitä, että amerikkalaisten ve-
täytyminen Euroopasta jatkuu. Saksaan 
jää sotilaslaitoksia vain interventio-
joukkojen käyttöön eli suuri sotilas-
sairaala, lentotukikohta Ramsteiniin ja 
lisäksi pieni tukikohta nopean toimin-
nan prikaatille. Toisaalta Romaniaan ja 
Bulgariaan amerikkalaiset rakentavat 
uusia tukikohtia varmentaakseen toi-
mintakykyä Lähi-idän suuntaan.

Rahapula vaivaa Euroopan 
puolustushankkeita

Euroopan unionin perustuslaillisen so-
pimuksen kohtaamat vastoinkäymiset 
herättivät pessimistisiä kommentteja 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitii-
kan tulevaisuuden suhteen. Suurten 
odotuksien ja todellisuuden ristiriita 
koskee myös Yhdysvaltojen ja Naton 
asevoimien modernisoimiseen tähtää-
viä hankkeita.

Kuvitelma, että Yhdysvallat suurine 
resursseineen asettuisi yhä Euroopan 
turvaksi, perustuu väärinkäsitykseen 
kylmän sodan asetelmien jatkumisesta. 
Amerikkalaisten strateginen mielen-

kiinto on jo muualla, lähinnä Kiinan ja 
öljyalueiden suunnilla, ja heikentyneet 
budjettinäkymät pakottavat tarkoin 
valikoimaan rahojen käytön kohteet. 
Amerikkalaiset veronmaksajat eivät 
enää maksa eurooppalaisten puolus-
tusta vaan vaativat heitä nyt avuksi 
Aasian sotiin. Toisaalta näköpiirissä 
ei ole sellaista voimaa, joka kykenisi 
hyökkäämään Länsi-Eurooppaan, stra-
tegisista motiiveista puhumattakaan, 
joten EU:lla on kyllä riittävästi aikaa 
reagoida, jos vakava sotilaallinen uhka 
ilmenisi.

Washingtonissa toimivan tutkimus-
laitoksen CSIS:n johtava analyytikko 
Anthony Cordesman kirjoitti NATO:n 
tiedotuslehden NATO Review vuoden 
2005 kevätnumeroon, että sotilasliiton 
uudistushankkeet olivat pahasti myö-
hässä ja tuottivat lähinnä vain näen-
näistoimintaa. Cordesmanin mukaan 
Yhdysvaltojen intressit eroavat suuresti 
eurooppalaisten maiden eduista, joten 
on epäiltävä Naton pysymistä yhtenäi-
senä liittona. Kuitenkin erilaisuuden 
tunnustaminen voi antaa oikeutuksen 
uudenlaiselle yhteistyölle.

Läntisessä Euroopassa itse asiassa 
ylläpidetään suurta sotilaallista ylika-
pasiteettia. Cordesman kiinnitti huo-
miota siihen, että täällä sotilasmenoihin 
käytetään yli 200 miljardia dollaria, 
aseissa on yli kaksi miljoonaa sotilasta 
ja reservissä kolme miljoonaa.

Cordesmanin johtopäätös oli mie-
lenkiintoinen: Yhdysvaltojen ja sen liit-

Desert	Hawk	tiedustelulennokki.
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tolaisten armeijoilla on sama ongelma, 
rahapula. ”Budjetteja ei voida muokata 
asevoimien tarpeiden mukaisiksi, vaan 
asevoimien muutoksen on sopeuduttava 
budjetteihin. Kun ei ole tavanomaisen 
sodan uhkaa, tärkein muutoksen kritee-
ri on nyt se, mihin rahat riittävät.”

Jalkaväen renessanssi

Useissa läntisissä arvioissa on kiinni-
tetty huomiota Yhdysvaltojen ja sen 
liittolaisten kasvaviin vaikeuksiin tais-
tella sissejä vastaan Lähi-idän ja Keski-
Aasian sodissa. Vielä pari vuotta sitten 
sotilasalan julkaisut kehuivat vuolaasti 
uuden teknologian mahdollistamia täs-
mäpommituksia ja ”verkostokeskeistä 
sodankäyntiä” ratkaisuksi kaukaisille 
taistelukentille. Niiden avulla piti hal-
lita maailmaa vähäisillä henkilöstöme-
noilla, ja ohjustentorjuntajärjestelmillä 
oli tarkoitus estää ”roistovaltioiden” 
iskut merten yli.

Nyt on kaivettu esille kylmän sodan 
aikaisia kokemuksia Vietnamista, Afri-
kasta ja Afganistanista, kun välillä oli 
jo päässyt unohtumaan taistelukentän 
todellisuus. Lännen kannalta huolestut-
tavaa on, ettei lähitaisteluun kykenevää 
jalkaväkeä ole voitu korvata kehitty-
neellä tiedustelulla ja tulivoimaisilla 
koneilla. Viimeksi käydyissä sodissa 
on kyllä tuotettu paljon raunioita ja 
hautausmaat ovat täyttyneet siviiliuh-
reista, mutta vihollisen varsinaisille 
taistelijoille ei ole pystytty tuottamaan 
ratkaisevia tappioita.

Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten 
kannalta taistelu Lähi-idässä ja muilla 
aasialaisilla sota-alueilla näyttää toivot-
tamalta, koska siellä riittää päättäväisiä 
ja taitavia vastustajia. Aasialaiset maat 
kykenevät tuottamaan massamaisesti 
halpaa ja tehokasta jalkaväen aseis-
tusta, esimerkiksi kaukolaukaistavia 
miinoja, sinkoja ja moderneja ohjuksia, 
eikä niitä vastaan auta yhä kalliimpi-
en sotakoneiden rakentaminen. Myös 
läntisten sotilaiden olisi uskallettava 
ryhtyä lähitaisteluihin, ja heitä tarvittai-
siin nykyistä paljon enemmän. On kui-
tenkin vaikea kuvitella, että rikkaista 
länsimaista löytyy riittävästi jalkaväkeä 
”kriisinhallintaan” tai uusiin siirtomaa-
sotiin aasialaisia vastaan, joten täytyy 
pohtia mahdollisuuksien rajoja.

EU:n puolustus  
on laaja-alaista

Työpaikkojensa ja yhteiskunnan perus-
rakenteiden ylläpidon puolesta kamp-
pailevat länsieurooppalaiset äänestäjät 
eivät varmaankaan lähde vaatimaan 
lisää rahaa aseisiin. Realiteetti numero 
yksi on - Cordesmanin johtopäätöksiä 
edelleen lainaten - puolustuksen ra-
kentaminen mahdollisimman halval-
la ja vältellen uusia, kalliiksi tulevia 
velvoitteita.

EU:n voima on yhteisöllisyydessä 
ja keinojen laaja-alaisuudessa. Voimak-
kaan johtovaltion puuttuminen pakot-
taa tekemään kompromisseja, joten 
myöskään sotilasasioissa ei kannata 

yrittää sanella ratkaisuja kansalaisten 
päiden yli. EU kykenee hyvin puolus-
tamaan itseään, eikä siihen enää tarvita 
ulkopuolista apua. Unionin päätöksen-
teon hajanaisuus ja eri maiden intres-
sien poikkeavuudet eivät kuitenkaan 
anna edellytyksiä EU:n toiminnalle 
maailmalla sotavoiman käyttäjänä pe-
rinteisen suurvallan tapaan. On turvau-
duttava rauhanomaisempiin keinoihin, 
joiden käyttö vie aikaa mutta takaa py-
syvämpiä tuloksia.

Venäjän varustelu 
”normaalitasolle”

Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto 
käytti lähes kolmasosan tuotannostaan 
sotilastarkoituksiin ja lopulta ”varusti 
itsensä kuoliaaksi”. Venäjän voimava-
rat heikkenivät Neuvostoliittoon verrat-
tuna noin puoleen, ja sotilasalalla lasku 
oli vieläkin jyrkempi. On arvioitu, että 
Venäjä käytti 1990-luvulla sotilasme-
noihin vain viisi prosenttia Neuvosto-
liiton tasosta, eikä kalustoa uudistettu 
juuri lainkaan.

Viime vuosina Venäjä on kasvat-
tanut sotilasbudjettiaan, mutta varus-
tuksen uusiminen on edelleen ollut 
vähäistä. Käyvin hinnoin laskettuna 
vuotuiset puolustusmenot ovat kasva-
neet vuodesta 2003 noin 70 prosent-
tia. Venäjän puolustusbudjetti, noin 
33 miljardia US-dollareissa, vastaa 
oheiskuluineen 3 - 4 prosentin osuutta 
bruttokansantuotteesta (The Military 
Balance 2007). Vertailumaina tulevat 
kysymykseen Saksa (35 miljardia 
dollaria) ja Etelä-Korea (25 miljardia 
dollaria).

Venäjän hallitus julkisti vuoteen 
2015 ulottuvan varusteluohjelman, 
jonka puitteissa hankitaan strategisia 
ydinaseita (lähinnä Topol M -ohjuksia) 
sekä rakennetaan ja modernisoidaan 
ydinaseistusta varten pommikoneita, 
sukellusveneitä ja satelliitteja. Tähän 
liittyy myös Arkangelista etelään si-
jaitsevan Plesetskin koe- ja laukai-
sualueen kehittäminen sekä ohjusten 
ennakkovaroitusjärjestelmän tutkien 
modernisointi. Tarkoituksena on tehdä 
Venäjä lähivuosina riippumattomaksi 
ulkomaisista tukikohdista. Kazaksta-
nin Baikonuria ei sitten enää tarvittaisi 
mannertenvälisten ohjusten laukaisu-
alueeksi, ja Sevastopolin laivastotu-
kikohdalle rakennetaan korvaavaa Jalkaväkimiehiä	tarvitaan	kaupunkitaisteluissa.
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sijoituspaikkaa Mustan meren ranni-
kolla.

Myös maa-, meri- ja ilmavoimien 
kaluston uudistusta vauhditetaan. 
Kun maavoimat saivat viime vuonna 
uusituksi vain yhden panssarivaunu-
pataljoonan kaluston (31 kpl T-90 -
panssarivaunuja), kahdeksan vuoden 
ohjelma lupaa varustuksen 40 panssa-
rivaunupataljoonalle ja 97 moottoroi-
dulle jalkaväkipataljoonalle. Silti on 
nähtävissä, että Neuvostoliiton ajalta 
periytyneen kaluston käyttö tulee jat-
kumaan ainakin kymmenen vuotta, ei-
vätkä uudishankinnat kata kuin puolet 
käytössä olleesta varustuksesta.

Venäjän laivanrakennusohjelman 
on määrä tuottaa 31 uutta alusta. Näihin 
sisältyy kymmenkunta sukellusvenettä 
ja 20 fregattia, joista riittää keskimää-
rin viisi jokaiselle merialueelle. Lisäksi 
on suunnitteilla muutaman hävittäjän 
ja yhden lentotukialuksen rakentami-
nen. Venäjän laivasto ei siis uudistet-
tunakaan kykene kilpailemaan merten 
herruudesta vaan tulee tyytymään ran-
nikoidensa suojaamiseen.

Kokonaisuutena arvioituna Venä-

jän varusteluohjelma tähtää asevoimien 
”normalisoimiseen” yli 15 vuotta kes-
täneen rappiokauden jälkeen. Etusija 
on annettu strategisten ydinaseiden 
pelotuskyvyn säilyttämiselle sekä toi-
saalta yleisen sotilasreformin loppuun-
saattamiselle, jolloin saataisiin kyky 
alueellisen sodan käymiseen.

Asevienti tuo  
rahaa ja riskejä

Venäjän asevoimien kokonaisvahvuus 
on puolustusministerin ilmoituksen 
mukaan 1,1 miljoonaa sotilasta. Maa-
voimissa on noin 400 000 sotilasta, 
joista asevelvollisten määrä on hieman 
alle puolet. Tavoitteeksi välillä asetettu 
armeijan ammattimaistaminen siirtynee 
kaukaiseen tulevaisuuteen, mutta ase-
velvollisten käyttöä taistelutehtäviin on 
vähennetty merkittävästi. Maavoimien 
toiminnan painopiste pysynee Kaukasi-
an ja Keski-Aasian suunnilla. Mikään 
ei myöskään viittaa siihen, että Venäjä 
alkaisi jälleen rakentaa Neuvostoliitolle 
tyypillisiä, suurhyökkäykseen kykene-
viä asevoimia. Siihen ei ole strategisia 

syitä eikä budjettivaroja.
Uusin aseistus on kylmän sodan 

jälkeiseltä Venäjältä mennyt lähes ko-
konaan vientiin. Useilla aloilla se on 
taannut pysymisen kehityksen kärjessä, 
mutta toimitukset Yhdysvaltojen kan-
nalta epäilyttäviin maihin ovat heiken-
täneet suhteita. Venäjän aseviennin 
arvo vuonna 2006 oli noin seitsemän 
miljardia dollaria.

Viimeisimpiin kauppoihin on sisäl-
tynyt verraten runsaasti lentokoneita 
ja sukellusveneitä Kiinaan ja Intiaan, 
joiden osuus Venäjän aseviennistä on 
70 prosenttia. Noihin maihin ei kelpaa 
kuin korkeatasoinen aseistus, esimer-
kiksi Intialle Suhoi-30 MKI-hävittäjät, 
jotka ovat kilpailleet menestyksellä 
amerikkalaisten F-15-  ja F-16 -konei-
den kanssa.

Poliittisesti arkaluontoisinta on 
viimeksi ollut ilmatorjuntaohjusten 
Tor-M1 toimittaminen Iranille sekä 
monipuolinen aseistuksen vienti Ve-
nezuelaan. Algeria on ostanut runsaasti 
lentokoneita (modernisoituja versioita 
Su-30- ja MiG-29 -tyypeistä), ilmator-
juntaohjuksia (S-300PMU-2), kaksi 

Tshetsheeninaisia	Groznyssa.
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sukellusvenettä ja 180 kpl T-90 -pans-
sarivaunuja.

Yhdysvallat ja Israel ovat syyt-
täneet Venäjää tehokkaiden panssa-
rintorjunta-aseiden toimittamisesta 
Syyrialle ja Iranille siten, että aseita 
päätyi myös Hizbollah-taistelijoiden 
käsiin. Uusin kiista on syntynyt kan-
nettavista ilmatorjuntaohjuksista, joilla 
Irakissa tuhottiin tammi-helmikuussa 
viisi amerikkalaista helikopteria.

Vaikka aseistuksen alkuperän sel-
vittäminen on usein vaikeaa muun 
muassa kopioinnin ja lisenssivalmis-
tuksen vuoksi, nuo tapahtumat kertovat 
aseviennin Venäjälle tuottamista po-
liittisista riskeistä. Asiaa ei paljonkaan 
helpota Yhdysvaltojen ja monen muun 

maan vähintään yhtä pitkä syntilista 
asekaupoista. Erityisen tulenarkaa on 
viime vuosina ollut ilmatorjuntaohjus-
ten toimittaminen Lähi-idän maihin, 
sillä Yhdysvallat ryhtyy tarvittaessa 
jyrkkiin painostustoimiin suojatakseen 
lentokoneitaan.

Itämeren alue pysynyt 
rauhallisena

Kylmän sodan jälkeen varustelutaso 
Itämeren alueella aleni selvästi, kun 
Varsovan liitto romahti ja Nato hei-
kensi valmiuttaan. Vanhoja asevaras-
toja on romutettu, ja jäljelle jäänyt osa 
riittää hyvin perustavan taistelukyvyn 
ylläpitoon, joten uudishankinnat on ra-

joitettu lähinnä kriisinhallintatoimien 
vaatimaan varustukseen.

Itämeren merimahti on nyt Saksa, 
mutta senkin laivasto suuntautuu lähin-
nä Välimerelle ja Itä-Afrikan vesille. 
Neuvostoliitolta jäänyt Itämeren laivas-
to rappeutui tyystin, mutta parhaillaan 
sille rakennetaan muutaman fregatin ja 
sukellusveneen täydennystä. Mistään 
Itämeren alueen kilpavarustelusta ei 
siis ole kysymys.

Pohjoismaista Tanska on läpikäy-
nyt perusteellisimman muutoksen, kun 
oman alueen puolustuskyvystä on lähes 
kokonaan luovuttu. Ruotsi on edennyt 
samalla tiellä mutta selvästi hitaammin. 
Yhteinen hanke sukellusveneiden uusi-
miseksi raukesi, kun Tanska päätti lo-
pettaa niiden ylläpidon. Ruotsillakaan 
ei ilmeisesti ole varaa enää rakentaa 
uusia sukellusveneitä, mutta käytössä 
jo olevat viisi alusta pidetään toistai-
seksi.

Ruotsin puolustusbudjetti tälle 
vuodelle on noin 40 miljardia kruunua, 
mikä vastaa BKT-osuutena suunnilleen 
Suomen tasoa eli hieman alle 1,5 pro-
senttia. Pudotus on siellä ollut tuntuva 
kylmän sodan aikaisesta 3 - 5 prosentin 
BKT-osuudesta. Ruotsin puolustusvoi-
mien supistamisesta on luonnollisesti 
aiheutunut henkilöstölle ja puolustus-
tarviketeollisuudelle suuria ongelmia. 
Kun varoja on lisäksi sitoutunut paljon 
JAS-hankkeeseen, ei koulutukseen ja 
muihin käyttömenoihin ole saatu rahaa 
riittävästi.

Suomalainen näkökulma

Maailmanpolitiikan painopisteiden 
muutos on Suomelle pääosin myön-
teinen ilmiö. Viime vuosisadan kriisien 
painopistealueiden sijaitessa Euroopas-
sa, kaksi maailmansotaa ja kylmä sota 
ulottivat vaikutuksensa Suomeen. Nyt 
Pohjois-Eurooppa ja Suomi sen osana 
on maailman rauhallisimpia alueita, 
joten tätä etua on luonnollisesti pyrit-
tävä käyttämään hyväksi muun muassa 
talouden alalla.

Toisaalta Suomi sijaitsee edelleen 
geostrategisesti arvioituna aralla vyö-
hykkeellä Venäjän naapurissa, jolloin 
tulevaisuudessa ehkä kaukanakin alka-
vat suurvaltakriisit saattavat heijastua 
tänne. Suomi ei ole erityisen uhan-
alaista aluetta tai suoranaisesti Venäjän 
hyökkäyksen kohde, vaan kysymys on 

Suomalaistyyppinen	alueellinen	puolustus	on	saamassa	maailmalla	
uutta	arvostusta.
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lähinnä mahdollisuudesta joutua epä-
suorasti suurvaltaselkkauksien vaiku-
tusten piiriin.

Suomen geostrategisesta asemasta 
aiheutuvat potentiaaliset uhat todettiin 
myös eduskunnan hyväksymässä puo-
lustusvaliokunnan mietinnössä vuonna 
2001 ja kehotettiin pitämään mielessä 
uusia selontekoja laadittaessa.

Euroopan unionin piirissä tehdyt 
tilannearviot eivät sellaisenaan ole 
päteviä Suomen uhka-arvioiden poh-
jaksi. Meillä ei ole erityistä terroris-
miongelmaa, eikä joukkotuhoaseiden 
leviäminen ole uhka nimenomaan suo-
malaisille, jotka ovat tottuneet elämään 
maailman suurimpien ydinasekeskit-
tymien naapurissa. Siksi myöskään 
turvallisuuspolitiikan peruslinjaukset 
eivät Suomessa välttämättä vastaa EU:
n ydinmaiden ratkaisuja. Maantieteelli-
set tekijät ja historialliset kokemukset 
tuottavat erilaisia johtopäätöksiä.

Ajankohtaisessa tilannekehityk-
sessä ei ole Suomen kannalta mitään 
periaatteellisesti uutta. Suurvaltojen 
siirtäessä sotilaallista painopistettään 
yhä enemmän Lähi-itään ja Aasiaan 
tänne sivusuunnalle ei ole odotettavis-
sa merkittäviä sotilaallisia keskityksiä. 
Puolustuksen uhkakuva on siis helpot-
tunut, mutta ei myöskään tehokkaita 
apuvoimia olisi odotettavissa.

Suurvaltoja ei  
kannata matkia

Suomelle vaatimus oman alueen puo-
lustuskyvystä on itsestäänselvyys, 
sillä missään muualla siitä ei kanneta 
huolta. Uusia painotuksia on yhteis-
työ Euroopan unionin puitteissa. EU 
ei ole sotilasliitto vaan ennen kaikkea 
taloudellinen ja poliittinen yhteisö, joka 
kehittää itselleen valmiutta myös moni-
puoliseen kriisien hallintaan. Suomen 
linjauksissa on korostettu tarvetta 
säilyttää sotilasasioissa päätösvalta 
omissa käsissä, jolloin vedetään raja 
kansainväliseen sotilasyhteistyöhön 
osallistumisen ja sotilaallisen liittou-
tumisen välille.

Uusimpien strategisten oppien 
lisäksi Suomessa on syytä perehtyä 
viimeisiin sotakokemuksiin myös 
operatiivisella ja taktisella tasolla. 
Näyttää siltä, että suomalaistyyppinen 
alueellinen puolustus saa maailmal-
la jälleen uutta arvostusta, mutta sen 

Sotilaallinen turvallisuusympäristö

Ote eduskunnan hyväksymästä puolustusvaliokunnan 
mietinnöstä 14.12.2001, jossa arvioitiin valtioneuvoston 
turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa 2001:

”Maamme geostrateginen asema saattaa aiheuttaa sen, että 
Suomi omista toimistaan riippumattomista syistä joutuu sotatoi-
mialueeksi vakavassa ja ehkä pitkän ajan kuluessa kehittyvässä 
kriisissä, johon suurvallat ovat kietoutuneet ja jonka syyt saattavat 
olla etäällä Suomesta. Tällaisesta mahdollisuudesta voidaan käyt-
tää nimitystä geostrategisista tekijöistä aiheutuva uhka. Valiokunta 
pitää tätä uhkakuvaa varsin merkittävänä, vaikka se selonteossa 
onkin jäänyt vähälle huomiolle.

Suomella on tässä suhteessa lähialueillaankin kaksi erillistä 
painopistesuuntaa: Itämeren alue ja pohjoiset merialueet, joita 
koskevista konflikteista sotilaallinen uhka saattaa ulottua myös 
Suomeen. Puolustusvaliokunta pitää tärkeänä, että geostrategi-
sista tekijöistä aiheutuva uhka otetaan huomioon vuoden 2004 
selonteossa.”

Ydinkäyttöinen	lentotukialus	kuuluu	suurvallan	asearsenaaliin.
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hyväksikäyttö edellyttää myös omien 
toimintamenetelmien jatkuvaa kehittä-
mistä. Uusin teknologiakaan ei välttä-
mättä ole kallista, jos osataan hankkia 
oikeita aseita ja muuta sotavarustusta 
sopivat määrät. Olennaista on, että teh-
dään maanpuolustuksen tilannearviot 

omista lähtökohdista ja intresseistä eikä 
matkien suurvaltojen oppeja, jotka on 
kehitetty toisiin oloihin. 
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odankäynnin yksityistäminen 
on nimitys kehityskululle, jossa 
aiemmin kansallisvaltion ase-

voimien itse toteuttamat, sodankäyntiin 
suoraan tai epäsuorasti liittyvät tehtä-
vät ja toiminnan osa-alueet annetaan 
yksityisten yritysten hoidettaviksi. 
Julkisuudessa käytävää keskustelua 
yksityistämisestä leimaa myös palkka-
soturi-termi ja siihen liittyvät kielteiset 
mielleyhtymät. Tehtävien ja toisaalta 
yksityisten yritysten tarjoamien pal-
velujen monimuotoisuus rikkoo pe-
rinteistä selkeää jakoa sotilaallisen ja 
siviilitoiminnan kenttiin. Pidemmäl-
lä aikavälillä tämä muutos on haaste 
yleensä sodan kuvalle ja sille, mikä 
kuuluu sodan ja yleensä sotilaallisen 
toiminnan kattokäsitteiden alle. Yksi-
tyistäminen, sen edut ja haitat, koske-
vat myös yleistä länsimaista kehitystä 
myötäilevää Suomea.

Sotilaallinen 
yksityisyritteliäisyys 

historiassa

Napoleonin ajoista aina kylmän sodan 
lopulle asti sodankäynti ja sota koet-
tiin ilmiöiksi, jotka kuuluivat miltei 
yksinomaan (kansallis)valtioiden ase-
voimille. Yleisen asevelvollisuuden 
myötä valtio otti hiljalleen suoraan 
hallintaansa asevoiman käytön koko 
kentän. Trendi saavutti huippunsa 
1900-luvulla, sotaa kävivät asevelvolli-
set massa-armeijat, ja valtio pyrki suo-
raan hallinnoimaan mahdollisimman 
laajaa sektoria sotaan ja sodankäyntiin 
liittyvistä toimista. Kansallisvaltion 
suvereniteetin keskeisiin mittapuihin 
onkin kuulunut monopoli pakko- ja 

väkivaltakoneistoihin alueellaan.
Pakko- ja väkivaltakoneistojen 

päätyminen valtioiden monopoleiksi 
on kuitenkin pidemmällä aikavälillä 
tarkasteltuna poikkeuksellinen kehi-
tyskulku. Niin esimodernit kuin uuden 
ajan alunkin armeijat Euroopassa toi-
mivat pikemmin kontrahtiperiaatteella. 
Eritoten sveitsiläiset saavuttivat mai-
netta myöhäiskeskiajalta lähtien palk-
kasotureina, ja 1700-luvulla jokaisella 
itseään kunnioittavalla monarkilla oli 
oma rykmenttinsä sveitsiläisiä. Paavin 
sveitsiläiskaarti jatkaa yhä samaa pe-
rinnettä. Pitkään 1800-luvulle erityi-
sesti huoltoon liittyvät toiminnot olivat 
aivan yleisesti yksityisten toimijoiden 
käsissä. Myös kaupallisilla yrityksillä 
saattoi olla mittava asevoima. Esimer-
kiksi Intiaa käytännössä 1800-luvun 
puoliväliin hallinneella Englannin Itä-
Intian kauppakomppanialla oli oma 
armeija.

Vahvistuessaan valtiot aikanaan 
ottivat mahdollisimman laajasti hal-
tuunsa sodankäyntiin liittyvien toi-
mintojen kentän. Näin varmistettiin 
sotavoiman parempi kontrolli sekä 

sodankäyntiin liittyvien tehtäväkenttien 
hallinta ja toimivuus myös poikkeus-
oloissa. Valtion rooli kasvoi, koska se 
oli historiallisen kehityksen johdosta 
mahdollista ja koska niin saavutettiin 
parempi ote asevoimista. Asevoimien 
valtiollistuminen on siten tärkeä ilmiö 
nykyaikaisten valtioiden ja valtiojär-
jestelmän syntyprosessissa. 

Ulkoistaminen muotiin 
kylmän sodan jälkeen

Pian kylmän sodan jälkeen kansain-
väliseen tietoisuuteen nousivat uuden-
laiset sotilaallista osaamista tarjoavat 
organisaatiot. Kylmän sodan vastak-
kainasettelujen ja etupiirijakojen pur-
kautuminen tarjosi mahdollisuuden 
myös näille uusille toimijoille. Asevoi-
mien supistaminen ympäri maailman 
taas toi markkinoille runsaasti enti-
siä ammattisotilaita, jotka saattoivat 
löytää käyttöä kyvyilleen sotilaallisia 
palveluja tarjoavista yrityksistä. Esi-
merkiksi eteläafrikkalainen Executive 
Outcomes saavutti menestystä Sierra 
Leonessa, jossa yritys (1995-1996) 

Väkivaltakoneisto valtion monopolina on 
poikkeuksellista historiassa, kirjoittaa filosofian 

maisteri Joonas Sipilä. Strategian laitoksen tutkijan 
mukaan muodissa oleva ulkoistaminen sen sijaan ei ole 
poikkeuksellista sotahistoriassa. Kirjoitus avaa erittäin 
mielenkiintoisen polun aikamme sodan kuvaan, jossa 
tietä yksityistämiselle on palvellut ajatus, että sotaa 

käytäisiin rajoitetusti ja muualla kuin omalla maaperällä. 
Ulkoistaminen ja yksityistäminen eivät välttämättä aina 

palvele asevoimien etuja.

Sodan	yksityistäminen
Teksti: Joonas Sipilä

S
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Strasserin hallituksen palkkaamana 
löi RUF:n sissit pakottaen heidät neu-
vottelupöytään. Se myös valtasi Konon 
timanttikaivokset, joita Sierra Leonen 
hallituksen siunauksella monikansal-
linen Branch Energy alkoi hyödyntää. 
Toisaalta MPRI:n vastaitsenäistyneen 
Kroatian armeijalle tarjoaman osaami-
sen ja koulutuksen on katsottu olleen 
pääasiallinen selitys sille, että Kroatian 
onnistui nopeassa operaatiossa lyödä 
Serbia vuonna 1995. 

Yhdysvaltain asevoimat on 1990-
luvulta alkaen yhä määrätietoisemmin 
ulkoistanut lukuisia toimintojaan, joista 
osa on suoraan sidoksissa elintärkeisiin 
etuihin ja ydintoimintoihin. Yksityis-
ten palveluina alihankitaan toimintoja 
lähtien ydinasesiilojen lähisuojelusta 
ultramodernien B-2 pommittajien yl-
läpitoon ja hallintoon tai logistiikkaan 
ja huoltoon sotatoimialueilla. Ulkois-
tamisen trendi on myös kasvava Eu-
roopassa. 

Irakin sota ja yhä edelleen jatkuva 
erittäin tulenarka ja sekava tilanne on 
paitsi tarjonnut markkinoita yksityisille 
alan yrityksille myös pitänyt sotilaalli-
sia palveluita tarjoavat yritykset ylei-
sessä tietoisuudessa. Yksityisten rooli 
Irakissa on merkittävä. Siellä on arvi-
oitu toimivan jopa 100 000 yksityisten 
yritysten työntekijää mitä erilaisimmis-
sa tehtävissä. Yksityisten palveluksessa 
olevia sotilaallisissa tehtävissä toimi-
via henkilöitä on yksin Irakissa kuollut 
satoja. 

Sotilaallisia palveluja tarjoavilla 
yrityksillä on vahvoja lobbaus-ryhmiä, 
jotka pyrkivät parantamaan ”turvalli-
suusteollisuuden” julkisuuskuvaa ja 
ajamaan sen etuja. Puhuttaessa yksi-
tyisistä toimijoista asevoimien ja so-
dankäynnin yhteydessä huomio usein 
kääntyy taistelu- ja suojelutehtäviä 
tuottaviin yrityksiin, kun taas vähem-
män dramaattiseen, mutta samaan 
muutokseen olennaisesti kuuluvaan yk-
sityistämiseen ja ulkoistamiseen muilla 
alueilla kiinnitetään usein pienempää 
huomiota. Yksityisten rooli on kasva-
nut voimakkaasti myös ylläpidon, huol-
lon, muonituksen samoin kuin vaikkapa 
koulutuksen ja tiedustelunkin saralla. 
Kylmän sodan loppumisen ohella ns. 
”yksityisen turvallisuusteollisuuden” 
syntyyn ja aseman vakiintumiseen 
on vaikuttanut voimakkaasti toisen 
maailmansodan loppumisesta lähtien 

länsimaissa vallinnut ja alati vahvis-
tuva yleinen hallinnollinen trendi, joka 
itseisarvoisesti suosii toimintojen yksi-
tyistämistä ja ulkoistamista. 

Yksityistämisen 
heijastumat poliittis-
strategisella tasolla

Sodankäynnin ja sodankäyntiin liitty-
vien toimintojen osittainen siirtyminen 
pois valtioiden suorasta vallasta hei-
jastuu kansainvälisessä järjestelmässä 
vallitsevaan sodan kuvaan ja muovaa 
osaltaan käsityksiä asevoiman käytet-
tävyydestä. Syvimmällä tasolla trendi 
kertoo länsimaisten yhteiskuntien 
uhkamalleista ja niiden uhkakuvista. 
Yksityistämisen taustalla onkin ääneen 
lausumaton usko tulevaisuuden sotien 
rajoittuneisuuteen tai ainakin siihen, 
että sodat käydään ”jossain muualla”. 
Vallitsee siis yhteinen ymmärrys va-
kaasta ja pysyvästä kansainvälisestä 
järjestelmästä, jossa ilmenevä sota ei 
vahvan valtion näkökulmasta ole to-
taalista ja koko yhteiskunnan olemas-
saoloa uhkaavaa. Sama ajatus vaikuttaa 
myös armeijoiden supistamisen taus-
talla; asevoimien ei enää ensisijaisesti 
tarvitse varautua toimimaan laajoilla 
maa-alueilla monilukuista maahantun-
keutujaa vastaan. 

Poliittis-strategisella tasolla valti-

oiden turvautuminen yksityisten toi-
mijoiden käyttöön laajentaa valtioiden 
mahdollisuuksia käyttää asevoimaa 
(ulko)poliittisena instrumenttina. Jul-
kisia tavoitteita voidaan pyrkiä saavut-
tamaan yksityisin aseellisin keinoin ja 
pienemmin kansainvälisin tai sisäpo-
liittisin panoksin. 

Yksityisten yritysten käytöllä valtio 
voi myös onnistua pitämään mediahuo-
mion pienempänä ja rakentamaan väli-
matkaa mahdollisesti (henkilö)tappioita 
aiheuttavan toiminnan ja valtion välille 
niin koti- kuin ulkomaillakin ja vähen-
tämään (sisä)poliittisia panoksia. Tällä 
tasolla yksityisten sotilaallisia palvelui-
ta tarjoavien yritysten nousu osaltaan 
vaikuttaa siihen, mihin asevoimaa voi-
daan katsoa käytettävän. Esimerkiksi 
siinä, missä jokainen Irakissa kuollut 
yhdysvaltalainen sotilas tulee julkiseen 
tietoon, ei Irakissa toimivien yksityis-
ten määrää edes tiedetä tarkkaan eikä 
heidän tappioitaankaan rekisteröidä. 
Tämä on tietysti omiaan heikentä-
mään toimien läpinäkyvyyttä ja de-
mokraattista kontrollia, mikä kenties 
madaltaa asevoiman käytön kynnystä. 
Tällaisten yksityisten yritysten edusta-
jien kansainvälisoikeudellinen asema 
tai vastuukysymykset eivät ole ainoa 
ongelma, ne myös olemassaolollaan 
osaltaan entisestään hämärtävät sodan 
ja rauhan välistä rajaa. Äärimmillään 
tämä voi vaikuttaa asevoiman käytön 
perinteiseen luonteeseen pohjimmil-
taan poliittisena toimena. 

Mikäli julkishallinnon suunnittelu 
ja poliittinen järjestelmä eivät pysty 
takaamaan asevoiman käytön perus-
teluiden läpinäkyvyyttä, voi valtion 
poliittisen intressin rinnalle nousta 
esimerkiksi yksityinen liiketaloudel-
linen intressi. 

Sotilaallisia palveluja tarjoavat yri-
tykset ovat myös nostaneet uusia toimi-
joita aseellisten konfliktien osapuoliksi. 
Erityisesti luonnonvaroja epävakailla 
alueilla hyödyntävät (monikansalliset) 
suuryhtiöt ovat turvautuneet yksityisten 
yritysten palveluksiin sekä palkkaamal-
la niitä suoraan suojelutehtäviin että 
epäsuorasti kouluttamaan toiminta-
alueen valtiollisia asevoimia niiden 
toimintakyvyn ja sitä kautta turvalli-
suuden parantamiseksi. Esimerkiksi 
Nigeriassa toimivat öljy-yhtiöt, Shell 
ennen kaikkea, ovat yksityisten soti-
laallisia palveluja tarjoavien yritysten 

Joonas Sipilä
filosofian maisteri
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välityksellä tukeneet Nigerian asevoi-
mia, jotta ne pystyisivät paremmin 
takaamaan öljy-yhtiöiden edustajien 
ja toimialueen turvallisuuden. Suur-
yritysten ohella monet ei-valtiolliset 
organisaatiot, jotka toimivat levot-
tomilla alueilla, käyttävät yksityisiä 
sotilaallisia palveluja turvallisuutensa 
takaamiseen.

Yksityiset kentällä,  
kuka vastaa

Vaativissa operaatioissa yksityis-
ten, erityisesti aseellisissa tehtävissä 
toimivien yritysten ja valtiollisten 
asevoimien välillä on ollut kitkaa. 
Esimerkiksi Irakista on tullut valituk-
sia muun muassa yksityisten ryhmien 
kieltäytymisestä hoitaa tehtäviä tilan-
teen luisuessa heidän näkökulmastaan 
vaaralliseksi sekä raportteja vaikeuksis-
ta yhteistoiminnassa ja tiedonkulussa. 
Yksi synkimmistä esimerkeistä lienee 
maaliskuun 2004 tapahtumat Falluja-
hissa. Siellä ennestään räjähdysherkkä 
tilanne, jonka kiristymiseen yksityisten 
yritysten työntekijät käyttäytymisel-
lään olivat olleet osasyyllisiä, johti 
kansainvälistä huomiota saaneisiin 

tapahtumiin. Neljä huoltokuljetusta 
suojannutta Blackwaterin työntekijää 
joutui vangiksi ja paikallisten mur-
haamaksi. Saatto-operaatio oli puut-
teellisesti suunniteltu ja toteutettu. 
Tapahtuma sai suurta julkisuutta, kun 
uutiskuvat siltaan ripustettujen miesten 
runnelluista ruumiista levisivät maail-
man tietoisuuteen. Tämä taas pakotti 
paikallisten Yhdysvaltain merijalka-
väen joukkojen komentajan muutta-
maan suunnitelmiaan ja aloittamaan 
Fallujahissa operaation, johon ei ollut 
varauduttu. Kuvaavaa on myös, että 
Blackwater on kieltänyt olevansa vas-
tuussa työntekijöidensä kuolemasta ja 
on julkisesti ilmoittanut, ettei tiedä kuka 
oli vastuussa katastrofiin johtaneen 
tehtävän koordinoinnista. Turvatiimin 
Blackwaterilta vuokrasi kyproslainen 
muonituspalveluja tarjoava yritys ESS 
kuwaitilaisen yrityksen välityksellä. 
Siitä, miten alihankintaketju ESS:stä 
eteenpäin jatkui, kiistellään yhä.

Sodankäynnin yksityistäminen tuo 
mukanaan myös lainsäädännöllisiä 
ongelmia ja on omiaan hämärtämään 
kuvaa sodankäynnin osapuolista ja 
heidän vastuistaan. Esimerkiksi yhtään 
yksityisen sotilaallisen yhtiön työnte-
kijää ei ole toistaiseksi asetettu syyt-

teeseen toimista Irakissa, mikä tuskin 
on merkki kymmenien tuhansien työn-
tekijöiden moitteettomuudesta. Julki-
sin varoin hankitut, mutta yksityisen 
omilla ehdoillaan toteuttamat operaati-
ot ovatkin lähtökohtaisesti heikommin 
valvottavissa. Kentällä taas sotilaalli-
sia turvatehtäviä tuottavien yritysten 
työntekijöitä voi ulkopuolisten usein 
olla miltei mahdotonta erottaa valtion 
asevoimien sotilaista esimerkiksi va-
rustuksen perusteella. Tämä on omiaan 
hämärtämään käsitystä siitä, mistä yk-
sityinen alkaa ja valtiollinen loppuu ja 
kuka toiminnasta vastaa. 

Sotilaskulttuuri muuttuu

Sota ja sodan uhka eivät enää koske 
yhtä laajamittaisesti länsimaisia yh-
teiskuntia, ja vaikka sota näyttäytyy 
uutismediassa, se ei enää suoranaisesti 
kuulu tavallisten ihmisten kokemus-
maailmaan. Ulkoistaminen ja ”yksityis-
ten sotilaiden” olemassaolo vaikuttavat 
osaltaan siihen, että ”sodankävijöiden” 
rooli yhteiskunnassa tulee yhä epäsel-
vemmäksi tavallisille ihmisille. Tämä 
vaikuttaa heikentävästi asevoimien 
yhteiskunnalliseen rooliin. 

Yksityisten yritysten roolin kasvun 

Pääosa	Vinka	koulukoneilla	Ilmasotakoulussa	käynnistyvästä	lentokoulutuksesta	ja	koneiden	tekninen	
tuki	on	ulkoistettu	Patrialle.
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myötä on myös kysyntä sotilaallisen 
alan osaamiselle noussut rajusti valtioi-
den asevoimien ulkopuolella. Tämä on 
kasvava ongelma valtiollisille asevoi-
mille, joiden on hyvin vaikea kilpailla 
yksityisten yritysten tarjoamia palkkoja 
vastaan. Erityisesti erikoisjoukkojen 
henkilöstön kysyntä on ollut kovaa. 
Valtioiden asevoimien tappio on sitäkin 
kalliimpi, koska valtiot tukevat epä-
suorasti sotilaallisia palveluja tarjoa-
vien yhtiöiden toimintaa kouluttamalla 
suurella rahalla itselleen osaajia, jotka 
yhtiöt sitten houkuttelevat palveluk-
seensa. Suomessa sotilashenkilöstön 
siirtyminen yksityisten palvelukseen 
ei ole ollut ongelma, pois lukien so-
tilaslentäjien pako Finnairille ja SAS:
lle 1990-luvun lopussa, minkä hal-
litsemiseksi lentäjien palkkoja puo-
lustusvoimissa korotettiin tuntuvasti. 
Tilanne voi Suomessakin muuttua, kun 
tulevaisuudessa globaalit yhä laajem-
min hyväksytyt ja palkkasoturileimasta 

vapaat markkinat luovat selkeää ky-
syntää paljon aikaisempaa laajemmalle 
piirille sotilasasiantuntemusta. 

Sotilaallisia palveluja tarjoavien 
yritysten kohdalla vaikuttaa erityisesti 
Yhdysvalloissa ns. ”pyöröovi-ilmiö”. 
Sillä viitataan sotilaiden taipumuk-
seen siirtyä varsinaisen sotilasuransa 
jälkeen yksityisten sotilaallisia palve-
luja tuottavien yritysten palvelukseen 
ja toisaalta joidenkin yritysten johto-
henkilöiden päätymistä merkittäviin 
asemiin hallinnossa. Tällä on nähty 
olevan vaikutuksia päättävissä asemis-
sa olevien sotilaiden suhtautumiseen 
entisten kollegoidensa pyörittämiin 
yrityksiin, jotka jatkossa mahdollisesti 
ovat heidän omia työnantajiaan, sekä 
toisaalta hallintovirkamiesten pyrki-
myksiin ohjata sopimuksia ”omille” 
yhtiöilleen. Tämä voi luoda väylän, 
jonka kautta yksityinen liiketaloudel-
linen etu saattaa tulla uudella tavalla 
mukaan poliittiseen tavoitteenasette-

luun ja heikentää perinteistä politiikan 
ja sotilaallisen toiminnan yhteyttä. 

Ulkoistaminen voi heijastua myös 
muilla tavoin sotilaalliseen kulttuuriin 
ja identiteettiin länsimaissa. Yksityisten 
yritysten asteittainen asettuminen kou-
lutettavien ja valtion ”väliin” muuttaa 
koulutuksen yhteiskunnallista luonnet-
ta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa suu-
rimman osan maavoimien upseereista 
tuottava yliopistojen yhteydessä toi-
miva ns. ROTC-järjestelmä on asteit-
tain ulkoistettu. Yhdysvalloissa onkin 
kannettu huolta siitä, miten upseerien 
arvomaailman ihanteet uhrautuvasta 
maan ja kansan palvelusta välittyvät 
kaupallisen toimijan kautta tuleville 
upseereille. Isossa-Britanniassa puo-
lestaan yksityiset toimijat ovat mukana 
tavalla tai toisella jo 80 %:ssa koulu-
tuksesta. Tämänkaltaisen kulttuurisen 
muutoksen vaikutus ulottuu syvälle, ja 
sen tulevaisuuden merkitystä on vaikea 
arvioida. 

Yhdysvaltain	puolustusministeriö	valitsi	yhdeksi	yhteistyökumppaneistaan	DynCorp	International	yhtiön	
tukemaan	Afganistanin	turvallisuutta.	
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Hyödyt ja riskit 
tapauskohtaisia

Yksityisten toimijoiden vaikutus sodan 
kuvaan ja kansainvälisen turvallisuus-
järjestelmän toimintaan ilmenee useilla 
tasoilla. Ulkoistamisen ja yksityisten 
sotilaallisia palveluja tuottavien yri-
tysten luomat potentiaaliset hyödyt ja 
riskit ovat erilaisia erilaisissa valtiois-
sa. ”Vahvoissa” valtioissa poliittisen 
kontrollin menetys siten, että yhtiöt 
muodostaisivat esimerkiksi sisäisen 
uhkan valtionjohdolle, tuskin lienee 
mahdollista pitkälläkään aikavälillä. 
Vastaavasti palvelujen ulkoistamises-
ta saatavat hyödytkään eivät suoraan 
näyttäydy dramaattisen merkittävinä, 
vaan vaikutukset ulottuvat lähinnä 
poliittiselle ja yhteiskunnalliselle ta-
solle. 

Niin sanotuissa ”heikoissa” val-
tioissa, joissa hallinnon toimivuus ja 
ote yhteiskunnasta ja sen rakenteista on 
paljon heikompi ja/tai haastettu, tilanne 
on toinen. Näissä valtioissa sotilaallis-
ten palvelujen ostaminen yksityisiltä 
yrityksiltä, jotka lähtökohtaisesti toimi-
vat vahvoista valtioista käsin ja aina-
kin epäsuorasti edustavat tehokkuutta 
ja välitöntä käyttövalmiutta, voi olla 
erittäin kannattavaa, ja hyödyt erityi-
sesti lyhyellä aikavälillä mittavia. Hei-
koille valtioille kansainväliset vahvat 
yksityisten sotilaallisten palvelujen 
markkinat tarjoavat nopean oikotien 
varallisuuden muuttamiseksi, aina-
kin väliaikaiseksi, sotapotentiaaliksi. 
Leimaa antavaa ”turvallisuusteollisuu-
delle” on, että sotilaallisia palveluita 
tuottavat yritykset ovat sidoksissa ns. 
vahvoihin valtioihin. Toisin sanoen 
ne ovat useimmiten länsimaisia ja/tai 
niiden palveluita käyttävät tai rahoitta-
vat länsimaiset valtiot tai yhtiöt. 

Lupaukset 
kustannushyödyistä

Jatkuvasti lisääntyvää turvautumista 
yksityisten yritysten käyttöön perus-
tellaan yleisimmin kustannushyötyjen 
saavuttamisella, joustavuudella ja kes-
kittymisellä ydintoimintoihin. Tekninen 
kehitys ja erikoistuminen ovat myös 
johtaneet siihen, ettei kaikkein moni-
mutkaisimpia järjestelmiä varten edes 
kannata yrittää rakentaa kaiken katta-
vaa huoltojärjestelmää vaan valmius 

ylläpitohuoltoon ja korjauksiin riittää. 
Tälle kehitykselle antaa lisäpontta kau-
pallisten komponenttien ja ratkaisujen 
käyttö asevoimissakin, mikä puolestaan 
lisää mahdollisten palvelun tarjoajien 
määrää. 

Yksityisten palveluiden käyttö avaa 
valtioiden asevoimille mahdollisuuksia 
tehostaa toimintaa. Ulkoistaminen tar-
joaa jo nyt, ja tulevaisuudessa kenties 
vieläkin merkittävämmässä määrin, 
option valtion itse tuottamille kyvyil-
le. Valtion ei tarvitse kehittää ja yllä-
pitää kaikkia palveluita ja toimintoja 
itse, vaan se voi hankkia puuttuvat 
osat yksityisiltä. Asevoiman käytön 
periaatteiden muuttuessa ja erityistar-
peiden lisääntyessä ulkoistaminen voi 
tuoda lisäarvoa. Tällaisia erityistarpei-
ta voivat esimerkiksi olla kielitaito ja 
kulttuurintuntemus. 

Ulkomailla tapahtuvissa operaa-
tioissa erityistarpeisiin voi pyrkiä 
vastaamaan myös palkkaamalla yk-
sityisen yrityksen kautta paikallista 
puolisotilaallista voimaa. Toisaalta 
epäsymmetrisen sodan haasteet ja 
epätietoisuus mahdollisten uusien 
uhkien ja uhkatekijöiden luonteesta 
vaikeuttavat johdonmukaista panos-
tusta sotilaallisiin kykyihin - kaikkeen 
mahdolliseen ei voi varautua ja enna-
koinnilla sekä ennakkopanostuksella 
on rajansa. Tällöin mahdollisesti nou-
seviin uusiin epäsymmetrisiin uhkiin 
voi ainakin lyhyellä tähtäimellä vastata 
ostamalla tarvittaessa erityisosaamista 
yksityiseltä. Palvelujen ostaminen voi 
olla edullisempaa kuin oman voiman 
kouluttaminen, varustaminen, kehittä-
minen ja ylläpito. Esimerkiksi strate-
gista ilmakuljetuskapasiteettia voi olla 
usein mutkattominta ja edullisinta ostaa 
yksityisiltä palveluna tarpeen mukai-
sesti kuin hankkia asiaankuuluvia val-
miuksia itse. Kiinteiden kustannusten 
korkeuteen liittyvät myös hyvinvointi-
valtioiden asettamat reunaehdot, kuten 
työvoiman kalleus. Yksityistäminen ja 
ulkoistaminen ovat myös väylä orga-
nisaatiorakenteen keventämiseen ja 
menojen supistamiseen.

Ulkoistaminen heikentää 
aina kontrollia

Ulkoistaminen aiheuttaa kuitenkin aina 
väistämättä funktionaalisen kontrollin 
heikkenemistä. Tilaajan sopimuspe-

rusteiset mahdollisuudet vaikuttaa 
palveluun ja sen tuottamistapaan ovat 
väistämättä vähäisempiä, kuin jos 
palvelu tuotettaisiin itse. Esimerkiksi 
tilaajan mahdollisuus vaikuttaa siihen, 
ketkä yksittäiset ihmiset ulkoistetun 
palvelun loppujen lopuksi tuottavat, 
on lähtökohtaisesti paljon rajallisempi 
kuin oman henkilöstön ollessa kysees-
sä. Tämä ei välttämättä ole huono asia, 
mutta tietoturva, käskyvaltasuhteet ja 
lainsäädännöllinen pohja ovat kaikkea 
muuta kuin itsestään selviä - erityisesti 
jos kyseessä on monikansallinen yritys. 
Toisaalta epäedulliset sopimukset, syn-
tyvä riippuvuus yksittäisestä palvelujen 
tarjoajasta tai markkinoiden kilpailu-
mekanismien toimimattomuus ovat 
mahdollisia riskejä, jotka toteutuessaan 
voivat aiheuttaa suuriakin taloudellisia 
tappioita tai heikentää ulkoistamisso-
pimusten sitoman organisaation omaa 
kykyä suunnanmuutoksiin.

On myös muistettava, että kan-
sainvälinen järjestelmä on hauraampi 
kuin koskaan. Mahdollisten maail-
mantalouden häiriöiden ei tarvitse olla 
katastrofaalisia voidakseen aiheuttaa 
merkittäviä paineita yksityisen sekto-
rin toimijoille ja heidän tarjoamilleen 
palveluille. Tämä voi lisätä kriisiolois-
sa toimivaksi tarkoitetun järjestelmän 
herkkyyttä poikkeusoloissa. 

Aikanaan valtiot ottivat väkival-
takoneistot suoraan hallintaansa. Se 
oli paitsi keino lisätä valtioiden valtaa 
myös paras tapa taata näiden osako-
konaisuuksien toimivuus. Nyt näihin 
toimintoihin haetaan lisää joustavuutta 
ja tehokkuutta palauttamalla niitä osin 
toisiin käsiin. Sodankäynnin yksityis-
täminen haastaa monia perinteisiä 
käsityksiä asevoimien roolista yhteis-
kunnassa ja on osaltaan muokkaamassa 
sodan kuvaa.   

FM Joonas Sipilä toimii Maan-
puolustuskorkeakoulun Strategian 
laitoksen suunnittelijana ja hän on 
perehtynyt sodan teoriaan sekä sodan 
kuvan muutokseen. Hän valmistelee 
väitöskirjaa Helsingin yliopistolle myö-
häis-roomalaisesta hallinnosta. 
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ota, sankaruus ja sankarikuolema 
liittyvät käsitteinä tiiviisti toisiin-
sa. Sankaruus on länsimaisessa 

kulttuurissa yhdistetty perinteisesti juuri 
sotaan. Antiikin Kreikassa heeroksek-
si eli puolijumalien joukkoon saattoi 
päästä tekemällä muitakin suuria tekoja, 
mutta varmimmin sankarin nimen sai 
kuolemalla sodassa. Kaatuneita sotilai-
ta myös kunnioitettiin eri tavoin kuin 
muulla tavoin kuolleita. Esimerkiksi 
Spartassa nimetyn haudan saivat vain 
sodassa kuolleet, ja muut haudattiin ni-
mettöminä. Antiikin kulttuurin merkitys 
uudemmillekin sotilaallisille ihanteille 
on suuri. Sodan kunniakkuus ja sodassa 
kuolleiden erityinen merkitys yhteisö-
jen itseymmärrykselle ovat asioita, joita 
nykyisetkin yhteiskunnat käsittelevät 
jatkuvasti.

Käytännössä sotilaan kuolemaan ja 
siihen suhtautumiseen vaikuttavat monet 
seikat. Kuolema on aina muutakin kuin 
abstraktio: ruumiit on haudattava tai 
muulla tavoin käsiteltävä mahdollisim-
man pian. Hygienia ja sairauksien pelko 
eivät ole ainoa syitä tähän, vaan kuollei-
ta kohtaan tunnetaan perinteisesti myös 
pelkoa ja kunnioitusta. Suuria tappioita 
aiheuttaneissa taisteluissa kovin suureen 
kunnioitukseen ei aina ole ollut tilaisuut-
ta, vaan vainajat on peitelty mahdolli-
simman nopeasti joukkohautoihin.

Sotilaan haudan merkitys

Tasa-arvo on ollut useimmiten tuntema-
tonta sotilaiden hautaamisessa. Antiikin 

kaupunkivaltioiden ajan kaatuneiden 
kunnioitus muuttui jo Rooman valtakun-
nan laajetessa välinpitämättömyydeksi, 
ja tämä asenne leimasi varsinkin suurem-
pien armeijoiden kaatuneiden kohtelua 
vuosisatojen ajan. Rivimiehet haudat-
tiin useimmiten vähäisin menoin, kun 
taas korkea-arvoisimmat upseerit, jotka 
menneinä vuosisatoina olivat yleen-
sä myös aatelisia, tuotiin kotiseutujen 
sukuhautoihin ja heidän hautajaisensa 
olivat julkinen spektaakkeli.

Tilanne muuttui viimeistään 1800-
luvulla, jolloin kehittyvä ja levinnyt kan-
sallisuusaate muutti käsityksiä sotilaista 
ja sodan merkityksestä. Sodat eivät enää 
olleet vain hallitsijoiden yksityisiä hank-
keita, joissa uskollisuutta olisi osoitettu 
ensisijaisesti kuninkaalle. Jokaisen kan-
salaisen ajateltiin sitoutuneen kansakun-
taan, ja sodat taas nähtiin nimenomaan 
kansakuntien yhteenottoina. Kansakunta 
nähdään nationalismissa usein perheenä, 
jolloin tunteenomainen suhtautuminen 
sotaan voidaan liittää suoraan oman per-
heen kohtaloon. Toisaalta kansakunta 
on moraalinen perusta, josta riippuu 
yksilön olemassaolo myös abstraktilla 
tasolla. Nähtiin asia miten vain, sotilaan 
kaatumisen merkitys tuli niin yksilöiden 
kuin kansallisellakin tasolla erilaiseksi 
kuin aiemmin.

Ensimmäistä maailmansotaa pide-
tään virstanpylväänä moniin sotaan ja 
kansakuntaan liittyvissä kysymyksissä, 
ja sitä se oli myös kaatuneisiin suhtautu-
misen osalta. Ensimmäisen maailmanso-
dan suurimmat sotaa käyvät maat lähtivät 

kaikki siitä, että sotilaat haudataan tais-
telukenttien välittömään läheisyyteen 
kenttähautoihin, kuten useimmiten ai-
emminkin. Myöhemmin muodostettiin 
suuria, yhteisiä sankarihautausmaita, 
joista tuli maailmansotien välisenä 
aikana eräänlaisia pyhiinvaelluskohteita 
- voidaanpa sanoa massaturismin synty-
neen osittain sankarihaudoille tehtyjen 
pakettimatkojen seurauksena. Eri maissa 
yhteisiin sankarihautoihin suhtautumi-
nen vaihteli kuitenkin paljon. Kaikkia 
kaatuneiden omaisia ei tyydyttänyt ken-
ties kaukanakin sijaitsevalla haudalla 
vieraileminen. Oma ongelmansa olivat 
tietysti ne lukuisat ensimmäisen maail-
mansodan kaatuneet, joita ei syystä tai 
toisesta koskaan löydetty.

Kaatuneen sotilaan ruumiiseen liit-
tyy monia merkityksiä, ja voidaan kysyä, 
kenelle se lopulta kuuluu. Ensimmäi-
sessä maailmansodassa Yhdysvaltojen 
toiminta kuvaa hyvin tähän liittyviä 
erilaisia pyrkimyksiä. Aiemmissa ”me-
rentakaisissa” sodissa maan kaatuneet 
sotilaat oli kuljetettu kotiseuduilleen, ja 

Sodassa kaatuneisiin suhtautuminen on vaihdellut 
sodan ja ajan myötä. Sodissa kuolleiden merkitys 

yhteisöjen itseymmärrykselle on asia, jota käsitellään 
myös informaatioajan sodissa. Valtiotieteen tohtori Ilona 

Kemppaisen mukaan tuhansia vuosia vanhat ajatukset 
sotilaan kaatumisen kunniakkuudesta ja tärkeydestä 

ovat edelleen läsnä nykyisissä sodissa.

Kuolema	sodassa
Teksti: Ilona Kemppainen

Ilona Kemppainen
valtiotieteen tohtori

S
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omaisten oli tätä taustaa vasten luonte-
vaa olettaa saavansa kaatuneensa kotiin 
Ranskasta. Kun maa liittyi ensimmäi-
seen maailmansotaan, tehtiin samalla jäl-
leen päätös kaatuneiden evakuoimisesta 
kotimaahan.

Kuitenkin vuonna 1919 päätettiin 
ryhtyä ylläpitämään pysyviä sotilashau-
tausmaita taistelukenttien läheisyydessä. 
Päätökseen vaikuttivat ennen kaikkea 
käytännön näkökohdat, mutta myös 
Yhdysvaltain ”symbolinen sitoutuminen 
Eurooppaan” sodassa. Yksityishenkilöt, 
heidän joukossaan erityisen näkyvinä 
äidit, eivät kuitenkaan erilaisista kam-
panjoista huolimatta halunneet hyväksyä 
kaatuneiden jäämistä vieraalle maalle. 
Lopulta noin 70 prosenttia yhdysvalta-
laisista kaatuneista siirrettiin kotiseu-
duilleen.

Symbolinen sitoutuminen voidaan 
ymmärtää myös jatkuvaksi läsnäolok-
si; tavallaan sankarivainajat miehittävät 
alueen, jolla vainajat ovat. Viimeksi täl-
laista rajankäyntiä on esiintynyt Virossa 
neuvostosotilaiden ruumiiden suhteen. 
Kuka saa päättää, missä haudat sijaitse-
vat, ja mikä on kenenkin haudan oikea 
sijaintipaikka? Suomalaiset taas ovat 
kokeneet tärkeäksi etsiä ja kuljettaa 
kotiseudulle toisessa maailmansodassa 
kadonneiden suomalaissotilaiden jään-
nöksiä.

Hautojen liittymistä poliittisiin ja 
sotilaallisiin voimasuhteisiin kuvaa se, 
että Venäjä voi esittää jyrkkiäkin vaati-
muksia neuvostosotilaiden hautojen ja 
muistomerkkien suhteen. Suomalaisille 
tuskin on tullut mieleenkään, että toisen 
maailmansodan taistelupaikoilta löyty-
neet suomalaissotilaat olisi 1990-luvulla 
juhlallisesti siunattu niille sijoilleen, saati 
että suomalaiset olisivat päättäneet tulla 
näille haudoille vuosittaisiin muistoti-
laisuuksiin. Vainajien jäännösten siir-
tämiseen kotiseudulle on luonnollisesti 
vaikuttanut sekin, että suomalainen san-
karivainajakulttuuri ei yleisesti ottaen 
tunne muualla kuin kotimaassa sijaitse-
via virallisia sankarihautoja.

Suomi ja kaatuneet 1900-
luvun sodissa

Suomalaisten suhdetta sankarivainajiin 
on viimeisen sadan vuoden ajan leiman-
nut pyrkimys haudata kukin vainaja 
kotiseudulleen. Käytännön taustalla on 
monia seikkoja; tuskin vähäisimpänä se, 

miten sodat ja kaatuneet on nähty suo-
malaisessa kulttuurissa.

Vuonna 1918 Suomessa käyty va-
paussota/kansalaissota oli osa ensim-
mäisen maailmansodan suurempaa 
kuviota, mutta sotana se oli usein hyvin 
paikallinen. Kaatuneet voitiin ja usein 
haluttiinkin haudata kotiseuduilleen, niin 
talvisten ja keväisten olosuhteiden kuin 

lyhyiden kuljetusmatkojenkin puolesta. 
Näin syntyivät suomalaiselle maisemalle 
tyypilliset sankarihautausmaat ”kotipitä-
jän kirkkomaalla”. Toisaalta hävinneen 
punaisen puolen vainajia ei aina haluttu 
haudata hautausmaille lainkaan, eikä 
punaisilla ollut mahdollisuutta muisto-
merkkien pystyttämiseen tai muuhun 
viralliseen vainajiensa muistamiseen. 
Hautausmailla sijaitsevat, ”oikeat” san-

karihautausmaat merkitsivätkin myös 
sodan oikeutusta ja voittajan puolella 
olemista. Myöhempää sankarivainaja-
kulttuuria ajatellen tämä jako oli mer-
kittävä.

Talvisodan alun tilanteen selkiy-
tymättömyyttä kuvaa se, että siihen 
mennessä ei kaatuneiden huoltoa ja hau-
taamista käsitelty yksiselitteisesti puo-

lustusvoimien ohjesäännöissä. Jalkaväen 
II ohjesääntö vuodelta 1932 tunsi sekä 
kenttähautauksen että mahdollisuuden 
kaatuneiden kuljettamiseen kotiseudulle. 
Sotilaspastorit käsittelivät asiaa omalta 
kannaltaan syksyllä 1939. Yhtenäistä 
toimintamallia ei kuitenkaan ollut.

Talvisodan ensimmäiset vainajat 
nostivat tämänkin kysymyksen esille. 
Rintamalla jäätiin yleensä odottamaan 

Sankarihautajaiset	Jaakkimassa	8.2.1940.
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tarkempia ohjeita. Ensimmäiset viral-
liset ohjeet puolsivat kenttähautausta, 
mutta osin Länsi-Kannaksella toimineen 
II Armeijakunnan Esikunnan esimer-
kin mukaan jo joulukuun 1939 aikana 
siirryttiin suosittamaan evakuoimista 
kotiseudulle. Käytännössä toiminta oli 
koko talvisodan ajan improvisoitua, 
joskin tammikuussa 1940 annettiin en-
simmäiset ohjeet kaatuneiden evakuoi-
miskeskusten (KEK) muodostamisesta 
ja toiminnasta.

Kaatuneiden evakuoiminen kotiseu-
dulle vastasi monien puolustusvoimis-
sa toimineiden käsityksiä mutta ennen 
kaikkea tavallisen rivisotilaan näkemystä 
viimeisestä leposijastaan. Vapaussodan/
kansalaissodan perinteillä lienee ollut 
tämän näkemyksen synnyssä suuri 
osuus. Suojeluskunnat olivat pitäneet 
yllä vuoden 1918 muistoa maailmanso-
tien välisenä aikana, ja sankarihautaus-
maista oli tullut niille tärkeitä paikkoja, 
joilla käytiin erilaisina muistopäivinä ja 
pidettiin esimerkiksi valanvannomistilai-
suuksia. Talvisota nähtiin Mannerheimin 
päiväkäskyjä myöten vapaussodan jat-
kona, joten oli luonnollista olettaa, että 
uudetkin sankarivainajat haudattaisiin 
samoille sijoille kuin aiemmat.

Itsestään selvää kaatuneiden hautaa-
minen kotiseudulle ei kuitenkaan ollut. 
Niin henkilöresursseja kuin kuljetuska-
lustoakin vaativa huolto-operaatio ei 
ollut sotilaallisessa mielessä ensisijainen, 
ja lämpimänä vuodenaikana siihen liittyi 
uusia vaikeuksia. Jo talvisodan viimeis-
ten viikkojen tilanteessa keskusteltiin 
kenttähautausten mahdollisuudesta. Jat-

kosodan alussa monet kaatuneet haudat-
tiin väliaikaisiin kenttähautoihin, joista 
heidät kuitenkin myöhemmin siirrettiin 
kotiseuduilleen. Jatkosodan loppuvai-
heissa taas kuljetuksissa oli katkoksia, 
ja kesällä 1944 rautatieasemilla seiso-
vat ruumisvaunut herättivät kysymyk-
sen toiminnan mielekkyydestä. Päätöstä 
kenttähautauksen ensisijaisuudesta ei 
kuitenkaan koskaan tehty, vaan kaatu-
neiden evakuoiminen kotiseudulle säilyi 
virallisena käytäntönä.

Armeijan toiminnan kannalta kaa-
tuneiden hautaaminen kotiseudulle 
voidaan nähdä rasitteena. Toisaalta se 
saattoi lisätä sotilaiden taistelumotivaa-
tiota ja tunnetta siitä, että heistä pidetään 
huolta niin elämässä kuin kuolemassa-
kin. Kotirintaman ihmisille kaatuneiden 
saaminen kotiseudulle lienee ollut vielä 
tärkeämpää. Kotiseudulla järjestetyt san-
karihautajaiset tarjosivat mahdollisuuden 
käsitellä kansakunnan kriisiä ja niin yk-
sityistä kuin kollektiivistakin surua.

Toistuvat sankarihautajaiset saattoi-
vat olla myös ahdistava asia, samoin yhä 
uudet haudat laajenevalla sankarihauta-
usmaalla. Kansakunnan yhtenäisyyden 
kokemuksen kannalta kaatuneiden hau-
taaminen kotiseudulle vaikuttaa olleen 
kuitenkin enimmäkseen myönteinen 
asia. Sota ei ollut vain jotain rintamalla 
tapahtuvaa, vaan sen uhrit olivat oman 
paikallisyhteisön jäseniä, jotka palasi-
vat kotiseudulleen elävinä tai kuolleina. 
Näissä oloissa luonnollisesti korostuivat 
epävarmuus ja tuska, jota kadonneiden 
ja sotavangiksi joutuneiden perheet ko-
kivat.

Kaatuneiden evakuointi kotiseudul-
le mielletään järkeväksi ja usein myös 
ainoaksi oikeaksi tavaksi kohdella suo-
malaisia sankarivainajia. Sen sijaan 
vertailua muihin toiseen maailmanso-
taan osallistuneisiin maihin ei yleensä 
tehdä. Tämä olisi mielenkiintoista, sillä 
useimmat näistä maista tyytyivät lähellä 
rintamia sijaitseviin yhteisiin sotilashau-
tausmaihin. Näin siitäkin huolimatta, että 
ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
varsinkin Yhdysvalloissa ja Ranskassa 
asiasta keskusteltiin paljon, ja osa kaa-
tuneista siirrettiinkin kotiseuduilleen. 
Suomen pienehkö armeija, hyvät kulje-
tusolosuhteet ja edellisen sodan perinteet 
aiheuttivat yhdessä sen, että toisenlainen 
käytäntö oli mahdollinen.

Vuodesta 1992 lähtien suomalaiset 
ovat jälleen voineet etsiä kaatuneitaan 
nykyiseltä Venäjän maaperältä. Nämä 
kaatuneet siirretään eri puolille Suomea, 
ja tuntemattomiksi jääneet haudataan 
Lappeenrannan sankarihautausmaahan. 
Kaatuneiden evakuoiminen tällä tavalla 
koetaan sopivaksi tavaksi kunnioittaa 
sankarivainajia, jopa itsestäänselvyydek-
si. On kuitenkin aina muistettava, että 
vielä talvisodan alussa se ei sitä ollut, 
vaan vasta puolustusvoimien sisältä 
tullut sekä kotirintaman vastustus sai 
puolustusvoimien johdon taipumaan ja 
luopumaan kenttähautauksesta.

Sotavuosien Suomessa ei osattu 
ennustaa, miten maassamuutto tulisi 
myöhemmin irrottamaan ihmiset ko-
tiseuduistaan. Sankarihautausmaiden 
merkitys onkin ajan myötä tullut yhä 
yleisluontoisemmaksi; nykyisellä koti-
seudulla lepäävät sankarivainajat eivät 
välttämättä ole sukulaisia, vaan vain 
kansallisia vainajia. Sankarivainaja-iso-
isän hauta voi sijaita satojen kilometrien 
päässä sellaisella seudulla, jossa lapsen-
lapsi ei ole koskaan asunut. Suomalaiset 
sankarihautausmaat kertovatkin nykyih-
miselle, paitsi sodista, myös maailmasta, 
jossa perhe ja suku merkitsivät ihmis-
suhteiden lisäksi paikkaa. Kansakuntaan 
liityttiin perheen ja kotiseudun kautta, 
ja kansallisen historian haluttiin olevan 
läsnä jokaisen pitäjän kirkkomaalla.

2000-luvun 
sankarihautajaiset?

Sota-ajasta puhuttaessa kysytään usein, 
miten suomalaiset suhtautuisivat ny-
kypäivänä talvisodan kaltaiseen tilan-Lappeenrannan	sankarihautausmaa	19.5.1940.
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teeseen. Lähtisivätkö nykyajan nuoret 
miehet ja naiset sotaan, ja miten ko-
tirintama sopeutuisi sodan oloihin? 
Suhtautuminen sotaan ja myös sodassa 
kuolemiseen riippuu hyvin paljon siitä, 
millainen mielikuva sodasta syntyy. 
Minkä puolesta taistellaan, mitä sodan 
lopputulos merkitsee kansakunnalle 
yhteisesti ja eri ihmisille yksityisesti? 
Suhde edellisiin sotiin on tässä tärkeä 
asia, ja se, ketkä noiden sotien muistoa 
vaalivat ja millä tavoin.

Sodat ovat kuitenkin muuttuneet 
toisen maailmansodan ajoista. Suoma-
laisten näköpiirissä ei ole ns. omia sotia, 
joihin voitaisiin lähteä samalta pohjalta 
kuin vuosikymmeniä sitten. Todennä-
köisempiä tilanteita, joissa suomalaisia 
sankarivainajia tulee, ovat erilaiset kan-
sainväliset kriisit, mielikuvitusta hieman 
käyttämällä myös maan sisäiset kon-
fliktit. Tällaisissa tilanteissa aiempien 
sotien perintö on tietenkin sovitettavissa 
muuttuneisiin oloihin. Perinteet vaati-
vat kuitenkin aina soveltamista, ja sitä 
enemmän, mitä kauemmaksi aiemmasta 
tilanteesta on tultu.

Yksi esimerkki ja mahdollinen tul-
kinta suomalaisen kuolemasta sodassa 
ovat taannoiset Libanonissa kuolleen 
YK-sotilastarkkailijan hautajaiset. Hänet 
haudattiin sotilaallisin kunnianosoituksin 
lähelle monia sotilaallisesti ansioitunei-
ta henkilöitä, ja kenttärovasti mainitsi 
puheessaan vainajan kaatuneen isän-
maamme puolesta (Helsingin Sanomat 
11.9.2006). YK:n tehtävissä kuolleet siis 
jatkavat tämän tulkinnan mukaan suo-
malaisten käymien sotien perinnettä.

Entä millaisia sankareita ovat ne, 
jotka ovat suoraan osallisina kansainväli-
sissä konflikteissa? Minkä sotien muisto 
motivoi heitä? Minkä puolesta he katso-
vat taistelevansa ja kuolevansa? Sotien 
muuttumiseen kuuluu, että siviiliväestö 
on nykyään entistä alttiimpaa joutumaan 
sodankäynnin keskelle, sanotaanpa sen 
terrorisoimisen olevan olennainen osa 
monia nykyisiä sotia. Perinteistä asetel-
maa, jossa rintamalla taistellaan kotirin-
taman puolesta, ei välttämättä enää ole. 
Sotilaan sankaruus ja kuolema asettuvat 
nekin tällöin erilaiseen valoon.

Toisaalta historia on nykyistenkin 
konfliktien olennainen käyttövoima, 
minkä voimme havaita niin lähellä kuin 
kauempanakin. Monissa maissa histo-
riasta etsitään esikuvia. Joillekin riittää 
toisen maailmansodan aika, kun taas 

toiset löytävät kaipaamansa sotilaallisen 
kunnian satojen vuosien takaa. Näin ovat 
tehneet niin Pohjois-Irlannin protestantit, 
Bosnian serbit kuin viimeksi Unkarin 
äärioikeistokin. Historiaa tulkitaan aina 
nykyajassa, joten ei voida luvata, että 
suomalaisetkaan sankarivainajat saisivat 
levätä rauhassa tässä mielessä.

Tuhansia vuosia vanhat ajatukset 
sotilaan kaatumisen kunniakkuudesta 
ja tärkeydestä ovat edelleen läsnä maa-
ilman sodissa. Historia ei ole koskaan 
yksiselitteistä, vaan samojakin sotia 
voidaan käyttää eri ryhmien toiminnan 
oikeutuksena. Ihmisten historian tulkin-
toja ei voida määrätä ylhäältä päin, mutta 
niihin voidaan ainakin yrittää vaikuttaa. 
Yksittäisten kansallisvaltioiden käymät 

sodat näyttävät olevan jäämässä men-
neisyyteen, joten tulevaisuuden sodat 
ovat pikemminkin erilaisia konflikteja 
ja kriisejä. Jokin motivoi ihmisiä taistele-
maan myös tällaisissa tilanteissa. Onkin 
tärkeää yrittää ymmärtää, mistä nuoret 
ihmiset puhuvat, kun he vetoavat aiem-
pien sotien uhreihin oman toimintansa 
oikeuttajina.

Ilona Kemppainen on valtiotieteen 
tohtori. Hän väitteli vuonna 2006 san-
karikuolemasta Suomessa toisen maa-
ilmansodan aikana. VTT Kemppainen 
toimii tutkijana Helsingin Yliopiston 
yhteiskuntahistorian laitoksella. 

Seppeleenlasku	Hietaniemen	sankariristille	kaatuneiden	muistopäi-
vänä	21.5.2006.
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Sodassa pitää kansalaisarmeijan puolestapuhuja Niccolò Machiavellin 
mukaan osata tarvittaessa olla häikäilemätön, kirjoittaa  tohtori Paul-

Erik Korvela. Sodankäyntikyvyssä tärkeämpää kuin raha ovat urhoolliset 
kansalaiset. Sotapäälliköille Machiavelli opastaa tutustumista symboliseen 

voimankäyttöön. Harvinaislaatuisessa kirjoituksessa Machiavellista väitellyt 
tutkija Korvela avaa uusia näkökohtia sodankäynnin kuvaan erityisesti 
Machiavellin vielä suomentamattoman Dell’Arte della Guerra-teoksen 

(Sodankäynnin taito) kautta.

Sodankuva		
Machiavellilla

Teksti: Paul-Erik Korvela

Firenzeläinen	valtiomies	ja	kirjailija	Niccolò	Machiavelli		
(1469	-	1527).
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iccolò Machiavellia (1469 
- 1527) on joskus nimitetty 
sodankäynnin teorian suurim-

maksi diletantiksi. Vaikka hän ei ollut 
mitä ilmeisimmin koskaan osallistunut 
aitoon taisteluun, hän kirjoitti teemas-
ta paljon: varsinaisen sodankäynnin 
taitoon keskittyvän teoksen Dell’Arte 
della Guerra vuodelta 1520 lisäksi sota, 
sotahistoria ja sodankäynnin teoria ovat 
keskeisiä teemoja Machiavellin muissa-
kin teoksissa. 

Sodankäynti oli Machiavellille 
tärkeä aihe monestakin syystä, eikä vä-
hiten siksi, että hän katsoi sodankäynnin 
ja epäajanmukaisesti ilmaistuna ”poli-
tiikan” toimivan samoilla periaatteilla. 
Myös  Ruhtinas-teoksessaan Machiavel-
li tunnetusti suosittaa ideaaliruhtinastaan 
perehtymään ensisijaisesti sodankäyn-
tiin. Sekä sota että politiikka vaativat 
toimijoilta samanlaista sitoutumatto-
muutta kristillisiin ja/tai klassisiin hy-
veisiin - molemmissa pitää osata myös 
olla tarvittaessa häikäilemätön. Ma-
chiavellin mielestä valtioita ei johdeta 
rukousnauha kädessä (sanonta jonka hän 
liittää Cosimo de Mediciin), mutta sama 
sääntö pätee myös sodankäyntiin.

Sodankäynnin  
taidon kritiikki

Ensiksi on syytä huomauttaa Machiavel-
lin edellä mainitun sodankäynnin taitoa 
käsittelevän teoksen huomattavasta vai-
kutuksesta. Sun Tzun ja Clausewitzin 
vastaavien teosten ohella Machiavellin 
dialogimuotoon kirjoitettu teksti on 
harvoja klassikoita aihepiiristä ja sitä 
luettiin heti 1500-luvulta lähtien laajalti 
ympäri Eurooppaa. Teos käännettiin esi-
merkiksi englanniksi ennen Machiavel-
lin kuuluisaksi tehnyttä ”Il Principeä”. 

Sodankäynnin taidon jälkimainetta 
on haitannut kaksi tekijää. Ensiksikin, 
toisin kuin Sun Tzu ja myöhemmin 
Clausewitz, Machiavelli ei ollut ammat-
tisotilas. Toiseksi, teos oli auttamatto-
masti vanhanaikainen jo ilmestyessään. 
Siinä mielessä ei ole yllättävää että Ma-
chiavelli on nykyisin tunnetumpi Ruh-
tinaasta kuin Sodankäynnin taidosta: 
ensin mainittu kun saavuttaa jotakin 
ajatonta vallankäytöstä ja jälkimmäi-
nen on tiukemmin sidottu aikaansa ja 
kontekstiinsa. 

Machiavelli ei esimerkiksi suostu 
myöntämään tykistön merkittävää roolia 

sodankäynnissä, vaikka sen ilmeinen 
tehokkuus oli todistettu viimeistään v. 
1453 turkkilaisten vallattua Konstanti-
nopolin. Machiavelli sen sijaan näkee 
tykistön jylyn häiritsevän käskyjen 
välittämistä ja tykeistä syntyvän savun 
haittaavan näkyvyyttä. Toisaalta hän 
modifioi antiikin roomalaisilta omak-
sumiaan taktiikoita tykistötulen vaiku-
tuksen vuoksi. On esitetty myös, että 
Machiavelli jätti tuliaseille toissijaisen 
roolin, koska niiden käyttö hänen aika-
naan tarkoitti defensiivisen taktiikan 
omaksumista. Tuliaseita käytettiin siis 
ensisijaisesti puolustautuessa, mutta 
Machiavellin mukaan armeijan täytyi 
olla kykenevä hyökkäämään. Machia-
vellin ajatuksena oli, että puolustautuva 
armeija ei saisi ajettua Italiaan tunkeutu-
neita ranskalaisia ja espanjalaisia pois. 
Samoin hän, antiikin ihannointinsa 
vuoksi, oli sitä mieltä että voitokas voi 
olla vain armeija, joka hyökkää - tästä 
antiikki tarjosi monia esimerkkejä.

Teoksen tietyt puutteet voivat selittyä 
sillä, että se oli tarkoitettu hyvin konk-
reettiseksi ehdotelmaksi siitä kuinka 
Machiavellin kotikaupunki Firenze 
voisi järjestää armeijansa. Osittain tästä 
syystä siinä ei ole esimerkiksi minkään-
laista keskustelua merisodankäynnistä - 
tämän teeman Machiavelli jätti suosiolla 
venetsialaisille ja genovalaisille. Mutta 
teoksen varsinainen vanhanaikaisuus 
liittyy Machiavellin muissakin teoksissa 
ja muillakin elämänaloilla suosittele-
maan antiikin ihannointiin. 

Siviili- ja sotilaselämän 
yhteensovittaminen

Tämä liittyy myös yleisemmin Ma-
chiavellin näkemykseen sodan ja sivii-
lielämän suhteesta. Arte della Guerran 
johdannossa Machiavelli kirjoittaa:

”Menneinä aikoina ja nykyisin-
kin, Lorenzo, monet olivat ja yhä 
ovat tätä mieltä: mitkään kaksi 
asiaa eivät ole yhtä vähän yh-
teensopivia kuin siviilielämä ja 
sotilaan elämä. Tämän vuoksi 
näemme usein kuinka se, joka 
aikoo menestyä sotilaan kutsu-
muksessa, ei vaihda ainoastaan 
asustettaan vaan myös tapansa, 
käytöksensä, äänensä ja ole-
muksensa siviilielämän tavoista 
suuresti poikkeaviksi, sillä hän ei 
usko, että siviiliasusteita voi pitää 
sellainen, joka pyrkii olemaan 
aktiivinen ja valmis kaikkiin väki-
valtaisiin tekoihin. Siviilielämän 
tapoja ja käytöstä ei voi soveltaa 
se, joka pitää niitä naismaisina 
ja aktiviteettiensa kannalta hyö-
dyttöminä; myöskään normaalin 
olemuksen ja puhetavan säilyttä-
minen ei ole sopivaa sille, joka 
aikoo parrallaan ja kiroilemalla 
saada muut pelästymään. Tämä 
saa aluksi esittämäni mielipi-
teen näyttämään näinä aikoina 
todelta. Mutta jos pohdimme 
antiikin tapoja, emme löydä 
mitään, jotka olisivat enemmän 
toisiinsa liittyviä, enemmän kes-
kenään sopusoinnussa ja joista 
toinen välttämättä rakastaisi 
toista niin paljon kuin nämä. 
Sillä kaikki ne taidot joita val-
tiossa on ihmisten yhteisen hyvän 
elämän takaamiseksi, kaikki ne 
tehdyt säädökset joiden vuoksi 
ihmiset elävät lakien ja Juma-
lan pelossa, olisivat turhia ellei 
niille olisi turvattu puolustusta, 
joka hyvin järjestettynä suojelee 
niitä vaikka ne itsessään eivät 
olisikaan hyvin järjestyksessä. 
Niinpä, päinvastoin, hyvät tavat 
ilman sotilaallista turvaa kärsi-
vät samanlaisesta ongelmasta 
kuin loistavien kuninkaallisten 
palatsien huoneet, joilta, vaikka 
ovatkin koristeltuja jalokivillä ja 
kullalla, puuttuu katto, eikä niitä 

Paul-Erik Korvela
yhteiskuntatieteiden tohtori

N
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siten suojaa mikään sateelta.”

Antiikissa sodankäynnin ja siviilielä-
män hyveiden välillä ei ollut ristiriitaa. 
Machiavellin omana aikana taas, hänen 
näkemyksensä mukaan eritoten kristin-
uskon johdosta, molemmat taidot olivat 
korruptoituneet. Sodankäynnin osalta 
hän tarjosi konkreettiseksi ratkaisuksi 
antiikin sotataidon imitointia:

”Päätellen siitä mitä olen nähnyt 
ja lukenut siihen liittyen, että se 
ei ole mahdotonta palauttaa 
sotilaallisia tapoja takaisin an-
tiikin menetelmiin ja herättää 
jälleen eloon joitakin muotoja 
aiemmasta erinomaisuudesta, ja 
haluttomana viettämään aikaani 
tekemättä mitään, olen päättänyt 
kirjoittaa sen mitä olen oppinut 
sodankäynnin taidosta miellyt-
tääkseni niitä jotka rakastavat 
antiikin tekoja. Ja vaikka onkin 
rohkeaa käsitellä aihetta, jota 
ei ole ammattimaisesti harjoit-
tanut, en siitä huolimatta usko 
että pelkillä sanoilla asemaani 
puolustaessani erehdyn, sillä 
monet uskaliaammat ovat puo-
lustaneet samaa teoillaan. Sillä 
virheet, joita kirjoittaessani teen, 
voidaan korjata aiheuttamatta 
kenellekään vahinkoa, mutta 
niitä, joita muut tekevät toimi-
essaan ei voida huomata ennen 
kuin heidän johtajuutensa lop-
pumisesta”.

Machiavellin mielestä siis hyvät 

lait tai ylipäätään hyvä elämä eivät ole 
mahdollista ilman sotilaallista turvaa. 
Hänen mukaansa sotilaalliset tavat 
olivat korruptoituneet hänen omana ai-
kanaan, ja sen vuoksi ihmiset eivät enää 
nähneet yhteyttä hyvän järjestyksen ja 
sotilaallisen turvan välillä. Korrup-
tiolla Machiavelli viittaa ensisijaisesti 
palkkasoturijärjestelmään, joka hänen 
mukaansa oli koko Italian sotilaallisen 
heikkouden yksi keskeinen syy.

Palkkasoturijärjestelmän 
korruptoituneisuus

Machiavellin inho palkkasotureita koh-
taan on hiukan omituista. Historioitsijat 
ovat nimittäin usein huomauttaneet, että 
palkkasoturijärjestelmä toimi renessans-
sin aikana yleisesti ottaen varsin hyvin. 
Paikalliset armeijat olivat harvoin hyvin 
koulutettuja ja niiden aseet ja varusteet 
olivat vanhanaikaisia ja riittämättömiä 
tai sitten ne puuttuivat kokonaan. Kau-
punkilaiset olivat haluttomia jättämään 
toimiaan ja talonpojat viljelyksiään epä-
varmojen, pitkien ja vaarallisten sota-
retkien vuoksi. Pysyvän varuskunnan 
ylläpito oli paitsi kallista, myös vaaral-
lista, sillä pysyvästä armeijasta saattoi 
helposti tulla vallankumouksellinen 
armeija. Siispä niiden, jotka suunnitte-
livat sodankäyntiä, tuli ottaa huomioon 
palkka-armeijan käyttämisen mahdolli-
suus. Näin toimittiin eritoten Italiassa, 
missä vähemmän sodanhaluiset porvarit 
olivat jo pitkään luottaneet palkattuihin 
ammattilaisiin, mutta siitä muodostui 

käytäntö myös muualla.
Mutta Machiavellin tyytymättö-

myys palkkasotureita kohtaan ei ollut 
aivan tuulesta temmattua. Palkkasotu-
reille täytyi ensinnäkin ehdottomasti 
maksaa ajallaan. He olivat innokkaita 
jättämään koko touhun sikseen tai vaih-
tamaan puolta, jos maksu oli myöhässä 
tai jos he saivat paremman tarjouksen 
toiselta puolelta. Toisaalta järjestystä oli 
vaikea pitää ja käskyjä vaikea välittää, 
koska joukot koostuivat usein monista 
kansallisuuksista. Palkkasoturipäälliköt 
käyttivät kaiken tarmonsa välttääkseen 
vaikeita olosuhteita ja vaaroja: he eivät 
hyökänneet kaupunkeihin öiseen aikaan, 
eivät leireihin, eivätkä ylipäätään toi-
mineet talvisaikaan kuten Machiavelli 
valittaa Il Principen XII luvussa. Kui-
tenkin on niin, että Machiavellin luomaa 
kuvaa renessanssin aikaisesta sodan-
käynnistä ei tule ottaa historiallisena 
totuutena. Palkkasoturipäälliköiden eli 
condottierien välillä oli kova kilpailu ja 
sen seurauksena, vaikkakin sitten vain 
oman kunniantavoittelunsa ja rikkauk-
sien takia, he olivat usein innokkaita 
voittamaan vihollisen.

Mutta Machiavelli kuitenkin väit-
tää, että condottieret usein välttelivät 
taisteluita ja silloinkin, kun ryhtyivät 
taisteluun, yrittivät pitää tappiot mi-
nimaalisina. Tämä johti Machiavellin 
mukaan moniin verettömiin taisteluihin, 
joissa ne jotka kuolivat, eivät joutuneet 
vihollisen surmaamaksi vaan esimer-
kiksi putosivat hevosen selästä ja tu-
kehtuivat mutaan kuten Lodovico degli 
Obizzi ja kaksi tämän seuraajaa, Zago-
naran taistelun (1424) ainoat uhrit, tai 
tallautuivat kuoliaaksi kuten Anghiarin 
kuuluisan taistelun (1440) ainoa uhri. 
Taistelut käytiin niin turvallisesti, koska 
miehiä suojasivat taistelun aikana haar-
niskat ja taistelun jälkeen antautuminen. 
Machiavellin mukaan tilannetta, jossa 
ruhtinaskunnat jatkuvasti hyökkäävät 
toisiaan vastaan, ei voi kutsua rauhak-
si, mutta ei toisaalta myöskään sodaksi, 
sillä ”miehiä ei tapeta, kaupunkeja ei 
ryöstetä, ruhtinaskuntia ei tuhota, koska 
noista sodista tuli niin vaisuja, että ne 
aloitettiin ilman pelkoa, käytiin ilman 
vaaraa, ja lopetettiin ilman vahinkoa”.

Kuten aiemmin todettiin, Machiavel-
lin kuvaus renessanssin sodankäynnistä 
on vääristelty. Palkkasoturiarmeijoiden 
verettömät taistelut ovat pelkkä myytti. 
Tietysti on niin, että koska sotilaat olivat Leonardo	da	Vincin	luonnos	Anghiarin	taistelusta.
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palkkasoturipäälliköiden työvoimaa, 
he eivät halunneet haaskata sotilaitaan 
enempää kuin oli tarpeen. Mutta esimer-
kiksi Anghiarin taistelun tappiot olivat 
Machiavellin väittämän yhden miehen 
sijasta noin 900 kaatunutta. Tosiasioiden 
vääristely ja kovempien otteiden vaati-
mus on ymmärrettävissä Machiavellin 
yleisempien palkkasotureita koskevien 
huomautusten kautta. Hänen näkemyk-
sensä mukaan palkkasoturit taistelevat 
niin huonosti, koska heidän intressinsä 
sodankäynnissä on puhtaasti taloudel-
linen. Palkkasotureita ei pidä taistelu-
kentällä mikään muu kuin rahallinen 
korvaus, mikä ei saa heitä kuolemaan 
asiansa puolesta. Kuten ritarit keskiajal-
la, palkkasoturit taistelevat pro domino, 
eivät pro patria. Heidän kiintymyksensä, 
mikäli sellaista on muuta kuin taloudel-
lisessa mielessä, on kohdistunut tiettyyn 
ruhtinaaseen, ei mihinkään mikä muis-
tuttaisi edes etäisesti isänmaata. Vastaa-
vasti he eivät taistele yhtä innokkaasti 
kuin isänmaansa puolesta taistelevat 
joukot. Ruhtinasta, jolle palkkasoturi 
työskentelee, voi helposti vaihtaa, isän-
maata ei niinkään helposti.

Kansalaisarmeijan 
puolestapuhuja

Kansalaisista koottu armeija taas on 
valmis kuolemaan asiansa puolesta, 
koska sotilailla on siihen kaikki syyt. 
Machiavellin mukaan parhaat armeijat 
ovat ”aseistettujen kansalaisten muo-
dostamia” ja hän pystyi löytämään 
”ainoastaan Hannibalin ja Pyrrhoksen 
edustamaan niitä, jotka ovat sekalaisesti 
muodostetuilla armeijoilla saavuttaneet 
mainittavia tuloksia” (kirje Francesco 
Vettorille 26.8.1513). Palkkasotureil-
ta puuttuu isänmaanrakkaus sekä sen 
myötä myös välttämättömyys puolus-
taa itseään. ”Välttämättömyyksiä voi 
olla monenlaisia, mutta voimakkain on 
se, joka pakottaa joko voittamaan tai 
kuolemaan” (Arte della Guerra, IV). 
Machiavellin mukaan johtajien tulisi-
kin saattaa miehensä tilanteeseen, jossa 
nämä eivät voi kuin voittaa tai tuhoutua 
kokonaan. Vastaavaa menetelmää sovel-
si juuri samoihin aikoihin (siis 1520-
luvulla) mm. Cortes, joka heti Uuteen 
maailmaan saavuttuaan poltti laivansa, 
ettei takaisin palaaminen olisi helppo 
vaihtoehto. Machiavelli on siis selkeästi 
kansalaisarmeijan kannattaja. Hän yritti 

jopa muodostaa Firenzeen sellaisen, 
tosin laihoin tuloksin.

Kansalaisarmeijan paremmuus palk-
kasoturiarmeijaan nähden liittyy Ma-
chiavellilla myös siihen seikkaan, että 
kansalaisarmeija tarjoaa suojan paitsi 
ulkoisia uhkia, myös tyranniaa vastaan. 
Kansalaisarmeija on tapa tuottaa moraa-
lisesti ja poliittisesti vastuullisia kansa-
laisia ja kouluttaa heitä puolustamaan 
tasavallan vapautta.

Tehokkaan sodankäynnin 
ongelmallisuus

Alussa mainittuun antiikin ihannointiin 
ja siitä johtuvaan vanhanaikaisuuteen 
perustuu kuitenkin Machiavellin suurin 
”virhe”. Hän ei nähnyt selkeästi sitä 
suuntaa, johon sodankäynti oli hänen 

aikanaan muuttumassa. Palkkasoturi-
päälliköt nimittäin useinkin imitoivat 
klassisia taktiikoita ja juuri tämä oli 
osittain syy siihen miksi italialaisista ei 
ollut juuri vastusta esimerkiksi Ranskan 
kuninkaan Kaarle VIII:n valloittaessa 
niemimaan vuonna 1494 sotaretkel-
lään.. 

Italialainen sodankäynti muistutti 
renessanssin aikaan enemmän organi-
soitua näytelmää kuin aitoa taistelua. 
Linnoituksia saatettiin piirittää hyvin-
kin pitkään yrittämättä valloittaa niitä, 
koska tällä tavalla taattiin palkkasoti-
laille vähemmän riskejä ja enemmän 
palkkaa (koska kampanja siis kesti 
kauemmin). 

Mutta Italian ulkopuolisten jouk-
kojen taktiikat olivat tyystin erilaisia. 
Vuonna 1494 alkaneen sotaretken 

Hevonen	oli	tärkeä	osa	Leonardo	da	Vincin	luonnoksissa	taistelu-
kuvauksia	varten.
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aikana ranskalaiset joukot esimerkiksi 
teurastivat kokonaisia linnoituksia ja 
jopa kaupunkeja Italiassa pelottaakseen 
isommat kaupungit antautumaan ilman 
taistelua. Samoin espanjalaiset joukot 
tuhosivat esimerkiksi koko Firenzen 
lähellä sijaitsevan Praton kaupungin 
vuonna 1512, minkä johdosta Firenze 
antautui. Terroritaktiikka ja totaalinen 
sodankäynti, johon niemimaalla ei 
ollut osattu varautua, tuotiin siis Itali-
aan pohjoisesta. Yllätyshyökkäykset 
ja siviileihin kohdistuvat sotatoimet 
olivat italialaisille uutta, vaikkakin osa 
heistä oli varmasti kohdannut jotakin 
vastaavaa esimerkiksi turkkilaisia vas-
taan taistellessaan. Vastaavaa osattiin 
ehkä odottaa saraseeneilta, mutta kris-
tittyjen maiden armeijoille se oli uutta. 
Kysymys on siitä, että juuri italialaiset 
palkkasoturipäälliköt sovelsivat Machia-
vellinkin ihannoimia antiikin sotataidon 
taktiikoita  ja hävisivät armeijoille, joita 
ei sitonut antiikin sotataidon imitointi.

Machiavelli kuitenkin oletti tämän 
haluttomuuden taistella kovin ottein 
johtuvan kristinuskosta (missä hän siis 
erehtyi, koska ranskalaiset ja espanja-
laisetkin olivat tietysti kristittyjä). Arte 
della Guerrassa Machiavelli argumen-
toi tämän johtuvan siitä, että kristillinen 
elämäntapa ei aseta samaa välttämät-
tömyyttä itsensä puolustamiseen kuin 
antiikin aikana:

”Silloin sodassa voitetut joko 
tapettiin tai he joutuivat lop-
puiäkseen orjuuteen ja viettivät 
elämänsä surkeasti; valloitetut 
kaupungit joko hävitettiin tai 
asukkaat ajettiin ulos, heidän 
omaisuutensa otettiin heiltä, 
ja heidät laitettiin maailmalle 
harhailemaan. Valloitetut koki-
vat siis äärimmäisen kurjuuden. 
Tämän pelon takia sotilaallis-
ta koulutusta pidettiin yllä ja 
siinä menestyviä kunnioitettiin. 
Nykyisin tuo pelko on suurelta 
osin kadonnut; valloitetuista 
harvoja tapetaan eikä ketään 
pidetä pitkään vankina, koska 
sotavangit vapautetaan hel-
posti. Kaupunkeja, vaikka ne 
olisivat kapinoineet monesti, ei 
tuhota; ihmisten annetaan pitää 
omaisuutensa, joten suurin paha 
mitä he pelkäävät on vero. Siksi 
miehet eivät halua alistua soti-

laalliseen kuriin ja kokea siinä 
vastoinkäymisiä, koska he pel-
käävät [valloituksen] vaaroja 
hyvin vähän”.

Myös toisaalla Machiavelli kehottaa 
Rooman esimerkkeihin vedoten vält-
tämään kaikenlaisia keskiteitä (tutto la 
via del mezzo) esimerkiksi sotavankien 
ja kapinoivien kaupunkien kohtelussa. 
Kapinoivia kaupunkeja tulee kohdella 
ystävällisesti tai hävittää ne kokonaan 
maan päältä, sotavangit tulee vapauttaa 
kunniallisesti tai surmata saman tien. 
Molemmissa tapauksissa keskitien kul-
keminen aiheuttaa vain ongelmia myö-
hemmin, koska viholliset ovat huonon 
kohtelun vuoksi kostonhaluisia. Miksi 
näin ei enää useinkaan toimita, johtuu 
Machiavellin mukaan siitä, että ihmiset 
heikon (so. kristillisen) kasvatuksen seu-
rauksena pitävät antiikin aikoina käytet-
tyjä rangaistuksia epäinhimillisinä tai 
mahdottomina.

Machiavellin ohjeet 
menestyksekkäälle 

sotapäällikölle

Arte della Guerran seitsemännessä kir-
jassa on kokoelma Machiavellin yleisiä 
ohjeita sodankäyntiin. Osa ohjeista on 
pitkälti samanlaisia kuin tunnetun roo-
malaisen sotateoreetikon, 300-luvulla 
eläneen Vegetiuksen, De re militari 
-teoksessa esitetyt, joten Machiavelli 
lienee käyttänyt Vegetiusta lähteenään. 
Ohjeet ovat lyhyitä, samaan tapaan kuin 
Sun Tzun teoksessa. 

Siinä missä Sun Tzu painottaa 
nopeuden ja harhautuksen merkitystä 
sodankäynnissä, Machiavelli painot-
taa ensisijaisesti tilaisuuden ja kurin 
merkitystä sekä maaston tuntemusta. 
Hänen mukaansa ”Hyvä sotapäällik-
kö ei koskaan ryhdy taisteluun ellei 
välttämättömyys pakota tai tilaisuus 
tarjoudu”. Samoin ”Tilaisuuden tunnis-
taminen ja sen käyttäminen on sodassa 
tärkeämpää kuin mikään muu”. Kurin 
ja harjoituksen suhteen Machiavelli 
toteaa: ”Luonnostaan urheita on har-
vassa, mutta yritteliäisyys ja harjoitus 
tuottavat monia sellaisia”. Sodan vält-
tämättömiä ehtoja ovat Machiavellin 
mukaan ”Miehet, aseet, leipä ja raha, 
mutta näistä kaksi ensimmäistä ovat tär-
keimpiä, koska miehet ja aseet löytävät 
leipää ja rahaa mutta leipä ja raha eivät 

löydä miehiä ja aseita”. Machiavelli oli 
tunnetusti eri mieltä monien kanssa siitä, 
perustuuko hyvä armeija ensisijaises-
ti rahaan. Hänen mielestään ”Aseeton 
rikas mies häviää köyhälle sotilaalle” ja 
”Sotilaat tulisi totuttaa kaihtamaan ylel-
listä elämäntapaa ja hienoja vaatteita”. 
Hänen mukaansa armeijan muodostavat 
urhoolliset kansalaiset, joiden merkitys 
on paljon tärkeämpi kuin rahan.

Yleisesti ottaen Machiavelli suo-
sittaa taistelujen välttämistä. Jos tais-
telu voidaan voittaa nokkeluudella tai 
näännyttämällä vihollinen nälkään, 
ei varsinaiseen lähitaisteluun kannata 
Machiavellin mukaan ryhtyä. Tietyllä 
tavalla Machiavelli siis retorisoi sodan-
käynnin. 

Jos kieltä pidetään symbolisena 
toimintana, silloin myös ei-verbaali-
silla teoilla voi olla retorista voimaa. 
Tämän Machiavelli nähdäkseni ym-
märsi varsin hyvin. Ruhtinaassa hän 
kertoo kuinka Cesare Borgia jätti 
eräänä aamuna Romagnan käskynhal-
tijana epäoikeudenmukaisesti toimineen 
alaisensa kahtia leikattuna Cesenan to-
rille. Tämä spektaakkeli sai kansalaiset 
kerralla tyytyväiseksi. Samalla tavalla 
myös sodankäynnissä voidaan tuottaa 
haluttu vaikutus symbolisilla teoilla. 
Taisteluissa voidaan yrittää luoda nä-
ennäisesti voittamaton vaikutelma, joka 
saa vihollisen perääntymään tai antautu-
maan. Vihollisia ei tarvitse voittaa, jos 
heidät voidaan saada luulemaan että 
heidät voitettaisiin. 

Sodan retorisointi saavutti tietysti 
eräänlaisen huipun ydinasepelotteessa, 
jossa ”sota” siirtyi kokonaan siihen, että 
vihollinen voitiin saada vakuuttumaan 
kyvystä tuhota se. Symbolinen uhka-
potentiaali, joka tosiasiassa syrjäyttää 
konkreettisen sodankäynnin, on taval-
laan Machiavellinkin idea. Samalla sen 
juuret ovat ehkä myös Vegetiuksessa, 
jolta mitä luultavimmin on peräisin 
tunnettu lausahdus: si vis pacem, para 
bellum (”Jos haluat rauhaa, valmistaudu 
sotaan”).

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden 
tohtori ja toimii politiikan tutkijana 
Jyväskylän yliopistossa. Hän on suo-
mentamassa Machiavellin ”Dell’Arte 
della Guerra” -teosta (”Sodankäynnin 
taito”). 
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Karthagolainen Hannibal on kiistatta kaikkien aikojen 
suurimpia sodanjohtajia. Hänen strateginen älynsä ja taktinen 

silmänsä tekivät Barkaksen sotilasdynastian viimeisestä 
vesasta kentällä lyömättömän, kunnes lyhytnäköisen 

kauppiasaristokratian johtaman valtion resurssit ehtyivät, 
kirjoittaa filosofian maisteri Olavi Antila. 

Hannibal
taktikko	ja	strategi

Teksti: Olavi Antila

Hannibal	päätti	päivänsä	myrkyllä,	koska	ei	halunnut	jäädä	roomalaisten	vangiksi.
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äviämällä viimeisen taistelunsa 
Hannibal hävisi sodan ja Kart-
hago tulevaisuutensa. Rooman 

lopullinen voitto perustui ehtymättö-
miin voimavaroihin. 

Karthago ja Rooma olivat olleet vi-
hollisia jo vajaan puolen vuosisadan 
verran. Ensimmäinen puunilaissota 
(264 eaa.-241 eaa.) - puunilaiset oli 
roomalaisten foinikialaisista ja kart-
hagolaisista käyttämä termi - päättyi 
Karthagon häviöön ja viljavan Sisili-
an menetykseen. Roomalaiset olivat 
kukistaneet Välimeren valtiaan muut-
tamalla meritaistelut maasodaksi. Ke-
hittämällä laskusillat, jotka rojautettiin 
vihollisalusten kannelle, ylivertaiset 
legioonalaiset pääsivät taistelemaan 
ikään kuin kuivalla maalla. 

Rauhaa seuranneen palkkasoturi-
kapinan aikana Rooma riisti Kartha-
golta häikäilemättömästi Sardinian ja 
synnytti Hamilkar Barkaksessa, Han-
nibalin isässä sammumattoman vihan 
roomalaisia kohtaan. 

Uuteen nousuun 
Espanjassa 

Karthagolla oli vankka jalansija Iberian 
niemimaan eteläosassa. Hamilkar siir-
tyi sinne luodakseen pohjan Karthagon 
uudelle nousulle. Hän perusti valtan-
sa tukikohdaksi Uuden Karthagon, 
nykyisen Cartagenan. Kaaduttuaan 
taistelussa työtä jatkoi hänen vävyn-
sä Hasdrubal, joka salamurhattiin 221 
eaa. Armeijan johtoon valittiin nuori 
Hannibal (247 eaa.-183 eaa.). 

Hannibalin nuoruudesta kerrotaan 
tarinaa, jonka mukaan isä oli vienyt 
10-vuotiaan poikansa temppeliin van-
nomaan valan ikuisesta vihasta rooma-
laisia kohtaan. 

Hannibal ryhtyi vahvistamaan 
Karthagon valtaa Espanjassa. Rooman 
kanssa tehty sopimus määräsi rajaksi 
Ebro-joen, mutta se ei Hannibalia hil-
linnyt. Rooma valmistautui hyökkää-
mään sekä emämaahan että Espanjaan, 
kun Hannibal julisti sodan Rooman 
liittolaiselle Saguntumille ja tuhosi 
kaupungin 8-kuukautisen piirityksen 
jälkeen. Rooma antoi liittolaisensa 
tuhoutua voidakseen syyllistää Han-
nibalin. Tämä ei jäänyt odottamaan 
perivihollisensa hyökkäystä, vaan 
päätti hyökätä Pyreneiden ja Alppien 
yli Italiaan. 

Norsujen kera  
yli Alppien 

Jätettyään vanhemman veljensä Hasd-
rubalin riittävien joukkojen kera Es-
panjaan Hannibal lähti keväällä 218 
eaa. Cartagenasta. Kreikkalainen 
historioitsija Polybius kertoo, että 
armeijassa oli 90 000 jalka-, 12 000 
ratsumiestä ja 37 taistelunorsua, sen 
ajan panssareita. Useat sotahistorioit-
sijat ovat kritisoineet Polybiusta liian 
suurista luvuista. 

Hannibal eteni Rhône-virralle syys-
kuun lopulla, missä roomalaiset saivat 
kuulla hänen ylittäneen Pyreneitten 
vuoret. Roomalaiset oli yllätetty täydel-
lisesti. Norsujen kanssa oli aluksi vai-
keuksia, kunnes lautoille vietiin ensin 
naaraita, joita urokset seurasivat. Tais-
teltuaan vihamielisten heimojen kanssa 
koko kesän ja jätettyään joukkoja tur-
vaamaan huoltoyhteytensä Hannibalin 
armeija oli kutistunut 38 000 jalka- ja 
8 000 ratsumieheen. 

Hannibalin tarkkaa reittiä yli Alppi-
en ei tiedetä, mutta suoritus on sotahis-
toriassa vailla vertaansa. Vihamieliset 
heimot verottivat hänen joukkojaan. 
Miehiä, muuleja ja norsuja syöksyi rot-
koihin. Uusia reittejä louhittiin armei-
jalle käyttäen hyväksi mm. viinietikkaa. 
On käsittämätöntä, että Hannibal pystyi 
pitämään useista eri kansallisuuksista 
kootut joukkonsa yhdessä. Miehistä 

useimmat eivät olleet kokeneet pakka-
sia ja pyryjä ennen Pyreneiden ylitystä. 
Siihen tarvittiin esimerkillistä etulinjan 
johtajaa. 

Publius Scipio, Hannibalin tulevan 
voittajan isä, oli nerokas strategi. Hän 
lähetti veljensä Espanjaan häiritsemään 
Hannibalin yhteyksiä tukikohtaansa ja 
yritti pysäyttää karthagolaisen etene-
misen Italiaan. Scipio oli kuitenkin 
huonompi taktikko kuin strategi. 

Hannibalin laskeuduttua vuoden 
218 lopulla Po-joen laaksoon häntä 
odottivat liittolaiset. He olivat gal-
lialaisia, jotka vain muutamaa vuotta 
aikaisemmin olivat menettäneet itsenäi-
syytensä. Se oli ehkä Rooman ja länsi-
maisen sivistyksen onni. Täydennykset 
olivat vähäisempiä ja osa gallialaisista 
oli valinnut roomalaisten puolen. 

Voitosta voittoon 

Ticinus-joen varrella syttyi ensim-
mäinen taistelu, jossa Hannibal osoit-
ti taitonsa roomalaisiin verrattuna. 
Opettajina toimivat numidialaiset rat-
sumiehet Pohjois-Afrikasta, aikansa 
hakkapeliitat. Komentajana oli nero-
kas Maharbal, joka Cannaen taiste-
lun jälkeen sanoi Hannibalille tämän 
kieltäydyttyä suorasta hyökkäyksestä 
Roomaan: taisteluja osaat voittaa, et 
käyttää niitä hyödyksesi. Roomalai-
nen ratsuväki ei koko sodan aikana 
pystynyt antamaan kunnon vastusta 
numidialaisille. 

Ticinuksen voittoa seurasi uusi 
voitto, nyt Trebia-joella. Ratsuväen, 
norsujen ja väijytyksen avulla rooma-
laiset lyötiin. Roomalainen jalkaväki 
osoitti kuitenkin taitonsa ja nuorempi 
Publius Cornelius Scipio, tuleva voit-
taja, pelasti haavoittuneen isänsä. 

Taistelua seurannut sade, joka 
muuttui lumisateeksi, surmasi kaikki 
Hannibalin elefantit lukuun ottamatta 
yhtä, Syrusta, ”syyrialaista”, joka oli 
Hannibalin käytössä. 

Hannibalin liittolaisina olleet gallia-
laiset olivat tunnetusti häilyväisiä. Sota 
oli osoittautunut odotettua vaikeam-
maksi ja saaliit niukemmiksi. Rooma 
oli lähellä, Karthago kaukana. Roomal-
la oli aseissa  vuonna 218 yhteensä noin 
700 000 jalka- ja 70 000 ratsumiestä. 
Voimavarat olivat moninkertaiset ver-
rattuna Hannibaliin, jonka oli jaettava 
voimansa myös Espanjaan ja emämaa-

H

Olavi Antila
filosofian maisteri
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han. Armeijan ydin käsitti afrikkalaisen 
ja espanjalaisen jalkaväen veteraanit 
sekä numidialaisen ratsuväen. 

Vetäydyttyään talvileiriin Hanni-
bal sai vahvistuksia gallialaisilta. Ke-
väällä 217 hän jatkoi etenemistä kohti 
Roomaa. Marssi oli suoperäisen maas-
ton ja tulvivien jokien takia hankalaa. 
Ylipäällikkö sairastui vaikeaan tuleh-
dukseen, joka riisti häneltä näön toises-
ta silmästä. Apenniinit ylitettyään häntä 
odotti uusi roomalaisarmeija konsuli 
Gaius Flaminiuksen johdossa. 

Roomalainen käytäntö jakaa ko-
mento kahden konsulin kesken ja 
legioonien taistellessa yhdessä vielä 
vuoropäivin ei ollut viisain keino tais-
tella Hannibalia vastaan. Yhteistyöky-
kyä ei edistänyt sekään, että konsulit 
edustivat vastakkaisia puolueryhmit-
tymiä. 

Keski-Italiassa Trasimenus-järven 
luona Hannibal järjesti tiedustelun lai-
minlyöneille roomalaisille ansan, joka 
tuotti heille 15 000 miehen tappiot. 
Useita kilometrejä pitkä roomalaisri-
vistö marssi pitkin järven rantaa, kun 
karthagolaiset hyökkäsivät maaston 
kätköistä heidän kimppuunsa. Satimeen 
jääneet legioonalaiset teurastettiin ran-
nalle tai veteen. Hannibalin tappiot 
olivat 2 500 miestä, useimmat gallia-
laisia. Voittamillaan sotasaalisaseilla, 
varsinkin paremmilla roomalaisilla 
miekoilla, hän varusti joukkonsa uu-
delleen. 

Vitkastelija diktaattoriksi 

Saatuaan tiedot Trasimenuksen tappi-
osta roomalaiset lamaantuivat. Vain se-
naatti säilytti toimintakykynsä. Tiberin 
sillat revittiin ja valittiin diktaattori, 
mitä ei ollut tapahtunut 30 vuoteen. 
Valinta osui vanhaan, koeteltuun yli-
mykseen, Fabius Maximukseen, joka 
oli kuuluisa harkintakyvystään.

Hannibal pyrki lempeydellään voit-
tamaan puolelleen Rooman liittolaiset. 
Hän oli kuitenkin aliarvioinut Rooman 
valtiorakenteen lujuuden. Liittolaiset 
pysyivät uskollisina Roomalle, sillä 
Hannibal oli liittoutunut kammottujen 
gallialaisten kanssa. Roomaa pidettiin 
suojelijana ja vanhat arvet olivat um-
peutuneet.

Maximuksen viivyttelytaktiikka pe-
rustui karthagolaisten huoltoyhteyksien 
häirintään ja uusien legioonien harjoit-
tamiseen. Hannibal jäi jopa saarrok-
siin roomalaisten suljettua Campanian 
erään vuorensolan. Voitto näytti var-
malta, mutta vastustaja turvautui ove-
laan sotajuoneen. 

Hannibal teetti puista soihtuja ja si-
dotti ne sotasaaliiksi saamiensa 2 000 
vetohärän sarviin. Härät ajettiin solaa 
ympäröiville kukkuloille, jolloin roo-
malaiset jättivät asemansa ja Hannibal 
livahti joukkoineen turvaan. 

Roomalaiset raivostuivat, pilkkasi-
vat Maximusta Cunctatoriksi, vitkas-
telijaksi, ja antoivat hänen itsestään 
suuria luulevalle ratsuväenpäällikölleen 

Minuciukselle puolet armeijasta. Han-
nibal oli tuhoamaisillaan Minuciuksen 
armeijan, kun Maximus ehti avuksi. 
Vitkastelija palkittiin kunnianimellä 
Rooman kilpi. 

Cannaen katastrofi 

Roomalaiset valmistautuivat vuoden 
216 taisteluihin huolellisesti. Kentälle 
lähetettiin noin 90 000 miehen armeija, 
jota vastaan Hannibal saattoi asettaa 
noin 50 000 miestä. Roomalaiset lanke-
sivat kuitenkin vanhaan perisyntiinsä, 
komennon jakamiseen kahdelle konsu-
lille, Aemilius Paullukselle ja Terentius 
Varrolle. Edellinen oli kokenut sotilas, 
jälkimmäinen poliitikko ja rahvaan 
suosikki. 

Vastoin Paulluksen varoituksia 
Varro halusi taistella Apuliassa, Can-
naen tasangolla, jossa Hannibalin ratsu-
väki oli parhaimmillaan. Yhteenotosta 
tuli tuhoamistaistelujen klassikko, kak-
sipuolisen saarrostuksen diplomityö. 
Sen tuntevat kaikki suuret sotapäälliköt 
ja sitä opetetaan sotakorkeakouluissa 
ympäri maailman. Sitä sovellettiin 
mm. jatkosodassa elokuussa 1944, 
kun suomalainen mottimestari, kenraali 
Raappana opetti venäläisiä Ilomantsis-
sa. Venäläisistä tosin suuri osa pääsi 
metsien kautta pakoon, roomalaisilla 
ei ollut aukealla kentällä mitään mah-
dollisuuksia. 

Cannaen voitto perustui yhtä paljon 
Hannibalin nerouteen kuin roomalais-
ten taktillisiin virheisiin.

Roomalaiset perustivat mahdolli-
suutensa legioonien tiheään massaan, 
jonka tuli murtaa Hannibalin kes-
kusta ennen kuin hänen erinomainen 
ratsuväkensä saisi yliotteen. Kartha-
golainen teki kuitenkin ovelan vasta-
vedon ryhmittämällä espanjalaisista 
ja gallialaisista koostuvan keskustan-
sa puolikaareksi. Heidän molemmilla 
puolillaan taisteli jalkaväen kova ydin, 
afrikkalaiset veteraanit. Vasemmalla 
siivellä hyökkäsi raskas espanjalainen 
ja gallialainen ratsuväki, oikealla kevyt 
numidialainen. 

Taistelun alettua roomalainen jal-
kaväki hyökkäsi puolikaarta vastaan ja 
painoi sen vastustamattomasti kuopalle. 
Samanaikaisesti Hannibalin ratsuväki 
teki selvää vastustajistaan eikä jatkanut 
takaa-ajoa liian pitkään. 

Roomalaiset hyökkäsivät taitavasti 
Cannaen	taistelu	on	klassillinen	esimerkki	täydellisesti	onnistuneesta	
kaksipuolisesta	saarrostuksesta.
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viritettyyn ansaan. Hannibalin keskusta 
oli murtumaisillaan, mutta afrikkalai-
nen jalkaväki iski sivustoihin ja ratsu-
väki sulki loukun takaapäin. 

Roomalaiset olivat niin ahtaalla, 
etteivät pystyneet käyttämään enää 
miekkojaan. Teurastus oli täydellinen. 
Muutamassa tunnissa kentällä lojui ai-
kalaiskertomusten mukaan ainakin 50 
000 roomalaista, joukossa kaksi pro-
konsulia, yli 20 sotatribuunia ja 80 se-
naattoria. Karthagolaisten tappiot olivat 
kymmenkunta prosenttia roomalaisten 
kärsimistä, enimmäkseen gallialaisia. 

Konsuli Aemilius Paullus kaatui 
taistelussa, Terentius Varro pakeni 
saamatta naarmuakaan. Mikä tahansa 
muu valtio olisi tehnyt rauhan tällai-
sen suurtappion jälkeen. Mutta näin ei 
tehnyt Rooma. 

Rooma kestää 

Cannaen voiton jälkeen monet eteläita-
lialaiset kaupungit hylkäsivät Rooman, 
myös Italian toiseksi suurin kaupunki 
Capua sekä Syrakusa. Etelä-Italian 
kreikkalaiset ja Keski-Italian liittolai-
set pysyivät kuitenkin horjumattomina. 
Makedonian kuningas Philippos solmi 
liiton Hannibalin kanssa, mutta Rooma 
löysi liittolaisia taistelemaan puoles-
taan. Rooma taisteli menestyksellisesti 

myös Espanjassa, eikä Hasdrubal pys-
tynyt auttamaan veljeään. 

Hannibal oli liiaksi riippuvainen 
korvaamattomasta armeijastaan, jota 
hänen oli säästettävä niin paljon kuin 
mahdollista. Hannibal ehdotti Roomal-
le rauhaa voittaakseen aikaa, mutta se-
naatti noudatti ikivanhaa periaatetta: 
Italian maaperällä ei neuvotella rau-
hasta. Tämä siitäkin huolimatta, että 
tuhannet roomalaiset sotavangit altis-
tettiin kuolemalle ja orjuudelle. Valtio 
tuli ensin, vasta sitten ihmiset. 

Rooma kutsui legiooniin kaikki 
asekuntoiset miehet, aseisti rikollisia 
ja osti vahvimmat orjat armeijaansa. 
Urhoolliset palkittaisiin vapaudel-
la. Rooma oli oppinut myös tärkeän 
läksyn: armeijan komentajiksi valittiin 
vuosi toisensa jälkeen samat kokeneet 
miehet. 

Niin pelottava oli kuitenkin Han-
nibalin maine, että avoimia kent-
tätaisteluja vältettiin. Sota muuttui 
näännytystaisteluksi, joka ei tarjonnut 
enää suurelle karthagolaiselle loistavia 
voittoja. 

Hannibal osoittautui kuitenkin 
myös puolustussodan neroksi. Kol-
metoista vuotta Cannaen voiton jäl-
keen hän onnistui pitämään sekalainen 
palkkasoturiarmeijansa koossa Italian 
eteläosissa. Se on ehkä hänen kaikkein 

suurin saavutuksensa sodanjohtajana. 
Lopullisesta tappiosta kantaa vastuun 
myös emämaan kauppiasaristokratia, 
joka lyhytnäköisessä ahneudessaan 
kaivoi oman hautansa kieltäytyessään 
lisärahoituksesta. 

Roomalaiset valtasivat vuosi vuoden 
jälkeen takaisin menettämiään alueita. 
Syrakusa oli vuorossa ensimmäisenä 
vuonna 212, kun Claudius Marcellus 
valtasi kaupungin. Kotikaupunkiaan 
nerokkaasti puolustanut Arkhimedes 
kaatui roomalaisen sotilaan miekkaan 
ärähdettyään kuuluisat sanansa: älä 
sekoita ympyröitäni. Seuraavana oli 
vuorossa Capua. 

Espanjassa roomalaiset kärsivät 
ensin suuren tappion, mutta sotaonni 
vaihtui, kun sinne lähetettiin Publius 
Cornelius Scipio. Vuorovesi-ilmiötä 
hyväksikäyttäen hän valtasi Cartagenan 
ja voitti Hasdrubalin, joka lähti armei-
joineen Italiaan auttaakseen veljeään. 
Hannibal ei saanut koskaan tietää vel-
jensä marssista ennen kuin roomalaiset 
heittivät tämän pään hänen leiriinsä. 
Hasdrubal oli armeijoineen kärsinyt 
täydellisen tappion Metaurus-joella 
vuonna  207 eea. 

Hannibalin kerrotaan lausuneen: 
”Nyt aavistan Karthagon kohtalon”. 

Espanjan menetyksen jälkeen 
Hannibalin asema oli toivoton. Sodan 

Karthagolaiset	ryöstävät	Cannaen	taistelussa	kaatuneita	roomalaisia.
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siirtäminen Espanjaan oli roomalaisten 
tärkein strateginen päätös toisessa puu-
nilaissodassa. Sitä Hannibal ei luulta-
vasti ollut osannut ennakoida. Sisilian 
valtaus puolestaan varmisti Roomalle 
hyökkäysväylän Karthagoon. Viimeiset 
Italian-vuotensa Hannibal vietti suljet-
tuna Italian lounaisosiin. 

Sota ratkeaa 

Scipio siirsi sodan Afrikan mantereelle, 
nykyisen Tunisian alueelle, missä Kart-
hago sijaitsi. Se oli hieno strateginen 
siirto, joka pakotti Hannibalin jättämään 
voittojensa tantereet. Peräti 15 vuotta, 
kolmanneksen siihenastisesta elämäs-
tään, hän oli sinnitellyt vihollismaassa. 
Scipio, joka oli tunnettu taitavana neu-

vottelijana, oli sekaantunut nykyisen 
Algerian mailla sijainneen Numidian 
valtataisteluihin ja kannattanut oikeaa 
ehdokasta: Masinissaa. Numidialainen 
ratsuväki oli nyt hänen valttinsa. 

Zaman luona, 200 kilometriä Kart-
hagosta lounaaseen, käytiin ratkaise-
va taistelu. Roomalainen historioitsija 
Livius väittää Hannibalin ja Scipion 
tavanneen taistelua edeltävänä päivä-
nä. Hannibal oli varoittanut sotaonnen 
vaihteluista, mutta roomalainen oli 
horjumaton. Roomalaiset olivat oppi-
neet läksynsä: heitä ei enää saarrettu 
ja taktiikka oli joustavaa, mikä salli 
muutokset kesken taistelun. 

Hannibalin viimeinen armeija 
taisteli urhoollisesti ja kunniansa säi-
lyttäen. Eivät auttaneet taistelunorsut, 

eikä jalkaväkiveteraanien urhoollisuus. 
Roomalaisilla oli ylivoima sekä jalka- 
että ratsuväen puolella. Muutaman 
ratsastajan kera Hannibal pelastautui 
taistelukentältä. 

Maanpakolaiselle 
myrkkypikari 

Karthagon oli alistuttava nöyryyttä-
vään rauhaan, joka alisti sen Rooman 
vasallivaltioksi. Rankat sotakorvaukset 
määrättiin 50 vuodeksi, taistelunorsut 
kiellettiin, sota-aluksia sai olla kym-
menen, edes puolustussotaan ei saanut 
ryhtyä ilman Rooman lupaa. 

Hannibal osoittautui rauhan töissä 
yhtä lahjakkaaksi kuin sodankin toi-
missa. Kauppiasylimystö, joka oli 
menettänyt valtansa kansan suosikil-
le, ei kestänyt tappiotaan, vaan ryhtyi 
vehkeilemään roomalaisten kanssa. 
Vuonna 195 roomalaiset vaativat Han-
nibalin erottamista tai luovuttamista. 

Suuri karthagolainen ratkaisi asian 
karistamalla kotimaan pölyt jaloistaan. 
Karthago palkitsi ansioituneen poikan-
sa julistamalla hänet valtionkiroukseen, 
takavarikoimalla hänen omaisuutensa 
ja hajottamalla hänen kotinsa maan 
tasalle. 

Viimeiset vuotensa Hannibal 
vietti itäisellä Välimerellä auttamassa 
Rooman vihollista Syyrian Antiokhos 
III:tta ja nykyisen Turkin pohjoisranni-
kolla sijainneen Bithynian lurjusmaista 
hallitsijaa Prusiasta. Tämä kavalsi aut-
tajansa roomalaisille. 

Huomattuaan joutuneensa satimeen 
Hannibal otti sinettisormuksessaan säi-
lyttämäänsä myrkkyä. Hänen viimei-
set sanansa olivat: ”Tahdon vapauttaa 
roomalaiset pelosta, koska he eivät suo 
vanhan miehen kuolla rauhassa.”

Samana vuonna 183 eaa. kuoli 
myös hänen voittajansa Scipio. 

Lopullisesti Karthagon kohtalo 
täyttyi, kun Scipion samanniminen 
adoptiopoika kolmen vuoden piirityk-
sen jälkeen tuhosi kaupungin täydelli-
sesti 146 eaa. 

Kirjoittaja Olavi Antila on filo-
sofian maisteri. Hän on vaasalainen 
historioitsija, joka on kirjoittanut mm. 
teokset Suomi suursodassa, Ratkaisun 
kesä 1944, Voittojen tiellä 1941, Hak-
kapeliittain jäljillä ja viimeksi Kaarle 
IX - Vaasan isä. 

Hannibalin	Alppien	ylitys	on	sotahistorian	maineikkaimpia	operaa-
tioita.
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ylkiraudassa on ollut mielen-
kiintoisia kirjoituksia ja haastat-
teluja johtamisen eri puolista ja 

tavoista. Lukiessani viime maaliskuussa 
julkaistua lehteä minulla oli tuoreessa 
muistissa oma muutaman viikon ta-
kainen sotahistorian tapahtumia kos-
keva pieni tutkimukseni. Sukuselvitystä 
varten tutustuin isosetäni kaatumisajan-
kohdan tapahtumiin. Sotamies Kalevi 
Kettunen kaatui elokuun ensimmäise-
nä päivänä vuonna 1941 Jalkaväkiryk-
mentti 52:n hyökätessä Omelian motin 
tuhoamisen jälkeen Ontrosenvaaraan. 
Sotapäiväkirjoista kävi selville, että 
perustamisen jälkeen Savossa koottu 
joukko oli hyvin toimiva, jumalanpal-
velukseen osallistuivat lähes kaikki, 
Saksan hyökkäyksen käynnistymisestä 
joukko jopa iloitsi, ja vanhan rajan ylit-
täminen Nurmeksen itäpuolella sujui 
nurkumatta. Ainoa asia mikä tuntui 
hiertävän, oli tupakan puute. Sitä varten 
kerättiin 15 000 mk ja lähetettiin yksi 
sotilas käymään Nurmeksesta Lapinlah-
delle tupakan hankintamatkalle. 

Edelleen sotapäiväkirjoista kävi 
selville, että Omelian motin taistelut 
olivat raskaita ja johtaminen oli erittäin 
nopeatempoista. Varsinaisen hyökkäys-
käskyn lisäksi oli jouduttu antamaan 
lukuisia erilliskäskyjä taistelujen ollessa 
niin kiivaita, ettei edes sotapäiväkirjaa 
ehditty pitää kaikissa pataljoonissa ja 
komppanioissa, vaan vihkosista löytyi 
tyhjiä sivuja. Ilmeisesti oli ajateltu, että 
ne täytetään myöhemmin. Hyökkäys 
kuitenkin jatkui, ja sen aikana joukoilla 
oli vain lyhyitä taukoja ja niinpä sota-
päiväkirjat jäivät kiivaassa tempossa 
täyttämättä. Pataljoonan komentajia 
vaihdettiin, joku haavoittui, muita syitä 
vaihtoihin ei mainittu. Joukko väsyi ja 
välillä kiivaissa taisteluissa oli jollakin 
komppanialla jopa pakokauhun oireita, 
kun venäläisiä olikin jäänyt selustaan 

ja yhteydet taakse uhkasivat katketa. 
Komppanioihin ei saatu välillä yhteyttä 
ja esimerkiksi yksi komppania oli noin 
vuorokauden korvessa tietymättömis-
sä, ”salamatkalla”, kuten sotapäiväkirja 
toteaa. Vaikka joukolla ja johtajilla oli 
sotakokemusta ja varustetaso aivan eri 
luokkaa kuin talvisodassa, sekaannuk-
sia ja johtamisongelmia syntyi siltikin. 
Voi vain kuvitella johtajien paineita ja 
ongelmia heidän johtaessaan perään-
tymisvaiheen taisteluja kesällä 1944 
venäläisten suurhyökkäyksen rutis-
tuksessa. 

Sotahistoriaa tutkiessani mieleeni 
tuli ajatus: luoko tämän päivän joh-
tamiskoulutus riittävästi valmiuksia 
sellaisten kaaostilanteiden hallitsemi-
seen, joita pahimmillaan johtajamme 
kohtasivat sodissamme. Miten saadaan 
tämän päivän lyhyen koulutuksen saa-
neet joukot rauhoittumaan ja toimimaan 
kurinalaisesti ja loogisesti. Luottavatko 
joukot johtajiinsa ja heidän harkintaan-
sa vai onko heillä kuva tempoilevasta 

ja alati linjaansa hakevasta johdosta.  
Miten suhtaudutaan pakokauhuilmiöi-
hin ja niiden hallintaan. Onko meidän 
johtajakoulutuksemme tässä mielessä 
ajan tasalla. Vaikka teoriassa johtajia 
koulutetaankin näitä tilanteita varten, 
niin samaan aikaan keskeisiä soti-
laallisen kurin ja järjestyksen koulut-
tamismenetelmiä ja -välineitä, kuten 
sotaharjoituksia vähennetään, ja varus-
miesten ja reserviläisten koulutusaikaa 
lyhennetään. Onko se suhteessa tais-
telunkuvalle ja johtamisen vaatimuk-
sille. Puhutaan ja kirjoitetaan paljon 
ns. syväjohtamisesta ja halutaan sen 
antavan vastauksen kaikkiin pulmiin. 
Huoli kuitenkin on, että pystytäänkö 
rauhan aikana simuloimaan riittävän 
hyvin johtamistilanteita, joissa sekä 
joukot että johtajat ovat taisteluista 
uupuneita. Taustalla on vielä kysy-
mys siitä, muodostuuko meille riittävä 
johtajareservi, jotta voitaisiin vaihtaa 
johtajia heidän väsyessään kiivaissa 
taisteluissa. Johtamistaidon laitoksella 
ja muilla johtajakoulutusta antavilla 
joukoilla ja laitoksilla on mielestäni 
tässä vakava koulutuksellinen haaste. 
Erityisen huolestuttavaksi tilanteen 
tekee se, että vaativia ja riittävän pit-
käaikaisia sotaharjoituksia ei viime ai-
koina ilmeisesti ole ollut tarpeeksi, jotta 
olisi voitu johtaa ihmisiä ”iholta eikä 
kuvaruudulta”, kuten nuorison piirissä 
käytetty termi ilmaisee asian.

Keskeistä tietenkin ovat rahan ja-
kopäätökset materiaalisten ja koulutuk-
sellisten ja monien muiden tekijöiden 
välillä. Ei ole varmaan hauska olla köy-
hyyttä jakamassa - tässäkään asiassa! 

Eversti Ossi Kettunen on palvellut 
pääosan virkaurastaan rannikkoty-
kistössä. Hän siirtyi reserviin vuonna 
1997 Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tin komentajan tehtävästä.  

Säästämmekö		
itsemme	hengiltä?

Teksti: Ossi Kettunen

Ossi Kettunen

K
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verstiluutnantti evp Pekka Kan-
takoski on julkaissut räväkän 
suomalaisen upseerin maail-

makuvan aukikirjoituksen koskien 
maanpuolustusta ja sen laajan tason 
johtamista. Kantakosken vuonna 2006 
julkaistu kirja, Maanpuolustusta vai 
strategisia virheitä - Suomen puolus-
tus 2000-luvulla, on mittava ja syste-
maattinen yleisesikuntaupseerin käsitys 
maailmankuvasta. Sampo Ahto toteaa 
Sotilasaikakauslehdessä (4/2007, s.41), 
kuinka Kantakosken tyyli on suoraa 
miehen puhetta, mutta suorapuhei-
suudella on vihamiehensä erityisesti 
postmoderneissa työelämän salonki-
käytöksissä. Kirjan merkitys on siinä, 
että se antaa selväkielisesti mahdolli-
suuden ottaa kantaa hänen väitteisiinsä 
joko puolesta tai vastaan. Kirja antaa 
todellakin ajattelulle aihetta.

Henkilöstön vähentäminen 
väärä ratkaisu

Kantakoski kyseenalaistaa selvästi 
1990-luvulla syntyneen ajatuksen, 
jonka mukaan sotilasorganisaation 
muutos vähentää sen henkilövahvuutta 
olisi jotenkin luonnollinen ja pakolli-
nen vaihtoehto. On helppo yhtyä kirjan 
pääajatukseen, että Suomen kaltaisessa 
valtiossa 1990-luvulta alkanut tieteel-
linen talousteoreettinen ajattelu, jonka 
mukaan vähennetään julkisen hallinnon 
henkilöstöä, on väärä ratkaisu. Erityi-
sesti turvallisuuden ja uusien uhkien 
korostuessa myös teknologisen alan 
asiantuntijat myöntävät, että turvalli-
suus ei ratkea teknologialla, vaan se 
on ensikädessä ihmisten sosiaalisiin 
suhteisiin liittyvä tekijä. 

Viimeisen 20 vuoden aikana on 
esiintynyt vallitsevan ihmisiä hal-
veksivan organisaatiorakenteiden 
muutoksen vastaisia puheenvuoroja, 

mutta Suomessa valtavirrasta eriävät 
mielipiteet ovat helposti tukahtuneet. 
Puolustusvoimat ei ole Nokia eikä 
sotilaskulttuuria johdeta kuten sivii-
likulttuuria. Puolustusvoimien tärkein 
tehtävä ei ole mitattavissa rahassa, 
vaikka tulosta kovasti vaaditaankin. On 
selvää, että puolustusvoimat tarvitsee 
yhä enemmän yhteistyötä ja ajatusmal-
leja siviiliorganisaatioista ja yrityksistä, 
mutta vastuun sotataidosta kantaa so-
tilasorganisaatio olivatpa kumppanit 
kuinka strategisia tahansa.

Teknologian ikuinen lupaus

Kantakoski kuvaa laajaan aineistoon 
liittyen, kuinka viimeaikaisille sodille 
on ollut luonteenominaista, että suur-
vallat ovat käyneet pienten maiden 
kimppuun monikymmenkertaisella 
ylivoimalla ja erityisesti teknologian 
avustamana. Yleensä kohteet ovat 
olleet köyhiä kansakuntia ja ne ovat 
kyenneet kiistämään suurvallan tekno-
logisen ylivoiman väestön ja henkilös-
tönsä sosiaalisen verkoston ja suhteiden 
kiinteydellä.

Suurvallat ja niitä seuraten läntiset 
asevoimat ovat kytkeneet taloudelliset 
resurssinsa yhä enemmän teknologi-
aan. Tämä kytkentä ilmenee yleensä 
uusien oppien ja doktriinisten käsit-
teiden lanseeraamisella. Esimerkik-
si Yhdysvalloissa uusia sotilaallisia 
käsitteitä tuodaan esille sitä mukaa 
kuin puolustushallinnon rahaa sido-
taan uusiin teknologisiin hankkeisiin. 
Näin sotilaallisen voiman käytön ke-
hittäminen ei perustu sotilaiden so-
tataidolliselle ammattitaidolle, vaan 
uuden teknologian lupaukselle estää 
esimerkiksi strateginen isku tai voit-
taa verkkokeskeinen sodankäynti. 
Kun puheet verkkokeskeisestä sodan-
käynnistä alkoivat, oli helppo havaita, 

että asevoimat olivat digitalisoimassa 
johtamisjärjestelmäänsä. Tai kun ase-
voimat joutuvat yhä enemmän esille 
toiminnassaan mediassa, aletaan puhua 
mediasodankäynnistä. Yhdysvaltojen 
vuonna 2003 aloittamaan Irakin sotaan 
liittyi vahva kaukovaikutteinen ilma- 
ja ohjusase, joka verhottiin käsitteen 
ennaltaehkäisevä isku taakse. Samalla 
asevoimat olivat sijoittaneet varojaan 
runsaasti kiinni uuteen ilma- ja ohjus-
teknologiaan.

Kantakoski muistuttaa myös siitä, 
kuinka tulevaisuuden ennustaminen 
ei onnistu ilman, että tulevaisuuden 
kehittyminen sidotaan teknologiaan. 
Teknologia antaa lupauksen parem-
masta ja turvallisemmasta tulevaisuu-
desta. Koska teknologia korjaa itseään 
- olettaen, että siihen sijoitetaan yhä 
enemmän taloudellisia voimavaroja 
- tarvitaan aina uuden lupauksen koh-
dalla uusia sotilaallisia käsitteitä. Sen 
sijaan Kantakoski osoittaa, että Suomen 
kohdalla ilman teknologiaakin vuosisa-
tojen ajan keskeinen turvallisuuskysy-
mysmerkki on itä.

Koska turvallisuus on aikaulottu-
vuudessa tulevaisuuteen suunnattua 
toimintaa ja siksi teknologiakeskeis-
tä, ovat eri turvallisuusviranomaiset 
sulautumassa toistensa tehtävien alu-
eille. Esimerkiksi terrorismin suhteen 
Suomen puolustusvoimat on kiinnos-
tunut mahdollisuudesta osallistua sen 
torjuntaan. Se ei kuitenkaan kuulu puo-
lustusvoimien perinteisiin tehtäviin, 
mutta terrorismin torjunnan alueella 
on jaossa taloudellisia resursseja ja 
tietysti valtaa.

Uudet uhkat on pitkälti kopioitu 
Yhdysvalloista ja syyskuun 2001 ta-
pahtumia käytetään oikeuttamaan mo-
nenlaisia toimia. Samalla unohtuu, että 
vasta hyökkäys Suomen maaperälle on 
itsenäisyytemme uhka. Myös Suomes-

Maanpuolustus
ei	ole	yhden	ajatuksen	asia

Teksti:  Aki-Mauri Huhtinen ja Pasi Kesseli
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sa puolustusvoimat on yhä enemmän 
sidottu talouden ja politiikan liittoon, 
jossa upseeriston vapaa liikkumatila on 
entisestään kaventunut.

Jokaista tarvitaan

Yksi historian toistuvista tosiasioista 
on ollut, että itsensä vahvemmaksi 
kokeva haluaa alistaa heikommaksi 
tiedetyn osapuolen. Sodan päämäärä 
on edelleen tappaa vastustaja ja tuhota 
sen toiminnan mahdollisuudet. Sodan 
käsite on kuitenkin peittynyt moniin 
ja monimutkaisiin ilmiöihin, joiden 
tarkoituksena on tehdä sodasta talou-
dellisesti kannattavaa liiketoimintaa, 
antaa kansallisvaltiolle kuulunut sodan 
käymisen oikeus yhä enemmän harvo-
jen sotilaiden, taloudellisten yritysten 
ja poliittisen eliitin käyttöön. Esimer-
kiksi sotilaat syyttävät byrokratiaa on-
gelmista silloin, kun sodan käyminen 
ei onnistu talouden ehdoin - tietyt aseet 
eivät toimi taistelutilassa - ja asetek-
nologisia yrityssopimuksia ei voida 
purkaa oman toiminnan ja resurssien 
muuttamiseksi.

Kantakoski viittaa useissa kohdin 
talvisodan opetuksiin. Yksi keskeinen 
opetus oli, että talvisodassa toiminnan 
vapaus oli omissa käsissämme, vaikka 
aseet ja teknologia olivat vajavaisia. 
Sen sijaan nyt olemme muun lännen 
kanssa kulkemassa yhä enemmän suun-
taan, jossa sidomme pienet resurssimme 
teknologiseen lupaukseen ihmismää-
rän kustannuksella. Puolustusvoimat 
puhuu yhä enemmän yritysmaailman 
äänellä puhuessaan ihmisistä. Ihmis-
määrän sijasta puhutaan osaamisesta ja 
laadusta. Voimme kysyä, onko Suomen 
kokoisessa maassa varaa jättää ketään 
maanpuolustuksen ulkopuolelle? 

Panostakaamme 
ihmisiin, ei yksipuolisiin 

argumentteihin

Yleensä sotalaitosten kannattaisi kehi-
tystyössään keskittyä kehittämään sitä, 
missä ne ovat hyviä. Suomalaiset ovat 
hyvin koulutettuja, mikä mahdollistaa 
panostamisen sotataidon taidolliseen 
puoleen. Koska meillä ei todennä-
köisesti koskaan tule olemaan sitä 
ylellisyyttä, että me voisimme uuden 
sotateknologian määrässä ohittaa mah-
dollisen vastustajamme, ei meidän 

pitäisi rakentaa doktriiniamme vain 
huippujoukkojen varaan, koska sym-
metrisessä tilanteessa alivoimainen 
jää todennäköisyyslakien mukaisesti 
tappiolle. Huipputekniikkaa pitää tie-
tenkin olla, koska kehityksen kulussa 
pitää pysyä mukana, mutta mikä sen 
suhde on muuhun asevoimaan, sitä on 
tarkoin harkittava. Niinpä määrällisesti 
alivoimaisen kannattaa panostaa omien 
vahvuuksien kehittämiseen ja vastusta-
jan heikkouksien uhkaamiseen. 

Meillä tämä tarkoittaa teknologia-
kehityksen tuntemista, mutta ennen 
kaikkea olosuhteita ja realistisia voi-
mavaroja hyväkseen käyttävän sotatai-
don kehittämistä. Ja tässä ihmisellä on 
edelleen keskeinen rooli, koska nopea-
tempoisella taistelukentällä tilanteen 
herrana ei pysy teknisen johtamisjär-
jestelmän tuottamalla tilannekuvalla 
ja keskitetyillä johtamis- ja asejärjes-
telmillä vaan paikallisesti olosuhteita 
hyväksi käyttävällä toiminnalla. Tässä 
tuli ja liike ja näiden symbioosi ovat 
edelleen keskeisiä, koska ilman tulta 
ei pysty saavuttamaan taktisia tavoit-
teita ja toisaalta ilman liikettä taas ei 
pysty hankkimaan alivoimaiselle niin 
tärkeätä paikallista ylivoimaa. Alfred 
Mahanin sanoin: ”Tuli ilman liikettä on 
illuusio”. Kuten tietenkin myös toisin 
päin.

Läntisiltä asevoimilta ei enää 
kysytä mitä ne haluavat tehdä, vaan 

niille kerrotaan mitä niiden tulee tehdä. 
Panostamalla huipputeknologiaan ja 
erikoisjoukkojen osaajiin päästään 
eroon suurista ihmismassoista sotila-
sorganisaatiossa. Samalla saadaan or-
ganisaatiosta poliittisen eliitin kannalta 
helpommin liikuteltava. Ulkomaan 
operaatiot ja liikkuvuus vaativat tek-
nologiaa ja ihmisten suhteen kevyitä 
organisaatioita. Samalla niiden nopeus 
siirtyä mitä erilaisimpiin tehtäviin hel-
pottuu. Keskeinen pyrkimys on poistaa 
sosiaaliset siteet.

Suurvaltojen tavoitteena on ”ke-
ventää” pienten maiden asevoimat 
helpommin integroitaviksi niiden 
omiin tarkoitusperiin. Transformaatiota 
myydään lupauksella uudesta asetekno-
logiasta ja mahdollisuudesta ehkäistä 
ongelmat jo oman alueen ulkopuolella. 
Argumentti ontuu jo siinä, että globa-
lisaation aikana mitään ongelmia, ei 
edes turvallisuusongelmia, voida sitoa 
tiettyyn aikaan ja paikkaan. Verkottu-
nut maailma voi käynnistää myös vä-
kivallan liekin arvaamattomasti missä 
tahansa.

Kantakosken kirja on lukemisen ar-
voinen. Se herätti meidätkin ottamaan 
kantaa ja keskustelemaan puolustus-
voimien kehittämisestä. Keskustelua 
todellakin tarvitaan. Kehitystyön lin-
jaukset eivät saa syntyä liian yksipuo-
lisen työn tuloksena. 

Aki-Mauri Huhtinen
professori

Pasi Kesseli
professori
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Teksti: Mika Penttinen

uutaman vuoden takainen up-
seerikoulutuksen rekrytointi-
kampanjan iskulause ”Tie 

Johtajuuteen käy Maanpuolustuskor-
keakoulun kautta” todentuu useimmille 
kadettiupseereille heti sotilasuran ensi 
askeleilla. Varsin pian valmistumisen 
jälkeen moni nuori upseeri saa hoi-
taakseen perusyksikön varapäällikön 
tai päällikön tehtävän. Vaativan tehtä-
vän haasteellisuutta voi lisätä se, että 
johtamisvastuuseen nimitetyllä henki-
löllä saattaa olla vain puolet alaisensa 
iästä.   

Päinvastoin kuin puolustusvoimis-
sa, siviilipuolen yrityksissä ja organi-
saatioissa nuoret esimiehet ovat sangen 
uusi ilmiö, minkä vuoksi aihe on saanut 
ja saanee edelleen entistä enemmän 
huomiota osakseen. Esimerkiksi ame-
rikkalaisen Sirota Survey Intelligence 
-konsultointiyrityksen mukaan kiivas-
rytmisessä liike-elämässä johtajavalin-
noissa korostetaan nykyään tuoreinta 
hakijan alaan liittyvää tietotaitoa. Täten 
kokeneenkin johtajaehdokkaan vuosien 
saatossa hankkima mutta päivittämättä 
jättämä ammattitaito koetaan yhä her-
kemmin vanhentuneeksi ja arvottomak-
si. Tänä päivänä työntekijän iästä on 
periaatteessa tullut pelkkä sivuseikka. 

Niin omien kokemusten kuin ai-
heesta tehtyjen tutkimusten mukaan 
nuorten esimiesten johtamiin sotilas- 
tai siviiliorganisaatioihin liittyy hyvin 
samankaltaisia vahvuuksia ja vaike-
uksia. Herkimmät kipupisteet lienevät 
johtajan ja johdettavien välisen ikäeron 
mahdollisesti aiheuttamat arvovalta-
ongelmat. Alaisten voi nimittäin olla 
vaikea hyväksyä auktoriteetiksi hen-
kilöä, joka on heidän omien lastensa 
ikäinen. Toisaalta myös nuorten esi-
miesten itsensä kokema arvovaltavaje 
on erittäin yleistä. Ei välttämättä ole 
lainkaan mutkatonta ohjata ja opastaa 
huomattavasti itseään kokeneempaa, 
”talon tavoille” tottunutta henkilös-
töä. Luonnollisesti edes sotilasarvoi-
hin perustuva muodollinen arvovalta 

ei poista, eikä saakaan poistaa, edellä 
esitettyjä ristiriitatilanteiden uhkia. 
Aidosti toimivan esimies-alaissuhteen 
pitää rakentua ennen muuta avoimeen 
keskinäiseen vuorovaikutukseen ja 
toisen kunnioittamiseen ihmisenä, ei 
niinkään arvomerkkien osoittamaan 
hierarkiaan. Sitä paitsi eri sukupolvi-
en edustajien sujuva yhteistoiminta luo 
aivan uusia mahdollisuuksia kehittää 
yhteisön työskentelytapoja. Nuoruu-
den innolla ei yksistään voida korvata 
kokemusta tai päinvastoin. Olennaista 
onkin oivaltaa, että lähes poikkeuksetta 
arvovalta-asemaan liittyvät ristiriidat 
ovat enemmän emotionaalisia kuin 
rationaalisia kysymyksiä.  

Toinen keskeinen konfliktin mah-
dollisuus suuria ikäeroja omaavassa 
työyhteisössä piilee henkilöstön joskus 
melko erilaisissa arvomaailmoissa. 
Tosin suomalainen upseeristo on on-
neksi arvo- ja moraalikäsityksiltään 
varsin yksimielinen joukko, mikä on 
selkeä etu moneen siviiliorganisaatioon 
verrattuna. Silti esimerkiksi motivaa-
tio- ja asennekysymyksissä saattaa val-

lita sukupolvien välillä hyvinkin suuria 
näkemyseroja. Muun muassa tehtäviin 
sitoutuminen ja niissä menestyminen 
ovat nuoremmalle ikäryhmälle yleensä 
suoraan verrannollisia saavutettuihin 
tuloksiin, kiinnittämättä huomiota ko-
vinkaan paljoa työskentelypaikkaan tai 
-aikaan. Perinteisempi katsontakanta 
puolestaan mittaa työhön sitoutumista 
ennen muuta työpisteellä vietettyjen 
tuntien määrällä. 

Työyksikön tavoitteita asetettaessa 
on kyettävä siirtämään ikäerokysymyk-
set syrjään ja keskityttävä viileän am-
matillisesti itse tuloksen tekemiseen.

Mahdollisista eri ikäryhmien vä-
lisistä kulttuurieroista on uskallettava 
puhua ääneen, mutta toinen toistaan 
kunnioittaen, neuvoo Etelä-Kalifornian 
yliopiston psykologian professori Jerald 
Jellison. Hänen mukaansa vanhempi 
sukupolvi vetoaa yleensä voimallisesti 
aikaisemmin käytettyjen toimintatapo-
jen puolesta päämääriin pääsemisek-
si, kun tuore johtajatulokas sen sijaan 
pyrkii menestykseen muutosten avulla. 
Niin käytäntö kuin teoreettiset tarkas-
telut ovat kuitenkin osoittaneet, että 
loppujen lopuksi parhaimmat tulokset 
on aina saavutettu sopivalla vanhan ja 
uuden yhdistelmällä.  

Alle kolmikymppisten esimiesten 
esiinmarssi siviilipuolella samoin kuin 
nuorten upseereiden erinomaiset otteet 
puolustusvoimiemme eri viroissa ovat 
selkeä osoitus siitä, ettei ikä tai aina-
kaan sen ”vähyys” ole este menesty-
miselle esimiestehtävissä. Valtaosalle 
työssään onnistuneille nuorille joh-
tajille on ominaista innovatiivinen ja 
intohimoinen ammattiin suhtautuminen 
- menestys on uskalluksen lapsi! 

Yliluutnantti Mika Penttinen palve-
lee Jääkäriprikaatissa Sodankylässä. 
Hänet palkittiin vuoden 2006 Kylkirau-
dan nuorena kirjoittajana. 

Ikä	ei	saa	olla	este	menestymiselle

M

Mika Penttinen
yliluutnantti



pääsihteerin palsta

Kadettiupseerien pitkä ketju

uomalaisien kadettiupseeri-
en katkeamaton ketju ulottuu 
nyt 1.kadettikurssista vuodelta 

1921 viime syksynä opintonsa aloitta-
neisiin 93.kadettikurssiin ja 76.meri-
kadettikurssiin. Minulla oli pääsiäisen 
jälkeisellä viikolla oivallinen tilaisuus 
todeta tämän ketjumme pitkä ajallinen 
ulottuvuus. Tiistaina pääsin puhumaan 
ja jakamaan upseerin tutkintomerkit 
valmistuville vähän yli parikymppisille 
90.kadettikurssin ja 73.merikadettikurs-
sin sotatieteen maistereille. Tilaisuuden 
alussa totesin istuneeni itse tässä samassa 
salissa lähes päivälleen 37 vuotta sitten, 
jolloin heistä kukaan ei ollut vielä edes 
syntynyt. Saman viikon torstaina minulla 
oli kunnia pitää lounasesitelmä 25.kadet-
tikurssin noin 90-vuotiaille kaadereille, 
sotiemme kunnioitetuille veteraaneille, 
jotka puolestaan oli nimitetty upseerin 
virkoihin vuonna 1945 eli pari vuotta 
ennen minun syntymääni. Kuitenkin 
pystyin helposti toteamaan, että koulu-
tustaustasta johtuvan yhteisen arvomaa-
ilmamme ansiosta ymmärsimme kaikki 
helposti toisiamme.

Arvokysely tulossa

Kadettikunnan strategiaprosessiin kuu-
luva arvokysely toteutetaan nyt kolman-
nen kerran. Pääesikunnan päällikkö on 
myöntänyt luvan suorittaa kyselyn myös 
Maanpuolustuskorkeakoulussa ja eräissä 
puolustusvoimien muissa joukko-osas-
toissa. Lisäksi kysely suunnataan eräil-
le kadettikursseille kokonaan ja kolmen 
kadettipiirin evp-upseereille. Näin noin 
1000 kadettiupseeria pääsee jälleen alku-
syksyllä vastaamaan arvomaailmaamme 
liittyviin peruskysymyksiin ja antamaan 
siten panoksensa toimintamme kehittä-
miseen. Arvoprosessiin liittyy tammi-
kuussa 2008 myös seminaari, jonka anti 
yhdessä kyselyraportin kanssa julkais-
taan kirjana kesään 2008 mennessä.

Hamina kutsuu  
kesällä 2009

  Vuonna 2004 vietimme Rantasalmella 
yhteisen kaaderiviikonlopun merkeis-
sä Haapaniemen kadettikoulun 225-
vuotisjuhlaa, joka jätti syvät jälkensä 

osallistujien lisäksi myös Rantasalmen 
matkailuelämään.

Kadettikunta ammentaa perinteitään 
myös Suomen Kadettikoulusta Hami-
nasta. Vuonna 2003 julkistetun Haminan 
Kadettikoulun historian esipuheessa jopa 
todetaan Haminan Kadettikubin edellyt-
täneen, että jos Haminan Kadettikoulusta 
joskus laaditaan historia, on ”tasapuoli-
suuden varmistamiseksi” kirjoittaminen 
annettava Kadettikunnan tehtäväksi. 

Maamme itsenäisyyden alkuaiko-
jen myrskyissä Haminan Kadettikou-
lun merkitys haluttiin mitätöidä muun 
muassa järjestöpoliittisin perustein. 
Haminan kadetit menestyivät kuitenkin 
upseerinurallaan sekä valtionhallinnon ja 
siviilielämän palveluksessa erinomaises-
ti ja toimivat viime sodissamme eräissä 
puolustusvoimien avaintehtävissä. 

Ajallisen etäisyyden mahdollistaessa 
nyt Haminan Kadettikoulun nostamisen 
sille kuuluvaan arvoonsa on Kadettikun-
ta käynnistänyt hankkeen koulun histori-
an ja perinteiden tuomiseksi - julkaistun 
historiakirjan lisäksi - entistä paremmin 
meidän kadettiupseerien ja ennen kaik-
kea suuren yleisön tietoisuuteen. Perin-
netyöryhmä on kenraalimajuri Hannu 
Särkiön johdolla työskennellyt jo run-
saan vuoden sen eteen, että kesällä 2009 
vietämme monipuolisen ja historiallisen 
kaaderiviikonlopun Haminassa. Pyydän-
kin kadettikursseja tulevia kokoontumi-
sia suunnitellessaan suuntaamaan kesän 
2009 kokoontumisen Haminaan.

Uusi upseerimatrikkeli

Kadettiupseerit 1920 - 2000 painos on 
loppumassa. Myös edellisen vuonna 
1985 valmistuneen matrikkelin painos 
on lopussa. Kadettikunta ja Upseeriliit-
to ovatkin päättäneet käynnistää uuden 
matrikkelin valmistamisen normaalia ai-
emmin, tavoitteena julkaista se vuonna 
2010 tai 2011. Tällä hetkellä tutkitaan 
voidaanko kaikki noin 10 000 upseerin 
tiedot vielä saada täydellisinä yhteen 
kirjaan vai joudummeko menemään 
kahteen niteeseen. Tietosisältö olisi kui-
tenkin matrikkelin käytettävyyden takia 
pidettävä suunnilleen nykyisellään. Ma-
trikkelitoimittajan haku alkaa heti kesän 
päätyttyä ja henkilötietojen keräys näillä 

näkymin evp-upseerien osalta syksyllä 
2008. 

Kaaderitanssiaiset 
26.10.2007

Viime syksynä herätettiin henkiin vanha 
kaaderitanssiaisperinne. Kokemus oli 
rohkaiseva ja siksi myös tulevan syys-
kokouksen aattoiltana kokoonnumme 
sankoin joukoin Kadettikoulun perin-
teikkääseen juhlasalirakennukseen muis-
telemaan kadettiaikaamme ja tapaamaan 
tuttuja kadettiveljiä. 

IX Kaaderigolf 9.-10.8.2007

Golfin harrastajat kokoontuvat 9 -10. 
elokuuta jo yhdeksännen kerran Tuu-
sulan golfkeskukseen mittailemaan pa-
remmuuttaan ja viettämään iloisen illan 
tutussa seurassa. Tämä toimintamuoto 
on vakiintunut jo noin 60 kadettiveljen 
kesäkauden perinteeksi. Kaikki asiasta 
kiinnostuneet ovat tietysti tervetulleita 
mukaan, sillä kisa käydään ennen kaik-
kea  hyvässä kaaderihengessä ja kadet-
tiveljeä eteenpäin kannustaen.

Lehden ilmestyessä alkaa kesä olla 
jo kukkeimmillaan ja vilkkain lomakausi 
käynnistymässä. Maailman hulvattomas-
ta menosta huolimatta toivon jokaiselle 
kadettiveljelle ja -sisarelle malttia rau-
hoittua keräämään uusia voimia syksyn 
koitoksia varten. 

Aurinkoista ja lämmintä kesäaikaa!

Pekka Rapila
pekka.rapila@kadettikunta.fi

S



Kylkirauta 2/20073�

toiminta

enraali Hannes Ignatiuksen 
Kadettisäätiö palkitsi Kata-
janokan Kasinolla 26.4.2007 

järjestetyssä tilaisuudessa Kadettikun-
nan suurhankkeen, ”Suomi kylmässä 
sodassa”- multimediaprojektin, 11 000 
euron apurahalla, joka on säätiön kaik-
kien aikojen suurin yhdelle julkaisulle 
osoitettu palkinto.

Suomi kylmässä sodassa multime-
dia julkistettiin elokuussa 2006 osana 
Kadettikunnan 85-juhlavuoden ohjel-
maa. Kysymyksessä on Kadettikunnan 
kolmas samantyyppinen oppimisym-
päristöprojekti. Mittava ja kallis hanke 
kesti kolme vuotta. Materiaali koostuu 
multimediaohjelmasta ja sen käsikirjoi-
tuksesta tiivistetystä oppikirjasta. Tuotet-
tu materiaali on käytössä oppivälineenä 
Suomen yläasteen kouluissa ja lukiois-
sa. Tieteellisin perustein tutkittu aineisto 
sopii erinomaisesti myös yliopistotasoi-
seen opiskeluun.

Projekti toteutettiin tiimityönä, jossa 

eversti Pekka Rapila toimi projektin 
johtajana ja tuottajana, eversti Pekka 
Visuri tutkijana ja käsikirjoittajana, 
everstiluutnantti Arto Kotro multime-
diakäsikirjoittajana ja kuvatoimittajana 
sekä komentajakapteeni Tapani Talari 
karttojen toimittajana ja piirtäjänä. Pekka 
Visuri teki hankkeeseen liittyen erikseen 
kirjan ”Suomi kylmässä sodassa”.

Yhteensä oli palkittavia teoksia 23 
kirjaa ja edellä esitetty multimediatuo-
te. Lisäksi myönnettiin kunniapalkinto 
eversti Sampo Ahdolle säätiön hyväksi 
useiden vuosien aikana tehdystä työstä. 
Säätiön sääntöjen mahdollistama erikois-
palkinto annettiin yliluutnantti Ann-Sofie 
Forsstenille erittäin hyvästä urheilume-
nestyksestä sotilasviisiottelijana. Kyl-
kiraudassa julkaistusta nuoren upseerin 
kirjoittamasta lehtiartikkelista palkittiin 
yliluutnantti Mika Penttinen. Siitä tar-
kemmin toisaalla tässä lehdessä.

Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadet-
tisäätiön juuret ovat kenraali Ignatiuksen 

aateveljien vuonna 1921 perustamassa 
rahastossa, josta syntyi vuonna 1924 
Kadettikunnan hallinnoima kenraali 
Hannes Ignatiuksen nimeä kantanut 
stipendirahasto. Rahaston pohjalta pe-
rustettiin vuonna 1950 nykyinen säätiö. 
Sen perusti Kadettikunta ”kunnioittaak-
seen Kadettikoulun perustajan ja Kadet-
tikunnan kunniajäsenen kenraali Hannes 
Ignatiuksen aloiterikasta työtä”.

Stipendirahaston vuonna 1924 vah-
vistettujen sääntöjen mukaan tarkoitukse-
na oli ”herättää Kadettikunnan jäsenissä 
harrastusta sotatieteisiin palkitsemalla 
heidän edellisen vuoden kuluessa julki-
sesti esittämistään sotatieteellisistä töistä 
ja kirjoituksista”. Nykyisen säätiön sään-
töjä on viimeksi päivitetty vuonna 1993. 
Päätehtävä on säilynyt ennallaan. Se on 
kadettiupseerien tekemien julkaisujen 
palkitseminen. 

Kenraali	Hannes	Ignatiuksen	Kadettisäätiön	kirjallisuuspalkintojen	jakotilaisuudessa	vasemmalta	sää-
tiön	puheenjohtaja	eversti	Ahti	Lappi	sekä	palkitut	komentajakapteeni	Tapani	Talari,	everstiluutnantti	
Arto	Kotro	ja	eversti	Pekka	Visuri.	Kadettikunnan	suurhankkeesta	palkituista	eversti	Pekka	Rapila	oli	
estynyt	saapumasta	tilaisuuteen.

Kadettikunnan suurhanke  
”Suomi kylmässä sodassa” palkittiin

K



Kylkirauta 2/2007 40

toiminta

adettikunnan sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin Riihi-
mäellä Viestirykmentin Kou-

lutushallissa 24.3.2007. Kokouksessa 
oli läsnä 56 Kadettikunnan jäsentä. 
Edellisen kerran vuosikokous pidettiin 
Riihimäellä vuonna 1993.

Ennen kokouksen alkua Viestiryk-
mentin komentaja eversti Esa Salminen 
toivotti osanottajat tervetulleiksi Rii-
himäen varuskuntaan ja esitteli heille 
Viestirykmentin, josta on viime vuosi-
na kehittynyt puolustusvoimien mer-
kittävin viesti- ja elektroniikka-alan 
koulutuskeskus. 

Kevätkokouksen avauspuheessaan 
Kadettikunnan puheenjohtaja prikaa-
tikenraali Juha-Pekka Liikola totesi 
vuoden 2006 olleen Kadettikunnan 
85. juhlavuotena täynnä korkeatasoi-
sia tapahtumia. Vuoden järjestöllisinä 
huippukohtina olivat juhlavuosikokous 
ja iltajuhla Turussa. Niiden lisäksi ke-
väällä järjestettiin Helsingissä Kadet-
tikunnan, Suomen Reserviupseeriliiton 
ja Maanpuolustuskorkeakoulun perin-
teinen turvallisuuspolitiikan seminaari 
teemanaan ”Kylmästä sodasta uuteen 

maailmanjärjestykseen”.  Seminaarin 
suojelija presidentti Mauno Koivisto 
osallistui seminaariin koko päivän ja 
käytti seminaarin loppupuheenvuoron. 
Syksyllä julkistettiin näyttävästi Kadet-
tikunnan kaikkien aikojen suurin multi-
mediahanke ”Suomi kylmässä sodassa” 
arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnä 
ollessa. Hankkeen tuotteet jaettiin oppi-
materiaaliksi maamme kouluille, His-
torian ja Yhteiskuntaopin Opettajien 
Liiton jäsenille ja puolustusvoimille.

Kevätkokouksen puheenjohtajiksi 
valittiin Kadettikunnan puheenjohtaja 
Juha-Pekka Liikola ja Etelä-Hämeen 
kadettipiirin puheenjohtaja majuri 
Petri Siivonen. Puheenjohtaja kutsui 
sihteeriksi Kadettikunnan pääsihtee-
rin. Järjestäytymisen jälkeen vietettiin 
hiljainen hetki vuoden 2006 aikana 
kuolleen 71 kadettiupseerin muiston 
kunnioittamiseksi.

Kevätkokouksessa käsiteltiin ja 
hyväksyttiin hallituksen valmistele-
mat vuosikertomus ja tilinpäätös sekä 
myönnettiin tilivelvollisille vastuuva-
paus tilivuodelta 2006.

Kokouksen jälkeen pidettiin Viesti-

Kevätkokous ja maanpuolustusjuhla  
24.3.2007 Riihimäellä

K museossa arvokas maanpuolustusjuhla, 
jossa Puolustusministeriön kansliapääl-
likkö Kari Rimpi piti mielenkiintoisen 
esitelmän aiheesta ” Yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaaminen”.  

Juhlan alussa palkittiin vuoden 
kadettiupseeriksi nimitetty kapteeni 
Petri Forssell Rovaniemeltä sekä jaet-
tiin puolustusministerin päivämäärällä 
27.1.2007 myöntämät Kadettikunnan 
ansiomitalit. 

Kadettikunnan hallituksen myöntä-
mät stipendit aktiivisesta toiminnasta 
luovutettiin kapteeni Niko Korhoselle 
Kanta-Hämeen kadettipiiristä ja kap-
teeni Markus Kaartiselle Helsingin 
kadettipiiristä. 

Maanpuolustusjuhlan jälkeen Riihi-
mäen kaupunki oli kutsunut kokouksen 
osanottajat vastaanotolle Lasimuseoon, 
jossa kaupungille luovutettiin kiitok-
seksi Kadettikunnan seinälevyke n:o 
27. 

Pääsihteeri Pekka Rapila

Kadettikunnan	hallitus	myönsi	aktiivisen	jäsenen	stipendit	kapteeni	Niko	Korhoselle	ja	kapteeni	Markus	
Kaartiselle.	
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uolustusministeri Seppo Kää-
riäinen myönsi Kadettikunnan 
86.vuosipäivän päivämäärällä 

27.1.2007 seuraavat ansiomitalit, jotka 
luovutettiin saajilleen kevätkokoukses-
sa Riihimäellä. 

Kadettikunnan ansiomitalit 
miekkojen kera

Kansliapäällikkö Kari Rimpi (Lappeen-
ranta), eversti Pekka Rapila (Vantaa), 
eversti Heikki Hiltula (Oulu) ja eversti-
luutnantti Matti Orlamo (Helsinki).

Kadettikunnan 
ansiomitalit

Kenraalimajuri Pertti Salminen (Tuusu-
la), eversti Tarmo Kauppila (Kouvola), 
eversti Ensio Mäkipelto (Lahti), evers-
ti Pentti Väänänen (Tampere), eversti 
Pekka Visuri (Tampere), everstiluut-
nantti Hannu Hyppönen (Lappeen-
ranta), everstiluutnantti Jukka Eskola 
(Turku), everstiluutnantti Pertti von 
Hertzen (Hämeenlinna), kapteeniluut-
nantti Jarkko Källi (Kirkkonummi), 
kapteeni Lauri Rissanen (Lahti), kaup-
patieteiden maisteri Arto Mäenmaa 
(Helsinki) ja rehtori Harri Rinta-aho 
(Espoo).

Puolustusministeri myönsi ansiomitaleita

P

Kevätkokous	Viestirykmentin	koulutushallissa.

Puolustusministeri	myönsi		Kadettikunnan	ansiomitalit	miekkojen	
kera	kansliapäällikkö	Kari	Rimpille,	eversti	Pekka	Rapilalle,	eversti	
Heikki	Hiltulalle	ja	everstiluutnantti	Matti	Orlamolle.
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adettikunnan hallitus nimesi 
Etelä-Lapin kadettipiirin esityk-
sestä vuoden kadettiupseeriksi 

kapteeni Petri Forssellin Rovaniemeltä. 
Perusteluissa todettiin muun muassa 
seuraavaa: 

Kapteeni Petri Forssell on toiminut 
Etelä-Lapin kadettipiirin hallitukses-
sa viisi vuotta, joista viimeiset kaksi 
vuotta ansiokkaasti kadettipiirin sih-
teerinä. 

Petri Forssellin aloitteesta Etelä-
Lapin kadettipiiri lahjoitti Kadetti-
kunnan turvallisuuspolitiikan tuotteita 
Lapin Maakuntakirjastolle ja Rova-
niemen koulutoimelle. Tilaisuus toi 
Kadettikunnan toiminnalle runsaas-
ti julkisuutta ja maakuntakirjaston 
Aurora-tietojärjestelmän kautta jo-
kaisella lappilaisella on nyt mahdol-
lisuus lainata Kadettikunnan tuotteita. 
Lapin Nuijassa julkaistiin myös Petri 
Forssellin ansiokas artikkeli aiheesta 
maanpuolustusaate ja Kadettikunnan 
tehtävät sen tukena.

Petri Forssellilla on ollut suuri 
vastuu kadettipiirin eri tilaisuuksien 

järjestämisessä. Tällä hetkellä hän 
hoitaa käytännössä Etelä-Lapin Ka-
dettipiirin lipun hankintaa.

Kapteeni Petri Forssellin nimeämi-
nen vuoden kadettiupseeriksi julkistettiin 
24.3.2007 pidetyssä maanpuolustusjuh-
lassa Riihimäellä. Nimeämiseen liittyen 
Kylkiraudan toimitus esitti Petri Fors-
sellille muutamia kysymyksiä.

Virkaurasi ja tehtäväsi?
Valmistuin neljän opiskeluvuoden 

jälkeen 83.kadettikurssilta vuonna 
2000 ilmatorjuntaupseerina. Valmis-
tumisestani asti olen palvellut Rova-
niemen Ilmatorjuntapatteristossa Lapin 
Ilmatorjuntarykmentissä. Virkaurani 
aloitin monien muiden upseerien tavoin 
jaosjohtajana, ensiksi peruskoulutus-
kaudella alokasjaoksessa ja sitten ITO 
86 ohjusjaoksessa. Varsin pian siirryin 
perusyksikköni, Ohjusilmatorjunta- ja 
tulenjohtopatterin, varapäälliköksi. 
Yksikön sotaharjoitusten ja erilais-
ten taisteluammuntojen suunnittelu 
ja johtaminen sekä varusmiesten uusi 
johtaja- ja kouluttajakoulutus tulivat 

erittäin tutuksi. Nuorena upseerina 
pääsin kouluttamaan henkilökunnalle ja 
esimiehille mitä uusi varusmiesten joh-
tajakoulutus on. Tällä taustalla siirryin-
kin Aliupseerikoulun varapäälliköksi. 
Aliupseerien koulutus ja koulutusrytmi 
poikkesivat paljon perusyksikön jouk-
kotuotannon toteuttamisesta erilaisine 
haasteineen.  Tuohon tehtävään sisältyi 
myös oppilaskunnan kuraattorin rooli. 
Samalla pääsin vielä itselleni täysin 
oudon asejärjestelmän koulutukseen.  

Aliupseerikouluvaiheen jälkeen 
minut määrättiin Ohjusilmatorjunta- 
ja tulenjohtopatterin päälliköksi. Sain 
vastuulleni 14 henkilökuntaan kuulu-
vaa, 30 uunituoretta alikersanttia ja 
130 alokasta.  Joukkotuotannon tahti 
on kova ja perusyksikköni joukkotuot-
tamat yksikkötyypit vaihtuivat puoli-
vuosittain. Päällikön tehtävien kirjo ja 
vastuu olivat moninaiset.  Uudet tieto-
järjestelmät, lisääntynyt raportointi ja 
kehittämiskeskustelut suoritusarvioin-
teineen täyttivät tehokkaasti päällikön 
aikaa. Kahden vuoden aikana kohtasin 
varusmiehissä koko ikäluokan kirjon. 

Viimeiset kaksi vuotta olen toimi-
nut ITO 90 asejärjestelmän päävas-
tuuhenkilönä. Tehtävään on liittynyt 
taisteluteknisen kirjan kirjoittaminen, 
kansainvälisiä vierailuja niin vieraana 
kuin isäntänäkin sekä asejärjestelmän 
modernisoinnin ja ohjusammuntojen 
valmistelua. Oman ammattitaidon ke-
hittäminen sekä henkilökunnan kou-
lutusmahdollisuuksien luominen ovat 
osa arkipäivääni.

Kuinka tulit mukaan Kadettikunnan 
toimintaan ja mitkä ovat kokemuk-
sesi? Kuinka aikasi riittää?

Kadettikunnan toiminnassa olen 
ollut mukana Kadettikoulusta lähtien. 
Oppilaskunnan varapuheenjohtajana 
Kadettikunnan toiminta tuli tutuksi ja 
osallistuin kadettina Helsingissä Kadet-
tikunnan syyskokouksiin. Etelä-Lapin 
Kadettipiirin toiminnassa olen ollut 
mukana valmistumisestani alkaen ja 
toisesta virkavuodestani lähtien myös 
hallituksen toiminnassa. Näissä teh-
tävissä olen oppinut tuntemaan myös 
muiden joukko-osastojen ja Rajavar-

Kadettikunnan tuotteita laajemmin käyttöön 
Petri Forssell vuoden kadettiupseeri

Kadettikunnan	puheenjohtaja	prikaatikenraali	Juha-Pekka	Liikola	
luovutti	kunniakirjan	vuoden	kadettiupseerille	kapteeni	Petri	Fors-
sellille.

K
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Vuonna	2006	Etelä-Lapin	kadettipiiri	luovutti	Kadettikunnan	tuotantoa	
Lapin	Maakuntakirjastolle.	Luovuttamassa	kadettipiirin	puheenjohtaja	
everstiluutnantti	Tomi	Nurminen	ja	sihteeri	kapteeni	Petri	Forssell.	

tiolaitoksen upseereita sekä kaadereita. 
Aikani on riittänyt niin työhön, vaimol-
leni kuin myöhemmin myös kolmelle 
lapselleni. Töiden jakautuessa hallituk-
sessa ei piiritoiminta sido paljonkaan 
aikaa. Sotaharjoituksista ja virkamat-
koista jäljelle jäävän ajan pyhitän pal-
jolti perheelle. Aikaa on myös jäänyt 
kerrostaloasunnon täysremonttiin.

Mitä kokemuksia olet saanut Kadet-
tikunnan valmistaman materiaalin 
käytöstä ja käyttömahdollisuuden 
lisäämisestä? Kuinka tiedottaminen 
on hoidettu? 

Ajatus Kadettikunnan tuottaman 
materiaalin käyttömahdollisuuksien 
lisäämisestä syntyi ottaessani vastaan 
sihteerin tehtävät ja erilaisia kerään-
tyneitä tuotteita. Varapäällikkönä ja 
päällikkönä käytin Turvassa-ohjelmaa 
kaikessa turvallisuuspolitiikan opetuk-
sessa. Kadettikunnan kaikki tuotteet 
ovat laadukkaita ja mietin miten ne 
saataisiin jatkuvasti jäsenistön saa-
taville. Lapin Maakuntakirjasto oli 
luonnollinen valinta, sillä sieltä jäse-
nistö sekä kaikki kiinnostuneet voivat 
lainata tuotteita valmiin verkoston 
kautta. Aurora- kirjastojärjestelmän 
avulla tuotteita voivat tilata kaikki 
Lapin läänin asukkaat. Rovaniemen 
koulutoimen kautta Turvassa-ohjel-
mat, Veteraanien perintö - Itsenäinen 
Isänmaa ja muut tuotteet menevät juuri 
oikeille käyttäjille, koulun opettajille 
ja oppilaille. 

Kirjastossa ja koulutoimessa lahjoi-
tukset otettiin avosylin vastaan. Tiedot-
taminen sujui ottamalla yhteyttä Lapin 
Kansaan ja paikallislehtien päätoimitta-
jiin. Juttumahdollisuus tarjottiin myös 
Lapin Radiolle. Toimistosihteerimme 
kävi ottamassa kuvat luovutustilai-
suuksista. Yleisesti Etelä-Lapin kadet-
tipiirin toiminnasta, Kadettikunnasta 
ja sen tuotteista kerroin myös Lapin 
Nuijassa, jossa käytin luovutustilai-
suuksien kuvia. Kirjoittaminen syntyi 
oheistuotteena, kun olin päässyt kir-
joittamisen makuun jo taisteluteknistä 
käsikirjaa kirjoittaessani. Tuona aikana 
kaksivuotias poikanikin sanoi minulle, 
kun ilmoitin aamulla meneväni töihin, 
että isi menee kirjoittamaan.

Kadettipiirin toiminnasta on muu-
toinkin ilmoitettu myös paikallisleh-
dissä. Puheenjohtajien ja sihteerien 

vaihdoista on paikallislehtiin laadittu 
lyhyet tiedotteet, joissa on kerrattu 
myös toiminnan päämäärät. Nuo il-
moitukset on aina myös julkaistu.

Korostan vielä sitä, että Kadettikun-
nan korkeatasoisia tuotteita kannattaa 
käyttää ja levittää niiden käyttömahdol-
lisuuksia myös muualle yhteiskuntaan 
olosuhteiden mukaan ja tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Informaatio on tässä 
keskeistä.

Nimeämisen perusteluissa oli mainin-
ta vastuustasi Etelä-Lapin kadettipii-
rin järjestämistä eri tilaisuuksista. 
Millaisia ovat nämä tilaisuudet?

Etelä-Lapin Kadettipiiri järjestää 

Rovaniemellä seppeleenlaskutilai-
suuden ja kahvihetken sekä iltajuhlat 
Kadettikunnan vuosipäivänä. Äitien-
päivän lounas, uusien jäsenten tulo-
juhla sekä itsenäisyyspäivän iloinen 
iltajuhla yhdessä reserviläisjärjestöjen 
kanssa kuuluvat normaaliin toimintaan. 
Syys- ja kevätkokouksiin on yhdistetty 
sekä evp- että palveluksessa olevalle 
jäsenistölle suunnattua tiedotusta esi-
merkiksi uudesta upseerikoulutuk-
sesta (Bologna) ja puolustusvoimien 
rakennemuutoksesta. Jäsentiedotteita 
toiminnasta lähetetään vuosittain kol-
mesta neljään kappaletta. Äitienpäivän 
lounaaseen ja uusien jäsenten tulojuh-
laan käytetään paikallisia sponsoreita 
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ja heidän tilojaan. Varuskuntakerhon 
toiminnan loputtua ei varsinaista toi-
mitilaa ole.

Näkyykö kadettiveljeys käytännös-
sä?

Kadettipiirin toiminnasta on itsel-
läni positiivisia kokemuksia. Kevätko-
kouksesta Vekaranjärveltä palattaessa 
vietin hyviä hetkiä neljän aiemmin mi-
nulle tuntemattoman vanhemman kaa-
derin, sotiemme veteraanin, kenraalin 
ja muutaman everstinluutnantin kanssa. 
Kokouksissa olen nähnyt niin kurssi-
veljiä, Kadettikoulun opettajia kuin Ka-
dettikoulun johtajiakin, samanhenkisiä 
upseereita. Kokouksissa, hallituksen 
toiminnassa ja tapahtumissa on tutus-
tunut myös muiden joukko-osastojen 
veljiin, joiden kanssa en työni kautta 
ole missään tekemisissä. 

Käsityksesi Kylkiraudasta?
Kylkiraudalla on oma vakiintunut 

paikkansa johtamisen ja arvokeskuste-
lun foorumina. Kylkirauta on nimensä 
mukainen ja se tunnetaan myös eräillä 
yhteistyötahoilla. Piirit voisivat käyttää 
lehteä myös omina käyntikortteinaan. 
Sotilasaikakauslehden kanssa näistä 
saa hyvän kuvan arvokeskusteluista 
ja niiden asiasisällöt täydentävät toi-
siaan. Kiitos Kylkiraudan toimittajille 
ansiokkaasta ja edustavasta lehdestä. 
On myös hienoa nähdä, että Kalpa on 
noussut ja siihen on tartuttu. Kiitokset 
kadeteille.

Evästyksiä muille kadettipiireille?
Ensinnäkin kiitokset saamastani 

huomionosoituksesta niin Kadetti-
kunnan hallitukselle kuin Etelä-Lapin 
Kadettipiirin hallituksellekin. Kevät-
kokouksessa oli hieno havaita myös, 
että tilaisuudessa palkittiin suurimman 
kadettipiirin eli Helsingin kadettipii-
rin sihteeri, sillä jo sen jäsenmäärä tuo 
omat haasteensa sihteerille. Piireissä 
puheenjohtajat, sihteerit ja aktiivijä-
senet tekevät paljon näkymätöntäkin 
tärkeää työtä. Voimia ja jaksamista 
kaikille!

Päävastuuhenkilönkin	osaamista	täytyy	mitata.	Kapteeni	Forssellin	
alainen	mittasi	esimiehensä	osaamista	asejärjestelmän	käytössä	
sekä	erilaisten	vikojen	paikantamisessa	ja	korjaamisessa.	Pitäähän	
päällikön	osata	johtamansa	yksikön	kalusto!

Myös	perheelle	on	oltava	aikaa!
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enraali Hannes Ignatiuksen 
Kadettisäätiö palkitsee vuosit-
tain nuoria upseereita heidän 

lehtiartikkeleistaan alan lehdissä. Tällä 
pyritään rohkaisemaan nuoria upseerei-
ta esittämään mielipiteitään julkisesti. 
Kylkirautaan kirjoittaneista palkittiin 
Katajanokan Kasinolla 26.4.2007 pi-
detyssä tilaisuudessa yliluutnantti Mika 
Penttinen erinomaisesta artikkelistaan 
”Sotilas kylmässä, vaan ei kylmissään”. 
Se julkaistiin Kylkiraudan numerossa 
2/2006.  Artikkelissa kuvataan koke-
muksia Ruotsin asevoimien arktisen 
koulutuksen erikoisyksikön ulkomaa-
laisille ammattisotilaille suunnatusta 
kurssista. Siinä tuodaan esille myös 
varteenotettavia ideoita.

Yliluutnantti Penttinen on suorit-
tanut sotatieteiden maisterin tutkinnon 
maavoimien 88.kadettikurssilla vuo-
sina 2001 - 2005. Hän työskentelee 
Jääkäriprikaatissa Sodankylässä Lapin 
Jääkäripataljoonan Sissikomppanian 
varapäällikkönä. 

Penttinen sai kipinän julkaistavak-
si tarkoitettujen tekstien tuottamiseen 
lukion äidinkielen kursseilla, joissa 
kannustusta tuli niin opettajilta kuin ka-
vereiltakin. Hän kirjoitti ensimmäisen 
mielipideartikkelinsa jo lukion aikana, 

mutta säännöllisemmän kirjoittelun 
hän aloitti Kadettikoulussa. Hän on 
kirjoitellut viime aikoina paikallisiin 
sanomalehtiin, kuten Kalevaan ja Lapin 
Kansaan, sekä muutamiin aikakausleh-
tiin, esimerkiksi Suomen Kuvalehteen. 
Tekstit ovat mielipidekirjoituksia tai 
vastineita eri lehdissä julkaistuihin ar-
tikkeleihin, ja yleensä ne liittyvät taval-
la tai toisella maanpuolustukseen. Mika 
Penttinen kirjoittaa mielellään myös 

johtamisesta, erityisesti sotilasjohtami-
sesta, liikunnasta ja urheilusta.

Penttinen kuuluu puolustusvoimi-
en triathlon-valmennettaviin, mutta 
uinnin, pyöräilyn ja juoksun ohella 
hän pyrkii harrastamaan myös muuta 
liikuntaa, kuten hiihtoa, sotilaspartio-
kilpailuja sekä pallopelejä. Urheilun 
vastapainoksi hän lukee ja kirjoittaa 
paljon. Kirjoittaminen on osoittautu-
nut erinomaiseksi tavaksi rentoutua. 
Kirjoittamiselle riittää tiiviin palveluk-
sen ja urheiluharrastuksen ohella niin 
paljon aikaa kuin on haluakin.

Kylkirauta-lehteä arvioidessaan 
Penttinen pitää perusteltuna lehden 
johtamiseen painottunutta asiasisäl-
töä, kun otetaan huomioon lehden lu-
kijakunta. Erityisesti hän pitää eversti 
Sampo Ahdon terävistä kolumneista. 
Eräänä mahdollisuutena kehittää lehteä 
voisi hänen mielestään siihen sisällyt-
tää humoristinen ja ”päivän polttavaan 
aiheeseen” kantaaottava sarjakuva.

Hyvin tuottelias kirjoittaja yliluut-
nantti Mika Penttinen haluaa korostaa 
sitä, että lukeminen ja kirjoittaminen 
ovat aivoille sama kuin liikunta ke-
holle. 

Arto Kotro

Palkittu kirjoittaja pohjoisesta 
Yliluutnantti Mika Penttinen vuoden nuori kirjoittaja

K
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Kylkiraudalle nimikkolaulu
usiikkineuvos Urpo Jokisella 
on aina ollut läheinen kos-
ketus kadettiupseerien arvo-

maailmaan. Hän toimi yli 40 vuotta 
Kadettikuoron johtajana. Viime vuonna 
Jokinen sävelsi Kaaderilaulajille 
uuden laulun, jonka nimeksi hän antoi 
”Miekka ja kilpi”. Laulun nimeä mie-
tittiin kuitenkin uudelleen. Miekka on 
aina kuulunut upseerin varustukseen. 
Sen sijaan kilpi sai monen kadettiup-
seerin empimään. Niinpä laulun nimi 
kääntyikin luontevasti kylkirautaan, 
sehän on ollut jo vuosikymmeniä Ka-
dettikunnan lehden nimenä. Sävellyk-
sestä päätettiin tehdä Kylkirauta-lehden 
nimikkolaulu.

”Kylkirauta”-sävellys alkaa juhla-
marssin tapaan. Sen toinen trio-osa on 
tuttua Urpo Jokisen iloista marssimu-
siikkia. Samoin hän on laatinut sävel-
lykseen tekstin, joka korostaa upseerin 

henkisiä arvoja, totuutta ja oikeutta.
Laulun sanat ovat seuraavat:

Kylkirauta

On mulla miekka kädessäin.
Mä sillä raivaan tietä edes-
säin.
Oon ritari mä peloton, 
en pelkuri, en onneton,
vaan voittamaton.
On mulla kylkirauta suoja-
nain.
Mä sillä pahan luodit sammu-
tan.
Oon ritari mä peloton,
en pelkuri, en onneton,
vaan voittamaton.

Aatetta ei saa unhoittaa, ei,
henkisin miekoin kun taistel-
laan. 

Musiikkineuvos	Urpo	Jokinen	luovutti	”Kylkirauta”-laulun	partituurin	Kaaderilaulajien	kevätkonsertin	
yhteydessä	Ritarihuoneella	21.4.2007	Kadettikunnan	varapuheenjohtajalle	eversti	Ensio	Mäkipellolle	
ja	Kylkiraudan	toimitusneuvoston	jäsenelle	everstiluutnantti	Tapio	Skogille.	

Miekka totuuden,
kylkirauta uskon sen,
oikeus yli kaiken,
arvoja ne ritarin.
Oikeus on yli kaiken.
Aatetta ei saa unhoittaa, ei,
henkisin miekoin kun taistel-
laan.
Miekka totuuden,
kylkirauta uskon sen,
oikeus yli kaiken
tunnukset ritarin.

Matti Orlamo

M
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Kutsu IX Kaaderigolfiin
Tuusulassa to - pe 9. - 10.8.2007

IX Kaaderigolf järjestetään Tuusulassa Tuusulan Golfklubin kentällä 9. - 10.8.2007. Kilpailu on 
kaksipäiväinen (18+18) 

Sarjat  Yleinen   scr/hcp
   Seniorit 55+   pb  
   Veteraanit 65+   pb
   Yliveteraanit 70+  pb
   Naiset/puolisot   pb 

Lähdöt  torstaina 9.8 klo 10.30,  perjantaina 10.8. klo 8.30.

Osanottomaksu on 90,00 euroa, joka maksetaan paikan päällä ja sisältää molempien päivien 
greenfeen sekä tulokahvin.

Muuta huomattavaa torstaina 9.8 illalla on illanvietto/illallinen MPKK:lla (Taistelukoulu)
hinta on 30,00 euroa. Illanviettoon toivotaan myös muita kadettiveljiä kuin golfin harrastajia.

Majoitusvaihtoehto majoitus MPKK:lla (Taistelukoulu) hinta 10 eur/henkilö.

Ilmoittautuminen alla olevalla lomakkeella 27.7.2007 mennessä

Tiedustelut majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen puh. 0400- 458 565.
Lähtöajat 7.8. alk. Tuusulan Golfklubilta 042- 410 241.

Ilmoittaudun IX Kaaderigolf-kisaan Tuusulassa 9.- 10.8.2007

Nimi  ________________________________________________________________ 

sähköposti/puhelin  ______________________________________________________

Arvo   _______________________________ 

Kadettipiiri ________________________________________Kadettikurssi_______ 

Sarja     (rasti)                            Yleinen ___
     Seniorit ____
     Veteraanit ____         HCP:____
     Yliveteraanit  ____
     Naiset ____
Osallistun illanviettoon
     Kyllä ____     Ei _____
Illallisvaihtoehto
     Liha ___        Kala____         Kasvis____

Varaan majoituksen PVKK:lta 9. - 10.8. väliseksi yöksi ______hengelle

Muita toiveita _________________________________________________________

Palauta 27.7.2007 mennessä majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen, Laiduntie 9, 04300 Tuusula
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TUE TOIMINTAA – TILAA 

ADRESSIT 1.9.2006
Toimitus myös suoraan vastaanottajalle. Hintoihin lisätään postikulut.
4-lehtinen 7,00 KIRJEENSULKIJAMERKIT
suruadressi 7,00 tunnus 0,70 / kpl 
sininen mokkakantinen 22,00 arkeittain 17,50 (25 kpl) 
PIENOISADRESSIT ml. kuoret JOULUKORTIT ml. kuoret 
tunnuksella 0,50 klassikko (sk, rk) 0,50 
kolme kadettia 0,50 poro 0,60 
KORTIT ml. kuoret kynttilä (sk, rk) 0,65 
kiitoskortti (sk, rk) 0,30 lippu 0,65 
kortti ilman tekstiä 0,50   
kutsukortti 0,30 MUUT
pöytäkortti 0,20 kadettipatsas 600,00 
MERKIT  standaari 25,00 
jäsenmerkki 15,00 cd Suomi on hyvä maa 8,00 
virkatutkintomerkki 25,00 cd, Eessä seisten, eellä 

mennen
10,00

KIRJAT
Kunnia kestävän palkka, 
Kadettikunta
1921-1996

17,00 (kluutti) 
25,00 (nahkaselk.) 

Hehkuvin
mielin,Kadettikuoron
150-vuotishistoriikki

12,00

Kadettiupseerimatrik-
keli 1920-2000 

54,00 Kaaderilauluja 30,00 

Kadettiupseerimatrik-
keli 1920-1985 

31,00    

Lisäksi on myynnissä kurssikirjoja 
Tilaaja;
Osoite:
Tilaukset postitse Kadettikunta, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki 
Puhelimitse (09) 490 759 faxilla (09) 446 262 
S-postilla marjukka.lehtinen@kadettikunta.fi  
Huom! Toistaiseksi ei ole mahdollista saada korutekstausta.

Kadettikunta ry:n myyntiartikkelit

Kadettikunnan toimisto on suljettuna kesälomien vuoksi  
ajalla 2.7. - 29.7.

Kiireellisissä asioissa voitte ottaa yhteyttä toimistonhoitajaan 
puh. 050 582 1464 tai sähköpostitse marjukka.lehtinen@kadetti-

kunta.fi.

Hyvää ja virkistävää kesää kaikille!

Kadettikunta tiedottaa
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adettikunta ry:n syyskokous 
pidetään perinteisesti Helsin-
gissä. Samana viikonloppuna 

Kadettikunta järjestää juhlalliset Kaa-
deritanssiaiset Maanpuolustuskorkea-
koulun perinteisissä tiloissa perjantaina 
26.10.2007. Tilaisuus on avoin kaikille 
Kadettikunnan jäsenille puolisoineen. 
Tavoitteena on jatkaa kadettiupseerien 
vuosittaista tapahtumaa, jossa voidaan 
viettää mukava yhdessäolon hetki hy-
vässä seurassa maittavan illallisen sekä 
tanssin kera. 

Kaaderitanssiaiset perjantaina 26.10.2007
Tilaisuus alkaa illallisella klo 18.00 

ja tanssit alkavat noin klo 21.30 jatkuen 
puoleen yöhön. Tilojen rajallisuudesta 
johtuen mukaan voidaan ottaa noin 150 
henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Illalliskortin hinta on noin 30 €/henkilö 
sisältäen kolmen ruokalajin illallisen, 
ruokajuomat, oheisohjelman sekä tie-
tysti hyvän seuran ja tanssit. 

Järjestelyiden helpottamiseksi 
pyydämme tekemään ilmoittautumiset 
30.9.2006 mennessä Marjukka Lehti-

selle, puh 09-490 759, fax 09-446 262, 
tai marjukka.lehtinen@kadettikunta.
fi.

Tarkempi kutsu ja ohjelma julkais-
taan Kylkiraudan syksyn numerossa 
sekä Kadettikunnan kotisivuilla syys-
kuussa. Lisätietoja tilaisuudesta antaa 
tarvittaessa eversti Jari Kallio (puh 09 
181 45100, gsm 040 755 1308, jari.
kallio@mil.fi).

  
Tervetuloa!

K

aaderilaulajien kevätkonsert-
tia kuulemaan oli saapunut 
21.4.2007 Ritarihuoneelle  

salintäydeltä mieskuorolaulusta kiin-
nostunutta yleisöä. Ohjelma oli moni-
puolinen käsittäen kaksi erillistä hyvin 
harjoiteltua jaksoa. Kuoro seurasi joh-
tajansa Matti Orlamon ohjausta tarkasti 
ja vaikka kyseessä oli iso mieslaulajien 
joukko, turhaa paatoksellisuutta vältet-
tiin. Oli miellyttävää havaita, kuinka 
sanat laulettiin pehmeästi, loppuun 
asti artikuloiden. Diminuendot olivat 
paikallaan. 

Konsertin ensimmäisessä jaksossa 
kuultiin Urpo Jokisen Kylkirauta, joka 
tällöin sai kantaesityksensä. Armas 
Järnefeltin Berceuse ja Frans Lisztin 
Transendenttinen etydi nro 10 soivat 
kauniisti Reetta-Stiina Rannanmäen 
(sello) ja Aija-Riikka Rannanmäen 
(piano) esittäminä. Konsertin ensim-
mäisen jakson viimeisenä kappaleena 
saatiin kuulla runoilija J.L. Runerber-
gin itsensä säveltämä Maamme Urpo 
Jokisen sovittamana. Se oli mieluista 
kuultavaa itsenäisen Suomen täyttäessä 
90 vuotta.

Väliajan jälkeen Kaaderilaulajat ka-
jauttivat komeasti mm. Hakkapeliittain 
marssin. Voimakkaitten kättentaputus-

ten saattamana oopperalaulaja Jorma 
Elorinne lauloi yleisön ihastukseksi 
E. Kolmanovskyn Rakastan elämää. 
Oli upeata kuulla salskean miesjoukon 
laulamana Matti Orlamon kuorosovitus 
George de Godzinskyn Äänisen aal-
loista. Soolon esitti Jorma Elorinne. 
Pianotaiteilija Ilmari Räikkönen säesti 

Kaaderilaulajien onnistunut kevätkonsertti
taitavasti sekä solistia että kuoroa. Läm-
minhenkisen tilaisuuden päätti Aimo 
Mustosen Sillanpään marssilaulu.

Terttu Raatikainen
opettaja ja kuoronjohtaja

K
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49. Kadettikurssi ja 34. Merikadettikurssi  
kokoontuivat Mikkelissä

aaliskuussa 1965 valmistuneet 
kadettikurssit kokoontuivat 
keväisessä Mikkelissä tou-

kokuussa. Paikalla oli yli 60 kaaderia 
daameineen. Tilaisuus alkoi jo torstaina 
10.5., jolloin paikalla oli parikymmentä 
’kärkiosaston’ kaaderia suorittamassa 
alkuvalmisteluja ja tekemässä ryhmä-
töitä annetuista aiheista. Varsinainen 
tilaisuus alkoi perjantaina, jolloin lou-
naan jälkeen kuulimme ensi vuoden 
alussa perustettavan Maavoimien Esi-
kunnan edustajan eversti Jukka Röytin 
perusteellisen esityksen maavoimien 
organisaatiouudistuksesta sekä kat-
sauksen puolustusvoimiemme vii-
meaikaisesta kehityksestä. Kriittinen 
joukkomme teki muutamia tarkentavia 
kysymyksiä, mutta yleiskuva on silti, 
että eteenpäin mennään kokka kohis-
ten, vaikka tuntuu joskus siltä, että 
sama ruuti keksitään aina uudelleen, 
kuten tasavallan jako kolmen divisi-
oonan alueeseen.

Kurssijuhlan järjestelyistä oli pä-
tevästi huolehtinut Reijo Mäkeläinen 
hyvänä tukenaan tietenkin Terttu-
vaimo. Lämmin kiitos Teille hyvästä 
savolaisesta vieraanvaraisuudesta! 

Kiitos kuuluu luonnollisesti kaikille 
’savolaisupseereille’!

Kurssikokouksen veti varmaan 
tapaan Tauno Nieminen ja hänet va-
littiin edelleen yksimielisesti kurssin 
vanhimmaksi hyvänä oikeana kätenään 
kurssin pääsihteeri Esa Roiha. Hiljen-
nyimme kunnioittamaan poismennei-
den kurssiveljien muistoa. Kurssiemme 
yhteisvahvuus on nyt 190, riveistä on 
poistunut kaikkiaan 28 kurssiveljeä. 
Sovimme seuraavan tapaamisen vuo-
deksi 2010 Turkuun, nyt merikadet-
tien vetovastuulla. Kurssikokouksen 
aikaan daamimme olivat kiertoajelulla 
ja tutustuivat mm vanhaan pappilaan, 
Kenkäveroon. 

Kokoonnuimme Mikkelin torille 
kunnioittamaan Suomen marsalkka 
Mannerheimin elämäntyötä laskemalla 
seppeleen muutama vuosi sitten kau-
pungin keskeiselle paikalle siirretylle 
Kalervo Kallion suunnittelemalle muis-
tomerkille. Sitten siirryimme Mikkelin 
klubille, jossa kurssiveli Juhani Pasa-
nen kertoi meille klubin historiasta ja 
Marskin seurueesta klubilla sotiemme 
aikana. Nautimme Marskin ryypyn ja 
aivan oikeasti kuulimme historian sii-

pien havinaa…
Vähitellen valmistauduimme juh-

laillalliseen, tietenkin käytyämme ensin 
saunassa. Illan aikana kaaderihenki 
nousi suorastaan kattoon, kun joukolla 
muistelimme vuosikymmenten takaisia 
juttuja. Kurssitapaamisemme järjeste-
lyvastuussa ollut Mäkeläisen Reijo piti 
jämäkän tervehdyspuheen. Illan mit-
taan ’vapaan sanan’ aikana kuulimme 
improvisoituja laulu- ja muita esityksiä. 
Juhlassa oli mukana Uosukaisen Topi, 
jonka Riitta-vaimon puhe sai mielet 
herkistymään. Riitta osaa todella aina 
sovittaa sanansa tilanteen ja kuulija-
kunnan mukaan. Puheessaan hän pani 
akateemisen kurssimme palvelusuran 
aikana sattuneet historialliset tapahtu-
mat ja upseerin vaimon roolin täsmäl-
leen oikealle paikalle. Kiitos, Riitta!

Lauantaina tutustuimme Mikkelin 
mielenkiintoisiin paikkoihin - sodan-
aikaiseen viestikeskus Lokkiin, jonka 
kunnostamisessa kurssiveli Pasanen on 
tehnyt suurtyön, Jalkaväkimuseoon, 
jonka intendenttinä Reijo Mäkeläinen 
toimii ja Päämajamuseoon, paikkaan, 
jossa Marsalkkamme johti puolustus-
taisteluamme toisen maailmansodan 
ankarina vuosina.

Kaikki hyvä päättyy aikanaan ja 
lähtölounaan jälkeen erkanimme omille 
teillemme - kolmen vuoden kuluttua 
tavataan - ja mukana ovat varmaankin 
silloin myös ne, joilla nyt oli muuta 
menoa! Kursseillamme, 49. kadet-
tikurssi ja 34. merikadettikurssi, on 
pysyvä paikka upseerikoulutuksemme 
historiassa, sillä kurssimme oli todella 
akateeminen kurssi. Akateemiseen up-
seeriuteen kuuluu olennaisena osana 
kriittisyys. Mitään itsestäänselvyyttä 
ei nielaista ’ikuisena totuutena’ tyyliin 
”näin on aina tehty”!

Kadetti 4565

M

49.	Kadettikurssi	ja	34.	Merikadettikurssi	kokoontuneena	Marskin	
Päämajapatsaalle	Mikkelin	torilla	kurssijuhlassa	11.5.2007.



Kylkirauta 2/2007�1

ajankohtaista

Neljän vuosikymmenen juhlaa
Kadettikurssin ja 36. Me-
rikadettikurssin valmis-
tumisesta tuli 18.3.2007 

kuluneeksi 40 vuotta. Tapahtumaa juh-
littiin sekä Santahaminassa että Tampe-
reella.

Perjantaina 16.3. kävimme pe-
rinteiseen tapaan Santahaminassa 
kunnioittamassa sodissa kaatuneiden ka-
dettiupseereiden muistoa 12 kadettivel-
jen voimin. Kukkalaitteen Sankariaulan 
muistotauluilla laskivat kurssiensa edus-
tajina kenraaliluutnantti Heikki Tilander 
ja komentaja Matti Nykänen. Tilaisuuden 
juhlavuutta lisäsi everstiluutnantti Matti 
Orlamon johtaman ryhdikkään kadetti-
kuoron laulama Ateenalaisten laulu.  

Seuraavana päivänä kokoonnuim-
mekin sitten jo suuremmalla joukolla 
Tampereelle. Mukana oli yhteensä 73 
kadettiveljeä ja 54 rouvaa. Ainoana kou-
luttajana olimme saaneet vieraaksemme 
meriveljien kurssinjohtajan komentaja 
Yrjö Halosen. Herrojen ohjelma alkoi 
kurssikokouksella Satakunnan Lennoston 
tiloissa Pirkkalassa ja jatkui ilmavoimien 
ja lennoston vaativaan toimintaan tutus-
tumisella esikuntapäällikön everstiluut-
nantti Anssi Saarikosken asiantuntevalla 

opastuksella. Valitettavasti vain kehno 
ilma esti meitä näkemästä Hornetien len-
totoimintaa. Aseistetun päivystyskoneen 
äärellä saatettiin kuitenkin aistia ilma-
puolustuksen voimaa. 

Rouvat puolestaan saivat opastetulla 
kaupunkikierroksella tilaisuuden tutus-
tua muun muassa Metso- kirjastotaloon, 
Tampere- taloon sekä Sara Hildénin tai-
demuseossa äskettäin avattuun Tapani 
Raittilan taidenäyttelyyn.

Iloista iltajuhlaa vietimme hotelli 
Rosendahlin tiloissa. Maukkaan ateri-
an ohessa saimme jälleen kerran nauttia 
Matti Ahtiaisen johtaman kadettiveljien 
vahvennetun kvartetin tunnelmallisesta 
laulusta. Puheessaan illan daameille ka-
dettiveli Pekka Kujasalo muistutti monin 
hauskoin esimerkein, miten me kurssin 
alkuhetkistä lähtien olemme suhtautuneet 
innostuneesti naisiin. Kadettikurssimme 
juhlaa tuskin voisi ajatella ilman Esko 
Rytkyn värikkäitä lauluja, eikä Esko 
meitä nytkään pettänyt. Illan päätteeksi 
antoivat Panssarisoittokunnan reippaat 
rytmit tahdin vauhdikkaalle tanssille.

Tampereella pidetyn kurssikokouk-
sen aluksi muistimme vuoden mittaan 
keskuudestamme poistuneita kadetti-

51. veljiä Seppo Autio, Reino Linko, Esko 
Pylkkänen, Martti Tanninen ja Juhani 
Tuominen. Kursseiltamme valmistui 
yhteensä 244 upseeria, joista 32 on pois-
tunut joukostamme. Constantem decorat 
honor!

Tukirahaston puheenjohtajaksi vuo-
delle 2007 kokouksessa valittiin edelleen 
Pertti Suominen. Hallituksen jäseniksi ja 
varajäseniksi tulivat valituiksi Markku 
Moisala (Risto Villikari), Lasse Här-
könen (Kari Vilamo) sekä Jukka Uhari 
(Mikko Mäki).

Kurssitapaamisiin oleellisesti liitty-
vän MR- kilpailun, tällä kertaa ilmavoi-
ma- ja Tampere- tietoutta mitanneen MR 
JUHLAJAMPERE - kisan, voittajaksi 
selviytyi Seppo Uro.

Heikki Ylösen esityksestä ensi 
vuoden kurssitapaaminen, järjestyksessä 
jo 33. kerta, päätettiin pitää ”poikaporu-
kalla” Savossa kadettihistoriaankin lä-
heisesti liittyvällä Juvan ja Rantasalmen 
suunnalla. Todennäköinen ajankohta on 
3.-4.9.2008. 

Pertti Suominen

Kenraaliluutnantti	Heikki	Tilander	ja	komentaja	Matti	Nykänen	laskivat	kurssien	kukkalaitteen	Maan-
puolustuskorkeakoulun	sankariaulassa.
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auhan ajan suurimman kadetti-
kurssin, 51. kadettikurssin val-
mistumisesta tuli maaliskuussa 

kuluneeksi 40 vuotta. Kadettikurssien 
synnyttämästä, vuosikymmenet kes-
tävästä yhteenkuuluvuudesta kertoo 
oikealla oleva kuvapari, jolla on yh-
tymäkohtia Haapaniemen, Haminan ja 
Helsingin Kadettikoulun kadettivelje-
yttä yllä esittävään kuvaan.

Kolme pääkaupunkiseudun kasvat-
tia, Lauri Kiianlinna, Heikki Tilander ja 
Heikki Hult astuivat alokkaiksi Savon 
Prikaatiin 15.6.1963 ja kohtasivat toi-
sensa silloin ensimmäisen kerran. Seu-
raavana vuonna nämä Savon jääkärit 
yhteisten varusmieskokemusten ja 
yhteisten vänrikkikuukausien jälkeen 
aloittivat opiskelun 51.kadettikurssilla. 
Ensimmäinen yhteinen valokuva ikuis-
tettiin Kadettikoulun harjoituksessa 
Kuusamon kirkonkylän keskustassa 
elokuussa 1966. Kadetit vasemmalta 
Kiianlinna, Tilander ja Hult.

Palvelusvuodet upseerina pitivät 
kadettiveljet ja Savon jääkärit yhdes-
sä ja lähekkäisissä tehtävissä, muun 
muassa samanaikaisesti sotilasasiamie-
hinä eri maissa. Kun palveluksen al-
kamisesta tuli täyteen tasan 40 vuotta, 
asettuivat kadettiveljet taas yhteisku-
vaan Savon Prikaatin vuosipäivänä 
13.6.2003 varusmiesajan maisemissa 
Karkialammella, samassa ryhmityk-
sessä kuin Kuusamossa. Vasemmalta 
prikaatikenraali Kiianlinna, kenraali-
luutnantti Tilander ja eversti Hult.

Kylkiraudan toimitus

Kolme kadettia - 
vuosikymmenet kadettiveljeyttä

R
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auppaneuvos, majuri 
Per Viktor Heinrichs 
menehtyi pitkäaikaisen 

sairauden murtamana Kaunialan 
Sotavammasairaalassa 11.3. 
2007. Hän oli 85-vuotias. Per 
Heinrichs syntyi Kauniaisissa 
2.10.1921. Hän osallistui talvi-
sotaan Turun merisuojeluskun-
nassa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi 
Turun Suomalaisesta lyseosta 
keväällä 1941. Jatkosodan alussa 
hän taisteli varusmiehenä raja-
joukoissa Syvärin suunnalla.  Per 
Heinrichs kävi 26.kadettikurssin 
vuosina 1942 - 1943 ja palveli 
sen jälkeen Jalkaväkirykment-
ti 15:ssä Karjalan kannaksella 
joukkueenjohtajana ja pataljoo-
nan adjutanttina. Hän osallistui 
luutnanttina Vuosalmen torjun-
tataisteluihin kesällä 1944 haa-
voittumiseensa asti. Heinrichs toimi 
Lapin sodassa komppanianpäällikkönä 
ja Ryhmä Puroman adjutanttina. 

Per Heinrichs siirtyi sodan jälkeen 
insinööriopinnot suoritettuaan mo-
nipuoliselle työuralle yrityselämään. 
Hän toimi nousujohteisesti suunnitte-
lu-, talous- ja hallintotehtävissä muun 
muassa Chrichton Vulcanilla, Rastor 
Ab:ssä ja Stockmannilla. Shell Oy:ssä 
hän oli johtotehtävissä vuosina 1959 
- 1972. Vuonna 1972 Per Heinrichs 
kutsuttiin SOK:n johtokunnan jäse-
neksi ja talousjohtajaksi. Hänellä oli 
useita hallitusjäsenyyksiä ja luottamus-
tehtäviä 1970 - ja 1980-lukujen aikana 
teollisuuden ja liike-elämän organisaa-
tioissa. Vuonna 1984 kauppaneuvos 
Per Heinrichs siirtyi eläkkeelle SOK:
n varapääjohtajan tehtävästä. 

Per Heinrichsille teki merkittävän 

elämäntyön myös maanpuolustuksen 
tukijana. Hän toimi monissa maan-
puolustukseen liittyvissä säätiöissä ja 
yhdistyksissä. Näitä olivat Kadettikun-
ta, Suomen Marsalkka Mannerheimin 
Kadettisäätiö, Suomen Marsalkka 
Mannerheimin Metsästysmajayhdis-
tys ry, Suomen Reserviupseeriliitto, 
Jääkäriliitto ja Jääkärisäätiö.  Hän oli 
sodanajan rajajääkärijoukkojen ja Raja-
jääkäripataljoona 4:n perinnetoimikun-
nan puheenjohtaja. Jääkäriperinnetyö 
oli voimakkaasti mukana Per Heinrich-
sin eri elämänvaiheissa lapsuudenkodin 
ja kolmen jääkärienon perintönä. Kun 
viimeiset jääkärit päättivät lopettaa 
Jääkäriliiton toiminnan vuonna 1988, 
Per Heinrichs toimi liiton viimeisen 
kokouksen puheenjohtajana. Jääkäri-
perinnetyö jatkui puheenjohtajana Jää-
kärisäätiössä ja Jääkäripataljoona 27:n 

In memoriam 
Kadettikunnan kunniajäsen, kauppaneuvos,  
majuri Per Heinrichs 2.10.1921 - 11.3.2007

Perinneyhdistyksessä. 
Kadettikunnan toimintaan 

Per Heinrichs osallistui moni-
puolisesti. Hän oli Kylkiraudan 
toimitusneuvoston jäsen vuosi-
na 1973 - 1981, Kadettikunnan 
talousjaoston jäsen vuosina 
1974 - 1975, Kadettikunnan 
hallituksen jäsen vuosina 1976 
- 1978 ja Kadettikunnan vara-
puheenjohtaja vuosina 1979 
- 1981. Suomen Marsalkka 
Mannerheimin Kadettisäätiön 
valtuuskunnan jäsen hän oli 
vuosina 1982 - 1989 ja val-
tuuskunnan varapuheenjohtaja 
vuosina 1990 - 1992. 

Per Heinrichsille myönnet-
tiin Kadettikunnan ansiolevyke 
vuonna 1981, Kadettikunnan 
ansiomerkki vuonna 1986 ja 
Kadettikunnan ansiomitali 

miekkojen kera vuonna 1999. Hänet 
kutsuttiin Kadettikunnan kunniajäse-
neksi vuonna 2001.

Kauppaneuvos, majuri Per Hein-
richs seurasi vielä sairasvuoteellaan 
nykyaikaista tietotekniikkaa käyttäen 
maailman ja ympäristön tapahtumia 
sekä piti yhteyksiä läheisiinsä ja ys-
täviinsä Suomessa ja ulkomailla. Per 
Heinrichsin poistuttua keskuudestam-
me olemme menettäneet maanpuolus-
tuksen hyväksi hyvin paljon tehneen 
kadettiupseerin. 

Kadettikunta

K
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KAIPAATKO PERINTÖOIKEUTEEN
LIITTYVÄÄ NEUVONTAA JA TUKEA?

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

Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö tukee neuvontatyötä

Testamentit, avioehdot, kauppa- ja
lahjakirjat, holhousasiat,  perukir-
jat, kuolinpesän hallinto, ositukset,
perinnönjaot, perintöriitojen sovit-
telu, selkokielistä perintöasioihin
liittyvää neuvontaa myös kirjallise-
na, veroneuvontaa mm. perintö-,
lahja- ja luovutusvoittoverotus.

Kohtuukorvaus, jonka suuruusluokka
sovitaan ennalta. Puhelinneuvonta on
Kadettikunnan jäsenille maksutonta.

Airoparintie 4 A, 00980 Helsinki, puh 09-341 5220
 gsm 040-5324 075,  e-mail: mikko.maki@senior.inet.fi

Perustettu 1994
Evl evp Mikko V. Mäki, avustavana
lakimiehenä LOK Kalevi Klefström

Laki- ja tukipalvelu Senior

uomen 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 35 
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinnitys 
hautakiveen maksaa merkin myyjäy-

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle
rityksessä Helsingissä 15 euroa. Tässä 
voi olla  yritys- ja paikkakuntakohtaisia 
eroja.

Hautakivitunnuksen voi tilata 
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite 
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki, 
puhelin (09) 448346, fax (09) 449841 
ja sähköposti hautauststoautio@clinet.
fi. Tunnuksia myydään vain kadettiup-
seerin hautakiveen kiinnitettäväksi. 
Hautaustoimisto tarkistaa osto-oikeu-
den tarvittaessa Kadettikunnasta.

S

Sinustako Kylkiraudan päätoimittaja?
ylkiraudan päätoimittaja everstiluutnantti, ST Jari Rantapelkonen on ilmoit-
tanut luopuvansa päätoimittajan tehtävästä.

Uusi päätoimittaja aloittaa tehtävässä lehdestä 1/2008 lukien. Mikäli sinua 
kiinnostaa ottaa  haaste vastaan ja ryhtyä kadettiupseerien aatteellisen pää-äänen-
kannattajan Kylkiraudan päätoimittajaksi, lähetä 31.8.2007 mennessä vapaamuo-
toinen hakemuksesi tarvittavine liitteineen Kadettikunnan hallitukselle osoitettuna 
Kadettikunnan toimistoon osoitteella Kadettikunta ry, Eino Leinon katu 12 E 64, 
00250 Helsinki.

Lisätietoja päätoimittajan tehtävästä antavat päätoimittaja Jari Rantapelkonen, 
puh. 019-181 2250 tai jari.rantapelkonen@mil.fi sekä pääsihteeri Pekka Rapila, 09-
490 932 tai pekka.rapila@kadettikunta.fi.
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Tuntematon sankaritarina
Maanpuolustuskorke-
akoulun Sotahistorian 
Laitos:
Suomen Puolustusvoi-
mat 1944 - 1974
Puolustusvoimien  rau-
han ajan historia osa 2
Toimittajat Veli-Matti Syrjö, 
Mikko Karjalainen ja Eero 
Elfvengren
WSOY 2006
ISBN 978-951-0-32493-0

uolustusvoimien rauhan 
ajan historia koskien 
vuosia 1944 - 1974 jul-

kistettiin useiden vuosien työn 
jälkeen 9. helmikuuta 2007 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
Maneesissa. Kyseessä on jätti-
läisteos sisältäen 685 sivua ja 
545 kuvaa sekä suuren määrän 
taulukoita, kaavioita ja karttapiirroksia. 
Kirja on kooltaan A 4, joten ensivaiku-
telmani ”valtavasta järkäleestä Berlii-
nin muuria” on ymmärrettävä. Painava 
kirja on, mutta niin on sisältökin. 

On erittäin tärkeää, että tämä histo-
riateos on nyt aikaansaatu, sillä vielä on 
keskuudessamme henkilöitä, jotka ovat 
kokeneet nuo vaikeat vuodet. He ovat 
pystyneet kirjoitustyön aikana osaltaan 
täydentämään eri lähteistä saatua tietoa. 

Kirjoittajat ovat kaikki alan asiantunti-
joita. Heitä on lähes neljäkymmentä. Toi-
mittajien lisäksi mainitsen joitakin: Pekka 
Visuri, Anssi Vuorenmaa, Markku Palo-
kangas, Stig Roudasmaa, Tapani Mattila, 
Vesa Vares, Pekka Lähteenkorva, Pekka 
Kurenmaa (), Jyri Paulaharju, Ahti 
Lappi, Olavi Vitikka, Urho Myllyniemi, 
Vilho Lukkarinen, Raimo Penttinen (), 
Yrjö Viitasaari ja Vesa Tynkkynen.

Kirjan rakenne on selväpiirteinen. Se 
on jaettu aikajaksoihin: Sodasta rauhaan 
- puolustuspolitiikka hakee muotoaan, 
puolustusvoimien sopeuttaminen uuteen 
tilanteeseen 1944 - 1952 ja puolustusvoi-
mat rauhan ajan normaalioloissa 1953 - 
1974. Toinen jako on asioiden käsittely 
puolustushaaroittain, aselajeittain ja toi-
mialoittain. Teoksessa käsitellään mm 
demobilisaatio, Lapin ja merialueen rai-

vaustoiminta, koulutus, valmiusasiat, tie-
dustelu, sisäinen turvallisuus, määrärahat, 
materiaalihankinnat, rakennustoiminta, 
lainsäädäntö sekä puolustussuunnitelmat 
ja organisaatioiden kehittäminen.

Sodan jälkeen demobilisaatio koski 
noin 500 000 miestä ja naista. Varus-
miespalvelukseen jäi jo rintamalla olleita 
nuoria sotilaita. Ensimmäiset vuosiluokat, 
jotka astuivat alokkaina palvelukseen, 
olivat vuosina 1927 - 1928 syntyneet. 

Vaikea aika säteili puolustusvoimi-
en toimintaan. Paljon puolustusvoimien 
kantahenkilökuntaa siirtyi siviilitehtä-
viin, eräät jopa ulkomaille. Pysyminen 
puolustusvoimien palveluksessa vaati 
vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Aseita ja 
ampumatarvikkeita oli, mutta asekehitys 
oli ulkomailla nopeaa. Suuri osa Suomen 
puolustusvoimien aseistuksesta oli 1940-
luvun lopulta lähtien auttamattomasti van-
hentumassa. Vuonna 1953 saatiin sitten 
Vampire-suihkuhävittäjiä ja myöhemmin 
samalla vuosikymmenellä kevyitä ja ras-
kaita sinkoja, jotka paransivat ratkaise-
vasti panssarintorjuntakykyä. Laivasto 
sai uusia aluksia.

Kiireellisin oli kuitenkin kasarmien 
ja kantahenkilökunnan asuntojen raken-
taminen, sillä luovutetulle alueelle jäivät 
muun muassa Viipurin, Huuhanmäen, 
Valkjärven, Kiviniemen, Terijoen ja Koi-

viston kasarmialueet. Varusmiehet 
ja kantahenkilökunta asuivat suu-
reksi osaksi erittäin heikkokuntoi-
sissa rakennuksissa.  Oli aloitettava 
hyvin mittava rakennustoiminta, 
jolla 1950-luvun alusta lähtien 
näitä epäkohtia korjattiin. Myös 
hyvin kriittiseksi muodostuneeseen 
sotilasvaatetustilanteeseen saatiin 
olennainen parannus vuodesta 
1952 lähtien. Sitä ennen ei sodan-
ajan reserville olisi ollut jakaa so-
tilasvaatetusta ja varusmiestenkin 
vaatetus oli huonokuntoista. 

Sotien jälkeen lähes kaikki oli 
aloitettava alusta. Koulutuksen ke-
hittämistä helpotti sodissa kokenut 
ja karaistunut henkilökunta, jonka 
anti koulutukselle oli mittaamaton. 
Sotakokemukset antoivat perustei-
ta myös taktiikan kehittämiselle. 
Alueellinen puolustus valittiin 
1960-luvun puolivälistä lähtien 
puolustusjärjestelmäksi. Tiedus-
telua kehitettiin. Sotakoulujen 

opetusohjelmat saatettiin ajan tasalle. 
Kertausharjoitukset aloitettiin uudelleen 
vuonna 1953. YK:n jäsenenä osallistuim-
me ensimmäisen kerran sen rauhanturva-
toimintaan vuonna 1956 Suezilla.

Kaikessa hiljaisuudessa puolustusvoi-
missa tehtiin perusteellista työtä maanpuo-
lustuksen hyväksi. Tämän kirjoittaja, joka 
palveli eri tehtävissä puolustusvoimissa 
vuosina 1954 - 1990, hätkähti itsekin lu-
kiessaan nyt julkaistua historiaa ja ennen 
kaikkea sitä, kuinka paljon kehitystä puo-
lustusvoimissa tapahtui. Aliarvostetusta ja 
vähän jo valtionjohdonkin unohtamasta 
laitoksesta kehittyi hiljalleen se suuren 
yleisön arvostama turvallisuuspolitiikan 
tukijalka, joka se nyt on. Suomen kansan 
maanpuolustustahto on erittäin korkealla. 
Vaikka siihen ovat vaikuttaneet muutkin 
tekijät, on puolustusvoimilla arvostuksen 
hankinnassa ollut ratkaiseva osa.

Puolustusvoimat ovat osa yhteiskun-
taa. Uskon, että kaikki teoksessa käsitel-
tävän ajan presidenttimme, Mannerheim, 
Paasikivi ja Kekkonen arvostivat puo-
lustusvoimia ja luottivat niihin. Myös 
puolustusvoimien puolelta erityisesti 
1970-luvun puolivälistä lähtien suhteet 
valtion johtoon ovat olleet hyvässä kun-
nossa.

Eräs osoitus puolustusvoimien tasosta 

P
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on ollut YK:n halu käyttää luotettavaksi 
ja päteväksi osoittautuneita suomalaisia 
sotilaita niin johto- kuin miehistötehtävis-
sä eri puolilla maailmaa jo verraten pian 
Suomen YK:hon liittymisen jälkeen.

Tämä historiateos on perusteos tar-
kasteltaessa puolustusvoimien vaiheita 
vuosina 1944 - 1974. Muita asiaa käsit-
televiä perusteoksia ovat Vilho Tervasmä-
en kirjoittama Puolustushallinto sodan ja 
rauhan aikana 1939 - 1978 sekä Kadet-
tikunnan multimediaoppimisympäristö 
Suomi kylmässä sodassa ja siihen liittyvä 
Pekka Visurin kirjoittama kirja. Itse luki-
essani kirjan artikkeleita nautin viileästä, 
harkiten kirjoitetusta tekstistä, jossa kukin 
kirjoittaja osaltaan valottaa puolustusvoi-
mien ja sen osa-alueitten toimintaa.

Tekstin ohessa kiinnitin huomio-
ta runsaaseen ja hyvin onnistuneeseen 
valokuvien käyttöön. Valokuvilla ja 
kuvateksteillä tuetaan ja täydennetään 
erinomaisella tavalla runkotekstiä. Tämän 
suurtyön on tehnyt everstiluutnantti Arto 
Kotro.

Myös kaaviot ja kartat Mikko Kar-
jalaisen ja Marjo Grönroosin tekeminä 
ansaitsevat kiitokset. Pekka Saloranta 
puolestaan on toiminut perusteelliseen 
tapaansa kirjan kieliasun tarkastajana.

Otsikoin kirjaesittelyn teemalla ”Tun-
tematon sankaritarina”. Luettuani histo-
riateoksen perusteellisesti olen entistä 
vakuuttuneempi otsikon oikeutuksesta. 
Puolustusvoimien sotien jälkeinen itse 
asiassa uudelleenperustaminen, jälleenra-
kennus, kehittämistyö, koulutus jne ovat, 
niukat määrärahat huomioon ottaen vuosi-
na 1944 - 1974 ja tietenkin sen jälkeenkin, 
jättiläistyö - ”tuntematon sankaritarina” 
- rauhan aikana. Kummallista, että emme 
me mukana olleetkaan aina tajua työmme 
tuloksellisuutta. Rauhan ajan sankaritari-
nasta on tässä teoksessa kysymys. 

Mielestäni tämän ansiokkaan histo-
riateoksen tulisi kuulua jokaisen upseerin 
kirjahyllyyn. Valitettavasti teosta ei ole 
juuri lainkaan markkinoitu ja käsitykseni 
mukaan monet upseerit eivät edes tiedä, 
että tämä merkkiteos on valmistunut.

Kirjoja voi tilata Maanpuolustus-
korkeakoulun Sotahistorian Laitokselta 
hintaan 70€ + postituskulut. Tilaukset voi 
osoittaa sihteeri Helena Hämäläiselle p. 
(09) 181 26562 tai helena. hamalainen@
mil.fi.

Tapio Skog  
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Urho Brusi: Taivaalta 
leijui valhe
Minerva Kustannus Oy  
Jyväskylä 2004
153 sivua
ISBN 952-5478-97-1

erikadetti (rt) numero 
421me, kapteeni Urho 
Brusi on sotavuosien 

muistiinpanonsa löydettyään 
koonnut ne kirjaksi. Lukija 
saattaisi odottaa merikadetilta 
meri- tai rannikkosodan muis-
teluksia. Tämä on erehdys. 
Raahessa vuonna 1921 syntynyt 
Brusi kaavaili aivan toisenlaista 
elämänkaarta kuin mikä sitten 
toteutui. Neuvostoliiton hyökkä-
ys Suomeen sai silloisen koulu-
laisen tarttumaan ammustehtaan 
sorviin taistellakseen tällä rin-
tamalla hyökkääjää vastaan. 
Talvisodan jälkeen Suomi eli 
edelleen tuskallista aikaa. Itänaapuria 
pelättiin ja kuten myöhemmin selvisi, 
ei aiheetta.

Urho Brusi astui vuonna 1941 
varusmiespalvelukseen Jalkaväen 
Koulutuskeskus 15:een, josta nuoren 
korpraalin tie johti Uhtualle ja Kies-
tinkiin Jalkaväkirykmentti 11:n riveis-
sä. Siellä käytiin ankaraa korpisotaa. 
Asemasodan aikana Urho Brusi ko-
mennettiin Upseerikouluun eli nykyi-
seen Reserviupseerikouluun. Hän kävi 
siellä kurssin 55. Sitä seurasi paluu 
rintamalle korpisotaan, mutta nyt eri 
rintamanosalle, Rukajärvelle Jalkavä-
kirykmentti 10:een. Siellä Brusi toimi 
erämaatukikohdan päällikkönä. Yhte-
näisiä rintamalinjoja ei ollut. Oli oltava 
jatkuvasti valppaana, sillä vihollinen-
kin osasi liikkua taitavasti metsässä ja 
sen aliarvioimiseen ei ollut aihetta. 

Vuodet korpisodassa saivat Brusin 
miettimää miten jatkaa työelämäs-
sä, jos sellainen tilaisuus eteen tulee. 
Kummallista kyllä Rukajärvellekin 
tuli tieto mahdollisuudesta hakeutua 
merikadettikurssille. Brusi keskuste-
li asiasta pataljoonan komentajansa 
majuri Puustisen kanssa. Komentaja 

kannusti yrittämään. Vähän oudolta 
tietysti tuntui siirtyminen korpisodas-
ta merikadetiksi. Brusi kävi 17.me-
rikadettikurssin 5.8.1943 - 3.3.1945. 
Neuvostoliiton suurhyökkäys kesällä 
1944 keskeytti välillä kurssin. Brusi 
osallistui Viipurinlahden taisteluihin. 

Valmistuttuaan aktiiviupseeriksi 
luutnantti Brusi osallistui merimiinojen 
raivaamistyöhön vuosina 1945 - 1947. 
Vuonna 1948 hän erosi puolustusvoi-
mien palveluksesta siirtyen mainos- ja 
liikealalle. 

Kirjassaan Urho Brusi muistelee 
pääasiassa korpisotakokemuksia. Hän 
on koonnut muistelmateoksen siten, 
että hän esittää ensin muistikirjaan kir-
joittamansa tapahtumat ja sen jälkeen 
selvittää mistä oli kysymys. Hän kuvaa 
korpisotaan liittyen myös yhteistoimin-
taa saksalaisten kanssa. Valtaosa sak-
salaisista joukoista, mm SS-Divisioona 
Nord, oli aluksi jokseenkin avuttomia 
korpisodassa. Myöhemmin saksalaisten 
taidot paranivat olennaisesti.

Urho Brusin kirjassa on paljon her-
kullisia kertomuksia. Konkreettisesti 
yksi sellainen koskee JR 10:n komen-
tajan eversti Urho Tähtisen ja I/JR 10:n 
komentajan, Mannerheim-ristin ritarin 

majuri Jukka Puustisen tarkas-
tusta kenttävartiossa. Onnistu-
neen tarkastuksen päätteeksi 
vänrikki Brusi esitti kenttälou-
nasta. Lounas oli ylenpalttinen 
hirvenlihoineen ja snapseineen. 
Vänrikillä oli hyvä selitys mii-
nakenttään menneestä hirvestä. 
Metsästyshän oli korpisodassa-
kin kielletty. Brusi kertoo tar-
kastajien kuunnelleen vakavina 
selityksiä - vai oliko everstin ja 
majurin silmäkulmassa kum-
mallinen väreily.

Kirjan outo nimi vaatii 
selityksen. Kirjoittaja kertoo 
venäläisten Uhtuan rintamal-
la vuonna 1942 pudottamasta 
lentolehtisestä, jossa hänen 
ilmoitettiin kaatuneen. Brusin 
henkilöpapereita oli Kiestingin 
taistelussa jäänyt vihollisen 
käsiin. Se hyödynsi asiaa pro-
pagandassaan. 

Urho Brusin kirjaa valotta-
vat piirrokset ja valokuvat, jotka 

ovat lähes kaikki kirjoittajan itsensä 
ottamia. Valitettavasti kirjan painoasu 
on vaatimaton ja valokuvat ovat epä-
selviä.

Urho Brusin kirja on mielenkiintoi-
nen ja sujuvasti kirjoitettu muistelmate-
os konekivääriryhmän ja myöhemmin 
joukkueenjohtajan näkökulmasta. Brusi 
myös korostaa oikeutetusti, että kenttä-
vartioiden elämää on kovin vähän va-
lotettu. Toisaalta Brusi olisi kirjassaan 
voinut kertoa enemmän sodan jälkei-
sestä miinanraivauksesta. Siitä on vain 
vähän kirjoitettu.

Kirjaa on saatavissa hyvin varuste-
tuista kirjakaupoista tai Minerva Kus-
tannus Oy:stä puh. 014 - 3386845.

Tapio Skog   

Korpisoturin muistelmat
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Viljo Ripatti: Kotkan 
kolme sotaa
maalla, merellä, ilmassa
Julkaisija: Kotka Seura ry,  
2 painos 
Painokotka Oy Kotka 2004 
ISBN 952-91-1462-1

aassamme ilmestyy 
koko joukko ansiokkai-
ta historiateoksia, joille 

soisi enemmän julkisuutta kuin 
on saatu. Esiteltävänä oleva 584 
sivua käsittävä teos kuuluu tähän 
ryhmään. Historiateos ilmestyi 
ensimmäisenä painoksena jo 
vuonna 1999, mutta siitä tiesi-
vät vain kotkalaiset. Ilmeisesti 
kävi niin, että tekijä ja julkaisija 
arvelivat kirjan kiinnostavan vain 
kotkalaisia, mikä kirjan lukemi-
sen jälkeen osoittautui virhear-
vioksi. Mistä onkaan kysymys? 
Kirjoittaja, maisteri Viljo Ripat-
ti historiantutkijan pätevyyden 
omaavana on lähtenyt hankalalle tielle 
käsitellessään samassa kirjassa

- sotatapahtumia Kotkassa ja Kymis-
sä niin talvi- kuin jatkosodankin 
aikana,

- kotkalaisten sotilaiden sotatietä maa-
voimissa,

- merisotatoimia itäisellä Suomenlah-
della,

- omien ilmavoimien toimintaa jat-
kosodan aikana pitäen tukikohtana 
Juurikorven lentokenttää,

- sodan vaikutusta kotirintaman sivii-
lihenkilöitten elämään,

- sodan vaikutusta sotilaitten toimintaan 
ja

- sodan taustoja.

On sanottava tekijän onnistuneen 
suuren aihemäärän hallinnassa. Hän on 
omaksunut tapahtumien käsittelyn aikaan 
liittyen. Alku aina hankalaa, mutta liik-
keelle päästyä lukeminen sujuu, jopa 
innostaa.

Kotkan kohtalo talvi- ja jatkosodassa 
oli ankea. Talvella 1939 - 1940 kaupunkia 
puolusti yksi kevyt ilmatorjuntajaos. Se 
oli tietysti kuin ripaus meressä. Vahingot 
olivat tuntuvia. Hieman asiaa auttoivat 

rannikkotykistön it-aseet ja Kotkassa vie-
railleet laivaston alukset.

Kotkalaiset taistelivat rintamalla I/
JR32:n ja myöhemmin rintamalle tuodun 
III/JR63:n riveissä, minkä lisäksi rannik-
kotykistössä oli kotkalaisia samoin kuin 
laivastossa.

JR32 taisteli Punnuksen lohkolla 
Muolaassa , JR63 puolestaan taisteli 
Taipaleessa ja Vuosalmella. Unohtaa ei 
sovi rannikkotykistön toimintaa lähinnä 
Kirkonmaan linnakkeella, muita unohta-
matta. Sekin vielä nähtiin, että laivaston 
miehistä kokoonpantu Pataljoona Aalto-
nen saapui Kotkan lohkolle puolustusteh-
tävään. Sota oli ankara koettelemus sekä 
Kotkan sotilaille että siviileille.

Sota myös yhdisti niin Suomen kansan 
kuin kotkalaisetkin. Pienenä esimerkkinä 
kerrottakoon, että kun vihollispommittajat 
tuhosivat Kotkan työväentalon raunioik-
si, tarjosi suojeluskuntajärjestö tilojaan 
SDP:n käyttöön. Myös sk-järjestön jä-
senmäärä kasvoi runsaasti talvisodan 
seurauksena.

Jatkosotaan lähdettäessä Kotkan il-
matorjunta oli olennaisesti entistä vah-
vempi. Aikaa myöten Kotkalla oli oma 
ilmatorjuntarykmentti ITR2 komentaja-
naan majuri Jalmari Lapinleimu.

Kotkalaiset sijoitettiin JR 45:
een, JR 4:ään ja III/KTR11:een, 
mutta kyllä heitä oli muuallakin. 
Jalkaväkirykmentti 45:n komenta-
jana toimi vuosina 1941-42 evers-
ti Bertil Ikonen, vuosina 1942-44 
Mannerheim ristin ritari, eversti 
Kaarlo Kari ja hänen jälkeensä 
vuonna 1944 eversti Torsti Koti-
lainen,  Jalkaväkirykmentti 4:ää 
puolestaan johti vuosina  1941-43 
Mannerheim ristin ritari, eversti 
Valter Nordgren ja vuosina 1943-
44 eversti Sakari Simelius. Joukot 
kuuluivat 8.Divisioonaan.

Kotkalaiset joukot taistelivat 
jatkosodassa kunniakkaasti eri 
rintamansuunnilla. Raskaiden 
taisteluiden jälkeen saatiin ratkai-
sevat torjuntavoitot ja itsenäisyys 
säilyi, mutta tappiot olivat raskaat. 
Sodissa kaatui noin 900 Kotkan, 
Kymin ja Haapasaarten asukas-
ta. Siviilihenkilöitä kuoli sodissa 
61 ja haavoittui noin 100. Jatko-
sodan aikana oli ilmahälytyksiä 1 

672, joista 130 johti pommituksiin. Ra-
kennuksia tuhoutui tai vaurioitui 1 529. 
Pommeja pudotettiin noin 3 500. Kotka 
oli väkilukuun verrattuna mahdollisesti 
voimakkaimmin pommitettu kaupunki 
koko Euroopassa.

Maisteri Viljo Ripatti on tehnyt mer-
kittävän monumentin Kotkan ja kot-
kalaisten sekä kymiläisten toiminnasta 
sotavuosista. Ei ihme, että Kotka on pal-
kinnut sotahistoriansa kirjoittajaa samoin 
kuin myös Kotkan Rannikkopatteristo.

Kaksi huomattavaa puutetta näen 
kirjassa. Koska tekijä on arvellut vain 
kotkalaisten olevan kiinnostunut tästä 
teoksesta, ei kirjasta löydy Kotkan kart-
taa. Toinen puute liittyy markkinointiin. 
Teos on lähes tuntematon Kotkan ulko-
puolella ja kuitenkin monet ei-kotkalaiset 
joukot taistelivat rinta rinnan kotkalaisten 
kanssa. Mitään kunnon markkinointior-
ganisaatiota ei ole ollut. 

On esitettävä kiitos ex-kotkalaiselle 
kirjoittajalle hyvästä teoksesta. Kim-
mokkeen kirjan tekemiseen Ripatti sai 
omista kokemuksistaan Kotkassa vuosina 
1939-44. 

Tapio Skog

Kotkalaisten sota

M
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Kenraalimajuriksi
Arto Tuomas Räty  63.k 4.6.2007

lippueamiraaliksi 
Väinö Antero Karumaa  45.mek 1.4.2007 

prikaatikenraaliksi
Jukka Antero Haaksiala  61.k 4.6.2007

everstiksi
Timo Aulis Härkönen  65.k 4.6.2007
Risto Juhani Kosonen  68.k 4.6.2007
Rauno Jaakko Lankila  67.k 4.6.2007
Jussi Vilho Ilmari Mäki  64.k 4.6.2007
Jukka Tapio Sonninen  68.k 4.6.2007
Kai Tapio Tolkki   68.k 4.6.2007
Kari Juhani Tuomi  68.k 4.6.2007
Juha Isto Tapani Wihersaari 68.k 4.6.2007
    
kommodoriksi
Heikki Olavi Mahlamäki   48.mek 4.6.2007

everstiluutnantiksi
Erkki Juhani Antikainen  69.k 4.6.2007
Antti Ilmari Castrén  65.k 4.6.2007
Toivo Pekka Haavikko   74.k 4.6.2007
Esa Tapio Hyytiäinen  73.k 4.6.2007
Jyrki Tapani Isokangas  73.k 4.6.2007
Janne Alpertti Jaakkola  74.k 4.6.2007
Juha Tapani Kaitera  76.k 4.6.2007
Pekka Antero Kortelainen  73.k 4.6.2007
Juri Mikael Kurttila   76.k 4.6.2007
Markku Kalevi Kuusela   73.k 4.6.2007
Reima Sakari Kuutsa   73.k 4.6.2007
Reijo Antero Kuutti; 
palvelusarvo komentaja  65.k 4.6.2007
Hannu Veikko Rainer Kärkkäinen  65.k 4.6.2007
Matti Esko Juhani Lampinen 73.k 4.6.2007
Joni Wilhelm Lindeman  73.k 4.6.2007
Jouni Tapio Lipponen   73.k 4.6.2007
Perttu Pekka Luhtakanta  73.k 4.6.2007
Teijo Isto Ilmari Oksanen   73.k 4.6.2007
Jalo Juha Ensio Palosaari  73.k 4.6.2007
Kari Matti Tapani Pietiläinen  73.k 4.6.2007
Mika Heikki Piiroinen   73.k 4.6.2007
Mikko Petri Mikael Punnala 75.k 4.6.2007
Rami Kalervo Saari   74.k 4.6.2007
Lauri Tapio Sipari   64.k 4.6.2007
Timo Juhani Siponen  73.k 4.6.2007
Kaarle Tapani Törrönen  73.k 4.6.2007
Reima Paavo Tapio Vanhanen  73.k 4.6.2007

komentajaksi
Kari Matti Juhani Eronen  65.k 4.6.2007
Juhani Karjomaa   73.k 4.6.2007
Pasi Mikael Lintuaho  73.k 4.6.2007

Jukka-Pekka Schroderus  73.k 4.6.2007
Pekka Juhani Varjonen  74.k 4.6.2007

majuriksi
Olli-Pekka Samuel Aikio  76.k 4.6.2007
Patrick Michael Hakalax; 
palvelusarvo komentajakapteeni 76.k 4.6.2007
Mika Veli-Matti Heikkilä  76.k 4.6.2007
Timo Olavi Herranen  78.k 4.6.2007
Reijo Olavi Hiltunen  75.k 4.6.2007
Marko Antti Ilari Hirsimäki 78.k 4.6.2007
Jyrimatti Hollmén  76.k 4.6.2007
Pasi Antero Hurskainen  76.k 4.6.2007
Marko Armas Kalliokoski  76.k 4.6.2007
Jarkko Antero Karsikas  78.k 4.6.2007
Jarkko Olavi Keinänen  76.k 4.6.2007
Rainer Viljami Kemppainen 76.k 4.6.2007
Juha Jorma Kalevi Korkeala 76.k 4.6.2007
Kalle Antero Laurila  78.k 4.6.2007
Riku Juhana Mikkonen  78.k 4.6.2007
Kari Kalevi Palonen  76.k 4.6.2007
Juha Petteri Peltomäki  78.k 4.6.2007
Tapio Kaleva Pihlajamäki  76.k 4.6.2007
Jari Matti Juhani Pääsinniemi 75.k 4.6.2007
Jyri Juhani Raitasalo  78.k 4.6.2007
Jouni Mikael Ruotsalainen  76.k 4.6.2007 
Mikko Aleksis Römpötti  78.k 4.6.2007
Matti August Sopanen  78.k 4.6.2007
Seppo Reino Kalevi Säisä; 
palvelusarvo komentajakapteeni 76.k 4.6.2007
Tomi Juhani Tuomi  76.k 4.6.2007
Olli Kimmo Tapio Yrjänen  76.k 4.6.2007

komentajakapteeniksi
Karl Kristian Nikolai Isberg 61.mek 4.6.2007
Vesa Petteri Nori   59.mek 4.6.2007
Antti Samuli Salonen; 
palvelusarvo majuri  76.k 4.6.2007
Mikko Juhani Villikari  61.mek 4.6.2007
Kaarle Sakari Wikström  61.mek 4.6.2007

kapteeniksi
Anssi Antero Aaltonen  85.k 4.6.2007
Jukka Tapio Ahokas  89.k 4.6.2007
Timo Tapani Antikainen  89.k 4.6.2007
Seppo Sakari Daavittila  85.k 4.6.2007
Sami Juhani Espo   85.k 4.6.2007
Erik Johannes Fabritius  85.k 4.6.2007
Joonas Hermanni Fraktman 85.k 4.6.2007
Ann-Sofie Therese Forrsten 85.k 4.6.2007
Mika Tapio Haapiainen   89.k 4.6.2007
Jan Kristian Hanska  84.k 4.6.2007
Mikko Patrik Kustaa Hartikainen 85.k 4.6.2007
Jarkko Johannes Heikkinen 85.k 4.6.2007
Ari Juhani Helenius  85.k 4.6.2007
Mikko Matias Honkasalo  85.k 4.6.2007

Constantem decorat honor
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Tuomas Johannes Jalkanen 85.k 4.6.2007
Pertti Hannu Juhani Kainulainen 85.k 4.6.2007
Jouni Tapani Kaunismäki  85.k 4.6.2007
Jyrki Kalevi Kellman  85.k 4.6.2007
Jukka Markus Keski-Jaskari 85.k 4.6.2007
Lasse-Tapani Kristian Ketola 85.k 4.6.2007
Jari Marko Juhani Kettunen 71.mek 4.6.2007
Jukka Tapani Koski-Lammi 85.k 4.6.2007
Teijo Petri Kotinurmi  71.mek 4.6.2007
Jari Antero Kumpuniemi  85.k 4.6.2007
Heikki Tapani Kuula  89.k 4.6.2007
Tommi Sakari Laari  85.k 4.6.2007
Henri Mikael Lagerstedt  85.k 4.6.2007
Marko Antero Lindqvist  89.k 4.6.2007
Juha Antti Markkanen  89.k 4.6.2007
Kai Oskari Metsä-Tokila  89.k 4.6.2007
Juha Masi Petteri Montonen 85.k 4.6.2007
Riku Mikael Mäkipelto  85.k 4.6.2007
Harri Mikael Niemi  85.k 4.6.2007
Inka Johanna Niskanen  85.k 4.6.2007
Lauri Johannes Oksa  85.k 4.6.2007
Olli-Pekka Paju   85.k 4.6.2007
Marko Arvid Peltoniemi  85.k 4.6.2007
Jyrki Tapio Pulkkinen  89.k 4.6.2007
Antti-Ville Petteri Rusanen 85.k 4.6.2007
Kari Petteri Rusanen  85.k 4.6.2007
Hannu Pekka Juhani Rytkölä 89.k 4.6.2007
Mika Petteri Rötkönen  89.k 4.6.2007
Jaakko Viljami Salomäki  85.k 4.6.2007
Tino Viljo Juhani Savolainen 85.k 4.6.2007
Riku Tapio Suihko  89.k 4.6.2007
Sakari Oskari Tikkakoski  85.k 4.6.2007
Juha Ilari Tuominen  85.k 4.6.2007
Petri Vesa Juhani Tähkänen 71.mek 4.6.2007
Marko Tapani Uotinen  85.k 4.6.2007
Mika Toivo Antero Vartiainen 85.k 4.6.2007

kapteeniluutnantiksi
Teemu Kalevi Anttila  68.mek 4.6.2007
Klaus Juhani Fromholz  68.mek 4.6.2007
Heikki Juhani Heilala  68.mek 4.6.2007
Toni Patrick Joutsia  71.mek 4.6.2007

Kari Tapio Laakko  72.mek 4.6.2007
Erkki Markus Mildh   68.mek 4.6.2007
Mika Tapio Rimpelä  72.mek 4.6.2007
Olli Antti Eerikki Rusanen  68.mek 4.6.2007

Reserviin
Evl Tuominen Markku Kalervo K 61.k 1.1.2008
Ev Ukkonen Leo Matti Juhani 63.k 1.1.2008
Komdri Tikka Jaakko Olli Yrjö 44.mek 1.1.2008
Maj Paatero Veli-Pekka  65.k 1.10.2007
Maj Siltanen Jukka Martti Eljas 65.k 1.9.2007
Ev Otranen Lasse Jukka  62.k 1.9.2007
Lpamir Strang Hanno Erik  54.k 1.7.2007
Ylil Enberg Marko Juhani  71.mek 1.6.2007
Maj Torri Pekka Johannes  74.k 1.6.2007
Evl Pietilä Vesa Veli  65.k 1.6.2007
Evl Laine Timo Ilmari  60.k 1.6.2007
Ev Määttänen Markku Lauri 64.k 1.6.2007
Ev Mäenpää Jari Juhani  62.k 1.6.2007
Ev Pisto Martti Herman  64.k 1.4.2007
Ltn Takala Hannu Tapani  88.k 23.3.2007
Ltn Kivinen Jussi Tuomas  88.k 19.2.2007
Evl Kivelä Tomi Jouni  65.k 1.2.2007
Maj Tiainen Arto Kari  71.k 1.2.2007
Ylil Koskinen Matti Eino-Pekka 86.k 1.2.2007
Ltn Kuusela Ville Frans Juhani 88.k 29.1.2007
Maj Hourula Esa Juhani  72.k 12.1.2007
Maj Ritola Mikko Matti  73.k 7.1.2007
Komdri Aspelin Nils Erik  45.mek 1.1.2007
Evl Halonen Ari Tauno Olavi 61.k 1.1.2007
Ev Lainevirta Markku Juhani 63.k 1.1.2007
Evl Savisalo Sauli Veikko  63.k 1.1.2007
Ev Sorvari Jukka Sakari  63.k 1.1.2007
Maj Soini Matti Toivo Johannes 62.k 1.1.2007
Maj Selin Seppo Juhani  63.k 1.1.2007
Evl Ranta Jari Juhani  72.k 1.1.2007
Kapt Ikonen Ilkka Sakari  83.k 1.1.2007
Ltn Viuhko Jussi Samuli  89.k 31.12.2006
Evl Peura Ilkka Tapio  69.k 29.12.2006
Kapt Hietala Jari Jukka  74.k 29.11.2006

Kylkirauta onnittelee ylennettyjä ja toivottaa reserviin siirtyneille parhainta menestystä!
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Vuoden 2007 alussa valmistuneet upseerit
Määräaikaisen nuoremman upseerin virkaan määrä-
ajaksi 1.2.200� - 31.1.201� ylennettynä luutnantiksi:

�1. kadettikurssi
Kadetti Tuomas Juha Ensio Burge
Kadetti Joni Mikael Holmberg
Kadetti Henri Aleksi Howe 
Kadetti Arno Juhani Karinpoika Huhtilainen  
Kadetti Harri Eemeli Hänninen 
Kadetti Seppo Johannes Juntunen 
Kadetti Vesa Veetu Viljami Juntunen 
Kadetti Matti Juhani Kauppila 
Kadetti Pertti Tapio Kemppainen 
Kadetti Sami Mikael Koivisto 
Kadetti Pekka Tapani Korhonen 
Kadetti Markus Tapio Korpelainen
Kadetti Juha Petteri Koski 
Kadetti Ilkka Kalevi Kuusisto 
Kadetti Johanna Elina Laanola 
Kadetti Henri Johannes Laine 
Kadetti Kimmo Ilmari Lavanti 
Kadetti Eero Juhani Lehesvuori 
Kadetti Kalle Heikki-Tapio Lämsä 
Kadetti Jukka Petteri Martikainen  
Kadetti Jarno Tapani Matilainen  
Kadetti Janne Kalevi Miettinen 
Kadetti Juha Petteri Mäenpää  
Kadetti Maria Kristiina Nieminen 
Kadetti Pekka Johannes Pulkkinen 
Kadetti Anna-Riikka Pykäläinen  
Kadetti Jussi Samuli Regina  
Kadetti Heikki Juhani Torniainen 
Kadetti Antti Johannes Utriainen 
Kadetti Sampo Eemeli Vainio  
Kadetti Jukka Pekka Vatanen  

�4. merikadettikurssi
Kadetti Christos Filip Granqvist 
Kadetti Mikko Sakari Hankavuori  
Kadetti Turo Sakari Heino 
Kadetti Antti Tapani Holopainen 
Kadetti Aapo Pekka Uolevi Huttunen 
Kadetti Pekka Hannes Mikael Kiviahde
Kadetti Frans Antero Lähdesmäki 
Kadetti Janne Kalevi Metsänperä 
Kadetti Jussi Matias Vähäsöyrinki 
Kadetti Nicklas Viking Åkerlund

�1. ilmavoimien kadettikurssi
Kadetti Ari Juhani Aatsinki 
Kadetti Tommi Mikael Kautto 
Kadetti Antti Riku Johannes Kytölä 
Kadetti Jari Antero Melgin 
Kadetti Anu Piritta Posti 
Kadetti Joel Timo Henrik Sokkanen
Kadetti Pasi Pekka Olavi Valtavaara

Nuoremman upseerin virkaan 1.4.200� lukien ylennet-
tynä yliluutnantiksi
Luutnantti Mikko Eemeli Lehmusvuori
Luutnantti Jussi Petteri Viitanen

Määräaikaisen nuoremman upseerin virkaan määrä-
ajaksi 12.4.200� - 2�.1.201�
Luutnantti Mikko Samuli Penttinen
Luutnantti Juhan Ilmari Ryynänen
Luutnantti Heikki Matti Juhani Rossinen
Luutnantti Lauri Markus Pirttinen

Nuoremman upseerin virkaan 20.4.200� lukien ylennet-
tynä yliluutnantiksi:

�0. kadettikurssi
Kadetti Christoffer Philip Alexander Blomqvist 
Kadetti Mikko Juhani Bäckström  
Kadetti Jesse Jonathan Ehtamo 
Kadetti Santtu Samuli Eklund
Kadetti Joona Juhana Hakulinen 
Kadetti Janne Petteri Heikkilä 
Kadetti Tomi Herttuainen 
Kadetti Ilkka Tapio Hietala
Kadettikersantti Martti Petteri Iivonen 
Kadetti Antti Matti Eemeli Juurakko 
Kadettialikersantti Atte Tapani Kaleva 
Kadetti Jyrki Kalervo Kalliola 
Kadetti Jari Juhani Kananen
Kadetti Tuomas Esko Olavi  Karjalainen
Kadetti Anssi Henrikki Kaunonen
Kadetti Timo Johannes Koistinen 
Kadetti Timo Tapani Komulainen 
Kadetti Tuukka Taneli Koski 
Kadetti Mikko Tapani Koskimaa 
Kadetti Valtteri Matti Tapani Kuusisto 
Kadetti Ville Petteri Kyröläinen
Kadettialikersantti Antti Juhani Laaksonen 
Kadettialikersantti Mikko Kalevi Laitsaari  
Kadetti Anne Maaria Lamminen  
Kadetti Tapani Markus Lampinen 
Kadetti Marko Martti Tapani Lamppu
Kadetti Ville Juha Joonas Lapakkko 
Kadettialikersantti Olof Oscar Lassenius 
Kadettialikersantti Jaakko Matias Lyytikäinen 
Kadetti Tuukka Pekka  Mäkelä
Kadettikersantti Kalle Juhani Nieminen
Kadetti Antti Kalervo Nissinen 
Kadettikersantti Tuomo Samuel Noronen
Kadettialikersantti Ohto Iivari  Oksanen
Kadettialikersantti Antti Pekka Paronen
Kadettiylikersantti Raine Mikael Pölönen
Kadettialikersantti Riku Juhani Rosti
Kadetti Tomi Antero Saikkonen
Kadetti Tuomo Tapani Savonmäki
Kadettikersantti Mikko Olavi Seppänen 
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Kadettialikersantti Sami Tapio Mikael  Sievänen
Kadetti Kari Tapani Siivola 
Kadettikersantti Juha Einari Soutolahti
Kadettialikersantti Sami Petter Valdemar Suhonen
Kadetti Jyrki Viljami Sulasalmi
Kadettialikersantti Jukka Olavi Suominen 
Kadetti Jussi Rainer Syrjälä
Kadetti Riikka Katariina Tyrkkö
Kadetti Ilja Antero Varha  
Kadetti Markus Juhani Vertanen 
Kadettialikersantti Ilkka Vesa Ossian Viisteensaari 
Kadetti Riitta Helena Viitala
Kadetti Harri Antero Vire 
Kadettialikersantti Joni Juhani Ylöstalo 

�3. merikadettikurssi
Kadetti Aleksi Heikinpoika Agge
Kadetti Toni Olavi Arosuvi 
Kadetti Anna Orvokki Eronen
Kadetti Antti Johannes Heinänen 
Kadettiylikersantti Jaakko Elmeri Jussila
Kadetti Jussi Aleksanteri Jääskeläinen 
Kadettikersantti Antti-Pekka Juhana Kiiski
Kadetti Lauri Aarne Antero Korhonen 
Kadetti Henri Juho Matias Koski 
Kadetti Juho Tuomas Mikael Kuosmanen 
Kadettialikersantti Simon Johannes Källman
Kadetti Tuomas Tapani Leino
Kadettipursimies Jari Juhani Maskonen
Kadettialikersantti Tuomas Mikael Mäkelä
Kadetti Jonna Elina Nevalainen
Kadettialikersantti Klaus Valter Juhana Nummela
Kadetti Jenni Katariina Väisänen

�0. ilmavoimien kadettikurssi
Kadetti Antti Juhani Antero Airikka
Kadettikersantti Teemu Tapani Elonen
Kadettikersantti Juha Mikael Järvinen
Kadetti Heikki Ilmari Kankkio
Kadetti Olli Juhani Kiuttu
Kadetti Mikko Raimo Olavi Korhonen
Kadettikersantti Timo Tapio Korpela
Kadetti Essi Marita Laivo
Kadetti Jaakko Johannes Lippo
Kadetti Tero Olavi Lyytikäinen
Kadettialikersantti Eero Eemeli Mannismäki
Kadettiylikersantti Lauri Kalevi Mäkinen
Kadetti Matti Petrus Nykyri
Kadetti Petri Kalevi Oljakka
Kadettialikersantti Noora Karoliina Repo
Kadettivääpeli Henri Antti Ossian Ryhänen
Kadetti Markus Tapani Sipilä

Kadettialikersantti Veikko Joonas Siukonen
Kadetti Tapani Mikael Suokas
Kadetti Arto Matias Mikael Ukskoski
Kadettiylikersantti Tomi Markus Viitanen
Kadetti Marko Tapio Ylä-Häkkinen

Nuoremman upseerin virkaan 20.4.200� lukien ylennettynä 
yliluutnantiksi (Opistoupseerin tutkinnon täydentäneet):

�0. kadettikurssi
Luutnantti Miska Juhani Harmaala
Luutnantti Andreas Nikolaj Jung
Luutnantti Vesa Petteri Lumme

�3. merikadettikurssi
Luutnantti Marko Tapani Kaipia

Nuoremman upseerin virkaan 20.4.200� lukien (Opis-
toupseerin tutkinnon täydentäneet):

�0. kadettikurssi
Yliluutnantti Hannu Matti Antero Hytönen
Yliluutnantti Matti Juhani Kuokkanen
Yliluutnantti Risto Viljo Kalevi Makkonen
Yliluutnantti Riku-Matti Rautiainen

�0. ilmavoimien kadettikurssi  
Yliluutnantti Jukka Tapani Leppäkoski
Yliluutnantti Mika Yrjö Tapani Mattila 

Määräaikaisen nuoremman upseerin virkaan 20.4.200� 
- 1.2.201�. 

�3.merikadettikurssi
Kadetti Joakim Sture Johan Borgar

Määräaikaisen nuoremman upseerin virkaan 20.4.200� 
- 31.1.201� ylennettynä luutnantiksi.

�4. merikadettikurssi
Vänrikki Iiro Petteri Romo

Ylennetty reservissä 20.4.200� lukien yliluutnantiksi so-
tatieteiden maisterin tutkinnon suorittanut
Kadetti Kalle Oskari Santaharju
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KOLUMNI

Menneisyydenhallinta
unnettu amerikkalainen lehtimies 
Walter Lippman kirjoitti vuonna 
1945, että Saksaa ei ollut vielä voi-

tettu. Voitto olisi saavutettu vasta silloin, kun 
saksalaiset olisivat omaksuneet amerikka-
laisten totuuden. Kun voittajien propaganda 
- Lippman käytti sitä sanaa - hallisisi häviöl-
le joutuneiden mieltä ja ajattelua, voitto olisi 
oleva lopullinen.

Vaikka lopullista maailmassa tuskin on 
mikään, Lippmanin tarkoittamassa mielessä 
Saksan tappio on joka tapauksessa sittemmin 
sinetöity käännytystyöllä vailla vertaa. Merk-
kipaaluna voitaisiin pitää ”voiton päivän” 
juhlia vuonna 1985, kun niinkin korkea 
virkamies kuin liittotasavallan presidentti 
ensimmäisen kerran julkisesti puhui tuosta päivästä Saksan 
vapautuksen päivänä. DDR:ssä vapautus-sanan käyttämi-
nen tosin oli kuulunut alusta lähtien tapoihin, mutta muuta-
han neuvostosatelliitilta ei voitu odottaakaan.Kylmän sodan 
maailmassa kun elettiin, vapauttajiksi lännessä toistaiseksi 
hyväksyttiin vain läntiset miehittäjät.

Nykyään myös tässä asiassa on edistytty. Berliinin ny-
kyisen pormestarin Wowereitin näkemyksen mukaan myös 
hänen kotikaupunkinsa vapautettiin toukokuussa 1945. Tie-
tenkin pormestari on selvillä siitä, että samassa yhteydessä 
raiskattiin noin 110 000 naista ja että ”vapauttaja” muuten-
kin elämöi tavalla, jota juuri ei ole koettu sitten mongoolien 
hyökkäyksen. Mutta vapautus oli sittenkin vapautusta, sillä 
saatiinhan rikollisille teille suistunut oma kansa lopultakin 
oikeisiin uomiin.

Hirmuteoista vastuussa ollut Stalin oli ikävä tyyppi, mutta 
tunnepohjaisesti ajatteleva haihattelija hän ei  ollut vähim-
mässäkään määrin. ”Hitlerit tulevat ja menevät, mutta Saksan 
kansa pysyy”, Stalin sanoi. Vaikka sodan ajan stalinilainen 
propaganda edusti Ilja Ehrenburgin vetämänä kaikkein mus-
tinta kansallisuusvihaa, se puoli loppui äkkiä vuonna 1945. 
Nyt rikollisia olivat vain natsit, eivät enää saksalaiset sellai-
sinaan.

Toisin oli laita lännessä. Kollektiivisen syyllisyyskäsi-
tyksen mukaisesti saksalaiset ja heidän historiansa katsot-
tiin rikollisiksi muinaisista germaaneista alkaen. Pahuuden 
oli kruunannut se, että saksalaiset olivat kulkeneet sellaisen 
miehen kuin Hitlerin perässä. Jotain oli saksalaisten geeneissä 
pahasti vialla.

Vaikka nykyään näin rasistiset kannanotot eivät ole muo-
dikkaita, uudelleen kasvatettuihin saksalaisiin itseensä niistä 
on jäänyt jälkiä. Kollektiivisestä syyllisyydestä ei tosin enää 
puhuta mutta sitäkin enemmän ”yhteisestä vastuusta”. ”Vastuu 
juutalaismurhista on osa saksalaista identiteettiä”, totesi äsket-
täin liittopresidentti Köhler. Saksassa ei lapsille ja lastenlapsil-
le kerrota veteraanien sankaruudesta, vaan sitäkin enemmän 
huolehditaan siitä, että pahojen tekojen muisto ei himmene. 
Sankarivainajille ei nouse muistomerkkejä, mutta juutalaisille, 
mustalaisille, homoseksuelleille ja jopa sotilaskarkureille niitä 
on pystytetty jo kuutisentuhatta kappaletta.

Entisten vastustajienkin rötökset on on-
nistuttu sälyttämään saksalaisten itsensä tiliin. 
Venäläisten riehunta Itä-Preussissa, Sleesiassa 
ja Pommerissa sekä muut vastaavat kauhuteot 
on selitetty ”ymmärrettäviksi” kostotoimenpi-
teiksi. Sosialidemokraattien entisen puheen-
johtajan Vogelin mukaan syypäitä Dresdenin 
pommitukseen olivat saksalaiset itse, koska 
eivät olleet ymmärtäneet antautua. Dresdenin 
jälleenrakennetun Frauenkirchen pastori oli 
sitä mieltä, että dresdeniläiset saisivat syyttää 
kohtalostaan vain itseään. ”Samanlainen nat-
sikaupunki Dresden oli kuin muutkin.”

Uudelleen kasvatetun nuorison keskuu-
desta löytyy ääriryhmiä, joilla on vieläkin 
kipakampia näkemyksiä. Niinpä muutamissa 

mielenosoituksissa on vaadittu englantilaisia pommittamaan 
Dresdeniä uudelleen. ”Ei enää koskaan Saksaa”, on julistettu 
julisteissa, joita kantamassa on nähty eräs vihreiden valtakun-
nallinen johtohenkilökin.

Koska en ole tottunut uimaan myötävirrassa, en sano mie-
lelläni, että en ole rasisti.Olisi kamalaa kuulua muodikkaiden 
opportunistien joukkoon. Silti uskaltaudun sanomaan, että 
tunnen inhoa rotuvihaa kohtaan. Vai piileekö minussa sittenkin 
annos rasistia, kun Saksan valtaapitävien nykyinen sanailu 
vie ajatukseni helposti rasistisilta haiskahtaville urille? Tuon 
väen antinatsismi ei ole silmissäni natsismin vastakohta vaan 
ainoastaan sen perversio. Äärimmäisyyteen viety kansallinen 
masokismi on tavallaan äärimmäistä kansalliskiihkoa. ”Me 
olemme maailman syntisin kansa.” Onko saksalaisessa luon-
teessa taipumusta tällaiseen itstehostukseen?

En usko. Pikemminkin kysymyksessä on länsiliittoutu-
neiden täydellinen voitto Saksasta siinä mielessä kuin Walter 
Lippman asian näki. Tällä tavalla sota on voitettava tai ilo 
voitosta jää lyhytaikaiseksi. Myönteisenä seurauksena liittou-
tuneille on esimerkiksi se, että Saksassa vastustetaan tiukasti 
miehitysjoukkojen vähentämistä. Historiasta ei aivan heti 
nouse mieleen vastaavia esimerkkejä.

Saksalaisten käännytystä on kutsuttu ”menneisyyden-
hallinnaksi”. Yhtä kauhea sanahirviö on saksalainen vastine 
”Vergangenheitsbewältigung” . Orwellimaisen sanan taakse 
kätkeytyy kuitenkin vain vastustajan totaalinen henkinen 
nujertaminen.

Milloin irakilaiset, iranilaiset, afgaanit ja muut muslimit 
saadaan harjoittamaan ”menneisyydenhallintaa”? USA:n pre-
sidentti puhukoon voitosta vasta sitten, kun itäisiltä mailta 
kaikuuu nöyrä tunnustus ”mea culpa”, ”minun syytäni”.

Entä voittajat itse ja menneisyydenhallinta? Koska Yh-
dysvaltojen presidentti katsoo, että intiaanien joukkotuho ja 
Japaniin pudotetut atomipommit kuuluvat amerikkalaisten 
identiteettiin? Milloin Venäjän presidentti julistaa, että Venäjän 
tulevienkin sukupolvien on kannettava vastuuta Stalinin ja 
hänen väkensä hirmutöistä?

Enpä viitsi vastata.

Sampo Ahto

T



IN MEMORIAM
Ojala
Eero Sakari
Majuri
s. 17.9.1941
k. 2.2.2007
Kad.n:o 4781
50.kurssi

Metsola
Jorma
Majuri
s. 16.3.1917
k. 3.2.2007
Kad.n:o 2087
25.kurssi

Ketonen
Aati Viljami
Kapteeni
s. 11.10.1918
k. 5.2.2007
Kad.n:o 2460
26.kurssi

Laapotti
Esko Tapani
Everstiluutnantti
s. 13.11.1951
k. 16.2.2007
Kad.n:o 5864
59.kurssi

Lehti
Taisto Olavi
Eversti
s. 4.6.1915
k. 17.2.2007
Kad.n:o 1874
24.kurssi

Kurki
Simo Pellervo
Kadetti
s. 10.8.1982
k. 26.2.2007
Kad.n:o 10115
90.kurssi
 
Suhonen
Martti Eemil
Eversti
s. 31.10.1921
k. 4.3.2007
Kad.n:o 2894
27.kurssi

Määttänen
Martti
Majuri
s. 9.10.1917
k. 11.3.2007
Kad.n:o 2278
26.kurssi

Heinrichs
Per Viktor
Majuri
s. 2.10.1921
k. 11.3.2007
Kad.n:o 2408
26.kurssi

Ahtola
Ilkka Matti Allan
Yliluutnantti
s. 20.12.1956
k. 16.3.2007
Kad.n:o 6390
64.kurssi

Salmi
Aarre Veikko Johannes
Majuri
s. 5.8.1923
k. 23.3.2007
Kad.n:o 3004
28.kurssi

Jortikka
Ilmo Arto Juha
Majuri
s. 9.9.1944
k. 24.3.2007
Kad.n:o 5146
52.kurssi

Mikkola
Alpo Edvard
Insinöörieverstiluutnantti
s. 26.3.1927
k. 28.3.2007
Kad.n:o 3759
43.kurssi

Nurmela
Matti Tapani
Everstiluutnantti
s. 24.12.1938
k. 5.4.2007
Kad.n:o 4159
47.kurssi

Musto
Teuvo
Everstiluutnantti
s. 19.9.1918
k.7.4.2007
Kad.n:o 2093
25.kurssi

Pennala
Teuvo Juhani
Majuri
s. 19.1.1955
k.16.4.2007
Kad.n:o 6216
62.kurssi

Uotinen
Martti Johannes
Eversti
s. 6.10.1922
k. 20.4.2007
Kad.n:o 3018
28.kurssi

Heiniö
Åke Alfons
Majuri
s. 21.2.1919
k. 22.4.2007
Kad.n:o 2013
25.kurssi

Riihiniemi
Ossian Henrikki
Majuri
s. 20.1.1918
k. 25.4.2007
Kad.n:o 2305
26.kurssi

Rusanen
Aimo Veikko 
Eversti
s. 20.4.1921
k. 4.5.2007
Kad.n:o 2593
26.kurssi

Saarinen
Reino Uolevi
Majuri
s. 15.1.1932
k. 13.5.2007
Kad.n:o 3475
39.kurssi



Asiakaspalvelu 0203 70000
asiakaspalvelu.metro@wihuri.fi

www.metrotukku.com

Metro-tukku tarjoaa kokonais-
valtaisen tavarahuollon sekä 

asiantuntevan palvelun. 

Palvelemme asiakkaitamme 
valtakunnallisen tukkumyynnin 

sekä 31 Metro-pikatukun kautta.

JÄRÄMÄ
LAPINSODAN MUSEO

Järämä sijaitsee 18 km Karesuvannosta
Kilpisjärvelle päin. Järämässä on n. 100 m2
kokoinen näyttelyrakennus, jossa pysyvä näyttely
”Sota-aika Tunturi-Lapissa”.
Rakennuksen takana kohoavilla rinteillä on
Saksalaisten toisen maailmansodan jälkeen
rakentama ”Sturmbock-Stellung”, entistetty
linnoitusalue.
Järämä on avoinna kesäaikana ja siellä voi istahtaa
hetkeksi kahvikupposen ääreen.
Näyttelyyn ja linnoitusalueelle on
sisäänpääsymaksu.

,

LISÄTIETOJA:
Enontekiön Matkailutoimisto,
Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ,
p. 016-556 215, 556 211, fax 556 229
E-mail: matkailu.info@enontekio.fi

   ja internet: www.enontekio.fi

Kuvat: Tapio Huttunen
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