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pääsihteerin palsta

Minun sukuni tarina
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tsenäisen Suomen sotaväki sai alkunsa 25. tammikuuta 1918, kun
senaatin sisäasiaintoimikunta julisti
suojeluskunnat hallituksen joukoiksi. Punakaarteista tuli kapinallisia ja sota alkoi.
Isoisäni isä Armas Laaksonen taisteli vastaperustetun sotaväen näkökulmasta sillä
toisella puolella, tehtäväänsä huudettuna
plutoonan päällikkönä. Sodasta hän palasi
Hennalan vankileirin kautta viime hetkellä henkihieverissä, kun kartanonisäntä
hänet sieltä sai pois puhuttua. Tällä taustalla on ilmeistä, ettei hän ainakaan kovin
positiivisesti suhtautunut vastaperustettuun Suomen sotaväkeen.
Alkutaipaleensa sotaväki olikin korostetusti valkoisen Suomen instituutio, jota
toinen puoli kansasta karsasti. Karsastus
oli tosin molemminpuolista, sillä isoisäni Yrjön tullessa
kutsuntaikään 1930-luvun alkupuolella hänet vapautettiin suorittamasta asevelvollisuutta terveydellisistä syistä.
Ennen sotia jätettiin kouluttamatta suuri joukko epäluotettavana pidettyä ainesta, esimerkiksi punakaartin johtajien
poikia, jollainen isoisänikin oli. Tosin säästösyytkin olivat
perusteena korkealle raakkausprosentille; rahoitusta ei sotaväelle tarpeeksi riittänyt.
Talvisodan alkaessa kelpasi Yrjökin armeijan rulliin.
Hän palveli talvisodan ilmavalvontatehtävissä Riihimäellä.
Suomi koki talvisodan ihmeen, jossa kansa osoitti unohtaneensa vanhat kaunat ulkoisen vaaran uhatessa. Sotaväestä
ja maanpuolustuksesta tuli koko kansan asia. Voidaan hyvällä syyllä todeta sotaväen muuttunen valkoisen Suomen
joukosta koko Suomen joukoksi. Varsinaisen sotilaskoulutuksensa Yrjö sai välirauhan aikana. Jatkosodan hän taisteli
8.Divisioonan riveissä, säilyi hengissä ja rauhan taas tultua
palasi rakentamaan yhteiskuntaa. Sota jätti arpensa, eikä
hän sodastaan kertonut kuin poikkeustilanteissa. Samalla
tavalla yhteiskuntakin kärsi sodan jälkeisestä krapulasta,
eikä puolustuslaitos tai sotilaan ammatti ollut kovin suosittu
sodan jälkeen. Oli kuin sota ja maanpuolustus olisi haluttu
unohtaa. Puolustuslaitos eristäytyi varuskuntiinsa.
Isäni vuoro tuli Euroopan hulluna vuonna 1968, jolloin
opiskelijaradikalismi saavutti huippunsa myös Suomessa.
Varusmiesten asemassa oli tehty vast’ikään isoja muutoksia.
Vaikka nuoriso kapinoikin isiä ja heidän arvojaan vastaan,
varusmiespalveluksen käyminen oli vielä normi. Puolustusvoimat otti askeleita kohti yhteiskuntaa, kasarmeihin linnoittautuminen ei enää käynyt. Varusmiespalvelusaikanaan
isäni joutui kylmän sodan suurvaltapolitiikan syövereihin,
kun Tšekkoslovakian kriisi kiristi tilannetta myös Pohjolassa. Punalaivasto oli liikekannalla Suomenlahdella ja
isäni oli tykkiryhmässä, joka miehitti vuorokaudet ympäri
Mäkiluodon tykkiasemaa pahimman vaiheen ajan. Laivasto

liikehti uhkaavasti ja sen valonheittimet
tekivät linnakkeella yöstä päivän. Niin
tässä, kuin monissa muissakin kylmän
sodan näkyvissä ja näkymättömissä kriiseissä, puolustusvoimat toimi puolueettomuuden takaajana.
Sukuni tasolla ympyrä sulkeutui, kun
isoisäni kyyditsi minut kesällä 1989 suorittamaan varusmiespalvelustani Hennalaan - samaan paikkaan josta hänen isänsä
selvisi hädin tuskin hengissä. Melko symbolinen ele, jonka merkitys kuvasi hyvin
puolustusvoimien asemaa yhteiskunnassa
siinä vaiheessa; punikin poika ja sotaveteraani vie pojanpoikansa palvelukseen
isänsä vankileiriin. Siinä vaiheessa kylmä
sota ja Neuvostoliitto olivat jo henkitoreissaan. Puolustusvoimien asema yhteiskunnassa oli kasvanut huippuunsa. Voitaneen sanoa, että
elettiin jonkinlaista uusisänmaallista aaltoa, jonka harjalla
puolustusvoimat ratsasti. Tämän aallon heittämänä minäkin sitten melko pian löysin itseni Kadettikoulusta, vähän
itsellenikin yllätyksenä. Suvulleni tai puolustusvoimille
taustani ei ollut mikään ongelma; aateluutta ei enää upseerilta vaadittu eikä isien tekojen perään kyselty. Minun
sukuni tarina sai taas yhden luvun lisää.
Nyt 90-vuotiaat puolustusvoimat on tehnyt pitkän
matkan suojeluskunnista koko kansan armeijaksi. Siinä
sivussa maa on tullut pelastettua moneen kertaan. Puolustusvoimien vahvuus on siinä, että kaikilla suvuilla on
siitä omat tarinansa. Nousu luotetuimpien instituutioiden
joukkoon ei ole syntynyt imagokampanjoilla vaan jokaisen
suomalaisen omakohtaisella tai välillisellä kokemuksella.
Sen maine on syntynyt arkipäiväisellä aherruksella kentillä
ja kasarmeilla sekä asevelvollisten lähipiirilleen kertomilla
tarinoilla. Tällaisia tarinoita ei ammattiarmeijoiden maissa
jokaisella ole. Vahva maanpuolustustahtomme saattaakin
perustua siihen, että puolustus ja puolustusvoimat koetaan
voimakkaasti koko kansan tarinaksi.
Omat lapseni tulevat kutsuntaikään 2010-luvun aikana.
Siinä ajassa puolustusjärjestelmäämme tuskin on tullut
suuria muutoksia. Mutta entä heidän lapsensa? Millaisia
tarinoita heillä on puolustusvoimista joskus silloin, kun
puolustusvoimat täyttää 125 vuotta? Vai kertovatko sukuni
tarinat silloin jo ihan muista asioista?

Marko Laaksonen
marko.laaksonen@mil.ﬁ
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Arvokeskustelua

V

iimeisin kadettiupseerien arvoja
luotaava kyselytutkimus julkistetaan lyhennettynä lehtemme tässä
numerossa. Kyseistä tutkimusta käsiteltiin helmikuun alussa Kadettikunnan ja
Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen
laitoksen yhteisessä arvoseminaarissa
Santahaminassa. Samassa seminaarissa
esiteltiin myös ansiokas tutkimus nuorten upseerien mielipiteistä kansainvälistymisestä ja mahdollisen Nato-jäsenyyden
vaikutuksista. Johtamisen laitos on nyt
julkaissut seminaarin alustukset ja kommenttipuheenvuorot myös kirjana. Suosittelen kirjan lukemista kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita upseerien näkemyksistä,
arvomaailmasta ja niiden kehittymisestä.
Meidän upseerien kannattaisi paneutua
paitsi tutkimuksien tuloksiin myös nimenomaan puolustusvoimien ulkopuolisten alustajien ja kommenttipuhujien
ajatuksiin.
Kuten aikaisemmin olen todennut, herättävät tutkimusten tulokset ajatuksia ja kysymyksiä. Jatkotutkimukselle on
tilausta. Ensimmäiseksi on kuitenkin todettava, että upseeristo on yhteiskunnan rajustakin muutoksesta huolimatta
säilynyt hämmästyttävän homogeenisena, isänmaallisena
ja valtakunnan ylimmälle johdolle uskollisena, tehtäviinsä tiukasti sitoutuneena ja ammatistaan ylpeänä ryhmänä.
Kodin merkitys tulevan upseerin kasvattajana on korostunut
koulun kustannuksella. Tämä on merkittävä yhteiskunnallinenkin havainto. Kadettikoulun valinnoilla taas seulotaan
puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tarpeista katsottuna
sopiva joukko, joka näidenkin tutkimusten valossa saa hyvän
kasvatuksen ja koulutuksen.
Vaikka radikaalia negatiivista kehitystä ei ole havaittu, on
kuitenkin eräitä yksityiskohtia, jotka vaatisivat lisätutkimusta. Ensimmäisenä tulee mieleen, miksi noin puolet nuorista
upseereista ei näytä haluavan palvella kansainvälisissä tehtävissä. Tämä hämmästyttää, kun tiedetään, että kansainvälisiin
tehtäviin opiskelu on kaikissa maamme yliopistoissa täysin
normaali ilmiö, opintojen jälkeisistä työtehtävistä puhumattakaan. Onko kyseessä erittäin vahva sitoutuminen vain
oman maan puolustamiseen, mihin antaisi viitteitä yleinen
kansalaismielipide Nato-kysymyksessä? On tosin muistettava, että nyt on puhe halukkuudesta puolustusvoimien
tämänhetkisiin kansainvälisiin tehtäviin. Veljesjärjestömme
Upseeriliitto on asiaa selvittänyt omassa tutkimuksessaan,

jonka mukaan muun muassa palvelussuhteen ehdoilla ja henkilöstöjärjestelyiden
onnistuneisuudella on huomattava vaikutus. Mielestäni asiaa olisi syytä selvittää
jatkotutkimuksella niin että vältyttäisiin
vääriltä reaktioilta.
Toinen jatkotutkimuksen aihe voisi
olla kysymys ehkä jopa liian nopeasta
”ammatillistumisesta”. Kyseinen termi
ei mielestäni anna oikeaa kuvaa kutsumuksellisuuden tai institutionaalisuuden
vastakohdasta. Terminologialla ei tässä
ole niin suurta merkitystä, koska ainakin
me upseerit tiedämme mistä tässä on kyse.
Sen sijaan on aiheellista kysyä, miksi
tämä kehitys tapahtuu jo kadettina, eikä
ammattimme karussa arkitodellisuudessa, kuten aikaisemmin? On arveltu, että
virkojen määräaikaisuus voi johtaa siihen, että aatteellisuus
karisee nopeasti, jos luullaan, että sitoutuminen onkin yksipuolista. Muitakin syitä varmaan on, ehkäpä jopa uudessa
koulutusjärjestelmässämme. On tietysti pohdittava, onko
tällä kysymyksellä itse asiassa suurta merkitystä? Jos on,
tulee asiaan paneutua, jotta löydetään oikea kehityspolku.
Upseerikunnan suurta yksituumaisuutta, homogeenisuutta, on eräässä kommentissa pidetty jopa riskitekijänä.
Yhtenäinen joukko oikein toimiessaan on valtakunnalle suuri
YRLPDYDUD7RLVDDOWDYllUlVXXQWDYRLMRKWDDNDWDVWUR¿LQ
Itse en pidä tätä Suomessa relevanttina uhkana vankan
demokratian, yleisen asevelvollisuuden ja tutkimustulostenkin mukaan valtiojohtoa kohtaan osoitetun suuren lojaalisuuden takia. Arvoihimme kuuluvat luonnollisesti myös
suomalaisten yleisesti tunnustamat länsimaiset arvot, kuten
demokratia, vapaus ja moniarvoisuus. Näitähän ei meidän
tutkimuksissamme ole tähän asti edes selvitetty.
Tätä kirjoittaessani kevät on Santahaminassa kauneimmillaan. Kentällä on meneillään kiihkeä toimintajakso vaativine harjoituksineen. Esikunnissa uusien johtosuhteiden ja
kokoonpanojen sisäänajo on hyvässä vauhdissa. Haasteista
huolimatta aihetta suruun ei juuri ole - päinvastoin. Toivottavasti talvikaan ei ainakaan kovin tuimasti katso taakseen.
Hyvää kesää!

Juha-Pekka Liikola

haastattelu

Ylipäällikkyys
tulisi säilyttää tasavallan presidentillä
tasavallan presidentti Tarja Halosen haastattelu

Haastattelu: Marko Laaksonen & Arto Kotro

H

aastattelu tapahtui 13. toukokuuta, kukan päivänä, presidentinlinnan valoisassa ja arvokkuutta
henkivässä Keltaisessa salissa.

Paljolti
keskustelijan rooli
Rouva Tasavallan Presidentti, olette
ollut jo kahdeksan vuotta puolustusvoimain ylipäällikkönä. Millainen on
kokemustenne mukaan ylipäällikön
rooli nykypäivänä puolustusvoimien
ylimpänä esimiehenä?
Ylipäällikkö on keskustelukumppani puolustusvoimain komentajan, puolustusministerin ja hallituksen kanssa
sekä vähän laajemmaltikin. Nimenomaan yhteistyö puolustusvoimain komentajan kanssa on olennaisen tärkeää,
koska presidentti on siviili, joka edustaa
jatkuvuutta maan turvallisuusasioissa.
Perustuslaista ja turvallisuuspoliittisen
ympäristön muutoksiin liittyvistä kysymyksistä keskustellaan myös laajemmassa piirissä. Silloin on presidentin
ja hallituksen eräiden ministerien lisäksi mukana myös korkeita virkamiehiä,
joiden toimialaan kyseiset asiat kuuluvat. Laajempi turvallisuusasioiden käsittely heijastuu sitten myös presidentin
ja puolustusvoimain komentajan välisiin
keskusteluihin.

Puolustusvoimien täyttäessä 90 vuotta oli Kylkiraudalla
kunnia haastatella tasavallan presidentti Tarja Halosta.
Haastattelussa keskityttiin erityisesti presidentin asemaan
ja kokemuksiin puolustusvoimain ylipäällikkönä.
Ylipäällikkyys
valtionpäämiehellä
Tasavallan presidentin valtaoikeuksien muutoksesta on keskusteltu julkisuudessa viime aikoina useassa eri
yhteydessä. Itse olette asettunut puolustamaan presidentti-instituutiota.
Miksi näette tarpeelliseksi säilyttää
ylipäällikkyyden myös tulevaisuudessa tasavallan presidentillä?
Viimeksi mainittu johtopäätös on
tehty kansainvälisesti useimmissa valtioissa. On erittäin tärkeää myös laajentuneen turvallisuuskäsitteen yhteydessä,
että se kaikkein äärimmäisin yksilöltä
valtiolle annettu päätösvalta, oikeus
käyttää aseita yhteiskunnan ja sitä kautta
ihmisten puolustamiseen, on mahdollisimman hyvin turvattu ja korkealla
tasolla. Yhteistyö turvallisuuteen liittyvässä päätöksenteossa on tärkeää, kuten
totesin ja aikaisempaan kysymykseen
vastatessani. Puolustusvoimien ylipäällikkyys on uusissakin tehtävissä hyvä
sitoa kansan suoraan valitseman valtionpäämiehen tehtäviin.
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Laki ajan tasalla
Laki puolustusvoimista tuli voimaan
vuoden alusta. Siinä linjattiin entistä
selkeämmin puolustusvoimille kolme
tehtävää: oman maan puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen ja kansainvälinen kriisinhallinta.
Onko näiden ydintehtävien painotukseen näkemyksenne mukaan tulossa
tarkennuksia?
Toivottavasti sotilaallinen maanpuolustus tavallaan sellaisena fyysisenä
kokemuksena kuin on ollut itsenäisyytemme aikana jää historiaan. Emme
voi kuitenkaan lähteä siitä, että se jäisi
sinne. Oman kansan ja maan puolustamisen tulee tietyllä tavalla olla aina
prioriteettinä. Se on itsenäisen maan
tunnusmerkki. Samalla, kun turvallisuuskäsite on laajentunut ja kansainvälistyminen jatkuvasti lisääntyy, me
suomalaisetkin voimme joutua erilaisten
uhkien alaiseksi. Yhteiskunta on tullut
entistä haavoittuvammaksi. Koulutuksessa joudutaan kiinnittämään entistä
enemmän huomiota laajentuneiden turvallisuusuhkien mukanaan tuomiin kysymyksiin.
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haastattelu
Toinen asia on sitten se, että yhteistyö eri viranomaisten välillä on
kasvavasti tärkeää. Uskon, että puolustusvoimilla tulee olemaan tärkeä tehtävä
organisoidun yhteistoiminnan kokemusten antajana. Kansainvälisissä tehtävissä
on näkyvissä se, että vaikka haluamme
olla yhä enemmän mukana CIMIC-toiminnassa, joka on siviilien ja sotilaiden
yhteistyötä, ja haluaisimme painopisteen siirtyvän siviilipuolelle, on turvallisuusympäristön luomisessa asevoimilla
erittäin tärkeä merkitys. Poikkeusoloissa
sotilaiden ja siviilien yhteistoiminta laajenee edelleen, mikä asettaa vaatimuksia
myös koulutukselle. Uskon, että uuden
lain mukanaan tuomat linjaukset ovat
ajan tasalla ja antavat erinomaisen perustan myös tämän tyyppiselle toiminnalle.

Suomi
yhteistyössä edelläkävijä
Edellä tuli jo esille sotilaiden ja siviilien yhteistyö, josta käytetään termiä
CIMIC. Miten näette maamme edenneen tässä toiminnassa ja siviilikriisinhallinnan kykyjen kehittämisessä?

Asevelvollisuudessa
varaa priorisointiin
Amiraali Kaskeala on painottanut
useissa yhteyksissä, että yleinen asevelvollisuus on meille kokonaisuuden
kannalta paras ratkaisu ja meillä ei
ole tarvetta valikoivaan asevelvollisuuteen tai jopa ammattiarmeijaan.
Miten näette yleisen asevelvollisuuden roolin tulevaisuudessa?
Minä olen myös yleisen asevelvollisuuden kannalla. Tässä on mielenkiintoista, että puolustusvoimain komentaja,
joka on ammattisotilas, ja minä, hyvinkin paljon rauhanliikkeissä mukana
ollut siviilihenkilö, olemme asiasta
samaa mieltä. Voisin ehkä vielä pe-

Kuva Puolustusvoimat.

Suomi on tässä suhteessa edelläkävijämaa. Voimme olla ylpeitä koskien
koko kansainvälisen kriisinhallintatoiminnan aikaa lähtien vuodesta 1956 Suezilta. Suomi on ollut niitä maita, jotka
ovat nähneet siviilien ja sotilaiden yhteistoiminnan tärkeyden. Paljon on ollut
sellaisia asioita, jotka on vasta viime ai-

koina vähitellen yleisesti hyväksytty.
Otan toisen esimerkin. Kun EU:n
Amsterdamin sopimukseen tuli kriisinhallintakonsepti myös EU:n toimialalle,
olivat Suomi ja Ruotsi aloitteen tekijöitä, ja me puhuimme sekä sotilaallisen
kriisinhallinnan että siviilikriisinhallinnan merkityksestä ja näiden välisestä
yhteistyöstä.
Nyt Naton Bukarestin kokouksessa tänä vuonna kaikki olivat jo samaa
mieltä, eikä se ollut enää jonkinlaista
”pohjoismaista sinisilmäisyyttä”. Toiminnan kehittämisessä on edelleen
valtava työkenttä myös suomalaisilla.
Kokemusten pohjalta edetään eteenpäin ja samalla itse kasvetaan tehtävien
mukana.

Vapaaehtoisuus
kansainvälisissä tehtävissä

Tasavallan presidentti kadettien ylentämistilaisuudessa 18.4. 2008.
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rustella tätä. Minun mielestäni asevelvollisuus on hyvä tapa kertoa siitä,
että rauha on pääsääntö. Sitä varten
on hyvä, että ikäluokasta pääosa kokee
omassa elämässään sen, että valmistaudutaan tarvittaessa toimimaan jossakin
poikkeustilanteessa.
Toisaalta ammattisotilaiden näkökulmasta nähdään varmaankin se, että
tällä tavoin suhteellisen pienillä panoksilla saadaan aikaan hyvin laadukkaita ja
monet kriteerit sekä vaatimukset täyttäviä osaavia joukkoja. Kansainvälisissä tehtävissä on hyvin näkynyt se, että
maanpuolustusvelvoite, asevelvollisuus
ja siihen liittyvät kertausharjoitukset
tuovat mukaan sellaista yhteiskunnallista osaamista, jota ei olisi muuten mahdollista saada. Mielestäni tämä eettinen
puoli sekä koulutus tavoitteena osaaminen onnistuvat näin parhaiten.
Ikäluokkien pieneneminen edellyttää sitä, että koulutusta pitää priorisoida.
Meillä on varaa supistuksiin. Meillä on
korkea osallistumisprosentti ja nykyinen turvallisuustilanne on sellainen, että
tähän on perusteita.
Olen aikanaan ollut kriittinen naisten asepalvelukseen osallistumisesta.
Yhteisöllisyys edellyttää sitä, että yhteiskunnan toiminnan jatkuvuus turvataan. Toisaalta on puolustusvelvoite
äärimmäisissä tilanteissa. Sukupuolten
välinen jako on ollut luonnollinen. Nyt,
kun turvallisuuskäsite on laajentunut, on
tullut uusia ammattiryhmiä, jotka ovat
joka tapauksessa mukana turvallisuusasioissa. Näin on avautunut uusia kanavia osallistumiseen. On tuotu esille
myös naisten osallistumista kutsuntoihin. Tietysti voidaan puhua siitä,
miten nuoret naiset itse sen kokisivat,
mutta tämä vaatisi paljon muutoksia
asevelvollisuusaikaan ja erilaisiin järjestelyihin. En usko, että seuraavassa
selonteossa tähän vielä tullaan puuttumaan. Toinen asia, jonka haluan tuoda
esille, on se, kuinka yhteiskunta pystyy
toimimaan poikkeusoloissa. Turvallisuustilanne on nähtävä kokonaisuutena.
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Puolustusvoimien kansainväliset velvoitteet ovat lisääntyvät voimakkaasti. Tulisiko näkemyksenne mukaan
kansainvälisten tehtävien edelleen

Kuva Puolustusvoimat.

haastattelu

Tasavallan presidentti vierailulla Porin Prikaatissa.
pysyä vapaaehtoisuuteen perustuvina
kaikkien henkilöstöryhmien osalta?
Asevelvolliset ovat sitoutuneet
tämän maan puolustamiseen. Vaikka
kansainväliset tehtävät ovat osa kokonaisturvallisuutta, en helposti siirtyisi sitovampiin järjestelyihin. Tilanteet voivat
olla hyvin ennalta arvaamattomia. On
luotettava siihen, että poliittiset päätöksentekijät tekevät sellaisia päätöksiä,
joita ollaan valmiita käytännössä noudattamaan.

Yhteistoimintaa myös
Venäjän kanssa
Erilainen kansainvälinen yhteistyö
on lisääntynyt viime aikoina voimakkaasti. Voimmeko nähdä tulevaisuudessa myös Suomen ja Venäjän
yhteisiä Itämeren turvallisuuteen liittyviä harjoituksia, lähinnä varmaankin koskien ympäristökysymyksiä?
Historian valossa yhteistyö saattaisi jonkun mielestä tuntua erikoiselta,
mutta eihän esimerkiksi Ranskan ja
Saksan perustamaa Euroopan Unioniakaan olisi voitu edes kuvitella muutamia
vuosikymmeniä sitten. Tiedämmehän
myös sen, että Ruotsi ja Venäjä, jotka

ovat olleet 600 vuoden ajan lukuisissa
sodissa keskenään, ovat toimineet yhdessä kansainvälisissä tehtävissä. Myös
me olemme jo nykyisin olleet yhteistoiminnassa venäläisten kanssa erilaisissa
kansainvälisissä tehtävissä ja hankkeissa
ja olemme tälläkin hetkellä. Yhteistoiminta riippuu kehyksistä, joissa toimitaan. Kansainvälisen kriisinhallinnan
harjoitukset toimeenpannaan sekä YK:n
että EU:n ja myös Venäjän eri koalitioissa. Ei niissä ole enää suurta dramatiikkaa. Kysymyshän on aina siitä miten,
missä ja missä tarkoituksessa harjoituksia järjestetään.

Suomen historia. Puolustusvoimien tehtävä on nykyisen lainsäädännön mukaan
tukea muita viranomaisia erilaissa häiriötilanteissa. Puolustusvoimat on silloin
alisteisena muille viranomaisille niiden
vastuulla olevissa toiminnoissa. Erittäin
tärkeää on se, että eri hallintoviranomaiset ovat kiinteässä yhteistyössä, niin että
yhteistoimintaa voidaan harjoitella ja
asioista sopia jo etukäteen. Sen sijaan
olen tiukka mitä tulee poikkeustilalainsäädäntöön. Ongelmana on se, kuinka
poikkeustila määritellään, mitkä ovat
viranomaisten toimivaltuudet, ja mikä
on yksittäisen kansalaisen asema.

Puolustusvoimat muiden
viranomaisten tukena

Upseerit päteviä
ammattilaisia

Millaiseksi näette puolustusvoimien
roolin rauhan ajan kansallisten häiriötilanteiden, kuten esimerkiksi ympäristöonnettomuuksien, hoidossa?

Olette urallanne eri vaiheissa työskennellyt monien upseerien kanssa.
Millainen on käsityksenne suomalaisesta upseerista ja upseerikoulutuksesta nykypäivänä?

Silloin, kun puolustusvoimia pyydetään suorittamaan joku tehtävä, joka on
turvatoimenpide, ei ole ongelmia. Siitä
oli esimerkkinä Nokian vesikriisi. Jos
puhutaan yhteiskuntajärjestyksen turvaamisesta ja sillä tavoin turvallisuudesta, on asiassa huomattavasti enemmän
herkkyyksiä, varsinkin kun muistetaan
7

Suomalaiset upseerit ovat hyviä
ammattimiehiä ja nykyisin myös ammattinaisia. Joillakin saattaa vielä olla
jälkeenjäänyt käsitys upseereista, mutta
siihen eivät upseerit ole itse syypäitä.
On ollut ilo tehdä työtä suomalaisten
upseerien kanssa. 
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Puolustusvoimat
ja kansallinen identiteetti
Teksti: Sampo Terho

Kansallinen identiteetti muodostuu monista erilaisista
tekijöistä. Taustalla ovat aina historialliset kokemukset.
Maanpuolustustahdolla ja omilla puolustusvoimilla on
merkittävä osuus identiteetin kokonaisuudessa.

K

oska suomalainen identiteetti syntyi? Suomessa lienee
ollut asutusta jo noin 10 000
vuotta, siis viimeisimmästä jääkaudesta lähtien, mutta itse suomalaisuuden
synty on vaikea ajoittaa. Identiteetti
ei ole samaa kuin vaikkapa itsenäisyys. Usein esiin nostetaan 1800-luvun
puolivälin kansallinen herääminen,
joka kuitenkin nimensä mukaisesti
oli paremminkin havahtumista johonkin, joka jo kauan oli ollut olemassa,
kuin suomalaisuuden varsinainen alku.
Käytännössä kansallinen herääminen
tarkoitti lähinnä sitä, että myös eliitti
ensi kertaa toden teolla kiinnostui
tavallisen kansan tavoista ja elämästä, siis kansallisesta kulttuurista, joka
sinänsä oli kehittynyt jo ikiajoista
saakka.
Kylmän materialistinen näkemys
asiaan on, että kansallinen identiteetti luotiin teollisen yhteiskunnan tarpeisiin, koska työnjaon ja vaihdannan
lisäännyttyä tarvittiin paikallisuuden
ylittävää lojaalisuutta. Kuitenkin kansallinen identiteetti perustuu vähittäin syveneviin kokemuksiin, joita on
varsin vaikea luoda keinotekoisesti tai
tyhjästä. Identiteetti koostuu eri osasista, joita ovat muun muassa ihmisjoukon yhdessä jakama historia, perinteet,
tavat, moraalikäsitykset, uskomukset
ja kulttuuri. Erityisen merkittävä si-
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touttava tekijä on yhteinen kieli, joka
mahdollistaa arkisen kanssakäymisen
ja toisaalta usein selkeimmin erottaa
kansan toisista kansoista. Puhekielen
muokkaaminen kirjakieleksi on keskeinen kehitysaskel yhteisen ja omaleimaisen kulttuurin synnylle. Lopulta
kaikista näistä aineksista sitten kertyy
se jaettu henkinen pääoma, jolle varsinainen kansallinen herääminen pohjautuu. Kansallinen identiteetti on siis
jotain huomattavasti enemmän kuin
vain teollisen yhteiskunnan tarve.
Ennen kuin suomalaiset kokivat
ROHYDQVD\NVLNDQVDLGHQWL¿RLGXWWLLQ
heimoihin tai sitäkin pienempiin yhteisöihin. Suomensukuisia heimoja
on tunnetusti lukuisia kauas Uralille
saakka, mutta historia muokkasi
Suomen kansan varsinaisesti koostumaan vain läntisimmistä heimoista
Karjalasta alkaen. Suomalaisuudesta
tuli siis sekoitus näiden heimojen tapoja
ja kulttuuria. Kantavana voimana olivat
karjalaiset ja hämäläiset, mutta oman
mausteensa toivat myös lappalaiset ja
1100-luvulta alkaen maahan muuttanut rannikkojen ruotsalainen väestö.
Ulkopuolisia vaikutuksia virtasi meren
yli lähinnä läntisestä kulttuuripiiristä,
aluksi minimaalisesti mutta Ruotsin
vallan alettua alati enemmän.
Merkittävä tekijä identiteetin muokkautumisessa on tietysti myös maan8

Sampo Terho
tieteellä. Se millaisessa luonnossa ja
ilmastossa mikäkin kansa ja heimo
elää, vaikuttaa ratkaisevasti sen elintapoihin, tottumuksiin, kulttuuriin ja jopa
moraalikäsityksiin. Ei ole erikoista,
että Suomen karuissa oloissa ahkeruudesta tuli keskeinen moraaliarvo, sillä
täällä selviytyminen - saatikka vaurastuminen - vaati valtavasti työtä. Karu
maa pakotti myös harvaan asutukseen, minkä taas on arveltu johtaneen
suomalaisille ominaiseen heikkoon
seurallisuuteen, omatuumaisuuteen ja
suoranaiseen jääräpäisyyteen, kun sosiaalista kanssakäymistä ei paljoa ollut.
Toisaalta harva asutus tarkoitti myös
vähäistä esivallan valvontaa sekä suurta

artikkelit
itsenäisyyttä ja vapautta. Tästä juontanee juurensa suomalaisten hyvä ominaisuus työskennellä tehokkaasti myös
ilman valvontaa ja kantaa itse vastuu
tekemisistään.
Suomalainen identiteetti koki myös
takapakkeja. Ruotsin vallan aikana
ja erityisesti 30-vuotisesta sodasta
alkaen Suomen eliitti ruotsalaistui ja
lakkasi puhumasta samaa kieltä kansansa kanssa. Tapa alkoi 1700-luvulla
levitä alemmaskin säätyportaikossa ja
enimmillään arvellaan joka neljännen
Suomessa asuneen puhuneen äidinkielenään ruotsia. Tässä mielessä eliitin
kansallinen herääminen tapahtui viime
hetkellä, sillä koko suomalainen omaleimainen identiteetti olisi ajan oloon
saattanut korvautua länsinaapuria mukailevalla identiteetillä.
Toisaalta väistämätön käänne pois
ruotsalaistumisesta sinetöityi jo kun
Suomi siirtyi Ruotsin vallasta Venäjän imperiumin suuriruhtinaskunnaksi. Tsaarit katkoivat tietoisesti Suomen
sidoksia Ruotsiin, ja tässä suomalaisen kielen ja kulttuurin suosiminen oli
yksi keino. Kuitenkin keisarien toive
kääntää suomalainen identiteetin kehitys samalla kohti venäläistä jäi täysin
toteutumatta. Suomalaisuus ja venäläisyys olivat liian kaukana toisistaan,
monessa mielessä melkein kuin vastakohdat. Kun Suomea sitten sortokausina yritettiin väkisin venäläistää, ei
suomalaisten parissa syntynyt erimielisyyttä kuin siitä, miten vastarintaan tuli
asettua, passiivisesti vai aktiivisesti.
”Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi
emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia”, linjasi A.I. Arwidsson jo aikaisemmin 1800-luvulla.

Maanpuolustustahto
Kansallinen identiteetti on isänmaallisuuden perusta, sillä voidakseen rakastaa suomalaisuutta, täytyy jotain
suomalaiseksi koettua tietysti ensin olla
olemassa. Isänmaallisuuden eräs näkyvin ilmentymä on maanpuolustustahto.
Ei ole sattumaa, että kansallisen heräämisenkin keskeisimpiä kulttuurituotoksia oli Vänrikki Stoolin tarinat, jossa
ihanteellisesti kuvattiin Suomen sotaa.
Runo toisensa jälkeen ylisti rohkeita
sotilaitamme upseereista rahvaanomaisiin rivimiehiin, kotiväkeäkään unohtamatta. Torpan tyttö ei Runebergin

runossa itkenyt vielä kun huomasi, ettei
miehensä palannut taistelusta elävänä.
Hän itki vasta kun oli yöllä tutkinut
taistelukentän, eikä löytänyt miehensä
ruumista - tämä oli siis pelkurimaisesti
paennut tai antautunut.
Suomensukuiset heimot tietysti
puolustivat kotiseutujaan jo kauan
ennen kuin varsinaista Suomea oli
luotu tai laajempi maanpuolustustahto
syntynyt. Vastarintaa tehtiin niin novgorodilaisten kuin viikinkien ryöstöretkille, ruotsalaisten valloitusretkille
kuin myöhemmin lukemattomia kertoja venäläisille hyökkääjille ja miehittäjille. Tämä ei sinänsä ole mitenkään
erikoista, sillä jokainen itsensä erilliseksi kokeva heimo on kautta aikojen
puolustautunut, jos heidän asuinalueensa, omaisuutensa, naisensa tai pyhät
paikkansa on yritetty ryöstää. Väitetään, että suomalasilla heimoilla oli
jo ennen Ruotsin aikaa organisoituna
omaa nostoväkeä, ja vihollisen lähetessä vainovalkeat sytytettiin merkiksi, jotta lähikylien miehet tarttuisivat
kotona lojuviin aseisiinsa ja kokoontuisivat yhteen puolustautumaan.
Aikana jolloin, maailmassa vielä
vallitsi viidakon laki, vain harvat
heimot ylipäänsä selvisivät ja vielä harvemmat vapaina - suomalaiset heimot
selvisivät, mutta saavuttivat vapauden
vasta paljon myöhemmin. Juuri laajemman maanpuolustustahdon ja yhteisen identiteetin puute koitui muinaisten
kantasuomalaisten itsenäisyyden tuhoksi. Hajanaiset suomalaiset heimot
alistettiin yksi toisensa jälkeen niin
idän kuin lännen suunnalta uhkaavien
valloittajien hallittavaksi. Suomalaiset
heimot olivat jopa valmiit taistelemaan
toinen toisiaan vastaan valloittajien rinnalla. Aivan samoin Euroopan suurvallat vielä 1800-luvulla onnistuivat
helposti jakamaan Afrikan siirtomaikseen, kun yhtenäisyyttä ei ollut ja kukin
heimo oli valmis kaivamaan hautaa
naapureilleen, vaikka samalla kaivoivat
sitä myös omalle vapaudelleen.
Vasta vähä vähältä kehittyi Suomessa laajempi maanpuolustustahto,
siis halu yhdessä puolustaa yhteistä
maata, eikä vain omaa kylää tai oman
heimon maakuntaa. Maanpuolustustahdon on esitetty Suomessa syntyneen
Ruotsin vallan aikana venäläisiä vastaan käydyissä sodissa, joissa kaikki nykyisen Suomen muodostaneet heimot
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tekivät yhteistä vastarintaa yhteiselle
viholliselle. Useimmiten historiassa
onkin ihmisiä yhdistävä tekijä valitettavasti ollut yhteinen vihollinen, eikä
joku myönteisempi asia. Siis toinen
ihmisten joukko, joka koetaan siinä
määrin vieraaksi, ettei alistuminen sen
valtaan tai yhdistyminen sen kanssa
ole hyväksyttävissä. Suomensukuiset
heimot yhdisti ensi kertaa kokemus,
että idästä saapuvat tunkeutujat olivat
jotain vierasta ja perustavasti erilaista,
ja että hyökkääjät uhkasivat kaikkien
elämäntapaa ja sukupolvien mittaisen
työn tuloksia.
Puolustusvoimat eri muodoissaan
ovat siis jo vanhastaan olleet keskeinen osa kansallista identiteettiä. Ei
pelkästään siten, että puolustusvoimien olemassaolo perustuu kansalliselle
identiteetille, vaan myös niin, että asevoimat itse tukevat ja rakentavat sitä.
Tässäkin suhteessa puolustusvoimat
kantaa yhä edelleen merkittävää yhteiskunnallista vastuuta, rakentaen koko
suomalaisuuden henkistä maaperää.
Puolustusvoimat ja yleinen asevelvollisuus ovat keskeinen väylä muuttaa
isänmaallisuus konkreettiseksi toiminnaksi, pelkkien juhlapuheiden sijaan.

Identiteetin
merkitys nykyään
Mikä kansallisen identiteetin, isänmaallisuuden tai maanpuolustustahdon
merkitys sitten on nykypäivän kansainvälistyneessä maailmassa? MaailmanN\OlLGHRORJLDQNDQQDWWDMDWMDSDVL¿VWLVHW
idealistit ovat aika ajoin julistaneet
kansalliset identiteetit merkityksettömiksi tai jopa haitallisiksi. Oikeammin
heidän tosin pitäisi julistaa, että he toivoisivat asian olevan niin. Kansallisia
identiteettejä ei voi julistamalla tehdä
merkityksettömiksi, mikäli kansat ja
kansalaiset itse kokevat niillä yhä merkitystä olevan. Useimpien ihmisten arkikokemukseen ei vielä uskottavasti
mahdu väite, etteikö suomalaisuudella
olisi mitään merkitystä Suomelle.
Ylipäänsä kansallisen identiteetin
purkaminen ei ole helppoa, eikä mielekästäkään, vaikka maailma kovaa
vauhtia ”maapalloistuu”. Vaikeaksi
purkamisen tekee se, että kansallistunne, myytit, uskomukset ja kansalliset ylpeydenaiheet ovat lähellä
ihmisten minuutta. Niitä rakastetaan
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setuntemus, henki, vastuu ja veri, korostaen näin suomalaisten erityisyyttä
ja kulttuurista itseymmärrystä. Alle
30-vuotiaiden sukupolvi taas korostaa suomalaisuuteen liittyvinä sanoina
yhteiskunnallis-taloudellisia käsitteitä
kuten elintaso, kansalainen, ammattiliitto, keskiluokka, etu(intressi), sivistyneistö, demokratia ja kaupankäynti.
Tällaiset käsitteet ovat sisällöllisesti
verrannollisia minkä tahansa kansallisuuden vastaaviin sisältöihin, eli sanat
viittaavat suhteellisen universaaleihin
piirteisiin. Siinä missä vanhemmat ihmiset siis painottavat sisäsyntyistä,
etnistä suomalaisuuskäsitystä, nuoret
tuntuvat suhtautuvan suomalaisuuteen
lähinnä kulttuurisena, yhteiskunnallisena ja taloudellisena piirteenä.
Moderni yhteiskunta eriytyy ja sirpaloituu. Kulttuuri-identiteettien osalta
tämä on Anttilan oivalluksen mukaisesti alkanut merkitä sitä, että kansallisenkin identiteetin ainekset valitaan
omien makumieltymyksien mukaan.
Jokainen siis räätälöi itse itselleen sellaisen suomalaisuuden kuin haluaa.

Kulttuurisesti suomalaiset liikkuvat
useiden sosiaalisten todellisuuksien
kentässä, jota pelkän kansallisuuden
ohella jäsentävät muun muassa sukupolvi, sukupuoli, asuinpaikka ja ammatti. Myös erilaiset alakulttuurit ja
kultit saattavat toimia uudenaikaisina
yhteisöinä, joihin koetaan yhteyttä ja
joista haetaan omaa erilaista identiteettiä. Täten nykyaikainen yksilö voi suomalaisuutensa ohella samastua melkein
mihin tahansa ympäri maailmaa, vaikkapa englantilaiseen jalkapallojoukkueeseen, buddhalaisuuteen, jonkun
tv-sarjan faneihin tai islamilaisen maailman sorrettuihin homoseksuaaleihin.
Anttila pani myös merkille, että
negatiivisesti suomalaisuuden määrittelevät erityisesti ylemmät toimihenkilöt ja korkeakoulutuksen saaneet.
Heidän ajatusmaailmansa suuntautuu
kosmopoliittisesti, mikä identiteettinä
on käänteisessä suhteessa kansalliseen
identiteettiin samastumiseen. Suomalaisuuteen halutaan pitää etäisyyttä ja
suomalaisuuden arvostelija raajaakin
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ja niiden haastaminen ja kyseenalaistaminen tuntuu loukkaavalta. Kalevalan väittäminen surkeaksi runoudeksi
tai talvisodan ihmeen vähätteleminen
iljettää useimpia meistä jo ajatuksena. Tällaiset puheet olisivat itsemurha kenelle tahansa yhteiskunnalliselle
vaikuttajalle. Lisäksi näiden yhteisten
uskomusten murtaminen olisi vahingollistakin, koska ne ovat meitä yhdistävä tekijä, siis osa koko yhteisömme
ja yhteiskuntasopimuksemme henkistä
perustaa.
Kuitenkin suomalaisuus on nykyään murroksessa, kuten lähes kaikki
globalisaation kourissa olevat kansalliset identiteetit. Jorma Anttila julkaisi
2007 tutkimuksen ”Kansallinen identiteetti ja suomalaiseksi samastuminen”,
josta saamme ajankohtaista näkökulmaa aihepiiriin. Nykyään suomalaiset
korostavat ennen kaikkea valtiollista
itsenäisyyttä ja luonnon merkitystä
kansalliselle identiteetille, mutta ikäpolvien välillä on kuitenkin eroja. Vanhempi sukupolvi liittää kansallisuuteen
sellaisia käsitteitä kuin mielenlaatu, it-

Suomalaisen asutuksen erityispiirteet vaikuttivat merkittävästi identiteetin kehittymiseen.

Kylkirauta 2/2008

10

Kuva Puolustusvoimat.

artikkelit

Puolustusvoimat on osa kansallista identiteettiä samalla osallistuen kansainväliseen toimintaan.
itsensä usein kohteensa ulkopuolelle,
eli käytännössä yläpuolelle. Kansallisuusaate leimataan metsäläisten ja junttien ajatusmaailmaksi, jossa torjutaan
vanhempien kulttuurikansojen sivistys.
Toisaalta tämänkaltainen kritiikki on
myös muodostunut ikään kuin halpahintaiseksi tavaksi puhujalle osoittaa
olevansa juuri sivistynyttä ”älymystöä”. Asettumalla ”tavallisen kansan”
yläpuolelle voi kuka tahansa meistä ainakin hetken tuntea itsensä henkiseen
eliittiin kuuluvaksi valistajaksi.
Erityisesti eliitin suosimaa kansainvälistä identiteettiä voi kritisoida siitä,
ettei se johda mihinkään käytännön
toimiin tai velvoituksiin. Minne maksetaan kosmopoliittiset verot, missä
suoritetaan kansainvälinen asevelvollisuus, mistä haetaan ylikansalliset
hyvinvointipalvelut? Yhdistyneet Kansakunnat lienee jonkinlainen yritys
vastata näihin kysymyksiin, mutta ainakin toistaiseksi se on liian väljä ja
tehoton.

Jos siis lopuksi käännämme katseen tulevaisuutta kohti, niin on hyvin
vaikea nähdä mikä muu kuin isänmaallisuus voisi vastaisuudessakaan olla sen
enempää suomalaisen yhteiskunnan
kuin maanpuolustustahdon selkäranka, ja mikä muu kuin kansallinen identiteetti vastaavasti isänmaallisuuden
perusta. Meillä kaikilla on enemmän
identiteettejä kuin koskaan aiemmin,
mutta jos aiomme elää ja tulla toimeen
yhdessä, meillä täytyy olla myös jotain
yhteistä. Suomalaisuus on ainoa identiteetti, joka ainakin useimpia Suomen
kansalaisia yhä voi yhdistää yli sosiaalisten luokkien, poliittisten rajojen ja
ikäpolvien. Siitä ei kannata luopua noin
vain, eikä varsinkaan väkisin.
FM Sampo Terho toimii tutkijana
Maanpuolustuskorkeakoululla. Hän on
myös tietokirjailija ja kolumnisti. 
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Suomen
puolustusjärjestelmän
kehittäminen
Teksti: Jyri Raitasalo

Kylmän sodan jälkeen kansainvälinen
turvallisuusympäristö on ollut suurten muutosten
kourissa. Tämä muutos on monissa maissa aiheuttanut
tarpeen asevoimien tehtäväkentän ja
toimintaperiaatteiden uudelleenarvioimiselle. Tässä
kirjoituksessa tarkastellaan suomalaisen
puolustusjärjestelmän kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä
muuttuvan turvallisuusympäristön näkökulmasta.
Turvallisuusympäristön
muutos
Kylmän sodan kaudella vähintäänkin
Napoleonin sodista asti kumuloitunut
kulutussodankäynnin näkökulma ohjasi
niin idässä kuin lännessäkin valmistautumista sodankäyntiin. Kahden maailmansodan kokemukset vahvistivat
massa-asevoimien ja ratkaisutaistelujen
merkitystä asevoimien tehtäväkentässä. Kylmän sodan päättyessä 1980ja 1990-lukujen vaihteessa oli luonnollista, että asevoimia ylläpitävät valtiot
alkoivat vähitellen muokata puolustusoppejaan ja asevoimiensa kehittämistä
uutta kansainvälistä turvallisuustilannetta vastaavaksi. Laajamittaisen sotilaallisen hyökkäyksen uhkan hiipuessa
miljoona-armeijoiden ylläpitäminen korkeassa valmiudessa alkoi näyttäytyä
yhteiskuntien resurssien tehottomalta
käytöltä. Uhkien muuttuessa syntyi tarve
muuttaa uhkien torjuntaan käytettäviä
välineitä. Vaikka tarve asevoimien kehittämiseen ja ylläpitämiseen pitkällä
aikavälillä merkitsee sitä, etteivät äkki-
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liikkeet ole suotavia, 1990-luvulla monissa maissa asevoimien vahvuuksia
ja puolustusbudjetteja leikattiin varsin
paljon. Sotilaallisen ”ylipainon” pudottamisesta muodostui 1990-luvulla uusi
asevoimien kehittämisperuste, kun valtiot yrittivät päästä jyvälle syntymässä
olevan ”kylmän sodan jälkeisen ajan”
turvallisuuslogiikasta.
Yhdeksi kansainvälisen turvallisuuslogiikan ”uudeksi” ilmentymäksi on
viime vuosina noussut turvallisuuskäsityksen laajentaminen. Valtioiden lisäksi
turvallisuutta tarkastellaan kansainvälisen järjestelmän vakauden ja jopa yksilöiden näkökulmista. Tämän lisäksi
turvallisuuskäsityksen laajentumiseen
liittyy se, että sotilaallisen hyökkäyksen
uhkan lisäksi on valtioiden turvallisuuspolitiikkaan integroitu hyvin laaja kirjo
nk. uusia uhkia. Tautiepidemiat, teknologiariskit, taloudelliset uhkat ja vaikkapa ympäristöuhkat on nostettu osaksi
valtioiden kokemia turvallisuusuhkia.
Vaikka pintaraapaisulla näyttäisi siltä,
että tämä turvallisuuskäsityksen laajentaminen uusine uhkineen tarkoittaisi

12

Jyri Raitasalo
sotilaallisten uhkien merkityksen vähenemistä, saattaa kehitys johtaa myös
päinvastaiseen suuntaan. Ainakin terrorismin osalta voidaan havaita perinteisesti rikollisuudeksi luokitellun uhkan
tulleen militarisoiduksi. Toisin sanoen
kylmän sodan ajalla rikoksentorjunnan
keinovalikoiman piiriin kuuluva uhka
on osittain siirtynyt myös sotilaallisen
toiminnan kentälle. Tällä hetkellä monet
valtiot ovat valmiita asevoiman käyttöön
terrori-iskujen ennaltaehkäisemiseksi ja
torjumiseksi oman alueensa ulkopuolella.

artikkelit

Yhdysvaltojen hyvin kallis, mutta häiveominaisuuksiltaan erinomainen F-22 Raptor edustaa nykyaikaisen sotateknologian huippua.

Läntisen sodan
kuvan muutos
Suomen kannalta keskeisessä viiteryhmässä - länsimaissa - 1990-luvulla
omaksuttiin kolme keskeistä asevoimien
kehittämislinjausta. Ensinnäkin, asevoimien suorituskykyä alettiin vuoden 1991
Persianlahden sodan opetusten perusteella rakentaa kehittynyttä informaatioteknologiaa korostamalla. Yhdysvalloissa
visioitiin ja haaveiltiin ”sodankäynnin
vallankumouksesta”, joka toteutuessaan
mullistaisi sodankäynnin. Tämä visio on
vähitellen hiipinyt myös muualle länteen. Verkostokeskeinen sodankäynti,
täsmäiskut ja reaaliaikainen johtaminen
ovat muodostuneet iskusanoiksi, joiden
varaan länsimaissa asevoimia rakennetaan.
Toiseksi, vahvasti korkean teknologian painottamiseen liittyen, länsimaissa asevoimien mittava rakennemuutos
- transformaatio - on noussut keskeiseen asemaan. Uskottava sotilaallinen
toiminta kylmän sodan jälkeisellä ajalla
edellyttää aikaisempaa pienempiä, mutta
teknologisoidumpia ja ammattimaisem-

pia asevoimia.
Kolmanneksi, sotilasoperaatiot ovat
erkaantuneet valtioiden omasta alueesta. Siinä, missä kylmän sodan kaudella
sota nähtiin valtion tai liittokunnan
oman alueen puolustamisena, viimeisen kahden vuosikymmenen aikana sotilasoperaatioita on toteutettu pääasiassa
oman alueen ulkopuolella. Näihin kauko-operaatioihin (expeditionary operations) ovat joukkojaan lähettäneet
suurvaltojen lisäksi myös pienet valtiot. Samalla asevoimista on länsimaissa
muodostunut aikaisempaa käyttökelpoisempi ulkopolitiikan instrumentti.
Sotilaallisen kriisinhallinnan tarpeet ja
suurvaltapoliittiset imperatiivit ovat ohjanneet tätä kehitystä. Vuonna 2001
Yhdysvaltojen julistama terrorismin vastainen sota on lisännyt sekä korkean
sotateknologian merkitystä asevoimien
kehittämiselle että sotilaallista aktiivisuutta kauko-operaatioina.
Länsimainen sodan kuva on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana siis
kokenut mittakaavamuutoksen. Myös
oman olemassaolon vaarantavien sotilaallisten uhkien taso on laskenut, ellei
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jopa lähes kokonaan hävinnyt. Näin
ollen läntisen sotilaallisen näkökulman
siirtyminen oman alueen ulkopuolelle
on globalisoituvassa maailmassa näyttäytynyt loogiselta kehitykseltä. Kylmän
sodan ajan ydinsodan vaara ja laajamittaisten miljoona-armeijoiden potentiaaliset taistelut ovat korvautuneet
alueellisilla kriiseillä ja valtioiden sisäisillä sodilla. Samalla länsimainen sodan
kuva on teknologisoitunut. Lisäksi länsimaista sodan kuvaa hallitsevat uhkakuvat ovat olleet siirtymässä valtiotason
alapuolelle. Vaikka sodankäynti toisten
valtiotoimijoiden asevoimia vastaan on
edelleen länsimaisten asevoimien päätehtävä, ovat mm. sotaherrat (warlords),
terroristijärjestöt ja uskonnollis-etnisiä
identiteettejä manipuloivat rosvojoukot
osaltaan siirtyneet länsimaiseen uhkaajatteluun - joko suoraan, kuten esimerkiksi terrorismi, tai välillisesti.

Puolustusjärjestelmän
kehittämisen haasteet
Kylmän sodan kaudella Suomi pyrki
vastustamaan Neuvostoliiton poliittis-

Kylkirauta 2/2008

artikkelit

Asevoimien kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä
kylmän sodan jälkeen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Laajamittaisen sotilaallisen hyökkäyksen uhkan väheneminen
Globalisaatio ja turvallisuuskäsityksen laajentaminen
Sotilaallisen kriisinhallinnan ”kysynnän” kasvu
Informaatioteknologian merkityksen korostaminen
asevoimien kehittämisessä
Tiedonvälityksen paraneminen, ”sodat suorina lähetyksinä”
”Uusien” - valtioiden sisällä käytävien - sotien lisääntyminen
Asevoimien ammattimaistuminen
Asevoimien tehtävien yksityistäminen
Terrorismin torjunnan siirtyminen asevoimien
tehtäväkenttään

Venäjästä sanottua
”Venäjä säilyy Suomen lähialueilla edelleen merkittävimpänä
sotilaallisena voimatekijänä. Sen sotilaspoliittinen kehitys on
murroksessa, mutta kyky perinteiseen voimankäyttöön alueella
kuitenkin säilyy.”
- Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2004

sotilaallisia lähentely-yrityksiä. Kansainvälistä turvallisuusympäristöä hallinneen
kylmän sodan asetelman purkautuessa
Suomen turvallisuuspoliittisen linjan
muotoiluun ilmaantui lisää liikkumatilaa. Neuvostoliiton muodostama sotilaallinen uhka väheni 1980-luvulla ja poistui
1990-luvun alussa Neuvostoliiton hajotessa. Tällöin Suomen rajanaapuriksi jäi
kuitenkin edelleen sotilaallinen suurvalta
- Venäjä. Tämä seikka on osaltaan ohjannut suomalaisen puolustusjärjestelmän
kehittämistä.
Suomen puolustusjärjestelmän ylläpitämisen ja kehittämisen on otettava
huomioon rajanaapurina olevan sotilaallisen suurvallan varsin mittava
tavanomainen sotilaallinen suorituskyky. Toisaalta, suomalaisen turvallisuusja puolustuspolitiikan muotoilua on
1990-luvun alkupuolelta lähtien ohjannut pyrkimys sitoutua yhä tärkeämmäksi osaksi länttä. Osana läntistä yhteisöä
Suomen puolustusjärjestelmän uskottavuutta arvioidaan entistä enemmän teknosodankäyntikykyjen ja oman alueen
ulkopuolella käytettävien sotilaallisten
suorituskykyjen välityksellä. Vähitellen
1990-luvun loppupuolella ja tämän vuosikymmenen alussa suomalaisen puolustusjärjestelmän kehittäminen onkin
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joutunut eräänlaiseen ”kahden järjestelmän loukkuun”. Venäjän näkökulmasta pienet sotilaalliseen kriisinhallintaan
keskittyvät läntiset asevoimat näyttävät
supistavan itsensä hengiltä. Vaikka sotilaallinen kriisinhallinta saattaa edellyttää
sodankäynnissä tarpeellisia joukkoja ja
järjestelmiä, on pienten eurooppalaisten
valtioiden kyky ylläpitää riittävän laajoja teknisesti korkeatasoisia sotilaallisia muodostelmia hyvin heikko. Myös
Suomessa on käyty vilkasta keskustelua
joukkojen määrän ja laadun välillä.
Kylmän sodan jälkeen on suomalai-

sen puolustusjärjestelmän yhä enenevässä määrin ollut tarvetta osoittaa kykyä
vaativampaan sotilaalliseen kriisinhallintaan sotilaallisen hyökkäyksen torjunnan
ohessa. Kylmän sodan ajan alueellinen
puolustusjärjestelmä on saanut rinnalleen
- tai sisäänsä - yhä kansainvälisemmän
ja mitä ilmeisimmin yhä kansainvälistyvän dimension. Aluepuolustussota ei
enää tänä päivänä ylivoimaisesti hallitse suomalaista sodan kuvaa, vaikka
sillä edelleen onkin vahva asema siinä,
miten Suomessa asevoiman käyttöä käsitteellistetään. Sotilaallinen kriisinhallinta ja sotateknologian korostaminen
ovat nousseet aluepuolustussodan rinnalle kylmän sodan jälkeisellä ajalla.

Aluepuolustussota jatkuvuutta
Läntisessä viiteryhmässä puolustusjärjestelmäänsä uudistava Suomi on jossain
määrin erikoislaatuinen tapaus. Meillä
sotilaallisissa uhkamalleissa tavanomaisella sotilaallisella hyökkäyksellä on
edelleen merkittävä asema. Näin ei ole
asianlaita enää kovinkaan monessa länsieurooppalaisessa maassa. Puolustusministeri Jyri Häkämiehen taannoin
Yhdysvalloissa pitämän puheen otsikko
on oiva osoitus Suomen muusta läntisestä
maailmasta poikkeavasta näkökulmasta
asevoiman käyttöön ja puolustusjärjestelmän kehittämiseen. Puolustusministerin puhe oli otsikoitu osuvasti ”Finland:
Similar Yet Different”.
On kuitenkin huomionarvoista, että
kylmän sodan kaudelta periytynyt suomalainen aluepuolustusjärjestelmä on
mukautunut teknologian kehitykseen
ja turvallisuusympäristön muutokseen.

Venäjällä 1990-luvulla rapistuneet asevoimat ovat voimakkaan modernisoinnin alaisena.
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Kuva Puolustusvoimat.
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Kylmän sodan ajalta periytyvää alueellista puolustusjärjestelmää kehitetään sodan kuvan muuttumisen
edellyttämin perustein.
Sodan ajan puolustusvoimien vahvuus
on lähes puolittunut 350 000 sotilaaseen
kylmän sodan huippuvuosista. Julkisessa
keskustelussa tämän sodan ajan vahvuuden on varsin yleisesti arvioitu laskevan - ehkä noin 100 000:lla seuraavan
vuosikymmenen kuluessa. Lisäksi puolustussuunnittelua ohjaavana sotilaallisena uhkamallina alueen valtaamiseen
tähtäävän hyökkäyksen rinnalle otettiin
1990-luvun jälkipuoliskolla strateginen
isku. Sotilaallisena uhkana se kuvastaa
pääasiassa teknosodan trendin mukaisesti toimivan vastustajan muodostamaa
uhkaa. Tämän päivän valtakunnallinen
puolustusjärjestelmä ei siis ole suoraan
verrattavissa kylmän sodan ajan alueelliseen puolustusjärjestelmään - vaikka
erojen paikantaminen niiden väliltä saattaakin joistakin tuntua hiusten halkomiselta.
Suomen puolustusjärjestelmän omalaatuisuutta läntisessä maailmassa selittää Venäjän asevoimien laajuus ja sen
määrällinen ylivoima suhteessa puolustusvoimien henkilöstön ja kaluston määrään. Luonnollisesti lähellä sijaitseva
sotilaallinen suurvalta on yksi puolustussuunnittelumme reunaehdoista. Suomen
geostrateginen asema Venäjän naapurina määrittää merkittävällä tavalla sitä

sodan kuvaa, joka liittyy kylmän sodan
kaudelta periytyvään aluepuolustusjärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi historialliset kokemukset vuosikymmenien
ajalta Venäjän ja Neuvostoliiton kanssa
osaltaan tänäkin päivänä vaikuttavat asevoiman kehittämisen ja käytön perusteisiin meillä Suomessa.
Vaikka tänä päivänä vain ani harva
suomalainen näkee suursodan mahdollisuuden Suomea vastaan todennäköisenä,
seurataan Venäjän mittavien asevoimien reformia täällä tiiviisti. 1990-luvulla rapistuneiden asevoimien on tällä
vuosikymmenellä arvioitu aloittaneen
länsimaista teknosodan trendiä seuraavan modernisointiprosessin, tosin Venäjän omasta kansallisesta näkökulmastaan
käsin. Näin ollen voidaan arvioida, että
tulevaisuudessa Venäjän vaikutus suomalaiseen sodan kuvaan perustuu aikaisempaa enemmän pienempään määrään
paremmin varustettuja ja koulutettuja
joukkoja. Suomalaisessa julkisessa keskustelussa tämä Venäjän asevoimien
voimakas teknologisoituminen ja sen
suorituskyvyn nopea kasvu on ilmennyt
mm. Lada-luokan sukellusveneiden ja
SS-26 ballististen ohjusten käyttöönoton
muodostamista potentiaalisista uhkista
Suomelle.
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Kriisinhallinta
suomalaisessa sodan
kuvassa
Suomen puolustusjärjestelmän kehittämisen näkyvin muutosvoima noin vuosikymmenen ajan on ollut sotilaallisen
kriisinhallinnan kasvava merkitys. Tämä
ei koske niinkään joukkojen määrää tai
rahallista panostusta kriisinhallintaan,
kuin osallistumista asteittain vaativampiin operaatioihin. Myös osallistuminen uusiin läntisiin yhteistyömuotoihin
- kuten Euroopan unionin taisteluosastoihin tai Naton nopean toiminnan joukkoihin (Nato Response Force, NRF)
kuvastaa suomalaisen puolustusjärjestelmän vähitellen muuttuvaa agendaa.
Muutos meillä etenee kuitenkin varsin
verkkaisesti, ainakin jos sitä verrataan
esimerkiksi Ruotsiin, Tanskaan tai Norjaan - Suomen kaltaisiin pieniin pohjoismaihin.
Sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävien merkityksen lisääntyminen ilmenee
erityisesti Suomen puolustusjärjestelmän
uskottavuuden rakentamisen ja osoittamisen näkökulmasta. Ollakseen uskottava sotilaallinen toimija 2000-luvun
länsimaisessa yhteisössä valtiolla on
oltava kyky osana laajempaa liittokun-
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taa osallistua vähitellen vaativammiksi
muuttuviin sotilaallisen kriisinhallinnan
ja myös humanitaaristen interventioiden
tehtäviin. Mikäli Suomi haluaa rakentaa
myös oman alueellisen puolustusjärjestelmänsä uskottavuutta jatkossakin kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa,
tulee sen kyetä lähettämään korkean
teknologian järjestelmiä ja ammattimaisia joukkoja nopeasti kaukaisille(kin)
operaatioalueille. Ilmavoimien ja merivoimien osallistuminen sotilaallisen
kriisinhallinnan operaatioihin lienee helpoiten toteutettavissa - ei tosin kovinkaan
halvalla. Myös maavoimien käyttöön asteittain saatavien kuljetushelikopterien
osoittamisella operaatioihin on mahdollisuus osoittaa ”uusien” suorituskykyjen hallintaa. Luonnollisesti ulkomailla
operaatioissa tapahtuva suomalaisen
puolustusjärjestelmän uskottavuuden
rakentaminen on suhteutettava niihin
kustannuksiin, joita operaatioihin osallistumisesta aiheutuu. Onhan varsin onnetonta, jos pienen valtion resursseilla
strategisen tason satsauksella saadaan
aikaan vain taktisen tason suorituskykylisä.
Sotilaallisen kriisinhallinnan nimissä tapahtuva kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö kuvastaa sitä seikkaa,
että kahden vuosikymmenen aikana
monet kylmän sodan ajan turvallisuuteen ja sotaan liittyvät käsitykset ovat
menettäneet merkitystään. Länsimaissa
asevoimaa ollaan tänään valmiimpia
käyttämään myös muihin kuin oman
alueen ja omien suoranaisten etujen
puolustamiseen. Tämä turvallisuusympäristön ja sodan kuvan muutos vaikuttaa merkittävästi myös tämän päivän
suomalaiseen puolustuspoliittiseen päätöksentekoon ja puolustusjärjestelmän
kehittämiseen. Kehittämällä vaativamman sotilaallisen kriisinhallinnan suorituskykyjä Suomi lunastaa pääsylippunsa
länsimaisessa viiteryhmässä sekä samalla
vahvistaa puolustuskykynsä uskottavuutta uudelleenmäärittyvien sotilaallisen
suorituskykyjen mukaisesti. Mielenkiintoiseksi kysymykseksi ajan myötä nousee
se, onko pienen valtion mahdollista uskottavasti itse kehittää kaikki ne ”uudet”
sotilaalliset kyvyt, joita 2000-luvun maailmassa tarvitaan. Monien mielestä ei ole
- heille Suomen Nato-jäsenyys saattaisi
merkitä lisääntyvää sotilaallista uskottavuutta kauko-operaatioiden ja korkean
sotateknologian aikakaudella.
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Teknosota
Viimeaikaiset kansainväliset sotakokemukset ovat osoittaneet korkean teknologian rajoitteet sodankäynnissä ainakin tilanteissa, joissa vastassa on eivaltiollisia terrorismiin tukeutuvia toimijoita. Sodat Irakissa ja Afganistanissa
ovat jatkuneet jo vuosia, mutta poliittista
ratkaisua sotien loppumiseksi ei vielä
ole näköpiirissä. 1990-luvulla optimismin hengessä Yhdysvalloissa kehitetty
ajatus sodankäynnin vallankumouksesta
onkin saanut aimo kolauksen, kun tienvarsipommit, itsemurhapommittajat ja
pienaseet ovat osoittautuneet varsin tehokkaiksi ”vallankumouksellisia” sotilaallisia kykyjä vastaan. Toisaalta,
sodat Afganistanissa ja Irakissa tarjoavat
vain vähän vertailupohjaa siihen sodan
kuvaan, jota Suomessa pidetään puolustusjärjestelmän kehittämisen perustana:
YDOWLRLGHQYlOLQHQDVHHOOLQHQNRQÀLNWL
Siinä missä läntinen normipaine
Suomea kohtaan sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumiseksi jatkossakin
kasvaa, myös sodankäynnin vallankumouksen ajatuksesta voimaa saava
asevoimien transformaatioprosessi on
rantautunut Eurooppaan. Ollakseen uskottava läntisessä turvallisuusyhteisössä
Suomen on jatkossa kehitettävä puolustusvoimia sodan ajan joukkojen määrää
vähentämällä ja niiden teknisten järjestelmien ominaisuuksia parantamalla. Myös joukkojen ammattimaistumista
seurataan varmasti ulkomailla - tapahtuipa se ammattisotilaiden osuutta lisäämällä tai reserviläisten ”siviilikykyjä”
paremmin hyödyntämällä.
Ongelmalliseksi teknologiapainotteiselle puolustusjärjestelmän kehittämiselle muodostuu uusien järjestelmien
korkea hinta. Jopa Yhdysvallat on ajautunut rahoituskriisiin asevoimiensa transformaation toteuttamisessa - ja se yksin
käyttää noin puolet maailman sotilasmenoista. Mikäli Suomessa tulevaisuudessa
todella valitaan yhdysvaltalais-eurooppalainen sotilaallisen transformaation
kehittämissuuntaus, tulee se takuuvarmasti merkitsemään puolustusvoimien
kriisiajan vahvuuden putoamista alle
100 000 sotilaaseen - luultavasti paljonkin sen alle. Samalla sotilaallinen liittoutuminen tulee ensiarvoisen tärkeäksi
uskottavan sotilaallisen hyökkäyksen
torjunnan kyvyn ylläpitämiseksi. Pienellä valtiolla ei tulevaisuudessa ole yksin
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varaa järjestää puolustustaan teknosodankäynnin konseptin mukaisesti.
Keskeinen kysymys jatkossa tuleekin
olemaan, miten paljon korkeaa teknologiaa on ”riittävästi” - eli mikä on sotilaallinen uhkakuvamme 2010-luvulla ja
sen jälkeen.
Toistaiseksi verkostopuolustus on
kytkenyt Suomen puolustusjärjestelmän
kehittämisen länsimaiseen teknosodan
trendiin. On kuitenkin huomionarvoista,
etteivät tällä hetkellä tehdyt puolustusvoimien hankinta- ja kehittämispäätökset vielä merkitse teknoasevoimien
luomista Suomeen. Ovi on nyt kuitenkin
raollaan - sen voi tulevaisuudessa avata
kokonaan tai jättää jatkossakin raolleen.
Kiinni sitä ei uskottavasti taida enää
kunnolla saada! On myös hyvä havaita,
että suomalaisessa puolustuskonseptissa
verkostopuolustus itse asiassa ylläpitää
aluepuolustussodan näkökulman vallitsevuutta - tosin jossakin määrin ”uudistetussa” muodossa.

Lopuksi
Odoteltaessa valtioneuvoston uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon julkaisua on lähes itsestään selvyys,
ettei Suomen puolustusjärjestelmän kehittämisen perusteissa tule tapahtumaan
merkittäviä mullistuksia seuraavien vuosien aikana. Samalla vähittäisten uudistusten voi odottaa jatkuvan. Keskeiset
valinnat Suomen puolustusjärjestelmän
kehittämisessä tullaan seuraavan vuosikymmen aikana tekemää laadun ja
määrän sekä kotimaan ja kansainvälisen
toiminta-alueen välillä. Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus, sotilaallisen
liittoutumattomuuden tulevaisuus ja puolustusvoimien henkilöstörakenteen tulevaisuus palvelussuhteiden ehtoineen
ovat näistä päätöksistä riippuvaisia. Toivottavasti poliittisilla päättäjillämme on
jatkossakin riittävästi jäitä hatuissaan,
jotta he osaavat sivuuttaa turvallisuusympäristön lyhyen aikavälin ”pintakuohunnan” asevoimiensa pitkän aikavälin
kehittämisessä.
Majuri, valtiotieteiden tohtori Jyri
Raitasalo palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksella strategian opettajana.

 


           
                
        
     
   
        
 
    
    
        
 
          
         
        
     

          

artikkelit

Juoksuhaudoista
yhteiskuntaan
Teksti: Jami Virta

Artikkelissaan kapteeni Jami Virta tarkastelee kylmän
sodan aikoja. Tapahtumien kuvaamisen sijaan hän
keskittyy puolustusvoimien, vuoteen 1974 asti
puolustuslaitoksen, kehittymistä yhä selväpiirteisemmin
osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

S

uurvaltojen välisessä kylmässä sodassa elettiin kuumia ja
kylmiä aikoja. Varsinkin kuumimmat vaiheet ovat saaneet historian tutkijat tulkitsemaan menneisyyttä.
Tämä artikkeli käsittelee pääosin
liennytyksen aikaa, jota usein kuvataan Suomen valtiollisen turvallisuuden kannalta varsin rauhalliseksi
ajaksi. Maanpuolustuksellisesti tutkimuksen kiinnostuksen kohteena
1960-ja 1970-lukujen vaihteessa ovat
olleet Tshekkoslovakian kriisi ja salaiset neuvottelut yhteistoimintaharjoitusten järjestämisestä Neuvostoliiton
kanssa tai pikemminkin neuvottelut
niiden välttämisestä. Näiden tunnettujen tapahtumien sijaan pyrin lyhyesti
tuomaan esille niitä keskeisiä näkökulmia, joiden perusteella uskallan väittää
otsakkeen mukaisesti maanpuolustuksen ja puolustuslaitoksen osalta tapahtuneen merkittävää kehitystä.

Muutoksen tuulet
Kun 1940 - ja 50 -lukujen yhteiskunnan uudelleenrakentamisen haasteista
päästiin 1960 -luvulle, alkoi kansainvälisesti myrskytä aivan uudella tavalla. Yhdysvaltojen haasteet Vietnamissa
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kasvoivat niin suuriksi, että amerikkalaisten rivit kotirintamalla alkoivat
rakoilla. Suurvalta-armeija oli teknisesti luotu ja koulutettu käymään sotaa
toista massa-armeijaa vastaan, joten
se ei kyennyt voittamaan kasvotonta
sissisotaa käyvää vihollista. Kansanliikkeen ja suurten mielenosoituksien
tuulet sotaa vastaan rauhan puolesta
kantautuivat Eurooppaan saakka, siten
myös Suomeen. Täälläkin järjestetyillä marsseilla vaadittiin rauhaa Vietnamiin.
Läntisessä Euroopassa voimistuivat uusvasemmistolaiset aatevirtaukset, jotka aiheuttivat mellakoita ja
levottomuuksia Saksan liittotasavallassa ja Espanjassa. Vuoden 1968 toukokuussa tilanne kärjistyi, ja Ranska
näytti olevan vallankumouksen partaalla. Opiskelijat valtasivat yliopistoja ja
rakensivat barrikadeja. Työläiset yhtyivät opiskelijoiden vaatimuksiin ja
vahvistivat tahtoaan lakkoilemalla. Liikehdintä ei Ranskassa johtanut vallankumoukseen, mutta jälleen esimerkin
innostamana suomalaiset ylioppilaat
myöhemmin syksyllä valtasivat Vanhan
ylioppilastalon julistaen vallankumouksen yliopistolla alkaneeksi.
Jos oli kylmän sodan toisella osa18
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puolella haasteensa, oli niitä myös
Neuvostoliiton johtamalla Varsovan
liitolla. Tshekkoslovakiasta kantautuneiden ”ihmiskasvoisen sosialismin”
vaatimukset olivat liikaa ja neuvostojohtoisesti vuoden 1968 elokuussa palautettiin panssareilla järjestys Prahaan.
Länsimaille yllätyksenä tullut valtaus
oli myös erittäin suuri pettymys tasavallan presidentti Urho Kekkoselle.
Aktiivisen puolueettomuuspolitiikan
tavoitteena oli kuitenkin ollut avoimien ystävyyssuhteiden luominen Neuvostoliittoon ja samalla toive siitä, että
Suomi olisi voinut toimia tässä asiassa esimerkkinä. Vuoden 1968 jälkeen
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tuolta turvallisuuspolitiikan ideologialta oli jossain määrin pohja hävinnyt.

Upseerit
kirjoittajina
Suomalainen turvallisuuspolitiikka
sisälsi siis kulmakivinään ulkopolitiikan ja sitä tukevan maanpuolustuksen.
Puolustuslaitoksen kannalta oli erittäin
merkityksellistä, että yhteiskunnallisen
kuohunnan keskellä virallisissa kannanotoissa puolustusvoimien merkitys tunnustettiin. Puolustuslaitoksen aseman
vakiinnuttaminen turvallisuuspoliittisessa keskustelussa edellytti kuitenkin
paljon työtä aikakaudelle poikkeuksellisella tavalla. Upseerit, majurit Risto
Hyvärinen, Aimo Pajunen ja Jaakko
Valtanen, kirjoittivat turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta koskevia
artikkeleita myös vähemmän maan-

Sotien jälkeen suomalaisessa turvallisuuspolitiikassa ulkopolitiikalla oli
selvästi keskeisin rooli toteutettaessa
puolueettomuuspolitiikkaa. 1960 -luvulla turvallisuuspolitiikka -käsitteeseen alettiin yhdistää myös maanpuolustus kaikkine eri osa-alueineen.
Totaalinen maanpuolustus jaettiin
vuonna 1961 laadultaan poliittisiin ja
hallinnollisiin, sotilaallisiin, henkisiin,
taloudellisiin osa-alueisiin sekä väestönsuojeluun. Vuoteen 1968 mennessä
käsitteestä totaalinen maanpuolustus
luovuttiin presidentin käskystä eikä
maanpuolustuksen osa-alueisiin kuulunut enää poliittisia toimenpiteitä.
Aihetta käsittelevä tutkimus antaa
varsin selkeän kuvan turvallisuuspolitiikka -käsitteen synnystä. Tällainen
tulkinta on näkökulmasidonnainen,
koska käsitys muuttuu merkittävästi
laajennettaessa tarkastelua ylimmän
johdon ulkopuolelle. Turvallisuuspolitiikkaan ja ennen kaikkea maanpuolustukseen liittyvää keskustelua
kuvattiin aikalaislehdistössä vähäiseksi, mutta käynnistyttyään se vilkastui
merkittävästi 1970 -luvulle siirryttäessä. Turvallisuuspolitiikkaa ryhdyttiin
opettamaan muun muassa eritasoisilla maanpuolustuskursseilla, mutta
suurelle yleisölle se tuli tutuksi erilaisten lehtiartikkelien kautta. Tosin
ymmärtämistä hankaloittivat lukuisat
sekaannukset eri käsitteiden välillä.
Turvallisuuspolitiikka oli välillä totaalista ja välillä puolueettomuuspolitiikka
oli eräs maanpuolustuksen keinoista.
Toisaalta varsin usein turvallisuuspolitiikkaan yhdistettiin talous-, sosiaali- ja kulttuuripolitiikkaa, koska
turvallisuudesta alkoi tulla valtiollisen turvallisuuden sijaan myös henkilökohtaista, yksilöllistä turvallisuutta.
Aikalaisten suorittamien tutkimuksien mukaan vuonna 1971 suomalaisista vain aniharvat tiesivät mitä
virallinen turvallisuuspolitiikka piti sisällään. Vielä 1970 -luvun puolessa välissä turvallisuuspolitiikkaa pidettiin
varsin pienen piirin, osin akateemisena,
keskusteluna.

Taustalla
valtiosopimukset
Maantieteellinen sijainti oli pysyvä, sellaiseksi koettiin myös valtiosopimusten
olemassaolo. Turvallisuuspoliittisella
diskurssilla pyrittiin soveltamaan näi-
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Turvallisuuspoliittinen
liturgia

teiskunnassa yhä enenevässä määrin
esiintyi radikaaleja mielipiteitä valtiollista turvallisuutta kohtaan. Ydinsodan
uhan aikakaudella puolustuslaitoksen
aseistus ja materiaalinen kehitys eivät
olleet ydinuhkaa vastaavia, mutta historia oli osoittanut, ettei materiaalia
voinut pitää yksinomaan ratkaisevana tekijänä. Näin usein kirjoitettiin,
vaikka todellisuus olisi saattanut olla
aivan toista.

Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit lähensivät osaltaan puolustuslaitosta ja muuta yhteiskuntaa. Kuva ensimmäiseltä maanpuolustuskurssilta vuodelta 1961.
puolustuksellisten lehtien palstoilla.
He saivat useissa yhteyksissä kiitosta kyvystä ja uskalluksesta ajatella
maanpuolustusta laaja-alaisesti myös
HVLPHUNLNVLUDXKDQW\|QMDSDVL¿VWLHQ
näkökulmasta.
Tarkasteltaessa edellä mainittujen
upseerien kirjoituksia vuosien 1964 67 välillä on niistä löydettävissä useita
teemoja, joilla rakennettiin maanpuolustuksen asemaa turvallisuuspolitiikan
osaksi. Teemojen tärkeysjärjestystä on
vaikeaa määritellä, mutta usein avaus
tehtiin historialliseen kokemukseen ja
maantieteelliseen sijaintiin vedoten.
Näin tapahtui huolimatta siitä, että yh-

19

den sopimuksien sisältöjä vastamaan
Suomen omaa tarvetta. Ahvenanmaan
asemaa määritettiin linnoittamattomuussopimuksilla 1920 -luvulla ja
Pa- riisin rauhansopimuksessa, mutta
Ahvenanmaan kysymys tuli esille
vain harvoin. Myöskään Pariisin rauhansopimus asevoiman vahvuutta ja
materiaalia rajoittavana tekijänä ei
enää vuoden 1963 jälkeen häirinnyt,
koska molemmat pääsopijaosapuolet Neuvostoliitto etunenässä olivat
hyväksyneet sen soveltamisen ohjushankintoihin liittyen. Sen sijaan useaan
otteeseen jatketun YYA -sopimuksen
Suomen puolustamista koskevat osat
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olivat huomattavasti varovaisemman
tulkinnan kohteena. Tässä yhteydessä sopimuksen vaatimukset tulkittiin
puolustuslaitoksen eduksi, koska
Neu- vostoliittokin edellytti Suomea
puolustettavan omin voimin. Tällöin
vaatimukset puolustusvoimien supistamiseksi olivat myös virallista ulkopolitiikkaa vastaan. Tällaiset tulkinnat
saattoivat olla virkamies- tai poliittisen
uran päätepisteitä.

Uhkakuvat
ja tehtävät
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Puolustusvoimien kehittämisessä sodan
uhkakuvan muuttuminen tai muuttaminen, miten sen sitten tulkitseekaan,
oli merkittävä edistysaskel. Kuten
usein lehdistössä esitettiin, oli bensiinipommien aiheuttamilta sienipilviltä
suojautuminen sadeviitan alle varsin
epäuskottavaa. Sen sijaan yllätyksenomaisen kaappaushyökkäyksen torjumiseen puolustusvoimilla oli varsin
hyvät mahdollisuudet. Uskottiin, että
kauhun tasapainossa oli edetty sel-

laiseen pisteeseen, jossa ydinaseiden
käyttäminen aiheuttaisi liian suuret tappiot sodan kaikille osapuolille. Muun
muassa Vietnamin sodasta luotu kuva
vahvisti uuden rajoitetun sodan uhkakuvan realistisuutta, vaikka kansainvälisesti uskottiinkin Yhdysvaltojen
käyttävän ydinasetta sodan ratkaisemiseksi. Niinpä puolustusvoimien tehtäväksi, jotka olivat tuossa vaiheessa
monelta osin tulkinnallisia, muodostui myös sodan ennalta ehkäisy, mikä
luonnollisesti edellytti jo rauhan aikana
tapahtuvaa valmistautumista niin suunnittelu - ja johtamisjärjestelmien osalta
kuin myös materiaalisen tilanteen parantamiseksi. Näin laajasta tehtävästä
puolustusvoimat pystyi hoitamaan sotilaallisen maanpuolustuksen, muihin
osa-alueisiin tarvittaisiin koko yhteiskunnan tukea. Maanpuolustuksen tuli
olla koko kansan asia ja jokaisen kansalaisen velvollisuus.
Retoriikka saattoi 1960-luvulla olla
monen mielestä varsin kaukana todellisuudesta, koska niin paljon armeijan koettiin olevan erillään muusta

Toimintaa ydinaseiden vaikutuspiirissä harjoiteltiin 1950- ja 60-luvuilla
käyttäen bensiinipommeja, sadeviittoja ja havuja.
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yhteiskunnasta. Tätä eroa pyrittiin
pienentämään maanpuolustusta koskevassa diskurssissa muun muassa
kuvaamalla puolustuspoliittista päätöksentekoa mahdollisimman demokraattiseksi. Huolimatta siitä, että puolustusneuvoston jäsenistöstä oli aikojen kuluessa vähennetty kenraaleja ja
lisätty parlamentaarisesti valittujen jäsenien määrää, oli päätöksenteko hyvin
presidenttikeskeistä.

Maanpuolustustahto
Talvisodassa vallinneen hengen merkitystä maanpuolustusasioissa muistettiin
myös korostaa. Maanpuolustustahdon
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi oli perustettu Henkisen Maanpuolustuksen
Suunnittelukunta (HMS), joka kuitenkin lakkauttamiseensa saakka joutui
vastustajien tulilinjalle. HMS:n ansioksi voidaan kuitenkin lukea lukuisien
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta koskevien seminaarien järjestäminen sekä erilaisten tutkimusraporttien ja
lehdistöanalyysien tekeminen. Maanpuolustustahtoa koskevien osuuksien
laadinnassa virallisissa julkaisuissa onnistuttiin aikalaisittain hienosti. Taitavuutta tai sattumaa osoitti se, että
virallisessa maanpuolustusretoriikassa
ei käytetty sellaisia sanoja, jotka aiheuttivat ajalle tyypillisesti ristiriitaisia tunteita. Yksi tällainen käsite oli isänmaa
-sana. Sitä käytettiin erityisesti erilaisten maanpuolustusjuhlien yhteydessä
ja niissä esitetyissä juhlapuheissa. Tätä
kautta isänmaa -sanaan rinnastui maanpuolustustahto, joka tässä yhteydessä
oli yhtä kuin järkkymätön halu osallistua maanpuolustustyöhön esimerkiksi
asevelvollisuuden kautta.
Sotien aikaiset sukupolvet olivat
oppineet kodin, uskonnon ja isänmaan
merkityksen. Nämä sanat sisälsivät valtavan tunnelatauksen, jossa yhdistyivät
sodan aiheuttamat pettymykset, pelot ja
kauhut. Toisaalta sanat kuvastivat sitä
pientä toivoa, joka pienen maan kohtalon kysymyksien edessä oli aina ollut
voimana. Isänmaan puolesta taistelleet selvisivät myös 1940-ja 50-lukujen
vaaran vuosista, evakkojen asuttamisesta ja yhteiskunnan jälleenrakentamisesta. Sitä eivät voineet nämä
kaiken kokeneet sukupolvet ymmärtää,
että heidän kasvattamansa jälkikasvu
oli valmis uhmaamaan menneisyyttä
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ja esittämään esimerkiksi isänmaasta
kriittisiä uudenlaisia merkityssisältöjä.

Näiden teemojen ympärillä liikkuneen
keskustelun mahdollisti puolustuspolitiikan saralla lisääntynyt avoimuus.
Julkisuuteen toimitettiin pääosin upseerien laatimia maanpuolustusta koskevia
kannanottoja, jotka olivat puolustusneuvostossa hyväksyttyjä. Varusmiehille jaettiin kotiin viemisiksi lehtisiä,
joissa hyvin harkitusti otettiin kantaa
turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin.
Tämän salailukulttuurin muutoksen toi
esille myös puolustusvoimain komentaja Yrjö Keinonen vuonna 1968, kun
hän puolustuslaitoksen materiaalista
perustaa koskevassa julkaisussa totesi
demokraattisessa järjestelmässä kansalaisilla olevan oikeuden tietää turvallisuutensa perusteista ja yhteisten
voimavarojen käytöstä.
Turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksen roolista käytiin 1960luvun lopulla lukuisia julkisia väittelyitä niin lehtien palstoilla kuin
erilaisissa turvallisuuspoliittisissa seminaareissa. Erilaiset rauhanliikkeet ja
sadankomiteat eturintamassa haastoivat turvallisuuspoliittista eliittiä ja puolustusvoimien henkilöstöä, upseereita
etupäässä. Tässä keskustelussa sukupolvien välinen ero oli jälleen havaittavissa, koska nuorempi sukupolvi oli
valmis keskustelemaan asioista vanhemman väen torjuessa vastaväitteet.
Huolimatta siitä, että maanpuolustusta
vastaan tehdyt verbaaliset hyökkäykset
hämmensivät ja vihastuttivat maanpuolustusmyönteistä väestöä, oli käydystä
debatista myös selkeää hyötyä maanpuolustukselle. Turvallisuuspolitiikan
sisältö tuli vähitellen tutuksi ja puolustusvoimien tehtävien sisällöt avautuivat myös laajemmalle kansalaisten
keskuuteen.
Tässä esitetyt maanpuolustuskeskusteluun liittyneet teemat ovat osin
historiaa yksinkertaistavia tulkintoja.
Näiden osakokonaisuuksien löytäminen ja teemoittelu laajasta lähdeaineistosta on nyt paljon yksinkertaisempaa
kuin käsiteltävällä aikakaudella. Esimerkiksi yllätyshyökkäys-käsite ei
ollut presidentti Kekkoselle ihan selvä
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Avoimuutta
ja keskustelua

Varusmiesten hankkimaa siviilikoulutusta hyödynnettiin entistä
enemmän 1960-luvun loppupuolelta lähtien.
lokakuussa 1969, kun hän luki Pääesikunnassa laadittua salaista arviota
puolustuskyvyn kehittämisen tavoitteista. Ainakin hän oli alleviivannut
usealla viivalla yllätyshyökkäykset-sanan ja kirjoittanut asiaa käsittelevän
tekstin viereen kysymykset: Mikä se
on? ja Miten se tapahtuu? Sinänsä asiassa ei ole mitään ihmeellistä, ehkä
Kekkoselta oli jäänyt tutustumatta
puolustusneuvostossa käsiteltyyn ja
myöhemmin julkaistuun kirjaseen
Maanpuolustuksen tienviitat vuonna
1967. Kirjasta pidettiin julkisuudessa
merkittävänä maanpuolustusta käsittelevänä perusohjelmana, jota arvostettiin myös maanpuolustusvastaisissa
joukoissa. Mielenkiintoista sen sijaan
on se, että Kekkonen tammikuussa
1969, eli liki vuotta ennen Pääesikunnan uhka-arviota, ojensi kenraali
Keinosta hänen valtiosopimusta käsittelevästä lausunnostaan käyttäen
sujuvasti ja oikeissa yhteyksissä yllätyshyökkäys-sanaa. Ehkäpä se oli
valtiomiesmäistä taituruutta tai vaihtoehtoisesti kirje kirjoitettiin esimerkiksi
ulkoasiainministeriössä.
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Puolustuslaitoksen
sisäinen kehittäminen
Maanpuolustusretoriikan kehittyminen oli osa kokonaismuutosta, johon
myös puolustusvoimien sisäinen kehittäminen liittyi. Se oli osin tavoitteellista, mutta myös luonnollista
kehitystä muuhun yhteiskuntaan verrattuna. Monet puolustusvoimiakin
koskevat uudistusajatukset esiintyivät
myös muissa vastaavissa instituutiossa.
Puolustusvoimia ei kannata tulkita pelkästään erillistapauksena, vaikka sen
erikoisasemaa usein korostettiin.
Kenraali Keinonen toimi puolustusvoimain komentaja vuosina 1965-69.
Hänen valintansa ja toimintansa komentajana on saanut kovaakin kritiikkiä osakseen, mutta kaiken ohella hän
esitti useita sellaisia uudistamiskohteita, jotka olivat monella tapaa aikaansa edellä. Ne olivat yhteiskunnallisesti
varsin moderneja näkemyksiä ja erityisesti ne olivat varsin radikaaleja hänen
johtamansa puolustuslaitoksen arjessa.
Siksi osa Keinosen alkuun laittamista
uudistuksista pysähtyi hänen eronsa
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jälkeen, mutta useat kehittyivät edelleen ja radikaalimmista jäi siemen itämään. Huolimatta siitä, että teorian ja
käytännön erot olivat suuret, asevelvollisten asema kehittyi myös käytännössä huomattavasti. Kutsuntajärjestelmä
ja siihen liittyvä tiedottaminen parani
huomattavasti, varusmiesten koulutusjärjestelyissä ryhdyttiin ottamaan huomioon erikoiskoulutukset ja heidän
sosiaalisiin asioihinsa kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Palveluksen
aikaisten asioiden edesauttamisen lisäksi kehittyvällä sosiaali- ja varusmiestoimikuntajärjestelmällä pyrittiin
parantamaan asevelvollisten sopeutumista palveluksen jälkeiseen aikaan
esimerkiksi nostamalla esille työllistyminen ja jopa avioliitto- ja perheasiat.

Aseistakieltäytyminen
Jos joukkotiedotuksen yleistyminen
oli maanpuolustuksellisesti etu, oli
se myös merkittävä haaste. Aseistakieltäytymiseen liittyvässä keskustelussa puolustuslaitos hävisi ensimmäisen
erän. Vuoden 1966 radikaalista passien polttamisesta syntyi julkisuuteen
vuosia kestänyt päivittäisaihe, jossa
seurattiin pääasiallisesti muutamien
aseistakieltäytyjien vaiheita. Tiedotusvälineissä puolustuslaitosta vastassa
kuvattiin olevan jatkuvasti suurentuvan rauhanarmeijan, johon kuuluivat
rauhanjoukkojen lisäksi omantunnonarkojen, siviilipalvelusmiesten ja
aseistakieltäytyjien laajeneva joukko.
Heidän mielestään oikeistolainen yhteiskunta hyväksymällä puolustuslaitoksen erityisaseman edesauttoi
sananvapauden ja ihmisoikeuksien riistoa sekä asetti kansalaiset kriisin tullen
suureen vaaraan, koska ”suursodan syttyessä Suomen armeijalla ei ole paljon
mitään tekemistä”.
Aseistakieltäytymisaallolta hävisi
pohja siten, miten se oli syntynytkin.
Julkisuuteen suunnatussa puolustuslaitoksen hieman viivästyneessä vastahyökkäyksessä esitettiin, miten
aseistakieltäytyjien määrä oli pysynyt
lähes samana viimeisen kymmenen
vuoden aikana, 0,5 prosentin molemmin puolin. Edelleen tuotiin näyttävästi esille, miten vuosittain 5 000 10 000 vapaaehtoista pyrkii palvelukseen. Näin keskustelu asian tiimoilta
vaimeni yksittäisiksi kannanotoiksi ja
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1970 -luvun alusta keskustelussa alkoi
esiintyä entistä enemmän poliittiseen
toimintaan liittyviä piirteitä.

Ei politiikkaa
armeijaan
Varsinkin sotilaat olivat halunneet
pitää puolustuslaitoksen päivänpolitiikan yläpuolella, koska valtion taloudellisen tilanteen vaihteluiden ei
haluttu vaikuttavan armeijan materiaalisen tilanteen kehittämiseen. Tämä
oli osin ristiriidassa niiden toiveiden
kanssa, joissa esitettiin maanpuolustuksen olevan koko kansan asia. Yhteiskunnallinen paine politisoitumisen
suhteen oli kuitenkin niin vahva, että
puolustuslinjoja oli tarkistettava. Ainoastaan henkilökunnan puolueettomuusperiaatteesta pidettiin tiukasti
kiinni vastapuheista huolimatta. Henkilökunnan puolueisiin kuulumattomuutta pidettiin eräänlaisena pidettävänä
maastonkohtana, josta ei tullut luopua.
Muuten erilaiset demokraattiset vaikuttamiskeinot vyöryivät muurien sisäpuolelle.

Varusmiestoimikunnat ja
Varusmiesliitto
Varusmiesten asema nostettiin esille
usein juuri autoritaariseen ympäristöön
vaikuttamiseksi. Pukeutumiseen, tervehtimiseen ja vapaa-aikaan liittyvät
uudistukset olivat merkittäviä, mutta
julkisuudessa vielä merkittävämmäksi vaikuttajaksi nousi muun muassa
varusmiestoimikuntien perustaminen.
Vuoden 1969 keväällä aloitettu kokeilu
varuskunnallisesta toimikunnista laajeni kattamaan koko puolustuslaitoksen. Huolimatta siitä, että toimikuntien
vaikutusmahdollisuuksiin ei alkuvaiheessa uskottu, toimikuntien jäsenien
valitsemisen suorittivat varusmiehet
keskuudestaan ja erityisesti korostettiin, että henkilökuntaan kuuluvalla
ohjaajalla ei ollut äänivaltaa. Toimikuntien toiminnan perusteet rikkoivat
siten perinteisiä käsityksiä puolustuslaitoksen tavasta toimia, tosin usein
vain teoriassa.
Varusmiesten asemaa kehittämään
perustettiin myös Varusmiesliitto. Järjestö oli samantyyppinen järjestäytymisen muoto kuin kouluissa ja
opiskelijoiden keskuudessa oli ajalle
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tyypillisesti esiintynyt. Alkuvaiheessa
Varusmiesliiton pyrkimyksenä oli vaikuttaa vähän kaikkiin puolustuslaitoksen asioihin, niihinkin, joihin sillä ei
olisi ollut mitään syytä puuttua. Siksi
sen näkemykset ja toiminta aiheutti kritiikkiä puolustusvoimien henkilöstön
keskuudessa eikä varusmiesliiton toiminta saanut julkisuudessakaan kovin
hyvää palautetta. Toiminnan voisi sanoa
rauhoittuneen ja normalisoituneen vuosikymmenen puoleenväliin mennessä.

Ammattiyhdistykset
Ammattiyhdistystoiminta ulottui myös
henkilökunnan keskuuteen. Kadettikunnan ja Upseeriliiton tehtäväkuvat
eriytyivät pitkälle nykypäivän kaltaisiksi. Upseeriliitosta tuli jäseniensä
edunvalvoja ja Kadettikunta puolestaan keskittyi aatteelliseen toimintaan
ja toisaalta myös turvallisuuspolitiikan opettamiseen eri yhteyksissä. Upseeriliiton toiminta oli varsin hillittyä
verrattuna esimerkiksi Aliupseeriliiton toimintaan, jonka etujärjestöluonne
tuli selkeästi esille yhtenäispäällystöön
siirryttäessä. Jo 1960 -luvun lopulla
liitto esitti luottamusmiesjärjestelmää
puolustuslaitokseen alipäällystön virkamiesluonteen korostuessa ja vaatimukset vahvenivat myöhemmin aina
lakkoaapisten tasolle saakka. Nehän
olivat tuolloin muotitavaraa. Varsin
poikkeuksellista oli kuitenkin, että
puolustuslaitoksen sisältä esitettiin
kritiikkiä vallitsevien epäkohtien poistamiseksi muun muassa henkilöstöjen välisen kastijaon osalta. Sittemmin
kantaa otettiin niin työaikoihin, palkkaukseen kuin myös koulutuskysymyksiin. Myös poliittinen toiminta
nähtiin varteenotettavana vaihtoehtona
vaikuttamiskeinoksi.

Parlamentaarinen
toiminta
Julkisuudessa merkittävästi puolustusvoimien kokonaiskehitykseen vaikutti
myös parlamentaarisen toiminnan lisääntyminen. Jo 1960 -luvulla lukuisat
komiteat istuivat miettimässä puolustuslaitosta koskevia asioita. Niiden
suurin vaikuttavuus lienee ollut juuri
julkisuudessa, koska niiden raporttien
sisältöjä julkaistiin laajasti. Komitea-

Kuva Puolustusvoimat.
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Ensimmäisen parlamentaarisen puolustuskomitean mietinnön luovutustilaisuus vuonna 1971.

mietintöjen pääteemoihin pystyttiin vetoamaan tiukan paikan tullen aivan
samalla tavalla kuin vedottiin virallisen
turvallisuuspolitiikan sisältökokonaisuuksiin.
Merkittävimmäksi noussee kuitenkin parlamentaarinen puolustuskomitea, joka vuonna 1971 jätti ensimmäisen
mietintönsä puolustuslaitoksen kehittämisen suuntalinjoista. Tärkeää oli se,
että komitea oli parlamentaaristen voimasuhteiden mukaisesti kokoonpantu
minkä seurauksena sen jäsenistö ei
ollut kovinkaan yksimielinen käsiteltävistä asioista. Merkittävää oli myös se,
että komitean alkuun saattamana laki
puolustusvoimista vahvistettiin vuoden
1974 kuluessa. Näin vahvistettiin puolustusvoimille tehtävät ja sen asema
osana yhteiskuntaa. Parlamentaarisen
puolustuskomitean mietinnössä esitettiin myös perustettavaksi toinen komitea miettimään miten puolustuslaitos
saataisiin sopeutettua ympäröivään yhteiskuntaan. Tämän puolustuslaitoskomitean osamietintö julkaistiin vuonna
1973 ja lopullinen mietintö vuonna

1976. Tuolloin useat yhteiskunnallistumiseen liittyvät asiakokonaisuudet
olivat jo käynnissä tai toteutuneet.

Puolustusvoimien
asema selkiytyy

Kapteeni, VTM Jami Virta palvelee
Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen laitoksen opettajana ja valmistelee väitöskirjaa artikkelin aiheesta.
Hän ottaa mielellään vastaan aiheeseen liittyviä kommentteja osoitteella
MDPLYLUWD#PLO¿ 

Merkittävimmät yhteiskunnan kehityksen vaikutukset puolustuslaitoksessa
kohdistuivat siten tiedotus- ja julkisuustekijöihin, kansalaisoikeuksien ja
osallistumis- sekä vaikutusedellytyksien kehittymiseen. Vuosikymmenen
aikana puolustuslaitoksesta välittynyt kuva kirkastui ja sisälsi kansalaisten odotuksia vastaavia mielikuvia.
Käytännön toiminnasta ne saattoivat
vielä olla kuitenkin varsin kaukana.
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin turvallisuusjärjestelyihin osallistuessaan virka-apua antaen
vuonna 1975 puolustusvoimat oli suoriutunut eniten kansalaisia epäilyttävästä tehtävästä ja oli näin ollut hetken
osa jokapäiväistä yhteiskuntaa muutenkin kuin retorisesti.
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Onko EU suomalaisille
vara-Nato?
Teksti: Risto Sinkko

Keskustelu Suomen puolustuspolitiikan ratkaisuista
näyttää lainehtivan vuodesta toiseen. Poliitikkoja
arvioidaan sen mukaan, mitä mieltä he ovat
liittymisestämme Natoon, ja asiaa koskevia
mielipidetutkimuksia toistetaan uudestaan ja uudestaan,
vaikka tulos ei juuri näyttäisi muuttuvan. Artikkelissaan
YTM Risto Sinkko tarkastelee mielipidetutkimuksista
tehtäviä johtopäätelmiä.

K

eskustelussa selitetään kansalaistemme Nato-vastaista mielipidettä sillä, että heidän
näkemyksensä Euroopan Unionin tarjoamista ”turvatakuista” on epärealistinen. EU:n mahdollisuuksiin turvata
yksittäistä jäsenmaata sotilaallisesti
ei tässä oteta kantaa. Sen sijaan kiinnitetään huomiota siihen, että kansalaisten näkemyksissä EU:n turvapuoli
kyllä korostuu. Mielipidetutkimusten
mukaan suomalaiset ovat yksi kriittisimmin yleensä EU:hun suhtautuvista
kansakunnista.

Maanpuolustustiedotuksen
suunnittelukunnan
tutkimukset
Vuodesta 2004 lähtien Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)
on tutkimuksissaan käyttänyt seuraavaa kysymystä: ”Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä?
Millainen vaikutus niillä on Suomen ja
suomalaisten turvallisuuteen?”. Vastausvaihtoehdot ovat: Lisää turvallisuutta, ei vaikutusta, ei osaa sanoa,
vähentää turvallisuutta.
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Taulukkoon olen laskenut neljältä
tutkimusvuodelta nettovaikutuksen,
eli vähentänyt vaihtoehtojen saamissa
osuuksissa turvallisuutta vähentämisestä turvallisuuden lisäämisen. Positiivinen nettovaikutus tarkoittaa näin
turvallisuuden lisääntymistä (tai tunnetta siitä) ja negatiivinen turvallisuuden vähentymistä.
Vuonna 2004 suurimman negatiivisen arvon sai Venäjän julistama sota
terrorismia vastaan. Positiivisella puolella suurimmat luvut saivat Suomen
osallistuminen EU:n yhteisen puolustuksen järjestämiseen ja Suomen jäsenyys EU:ssa.
Kaksi vuotta myöhemmin tilanne
näyttää jo muuttuneen. Aikaisemmin
kysyttyjä asioita on jätetty pois, ja selkeimmäksi turvattomuutta aiheuttavaksi tekijäksi nousee USA:n julistama
sota terrorismia vastaan. Toiseksi negatiivisin tekijä oli nyt Turkin mahdollinen liittyminen EU:n jäseneksi.
Turkki-asia on mahdollisesti vaikuttanut myös siihen, kuinka ihmiset yleensä arvioivat Suomen jäsenyyttä EU:ssa
turvallisuutta lisäävänä tekijänä - näin
ajattelevien osuus on pienentymään
päin.
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Risto Sinkko
Positiivisin tekijä oli vastaajien
mielestä 2006 Suomen osallistuminen
EU:n yhteisen puolustuksen järjestämiseen ja tämän tekijän positiivisuus
kasvaa vielä voimakkaasti vuoden
2007 tilanteeseen tultaessa. Muutkin
Euroopan Unioniin liittyvät turvallisuustekijät koetaan nyt selvästi voimakkaampina. Tulos on yllättävä siinä
mielessä, että muuten suomalaiset edelleenkin suhtautuvat kriittisesti EU:hun
ja sen toimiin. Vaikka maatalous muodostaa BKT:stämme enää noin prosentin, on suomalaisten ajattelu ehkä
niin konservatiivista, että EU:n maatalouteemme vaikuttavat päätökset esimerkiksi sokerijuurikaspäätös ja
141-tukiasiat - koetaan erittäin voimakkaasti. Turvallisuuspolitiikan kannalta
voisi kuitenkin melkein sanoa, että suomalaisille EU:sta on tullut jonkinlainen
”vara-NATO”.

artikkelit

Terrorismiin liittyvien asioiden negatiivinen vaikutus turvallisuuteen koetaan
vuoden 2007 tuloksen mukaan entistä
pienemmäksi, ja niinpä ensimmäistä
kertaa eniten turvattomuutta aiheuttavaksi tekijäksi nouseekin ulkomaisen omistuksen lisääntyminen Suomen
talouselämässä.
Kansainvälisen politiikan tapahtumana Suomen liittyminen EU:n näyttää
vaikuttaneen myös toiseen kansalaisilta kysyttyyn asiaan, näkemykseen
puolustusvoimiemme pärjäämisestä tavanomaisessa sodassa. Alhaisimmilla
luottamus puolustuskykyymme on mittausten mukaan ollut 1970-luvun lopulla YYA-sopimuksen ollessa vielä
voimissaan. Paremmalta asia alkoi
näyttää jo 1980-luvun aseriisuntasopimusten jälkeen, ja Neuvostoliiton
kaatuminen nosti selkeästi uskoa puolustusvoimiimme tavanomaisessa sodassa. EU:hun liittymisen jälkeen
2000-luvulla parhaimmillaan yli 60 %
tutkimuksen vastaajista on pitänyt puolustusmahdollisuuksiamme hyvinä, ja
samalla tasolla ollaan edelleenkin. EU
näyttäisi siis antavan kansalaisille itseluottamusta puolustusmielessä. Ristiriitaiselta näyttää kuitenkin se, että
samalla kansalaisten turvattomuuden
tunne ei näytä poistuvan.

Turvattomuuden tunne eikö se koskaan poistu?
Ihmisten turvallisuuden - tai turvattomuuden - tunne ja kokeminen on
asia, josta poliitikkojen on aina helppo
puhua. Tietenkin kysymys on myös asioista, jotka viranomaisten todella pitää
hoitaa, jotta ihmiset voisivat jatkaa arkipäivän askareitaan ja elämäänsä taloudessa ja tuotannossa. Muutenhan
valtio ja kansakunta eivät menesty.
Ulkoinen turvallisuus on usein kuitenkin oman maan viranomaisista riippumaton asia, siihen pitää vain yrittää
sopeutua silloin kun erilaiset uhat ja
häiriötekijät kasvavat. MTS on seurannut kansalaisten turvallisuuden tunnetta ”nykyisen maailmantilan” kannalta
1990-luvun alusta alkaen.
Koko 1990-lukua sävytti ulkoisen turvallisuuden mielessä ainakin
tilanne Balkanilla. Kuvion ensimmäi-

Kuva Lauri Inna.

EU lisännyt luottamusta
puolustuskykyyn

Suomalaisia sotilaita valmistautumassa toimintaan Tshadissa Camp
Europassa EU-johtoisessa operaatiossa. EU näyttäisi antavan kansalaisille itseluottamusta myös oman maan puolustuksessa.
MTS:n tutkimukset turvattomuuden
aiheuttajista
Turvallisuuteen vaikuttava tekijä
Suomen osallistuminen EU:n yhteisen
puolustuksen järjestämiseen
Suomen jäsenyys EU:ssa
EU:n toiminta terrorismia vastaan
Suomen kansainv. taloudellisen
kanssakäymisen lisääntyminen
Suomal. yksikön mukanaolo EU:n nopean
toiminnan joukoissa
Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus
Ruotsin sotilaallinen liittoutumattomuus
Viron, Latvian ja Liettuan jäsenyys Natossa
Ruotsin mahdollinen liittyminen Naton
jäseneksi
Suomen mahdollinen liittyminen Naton
jäseneksi
Suomalaisten osall. kriisinhallintatehtäviin
sotaa käyvillä alueilla
Ukrainan mahdollinen liittyminen Naton
jäseneksi
Turkin mahdollinen liittyminen EU:n
jäseneksi
Venäjän julistama sota terrorismia vastaan
Yhdysvaltojen julistama sota terrorismia
vastaan
Ulkomaisen omistuksen lisääntyminen
Suomen talouselämässä
Venäjän ja Naton suhteiden tiivistyminen
Venäjän ja Baltian maiden väliset suhteet
Näkymät Venäjän ja EU:n suhteissa
EU:n laajentuminen Baltiaan ja itäiseen
Keski-Eurooppaan

Nettovaikutus

tunteeseen

%

2005

2006

2007

41

43

42

63

41
37

47
36

36
28

54
51

24

26
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17
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25
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13
5
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12
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3
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5

3
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-33
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-27
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-36

-29
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-32

-31
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ei kysytty
ei kysytty
ei kysytty

ei kysytty
ei kysytty
ei kysytty

-13

-13

ei kysytty

ei kysytty

sissä vuosissa näkyy Neuvostoliiton
kaatumiseen johtanut kehitys, ja sitä
seurannut tietty Baltian maita koskeva
epävarmuus. Varsinaiset kriisit olivat
kuitenkin Jugoslavian raunioilla. Ensin
käytiin Bosnian sota ja sitten sota - tai
sissisota - Kosovossa. Kosovon sota
päättyi Naton hyökkäykseen, joka toteutettiin pääasiassa ilmapommituksin.
Bosnian sota näyttää MTS:n tulosten
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turvallisuuden

2004

mukaan heijastuvan suomalaisten turvattomuuden kokemuksessa, mutta
Kosovon sota ei enää niinkään. Vasta
pommitusten vuonna 1999 olonsa turvattomaksi kokevien osuus kasvoi.
Seuraava ihmisten ulkoisen turvallisuuden kokemista järkyttävä tapahtuma oli terrorihyökkäys New Yorkiin
ja Washingtoniin 11. syyskuuta 2001.
Tutkimuksen kannalta valitettavasti
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tuon vuoden syksyllä MTS:n tutkimusta ei tehty, mutta näyttää siltä, että
lokakuussa 2001 aloitettu hyökkäys
Afganistaniin vaikuttaa turvattomuuden kokemiseen vielä seuraavanakin
vuonna voimakkaasti.
Syksyn 2002 mittaus antaa tulokseksi toistaiseksi 2000-luvulla mitatun
turvattomuuden kokemisen suurimman
arvon, mutta sen jälkeenkään ei turvattomuuden tunne ole voimakkaasti
laskenut - Afganistania seurasi USA:n
hyökkäys Irakiin maaliskuussa 2003
ja levottoman tilanteen pitkittyminen
siellä. Kuvioon onkin piirretty arvionvarainen trendiviiva vuodesta 1998
lähtien. Tämä trendi näyttää selvästi
johtavan turvattomuuden tunteen lisääntymiseen päin - mahdollisesti myös
lähivuosina.
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Tätä MTS:n mittaustapaa voi kyllä
moittia siitä, että se ei tavallaan ota
lainkaan kantaa siihen, millainen kansalaisten kokema turvallisuustilanne
on juuri nyt. Perusolettamuksena on
- ilman mitään perusteltua syytä - se,
että tilanne olisi hyvä, ja mitataan vain
muutosta huonompaan tai parempaan,
ja samalla annetaan vastaajalle myös
vaihtoehto ”ei eroa nykyiseen”. Silti
on syytä todeta, että trendi on samansuuntainen myös Ruotsissa. Se, että
ainakaan vielä meillä ei ole tehty samansuuntaisia ratkaisuja puolustuspolitiikassa kuin Ruotsissa, ei näyttäisi
vaikuttavan asiaan.
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Risto Sinkko, yhteiskuntatieteiden
maisteri, majuri res, on viestinnän tutkija,
joka on pitkään tutkinut mm. varusmiesten ja reserviläisten maanpuolustustahtoa.
Hän on Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen laitoksen tohtoriopiskelija. 

Rakentaja Suomen koko itsenäisyyden ajan.

Jatkuva rakentaminen on talouskasvun ja kehittymisen näkyvin merkki kaikkialla maailmassa, niin myös
Suomessa. Toimiakseen yhteiskunnat tarvitsevat
teitä, tunneleita, taloja ja tehtaita. Me rakennamme
niitä. Kokemuksemme ja osaamisemme ulottuvat
kallioluolien pohjalta pilvenpiirtäjien katoille, niin
kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

www.lemminkainen.fi
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Kutsumusta
ja yksilöllisyyttä
Teksti: Jukka Heinänen

Upseeriston arvotutkimuksen tulokset vahvistavat
käsitystä upseeriston arvojen pysyvyydestä. Perusarvot
ovat säilyneet vahvoina ja yhtenäisinä, mutta erityisesti
nuorten keskuudessa yksilöllisyyden ja
ammatillistumisen voimistuminen korostuu.
Kirjoituksessa vertaillaan vuonna 2007 toteutetun
arvotutkimuksen tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin.
Taustaa

Ketkä vastasivat?

Upseeriston arvotutkimus toteutettiin nyt
neljättä kertaa. Eversti Jukka Ojala teki
seurantatutkimuksen vuonna 1998 diplomityönsä (1992) pohjalta. Vuonna 2004
kapteeni Jarno Limnéll jatkoi omalla
seurantatutkimuksellaan arvokasta tutkimustyötä hyödyntäen pääsääntöisesti
samoja kysymyksiä. Tälläkin kerralla
110 eettisestä väittämästä 90 oli samassa
muodossa kuin on ollut alkuperäisestä
tutkimuksesta alkaen.

Perusajatuksena on ollut pitää vastaajaryhmät mahdollisimman identtisinä
kaikissa tutkimuksissa ajallisen vertailun mahdollistamiseksi ja muutoksen
havainnoimiseksi. Tähän seurantatutkimukseen otettiin uutena ajankohtaisena
ryhmänä Itäisen Maanpuolustusalueen
Esikunnan upseeristo sekä suurena vaikuttajaryhmänä puolustushaarakoulujen
opettajakuntaa. Tulkittuja vastauslomakkeita kertyi vuoden 2007 kesä- ja

Jukka Heinänen
lokakuun välisenä aikana toteutetulle kyselylle kaikkiaan 1106, jolla saavutettiin
75 %:n vastausprosentti.

Ammattiylpeyttä
ja kutsumusta
Kadettiupseeristo on erittäin ylpeä
omasta ammatistaan ja koulutuksestaan. Enemmän kuin kahdeksan upseeria kymmenestä uskoo yhteiskunnan
arvostavan upseerin työtä. Saman
verran virassa olevasta upseeristosta
kokee ylpeyttä ammatistaan verrattuna muihin akateemisiin siviiliammatteihin. Yhtä suuri osa vastaajista
kokee olevansa kutsumusammatissa.
Muutokset kutsumuksellisuudessa ovat
pieniä, mutta selviä muutossuuntia
on havaittavissa. Kapteeneilla kutsumuksellisuus on kasvussa, kun taas
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vanhemmalla upseeristolla on havaittavissa lievää laskua. Siksi ei olekaan
yllätys, että upseeristolla on myös erittäin voimakas tunne vahvasta ammatti-identiteetistä. Se on säilynyt lähes
muuttumattomana vuodesta toiseen.
Yli 95 prosenttia vastaajista kokee
edelleen ammatti-identiteetin vahvana.
Kun tähän lisätään upseeriston lähes
yksimielinen käsitys ammatin perusedellytyksenä olevasta kyvystä kantaa
vastuuta, voidaan todeta upseeriston
ammatillisen itsetunnon olevan vahvalla ja yhtenäisellä pohjalla.

Upseeri
on lojaali?
Yleisesti ottaen upseeria pidetään lojaalina. Hän on lojaali esimiestään ja
ennen kaikkea häneltä saamaansa tehtävää kohtaan. Samalla hän huolehtii
alaistensa hyvinvoinnista ja tarpeista.
Tähänhän meidät kasvatetaan. Mutta
onko todellisuudessa näin? Tutkimuksesta selviää, että upseeriston lojaalisuus on säilynyt edelleen korkeana.
Ennen kaikkea lojaalisuus muita upseereita kohtaan on pitänyt tasonsa ja alaisista pidetään huolta pyyteettömästi.
Merkittävin lasku on tapahtunut väittämässä ” Upseerin on oltava ehdottoman lojaali valtiojohdon määrittämälle
turvallisuuspoliittiselle linjalle”. Kaikista vastaajista hieman alle 80 % on
väittämän kanssa samaa mieltä. Majurit ja heitä vanhemmat ovat eniten
samaa mieltä kun taas kapteenit ja
heitä nuoremmat, pois lukien opintonsa aloittaneet kadetit, ovat selkeämmin
asiasta eri mieltä. Heidänkin joukossaan samaa mieltä olevien osuus on
noin 70 %. Laskua vuodesta 2004 on
noin 10 prosenttiyksikköä ja voimakkainta lasku on juuri nuorten keskuudessa.

käynnissä. Yhtä voimakasta tukea ei
saavuteta tarkasteltaessa suhtautumista hyökkäykselliseen sodankäyntiin
tai taistelemiseen kansainvälisissä joukoissa. Väittämässä, jossa tiedusteltiin
suhtautumista hyökkäyssotaan omien
rajojen ulkopuolella omien esimiesten alaisuudessa, vastaukset jakautuivat
selvästi. Noin 70 % vastaajista suhtautui asiaan myönteisesti. Vähiten kannatusta asia sai opintonsa aloittaneiden
kadettien ja evp-upseereiden keskuudessa.

Kansainväliset tehtävät
ja liittoutuminen
Tutkimuksessa kysyttiin kantaa osallistumisesta kansainvälisiin tehtäviin

väittämällä ” Olen valmis taistelemaan kansainvälisissä joukoissa rauhan
palauttamiseksi jossakin vieraassa
maassa.” Kysymyksen asettelu on luonteeltaan voimakas, mikä saattaa olla
syynä myönteisten vastausten vähäiseen määrään. Vain 45 % suhtautuu
asiaan myönteisesti. Laskua vuodesta
1992 on 15 %. Toisaalta edellisestä
tutkimuksesta kasvua on muutama
prosenttiyksikkö. Vastaukset ovat
yhdenmukaisia muiden aihepiiristä
tehtyjen kyselyiden kanssa. Myös kansainvälisiin tehtäviin osallistumisen
liitos ja mahdollinen hyöty Suomen
turvallisuuteen koetaan osin häilyvänä.
Alle 60 % vastaajista kokee osallistumalla kansainvälisiin tehtäviin hyödyntävänsä kotimaan turvallisuutta.

Sodankäynnin
hyväksyminen
Ennakko-oletuksena voisi pitää upseeriston lähtökohtaista hyväksyntää puolustukselliseen sodankäyntiin mukaan
lukien tähän liittyvä toisen ihmisen vahingoittaminen. Tutkimustulosten perusteella näin näyttäisi todella olevan.
Kaikissa sotilasarvoryhmissä yli 94
% hyväksyy toisen ihmisen vahingoittamisen puolustuksellisessa sodan29
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Tutkimuksessa ei kysytty suoraa
mielipidettä Suomen liittoutumisesta.
Asiaa lähestyttiin arvojen kautta. Kysyttäessä, että vaikuttaisiko Natoon liittyminen vastaajan arvoihin upseerina,
66 % ilmoitti, että sillä ei olisi vaikutusta omiin arvoihin. Kadetista kapteeniin suhtautuminen oli varauksellisinta,
kun taas heitä vanhemmilla usko arvojen muuttumattomuuteen oli suurinta.
Vastausjakaumille tunnusomaista oli
suuri vastaajajoukko (nuorilla 16 %),
joka ei osannut tai halunnut muodostaa
kantaansa. Tämä on luonnollista, koska
useat varmasti kokevat, ettei heillä ole
riittävästi tietoa kysymykseen vastaamiseen.

Kadettilupaus
ja kadettikasvatus
Kadettilupausta pidetään varmasti velvoittavimpana lupauksena, jonka kadettiupseeri sotilasurallaan vannoo.
Tästä näkökulmasta on luonnollista,
että upseerit väittävät muistavansa kadettilupauksen sisällön hyvin. Virassa
olevista upseereista yli 80 % väittää
muistavansa lupauksen sisällön. Kuitenkaan kaikista vastaajista vain noin
neljä kymmenestä ilmoittaa kadettilupauksella olevan jotain merkitystä jokapäiväisessä elämässä. Alimmillaan
lupauksen kosketuspinta arkielämään
tuntuu olevan nuorilla. Vanhempien sotilaiden ryhmässä merkitys selvästi korostuu. Itse uskon tämän johtuvan siitä,
että kadettilupaus koetaan ennen kaikkea juhlavaksi lupaukseksi ja sisällöltään etäiseksi arkielämästä. Koetaan,
että sillä ei ole tarkoituskaan olla arkielämää ohjaavaa vaikutusta. Varsinaisesta arvonalennuksesta ei kuitenkaan
voida missään nimessä puhua, muutenhan sisältöäkään ei muistettaisi.
Kuitenkin hieman ongelmallista on se
tosiasia, että huonoiten kadettilupauksen kokevat muistavansa 2.- 4. vuosikurssin kadetit.
Samansuuntaisia ovat vastaukset
kadettikasvatuksen osalta. Vanhemmat upseerit ovat selkeämmin sitä
mieltä, että kadettikasvatuksen tulee
olla osa kadettien koulutusta. Alimman kannatuksen kadettikasvatus saa
nimenomaan vanhempien kadettien ja
vastavalmistuneiden keskuudessa.
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Ammatti
muiden joukossa?
Vain puolet vastaajista oli enää sitä
mieltä, että upseeri palvelee puolustusvoimia 24 tuntia vuorokaudessa. Laskeva kehityssuunta on ollut vallitseva
ensimmäisestä tutkimuksesta alkaen.
Laskua on tapahtunut kaikissa ryhmissä ollen alimmillaan nuorilla upseereilla. Vanhemmilla tämä ajatusmalli on
esillä huomattavasti voimakkaammin,
mutta heilläkin laskua on muutama
prosenttiyksikkö tutkimusten välillä.
Itse en usko, että nuoret ja vanhemmat
ajattelisivat asiasta kovinkaan paljon
eri tavalla. Ennen kaikkea kysymys on
siitä, mitä palvelemisella tarkoitetaan.
Tätäkin oletusta tukee se, että suurimman kannatuksen väittämä saa juuri
opintonsa aloittaneilta kadeteilta.

Upseeri
ja perhe
Upseerit kokevat perheen merkitykselliseksi monessakin suhteessa. Tutkimuksesta voidaan tehdä useita
havaintoja. Ensinnäkin perheen rooli
omien arvojen ja sisäisten käyttäytymismallien muodostumisessa on kasvamassa nuorten keskuudessa. Kun
aikaisemmin koulun merkitys oli korostuneempi, nyt kodin rooli on nousemassa sen rinnalle. Toiseksi upseereille
perhe on noussut merkittäväksi tekijäksi tehtäessä päätöksiä mm. omasta
urasta. Ja kolmanneksi kehityssuunta,
jossa upseerit kokivat joutuvansa olemaan liikaa pois kotoa, on pysähtynyt
pois lukien vanhemmat upseerit.

Yhteinen
ammattietiikka
Tutkimuksessa on useita väittämiä upseerien ammattietiikasta. Kaikista vastaajista noin 90 % on sitä mieltä, että
upseeristolla tulisi olla yhteinen ammattietiikka. Toisaalta 80 % on sitä
mieltä, että eettiset ajatukset ovat henkilökohtaisia. Aikaisemmin todettiin jo
kodin roolin merkitys arvojen taustalla. Lisäksi nuorilla korostuvat yksilölliset valinnat ja yksilöllisyys yleensä.
Noin 90 % on sitä mieltä, että kirjoitettua eettistä säännöstöä ei kuitenkaan tarvita. Tässä kokonaisuudessa
on mielestäni myös puolustusvoimien
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ja Kadettikunnan haaste, jos upseeriston arvopohjaan haluttaisiin vaikuttaa.
Puolustusvoimille haastetta lisää upseeriston kokemus, että omat uratavoitteet yhtyvät heikosti puolustusvoimien
tavoitteisiin. Jos upseeriston arvoihin
haluttaisiin vaikuttaa, sen tulisi tapahtua yksilön oman kokemuksen ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta
omaehtoisesti, eikä niinkään ylhäältä
annettuna.

Johtopäätöksiä
Upseeriston perusarvot ovat säilyneet
lähes muuttumattomina. Upseerin perinteiset perushyveet voivat edelleen
hyvin. Meillä korostuvat edelleen kutsumuksellisuus, lojaalisuus, ahkeruus
ja kunnianhimo. Myös halu kehittyä on
upseereille luonteenomaista. Merkittävimpiä kehitystrendejä ovat nuorten
yksilöllisyyden kasvu ja entistä aikaisempi ammatillistuminen.
Kadettikunnan arvoseminaarissa
helmikuussa professori Vesa Routamaa
otti esille arvotutkimuksen kommenttipuheenvuorossaan upseeriston arvojen
yhtenäisyyden. Upseeristo vaikuttaisi
olevan arvoiltaan erittäin homogeenistä. Kuitenkin johdamme arvoiltaan
erittäin heterogeenistä joukkoa. Seuraavassa arvotutkimuksessa, kun sellainen tehdään, olisi mielenkiintoista
selvittää, onko arvojen yhtenäisyys upseeristolle ja puolustusvoimille vahvuus vai professori Routamaan hieman
provosoivasti mainitsema tikittävä aikapommi.
Tulevaisuudessa olisikin pidettävä
huolta upseeriston arvopohjan laajaalaisuudesta. Kansainvälisten tehtävien merkityksen kasvun myötä olisikin
huolehdittava, että kutsumuksellisuuden ja lojaalisuuden rinnalla olisivat
vielä suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus.
Kapteeniksi 4.6. ylennetty Jukka
Heinänen palvelee Panssariprikaatissa
yksikön varapäällikkönä. Hän vastasi
uusimman upseerien arvotutkimuksen
toimeenpanosta.
Upseerien arvoseminaarista julkaistu kirja on ladattavissa Kadettikunnan verkkosivuilta: www.kadettiNXQWD¿

Nammo Lapua Oy
PL 5
62101 Lapua
Puh. (06) 4310 111
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Sotilasperinteet
puolustusvoimien rakennemuutoksissa
Teksti: Marko Palokangas

Suomalaiset sotilasperinteet ovat sukupolvelta toiselle
siirtyviä tapoja, muistoja ja arvoja, jotka korostavat
kansallista yhteenkuuluvuutta kertomalla menneiden
polvien saavutuksista ja uhrauksista, työstä ja taistelusta
maan puolesta. Suurten muutosten aikoina
sotilaselämässä yhteisiksi koettujen tapojen ja
perinteiden arvo on korostumassa.

S

otilasjoukon identiteetti muodostuu monista tekijöistä, joista
yhden on todettu olevan yhteenkuuluvuutta syventävät perinteet,
joilla on vaalittu yhteisiä arvoja joukon
sisäisen hengen vahvistamiseksi. Perinteet ovat myös vaikeina aikoina
auttaneet sotilaita löytämään yksilöitä
yhdistäviä konkreettisia elämänarvoja, kuten maakunnallisia tapoja sekä
henkilökohtaisia harrastuksia, taitoja
ja ominaisuuksia. Yleisen asevelvollisuuden ollessa Suomen puolustuksen suuri voimavara on perinteiden
merkitys maanpuolustuksen päämäärien saattamisessa kansan pariin korostumassa oleva tekijä. Nyt, kun
puolustusvoimat käy läpi suurinta rakennemuutostaan sitten viime sotien
jälkeisten järjestelyiden, on syytä korostaa perinteiden olemassaoloa ja perinnetietoisuutta. Liekö monikaan asia
luonut niin lujia siteitä Suomen kansan
eri miespolvien välille kuin ovat tehneet asevelvollisuusaikana omaksutut
tavat ja perinteet.
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Suomalaiskansallisia
sotilasperinteitä
Perinteet - erityisesti sotilasperinteet ovat ikivanhoja. Perinne tai perinnäistapa eli traditio on syntynyt vuosien ja
vuosisatojen kuluessa niistä tavoista ja
arvoista, jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Eri maissa sotilaat ovat
yleisesti omaksuneet kansainvälisesti
yhtenäisiä tapoja, sotilasperinteitä. Sotilasjoukon nimeä ja lippua, sotajoukon tärkeintä symbolia, voitaneen pitää
joukon historian ohella keskeisimpinä
perinteiden osatekijöinä. Näiden lisäksi muita perinteitä ovat sotilaspuku eli
univormu, sotilaalliset käyttäytymisnormit, kunniamarssit ja vuosipäivät.
Sotilaallisesti muodostettu ja johdettu
joukko, etenkin itsenäinen joukkoosasto sekä sitä vastaava esikunta tai
laitos, on omaksunut itselleen erilaisia
tapoja korostaa menneisyyttään. Näistä
tavoista ovat ajan kuluessa muodostuneet sotilasjoukolle perinteet, joita uskollisesti vaalitaan.
Tarkasteltaessa suomalaisten sotilasperinteiden muodostumiseen vaikuttaneita tekijöitä on muistettava
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Marko Palokangas
kansallisen sotaväen historian jakautuminen kolmeen toisistaan selvästi
erillään olevaan aikakauteen; ruotsinvallan-, autonomian- ja itsenäisyyden
aikakausiin. Näistä jokaisella ovat epäilemättä olleet omat erityispiirteensä
ja vaikutteensa perinteiden kehittymiselle. Sotaväki oli näiden aikakausien
välillä jopa täysin lakkautettunakin
kahteen otteeseen, ensin neljän ja sitten
kolmentoista vuoden ajan.
Johtavana periaatteena suomalaisten sotilasperinteiden luomisessa ja
niiden kehittämisessä koko itsenäisyyden aikana ovat olleet asevoimissa palvelevien yhteenkuuluvuuden tunteen
kasvattaminen sekä palvelusmotivaati-

artikkelit
on ylläpito ja kehittäminen. Alueellisten sekä maakunnallisten tunnusten
ja nimien käytöllä on taasen pyritty
luomaan yhteydet paikkakunnan ja
rekrytointialueen väestöön - laajemmin katsottuna koko Suomen kansaan.
Puolustusvoimien toimintaan liittyvät
merkittävät historialliset tapahtumat ja
perinteet on tarkoitettu siirrettäviksi
edelleen tuleville sukupolville. Sotilasperinteiden arvopohjan säilyttäminen
on asevelvollisuusjärjestelmän kautta
kaikkien suomalaisten yhteinen asia.
Suomalaisten sotilashistorian voidaan katsoa alkavan keskiajalta, jolloin
jokainen vapaa mies oli velvollinen
osallistumaan valtakunnan ja kotiseudun puolustamiseen. Sotalaitoksen
kehityksen kannalta ensimmäinen merkittävä tekijä oli kuningas Mauno Ladonlukon vuonna 1279 antama niin
sanottu Alsnön sääntö. Se takasi verovapauden talonpojalle, joka varusti
miehen ja hevosen tarvittaviin sotajoukkoihin.
Ensimmäiset suomalaisiksi katsottavat joukko-osastoperinteet ovat
syntyneet kaiketi 1500-luvulla, kun
kuningas Kustaa Vaasa perusti yleiseen väenottoon pohjautuvan kansallisen sotaväen. Suomalaisista sotilaista
muodostetut joukko-osastot nimettiin
yleensä erisnimellä 1600-luvulta alkaen
joukon sijoituspaikkakunnan tai täydennysalueen mukaan. Juuri tätä tapaa
noudattaen otettiin myös itsenäisen
Suomen sotaväessä käyttöön alusta
alkaen joko maakunnalliset tai paikkakohtaiset joukko-osastonimet. Ruotsin
hävittyä Suomen sodan Suomi liitettiin
suuriruhtinaskuntana Venäjään vuonna
1809. Venäjän tsaarin alainen Suomen
sotaväki perustettiin vuonna 1812. Se
lakkautettiin pääosin vuonna 1901.
Viimeinen Suomen sotaväen joukkoosasto, Suomen Kaartinpataljoona, lakkautettiin vuonna 1905.
Itsenäisen Suomen sotaväki perustettiin ja sen perinteiden luominen
aloitettiin heti vapaussodan päätyttyä
vuonna 1918. Talvisotaan mennessä
puolustusvoimien tehtävä oli vakiintunut. Myös sotilasperinteet olivat vakiintuneet. Talvi- ja jatkosodan aikana
ja sen jälkeen vuosina 1945-1951 perinneasiat jäivät yleensä taka-alalle.
Tämä johtui pitkälti puolustusvoimien kärsimästä niukkuudesta ja osittaisesta alasajosta, jolloin tärkeimmiksi

kysymyksiksi ohi henkisen maanpuolustuksen nostettiin muun muassa materiaalikysymykset.
Sotilasperinteiden uusi tuleminen
ajoittuu 1950-luvun alkuun. Puolustusvoimain komentaja asetti vuonna 1952
toimikunnan selvittämään puolustusvoimien perinteet ja tekemään niistä
kokonaisesityksen. Perinnetoimikunnan työn tulos julkaistiin Pääesikunnan
käskylehdessä joulukuussa 1956. Määräystä on sittemmin täydennetty ja korjailtu lukuisia kertoja, mutta vastaavaa
kokonaisvaltaista perinnekartoitusta ei
ole 1950-luvun jälkeen tehty.

sekä valmistelee esittelyt puolustusvoimain komentajalle. Henkilöstöosaston
keskeisenä toimintaperiaatteena on arvokkaiden perinteiden ja johdonmukaisen linjan säilyttäminen.
Tärkein päivittäinen työ perinteiden
vaalimisessa tehdään edelleen kentällä joukko-osastoissa, sotilasopetuslaitosten työpanosta unohtamatta. Vastuu
joukko-osaston perinteiden ylläpidosta,
vaalimisesta, jatkuvuudesta ja kehittämisestä on luonnollisesti joukon komentajalla. Joukko-osastossa perinteitä
vaalitaan erilaisissa yhteyksissä, kuten
juhlatilaisuuksissa, joita ovat vuosipäivät, valatilaisuudet, perinnepäivät
sekä tulo- ja kotiuttamisjuhlat. Yleisesti

Joukko-osastolippu on eräs keskeisimmistä sotilasperinteistä. Kuvassa Suomenlahden Meripuolustusalueen lipun naulaus.

Kenellä on vastuu
sotilasperinteistä?
Perinneasioiden käsittelyn yleiset ja
johtavat periaatteet puolustusvoimissa
ovat säilyneet vuosikymmenien ajan
hyvinkin samankaltaisina. Toimivallan osalta suurin muutos tapahtui
2000-luvun alussa, kun aikaisemmin
tasavallan presidentille kuuluneet perinneasiat, kuten joukko-osaston nimen
ja lipun vahvistaminen, siirtyivät sotilaskäskyasioina puolustusvoimain
komentajalle.
Pääesikunnan henkilöstöosasto
koordinoi ja ohjaa puolustusvoimien
perinteitä yhteistoiminnassa Sotamuseon ja Sotahistorian laitoksen kanssa
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tunnettuja vaalimistapoja ovat myös
joukkojen perinnehuoneet, -esineet ja
-henkilöt.
Tapoja on siis useita, mutta erikseen on vielä syytä mainita aselaji- ja
joukko-osastokillat, perinneyhdistykset sekä sotilasmuseotoiminta, joiden
toiminnan keskeisenä sisältönä on perinteiden vaaliminen. Sotiemme veteraanit, jotka aikanaan ovat liittyneet
joukko-osastokiltoihin, ovat tuoneet
arvokkaan tietämyksen suomalaisiin
joukko-osastoperinteisiin.
Puolustusvoimien vuosisataiset
perinteet on tarkoitus järjestää tulevaisuudessakin kestävien ja pysyvien
toimintaperiaatteiden pohjalle. Erityisesti on otettava huomioon perinteiden
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Jatkuvuus, kunniakkaiden tapojen säilyminen, yhteenkuuluvuuden ja maanpuolustustahdon lujittaminen - luettelo
perinteiden vaikuttavuudesta on lähes
loputon.
Suomalaisilla sotilasjoukoilla perinteitä kyllä riittää, mutta mihin ne
on taltioitu? Lähes kaikki puolustusvoimien joukko-osastoihin liittyvä
perinnetieto on jo pitkään ollut sirpaloituneena joukko-osastojen omiin
esikuntiin, useampaan arkistoon ja
lukuisiin arkistomuodostajiin tai kevyehköihin historiikkeihin. Puolustusvoimien perinteistä on kirjoitettu
monissa teoksissa, mutta lähes poikkeuksetta ilman yhtenäistä ilmettä.
Sotilaslipun kankaan käyttöikä on rajallinen. Lippua ei koskaan
hävitetä, vaan käytöstä poistuva lippu luovutetaan aina juhlallisin
menoin Sotamuseoon.
järjestäminen ja turvaaminen organisaatiotarkistusten yhteydessä, kun
joukkoja lakkautetaan, yhdistetään tai
siirretään. Jokaisen joukon perinne- ja
historiaketju on tarkistettava huolellisesti sekä pyrittävä säilyttämään ja
siirtämään perinteet mahdollisimman
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Pitkä historia
ja pysyvä muutos
Puolustusvoimien rauhanajan tärkein
tehtävä on vuodesta 1918 asti ollut
joukkojen kouluttaminen ja valmistelut
sodan varalta. Instituution kokoonpano
ja organisaatio on itsenäisyyden eri vaiheissa kokenut lukuisia muutoksia.
Vuodesta 1918 aina vuoteen 1966
saakka puolustusvoimien johtamis- ja
hallintojärjestelmä perustui kaksijakoisesti sodan ajan ja rauhanajan rinnakkaisiin toimintoihin. Poikkeuksen tästä
muodostavat sotavuodet 1939-1940
ja 1941-1945. Vasta vuonna 1966
siirryttäessä alueelliseen puolustusjärjestelmään muutettiin sotilaallisen
johtamis- ja hallintojärjestelmän toiminnot yhtenäisemmiksi.
Kaikkia rauhan aikaisia muutoksia
on mahdoton luetella, mutta lähes aina
ne ovat vaikuttaneet joukko-osastojen,
esikuntien, sotakoulujen ja sotilaslaitosten lukumäärään sekä sijaintipaikkoihin. Siksi keskeisten organisaatio-,
hallinto- ja rakenneuudistusten vaiku-
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tukset myös puolustusvoimien joukkojen perinteisiin ovat ilmeisiä.
Puolustusvoimat sai toteutettavakseen viimeisimmän selonteon linjaukset muun muassa joukko-osastojen
lakkauttamisten, nimenmuutosten ja
merkittävien rakenteellisten uudelleenjärjestelyiden muodossa. Johtamis- ja
hallintojärjestelmän uudistuksilla on
lukuisia vaikutuksia, mutta suurissa rakenteellisissa muutoksissa myös sotilasperinteillä on oma tärkeä roolinsa.

Perinteet
yksiin kansiin
Itsenäisen Suomen puolustusvoimien
joukko-osastojen vahvistetuista perinteistä ei koko itsenäisyyden aikana ole
tehty yhtenäistä koottua julkaisua tai
tiedostoa. Tutkimuksellisiin tuloksiin
perustuva selvitys perinteistä on jo
kauan ollut ilmeinen puute puolustusvoimien piirissä, ja sillä on myös ollut
näkyviä heijastevaikutuksia. Vaikka
joukko-osastojen ja itsenäisten yksiköiden tai laitosten historiikkeja on julkaistu lukuisa määrä, niissä esitetyt
perinnetiedot ovat olleet usein toisiinsa
nähden ristiriitaisia - eräissä tapauksis-

Sotilasmusiikki kantaa perinteitä kuuluvasti ja soittokunnilla on tärkeä
rooli pitää vuosisataista marssitapaa yllä muun muassa esiintymällä
eri tapahtumissa.
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Puolustusvoimien perinteet ovat näyttävästi esillä myös paraateissa, joissa esitellään uusinta kalustoa
ja joukkojen toimintaa koko kansalle.
sa myös vailla virallista pohjaa. Kunniakkaita sotilasperinteitä on joukkojen
lakkauttamisten yhteydessä hävinnyt
unohduksiin. Paremman tiedon puuttuessa perinteet saattavat perustua monelta osin jopa vahvistamattomiin
oletuksiin. Toisinaan perinteitä on jopa
keksitty, kun joukon perustamisen tai
organisaatiomuutosten yhteydessä on
ollut kiire määritellä perinteitä. Tämä
kaikki on täysin inhimillistä, mutta virallisluontoisten perinteiden kannalta
varsin ikävää.
Siten on hyväksyttävä se tosiseikka, että sotilasperinteitä on kahdenlaisia, vahvistettuja ja vahvistamattomia.
Vahvistetut sotilasperinteet ovat syntyneet joukoille varta vasten luoduista
tunnuksista, marsseista ja nimistä. Vahvistamattomat perinteet ovat yhtä arvokkaita, mutta ne ovat syntyneet usein
spontaanisti ilman virallista suunnittelutyötä. Kaikilla perinteillä on sotilasjoukossa oma tärkeä tehtävänsä. Tästä
huolimatta kaikkia suomalaisia sotilaita
yhdistävän ”sotalipun” alle ovat sopineet joukko-osastoliput ja tunnukset
sekä puolustushaarojen ja aselajien mo-

ninaiset tavat. Perinteiden vaalimiseen
tunnusomaisena kuuluu tietty määrä
tervettä itsetuntoa, jopa uhoakin.
Osana meneillään olevaa suurta rakennemuutosta todettiin, että itsenäisen
Suomen rauhanaikaisista puolustusvoimien joukko-osastoista ja niiden
perinteistä tulisi koota tietopankki puolustusvoimien omin toimenpitein. Puolustusvoimien arvokkaiden historiaja perinnetietojen taltioimiseksi sekä
niiden siirtämiseksi muuttumattomina seuraaville sukupolville Sotamuseo
ja Sotahistorian laitos saivat Pääesikunnalta tehtäväkseen näiden tietojen
kokoamisen. Puolustusvoimissa vuosituhannen vaihteen aikoina toteutettujen rajujen organisaatiomuutosten
vuoksi tiedon kerääminen ja perinteiden päivittäminen oli erityisen perusteltua ennen vuoden 2008 mittavan
rakennemuutoksen käytännön toteutumista. Todettiinhan puolustusvoimien
johtamis- ja hallintojärjestelmäuudistukseen liittyvän viimeisimmän rakennemuutoksen olevan toteutuessaan
suurin rauhanaikainen mullistus sitten
vuosien 1944-1945 puolustusvoimien
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demobilisoinnin.
Tavoitteeksi asetettiin laaja tietokanta, jonka materiaalista olisi mahdollista tehdä korkeatasoinen kirjajulkaisu
palvelemaan ensisijaisesti joukko-osastoja perinteiden vaalimista. Hankkeen
päätavoitteeksi päätetty perinnekirja soveltui luontevaksi osaksi myös puolustusvoimien 90-vuotisjuhlavuotta 2008.
Tämä kaikki oli kuitenkin vain pieni
alku perinteiden mittavalle kokoamistyölle, jota toivon mukaan tullaan
järjestelmällisesti jatkamaan tulevaisuudessa. Ennen kaikkea muutosten
aikoina on syytä taltioida ja kirjata
niitä perinteitä, jotka uudistusten myötä
saattavat vaipua unohduksiin. Myös
sotilasperinteet kulkevat muutosten
mukana. Kestävän kehityksen periaatteen mukaan on perinteet otettava huomioon nyt ja tulevaisuudessa.
Kapteeni Marko Palokangas palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksella opettajana. 
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haastattelu

Puolustusvoimat
tasa-arvoinen työnantaja
Vuoden kadettiupseerin,
yliluutnantti Camilla Maunun haastattelu
Haastattelu: Marko Laaksonen & Jukka Parvinen

K

adettikunnan hallitus nimesi
vuoden kadettiupseeriksi yliluutnantti Camilla Maunun Kajaanista. Yliluutnantti Maunu valmistui
Maanpuolustuskorkeakoulusta sotatieteiden maisteriksi vuonna 2006 ja hän on
toiminut Kainuun kadettipiirin hallituksessa siitä lähtien. Yliluutnantti Maunu
palvelee tällä hetkellä varapäällikkönä
Kainuun Tykistörykmentin tulenjohtokoulutusta antavassa yksikössä.
Camilla Maunun toiminta Kainuun
kadettipiirin sihteerinä ja hallituksen jäsenenä on ollut erityisen aktiivista ja
aikaansaavaa. Hän on aktiivisesti ja omaaloitteisesti osallistunut muun muassa
kadettipiirin kunniavartiotehtäviin sekä
kadettikunnan nuorille upseereille suunnattuihin tilaisuuksiin. Hänen panoksensa
oli merkittävä, kun Kainuun kadettipiiri
hankki oman lipun, joka vihittiin käyttöön tänä vuonna. Hän toimi erityisen ansiokkaasti kadettipiirin sihteerinä. Tämän
lisäksi Maunu on ammattitaitoinen ja arvostettu upseeri työyhteisössään.
Kainuun kadettipiirin toiminta sekä
ennen kaikkea tulevaisuus on pitkälti
kiinni nuorten upseerien aktiivisuudesta
sekä asenteesta. Juuri asenteensa puolesta Camilla Maunu on esimerkillinen
kadettiupseeri. Vaikka aviomies palveli
rauhanturvatehtävissä Afganistanissa ja
kotona oli hoidettavana pieni tytär, Camilla Maunu osallistui kaikkiin kadettipiirin tilaisuuksiin ja hoiti tehtävänsä
esimerkillisen hyvin.
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Kadettipiiri luonteva
toimintaympäristö
Kuinka lähdit mukaan kadettipiirin
toimintaan?
Noudatin vain esimerkkiä. Aviomieheni toimi valmistuttuaan kadettipiirin
hallituksessa vuoden ja sen jälkeen sihteerinä kolme vuotta, kunnes minä jatkoin.
Olet ollut aktiivinen kadettipiirisi toiminnassa. Mitä annettavaa Kadettikunnan toiminnalla sinulle on? Entä
miten sitä pitäisi mielestäsi kehittää
niin, että nuoremmatkin upseerit saataisiin entistä aktiivisemmiksi?

Camilla Maunu
Sotilasura
kutsumusammatti
Mikä sai sinut valitsemaan sotilasuran?
Sotilaan ammatti on minulle ensisijaisesti kutsumusammatti. Jo nuorena
olin kiinnostunut varusmiespalveluksen suorittamisesta ja sen jälkeen tuntui
luontevalta jatkaa Maanpuolustuskorkeakoulussa. Kutsumuksen lisäksi ratkaisevia tekijöitä olivat edullinen opiskelu ja ennen kaikkea valmistuksen jälkeen
odottava vakituinen virka.
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Kadettipiirin toimintaympäristö on
ollut luonteva tila toimia sekä vanhempien että nuorempien upseerien kanssa.
Näistä tuttavuuksista on sitten hyötyä
työelämässä ja vapaa-ajalla. Erikoisammateilla on tärkeätä olla tila, jossa
ammatinharjoittajilla on mahdollisuus
toimia yhdessä muissakin kuin työtehtävissä.
Jotta voidaan ratkaista ikuinen ongelma ”miten aktivoida nuorempia järjestötoimintaan”, niin pitää ensin määrittää
tavoitetila. Mikä on se toiminta, johon
nuoria pitää aktivoida. Tämä voi olla erilaista eri järjestöissä ja jopa eri kadettipiireissä.
Millainen Kadettikunnan ja piirien

haastattelu
toiminta kiinnostaa mielestäsi nuoria
upseereita?
Kadettikunnalla on mielestäni hyvä
toimintatarjonta, piirien pitää vain aktiivisesti markkinoida ja luoda mahdollisuuksia jäsenien osallistumiseen.
Tästä esimerkkinä ovat kaaderitanssiaiset. Kadettikunnan järjestämän koulutusristeilyn ryhmätöiden tuloksissa on
tietääkseni useampana vuotena tullut
esille, että varsinkin kadettiupseerien
puolisot kaipaavat tämän kaltaisia tapahtumia. Piirien toiminta riippuu vähän
maantieteellisestä sijainnista ja jäsenistön mieltymyksestä. On oltava toimintaa, joka kiinnostaa ja on mahdollista
järjestää. Hyvänä esimerkkinä on EteläSuomessa toteutettavia konserttimatkoja. Toiminnan ei välttämättä tarvitse olla
”aatteellinen”. Aatteellisuus tulee esille
upseerien kanssakäymisessä.

Kansainvälisissä kriisihallintatehtävissä toimiminen on upseerille loistava
tilaisuus testata omia taitoja ja parantaa
ammattitaitoaan vaativassa toimintaympäristössä. Kansainvälisyys antaa myös
näkemystä muiden maiden toimintatapamalleista ja mahdollisuuden kehittää
tarvittavilta osin omiamme.
Kansainvälisiin tehtäviin hakeutumisen pitää mielestäni tulevaisuudessakin
perustua vapaaehtoisuuteen. Työnantajan
tulee kuitenkin rohkaista lähtöä ja mahdollistaa lähtö silloin, kun upseerin elämäntilanne sen sallii. Vuosi ulkomailla
on kuitenkin monelle perheelle koetus.
Aion hakea kansainvälisiin tehtäviin sen
jälkeen, kun elämän- ja perhetilanteeni
sen sallii.

Kokemukset tasa-arvosta
Olet tienraivaajanaisia upseeriuralla

samalla tavalla. Puolustusvoimat on
tässä edelläkävijä yhteiskunnassamme.
Ensimmäinen naiskenraali tulee siinä
vaiheessa, kun ensimmäinen pätevä
upseerinainen on kenraaliylennysvuorossa.

Kahden upseerin avioliitto
Myös aviomiehesi on upseeri. Mitä
mahdollisia etuja ja haittoja näet kyseisessä asetelmassa?
Etuja on huomattavasti enemmän
kuin haittoja. Meillä on yhteisiä harrastuksia, yhteisiä ystäviä ja voimme
keskustella työasioista keskenämme,
kuitenkin muistaen myös rajata keskustelun kestoa. Haittapuolena on se todellisuus, että palvelemme jonakin päivänä
eri joukko-osastoissa. Se päivä ja tilanne
on käsiteltävä, kun se tulee. Asiasta ei
kannata etukäteen murehtia. On myös

Miten määrittelisit kadettiveljeyden
ja mitkä ovat kokemuksesi sen toteutumisesta käytännössä?
Kadettiveljeys on mielestäni yhtä
kuin kadettiupseerien keskinäinen yhteenkuuluvuus. Kokemukset ovat samat.
Kadettiveljeys ilmenee esimerkiksi, kun
haluaa keskustella yhteiskunnallisista
asioista, metsästysreissuilla, tai vaikkapa
muuttoavun antamisessa ja saamisessa.

Upseerin arvot
Mitä upseerin arvot mielestäsi ovat ja
poikkeavatko ne jotenkin keskivertosuomalaisen arvoista?
Mielestäni upseerin arvot eivät poikkea ratkaisevasti keskivertosuomalaisen arvoista. Tietenkin ammatin puolesta
syntyy arvostusta esimerkiksi Suomen
kansan korkeaa maanpuolustustahtoa
kohtaan. Yksi suurimmistä arvoista nykypäivänä on mielestäni vapaus. On
vapaus valita, vapaus sanoa, vapaus
toimia, vapaus olla perheensä kanssa.

Kansainvälisyys puhuttaa
Kansainvälisyys on puhuttanut Kadettikuntaa viime aikoina. Näetkö
kansainvälisyyden tulevalla urallasi
mahdollisuutena vai peikkona, ts.
oletko kiinnostunut kansainvälisistä
tehtävistä ja millaisella mielellä sellaisiin mahdollisesti olet joskus menossa?

Camilla Maunun arkipäivää.
Suomessa. Koetko, että sinulla on naisena ollut ja on myös tulevaisuudessa
oleva yhdenvertaiset mahdollisuudet
upseeriuralla kuin ikäisilläsi miehilläkin?
Olen monesti kehunut puolustusvoimien olevan Suomen tasa-arvoisin
työnantaja. En ole kokenut saavani erilliskohtelua.
Tarvitaanko mielestäsi ns. naiskiintiöitä?
Ei missään nimessä! Puolustusvoimien suurin etu on siinä, ettei sukupuoli- tai
muissa vähemmistöasioista tehdä suurta
numeroa. Kaikkia ihmisiä kohdellaan
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muistettava irtautua ammatistaan välillä
ja elää ns. siviilielämää.

Kehittyminen
ja perhe tärkeitä
Mitkä ovat tulevaisuuden odotuksesi
sotilasuralta ja elämältä?
Sotilasuraltani odotan tulevaisuudessakin ammattitaitoni kehittämistä ja
työtehtävien vaativuuksien asteittaista
kasvua. Aion menestyä asioissa, joita
asetan itselleni tavoitteiksi. Esimerkkinä
tästä on perheeni hyvinvointi. 

Kylkirauta 2/2008

artikkelit

Kadettiupseerien
ex librikset
Teksti: Antti Juutilainen

Kirjanomistajamerkit eli ex librikset ovat osa kirjojen
keräilijöiden ja niiden omistajien juhlavaa arkipäivää.
Näiden tunnusten käyttö on viime aikoina ollut
taas lisääntymässä elettyään pitkään hiljaiseloa. Monilla
upseereilla on oma ex libris ja eräät upseerit ovat myös
ex libriksien suunnittelijoita.

K

irjanomistajamerkit ovat levinneet Suomeen lähinnä Ruotsista ja Saksasta. Ne tulivat
käyttöön kirjapainotyön yleistyessä ja
niiden paikaksi vakiintui etukannen
sisäpuolen vasen ylänurkka. Monet
tuon ajan merkittävimmistä taiteilijoista, kuten esimerkiksi Dürer ja Cranach, ovat jättäneet jälkensä ex libriksinä kirjoihin. Niihin oltiin valmiita sijoittamaan kasvavaa varallisuutta.
Arvokirjoihin liimattiin kirjapainotyönä tehty lappunen, johon oli merkitty
omistajan nimi, vaakuna, monogrammi tai tunnuslause ja monesti jokin
henkilöön tai hänen ammattiinsa liittyvä vertauskuva. Usein noiden kuvien
aiheet hakeutuivat antiikin tai mytologian piireihin - vääjäämättömän
kuoleman teemoja unohtamatta. Opillisen sivistyksen valtakielen myötä kirjanomistaja merkitsi omistussuhteen
ytimekkäällä lyhyellä - hieman julmallakin - määritteellä: kirjoista(ni) =
ex libris ja omistajan nimi lyhyesti.
Arvoja ja ammattinimityksiä ei käytetty näissä yhteyksissä. Ammatti ilmeni
kuitenkin usein piirroksen kuva-aiheesta tai symboliikasta.
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Merkittäviä
suomalaisia ex libriksiä
Eurooppalaiset juurensa tunnustaneet
suomalaiset kiinnittyivät aikaisin ex
libris-käytäntöihin. Kultakauden suuret
mestarimme antoivat alun maan korkeatasoiselle kirjanomistajamerkkitaiteelle. Moni muistaa nimet Akseli
Gallen-Kallela ja Hugo Simberg merkittävinä ex libris -taiteilijoina.
Akseli Gallen-Kallela piirsi lähiomaisen poismenon jälkeen vaikuttavaan kirjanomistajamerkkiin kuvan
taiteilijasta puolisonsa rinnalla Kalelan parvekkeella katseet kääntyneinä
kaukaiselle valossa kylpevälle vastarannalle.
Taiteen tuntija Axel Haartman piirsi
ex libriksen virkaatekevän presidentin eli tasavallan presidentin linnan
kirjastolle itsenäisyytemme ensimmäisinä vuosina. Samoihin aikoihin taiteilija E.O.W. Ehrström suunnitteli ratsuväenkenraali Mannerheimille pelkistetyn ex libriksen, jota harva sellaisena heti muistaa. Moni löytää sen
omasta hyllystään Mannerheimin muistelmien esinimiölehdeltä. Varsin tyylikäs tapa omistaa kirja tällä tavoin sen
tuleville lukijoille sopinee vain todel38

Antti Juutilainen
lisille tyylin taitureille.
Alf Danning piirsi vuonna 1928
Risto Rytin ex libriksen. Sen saattaa
nähdä viittaavan ikävänä toteutuneeseen tulevaisuuteen. Kuva esitti kammiossaan ikkunan äärellä lukevaa tutkijaa.
Laukkaavassa mielikuvituksessa takana
näkyvä lasimaalaus voi vaihtua vankilan kaltereiksi. Tutumpi on monelle
Erkki Tantun vuonna 1961 Urho Kekkoselle piirtämä kirjanomistajamerkki, joka esittää vastavirtaan sauvovaa
miestä.

Lähdeaineistoa
Esimerkiksi Sylvia Wolfin vuonna
1993 julkaisu teos ”Ex Libris - 1000

artikkelit
Beispiele aus fünf Jahrhunderten” tarjoaa tuhannen kirjanomistajamerkin
kokoelman katseltavaksi. Siinäpä varsinainen aihekirstu! Saksalaiselle kielialueelle tyypillisellä perusteellisuudella
kirjoittaja aloittaa teoksensa 15-sivuisella johdannolla ja sitä seuraavalla historiallisella katsauksella ex libristen
historiasta. Kirjan kuvitukseen sisältyy aiheita ryhmitettyinä alkaen kuolemamotiiveista, äiti ja lapsi -aiheiden
ja militariateemojen kautta lähes porQRJUD¿VLLQNXYLLQ
Myös suomalaiset ex libristen tutkijat ja harrastajat ovat julkaisseet useita
alan teoksia, joissa aihetta tarkastellaan
laajasti tai keskittyen jonkin ex libristen suunnittelijan tuotantoon.

Yhteisöjen
ex libriksiä
Ex libriksiä ovat ulkomailla käyttäneet
myös erinäiset yhteisöt kirjojensa nimikointiin. Sotahistorioitsijan silmiin
SLVWL6\OYLD:RO¿QNLUMDQVLYXLOWDHULtyisesti kaksi merkkiä. Toinen on ”War
Service Libraryn” ex libris, jolla on nimikoitu ne teokset, joita amerikkalaiset
perheet lähettivät sodan aikana Englantiin siellä palvelevien maanmiestensä
kirjastoon. Toinen samaan aihepiiriin
kuuluva ex libris on nimikoitu tekstillä: ”Aus der Bücherei für Kriegsgefangene - Bern.” Kyseessä lienee
ensimmäisen maailmansodan aikana
puolueettomaan Sveitsiin internoiduille
järjestetty kirjasto.
Eräänä ex libris -merkkien käyttöalueena todettakoon meillä ja muuallakin Euroopassa näkyneet yhteisöjen
kirjanomistajamerkit. Näitä ovat käyttäneet Suomessa yliopistot ja eräät yhdistykset, kuten muun muassa Kuopion
Isänmaallinen seura. Tällöin yhdistysten kirjanomistajamerkkeihin on liitetty
tila juoksevalle numeroinnille

Ex libristen suunnittelu
Monet merkittävät nykypolven taiteilijat ja heraldiikot ovat suunnitelleet
ex libriksiä. Näyttävintä työtä ovat jättäneet jälkeensä Gustaf von Numers,
Olof Eriksson ja Erik Bruun.
Myös ainakin seuraavat kadettiveljet ovat antaneet näyttöjä taidoistaan:
-

helsinkiläiset Ilppo Voutilainen,
Seppo-Ilari Kantele ja Tapani Talari

-

sekä
lahtelainen Juhani Toukonen.

Myös lauttasaarelainen Kari Nyström, jonka moni muistanee pioneeriosaston ja Sotakorkeakoulun piirtäjänä,
on suunnitellut ex libriksiä.
Taitajien työn jälkiä voi seurata
muun muassa tässä artikkelissa esitetyissä merkeissä sekä kirjamessujen ja
Vammalan vanhojen kirjojen päivän
yhteydessä järjestetyissä ex libris -näyttelyissä. Ennen kuin ryhdymme niitä
arvioimaan, muistakaamme kyseessä
olevan hyvin persoonallisten tunnusten. Vanha perinne oli, että taiteilija
kaiversi itse kirjanomistajamerkkinsä,
kuten tiedetään tapahtuneen ainakin
Akseli Gallen-Kallelan kohdalla. Tätä
käytäntöä moni joutuu mielessään vain
ihailemaan, mutta missään tapauksessa itse tehtyä linoleumille kaiverrettua
kirjanomistajamerkkiä ei pidä hyljeksiä. Kykyä käsityön tekemiseen ei pidä
salata. Kun kirjan onnellinen omistaja
pelkistää tunteensa omistajamerkkiin,
kaivertaa työn linoleumille ja vielä painaakin sen laatupaperille, lopputulos
ansaitsee kunnioituksemme.
Monet ovat suunnitelleet vauhdikkaat kirjanomistajamerkkinsä perehtymättä heraldiikan sääntöihin. Jälki
on joskus vaikeaselkoista, mutta itse
kunkin on todettava, että silloinkin kyseessä on persoonakohtainen tunnus,
jonka oikeellisuudesta vastaa vain sen
käyttäjä. Pahimmilta erehdyksiltä välttyy, jos varaa riittävästi aikaa perehtyäkseen alaa koskevaan kirjallisuuteen
tai turvautuu kokeneitten suunnittelijoitten apuun.

Ex libriksien tunnukset
Jokainen voi luonnollisesti vaalia haluamiaan tunnuksia, kun ei astu toisten
alueelle - saati sitten aseta itseään yleisen ivailun kohteeksi.
Monien kirjanomistajamerkkien
suunnittelussa on käytetty pohjana
suvun vanhaa puumerkkiä tai vaakunaa. Muistakaamme kuitenkin, että
kaikkea mahdollista ei pidä sulloa käytettävissä olevaan suhteellisen pieneen
alaan. Pelkistämisestä mestari tunnetaan. Jos minulla on jo porvarisvaakuna, miksi piirtäisin siitä eroavan
ex libriksen tai ryhtyisin käyttämään
niiden rinnalla vielä suvun puumerk-
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kiä.
Monessa mukana ollut kirjailija
Arvo Salo on kulkenut kirjanomistajamerkkinsäkin valinnassa omia teitään.
Hän näyttää vierastaneen tunnuksessaan latinankieltä. Raimo Heinon suunnittelemassa merkissä kirjailija käy
taistoon Pegasos-siipiratsunsa selässä
ja alla lukee selvällä suomella: Kirja
hyllystäni. Varsin nykyaikainen ratkaisu, mutta se vaatii tyylitaituruutta.
Kieltämättä etenkin saksalaisella kielialueella moni on vierastanut latinaa
ja varustanut kirjansa yksinkertaisella
merkinnällä: Mein Buch - Hanni
Wolff.

Ongelmia sijoituksessa
Nykyisin on yleistynyt tapa sijoittaa
kirjan kansilehdille tärkeätä informaatiota, kuten karttoja ja aikajanoja. Tällainen menettely aiheuttaa ongelmia
ex libristen liimaajille, joiden odotetaan kiinnittävän tunnukset kirjan otsikkosivuille. Muistettakoon kuitenkin,
että kirjan kansilla ja alkusivuilla sekä
niihin sisältyvillä teksteillä tulisi olla
vakiintuneet paikat.

Aktiiviupseerien
ex libriksiä
Ex libriksiä olen todennut muun muassa
seuraavassa luettelossa mainituilla aktiiviupseereilla. Saadaksemme tarkasteluun ajallista syvyyttä on tarpeen
liittää mukaan Haminan kadetteja ja
yksi jääkäriupseeri:
-

C.G.E. Mannerheim.
Hugo Bremer, Haminan kadetti katso kuvaa.
K. A. Heiskanen - katso kuvaa.
Martti Vilho Vihma - porvarisvaakuna.
Wolf Halsti - katso kuvaa.
Pauli Huhtala - aihe tuntematon.
Yngve Ericsson - katso kuvaa.
Erkki Setälä - katso kuvaa.
Ahti Haapaniemi - katso kuvaa.
Kyösti Harmanen - oma linoleumikaiverrus; aiheena lukeva mies.
Juhani Ruutu - miniän Marianne
Ruudun piirtämä teemasta: Täss’
auroin, miekoin, miettehin. Piirroksessa on aura maatyön vertauskuvana, kilpi ja ruutu-kuvioinen
vaakuna, jonka pohjana on ollut
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-

vanha sukuvaakuna.
Ilkka Leino - horoskooppimerkkinä
oleva kauris vuoren laella.
Jyri Paulaharju - pirunnyrkki.
Ilppo ja Stina Voutilainen - katso
kuvaa.
Leena ja Hannu Särkiö - katso
kuvaa.
Antti Juutilainen - katso kuvaa.
Juhani Niska - katso kuvaa.
Jarl Kronlund - miekka-aihe.
Heikki Hult - katso kuvaa.
Heikki Tilander - katso kuvaa.

Tämä luettelomainen esitys ei voi
olla tyhjentävä. Kirjoittaja ottaa vastaan mielellään jälki-ilmoittautumisia ja
konkreettisia korjauksia. Yhteystiedot
saadaan Kylkirauta-lehden toimituksesta. Toimituksessa on myös kirjoittajan
keräämä luettelo ex libris-lähdekirjallisuudesta.
Suomessa kirjanomistajamerkkien
haltijat ovat rekisteröityneet useisiin
yhdistyksiin, joiden kattojärjestönä on
Suomen Ex Librisyhdistys ry.

Jalkaväenkenraali K. A. Heiskasen kirjanomistajanmerkki on taiteilija Pia Katerman vuonna 1944
piirtämä.
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Ex libris pieni taideteos
Hankkiessasi oman kirjanomistajamerkin teet kartuttavan kertasijoituksen kirjoihisi, Siitä on sinulle jatkuvaa
iloa. Samalla sidot ex libris -merkillä
kirjat kotiisi ja hankit itsellesi parhaimmillaan sinua luonnehtivan pienen
taideteoksen. Älä suinkaan oleta, että
kirjanomistajamerkin hallinta vaatisi
perheeltäsi erillistä kirjastohuonetta
arvokkaine hyllystöineen. Se odottaa
sinulta vain huolenpitoa omista kirjoistasi. 

Leena ja Hannu Särkiön kirjanomistajamerkkiin heidän poikansa Pekka Särkiö on tallettanut
näkymän Miestämäjärveltä kohti
Särkiöisten talon rantaa. Isän harrastus metsänhoitoon heijastuu
työvälineissä.

Sotahistorioitsijana ja mielipidevaikuttajana ansioituneen Wolf
Halstin ex libris.
Kadettikunnan kunniajäsenen
Ahti Haapaniemen ex libris on
saanut aiheen osia upseeriudesWD¿ODWHOLDVWDMDW\NLVW|VWl
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Kadettikunnan kunniajäsenen
Erkki Setälän ex libris - RUK:n
119. kurssin lahja koulunjohtajalle.

Hyvinkääläisen taiteilijan Tapio
Hailin vuonna 1986 Antti Juutilaiselle piirtämä ex libris.Se oli
Sotahistorian toimiston teettämä
50-vuotislahja kirjoittajalle.

Taiteilija Erik Bruun piirsi vuonna
2002 rotary-veljelleen Heikki Hultille ex libriksen. Humanistin
ja kouluttajan kirjasta kasvaa
kuusenhavutunnus, jonka kerkät
kuvaavat upseeripolvia, joiden
kasvuun Heikki on vaikuttanut.

Hugo Bremerin, Haminan kadetin, kirjanomistajanmerkki.

Tapani Talarin Juhani Niskalle
suunnittelemassa ex libriksessä näkyy elämäntyön rungoksi
muodostunut tornitykki rannikon peruskalliossa. Vaalilausetta
kannattavan leijan tukirimoissa
näkyy suvun puumerkki.
Ilppo ja Stina Voutilaisen ex librikseen ovat jättäneet jälkensä
yhteiset harrastukset.
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Juhani Toukosen kadettiveljelleen Heikki Tilanderille piirtämässä kirjanomistajamerkissä on
suunnistusharrastukseen viittaavalle karttapohjalle tyylitelty Helsingin Vanhankaupungin - Heikin
lapsuusvuosien - seutu. Lyömämiekan päällikkeenä on kävelevä
leijona.
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Alpeilta avantoon
- gallialaisten uusin urotyö
Teksti: Mika Penttinen

Viime helmikuun alkupuolella viidentoista
ammattisotilaan osasto Ranskan kansainvälisestä
vuoristosodankäynnin koulutuskeskuksesta haki oppia
Jääkäriprikaatista. He olivat tulleet perehtymään
arktisissa olosuhteissa selviytymiseen ja talvitaistelun
perusteisiin. Kouluttajana toimineen yliluutnantti
Penttisen kertomus kurssista on myös muistutus etelän
sotilaille siitä, että pohjoisessa oli todella talvi!

K

oulutettaviin kuului yksi upseeri, kuusi aliupseeria ja
kahdeksan miehistön jäsentä
vuoristosodankäynnin koulutuskeskuksesta (Centre National d´Aguerrissement en Montagne). Jääkäriprikaatissa vierailun johtajana toimi majuri
Martti Rautanen apulaisinaan yliluutnantit Harri Huttunen ja Mika
Penttinen. Lisäksi erilaisiin tuki- ja
maaliosastotoimintoihin osallistui muutamia kokeneita kouluttajia sekä noin
kaksikymmentä varusmiestä.

Perusteet kuntoon ja
varusteet kantoon
Sinänsä talviolot eivät olleet uutta
ranskalaisille, mutta laskeutuminen
aurinkoisilta Alpeilta keskelle karuja
Keski-Lapin jänkämaisemia oli heille
ikimuistoinen kokemus. Osastolle järjestetty puolentoista viikon mittainen
tiivis koulutusjakso sisälsi muodollisen
opetusvaiheen ja sovelletun taisteluharjoituksen, jossa se toimi kahtena tiedusteluryhmänä. Ammattimiehet eivät
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tietenkään lähteneet soitellen sotaan,
vaan he toivat mukanaan omat mieskohtaiset varusteensa sekä ryhmäkohtaista viesti- ja tähystysvälineistöä, jota
täydennettiin suomalaisella materiaalilla tarvittavilta osin.
Ennen siirtymistä pohjoisen luonnon armoille ranskalaiset suorittivat perinteisen varusmieskoulutuksesta tutun
ampumataitotestin supisuomalaisilla
rynnäkkökivääreillä ja opettelivat yksittäisen taistelijan toimintatapamalleja
erilaisissa taistelutilanteissa talvisessa toimintaympäristössä. Lumikenkiin
ja lyhyisiin nousukarvallisiin suksiin
tottunut joukko vieroksui aluksi suomalaisia pitkiä ja leveitä sotilassuksia,
mutta huomasi varsin pian niiden erinomaisuuden nimenomaan harvapuisessa ja tasaisessa maastossamme. Tosin
vielä hiihtämistä tai hiihtohinaustakin
paremmaksi etenemistavaksi ranskalaiset totesivat liikuttavan yksimielisesti
moottorikelkkailun, jota myös kokeiltiin ennen siirtymistä varsinaiseen sovellettuun vaiheeseen.
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Mika Penttinen
Äkkiä sukset jalkaan,
nyt se toiminta alkaa!
Ensimmäinen tehtävä aloitettiin vajaan
kymmenen kilometrin siirtymisellä,
joka suoritettiin kouluttajajohtoisena
joukkueen hiihtomarssina. Kotioloissaan ainaisen lumivyöryvaaran alla
samoilevat alppijääkärit eivät kuljeta
ryhmäkohtaisia varusteita miesvoimin vedettävässä ahkiossa, vaan joukkokohtainen kalusto siirretään siellä
telakuorma-autoissa. Täten ahkion vetäminen tarjosikin heti ensi metreistä
alkaen kokemuksellisen oppimisen aidoimpia elämyksiä ranskalaisten soturien suksiessa Sodankylän selkosilla.
Heidän omien toimintaperiaatteidensa
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mukaisesti tavaroiden kuljettamiseen
käytettävän ahkion sijaan vuoristossa
taistelijoilla on kantamuksenaan kahdesta elementistä tarpeen vaatiessa
koottava potilasevakuointipulkka. Lyhyehkön hiihtourakan päätteeksi oli
aika laittaa ranskalaisten kuuluisa
keittotaito kirjaimellisesti todelliseen
testiin, sillä osa miehistä pääsi valmistamaan ruokaa trangialla elämänsä
ensimmäistä kertaa. Polttonesteen ja
kattiloilla kokkaamisen sijaan alppijääkärit olivat käyttäneet kypsennysjärjestelmän sisältäviä taistelumuonia.
Lounastelun jälkeen perustettiin
joukkueen tukikohta, joka tähystys- ja
vartiopaikkoineen oli hyvin samankaltainen kuin mihin vierailijat olivat kotimaassaankin tottuneet. Lumimajoissa
ja tunneliteltoissa yöpymään oppineet
ranskalaiset kotiutuivat kamiinallisiin
sissitelttoihin erittäin sujuvasti, ellei
oteta huomioon tulen tekemisen jaloa
taitoa. Sytyttäessäni kamiinaa kiehisillä
valtasi teltassa hiljaisuus, jonka rikkoi
oudoksuvaan sävyyn esitetty kysymys:
”Etkö aio käyttää alkoholia (= trangian polttoneste)?”. Vastaus: ”Suomessa
kyllä juodaan, mutta ei niinkään polteta
alkoholia kamiinoissa.”, sai toverillista
naurahtelua osakseen. Toisaalta myös
polttonesteen menekki kääntyi selvään
laskuun.
Seuraavana aamuna tulikasteensa
saaneen joukkueen oli tullut aika hajaantua kahteen erilliseen osastoon.
Ryhmät kuljetettiin telakuorma-autoilla tiettömien taipaleiden taakse, jossa
ne varusteineen jätettiin tehtävinään
perustaa tähystysasemat vajaan kahdenkymmenen kilometrin päässä sijaitseville kohteille. Pehmeässä lumessa
hiihtäminen ryhmäkohtainen kalusto
mukana oli todellista taistelua, jota ei
ainakaan helpottanut alati yltyvä nuoskainen viima. Varsinaisen liikkumisen
ohella ranskalaiset kokivat suunnistamisen haastavaksi heille täysin oudossa maastotyypissä. Sisukkaasti ryhmät
kuitenkin etenivät omilla tahoillaan
kohti saamaansa määränpäätä. Eikä
taisteluväsymys vielä ollut täysin puuduttanut, vaan kanssani tehtävää suorittanut ryhmä jaksoi hymyillen antaa
lyhyet kommentit telakuorma-autolla
paikalle saapuneille YLE:n alueellisen
uutistoimituksen toimittajille.

Ampumataitotesti on ammuttu ja yliluutnantti Huttunen antaa viiltävän
analyysin testin onnistumisesta

Bon Appétit - suomalais-ranskalaista siikasoppaa!
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artikkelit
Tiedustelutehtävistä
avantoon

Avanto kutsuu Aurelien Gallantia.

Alppijääkärit harjoittelemassa eri etenemistapoja talvisella taistelukentällä yliluutnantti Penttisen opastamana.
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Illan hämärä oli jo laskeutunut yllemme ennen kuin ryhmät pääsivät
perustamaan tähystysasemiaan. Kohdealueella ne ryhmittyivät noin kolmen
kilometrin etäisyydelle toisistaan valvoen kahta erillistä vihollisen käyttämää tieuraa. Oman tähystysalueen
lisäksi osastot olivat hyvin perillä kokonaistilanteesta, koska molemmissa
ryhmissä kuunneltiin lähiradioverkossa myös toisen pesäkkeen vihollishavaintoja. Joukkueen keräämien tietojen
perusteella tilannetta elätettiin eteenpäin ja ani varhain seuraavana aamuna
ryhmät koottiin yhteen tukikohtaan,
josta suoritettiin suunnassa tiedustelua
läheiselle vihollisen ryhmitysalueelle.
Telttamajoituksen sijaan viimeinen
yö vietettiin taistelijapareittain rakennetuissa lumimajoissa. Suurimmalle
osalle alppijääkäreistä igluissa yöpyminen oli tuttua puuhaa, mutta ainakin
Tahitilta kotoisin olevalle Jordan Domingolle lumimajassa majoittuminen
oli varmasti mieleenpainuva elämys.
Aamun valjetessa koko osasto nousi
ajoneuvoihin ja suuntasi edellisen yön
aikana tiedustellulle vihollisryhmitykselle. Lyhyt kohteen tarkastelu päivän
valossa osoitti pimeydessä hankittujen havaintojen olleen varsin kattavia,
vaikka aivan kaikkea yksityiskohtia ollutkaan saatu selville.
Tiiviin tiedustelu-urakan päätteeksi
tehtiin lounas mitä aidoimmista suomalaisista raaka-aineista ja siikakeiton
voimalla valmistauduttiin viimeiseen
tuli- ja vesikokeeseen. Jokaisen soturin piti nimittäin osoittaa kykynsä
pelastautua avannosta taistelukykynsä säilyttäen. Mies kerrallaan hiihdettiin avantoon, josta pelastauduttiin
suksisauvoja hyödyntäen. Hyytävästä
vedestä noustua oli vielä vaatteiden
vaihdon jälkeen sytytettävä kynsitulet
pelkillä kiehisillä käyttämättä pisarakaan polttonestettä ennen kuin testi oli
hyväksytysti läpäisty.
Onnistuneiden suoritusten jälkeen
palkkiona odotti kuumaksi lämmitetty sauna. Tosin yksi järkytys ranskalaisilla oli vielä edessään, kun kerroin
meneväni uimaan avantoon - ja täysin
vapaaehtoisesti. Palattuani saunaan
sainkin useammasta suusta kuulla olevani ”täysin hullu”. ”Ehei, ei avantoon
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menossa suinkaan ole kyse hulluudesta,
vaan suomalaisuudesta”, oli vastakommentti, joka sai vilpittömän hyväksynnän osakseen.

Saariselän kautta
kohti kotia
Vajaan kahden viikon mittainen keskieurooppalaisten kurssitus arktisissa
olosuhteissa oli enää kaluston huoltoa sekä palaute- ja päättäjäistilaisuuksia vaille suoritettu. Niin virallisella
harjoituksen palauteoppitunnilla kuin
vapaamuotoisessa keskustelussa Jääkäriprikaatin komentajan eversti Kimmo
Lehdon isännöimällä päivällisellä todettiin vierailu kaikin puolin erittäin
onnistuneeksi. Oppia oli sekä annettu
että saatu puolin ja toisin. Lisäksi tulevaisuutta silmällä pitäen ranskalaiset esittivät muutaman koulutusaiheen,
joita voitaisiin seuraavalla kerralla
käydä läpi syvällisemmin. Ennen kaikkea lisäkiinnostuksen kohteina olivat
suomalaiset jalkaväen aseet sekä selviytymis- ja erätaidot.
Varsinaisen sotilaskoulutuksen jatkeeksi saivat alppijääkärit vielä tilaisuuden nautiskella myös kaupallisemmasta
Lapin lumosta. Kotiin paluuta edeltävänä päivänä oli ohjelmassa retki Saariselän turisti- ja lomakeskukseen. Näin
ranskalaisvieraille tarjoutui sekä oiva
mahdollisuus hankkia muistoesineitä
tuliaisiksi että toisaalta suunnata jo
ajatukset kotoisiin vuoristomaisemiin
laskettelun merkeissä tunturi-Lapin
valkeilla rinteillä. Viimein viileän raikkaana valkenevana sunnuntaiaamuna
oli aika saattaa gallian karpaasit takaisin kohti Alppeja. Ranskan maalle
matkasi 15 miehen mukana varmasti
monta ikimuistoista elämystä ja kokemusta eteenpäin jaettavaksi sekä epäilemättä myös aimo annos lappilaista
käsityötaidetta ihasteltavaksi. Merci,
au revoir!

Hiihtohinauksessa matka taittuu.

Yliluutnantti Mika Penttinen palvelee Jääkäriprikaatissa sissikomppanian varapäällikkönä. 

”No pain, no gain!”, totesivat alppijääkärit antoisasta retkestään
tänne napapiirin paremmalle puolen.

45

Kylkirauta 2/2008

mielipide

Ovatko arvomme muuttumassa?

O

n hienoa, että joukkoomme
kuuluu upseereita, jotka ovat
kiinnostuneita suomalaisten ja
ennen kaikkea suomalaisen upseerin arvoista nopeasti muuttuvassa maailmassamme. Voin sen todeta omin silmin
tänä vuonna arvoseminaarin kuulijakunnan täyttäessä Maanpuolustuskorkeakoulun luentosalin. Mutta ovatko
arvomme muuttumassa? Se jäi mielestäni ilmaan leijuvaksi kysymykseksi.
Maanpuolustuskorkeakoulun ja Kadettikunnan järjestämässä upseerien
arvoja pohtivassa seminaarissa tarkasteltiin arvotutkimuksen tuloksia. Niiden
mukaan arvojamme uhkaavat kansainvälistyminen ja ammatillistuminen.
Isänmaan puolustaminen hämärtyy hitaasti sitä mukaa kuin kansainväliset tehtävät lisääntyvät. Näin
uskottiin tapahtumassa kuulluissa puheenvuoroissa. Samoin upseerin viran
vaativuusmuutokset ovat tekemässä
kutsumuksellisesta upseerista byrokraatin.
Ihmettelin tunnetta, joka tuntui
levinneen saliin. Oltiin aivan kuin
antamassa periksi. Ehkä ammatin kutsumuksellisuus ei oikein tuntunut
tavoiteltavaltakaan?
Jopa tapahtuman puheenjohtaja,
kenraaliluutnantti Heikki Tilander,
tuntui pohdiskelevan kadettilupauksen
sisällön muuttamista niin, että se sisältäisi lupautumisen ulkomaanpalvelukseen – hän sentään on upseeri, jonka
60-vuotispäivän kunniaksi julkaisimme
kirjan ”Suunta pysyy”!!
En tosiaan tiedä, miksi pitäisi hämärtää suomalaisen upseerin kutsumusta sellaisilla sisällöllisillä lisäyksillä,
jotka erottautuisivat tunnuksestani,
Suomen vapaus ja kansamme onni.
Eikö palvelukseni rauhanturvatehtävissä nimenomaan palvellut Suomen vapautta ja kansamme onnea?
Teimmehän suomalaisen sotilaan
ihmiskasvoisuutta tunnetuksi niin, että
vuosikymmenienkin jälkeen toimintaalueittemme väestö kiitollisena muisteli meitä. Muistan aina, miten minun
oli helppoa liikkua Kyproksella, kun
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Kari Norkola
Mannerheim-ristin ritarimme, kenraali Martola oli johtanut Yhdistyneiden
Kansakuntien sotilaita. Monta kertaa
saamani palvelukset olivat ilmaisia tai
normaalia runsaampia, kun he näkivät,
että kuulun Martolan joukkoon!
Seminaarissa puheenvuoron käyttänyt vaasalainen professori provosoi
kuulijoitaan väittämällä, että oli jotenkin upseerin ammatin vastaista
pelätä ulkomaanpalveluksen kuulumista työhön jopa pakollisena. Eihän
sotaan valmistautuva voi pelätä
sotaa!
En tiedä, miten hän tunsi suomalaisen upseerin koulutusta ja kokemuksia,
mutta sen hän unohti, että suomalainen
upseeri jos kuka on ammattitaitoinen
sotilas. Hän on sisäistänyt menestyksellisen taistelun peruselementit: omien
kykyjen tuntemus, vihollisen tuntemus,
toiminta-alueen tuntemus ja väestön
luottamus. Jos jokin näistä puuttuu,
tehtävän suoritus vaarantuu.
Rauhanturvatoiminnassa kaikki
muut tehtävän onnistumiselle tarpeelliset perusosat voidaan saada toimiviksi, paitsi väestön luottamusta. Sen
saaminen onnistuu vain, jos rauhantur46

vaajamme pystyvät kommunikoimaan
väestön kanssa.
Voin hyvin kuvitella amerikkalaissotilaan tunteita hänen liikkuessaan
Irakin teillä. Hän ei osaa heidän kieltään. Hänen koulutukseensa kuuluu
varoa paikallisia. Hän näkee kaikki irakilaiset vihollisikseen. Hän on yksin
panssaroidussa vaunussaan ja tietää,
miten pitää toimia tienvarsipommin
räjähtäessä.
Suomalainen sen sijaan hakeutuu
tekemisiin lähiympäristönsä kanssa.
Hänen on tiedettävä, mitä paikalliset
puhuvat hänestä ja hänen edustamastaan joukosta. Hän tuntee onnistuvansa, kun naapuripesäkkeen paikallinen
sotilas haluaa oppia suomea ja opettaa omaa kieltään. Silloin vasta hän voi
kuvitella onnistuvansa työssään!
Joutuminen vastentahtoisesti aseelliseen tehtävään alueelle, minkä jo
ennestään tietää vihamieliseksi ulkomaalaisille joukoille kuten Afganistanissa tai vierasmaalaisen komentajan
alaisuuteen, jonka tietää suurvaltojen
upseerien tapaan käsittelevän joukkojaan kuten aseitaan välineinä voittoon,
ei voi olla suomalaisen upseerin kutsumuksen mukaista. Työ ei voi onnistua!
Nähdäkseni meidän ei tarvitse puuttua arvostamamme Kadettilupauksen
sisältöön voidaksemme palvella isänmaatamme. Kun vain voimme luottaa
omiin esimiehiimme, että he kutsuvat
meitä palvelemaan maatamme tehtävissä, jotka kantavat itsenäisyyttämme ja kansamme onnea! Silloin he
luovat olosuhteemme sellaisiksi, että
ulkomailla aseellinen rauhanturva- tai
rauhaanpakottamispalvelu luo entistä
paremman pohjan Suomen itsenäisyydelle.
Samalla tavoin omat esimiehemme tasavaltamme presidentistä lähtien
luovat meille sen kutsumuksen, joka
kestää vuorokautemme ympäri kadetista kenraaliksi. Oikein laadittujen
sääntöjen pohjalta voimme tuntea säilyvämme upseereina, vaikka ankarat
ja väsyttävät palvelustunnit päättyvät-
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kin.
Vain täydellinen rinnastaminen kaikilta osin valtion virkamieskuntaan voi
vieroittaa meidät kutsumuksestamme.
Jo väittämä, ettei työnantajallamme ole
mitään tekemistä yksityiselämämme
kanssa, rapauttaa kutsumusta. Upseerille sopimaton käytös ei voi näkyä
vain palveluksessa ollen. Se on sitä
myös vapaana aikana. Tätä ei saa tulkita ammattikunnan sulkemiseksi. Upseeriveljen on pystyttävä näkemään
sopimattomuudet ja ohjaamaan hairahtunut oikealle tielle. Upseerikunnan on
pystyttävä myös poistamaan joukostaan maanikot ja muutoinkin esimiestehtäviin sopimattomat.
Oikein ymmärrettynä kutsumuk-

sellinen upseeri opettaa ja ohjaa ammattikuntaansa ja alaisiaan olemaan
suomalaisia, rehellisiä ja oikeudenmukaisia ihmisiä. Siihen eivät sovi ne,
jotka käsittelevät aseettomia epäinhimillisesti ja vankejaan mielivaltaisesti.
He eivät ole upseereja, vaan pyöveleitä
tai muutoin rikollisia.
Sisäistäneenä entisen Kadettikunnan puheenjohtajan, kenraali Heikki
Tilanderin ajatukset upseerin arvoista
näen nykyisten upseeripolvien tekevän
työtään todella vaikeissa olosuhteissa.
Heitä väitetään pelkureiksi, kun eivät
hyväksy pakollista ulkomaanpalvelusta. Heitä sanotaan byrokraateiksi, kun
uppoutuvat perheensä huoliin palvelustuntien päätyttyä. Toivon, että upseeri-

en omat järjestöt voivat saattaa heidän
kutsumustyönsä siedettäväksi muuttamatta meidän kaikkien korkealle arvostamaa Kadettilupausta piiruakaan.
Puolustusvoimien henkilöstön määrien on seurattava tehtävien monimuotoisuuden ja määrien kasvamista niin,
etteivät perheet jää ilman isää. Ulkomaanpalvelukseen on varauduttava riittävällä etnisellä ja kielikoulutuksella ja
vasta sen läpäisseet voidaan kelpuuttaa lähtemään henkensä kaupalla suoritettaviin töihin suomalaisen rauhan
aikana. Samoin rauhanturvatehtävät on
valtiojohdon pystyttävä perustelemaan
vähintään tärkeiksi Suomelle.

Kari Norkola
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Arvoseminaarin pohjavire
heijasteli ulkomaanpalveluksen ongelmia

K

yllä jäi taas askarruttamaan
viime helmikuussa pidetyn arvoseminaarin pohjavire. Arvoja
tunnutaan heijastavan ulkomaanpalvelukseen, jonka suosio on palkatun
henkilöstön osalta ongelmallista. Syitä
tilanteeseen voisi luetella moniakin.
Tässä on vain muutamia: palvelussuhteen epämääräiset ehdot, operaatioiden
humanitaarinen saldo, erot kansainvälisen johdon arvoissa ja kulttuurissa sekä
kuva suurvallan sotilaiden kiertämisestä
maailmalla kuuden kuukauden jaksoissa. Tämän päivän upseerin arvot ovat
kehittyneet ja rakentuneet perinteisten
arvojen pohjalle. Ne ovat koti, uskonto
ja isänmaa. Arvostus yhteiskunnan luotettavana rakentajana sekä turvallinen ja
motivoiva työpaikka innostavat palveluksessa.
Asevelvollisuuslakiin, sotilasvalaan
ja kadettilupaukseen liittyvissä poliittisissa asenteissa ja puolustuspoliittisessa ylätasolta ohjatussa keskustelussa
on tapahtunut jyrkkä muutos viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vaaditaan isänmaan puolustukseen vedoten
uhrautumista myös kaukaisilla kriisinhallintakentillä. Kadettiupseereiden kadettilupaukseen ja jopa asevelvollisten
sotilasvalaan halutaan muutoksia koskemaan ulkomaantehtäviä. Arvoista, valoista ja lupauksista ollaan tekemässä
tehtävää ja missiota.
Tuntuu oudolta, kun kadettilupauksen, mutta myös sotilasvalan kaavaan
halutaan lisätä ikään kuin missiona ulkomaan tehtävät. Eivät vala ja lupaus
ole tehtäviä eivätkä käskyjä, joiden velvoitteiden täyttämättä jättäminen olisi
rangaistavaa. Kysymys on upseerikunniasta ja suomalaisen sotilaan tahdosta
täyttää tehtävänsä. Kapteeniluutnantti
Jarno Mäkisen sotilasvalassa ja kadettilupauksessa ei mainittu sanaakaan
kansainvälisestä yhteisöstä tai ulkomaantehtävistä. Hän pysyi asemallaan
loppuun saakka, koska tilannetta ymmärtämätön YK:n johto oli niin päättänyt. Ei ulkomaita mainita esimerkiksi
ylipäällikön, ministerin tai tuomarin valoissa.
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Seppo Ruohonen
Pari vuotta sitten Kadettikunnan
syyskokouksessa esitettiin tutkittavaksi
muiden Suomen kaltaisten maiden lupauksia ja valoja. Tutkimuksesta ei ole
kuulunut mitään. Esimerkkejä kansainväliselle yhteisölle annetuista valoista ei
taida juuri löytyä. Stalinin diktatuurissa
ennen toista maailmansotaa alokkaiden
sotilasvalassa vannottiin uskollisuutta
kansainväliselle proletariaatille. Ennen
kuin sota puhkesi Euroopassa muutettiin
kaavaa ja valassa vannottiin uskollisuutta Äiti-Venäjälle.
Ihmetystä herättää erään tutkijan seminaarialustuksen hämmentävä kannanotto upseerien ulkomaanpalvelukseen
osallistumisesta: ”Sen, joka on valinnut
ammatikseen tappamisen ja kuoleman,
ei pitäisi kieltäytyä ulkomaantehtävistä niiden vaarallisuuden takia.” Vaikuttaa moitteelta pelkuruudesta! Herää
myös kysymys, onko alustaja sisäistänyt suomalaisen upseerikoulutuksen ja
kasvatuksen etiikan ja moraalin, jossa
tappaminen ja kuolema eivät ole koulutuksen ydin. Siinä on järjelläkin sijansa.
Kovin vetävä ei olisi rekrytoinnissa slogaani: opi tappamaan ja kuolemaan.
Kadettilupauksen maininta ”... minä
lupaan uhrata työni ja elämäni Isänmaal48

le. ...” antaa kyllä tilaa henkilökohtaisille arvioille isänmaan parhaasta ja sen
suhteesta globaaleihin ongelmiin. Kyllä
siihen prosessiin on lupa ottaa mukaan
isänmaan perinteinen sisältö ja arvot,
joita itsenäisyyden aikana on puolustettu
suurin uhrauksin. Perusteltuja ovat kriittiset käsitykset esimerkiksi Afganistanin
ja Irakin kaltaisista sodista. Terrorismin,
salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunta
sekä huumeiden kysynnän ehkäisy yhteiskunnallisella eri maiden kansallisten
toimijoiden koordinoidulla monenkeskisellä kansainvälisellä yhteistyöllä olisi
varmasti kustannustehokkaampaa kuin
sotilaallinen väliinmeno maailman äärillä, mikä kurjistaa kriisialueen oloja
entisestään. Niin kauan kuin euro-seteleiden huumepitoisuudet ovat nykyluokkaa, eivät pommitukset tuo asiaan
korjausta ja on turha tarjota afgaaneille
turnipsin tai korvaavan viljan viljelyä.
Ei ole ihme, jos ulkomaantehtäviä
vierastetaan. Jo nyt ulkomaanpalveluksen kustannukset ovat sitä luokkaa, että
kansallinen puolustus ja ennen kaikkea maavoimat on jouduttu ja joudutaan
edelleen ajamaan tasolle, jolla ei edes
parempi tilannetietoisuus eikä tilanneymmärrys korvaa joukkojen ja aseiden
puutetta. Vähenevät maavoimien alueja paikallisjoukot taas eivät riitä joka
lähtöön - eivät myöskään rannikkopuolustuksen jättämiin aukkoihin satamien
ja niihin johtavien väylien suojaamiseen.
Ulkomaan toimintoihin on investoitu ja tullaan investoimaan mittavasti.
Ulkomaan tehtävävalmiuksiin rakennetutut huippumodernit uudet ohjusalukset, kaksi kotimaassa peruskorjattua
miinalaivaa, kolme Italiassa rakenteilla olevaa miinasodankäynnin erikoisalusta ja suunnitteilla olevat saaristoja valtameritehtäviin (!?) sopivat fregatit natovärityksineen edustavat uusia
maanpuolustuksemme 2000-luvun painotuksia.
Ilmavoimien viimevuosien voimainponnistus on ollut saada Hornet-osasto ulkomaantehtäviin ilmasta maahan
ohjuksin ja ilmatankkausvalmiuksin.

mielipide
Ilmavoimien 200 oman henkilön kouluWXVVHUWL¿RLQWLMDVLMRLWXVXONRPDDQWRLmintojen tukemiseen ja ulkoistamiseen
sekä viimeksi, voimavarojemme rajoja
hipova sadan C-17- kuljetuskoneen lentotunnin ostos ottavat suuren siivun
ilmapuolustuksen kotimaan elintoimintoja suojaavan hävittäjätorjunnan ja
ilmatorjunnan valmiuksista. Lisärasituksena on vielä yskivä helikopterihankinta.
Sitä, paljonko edellä mainitut ulkomaantehtävävalmiuksien panostukset maksavat, ei kerro kukaan. Kaiken
sanotaan palvelevan kotimaan puolustusta. Eräänä selkeänä mittana voidaan
kuitenkin pitää kenraalikunnan taholta
äskettäin tullutta mainintaa turkulaisessa valtalehdessä. Kirjoituksen mukaan
ulkomaantehtävissä olevan joukon varustus joudutaan uusimaan 2-3 vuoden
välein, kun kotimaan valmius ja koulutustehtävissä se kestää jopa 20 vuotta.

Silloin esimerkiksi EU:n taisteluosasto tai Kosovon suomalainen rauhanturvajoukko käyttää ainakin kymmenen
kotimaanpuolustukseen tarkoitetun vastaavan joukon voimavarat. Ei ole uskottavaa, että 100 miljoonaa euroa
vuodessa riittää ulkomaantehtävien aiheuttamien kokonaiskustannusten kattamiseen.
Sana kotimaan puolustus on selvästi saanut uuden sisällön. Vuonna 1996
alkanut yhteistyö natojohtoisessa kriisinhallinnassa on selvästi haalistanut
kansallisen puolustuksen geopoliittisia
perusteita. Puolustusajattelu on sulautunut natolaiseen suurstrategiaan globaaleine intresseineen. Tietoylivoima
korvaa maavoimien leikkaukset, vaikka
emme voi olla varmoja, että mahdollinen uhkaaja olisi tietoalivoimainen.
Enää ei hyökkäyksiä sanota torjuttavan ilma- ja merivoimien tukemilla
maavoimien operaatioilla. Nyt puhu-

taan ilma- ja meripuolustuksesta ja maahyökkäyksen torjunnasta. Käsitteistö
kuvannee hyvin ajattelun muutosta. Kun
meripuolustus Suomen niemellä on aina
suojannut maaoperaatioiden merisivustaa, niin nyt asia on muljautettu toisin
päin. Harvenevien maavoimien taisteluosastot ja partiot parveilevat mantereella, suorittavat pistoja kriisipesäkkeisiin
ja suojaavat laivastovoimien ja vähenevän rannikkopuolustuksen maasivustaa. Laivastojoukot yhteistoiminnassa
ilmavoimien kanssa puolestaan tuhoavat kaukana rajojemme ulkopuolella
olevia vihollisen voimakeskittymiä.
- Saattaa siinä vakava isänmaan puolustaja ryhtyä arvioimaan uudelleen kotimaan puolustuksen painoarvoa Suomen
vapauden ja kansamme onnen takaajana.

Seppo Ruohonen
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mielipide

FINGOP työkaluna
Perusteita
Keskustelu FINGOP:n mukaisen suunnitteluprosessin soveltuvuudesta ja
käytettävyydestä Suomessa käy tällä
hetkellä kiivaana. Tästä on hyvänä osoituksena edellinen Kylkiraudan numero
(1/2008). Tämän lisäksi asiaa puidaan
jatkuvasti Maanpuolustuskorkeakoulussa, jossa Pääesikunnan antaman
käskyn mukaisesti asiaa on opetettu
noin kaksi vuotta upseerin jatkokursseilla. On havaittavissa voimakasta
muutosvastarintaa, mikä toisaalta on
tervettä järjestelmässämme, koska professoreiden Kesseli ja Huhtinen peräänkuuluttama järjestelmän voimakkaasti
ohjaama tutkimus ennen asioiden käyttöönottoa ei toistaiseksi ole saanut
jalansijaa. Puolustusvoimien sisäinen
muutosvastarinta valitettavasti perustuu usein mielikuviin eikä tietoon, taitoon ja osaamiseen. Tähän linkittyy
tutkimuksen puute, koska asioita lähdetään ajamaan ja opettamaan ilman, että
ne ovat opettajillekaan ”selviä”. Näin
on mielestämme käynyt juuri myös
FINGOP:n osalta, tämän artikkelin kirjoittajat mukaan lukien. Kovaäänisimmin asiasta puhuvat ne, jotka eivät
tiedä asiasta mitään tai vielä pahempaa,
luulevat tietävänsä. Kesselin ja Huhtisen tekemässä kyselyssä (Kylkirauta
1/2008) 80 % vastaajista oli sitä mieltä,
että he eivät tarvitse lisää teoreettista
tietämystä ymmärtääkseen FINGOP:n
sisältöä. Silti 50 % oli sitä mieltä, että
käsitteiden epäselvyys haittasi operatiivis-taktisen ajattelun kehittymistä ja 60
% katsoi, ettei kykene käyttämään prosessia ilman erillistä koulutusta. Eikö
näissä tuloksissa ole havaittavissa jonkinlaista ristiriitaa?
FINGOP-suunnitteluprosessin
hyödyt ja haasteet on tunnistettu tässä
vaiheessa tutkimuksen puutteesta huolimatta. Haasteena voidaan nähdä
strategisen tason suunnitteluprosessin
soveltaminen alemmilla tasoilla siten,
että rinnakkaisen suunnitteluprosessin
hyödyt voidaan maksimoida. Haasteita
ovat myös terminologian epäselvyys
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mukaan lukien käännösten viimeistelemättömyys sekä tiedon hallinta, mihin
majuri Siivonenkin viittaa artikkelissaan Kylkiraudassa 1/2008. Toisaalta
voidaan todeta, että tiedon hallinta
liittyy haasteena tällä hetkellä koko
puolustusvoimien toimintaan eikä vain
FINGOP -prosessiin. Vai kukapa ei
olisi törmännyt täysin sekaisin oleviin
verkkolevyihin, joilta ei löydä mitään
ilman suuria ponnisteluja. Puolustusvoimilla ei vuonna 2008 ole vieläkään
yleisohjetta tiedon hallinnoimiseksi,
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tiedostojen nimeämiseksi ja kansiorakenteiden luomiseksi. Tämän päivän ja
tulevaisuuden johtamisjärjestelmät tulevat vain lisäämään tätä haastetta niin
rauhan kuin sodankin aikana.
Kuitenkin FINGOP:n hyödyt tunnistetaan laajalti ainakin niiden keskuudessa, jotka todella ovat prosessia
testanneet. Niihin kuuluu eritoten se,
että prosessissa syntyy standardituotteita kaikissa vaiheissa (kaikilla tasoilla?),
jolloin prosessin dokumentointi on
aivan eri luokkaa kuin aiemmin. Tämä

mielipide

Jarkko Patrikainen

Tommi Sikanen

Janne Väänänen

hyöty korostuu erityisesti rauhan ajan
suunnittelussa, kun tehtävien vaihdon
yhteydessä ei tarvitse arvailla mihin
edellinen komentaja on päätöksensä
perustanut. Lisäksi tuotteiden standardointi ohjaa suunnittelijaa ajattelemaan
analyyttisesti ja järjestelmällisesti.
Prosessi tuotteineen myös pakottaa
suunnittelemaan operaatioita, siis kokonaisuuksia. Ehkä tämä onkin suurin
kynnys suomalaisen upseerin ajattelun
kehittämisessä. Taisteluteknisen ja taktisen tason sekä detaljien suunnittelu
on paljon mukavampaa, helpompaa ja
ymmärrettävämpää.
Olennaista on se, että haasteet pitää
suhteuttaa hyötyihin ja tätä kautta osittain määritellä onko ”uuden” prosessin
käyttöönotto järkevää ja hyödyllistä.

/synteesiprosessi. Näiden perusteella
komentajalla tulisi olla valmiina sarja
vastatoimenpiteitä, jotka hän voi toimeenpanna nopeasti.
Miten me voimme sitten vieroksua
suunnitteluprosessin työläyttä esimerkiksi suunnitteluperusteiden määrittelyvaiheessa (tilanteen arviointi)?
Jokaisella johtamistasolla joukkueenjohtajasta komentajaan asti on oma
”OODA - loopinsa”. Huomioon otettavien asioiden määrän kasvaessa OODA
-prosessi hidastuu. Alatasojen nopean
rytmin ja tempon tulee kuitenkin istua
ylätason hitaampaan rytmiin ja laajempiin kokonaisuuksiin ilman, että kokonaisjärjestelmän yhtenäisyys kärsii.
Järjestelmässä vallitsevat eri nopeuksiset prosessit sovitetaan yhteen antamalla alijohtajille vapaus omissa
toimissaan, kunhan he pysyttelevät
komentajan tahdossa linjattujen periaatteiden sisällä. Tämä vaatii vain
luottamusta alijohtajiin sekä läpikotaista komentajan tahdon tuntemusta.
Lyhyesti kuvattuna (suomalaista) tehtävätaktiikkaa läpi koko komentoketjun.
Pioneeri- ja Suojelukoulussa on
noin puolitoista vuotta opetettu ja toteutettu suunnitteluprosessit (ja johtamisprosessit) taktiikan harjoituksissa
FINGOP:n mukaisesti. Prosessi on
soveltaen viety aina perusyksikkötasalle. Olemme (omasta mielestäm-

me) onnistuneet yksinkertaistamaan
FINGOP:n mukaiset suunnitteluprosessin vaiheet jopa komppanialle. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Herääkin
kysymys, mihin Kesselin ja Huhtisen
kyselyssä ne 99 %, jotka olivat sitä
mieltä, että prosessi ei sovi edes pataljoonatasolle, perustivat mielipiteensä? Kaikkien, jotka tätä asiaa epäilevät,
kannattaa tutustua Yhdysvaltojen Armeijan FM 5-0 käsikirjaan (Army Planning and Orders Production, January
2005). Kirja on Yhdysvaltojen maavoimien suunnittelun ja sen tuotteiden
doktriini. Käsikirjassa määritetään yksiselitteisesti, että samaa suunnitteluprosessia (Military Desicion Making
Process = sotilaallinen päätöksentekoprosessi) käytetään armeijakuntatasolta pataljoonatasolle. Tästä alaspäin
toimintaa kutsutaan toimintatavaksi
(Troop Leading Procedure = joukkojen johtamisen toimintatapa), joka kuitenkin on käytännössä edellä mainittu
prosessi lyhennettynä ja sovellettuna.
NATO:n GOP:ssa ja USA:n FM:n prosesseissa on terminologisia ja yksityiskohtien eroja, mutta perusidea on aivan
sama. Samassa asiakirjassa on laajasti
myös selvitetty, miten suunnitteluprosessia sovelletaan, kun aikaa on käytössä rajallisesti.
Olemmeko sitten lähteneet purkamaan koko prosessia aivan väärästä
päästä? Yksikön päällikkökin käynnis-

Prosessi vs.
taistelunjohtaminen
Suomalainen kenttäjohtaja on aina
ollut ylpeä kyvystään tehdä päätöksiä
nopeasti. Operaatioiden ja taistelujen
johtamisprosessissa kuvattu taistelujen johtamisprosessin osuus (”OODA
-loop”) on meillä uskallettu yksinkertaistaa (vrt. kuvat vasemmalla).
Alkuperäisen OODA -loopin tärkein osa on hahmottamisvaihe (Orient),
jossa otetaan huomioon kulttuuritausta, geneettinen perimä, uusi tieto,
aikaisemmat kokemukset ja analyysi-
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mielipide
tää suunnittelun, määrittää suunnitteluperusteet, laatii toiminta-ajatuksen,
jonka perusteella laatii suunnitelman.
Ja yksikönkin suunnitelma päivittyy
perusteiden muuttuessa.
Perusyksikön tasalla suunnitteluprosessi varsinkin sodan aikana on varmastikin lähempänä OODA -loopin
mukaista ”taistelunjohtamista”, mutta
eroavatko OODA -loopin vaiheet kovinkaan paljoa FINGOP:n suunnitteluprosessin vaiheista? Lienee vain etu
kaikille, että suunnitteluprosessin vaiheista puhutaan samoilla käsitteillä eri
organisaatiotasoilla. Jos yhtymä määrittää suunnitteluperusteita, lienee sallittua, jopa suotavaa, että yhtymän
joukkoyksiköt ja erillisyksiköt käyttävät samaa termiä, vaikka tilanteenarviointi onkin tutumpi ja turvallisempi
käsite.
Se, että kyselyyn vastanneista vain
20 % kokee FINGOP -prosessin johtamisen apuvälineeksi ja vain 10 %
käskyttämisen apuvälineeksi, on huolestuttavaa. Eikö kuitenkin FINGOP:n
mukaisen suunnitteluprosessinkin mukaisen esikuntatyön tärkeimpänä tuotteena ole käsky, jossa kerrotaan alaiselle
tilanne, tehtävä ja toteutus, Tukitoimet
ja Johtaminen, aivan vanhan Saksan armeijan kenttäohjesäännön 1887 mukaisesti (ja FM 5-0:n mukaisesti: Situation,
Mission, Execution, Service Support,
Command & Control)? Meillä käskyrunkoja esiintyy miltei yhtä paljon kuin
eri ohjesääntöjä ja aselajeja. Meillä on
ollut viisautta muovata kullekin eli toiminnolle ja tehtävälle oma käskyrunkonsa riippuen aina käskyn laatijan ja
ohjesäännön tai oppaan kirjoittajan henkilökohtaisista mieltymyksistä. Tämä
tietenkin on osa tehtävätaktiikkaamme, jossa alaisen toiminnan vapaus on
aina ollut kantava voima. Eikö kuitenkin suunnitteluprosessin ja siinä tuotettujen dokumenttien yhtenäisyys olisi
toimintaa tehostava ominaisuus läpi organisaatiotasojen? Samalla tavalla käskyrunkojen vakiointi saataisi helpottaa
toimintaa. Näin ainakin yhdysvaltalaiset ovat todenneet. Joukkuetasan
käskyrungon sisällön ymmärtäminen
varmasti helpottaa yhtymän suunnitteluprosessin ymmärtämistä. Suunnitteluprosessissa on hankala olla mukana
tietämättä lopputuotetta ja toimintaa,
johon prosessi tähtää.
Kohtuullinen esimerkki erään PfP

Kylkirauta 2/2008

-kumppanimme ”puolustushaaran” tavasta käsitellä prosessin tuotetta käsky komppania- ja joukkuetasalla on esimerkiksi
osoitteessa: www.usna.edu/USMCInfo/
Documents/Pubs/b0326.pdf

Mitä FINGOP
on loppujen lopuksi?
Meidän rauhan ajan toimintamme
(ikävä kyllä) poikkeaa suuresti sodan
ajan toiminnastamme, mutta yhtymäkohtiakin FINGOP:n mukaiseen
suunnitteluprosessiin on. Esimerkiksi
toiminnan ja resurssien suunnitteluja seurantaprosessi on kiitettävästi
jalkautettu joukko-osastoissa perusyksikkötasalle saakka. Ainakin prosessiin osallistumisen osalta perusyksikön
päälliköt ovat kohtuullisella tarkkuudella mukana vuosittaisessa suunnitteluperusteiden määrittelyssä sekä
toiminta-ajatuksen ja suunnitelman laatimisessa. Yksikön päällikkö käsittelee
asiaa omasta näkökulmastaan ja tekee
prosessin vaiheista häntä koskettavat
osat käyttäen niitä prosessin työkaluja,
jotka ovat hänen osaltaan tarpeellisia
ja käyttökelpoisia. Onko meillä sitten
syytä rajata alajohtoportaat operaatioiden ja taistelujen suunnitteluprosessin
ulkopuolelle sodan ajan suunnittelussamme? Pitääkö FINGOP:n olla
”salatiedettä”, joka ei edes joukkoyksikkötasalle kuulu? Edellä kuvatussa
TRSS -prosessissakin ainakin valveutunut pataljoonaupseeri tuntee kohtuullisella tarkkuudella valtionhallinnon
talouden suunnitteluprosessin ja samalla pystyy sitouttamaan joukkoyksikkönsä päälliköt mukaan seuraavan
vuoden suunnitteluun.
Mielestämme keskeistä on se, että
FINGOP ymmärretään työkaluna tai
ehkä oikeammin työkalupakkina. On
osattava käyttää pakin kaikkia työkaluja, jotta tiukassa paikassa voi valita
nopeasti oikean ja käyttää sitä tehokkaasti. Kukin johtoporras käyttää
kunkin vaiheen työstämiseen niitä työkaluja, jotka ovat oman työskentelyn
kannalta tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia. On sanomattakin selvää,
että yhtymän esikunnan työkalupakin
koko ja välinevalikoima on laajempi
ja kattavampi toiminta-ajatuksen laatimisvaiheessa kuin yksittäisellä yksikön
päälliköllä. Pakin nimi kuitenkin lienee
syytä olla sama kaikilla tasoilla, jotta
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itse kukin sekä ylhäällä että alhaalla
tietää, missä vaiheessa elämme. Vaiheen tulos on kuitenkin tärkein, jotta
alaisemme saa esikäskynsä tai käskynsä ajoissa ja oikeanlaisena (vai oliko
virallinen ilmaus ”lyhyenä, yksiselitteisenä ja toteuttamiskelpoisena”), jotta
voimme toteuttaa ”osaamaamme tehtävätaktiikkaa”. Rauhan aikana prosessin
toteuttamiseen on aikaa seitsemän kuukautta. Sodan aikana valmiusyhtymän
hyökätessä, kun suunnitelma pettää ja
sitä pitää päivittää, seitsemän minuuttia. Jos osaa tai hallitsee koko prosessin
ja eri palasten käytön ja merkityksen,
osaa todennäköisesti tässä tilanteessa
määrittää, mikä on keskeistä, ja tehdä
se ja vain se. Näin se amerikkalainenkin toimii. On selvää, että seitsemässä minuutissa perusteet jäävät
laihoiksi, mutta sekin on parempi kuin
ei mitään.
Olennaista FINGOP:n käytettävyyden kannalta on myös uudentyyppinen esikuntarakenne, eli
suunnitteluosa-tilanneosa ajattelu.
Tässä ajatusmaailmassa suunnitteluosa
tekee suunnitelman, jonka sitten luovuttaa tilanneosalle ja komentajalle toteutettavaksi. Komentaja edelleenkin
saa tehdä ja joutuu tekemään satularatkaisuita ja soveltamaan suunnitelmaa tilanteen mukaisesti seitsemässä
minuutissa. Suunnitteluosa suunnittelee jo operaation seuraavaa vaihetta,
johon aikaa kuitenkin lienee käytettävissä yhtymätasolla päiväluokkaa. Tietenkin suunnitelma saatetaan palauttaa
suunnitteluosaan taistelujen aikana, jos
perusteet muuttuvat ratkaisevasti ja
komentaja haluaa uusia vaihtoehtoja
valittavaksi.

Lopuksi
Tässäkin kirjoituksessa on ilmeistä tieteellisyyden puute, eli järjestelmällinen tutkimus. Tämä kirjoitus pohjautuu
puhtaasi ”metuun”, eli ”meistä tuntuu”.
Kuitenkin tämä ”metu” perustuu siihen,
että prosessia on käytetty yhteensä
toimestamme tai ohjauksessamme
kymmeniä kertoja vertaisten kanssa
operatiivisessa suunnittelussa, upseereiden perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä opistoupseereiden
jatkokursseilla.
Tyypillistä muutosvastarinnalle on
yksityiskohtiin takertuminen. Tässä

Kuva Puolustusvoimat.

mielipide

Vanhemmat upseerisukupolvet omaksuivat syvällisesti perinteiset suunnitteluprosessit, joissa ei ollut
kansainvälistymisen tuomia erityispiirteitä ja käsitteitä.

tapauksessa lähinnä terminologiaan.
FINGOP:n terminologia perustuu toisenlaiseen ajatusmaailmaan ja sen
tulkintaan ja tätä kautta suoriin käännöksiin suomen kielelle. On selvää,
että tämä ajatusmaailma ei aukene välittömästi ja kokemuksemme mukaan
se vaatii paljon harjaantumista. Osa
käännöksistä on epäilemättä huonoja.
Kysymys kuuluukin, onko tämän takia
koko prosessi ”surkea”? Käsitteet ovat
kieltämättä aina vaikeita määriteltäviä ja lienee turha tuomita FINGOP:n
käännösten täsmällisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Kuitenkin pelkästään kritisoimalla tai vertaamalla käsitteitä
tuttuihin ja turvallisiin ei asia etene.
”Voimanlähteelle” hihittely ei vie meitä
mihinkään varsinkaan, jos ei oikeasti
ymmärrä, mistä on kysymys.
Kohtuullisen tiukasti määritelty

prosessi aiheuttaa varmasti haasteita
esikuntatyöskentelylle. Mielestämme
asiaan ei pidäkään suhtautua kahlitsevasti vaan vapauttavasti. Tärkeintä, on
että eritasoisten johtoportaiden läpi saavutetaan jatkuvuus, jos ja kun FINGOP
-prosessi otetaan käyttöön. Se, näyttävätkö tuotteet pilkulleen samalta Pääesikunnan ja pataljoonan tasolla ei ole
olennaista. Onhan selvää, että näin ei
ole.
Koko yhteiskunnan kaikilla suunnittelun ja johtamisen tasoilla on
pitkään käyty keskustelua prosessin
suhteesta suoritukseen ja tulokseen.
Puolustusvoimissa asia on nähdäksemme yksinkertaisempaa, koska aina on
olemassa esikuntapäällikkö ja komentaja, joilla ovat tietyt resurssit käytössään ja joiden tehtävä on määrittää
prosessin rajat ja tehdä päätöksiä.
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Kapteeni Janne Väänänen toimii
Pioneeri- ja Suojelukoulun taktiikan
pääopettajana.
Kapteeni Jarkko Patrikainen toimii
Pioneeri- ja Suojelukoulun kurssiosaston johtajana ja taktiikan opettajana.
Kapteeni Tommi Sikanen toimii Pioneeri- ja Suojelukoulun kadettikurssin
johtajana ja taktiikan opettajana.
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pääsihteerin palsta

Arvokeskustelua tarvitaan

U

pseeriston arvopohja on jälleen
luodattu perusteellisella arvokyselyllä, josta on selvitys toisaalla tässä lehdessä, ja jota avattiin
alustavasti jo kevään Sotatieteen päivillä. Nyt neljännen kerran lähes samalla kysymyssarjalla suoritettu kysely
osoitti, että yhteinen arvopohjamme
on säilynyt vakaana ja ennustettavana ympäristömme rajuista muutoksista
huolimatta. Tähän on perinteisesti melkoisena tekijänä ollut kadettikasvatus,
joka näyttää edelleen vaikuttavan voimakkaasti myös upseerin myöhemmälläkin uralla. Olemme todenneet, että
upseeriston arvokeskustelu on päättymätön prosessi, joka jatkuu seuraavaksi jälleen kadettipiireissä nyt saadun
tutkimustiedon analysointina ja avaamisena.
Tämän kevään suomalaista julkista
keskustelua seuratessa on vääjäämättä
tullut mieleen, että samanlainen arvokeskustelu olisi tarpeen myös muualla
yhteiskunnassamme. Päättäjiltä vaaditaan nyt selkeää johtajuutta ja selkärankaa kansallisen hyvinvointimme
turvaamiseksi. Meidän on yhdessä päätettävä, mikä on tulevaisuudessa kansallemme ja kansalaisillemme tärkeää
ja mikä vähemmän tärkeää. Tätä päättämistä ei saa jättää pelkästään liike-elämän tehtäväksi, koska muuten
tulevaisuutemme suunnan määrittää
kansainvälisten omistajien voiton maksimointi, jossa ei kanneta minkäänlaista
yhteiskunnallista vastuuta suomalaisista tai maamme kansallisista eduista.

Kadettikunta toimii
Kadettikunnalla on näennäisestä välivuodesta huolimatta menossa erittäin
kiireinen toimintavuosi. Käynnistymässä on kolme isoa projektia, jotka
tulevat toivottavasti tuottamaan lähivuosina runsaasti jäsenistöä hyödyntäviä tuloksia. Turvallisuuspolitiikan

opetuksessa on alkamassa 1900-luvun
loppua ja 2000-luvun alkua käsittelevän
multimediaohjelman ”Suomi muuttuvassa maailmassa” tuottaminen. Koska
tämänkaltaisen multimedian valmistaminen on erittäin kallista, riippuu
hankkeen täsmällinen alkamisaika riittävän suuren rahoitusosuuden varmistumisesta. Organisaatio on kuitenkin
jo lähtökuopissa.
Myös näyttävä kaaderiviikonloppu
Haminassa 1.-2.8.2009 alkaa olla suunnittelun osalta valmis ja kadettikurssit
voivat tehdä omia mukaantulopäätöksiään tässä lehdessä ja Kadettikunnan internetsivustolla olevan lisäinformaation
perusteella. Toivottavasti mahdollisimman suuri kaaderijoukko puolisoineen
päättää osallistua kaaderijuuriensa etsimiseen Haminasta.

Matrikkeli
Kadettiupseerimatrikkeli 1920 - 2010:n
tuotanto on myös juuri pääsemässä
vauhtiin. Sopimukset on allekirjoitettu,
matrikkelitoimittaja valittu ja kirjapainon kanssa käydään neuvotteluja. Näin
työ voi alkaa jo kesällä kirjan perusrakenteen suunnittelulla ja jatkua heti
syksyllä päätyäkseen valmiin matrikkelin julkaisemiseen kesällä 2010.
Ensi syksynä alkaa evp-upseerien
henkilötietojen kokoaminen. Seuraavan Kylkiraudan ja syksyn ensimmäisen Sotilasaikakauslehden välissä
ilmestyy henkilötietojen keräyslomake, jolla tietoja kootaan. Parasta aikaa
tutkitaan mahdollisuutta kerätä tietoja myös internetin kautta. Pyrimme
löytämään jokaiselle sopivan vastausmenetelmän saadaksemme jälleen
aikaan maamme korkeatasoisimman
ammattikuntamatrikkelin.

Hyvät kadettiveljet
ja -siskot!
Kesä on jälleen tullut ja ainakin ennusteiden mukaan hienot lomasäät odottavat. Kadettikunnan toimisto toivottaa
kaikille kaadereille lokoisia kesälomapäiviä. Pyrkikäämme ottamaan lomastamme mahdollisimman suuri hyöty
irtautumalla tavanomaisista päivittäisistä rutiineistamme. Syksyllä odottavat jälleen uudet haasteet ja hyvin
levänneenä niihin on mieluisampi tarttua.

Pekka Rapila
pekka.rapila@kadettikunta.ﬁ

toiminta

Ylipäällikkö kunniavieraana
upseerijärjestöjen juhlapäivällisillä

P

uolustusvoimain ylipäällikkö
Tarja Halonen kunnioitti läsnäolollaan upseerijärjestöjen
yhteistyöelimen 60. kerran Suomen
marsalkka Mannerheimin kunniaksi
järjestämiä juhlapäivällisiä 4.6.2008.
Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelin perustettiin Katajanokan upseerikerholla 4.6.1948 pidetyssä
kokouksessa, jossa Jääkäriliitto, Kadettikunta, Suomen Reserviupseeriliitto ja Upseeriliitto päättivät viettää
Suomen marsalkka Mannerheimin
syntymäpäivää järjestöjen yhteisenä
juhlapäivänä, jolloin järjestetään mainittujen liittojen toimesta yhteisiä, arvokasohjelmaisia juhlatilaisuuksia.
Perustamisajankohdasta lähtien
upseerijärjestöt ovat järjestäneet Kata-

janokan upseerikerholla (Kasinolla) juhlatilaisuuden, joka vuoteen 1984 saakka
koostui juhlakokouksesta, joka samalla oli yhteistoimintaelimen vuosikokous, Suomen marsalkkaan liittyvästä
juhlaesitelmästä ja illallisesta. Kyseisenä vuotena yhteenliittymän tilivuodeksi
muutettiin kalenterivuosi, jolloin vuosikokous ja juhlaillallinen voitiin eriyttää
toisistaan.
Vuodesta 1985 alkaen vuosikokous
on pidetty keväällä ja kesäkuun neljäntenä päivänä on kokoonnuttu Katajanokan
upseerikerholle yhteiselle arvokkaalle
juhlapäivälliselle, jonka juhlaesitelmän
aihe on aina liittynyt Suomen marsalkka
Mannerheimiin.
Juhlapäivällisten kutsuvieraiksi upseerijärjestöt ovat perinteisesti kutsu-

neet maanpuolustuksemme ylimmän
johdon ja muita turvallisuuspolitiikastamme vastuussa olevia viranomaisia
sekä perustajayhdistysten ansioituneita
jäseniä ja yhteistoimintakumppaneita.
Järjestöt toimivat vuorovuosin
yhteistoimintaelimen puheenjohtajistossa. Tänä vuonna puheenjohtajavuorossa ja juhlapäivällisten isäntänä
oli Kadettikunta ja sen puheenjohtaja
prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola.
Juhlaesitelmän piti eversti Sampo Ahto
aiheenaan Mannerheimin johtamistoiminta vapaussodassa. Kaartin Soittokunta ja Kaaderilaulajat juhlistivat
esityksillään tilaisuuden arvokkaan perinteistä ohjelmaa.

Ylipäällikön puheenvuoroa kuuntelemassa vasemmalla kenraali Jaakko Valtanen, prikaatikenraali JuhaPekka Liikola, amiraali Juhani Kaskeala ja vara-amiraali Jaakko Smolander. Kuva Puolustusvoimat.
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Kaaderit kokoontuivat 29.3.2008 Lahdessa

K

adettikunnan sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin Lahden
upseerikerholla 29.3.2008. Kokouksessa oli läsnä 53 Kadettikunnan jäsentä. Edelliset kerrat vuosikokous on
pidetty Lahdessa vuosina 1964, 1979 ja
1991.
Ennen kokousta Hämeen Rykmentin komentaja eversti Hannu Alén toivotti osanottajat tervetulleiksi Lahden
varuskuntaan ja esitteli Hämeen Rykmentin puolustusvoimien valtakunnallisena huollon, logistiikan, tiedustelun,
liikunnan ja sotilasmusiikkialan koulutus-, tutkimus- ja kehittämiskeskuksena.
Kevätkokouksen avauspuheessaan
Kadettikunnan puheenjohtaja prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola totesi vuoden
2007 olleen jälleen ennakkokaavailusta
hengähdysvuodesta poiketen edelleen
Kadettikunnalle erittäin vilkas ja työntäyteinen toimintavuosi.
Vuoden järjestöllisinä huippukohtina olivat Kadettikunnan, Suomen
Reserviupseeriliiton ja Maanpuolus-

tuskorkeakoulun yhteinen 23.11.2007
Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa järjestetty turvallisuuspolitiikan seminaari
”Turvallisuusympäristön muutokset 100-vuotias, itsenäinen Suomi”, johon
osallistui noin 200 henkeä sekä Kadettikunnan vuonna 1999 käynnistämään
arvokeskusteluun ja Kadettikunnan strategiasuunnitelmaan 2009 liittyvä arvokysely, jolla selvitettiin upseeristomme
tämänhetkistä arvoperustaa. Kyselyyn
vastasi 1106 upseeria ja tutkimus julkistettiin toukokuussa Sotatieteen päivillä.
Kevätkokouksen puheenjohtajiksi
valittiin Kadettikunnan puheenjohtaja Juha-Pekka Liikola ja Lahden kadettipiirin puheenjohtaja everstiluutnantti Aarne
Kumpulainen. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Kadettikunnan pääsihteerin. Järjestäytymisen jälkeen vietettiin hiljainen
hetki 59:n vuoden 2007 aikana kuolleen
kadettiupseerin muiston kunnioittamiseksi.
Kevätkokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen valmistelemat vuosikertomus ja tilinpäätös

sekä myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus tilivuodelta 2007.
Kokouksen jälkeen pidettiin Lahden
Upseerikerholla arvokas maanpuolustusjuhla, jossa Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka
Viljanen piti mielenkiintoisen esitelmän
aiheesta ”Yleinen asevelvollisuus - tulevaisuudessakin osa valtionhallintoa”.
Juhlan jälkeen Lahden kaupunki järjesti
juhlavieraille vastaanoton Kaupungintalolla.
Juhlan alussa palkittiin Kainuun kadettipiirin esityksestä vuoden kadettiupseeriksi nimitetty yliluutnantti Camilla
Maunu sekä jaettiin puolustusministerin päivämäärällä 27.1.2008 myöntämät
Kadettikunnan ansiomitalit ja Kadettikunnan hallituksen kapteeni Tuomas
Arajuurelle myöntämä kenraaliluutnantti
Heikki Tilanderin stipendirahaston stipendi.

Pääsihteeri Pekka Rapila

Kadettikunnan ansiomitalien saajien rivistöä.
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toiminta

Kaaderiviikonloppu
Haminassa 1. - 2.8.2009

T

avoitteena on tehdä viikonlopusta kadettiupseerien ja heidän
puolisoidensa lipunnäyttötilaisuus Etelä-Kymenlaaksossa. Tämä
toteutuu, kun kadettikurssit suurin
joukoin ajoittavat kesäkokouksensa
Haminaan. Kadettikurssien omat kokoontumiset pyritään ajoittamaan lauantaiksi 1.8.2009, jolloin pidetään myös
kaikkien kadettikurssien yhteysupseerien kokous. Kadettikurssit voivat varata
kokoustiloja RUK:sta Kymenlaakson
aluetoimiston palvelupisteestä, puhelin
WDLN\PDOWVWR#PLO¿
Haminassa on melko rajoitetusti
majoituspalveluita, joten myös majoitusvaraus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Hotellimajoitusta voi tilata
esimerkiksi alla olevista hotelleista. Tilausta tehdessä kannattaa mainita tilaustunnus ”Haminan Kadettikoulu”:
1) Best Western Hotel HAMINA
(Varattu majoitusta 84 majoituspaikkaa), Sibeliuskatu 32, 49400
Hamina, puh. (05) 353 5555,
fax. (05) 353 5544 ja
hotellihamina@kymp.net.
2) Hotelli LEIKARI (Varattu 160 majoituspaikkaa), Haminantie 261,
48810 KOTKA, puh. (05) 227
8111, fax. (05) 285 803 ja
UHFHSWLRQ#KRWHOOLOHLNDUL¿
3) RUK:n kautta on mahdollista
majoittua myös kasarmimajoitukseen. Tilaukset Kymenlaakson
Aluetoimiston palvelupisteestä puhelinnumerosta 05-18166199 tai
VlKN|SRVWLWVHN\PODOWVWR#PLO¿
4) Haminasta on mahdollista saada
myös perinteistä ”Bed and breakfast” -majoitusta, jonka voi varata
matkailutoimiston kautta osoitteesta Haminan Matkailupalvelut, Raa-

Vuosi 2009 on suomalaisen upseerikoulutuksen
230-vuotisjuhlavuosi. Se on myös Haminan rauhan 200.
juhlavuosi, Haminan Kadettikoulun alkamisen 190.
juhlavuosi ja Itsenäisen Suomen Kadettikoulun 90.
juhlavuosi.
Kadettikunta järjestää Haminassa 1. - 2.8.2009 yhdessä
Kadettikoulun, Reserviupseerikoulun ja Haminan
kaupungin kanssa juhlaviikonlopun Haminan Kadettikoulun
perinteiden merkeissä.Tilaisuuden keskuspaikkana on
RUK:n Maneesi, jossa sijaitsee myös tapahtuman
informaatiopiste.
tihuoneentori 16, 49400 HAMINA,
puh. (05) 749 2641, fax (05) 749
WDLPDWNDLOX#KDPLQD¿7RLmisto on avoinna ma-pe 9-16, kesällä la-su klo 10-15.
Kadettikursseja pyydetään pitämään Kadettikunnan toimisto ajan tasalla kokoontumisistaan Haminassa,
jotta voimme mitoittaa tilavaraukset
oikein.
Lauantaina 1.8. tilaisuudet alkavat klo 11.00 Haminan Kadettikoulun
näyttelyn avaamisella, lounaalla ja kadettikurssien kokouksilla. Haminan
kaupungin vastaanoton jälkeen on illalla vielä koko joukolle yhteinen kaaderiillanvietto Haminan Upseerikerholla.
Sunnuntaina 2.8. on viikonlopun
virallisempi osuus. Päivä aloitetaan klo
09.00 kunnianosoituksella kaatuneiden
upseerien patsaalla, minkä jälkeen on
juhlajumalanpalvelus Marian kirkossa
(Vehkalahden kirkko). Jumalanpalveluksen jälkeen suoritetaan kunnianosoitus Haminan sankarihaudalla.
Lounaan jälkeen klo 14 alkaen
on Maneesissa juhlavuoden pääseminaari ”230 vuotta kadettiupseereita Haminan kadetit suomalaisessa yhteiskunnassa”. Seminaarin järjestelyistä vastaavat Kadettikunta ja Haminan
kaupunki. Seminaari kuuluu osana valtioneuvoston Merkkivuodet 1808 ja
1809 hankkeeseen. Sunnuntaina on
asuna paraatipuku tai tumma puku.
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Kaaderiviikonlopun ohjelmaa hienosäädetään vielä ja siksi kannattaakin
ennen päätöksien tekoa tarkistaa Kadettikunnan internetsivuilta www.kadetWLNXQWD¿YLLPHLVLQWLHWR
Tilaisuuden järjestäjät toivottavat
kaaderit puolisoineen joukolla Haminaan viettämään miellyttävän viikonlopun upseeriperinteiden ja kadettihengen
merkeissä!

Järjestelytoimikunta
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Kadettiupseerit 1920 - 2010
tuottaminen käynnistynyt

U

pseeriliiton ja Kadettikunnan
yhteistyönä toteuttama Kadettiupseerit 1920-2010 matrikkelin toimitustyö on käynnistynyt.
Mittavan hakuteoksen ulkoasu tulee
muistuttamaan vuosina 1970, 1985 ja
2000 ilmestyneitä matrikkeleita.
Yhdistykset ovat nimenneet teoksen päätoimittajaksi komentajakapteeni
Marco Krogarsin. Työtä ohjaa toimituskunta, johon kuuluu kolme jäsentä
kummastakin yhdistyksestä. Puheenjohtajana toimii kommodori Jukka K
Pajala ja sihteerinä Kadettikunta ry:n
pääsihteeri, eversti Pekka Rapila. Projektihallintoa hoitaa Kadettikunta ry:n
toimisto.
Kadettiupseerit 1920-2010 tulee sisältämään maininnan noin 10000 upseerista, joista noin 6400 upseerin
henkilötiedot ja valokuvat joudutaan
päivittämään. Valokuva ja henkilötiedot
saatetaan ajan tasalle kaksiosaisella kyselyllä.
Syksyn 2008 aikana toteutettava
kyselykierros suunnataan vakinaisesta
palveluksesta eronneille. Heidän henkilötietonsa voidaan olettaa suhteelli-

sen pysyviksi ja toimitustyön aikana
tapahtuvat muutokset melko vähäisiksi.
Evp-ryhmälle tarkoitettu kyselylomake julkaistaan vuoden 2008 syyskuun
Sotilasaikakauslehden ja Kylkiraudan
liitteinä. Vastauslomake on suunniteltu
laitettavaksi myös Kadettikunnan ja Upseeriliiton Internetsivuille.
Virassa oleville upseereille suunnattu kysely julkaistaan samoissa lehdissä
vuoden 2009 alussa, jolloin myös evpupseerit voivat vielä ilmoittaa tietojensa
viime hetken muutokset. Toimituskunta
seuraa palveluksessa olevien ylennyksiä,
siirtoja ja eroja sekä ottaa viran puolesta
huomioon sellaiset tarkistukset, jotka on
julkistettu vuoden 2009 loppuun mennessä. Tietoja pyritään kuitenkin seuraamaan
kirjapainon aikataulun puitteissa mahdollisimman pitkälle kevääseen 2010.
Nuorimmat matrikkeliin tulevat upseerit edustavat vuonna 2010 upseereiksi
nimitettävää 94.kadettikurssia ja 77.merikadettikurssia. Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevista kadeteista otetaan
mukaan vielä syksyllä 2009 kurssinsa
aloittaneet.
Korkeatasoisella työllä on myös

Matrikkelisopimus allekirjoitettiin 27.5. Allekirjoittajina Kadettikunnan
puheenjohtaja prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola, matrikkelitoimittaja
komentajakapteeni Marco Krogars ja Upseeriliiton puheenjohtaja
majuri Harri Westerlund.
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hintansa. Toimitustyöstä on jo alkanut
syntyä kustannuksia ja menokertymä lisääntyy koko ajan hankkeen edistyessä.
Kesällä 2010 painosta valmistuvan matrikkelin lopullinen myyntihinta tullee
ROHPDDQQRLQ¼7XRWWDMDMlUMHVtöjen jäsenet tulevat kuitenkin jäsenetuna
saamaan tuntuvan ennakkotilausalennuksen, mistä tiedotetaan lopullisten kirjapainokustannusten selvittyä.
Tämänkaltaisen matrikkelin arvo
mitataan sen tietojen täydellisyydellä.
Kadettiupseerimatrikkelit ovat tässä suhteessa olleet matrikkeleiden valioita Suomessa. Toimituskunta toivookin, että
myös nyt käynnistyvä matrikkelityö tuottaisi käsiimme mahdollisimman käyttökelpoisen tietopaketin suomalaisista
upseereista sekä oivallisen työvälineen
esimerkiksi upseeritapaamisia edeltävää ”perehtymistä” varten. Matrikkelin
tasokkuudesta me kannamme kaikki
omalta osaltamme vastuuta. Muistakaa
siis palauttaa tiedonkeräyslomake mahdollisimman huolellisesti täytettynä ja
mikäli tietonne vielä ennen matrikkelin
valmistumista muuttuvat, informoikaa
siitä matrikkelin päätoimittajaa. Valokuvien osalta toimituskunnalla tulee
olemaan käytettävissä upseerista puolustusvoimien henkilökuva-arkistossa oleva
viimeisin valokuva. Mikäli haluat uudemman ja/tai korkeatasoisemman valokuvan itsestäsi matrikkeliin kannattaa
henkilötietolomakkeen mukana lähettää
myös kyseinen valokuva, joka tallennetaan käytön jälkeen puolustusvoimien
henkilökuva-arkistoon.
Henkilötietolain mukaan henkilöllä
on oikeus kieltää henkilötietojensa julkaiseminen matrikkelissa. Tästä on lähetettävä matrikkelitoimituskunnalle osoitettu
kirjallinen ilmoitus Kadettikunnan toimistoon 1.1.2009 mennessä. Mikäli upseeri ei vastaa mitään laitetaan hänestä
edellisessä matrikkelissa olleet tiedot
tai mikäli niitä ei ole niin nimi, kadettinumero, sotilasarvo, syntymäaika ja
puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen
julkinen palvelushistoria.

Toimituskunta

toiminta

Marko Palokangas
Kylkiraudan nuori kirjoittaja

K

enraali Hannes Ignatiuksen
Kadettisäätiön kirjallisuuspalkinnot jaettiin Katajanokan
Kasinolla perjantaina 25.4.2008. Palkittuja oli tänä vuonna peräti 22 kappaletta - näistä kymmenen väitöskirjoja.
Parhaiksi arvioidut teokset olivat eversti Ilmo Kekkosen toimituskuntineen
tekemä ”Tuusula sotilaspitäjänä - hakkapeliitoista ohjusmiehiin”, everstiluutnantti Urho Myllyniemen Suomen
NDQVDOOLVELRJUD¿DDQNLUMRLWWDPDWHOlPlkerrat 56 suomalaisesta sotilaasta sekä
eversti Matti Koskimaan ja everstiluutnantti Erkki Käkelän käsikirjoittama
DVD-elokuva ”Suuri torjuntavoitto.
Siiranmäen, Äyräpään ja Vuosalmen
taistelut kesällä 1944”. Säätiö jatkoi jo
perinteeksi muodostunutta tapaa palkita nuoria upseereita heidän lehtiartikkeleistaan omissa lehdissämme.
Tavoitteena tällä palkinnolla on kannustaa nuoria upseereita kirjoittamaan
ja esittämään rohkeasti mielipiteitään.
Kylkiraudan esityksestä palkittiin kapteeni Marko Palokangas (kuvassa)
artikkelistaan ”Kadettiperinteiden ja
-kasvatuksen katkeamaton ketju”, joka
julkaistiin Kylkiraudassa 1/2007.

Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Kadettikunnan toimisto on kesälomien vuoksi suljettuna
16.6. - 29.7.2008.
Henkilökunta on lomalla seuraavasti:
Pääsihteeri 23.6. - 29.7. ja toimistonhoitaja 16.6. - 29.7.2008.
Kiireellisissä asioissa voitte lähettää sähköpostia
marjukka.lehtinen@kadettikunta.ﬁ tai yrittää kännykästäni
puh. 050 582 1464.
Hyvää kesää!
Marjukka Lehtinen
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Kutsu X Kaaderigolﬁin
Tuusulassa to - pe 7. - 8.8.2008
Juhlaturnaus X Kaaderigolf järjestetään Tuusulassa Tuusulan Golfklubin kentällä 7. - 8.8.2008.
Kilpailu on kaksipäiväinen (18+18)
Sarjat

Yleinen
Seniorit 55+
Veteraanit 65+
Yliveteraanit 70+
Naiset/puolisot

scr/hcp
pb
pb
pb
pb

Lähdöt

torstaina 7.8. klo 10.30, perjantaina 8.8. klo 8.30.

Osanottomaksu on 90,00 euroa, joka maksetaan paikan päällä ja sisältää molempien päivien
greenfeen sekä tulokahvin.
Muuta huomattavaa torstaina 7.8. illalla on illanvietto/illallinen Taistelukoulun Upseerikerholla.
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 25.7.2008 mennessä
Tiedustelut majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen puh. 0400- 458 565.
Lähtöajat 5.8. alk. Tuusulan Golfklubilta 042- 410 241.

Ilmoittaudun X Kaaderigolf-kisaan Tuusulassa 7.- 8.8.2008
Nimi ________________________________________________________________
sähköposti/puhelin ______________________________________________________
Arvo _______________________________
Kadettipiiri ________________________________________Kadettikurssi_______
Sarja

(rasti)

Yleinen ___
Seniorit ____
Veteraanit ____
Yliveteraanit ____
Naiset ____

HCP:____

Osallistun illanviettoon
Kyllä ____

Ei _____

Liha ___

Kala____

Illallisvaihtoehto
Kasvis____

Varaan majoituksen PVKK:lta 7. - 8.8. väliseksi yöksi ______hengelle
Muita toiveita _________________________________________________________
Palauta 26.7.2008 mennessä majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen, Laiduntie 9, 04300 Tuusula
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Kaaderilaulajien standaarin luovutustilaisuus

Kaaderilaulajat luovutti kevätkonsertissaan 26. huhtikuuta vapaussodan ja puolustusvoimien juhlavuonna puolustusvoimille uuden
standaarinsa, jonka otti vastaan pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Ari Puheloinen. Standaari luovutettiin myös Jääkärisäätiölle, vastaanottajana kenraalimajuri Sami Sihvo, Kadettikunnalle,
vastaanottajana eversti Pekka Rapila ja standaarin suunnittelijalle,
komentajakapteeni Tapani Talarille.

Korjaus merkkipäiväluetteloon 2008
Everstiluutnantti Jorma Inkinen 70 vuotta ei vastaanottoa

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hauWDNLYHHQ5HOLH¿QRPDLVHVWLWRWHXWHWWX
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on 35
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinnitys
hautakiveen maksaa merkin myyjäyri-
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tyksessä 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 sähköSRVWLKDXWDXVWVWRDXWLR#FOLQHW¿7XQnuksia myydään vain kadettiupseerin
hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaustoimisto tarkistaa osto-oikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.
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toiminta

Kadettikunta ry:n myyntiartikkelit
TUE TOIMINTAA – TILAA
1.5.2008
ADRESSIT
Toimitus myös suoraan vastaanottajalle (halutulla tekstillä varustettuna). Hintoihin lisätään
postikulut.
4-lehtinen
7,00
KIRJEENSULKIJAMERKIT
suruadressi
7,00
tunnus
0,70 / kpl
sininen mokkakantinen 22,00
arkeittain
17,50 (25 kpl)
ml. kuoret
ml. kuoret
PIENOISADRESSIT
JOULUKORTIT
tunnuksella
0,50
klassikko (sk, rk)
0,50
kolme kadettia
0,50
poro
0,60
ml. kuoret
kynttilä (sk, rk)
0,65
KORTIT
kiitoskortti (sk, rk)
0,30
lippu
0,65
kortti ilman tekstiä
0,50
kutsukortti
0,30
MUUT
pöytäkortti
0,20
standaari
25,00
MERKIT
jäsenmerkki
15,00
cd Suomi on hyvä maa 8,00
virkatutkintomerkki
25,00
cd, Eessä seisten,
10,00
eellä mennen
KIRJAT
12,00
Kunnia kestävän
17,00 (kluutti)
Hehkuvin
25,00 (nahkaselk.)
mielin,Kadettikuoron
palkka, Kadettikunta
150-vuotishistoriikki
1921-1996
Kadettiupseerimatrik54,00
Kaaderilauluja
30,00
keli 1920-2000
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

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

Kaaderitanssiaiset perjantaina 24.10.2008
Kadettikunta ry:n syyskokous pidetään perinteisesti Helsingissä. Samana viikonloppuna Kadettikunta järjestää taas juhlalliset Kaaderitanssiaiset Maanpuolustuskorkeakoulun perinteisissä tiloissa perjantaina 24.10.2008. Tilaisuus on avoin
kaikille Kadettikunnan jäsenille puolisoineen. Tavoitteena on jatkaa kadettiupseerien vuosittaista tapahtumaa, jossa voidaan viettää mukava yhdessä olon hetki
hyvässä seurassa maittavan illallisen sekä tanssin kera.
Tilaisuus alkaa illallisella klo 19.00 ja tanssit alkavat noin klo 21.30 jatkuen puoleen yöhön. Tilojen rajallisuudesta johtuen mukaan voidaan ottaa noin 150 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Illalliskortin hinta on 35 euroa/henkilö sisältäen
kolmen ruokalajin illallisen, ruokajuomat, oheisohjelman sekä tietysti hyvän seuran
ja tanssit.
Järjestelyiden helpottamiseksi pyydämme tekemään ilmoittautumiset 30.9.2008
mennessä Marjukka Lehtiselle, puh 09-490 759, fax 09-446 262, tai marjukka.
lehtinen@kadettikunta.ﬁ.
Tarkempi kutsu ja ohjelma julkaistaan Kylkiraudan syyskuun numerossa sekä
Kadettikunnan kotisivuilla syyskuussa. Lisätietoja tilaisuudesta antaa tarvittaessa
eversti Jari Kallio (puh 09 181 45100, gsm 040 755 1308, jari.kallio@mil.ﬁ).
Tervetuloa!

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

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

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

S

otilasjoukon identiteetti muodostuu monista tekijöistä,
joista yhden on todettu olevan
yhteenkuuluvuutta syventävät perinteet. Itsenäisen Suomen puolustusvoimien joukko-osastojen vahvistetuista
perinteistä ei koko itsenäisyyden
aikana ole tehty yhtenäistä koottua
julkaisua tai tiedostoa. Perusteellinen
selvitys perinteistä on jo kauan ollut
ilmeinen puute. Odotus on nyt palkittu, sillä puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6 2008 julkaistiin
kirja ja musiikki-CD puolustusvoimien joukko-osastoperinteistä. Monisataasivuinen teos esittelee liki 80
joukko-osaston ja laitoksen perinteet.
Kirjassa on yli 200 värikuvaa ja CDlevyllä 33 kunniamarssia.
Puolustusvoimissa vuosituhannen
vaihteen aikoina toteutettujen rajujen
organisaatiomuutosten vuoksi tiedon
kerääminen ja perinteiden päivittäminen oli erityisen perusteltua ennen
vuoden 2008 mittavan rakennemuu-
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toksen käytännön toteutumista. Luonnehdittiinhan puolustusvoimien
johtamis- ja hallintojärjestelmäuudistukseen liittyvän viimeisimmän rakennemuutoksen olevan toteutuessaan
suurin rauhanaikainen mullistus sitten
vuosien 1944-1945 puolustusvoimien
demobilisoinnin.
Lähes kaikki puolustusvoimien
joukko-osastoihin liittyvä perinnetieto on jo pitkään ollut sirpaloituneena
joukko-osastojen omiin esikuntiin,
useampaan arkistoon ja lukuisiin arkistomuodostajiin tai kevyehköihin
historiikkeihin. Puolustusvoimien perinteistä on kirjoitettu monissa teoksissa, mutta lähes poikkeuksetta ilman
yhtenäistä ilmettä. Siksi puolustusvoimien joukkojen perinteistä kootun tiedoston ja yhtenäisen teoksen tarve oli
ilmeinen.
Puolustusvoimien arvokkaiden historia- ja perinnetietojen taltioimiseksi
sekä niiden siirtämiseksi muuttumattomina seuraaville sukupolville sai So-
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tamuseo Pääesikunnalta tehtäväkseen
näiden tietojen kokoamisen. Tavoitteeksi asetettiin laaja tietokanta, jonka
materiaalista olisi mahdollista tehdä
korkeatasoinen kirjajulkaisu palvelemaan ensisijaisesti joukko-osastoja
perinteiden vaalimisessa. Laajan tiedonkeruun myötä saatu aineisto käsiteltiin, tarkastettiin tutkimuksellisesti ja
yhdenmukaistettiin sekä muokattiin tiiviimmäksi käsikirjoitukseksi Sotamuseon toimesta. Toimituskunta vastasi
myös tietojen keräämisestä jo lakkautetuista joukko-osastoista, joiden perinteet eivät ole siirtyneet nykyisin
toimivien joukkojen vaalittaviksi.
Kirja on saatavissa Sotamuseon
Puolustusvoimat 90-vuotta -juhlanäyttelyssä.

ajankohtaista

Onko siitä todella jo 40 vuotta,
kun 37.merikadettikurssi valmistui?

K

yllä on, sillä meistä tuolloin
valmistuneista nuorista luutnanteista on tullut aikojen saatossa
tyylikkäästi harmaantuneita vanhempia
herroja, joista useimmat käyttävät isoisän
titteliä ja kaikki kirjoittavat sotilasarvonsa
perään kirjainyhdistelmän evp. Päätimme viettää kurssijuhlamme lauantaina
29.3.2008 perinteisellä maaperällä, so.
Suomenlinnassa, missä meistä aikanaan
koulutettiin merisotilaita.
Päivän ohjelma alkoi tutustumisella
vanhaan alma materiin eli Merisotakouluun, jota ollaan peruskorjaamassa sellaiseen kuntoon, että se myös aineellisesti
yhä paremmin pystyisi täyttämään sille
asetetut akateemisen opetuksen vaatimukset.
Suomenlinnan lautalta siirryimme
ensin Matti Kurki-laiturissa kiinnitettynä
olevalle koulutus- ja majoitusalus Prismalle. Isäntämme, Merisotakoulun johtaja kommodori Kimmo Kotilainen piti
mielenkiintoisen ja paljon uutta tietoa
tarjonneen esityksen upseerikoulutuksen
tämän päivän tilanteesta ja loi myös katsauksen Merisotakoulun muuhun koulutustoimintaan.
Siinä kahvia juodessa ja Kotilaisen
luentoa kuunnellessa tuli mieleen, että
olisiko meillä enää mitään mahdollisuuksia päästä oppilaitokseen, ottaen huomioon sen uudet valintakriteerit. Lienee
kuitenkin niin, että kukin sukupolvi koostuu aikansa lapsista ja mittatikkuna on
käytettävä kulloinkin vallinneita olosuhteita, joissa ”paikasta auringossa” kilpaillaan. On myönnettävä, että nykynuorilla
on joissain asioissa paremmat valmiudet
kuin meillä aikanaan.
Kommodori Kotilaisen ansiokkaan
esityksen jälkeen siirryimme Merisotakoulun perinneaulaan, missä kurssimme
kadettipursimies Esko Illi yhdessä turkulaisia edustaneen kadettiveli Jarkko Iiren
kanssa laskivat sankaritaululle kurssimme kukkalaitteen, jonka sinivalkoisiin
nauhoihin oli kirjoitettu teksti: ”Merisotatoimissa 1939-1944 kaatuneiden sankarivainajien muistoa kunnioittaen. 37.
merikadettikurssi”.
Kävimme lopuksi ”tarkastamassa”
entisen koulumme tiloja, joista on kor-

jaustöiden valmistuttua tulossa nykyajan vaatimuksia vastaavat. Uudistuneet
tilat varmasti omalta osaltaan parantavat
edellytyksiä saavuttaa asetetut opintotavoitteet. Vanhaakin on toki jätetty paikoilleen, kuten kehotukset ja aforismit,
joilla on pyritty muistuttamaan, miksi ja
millaisessa oppilaitoksessa ollaan. Pari
niistä kuluu seuraavasti: ”Täällä ei auta
valitus ja murhe, vaan työ ja toimi” ja
”Kuta koulu kovempi, sitä oppi selkeämpi”. Tiedä häntä, mutta ne ovat kuitenkin
osa koulun perinnettä ja ansaitsevat kyllä
paikkansa, sillä opiskelu on vaativaa ja
siihen on paneuduttava tosissaan.
Nautittuamme vielä kadettikerholla
virvokkeita siirryimme koululta Suomenlinnan upseerikerholle, missä kallistettuamme kurkkuihimme kuohuvat
tulomaljat pääsimme asiaan eli noutamaan buffet-pöydästä kerhon keittiön
antimia. Kuten juhlissa on tapana, kuulimme kaksi oivallista puhetta, joista
tervehdyspuheen piti kadettipursimiehemme Esko Illi. Hän osasi ottaa käsiteltäviksi juuri ne asiat, jotka meitä tässä
elämänvaiheessa koskettavat. On helppoa jakaa puheessa esitetyt ajatukset.
Kiitos niistä.
Aloitimme ruokailun ja kuten asiaan
kuuluu, esiintyi myös juhlavitsin kertoja,
kadettiveljemme Aukusti Kuivalainen,
joka kirjoittamattoman säännön mukaan
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ensin pyysi pöydän vanhimmalta siihen
luvan. Innostuneena tästä taisi joku toinenkin kertoa vitsin ja ikävuodet ikään
kuin sulivat pois ja koolla oli jälleen ainakin sielultaan nuori joukko vallattomia
merikadetteja, sillä vitsimme eivät ole
kovin ryppyotsaisille tarkoitettuja, vaikka
daamien läsnäolo luonnollisesti otettiin
huomioon.
Puhe naiselle kuuluu myös tällaisissa
solenniteeteissä asiaan ja sen piti merikadettiveljemme Harri Kontiainen charmilla, joka vetosi tietysti naisiin kaadereiden
kuunnellessa ja analysoidessa itse sisältöä. Se oli todellinen herrasmiehen puhe,
jonka lähtökohtana on naisen arvostus ja
kunnioittaminen.
Ilta kului kuin siivillä ja joukko palasi
portaittain kaupungin puolelle. Eräs iskuryhmä otti vielä puoleksi tunniksi
haltuunsa Kappelin baarin, mistä se tuopillisen kuohuvaa ohrajuomaa nautittuaan hajaantui pääkaupunkimme yöhön.
Olen iloinen ja ylpeä siitä, että minulla on etuoikeus kuulua 37. merikadettikurssin joukkoon, jonka henki joukon
vanhetessa vain paranee.
Seuraavaa kurssitapaamistamme
odottaen.

Merikadetti 733
Nyyrikki Kurkivuori
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Neljän vuosikymmenen juhlaa

52.

Kadettikurssin valmistumisesta tuli 30.3. 2008
kuluneeksi 40 vuotta.
Valmistautumista juhlittiin sekä Santahaminassa että Tallinnassa 22.23.4.2008.
Tiistaina 22.4. vierailimme perinteisesti Santahaminassa sankariaulassa kunnioittamassa kaatuneitten
kadettiupseerien muistoa. Sankariaulan
kunniakäynnille osallistui kymmenen
kadettiveljeä ja seitsemän rouvaa. Kukkalaitteen laskivat kurssin edustajina
Kaj Wallander ja Heikki Lauri.
Tallinnan juhlamatkaa varten kokoonnuimme Katajanokan terminaaliin, jossa matkamme johtaja Jyrki
Ahvonen toivotti meidät tervetulleiksi ja ohjaili meidät M/S Rosellalle ja
edelleen merimatkan jälkeen Tallinnan satamasta bussikuljetuksella hotelli
Viruun. Mukana oli 31 rouvaa ja 37
kadettiveljeä. Sydäntä lämmittävää oli,
että rouvat Katriina Jortikka ja Seija
Oittinen osallistuivat juhlamatkallemme.
Juhla alkoi Kadettikurssi 52:n juhlaDVD:n esittelyllä ja katselulla yhdessä rouviemme kanssa. Kaarle Lange
loi idean valokuvien kokoamisesta
vuonna 2003 ja varsinaisen formaatin

DVD:lle kehitti Jyrki Ahvonen syksyllä 2007. Tätä formaattia noudatellen Erkki Ikonen ja Kaarle Lange
kehittivät kadettiveljiemme kuvakokoelmat mahtavaksi kokonaisuudeksi, joka sisältää 3500 kuvaa kurssimme
eri vaiheista ja kadettiveljien elämäntilanteista. Ensiesitys oli mykistävä
kokemus. Erkki Ikosen kuva- ja arkistomateriaalista luoma ja sotilasmusiikilla
tahditettu taiteellinen audiovisuaalinen
puolentoista tunnin DVD jaettiin paikalla olleille juhlavieraille. Erkki palkittiin juhlafanfaarilla, jonka hän soitti
itselleen ja vaimolleen kurssiveljiltään
palkinnoksi saamallaan fanfaaritorvella
Säynätsalossa. Kiitokset kaikille juhlaDVD:n luomistyössä mukana olleille.
Jyrki Ahvosen ja Pentti Airion
suunnittelemaa ohjelmallista juhlaillallista vietimme Virun Merneitsi- ravintolassa. Maukkaan illallisen ohessa
saimme nauttia asiantuntemuksella valituista viineistä, jotka Jyrki ja Pentti
olivat valinneet Tallinnaan suunnatulla tiedusteluretkellä. Juhlailtaamme tuskin voisi ajatella ilman Veikko
Pentin tunnelmallisia lauluja, eikä hän
nytkään meitä pettänyt. ”Joutsenen
siivin” hän johdatteli meitä illan saatossa ja poimi juhlayleisölle kymme-

52. Kadettikurssi valmiina kotimatkalle. Parhaat kiitokset juhlamatkan
järjestäjille ja esiintyjille.

Kylkirauta 2/2008

66

nen kukkaa ja yhden kissankellon ”oi muistoksi yhteisen illan”. Puheessaan illan daameille kadettiveli Kaarle
Lange ilmaisi monin hauskoin esimerkein kuinka parisuhde kehittyy nuoruudesta kypsään ikään. ”Ainiaan lempeni
olet omaava, sä täytät syömmeni, neito
ihana. En tiedä, saanenko lempeäsi sun,
vai yksipuolinenko lemp’ on raukan
mun”.
Keskiviikkona pidetyn kurssikokouksen aluksi kurssitoimikunnan sihteeri
Jyrki Ahvonen luki joukostamme poismenneet - viimeisinä kadettiveljet Ilmo
Jortikka, Kari Hohti ja Jouko Oittinen.
Hiljennyimme kunnioittamaan heidän
muistoaan.
Kokouksessa sovittiin kurssin tukimaksuksi muistamisia ja muita kuluja
varten 30 euroa. Maksu pyydetään maksamaan kurssin tilille 145830-100619
mahdollisimman pian. Päätettiin, että
Jorma Saarniala ja Jorma Hakala toimittavat kurssikokouksesta poissa olleille juhla-DVD:n 35 euron hintaan.
Vuoden 2013 avec-kurssikokoontuminen, jossa juhlitaan kurssin
45-vuotista taivalta, päätettiin pitää
Tampereella. Järjestelyjen koordinaattoriksi nimettiin Jarkko Metsänvirta.
Kurssitapaamisia ”poikaporukalla” pyritään järjestämään vuosittain - seuraava
alustavasti Kadettikoulun kadettikerholla.
Kurssitoimikuntaan valittiin Pentti
Airio puheenjohtajaksi, Jyrki Ahvonen
sihteeriksi, Jorma Saarniala rahastonhoitajaksi, Erkki Ikonen ilmavoimien
edustajaksi, Pentti Janhila yhteyshenkilöksi kurssin muistamisasioissa, Antti
Löytynoja tilintarkastajaksi ja hänen varamiehekseen Harry Jääskeläinen sekä
jäseniksi Jorma Hakala, Kaj Wallander
ja Ilkka Kouri. Kaarlo Lange nimettiin
e-mail-koordinaattoriksi. Kaikkia veljiä
kehotettiin toimittamaan hänelle e-mail
-osoitteensa yhteydenpidon parantamiseksi.

Kadetti 5170
S G Lahtinen

ajankohtaista

35 vuotta nuori

T

ämän vuoden pitkäperjantaina
tuli kuluneeksi 57. kadettikurssin, ilmavoimien kadettikurssi
57:n ja 42. merikadettikurssin valmistumisesta 35 vuotta. Aikojen alussa
meitä aloitti 70 nuorta, joskin innokasta
kadettipoikaa. Valmistumisvahvuutemme oli 66, joista kaksi on vielä palveluksessa.
Juhlimme syntymäpäiväämme perinteisin menoin viikonloppuna
4.-6.4.2008. Perjantaina Maanpuolustuskorkeakoululla suoritimme hallintojohtaja Aulis Minkkisen johdolla
mahdollisimman lyhyen oppimäärän
nykyisessä upseerikoulutuksessa. Ryhmäkuvasta siirryimme Sankariaulaan,
jossa kukkalaitteen laskulla kunnioitimme sankarivainajien ja oman

kurssimme kahden veljen muistoa. Kadettikuoron laulajat tukivat meitä Ateenalaisten laululla veli Matin johtamina.
Sotilaskodin välipalan ja olutkellarin
ruokajuomien voimistamina 16 meistä
lähti kotiinsa (vast) ja 42 jatkoi juhlia
Tallinnassa.
Lauantaina aloitimme sotilasasiamies Erkki Pekosen esityksellä Viron
sotilaallisesta tilasta. Daamit tutustuivat sillä aikaa lähetystön tiloihin ja
pariin lähellä olevaan kirkkoon. Tutustuttuamme Miehitysmuseoon olikin jo
kurssikokouksen vuoro. Sen veti ratsastava kadettivääpelimme Harri perinteisen kaavan mukaan. Emme tehneet
muita kursseja koskevia päätöksiä.
Cocktailtilaisuudessa Harrin pitämä
juhlapuhe sekä Hassen ja Kossun
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pitämät luonnonvoimapuheet olivat
tunteikkaita. Rippe lauloi naiset onnellisiksi ja Lassen pikaharjoittama ryhmä
veti vielä päälle Kadetin serenadin. Illallisella ruoka oli erinomaista, leidit
kauniita ja muistot pinnassa. Myös aikaisemmin esiintymätön it-taustainen
ryhmittymä lauloi, kaikkien suureksi
iloksi.
Sunnuntaina palauteltiin ja palattiin
kotisatamaan. Kiitos kaikille kokoontumistamme tukeneille tahoille ja Raukin
Wild and Free Oy:lle matkajärjestelyistä.
Sitä on taas jotain, mitä odottaa.

Kadetti 5689
Mikko Mäkinen
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67.Kadettikurssi ja 50.merikadettikurssi 25 vuotta

”V

oiko meistä koskaan tulla
kaadereita?”
Kaksikymmentäviisi
vuotta sitten valmistuneessa kurssikirjassamme arvuuttelimme tuota kaaderikysymystä ja vastauksen saimme
Jyväskylässä Tikkakoskella lauantaina
24.5.järjestetyssä kokoontumisessamme. Puheessaan naisillemme Jarmo
Mäkelä totesi koko kurssin olevan paikalla, mikäli mittariksi valitaan kurssin lihasmassa - se oli paikallaolijoilla
Jarmon mukaan sama kuin sillä luutnanttijoukolla, joka juhli 25 vuotta aikaisemmin.
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Ilmasotakoulun johtaja eversti Kari
Salmi isännöi esimerkillisesti kokoontumistamme ja esitteli koulun ja sen
toiminnot hyvin perusteellisesti, minkä
jälkeen laskimme seppeleen lentäjien
muistomerkille. Tämän jälkeen tutustuimme Keski-Suomen Ilmailumuseoon
erinomaisen oppaan johdolla. Daamimme erkanivat Jyväskylän kaupungin
vieraiksi Aalto-museoon herrojen siirtyessä upseerikerholle kurssikokoukseen
ja saunomaan, missä myös saunavala
suoritettiin kaikkien sääntöjen mukaisesti isännän opastuksella.
Ilta jatkui kerholla maukkaalla il-
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lallisella, minkä jälkeen alkoi ”tanssii
kaadereitten kanssa” osuus.
Kiitos järjestelijöillemme Karille,
Raunolle, Jounille, Esalle ja Ilkalle sekä
kaikille tukijoillemme tapahtuman erinomaisesta toteuttamisesta.
Kurssimme perinnetoimikunta uudistui seuraavasti: puheenjohtajana on
Lauri Puranen ja jäseninä Jukka Ojala,
Markus Aarnio sekä Tero Kaakinen. Tapaamme viiden vuoden kuluttua.

Kadetti 6708
Jukka Haltia

WÄRTSILÄ® on rekisteröity tavaramerkki
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Taipaleen maineikas rykmentti
Kimmo Sorko:
Kempin rykmentti
JR30/21 1939-40
Gummerus Jyväskylä
2005
Toinen uudistettu painos
ISBN 952-5591-32-8

T

aipaleen rintama talvisodassa on vuosien mittaan
saanut verraten runsaasti
kertojia. Koska kaikkien tiedossa ei ole tätä kirjallisuutta, kerrottakoon tässä merkittävimmät
teokset:
-

B.G. Geijer: Talvisodan taipale
Urho Kähönen: Voittamattomat pataljoonat -Taipaleen
Talvisota
Paavo Linnanterä: Taipaleenjoki -tuonelanjoki
Jukka L Mäkelä: Taipaleenjoki
Alpo Reinikainen: Taipaleenjoki tulessa
Kaarlo Simojoki: Taipale - tavanmukaista tykistötulta
Kalle Sistola: Taipaleen tarinoita
Paavo Susitaival: Karjalainen pataljoona talvisodassa - ErP6.

Viime mainittu teos on joukkoosastohistoria. Geijerin kirja puolestaan
on yleiskuvaus Taipaleen taisteluista.
Geijer on ruotsalainen sotahistorioitsija, joka on pyrkinyt ns maksimaaliseen
totuuteen. Muut luetellut kirjat ovat Mäkelää lukuunottamatta omakohtaisten
kokemusten valottamia.
Keskisuomalainen sotahistorioitsija Kimmo Sorko, joka on julkaissut
kymmenkunta historiateosta, on tehnyt
palveluksen kirjoittamalla historian Jalkaväkirykmentti 30:n/21:n vaiheista.
Rykmenttihän vaihtoi nimeä kesken
sodan. Talvisodasta on ilmestynyt joukko-osastohistorioita vain vähän. Tämä
teos paikkaa puutetta JR 30:n osalta.
Rykmentin historia jakaantuu seitsemään osaan. Ensin on johdanto, sitten
liikekannallepano ja perustaminen, edelleen siirtyminen Karjalan kannakselle ja linnoitustyöt ennen sodan alkua.
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Rykmentin taistelut muodostavat oman
kokonaisuutensa samoinkuin muistelukset, otteet sotapäiväkirjoista ym.
Armas Kemppi, rykmentin legendaarinen komentaja on saanut oman lukunsa
ja täysin perustellusti. Eversti Kempin
(1893-1949) elämänvaiheet Haminasta
Kouvolaan, jonne hänet haudattiin, on
kerrottu totuudenmukaisesti.
Rykmentti oli keskisuomalainen,
mikä ilmenee seuraavasta luettelosta:
-

-

EK Keuruu ja Multia,
1 P (maj Sohlo kaatumiseensa saakka
25.12.39 ja sen jälkeen kapt Waldemar Kilpeläinen) Karstula, Kivijärvi,
Kyyjärvi, Kannonkoski ja Soini,
II P (kapt Teppo Sorri) Lehtimäki,
Multia, Pylkönmäki, Ähtäri,
III P (kapt Berndt Polón) Pihlajavesi,
Virrat, Ähtäri,
KrhK Jämijärvi, Ikaalinen ja
Kolonna koko sotilaspiirin alue.

Rykmentti kuului 10.Divisioonaan,
jonka nimi muutettiin sodan aikana 7.Divisioonaksi. Sitä komensi aluksi eversti
Viljo Kauppila, sitten eversti Aarne Blick
ja lopuksi eversti Einar Vihma.
Ensimmäisenä sai tulikasteensa Kiviniemen alueella rykmentin III Patal72

joona kapteeni Polónin johdossa
pääosan rykmenttiä ollessa 10.D:
n reservinä, mutta jo joulukuun
alussa 1939 joutui koko rykmentti koviin taisteluihin.
Kirvesmäki, Terenttilä, Mustaoja, Koukunniemi, Patoniemi,
Volossula ym. taistelupaikat tulivat tutuiksi rykmentin sotilaille.
Vastassa olleet venäläisdivisioonat eivät saaneet murtoa aikaan.
Tappioitta eivät joukkomme
selvinneet. Rykmentti menetti
kaatuneina 473, kadonneina 65
ja haavoittuneina 1104 sotilasta,
yhteensä 1642 miestä, ja se on
järkyttävän paljon 2900 sotilaan
rykmentistä. Ei ihme, että se
kirvoitti luutnantti Yrjö Jylhän,
I Pataljoonan komppanian päällikön, tekemään kuolemattoman
runokokoelman Kiirastuli, kenties parhaan runoteoksen, joka
sodistamme on tehty. Erikoista
on, että vastapuolella Jevgeni
Dolmatovski teki samanhenkisen mieliinpainuvan runoteoksen. Puna-armeija kärsi erittäin raskaita
tappioita juuri Taipaleen rintamalla.
Taipaleen taistelijat ovat olleet hyvin
pahoillaan kunnioitetun eversti Kempin
kohtalosta jatkosodan loppuvaiheissa
vuonna 1944. Kemppi oli Taipaleen ja
jatkosodan Jalkaväkirykmentti 7:n maineikas komentaja. Hänelle esitettiin Mannerheim-ristiä 28.8.1942. Hänet uhrattiin
20.Prikaatin komentajana 20.6.1944, jolloin Viipuri menetettiin. Sen seurauksena Kemppi asetettiin syytteeseen ja
tuomittiin. Viime hetkellä kaupunkiin
tuotu prikaati oli vailla edellytyksiä puolustaa tehokkaasti Viipuria ja se menetti
kaupungin. Vastassa olivat kolmen neuvostodivisioonan pääosat. Oikeudessa
Kemppi ei syyttänyt ketään.
Taipaleen ja Tyrjän sankari kuoli
12.10.1949 Kouvolassa.
Kempin rykmentti on korkealaatuinen kirja. Uskon, että Taipaleen taistelijat
ja muutkin sotahistoriasta kiinnostuneet
ottavat vastaan mielihyvin tämän teoksen.

Tapio Skog
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Mennyttä aikaa muistellen
Stig Roudasmaa:
Helsingin Ikämiessuojeluskunta 1919-1944.
Ikämiessuojelukunnan
Säätiö
Saarijärven Offset Oy,
2007
154 sivua
IBSN 987-952-2-2234-6.

E

verstiluutnantti Stig Roudasmaan kirjoittama
Helsingin Ikämiessuojeluskunta 1919 - 1944 julkistettiin 6.11.2007 entisen Helsingin
Suojeluskuntatalon tiloissa. Valvontakomission vaatimuksesta
suojeluskuntajärjestö oli lakkautettava 6.11.1944. Kirjan
julkistaminen oli sovitettu juuri
tähän päivään. Mainittuun suojeluskuntaan vuosina 1935 - 1940
kuuluneena kiinnostuin hankkimaan kirjan. Se osoittautui
mielenkiintoiseksi ja paljon tietoa sisältäväksi teokseksi.
Kieliriidan vuoksi kaksikielisen
Oldboys-Regementin suomenkieliset
erosivat siitä ja perustivat syntymävuotenani oman Ikämiespataljoonan.
Perustava kokous pidettiin
27.2.1919. Pataljoonaan liittyi 232 jäsentä, joista muodostettiin kaksi komppaniaa. Toiminnan käynnistyminen on
kirjassa kerrottu yksityiskohtaisesti.
Tämä suojeluskunta kasvoi 1920luvulla piirin toiseksi suurimmaksi.
Vahvuus on tällöin ollut 310-350:
n paikkeilla. Koulutus, ampuminen,
voimistelu ja urheilu olivat sotilaallisen kasvatuksen kulmakiviä. Tultaessa 1930-luvulle oli pataljoonalla
paikallisesikunta, kanslia, kolme kiväärikomppaniaa sekä konekivääri- ja
viestikomppania. Vuoden 1937 alussa
Ikämiessuojeluskunta sai rykmenttikokoonpanon, jossa oli kaksi pataljoonaa ja erillisyksiköt, muun muassa
Upseerikomppania ja Poikakomppania.
Rykmentin komentajana oli 1.8.1921
alkaen johdossa ollut kapteeni res.,
kauppaneuvos Walter Rydman suojeluskunnan lopettamiseen saakka
4.11.1944. Alokkaasta koulutettiin

A-sotamies ja parhaimmillaan sk-alikersantti. Upseereille ja aliupseereille
pidettiin kertaus- ja täydennyskursseja. Paraateihin osallistuttiin näyttävästi
Helsingissä.
Poikakomppanian vaiheet on kerrottu kiinnostavasti. Syyskuussa 1919
aloitti Oravakomppania, josta tuli myöhemmin Poikakomppania. Siinä oli
vuoden 1935 alussa 145 poikaa. Muissa
suojeluskunnissa poikia oli yleensä vain
30 - 45. Muistan, kuinka Poikakomppania kokoontui sunnuntaisin harjoituksiin Töölön tullissa, josta raitiotievaunut
kääntyivät silloin takaisin keskustaan.
Ikämiessuojeluskunnan vaiheet
on esitetty viimeisenä rauhanvuotena
1939 sekä talvisodan, välirauhan ja
jatkosodan aikana. Siis silloinkin oli
todella tarpeellista toimintaa. Syksyllä
1939 tilanteen kiristymisen johdosta
uusia jäseniä liittyi yhdeksän kuukauden aikana yli 600. Vielä viimeisenä
sotavuotena sk-piiri järjesti urheilu- ja
ampumakilpailuja, joihin osanotto eri
sarjoissa nousi jopa 250 mieheen. Ilmeisesti haluttiin kaiken varalta omaksua hyvä ampumataito.
Suojeluskunnan lakkauttamiseen
liittyvät omaisuuden järjestelyt tehtiin
päättäväisesti ja ripeästi. Varat, yhteen73

sä 337 600 markkaa, säätiöitiin
muutamassa päivässä.
Lähes 45 vuoden aikana toimintaan osallistuneet lukuisat
eriasteiset johtajat ja jopa rivimiehet on monessa tapauksessa
tuotu kirjassa esiin. Joukossa on
muun muassa Arvid Janhunen,
entinen punakaartilainen ja Mannerheim-ristin ritari n:o 43.
Kokenut kirjoittaja on saanut
aikaan monipuolisen ja osin yksityiskohtaisen kirjan huolimatta
siitä, että tämän suojeluskunnan
arkisto on hävinnyt. Tekstiä
elähdyttäviä kuvia kirjassa on
ihmeen paljon. Arkiston vähäisyyden vuoksi on sivulle 91
jäänyt virhe, jonka mukaan Otto
Ensio Salimäen sanotaan olleen
välirauhan aikana Helsingin
Suojeluskuntapiirin Esikunnassa aluepäällikön virassa. Näin
saattaa paperilla ollakin. Todellisuudessa hän oli kuitenkin Niinisalossa Sotakoulutuskeskuksessa
( RUK 47. kurssi ) 7. Komppaniassa
joukkueenjohtajana res.luutnanttina.
Olin sillä kurssilla oppilaana. Muistan
kuinka hänellä oli tapana sanoa: ”Herrat
herttuat ja pokut”. Kurssijulkaisussa on
myös hänen haastattelunsa.
Meitä suojeluskunnassa olleita on
ilmeisesti enää hyvin vähän jäljellä.
Taidamme Henrik Anttilan ja Ossian
Wuorenheimon kanssa olla niitä viimeisiä mohikaaneja. Meille kirja on
nostalgiaa. Nuoremmille kirjaan tutustuminen on hyödyllistä, jotta he saavat
tietoa siitä kuinka aikoinaan vapaaehtoisesti haluttiin saada sotilaskoulutusta
ja sitähän todella tarvittiin. Suosittelen
kirjan hankintaa tiedonhaluisille. Sitä
on myynnissä maanpuolustusmyymälöissä, Kampissa Simonkatu 9 ja Töölössä Pohjois-Hesperiankatu 15. Kirjan
voi myös tilata puhelimitse numerosta
09- 4056 2014.
Tekijälle lämpimät kiitokset erinomaisesta kirjasta.

Olli Vuorio
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Elävää sotahistoriaa
Stefan Forss:
Tali-Ihantala 1944 Elokuva ja historia
Schildts Kustannus Oy,
Helsinki
Otavan Kirjapaino Oy,
Keuruu 2007, 253 sivua
ISBN 978-951-50-1751-2

D

osentti Stefan Forssin
teos Tali-Ihantala 1944
-Elokuva ja historia
perustuu hänen Tali-Ihantalaelokuvaa varten laatimaansa
käsikirjoitukseen. Kirjoittaja oli
jo kuusi vuotta paneutunut ja tutkinut Pohjoismaiden kaikkien aikojen
suurimpaan taisteluun vaikuttaneiden
henkilöiden tekoja, ratkaisuja ja kohtaloita korkeimmista komentajista rivimiehiin saakka.
Kirjan jäsentely on selkeä. Tekijä
kertoo johdonmukaisesti ensin molempien osapuolten keskeiset päämäärät,
suunnitelmat ja taistelujen tapahtumat.
Hän luo näin selväpiirteisen runkotekstin ja sijoittaa siihen ajallisesti ja
paikallisesti oikeisiin kohteisiin kuvat,
kartat, pienehköt mutta kuitenkin merkittävät ja mielenkiintoiset taistelut ja
tapahtumat sekä elävät henkilökuvaukset. Tällä menettelyllä tekijä luo
johdonmukaisen kokonaisuuden ja
välttää sen ”suloisen sekamelskan”,
johon monet tunnetutkin suomalaiset
ja ulkomaalaiset tutkijat ovat sortuneet.
Kirja on oloissamme ainutlaatuisen
elävä teos. Se kertoo myös mittavan
elokuvahankkeen taustoista ja sen toteuttajista. Lopputulosta on pidettävä
onnistuneena.

Tuli- ja
teräsmyrsky puhkeaa
Forss kuvaa venäläisten suurhyökkäyksen alkamista ja Pääaseman murtumista lyhyesti, mutta realistisesti. Värikäs
kerronta tempaa lukijan mukaansa.
Murrettuaan Pääaseman hyökkääjä
keskitti voimansa Kuuterselän suuntaan, VT-linjan heikoimpaan kohtaan.
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Kaksi uutta, verestä armeijakuntaa, yhteensä 50 000 miestä, siirrettiin eteen.
Aamulla 14.6. venäläiset mursivat
murskaavalla ylivoimallaan 3. Divisioonan puolustuksen Kuuterselässä.
Sieltä vihollinen eteni vahvoin voimin
Mustamäen-Sykiälän-Vammeljärven ja
Suulajärven suuntiin.
Loistavan joukon, Jääkäriprikaatin,
rajua vastahyökkäystä Kuuterselkään
kuvataan kirjassa asiantuntevasti, tarkasti ja vauhdikkaasti. Lukija saa mieleenpainuvan kuvan siitä, millaisia
tosimiehiä majurit Jouko Hynninen ja
Eero Leppänen, kapteeni Carl-Birger
Kvikant, luutnantti Olli Aulanko, korpraalit Olavi Taponen ja Olof Lagus sekä
lukuisat muut nimeltä mainitsemattomat valiotaistelijat olivat. Useimmat
näistä lukija tapaa vielä Talin-Ihantalan
ratkaisevissa taisteluissa.
Jääkäriprikaati saavutti 15.6. aamulla Kuuterselän kylän. Se antoi
viholliselle lujan iskun, mutta menetti
vastahyökkäyksessä itsekin kaatuneina
ja haavoittuneina lähes 700 miestä.
Vastahyökkäyksen jatkaminen oli
mahdoton tehtävä. Kenraali Laatikainen teki oikean ratkaisun ja käski 15.6.
aamulla Jääkäriprikaatin irtautua Kuuterselästä.

Suomen kohtalon
ratkaisu lähestyy
Kirjoittaja kuvaa sattuvasti tilannetta 20.-24. kesäkuuta, Viipurin me-
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nettämistä, torjuntavoittoa
Kivisillansalmella ja hyökkääjän painopisteen siirtämistä Viipurin koillispuolelle. Suomen
kohtalo oli veitsen terällä.
Venäläiset siirsivät TalinIhantalan suunnalle valio- joukkonsa 30. Kaartinarmeijakunnan,
joka oli täydennetty ja levännyt.
Voimakas tykistö ja heittimistö
sekä vahvat panssari- ja ilmavoimat tukivat armeijakunnan
läpimurtoon tähtäävää hyökkäystä.
Aamulla 25.6. alkoi vihollisen ankara tulivalmistelu,
johon sen ilmavoimat yhtyivät,
Leitimojärven itäpuolelle. 64.
Kaartindivisioona mursi suomalaisten heikon puolustuksen Marjamäessä ja tunkeutui nopeasti Ihantalaa
kohti.
Venäläisten painostus Talin-Portinhoikan-Juustilan tien suunnassa
lisääntyi, kun vahva panssariosasto
lähti Talista vyörymään eteenpäin. Se
saavutti tärkeän Portinhoikan tienristeyksen ja panssarit jatkoivat kohti Juustilaa. Tilanne oli suomalaisten kannalta
tukala, koska sieltä johti valtatie Lappeenrantaan.

Talin taistelu
25. - 29. kesäkuuta
Kenraali Lagus käski majuri Heikki
Mikkolan taisteluosaston tuhota Juustilankankaalle edenneet vihollisjoukot
ja vallata takaisin Portinhoikan tärkeä
tienristeys. Mikkolan taisteluosastoon
kuului viisi panssarivaunua ja panssarijääkäreitä.
Mikkolan osaston raivokas vastaisku alkoi 25.6. iltapäivällä. Joukot valtasivat nopeasti Portinhoikan takaisin
ja tuhosivat seitsemän vihollisvaunua.
Suoritus oli loistava.
Forss kuvaa väkevästi ja dramaattisesti Laguksen miesten taistelua 25.
- 26.6 Talin alueella. Kertomuksessa
nousee esiin tunnettuja ja vähemmän
tunnettuja sotureita, muiden muassa
majuri Heikki Mikkola, alikersantti Olli
Taponen, kersantti Reino Lehväslaiho,
vänrikki Pentti Hiltunen, ylikersantti
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Börje Brotellin loistava vaunumiehistö ja lukuisia muita valiotaistelijoita.
Kertomuksesta selviää, mikä suuri
merkitys on tehokkaalla koulutuksella
saavutetulla taistelutaidolla ja miesten
saumattomalla yhteistyöllä.
Jääkäriprikaatin ja Osasto Björkmanin vastahyökkäystä kuvataan vaikuttavasti. Forss tarkastelee taistelua
useasta näkökulmasta, komentajien,
päälliköiden, joukkueen- ja ryhmänjohtajien sekä rivimiesten kannalta.
Kirjoittaja tuo esiin ne hirvittävät
paineet, jotka kohdistuivat yksilöihin
korkeimmista komentajista viimeiseen
rivimieheen saakka. Hän kertoo myös
ne keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat
joukon taistelukykyyn. Tällaisia ovat
mm. eriasteisten johtajien ja heidän
joukkojensa luottamus toisiinsa, joukkojen koulutustaso ja aiempi taistelukokemus, joukon kiinteys ja yhteishenki
sekä luottamus omiin aseisiin. Aseveljeys, joka syntyi miesten yhteisten
kovien kokemusten myötä oli yksi keskeisimmistä taistelutahtoa ja joukon
kiinteyttä ylläpitävistä tekijöistä. ”Aseveljeä ei jätetä” -periaatteella oli valtava
voima. Komentaja- ja päällikkötasolla
muun muassa kenraalit Ruben Lagus ja
Einar Vihma, majurit Jouko Hynninen,
Eero Leppänen ja Torsten von Essen,
päälliköt Carl-Birger Kvikant ja Olli
Aulanko olivat todellisia rintamajohtajia, jotka johtivat joukkojaan edestä
ja pitivät huolta miehistään. Onneksi
heidän kaltaisiaan oli Suomen armeijassa paljon.
Joukkueen- ja ryhmänjohtajat olivat
esitaistelijoita, jotka pystyivät vetämään omalla esimerkillään joukkonsa poikkeuksellisiin suorituksiin.
Nämä yhdessä muiden valiotaistelijoiden kanssa ratkaisivat useimmiten taistelun lopputuloksen. Forss tarkastelee
näiden miesten osuutta ansiokkaasti.

Tapaaminen etulinjassa
Forss kertoo mielenkiintoisen yksityiskohdan, joka kuvaa sattuvasti kenraali
Einar Vihman tapaa johtaa ja toimia:
”Suuri kiiltävä musta Buick saapuu
paikalle. Autossa istuvat Vihma, adjutantti vänrikki Lindman ja autonkuljettaja alikersantti Niemi. Kenraali
huomaa palavat vihollispanssarit. Auto
pysähtyy ja Vihma hyppää ulos: ”Mitä
helvettiä, onko ryssä jo täällä?” ”Kyllä

oli, mutta vetäytyi”, vastaa rajajääkäri. ”Tekö tämän ootte saanut aikaan?”,
Vihma kysyy osoittaen panssarien
romuja. ”Ei, herra kenraali”, vastaa
rajajääkäri ja osoittaa Väisästä. ”Tuo
orpopoika korpraali niillä nyrkeillä
ampui.”
Kirjailijan kertomus kahden Mannerheim-ristin ritarin, kenraali Vihman
ja korpraali Ville Väisäsen tapaamisesta etulinjassa on vaikuttava.

Puna-armeijan viimeiset
läpimurtoyritykset
Ihantalan rintamalla
Vihollinen keskitti lisää joukkoja
Ihantalan suunnalle. Suomalainen radiotiedustelu sieppasi 2.7. illalla tär-

kolmen pataljoonan keskitetyn vastahyökkäyksen. Yksi hyökkäsi lännestä,
toinen pohjoisesta ja kolmas koillisesta.
Vihollinen lyötiin pois Pyöräkankaalta
4.7. aamuyöhön mennessä.
Venäläiset eivät kuitenkaan vielä
uskoneet suomalaisten puolustuksen
kestävän. He hyökkäsivät vielä 6.7. ja
saivat taas aikaan noin neliökilometrin
laajuisen murron, mutta jälleen suomalaiset löivät vihollisen takaisin. Tämän
jälkeen Ryhmä Vihman puolustusasemat eivät enää taipuneet. Ihantalan loistava torjuntavoitto oli tosiasia.
Dosentti Stefan Forss kuvaa kirjassaan Talin-Ihantalan suurtaistelua
ja torjuntavoittoa asiantuntevasti, värikkäästi ja koskettavasti. Rohkenen
suositella kaikille maamme sotahisto-

”Minä etenen jääkärien kanssa heti vaunujen perässä”, sanoo
majuri Jouko Hynninen (Tarmo Ruubel) aseveljilleen majuri
Eero Leppäselle (Kari Ketonen) ja kapteeni Carl-Birger Kvikantille (Mikko Bredenberg).
keän radiosanoman, jonka mukaan 63.
Kaartindivisioona aloittaisi hyökkäyksen 30. Panssariprikaatin tukemana 3.7.
aamuyöllä.
Ryhmä Vihman ja sen naapuridivisioonien tykistö ampui yhteensä 18
patteristolla, 216 kenttätykillä, vastavalmistelun vihollisen hyökkäykseen
ryhmittymisalueille. Niitä pommittivat tehokkaasti omat ilmavoimamme
ja Lento-osasto Kuhlmey. Vihollisen
hyökkäys tyrehtyi useaksi tunniksi.
Pyöräkankaalla venäläiset kuitenkin
lopulta saivat aikaan neliökilometrin
laajuisen murron suomalaisten puolustusasemaan. Vihma käynnisti ripeästi
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riasta kiinnostuneille tätä ansiokasta
teosta. Erityisesti niiden, jotka katsovat
Åke Lindmanin ja Sakari Kirjavaisen
ohjaaman Tali-Ihantala 1944 -elokuvan, kannattaa lukea Forssin teos. Se
antaa tarvittavat taustatiedot mainitun
elokuvan kokonaisuuden syvällisemmälle ymmärtämiselle.

Matti Koskimaa
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Merkkiteos Santahaminasta
Marko Nieminen: Santahamina - Viaporin
linnoituksen itäinen
lukko
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen julkaisusarja 2 nro 10
Edita Prima Helsinki 2008
ISBN 978-951-25-1799-2

S

antahaminan luulisi
olevan upseeriksi valmistuvalle ja valmistuneelle monipuolisesti tuttu.
Näin ei kuitenkaan välttämättä
ole. Itse olen palvellut saarella
kahdessa joukko-osastossa ja yhdessä sotakoulussa. Kirjan luettuani tuntuu, että en ole tiennyt
mitään saaren vaiheista Ruotsin
ja Venäjän vallan ajoista 1400
-luvulta itsenäisyyden alkuun.
Tätä ajanjaksoa tämän kirjasarjan ensimmäinen osa käsittelee.
Puolet kirjasta on tiivistä asioita valaisevaa historiaa, toinen puoli upeaaa
ennen näkemätöntä värikuvakavalkaadia Santahaminan luonnosta ja kasarmeista sekä asuinrakennuksista. Luonto
on mainiosti esillä ja rakennukset käsittelevät Venäjän vallan aikaa - Ruotsin
vallan ajalta ei oikeastaan mitään ole
säilynyt.
Historiaosuus alkaa todella vasta
vuodesta 1423, mutta on olemassa
tietoja jo vuosilta 800 - 1000. Alunperin saaren käyttötarkoitus oli rauhanomainen kaupankäynti ja myös Kustaa
Vaasan pyrkimys perustaa Tallinnaa
vastapäätä Suomenlahden pohjoisrannalle kaupunki. Kuten tunnettua
siitä ei tullut mitään. Tilanne muuttui
1700-luvulla, kun rakennettiin Viaporia eli Suomenlinnaa. Santahamina
kuului linnoitussuunnitelmaan, mutta
vain vara- ja varastoalueena. Jossain
vaiheessa Suomenlinna oli niin täynnä
sotilaita, että heitä oli majoitettava Santahaminaankin.
Suomen sota vuosina 1808-1809
muutti tilanteen täysin. Amiraali Cronstedt antautui joukkoineen venäläisille
3.5.1808 ja niin linnoitus, Santahamina
mukaan luettuna, siirtyi Venäjän lipun
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alle. Hiljalleen uudet vallanpitäjät alkoivat käyttää saarta sotilastarkoituksiin ja esimerkiksi vuonna 1832 saarelle
valmistui tykistön ampumarata.
Krimin sota vuosina 1853-1856
aikaansai saarella tarpeen nopeaan
linnoittamiseen. Saaren eteläosiin rakennettiin patteriasemia. Brittilaivasto
pommitti Santahaminaa kahteen otteeseen. Santahaminaa linnoitettaessa rakennettiin useita ruutikellareita, joita on
myöhemmin luultu viikinkihaudoiksi ja
jotka on rauhoitettu!
Sodan jälkeen saari toimi leiri- ja
harjoitusalueena useita vuosia, ennenkuin saarta ryhdyttiin linnoittamaan
1860-luvulla. Saaren arvo puolustuskeskuksena kasvoi kaiken aikaa. Se
näkyi suunnitelmissa rakentaa sotaväelle kasarmeja, joiden rakentaminen
alkoikin vuonna 1900. Varsinaiset
punatiilikasarmit rakennettiin vuosina
1905-1915, ja ne ovat edelleen käytössä.
Viaporin kapina vuonna 1906 aiheutti taisteluita kapinallisten ja hallituksen joukkojen välillä. Se päättyi
kapinallisten tappioon. Kapinallisten
vallankumouksellisessa johdossa olleet
kapteenit Johan Kock ja Sergei Zion pakenivat Amerikkaan, mutta nuoremmat
johtajat, luutnantit Arkadi Emeljanov ja
76

Evgeni Kohanski sekä 26 kapinallista teloitettiin ” Rivieralla”,
jonne heidät haudattiin ns. tuntemattomaan hautaan.
Suomen itsenäistyttyä saaren
ottivat keväällä 1918 aluksi haltuunsa senaatin avuksi kutsumat
Saksan armeijan joukot, mutta
jo toukokuun puolivälissä saari
oli kokonaan suomalaisten hallussa. Vuoden 1918 tapausten
seurauksena saarella toimi vankileiri pääasiassa naispunakaartilaisille.
Kirjan jälkiosa on varattu
saarta koskeville valokuville,
jotka ovat everstiluunantti Jarmo
Niemisen ottamia. Kuvat ovat
joka suhteessa uskomattoman
korkeatasoisia. Jarmo Nieminenhän on laajasti trunnustettu
luonnon ja erilaisten muidenkin
kohteiden kuvaajana. Jokaisen
valokuvasivun alareunassa on
pieni Santahaminan kartta, josta
ilmenee, missä kyseinen kohde sijaitsee. Tämä on erittäin hieno oivallus.
Rakennukset, linnoituslaitteet,
suojatilat, muistomerkit, venäläisten
rakentamat tykkitiet jne. esitellään ansiokkaasti. Tiesitkö esimerkiksi missä
majaili Lesnoin Jalkaväkirykmentin
komentaja? Vastaus: myöhemmässä
upseerikerhorakennuksessa. Missä sijaitsi ko. jalkaväkirykmentin keittiöruokala ? Vastaus: Jääkäritalossa.
Kirjassa on suuri määrä karttoja,
vanhimmat vuosilta 1648 ja 1690. Ne
ovat yllättävän tarkkoja ja kertovat
kartta kartalta Santahaminan historiaa
vuosisadasta toiseen. Ne ovat myös
taideteoksia, joita aivan hyvin voisi
ripustaa kehystettyinä seinälle.
Teos on majuri Marko Niemisen
tutkimustyö, jota täydentävät everstiluutnantti Jarmo Niemisen valokuvat
ja museoviraston kartat. Mieleeni tuli,
että jos tieteelliset tutkimustyöt ovat
tätä luokkaa, niin enemmän pitäisi julkaista tämän kaltaista. Asiaa, tutkimusta, historiaa ja niitä valaisevia karttoja
ja valokuvia on lopputuloksessa todella
kiitettävästi.
Kaksi kadettiupseeria, Marko ja
Jarmo Nieminen, jotka eivät ole sukua
keskenään, ovat tehneet kirjan, jota

ajankohtaista
pidän poikkeuksellisen ansiokkaana.
Kiitokset siitä heille. Jatko-osat 2-3
julkistetaan 1.9.2009, jolloin vitetään
Santahaminan varuskunnan 200-vuotisjuhlaa.
Kirjaa on saatavissa hyvin varustetuista kirjakaupoista ja Maanpuolustuskorkeakoululta osoitteesta
KHOHQDKDPDODLQHQ#PLO¿

Tapio Skog

Krimin sodassa 1853 - 1856 kaatuneiden muistomerkki.

Tikkurila Oy
PL 53, 01301 Vantaa
Puhelin (09) 857 71, faksi (09) 8577 6911
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Constantem decorat honor
Kenraaliluutnantiksi
Markku Juhani Koli

62.k

4.6.2008

kenraalimajuriksi
Jarmo Ilmari Lindberg
Mika Matti Otto Peltonen

66.k
64.k

4.6.2008
4.6.2008

prikaatikenraaliksi
Heimo Touko Sakari Honkamaa
Lauri Tapio Puranen

65.k
67.k

4.6.2008
4.6.2008

everstiksi
Kari-Pekka Rannikko
Vesa Matti Huuskonen
Lars Anders Jacob Gardberg;
palvelusarvo kommodori
Pasi Juhani Kesseli
Jyrki Kalevi Lahdenperä
Markku Johannes Myllykangas
Harri Kaleva Niskanen
Timo Juhani Soininen
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4.6.2008
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kommodoriksi
Heikki Tapio Rauhala
Timo Uuri Ståhlhammar

69.k
4.6.2008
52.mek 4.6.2008

everstiluutnantiksi
Jarkko Juhani Alén
Jaakko Mikael Hamunen
Harri Aarne Malmén
Mika Kalervo Rytkönen
Jari Tapio Sirola
Marko Sulevi Turunen
Jukka Pekka Haltia
Timo Pekka Hartikainen
Kari Tauno Antero Kaakinen
Tommi Petteri Kajanmaa
Rauno Petteri Lalu
Riku Pekka Mattila
Jari Martti Ilmari Multanen
Johannes Multanen
Jari Heikki Osmonen
Marko Antero Pärnänen
Jari Sulevi Rantala
Tuomo Väinö Petter Repo
Petri Sakari Riihijärvi
Esa Aulis Tapani Rinne
Juha Pekka Ristola
Janne-Pekka Sarpoma
Harri Juhana Suni
Matti Eero Juhani Toivettula
Seppo Tuure Juhani Toivonen
Arto Petteri Vaarala
Esapekka Juhaninpoika Vehkaoja
Jukka-Pekka Virtanen
Joni Jyrki Olavi Volanen
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komentajaksi
Ilja Aslak Hakanpää
Harri Sakari Kiuru
Simo Antero Laine
Tommi Jukka Malinen
Pasi Juhani Rantakari
Kari Juhani Tapala
Veli-Petteri Valkamo
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majuriksi
Pasi Marko Iittiläinen
Jyrki Olavi Ojala
Urpo Armas Kalevi Riissanen
Henrik Johannes Elo
Tommi Kalervo Heikkala
Tero Taneli Heikkilä
Erkki Tapani Hurme
Aarni Olavi Jourio
Olavi Kalervo Kauppila
Jukka Mikael Kinnunen
Ville-Veikko Kirvesmies
Marko Juhani Kurjenmäki
Tuukka Pekka Kuusimäki
Juha-Eero Olavi Lehto
Pasi Juhani Lehtonen
Tuure Juhani Lehtoranta
Jarmo Olavi Luoma
Timo Kai Valtteri Martikainen
Juha Mikael Myllymäki
Iiro Tapani Mähönen
Jari Sakari Mäkelä
Arto Juhani Nurkkala
Jari Juhani Pylvänäinen
Janne Olavi Rautakorpi
Mikko Aulis Juhana Rintakoski
Juha Pekka Saastamoinen
Mika Juhani Saastamoinen
Kari Tapani Saukkonen
Vesa Pekka Siiskonen
Janne Olavi Telin
Tomi Juhani Tuomisalo
Anssi Aimo Juhana Vartiainen
Veli-Matti Viitanen
Pasi Kalevi Virtanen
Seppo Sakari Virtanen
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komentajakapteeniksi
Jyrki Ilari Halme
Jukka Matti Leikos
Tapio Alpo Kalevi Pauri
Ari Petri Rajamäki
Marko Olavi Varama
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77.k
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4.6.2008
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kapteeniksi
Jani Petri Mikael Brännare
Roope Ilmari Kauhanen

86.k
86.k

21.3.2008
21.3.2008
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Janne Tapani Laukkanen
Riku Kalevi Paloniitty
Pentti Johannes Pehkonen
Mika Jarmo Juhani Sandström
Tommi Johannes Tiittanen
Tomi Antti Tirkkonen
Hanna Kaisa Alanko
Mikko Sakari Alava-Vihersalo
Matti Juhani Asplund
Ville Juhani Halonen
Teemu Olavi Hassi
Sampsa Tapio Heilala
Jukka Ilari Heinänen
Mikko Juhani Henriksson
Jussi Pekka Hohti
Juha Kalevi Hollanti
Jussi Honko
Lasse Tapio Huokonen
Ilkka Erik Kristian Huuskonen
Hannu Matti Antero Hytönen
Olli Rikhard Juhani Hölsö
Ari Jukka Ihalainen
Tomi Olavi Iikkanen
Tatu Juho Antero Kalli
Markus Olavi Kallio
Jari-Petteri Karpoff
Tuomas Johannes Kauhanen
Marko Ensio Kontkanen
Sini Johanna Kouri
Matti Juhani Kuokkanen
Jussi Kaleva Kuutsa
Tatu Antero Köykkä
Pekka Mikael Lappeteläinen
Toni Ilmari Lindén
Rami Tuomas Lindström
Risto Viljo Kalevi Makkonen
Panu Henrik Matilainen
Mika Yrjö Tapani Mattila
Mikko Sakari Maunu
Mika Petteri Metsi
Martti Mikko Ilmari Mäntykangas
Iikka Antero Nyman
Antti Juhani Parviainen
Antti Sakari Rajahalme
Henri Toivo Sakari Rauhamäki
Hannu Jaakko Rentola
Jani Veikko Mikael Ristimäki
Kimmo Johannes Ruotsalainen
Juha-Matti Ilmari Salmenpohja
Marko Antti Ilmari Seppänen
Toni Juhani Sutinen
Mikko Tapani Tommiska
Mika Heikki Toppinen
Pasi Pentti Ossian Tuominen
Jussi Tapani Tuovinen
Antti Timo Uljas
Markku Tapio Vihersalo
Juuso Ilari Wilhelm Welin
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kapteeniluutnantiksi
Jani Juhani Isometsä
Anna-Maija Laukka
Ville Juhani Puustinen
Klaus Bernhard Ericsson
Timo Kalevi Jaakola;
palvelusarvo kapteeni
Henri Johannes Kummala
Toni Teijo Olavi Lahti
Alexander Bernhard Lindgren
Michael Marcus Moberg
Lari Jooseppi Pietiläinen
Jani Markus Saksinen
Tero Tapani Silvennoinen
Ilkka Kristian Tohmo
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reserviin
Maj Nurmi Janne Kaarlo
Kapt Merioja Martti Ville Juhani
Evl Asikainen Esa Kalevi
Evl Kassala Matti Risto Kalevi
Prkenr Lankinen Antti Ensio
Komkapt Mellanen Pirkka Juhani
Maj Pihkala Arno Juhani
Kom Rastas Pauli Ora Tapani
Evl Skogström Kai Juhani
Kaptl Soininen Sami Petteri
Prkenr Mäkipää Juha Antero
Maj Jussilainen Ari Heikki
Ltn Berghem Klaus Henri
Kapt Kukkonen Onni Juhana K
Kapt Suotsalo Kimmo Mikko A
Kapt Taipale Jari Juhani
Kapt Lamminen Pasi Kristian
Evl Kesäläinen Timo Veijo
Ylil Alastalo Jarkko Petrus
Evl Voutilainen Kimmo Kalervo
Kenrm Oksanen Jaakko Taneli
Kapt Laaksonen Antti Tapio
Kapt Vestama Timo Antero
Kenrl Lyytinen Heikki Ilmari
Ltn Karvinen Veikko Kristo Tapio
Kenrm Puonti Pertti Juhani
Maj Haapasalo Markku Henri
Evl Forsman Hannu Tapio
Maj Lamberg Heimo Eelis
Evl Arpiainen Antti Sakari
Evl Huhtanen Tapio Mikael
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50.mek
65.k
48.mek
68.k
66.mek
58.k
65.k
89.k
83.k
84.k
80.k
79.k
62.k
69.mek
65.k
58.k
80.k
84.k
60.k
89.k
56.k
65.k
65.k
68.k
64.k
65.k

1.9.2007
21.12.2007
1.1.2008
1.1.2008
1.1.2008
1.1.2008
1.1.2008
1.1.2008
1.1.2008
3.1.2008
1.2.2008
1.2.2008
9.2.2008
13.2.2008
19.3.2008
1.4.2008
1.4.2008
1.4.2008
1.4.2008
1.5.2008
1.6.2008
6.6.2008
23.6.2008
1.7.2008
1.8.2008
1.9.2008
1.10.2008
1.11.2008
1.1.2009
1.1.2009
1.2.2009
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Vuoden 2008 alussa valmistuneet upseerit
Määräaikaisen nuoremman upseerin virkaan määräajaksi 31.1.2008 - 30.1.2018 ylennettynä luutnantiksi:

Upseerin virkaan 18.4.2008 ylennettynä yliluutnantiksi:

92. kadettikurssi
Kadetti Anssi Johannes Aikio
Kadetti Henry Juhani Fröberg
Kadetti Linda Emilia Kokkonen
Kadetti Aili Elina Kähkönen
Kadetti Rikupekka Lemberg
Kadetti Nina Annika Leskinen
Kadetti Olli-Pekka Mecklin
Kadetti Jari Olari Mustonen
Kadetti Heidi Johanna Nuorala
Kadetti Janne Tapani Näränen
Kadetti Arto Olavi Ojala
Kadetti Juho Hermanni Papponen
Kadetti Paavo Elias Pirttilehto
Kadetti Eero Ensio Riihimäki
Kadetti Raimo Olavi Ruokonen
Kadetti Riikka Marketta Timperi
Kadetti Juho Olavi Toivari
Kadetti Toni Jouni Tummavuori
Kadetti Lauri Markus Väätäinen

91. kadettikurssi
Kadetti Jarmo Juha Birling
Kadetti Risto Mikko Johannes Hakkarainen
Kadettiylikersantti Matti Lauri Sakari Hautanen
Kadetti Teemu Aaro Johannes Heikkilä
Kadettialikersantti Teppo Tuomo Heikkinen
Kadettialikersantti Aki Mikko Matias Hugg
Kadettialikersantti Jani Sakari Hurri
Kadetti Niko Lauri Hämäläinen
Kadetti Tuomas Pellervo Hämäläinen
Kadetti Topi Aleksi Härkönen
Kadettiylikersantti Lauri Urho Topias Isoaho
Kadettiylikersantti Kimmo Sakari Kaipainen
Kadettialikersantti Jani Ilari Karinen
Kadetti Juha Petteri Kauppinen
Kadetti Mikko Olavi Kervinen
Kadetti Karri Aapo Kinisjärvi
Kadetti Janne Antero Kivelä
Kadettivääpeli Antti Matti Julius Kivimäki
Kadettikersantti Lauri Tapani Kohva
Kadettikersantti Timo Tapio Korpimäki
Kadetti Mika Henrik Kuikka
Kadettikersantti Juha Viktor Kukkola
Kadetti Jukka-Pekka Kunnari
Kadetti Will Kristian Kärkkäinen
Kadetti Vesa Heikki Antero Lassila
Kadettialikersantti Pasi Samuel Lepistö
Kadettialikersantti Juho Nikolai Malinen
Kadettialikersantti Tommi Artturi Myyryläinen
Kadetti Juha Aleksi Mäkinen
Kadetti Ilkka Tapio Mäki-Ullakko
Kadetti Saimi Inker-Anni Näkkäläjärvi
Kadetti Kari Samuli Pailamo
Kadettikersantti Jussi Sakari Pajunen
Kadettialikersantti Vili Petteri Pehkonen
Kadetti Jari-Matti Päiviö Perttula
Kadettialikersantti Petri Aleksi Pesonen
Kadettialikersantti Toivo Samuli Pollock
Kadetti Anna Maria Puolakka
Kadettiylikersantti Jaakko Matias Rahnasto
Kadettialikersantti Tomas-Eric Emil Rajalin
Kadetti Simo Uolevi Raunio
Kadetti Marko Juho Kalevi Saarela
Kadetti Karri Petteri Sahla
Kadetti Teemu Antero Savolainen
Kadetti Sanni Pauliina Simola
Kadetti Mikko Sebastian Streng
Kadetti Heikki Juhani Suomalainen
Kadetti Timo Pekka Juhani Tolkki
Kadetti Jaakko Juhani Tuomi
Kadetti Teemu Sakari Tuusa
Kadetti Timo Olavi Ukkola

75. merikadettikurssi
Kadetti Mikko Oskari Hirvi
Kadetti Ville Tapani Kauppila
Kadetti Jari Matias Rouvinen
92. ilmavoimien kadettikurssi
Kadetti Henri Silvo Juhani Elomaa
Kadetti Anssi Akseli Kervinen
Kadetti Olli Artturi Lyytikäinen
Kadetti Tommi Sakari Lyytikäinen
Määräaikaisen nuoremman upseerin virkaan määräajaksi 4.3.2008 - 30.1.2018 ylennettynä luutnantiksi:
92. kadettikurssi
Kadetti Ville Henrik Olavi Nikkinen
75. merikadettikurssi
Kadetti Ville Adolf Muuronen
92. ilmavoimien kadettikurssi
Kadetti Joni Samuel Hanhela
Määräaikaisen nuoremman upseerin virkaan määräajaksi
13.5.2008 - 30.1.2018 ylennettynä luutnantiksi:
92. kadettikurssi
Vänrikki Liisa Kaisa Laakso
Vänrikki Mikko Olavi Sahi
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Kadetti Jyrki Heikki Vehkamäki
Kadetti Tomi Tuukka Petteri Veijalainen
Kadetti Mikael August Wahl

Opistoupseerin tutkinnon upseerin tutkinnoksi täydentäneet upseerin virkaan 18.4.2008 ylennettynä yliluutnantiksi:

74. merikadettikurssi
Kadetti Tuomas Kristian Alanko
Kadetti Fredrik Magnus Andersson
Kadetti Josi Juhani Grönlund
Kadettiylikersantti Tuomas Vilhelm Hellsten
Kadetti Herman Heikki Helminen
Kadetti Petri Tapio Lehtinen
Kadettikersantti Jimi Nestori Lipponen
Kadetti Ilona Elisabet Pitkänen
Kadetti Mikko Antero Erkinpoika Pöyhiä
Kadettialikersantti Juho Robert Ronumäki
Kadetti Maarit Hannele Suoninen
Kadetti Timo Eerikki Turtola
Kadettiylikersantti Juho Aleksi Valve

91. kadettikurssi
Luutnantti Sami Petteri Nenonen
Luutnantti Mika Markus Salonen
Luutnantti Jarno Markus Tyyskä
74. merikadettikurssi
Luutnantti Rieti Petteri Suuronen
Opistoupseerin tutkinnon upseerin tutkinnoksi täydentäneet upseerin virkaan 18.4.2008:
91. kadettikurssi
Yliluutnantti Mika Petteri Jääskeläinen
Yliluutnantti Juha Markku Tapani Kokko
Yliluutnantti Timo Aleksi Punnala
Yliluutnantti Jaakko Pekka Rautanen
Yliluutnantti Asko Tapio Ensio Toivanen

91. ilmavoimien kadettikurssi
Kadetti Janne Ari Matias Heikkinen
Kadetti Timo Ilmari Hemmi
Kadetti Janne Antti Isoaho
Kadettivääpeli Antti Sakari Juntunen
Kadettikersantti Mikko Juhani Kankaisto
Kadettiylikersantti Karri Lars Eino Karma
Kadetti Lasse Olaus Oskari Konttinen
Kadetti Riku Mikael Korte
Kadetti Tuomas Juhani Koskinen
Kadetti Joonas Ville Lehtonen
Kadettikersantti Janne Kalle Oskari Leppänen
Kadettikersantti Saku Hemminki Lipsonen
Kadetti Jyri Tuomas Peltola
Kadetti Jesse Petteri Pieninkeroinen
Kadetti Jonas Patrik Polso
Kadetti Markus Eemil Rajamäki
Kadetti Matti Ilmari Setälä
Kadettikersantti Toni Emil Tapani Vanhatalo
Kadetti Oskar Gustavo Waris
Kadettiylikersantti Ilkka Erik Ilmari Westling

74. merikadettikurssi
Yliluutnantti Tero Tapio Salo
Yliluutnantti Miikka Samuli Törrönen
91. ilmavoimien kadettikurssi
Yliluutnantti Jarkko Juhana Miettinen
Määräaikaisen nuoremman upseerin virkaan 18.4.2008
- 30.1.2018 ylennettynä luutnantiksi:
75. merikadettikurssi
Vänrikki Antti Anders Johannes Lagerroos

Määräaikaiset nuoremmat upseerit upseerin virkaan
18.4.2008 ylennettynä yliluutnantiksi:
91. kadettikurssi
Luutnantti Lasse Juhani Auvinen
Luutnantti Maria Johanna Enlund
Luutnantti Janne Markus Keskinen
Luutnantti Antti Juhani Lähteenmäki
74. merikadettikurssi
Luutnantti Mirva Leena Kristiina Salokannel
91. ilmavoimien kadettikurssi
Luutnantti Esa Petri Määttänen
Luutnantti Vesa Tapio Niemi
Luutnantti Mika Juhani Saastamoinen
Luutnantti Mikko Matias Takalo
Luutnantti Antti Juhani Tiittala
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Sotahistoriallisia museoita ja paikkoja

Kuvat: Tapio Huttunen

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

Sotahistoriallisia museoita ja paikkoja

Talvisodan muistot elävät Suomussalmella
ja Raatteen tiellä, jossa käytiin merkittävät
taistelut 1939-1940.

AVOINNA

RUK-museo
Kadettikoulunkatu 8,
49400 HAMINA
Puh. (05) 181 66498

Kesäaikana
tiistaista sunnuntaihin
klo 10.00 - 16.00
muulloin tilauksesta
puh. (05) 181 66291
Museossa on nähtävänä
Reserviupseerikoulun perinteitä ja
toimintaa sekä Haminan että Niinisalon
kausilta.

JALKAVÄKIMUSEO
Mikkelin Vanha Kasarmialue
Jääkärinkatu 6-8, 50100 Mikkeli
Avoinna 1.6.-31.8. päivittäin klo 10-17, muulloin pe-su klo 11-16.
Puh/Fax 015-369 666, GSM 044 3369 666
Kotisivu: www.jalkavakimuseo.ﬁ
Erikoisnäyttelyt: SAVON JÄÄKÄRIT

Sotahistoriallisia museoita ja paikkoja

Huittisten Museo
* Presidentti Risto Ryti-osasto
* Kuvanveistäjä Lauri Leppäsen taidetta
* Paikallishistoriaa
Avoinna la-su 12.00 - 16.00
1.6. - 15.8. myös ti-pe 12.00 - 17.00
Ryhmille myös sopimuksen mukaan
Kirkkokatu 4, Huittinen
puh. 02-560 4319, 560 4323
ZZZKXLWWLQHQ¿PXVHR

RAJAMUSEO
Niskapietiläntie 32, Immola,
55910 Imatra
puh. 040 502 5472

3RUNNDODQ
YXRNUDNDXVLMD
1HXYRVWROLLWRQ
VRWLODVWXNLNRKWD


SOTAMUSEO

1l\WWHO\DYRLQQD
NHVlODXDQWDLVLQNOR
HLMXKDQQXNVHQD 
PXXOORLQVRSLPXNVHQ
PXNDDQ
2VRLWH5DJYDOGVLQPXVHRDOXHgYHUE\QWLH
.LUNNRQXPPL/LVlWLHWRMD  
ZZZNLUNNRQXPPLILUDJYDOGV

Puolustusvoimat 90 vuotta 1918 - 2008
Erikoisnäyttely Liisankatu 1:ssä 5.6. - 7.12.2008
kertoo puolustusvoimien 90-vuotisesta historiasta
tavallisen asevelvollisen näkökulmasta.
Perusnäyttely Maurinkatu 1:ssä esittelee Suomen
sotahistoriaa hakkapeliitoista nykyaikaan.
Näyttelyt ovat avoinna ti-to klo 11-17,
pe-su 11-16, ma suljettu.
Liput: Aikuiset 4,00, eläkeläiset 2,00, Suomen
sotien veteraanit ilmaiseksi
www.mpkk.fi

Mannerheimmuseo
Suomen marsalkka G. Mannerheim koti
vuosina 1924–51. Opastetut kierrokset.
Avoinna pe, la ja su klo 11–16
sekä sopimuksen mukaan.
Osoite: Kalliolinnantie 14, 00140 Helsinki
3XKZZZPDQQHUKHLPPXVHR¿

  



SÄKYLÄ
ÄLYKÄS VALINTA
Säkylän kunta
02-83 281
ZZZVlN\Ol¿
ZZZlO\NlV¿

LOHTAJAN KUNTA
68230 Lohtaja
www.lohtaja.ﬁ

ERIKOISEDUSTUKSET

KOLUMNI
toiminta

Venäjää saartamaanko?

V

uonna 1997 ilmestyi Saksassa teos
nimeltä Sternstunden der Diplomatie. Kysymyksessä oli käännös amerikkalaisesta kirjasta, jonka oli kirjoittanut
Yhdysvaltojen myöhempi ulkoministeri Condoleezza Rice avustajanaan kollegansa Philip
Zelikow. Kirjassa käsiteltiin muun muassa
Naton mahdollista laajenemista itään, mitä
Rice itse tuolloin vielä selkokieltä käyttäen
nimitti ekspansioksi.
Ricen mukaan minkäänlainen Naton
itälaajentuminen ei ollut edes harkinnassa.
Olihan ulkoministeri James Baker luvannut
Mihail Gorbatshoville ”raudanlujat takeet”
siitä, ettei Naton määräysvaltaa eikä joukkoja
ulotettaisi entisiin Varsovan liiton maihin.
Poikkeuksena oli vain entisen DDR:n alue, josta tuolloin
tuli osa yhdistynyttä Saksaa. Tämänkin asian nieleminen oli
silloiselle Neuvostoliitolle kova pala, mutta siihen alistuttiin,
koska Nato sanoi pysyttelevänsä Oderin linjan länsipuolella.
”Naton vyöhykkeen kaikkinaista laajenemista on mahdotonta hyväksyä”, Gorbatshov totesi, mihin Baker vastasi: ”
Olen samaa mieltä”.
Venäläisiä lukuun ottamatta amerikkalaisten äskeisiä
lupauksia ei muista tai ei ainakaan muistele enää kukaan,
kaikkein vähiten Condoleezza Rice, joka sittemmin on
tehnyt pitkiä työpäiviä Naton valtapiirin ulottamiseksi ei
ainoastaan Neuvostoliiton aiempiin satelliittimaihin, vaan
myös vanhan kilpailijan entiselle omalle alueelle. Meillä
Suomessa on melkein sananlaskuksi muodostunut väite, että
venäläisen sanaan ei koskaan pidä luottaa. En ihmettelisi, jos
Venäjällä puolestaan oltaisiin sitä mieltä, että milloinkaan
ei saa uskoa sitä, mitä amerikkalaiset sanovat.
Sotilaallisesta tilannearvioinnista olemme sotakouluissa
oppineet, että asioita olisi aina katsottava myös vihollisen näkökulmasta. Maailmanmenon seuraamiseen periaate soveltuu siinä mielessä, että kaikkien osapuolien kohdalla pitäisi
yrittää ajatella kuten nämä osapuolet itse ajattelevat.
Helppoa sellainen ei ole, ja henkilökohtaisesti olen
pudonnut monesti kärryiltä. Miksi esimerkiksi Naton laajentumisessa ollaan ottamassa jo aikaisempiin lupauksiin
verrattuna niinkin uskomatonta askelta, että Puolaan ja Tsekinmaahan ollaan valmistelemassa strategisten torjuntaohjusten asemia? Niin lapsellinen en sentään ole, että uskoisin
Yhdysvaltojen nimenomaan näissä maissa yrittävän torjua
Iranin ja Pohjois-Korean ohjuksia, joita ei ole edes olemassa.
Pakko on olettaa löytyvän rationaalisempiakin perusteita,
jos kerran näin rankalla tavalla ryhdytään koettelemaan
venäläisten hermoja.
Venäläisiltä tässä nimittäin eniten vaaditaan, sillä Pohjois-Koreaa ja Irania jenkkiohjukset Puolassa ja Tsekinmaassa tuskin hetkauttavat mihinkään suutaan. Ja venäläisten
ajatuksia minun on ainakin tällä kertaa helpompi ymmärtää
kuin amerikkalaisten aivoituksia. Heidän asemassaan en
minäkään uskoisi puolta sanaa Condoleezza Ricelta, joka
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jälleen kirkkain otsin sanoo, että ”on yksinkertaisesti naurettavaa ja jokainen tietää
sen”, että amerikkalaisohjukset olisivat
muka uhka Neuvostoliiton puolustusjärjestelmälle. Oslossa asiasta puhuessaan Rice
todella käytti sanaa Neuvostoliitto, mistä
tapauksesta Sigmund Freud varmaan olisi
saanut oivan esimerkin kirjoittaessaan alitajunnan aiheuttamista virhesuorituksista.
Koska tilanteen arvosteluun kuuluu
myös ikävimpienkin vaihtoehtojen puntarointi, vastuullisen venäläisen on pohdittava
tapahtumia myös ja erityisesti tältä kannalta.
Ainakin minä, jos olisin venäläinen, pitäisin
kehitystä arveluttavana. Näyttäisihän siltä,
että Yhdysvallat on johdonmukaisesti luomassa saarrostusrengasta Venäjän ympärille.
Helppohintainen historiankirjoitus, jos sitä historiankirjoitukseksi edes viitsii kutsua, on selittänyt maailmansotien
syttymisen lähes ainoaksi syyksi Saksan hyökkäyksellisyyden. Totta on, että järkiperäisemminkin Saksa ainakin
jälkikäteen katsottuna olisi voinut toimia. Mutta saksalaisten
tuolloista omaakaan näkökulmaa ei pidä sivuuttaa. Berliinistä päin katsottuna näytti siltä, että Saksa tosissaan oli joutumassa ulkopuolisten saarrostajien kuristavaan otteeseen.
Reaktiot olivat tämän tilanteenarvostelun mukaisia.
Venäläisten reagointi vastaavanlaiseen tilanteeseen on
ollut maltillisempaa. Maltin mahdollistaa maan suuri koko,
ja sitä edellyttää myös neuvostoajan jälkeinen alennustila,
jonka aallonpohja tosin on jo ohitettu. Mutta sen Venäjä on
halunnut osoittaa, ettei se kädet ristissä halua katsella verkon
tiivistymistä sen ympärille.
Jos Suomi kuuluisi Natoon, venäläiset eivät tietenkään
uskoisi Condoleezza Ricen mahdollisia puheita siitä, että
mikään ei olisi muuttunut. Venäläisestä näkökulmasta katsottuna Nato olisi silloin strategisesti tärkeän Muurmannin
radan ja maantieyhteyden kyljessä ja koko Suomenlahti
niin etelä- kuin pohjoisrannaltakin Naton tiukassa valvonnassa ja Pietari pussin perällä. En tiedä, mitä sellaisessa
tilanteessa tekisin venäläisenä kenraalina, mutta kai minä
väsäisin suunnitelmia, jotka pahana päivänä eivät lupaisi
Suomelle hyvää.
Jos todella ikävät ajat joskus koittaisivat, Suomen jäsenyys Natossa siis tuskin lisäisi maamme turvallisuutta.
Vähemmän ikävinä aikoina jäsenyyden etuna sitä vastoin
voisi olla ainakin se, ettei olisi uhkaa joutua samaan tapaan
Moskovasta riippuvaksi kuin tapahtui suomettumisen vuosina. Luonnon päälle kävisi tosin myös vastaavanlainen
riippuvuus Yhdysvalloista, jos kohta lohtuna on se, että Amerikka on meistä kauempana kuin Venäjä. Riippumattomuus
kumpaankin suuntaan olisi luonnollisesti paras tavoite, mutta
se vaatisi päättäjiltämme kykyjä, joiden olemassaolon vasta
jälkimaailma voi tunnistaa.

Sampo Ahto
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IN MEMORIAM
Tuomi
Alf Keijo Kullervo
Kapteeni
s. 22.7.1921
k. 9.1.2008
Kad.n:o 2648
26.kurssi

Kuivalainen
Juhani
Everstiluutnantti
s. 9.11.1933
k. 10.3.2008
Kad.n:o 3597
41.kurssi

Susitaival
Håkon Valter Osvald
Kapteeni
s. 29.6.1920
k. 12.2.2008
Kad.n:o 2161
25.kurssi

Hälvä
Eero Kalevi
Majuri
s. 2.10.1941
k. 11.3.2008
Kad.n:o 4906
51.kurssi

Pöntynen
Markku Untamo
Everstiluutnantti
s. 17.2.1943
k. 18.2.2008
Kad.n:o 5027
51.kurssi

Schroderus
Kalle Juhani
Everstiluutnantti
s. 17.1.1946
k. 29.3.2008
Kad.n:o 5361
53.kurssi

Uotila
Osmo Ilmari
Yliluutnantti
s. 17.6.1922
k. 21.2.2008
Kad.n:o 2905
27.kurssi

Mattila
Ahti Tuomo Tapani
Komentaja
s. 26.12.1915
k. 21.4.2008
Kad.n:o 257
11.merikurssi

Hammarén
Eugen Arthur Lennart
Majuri
s. 15.1.1923
k. 2.3.2008
Kad.n:o 2727
27.kurssi

Hämäläinen
Lauri
majuri
s. 11.6.1918
k. 17.5.2008
Kad.n:o 1700
23.kurssi

Pinomaa
Jaakko Artturi
Everstiluutnantti
s. 25.7.1920
k. 5.3.2008
Kad.n:o 2568
26.kurssi
Ratia
Pentti Joosef
Majuri
s. 1.9.1916
k. 9.3.2008
Kad.n:o 298
13.merikurssi

Juuriltaan
suomalainen

www.wihuri.fi

Kadettikunta r.y.
Eino Leinon katu 12 E 64
00250 HELSINKI
.D763

The BAMSE system ...

... for clearer skies!
The BAMSE MRADMS, developed and produced by Saab Bofors Dynamics is unique in
several ways e.g.:
• Initially developed as a dedicated GBAD system, avoiding any compromise
• World-leading GIRAFFE AMB surveillance radar with C4l for coordination and TEWA
• Unique Ka-band ACLOS guidance and high velocity missile gives:
- Extremely good precision against all targets
- Short engagement times and high manoeuvrability
- Very good ECCM features
- High P-kill even against the smallest and fastest attack missiles
• Unmatched effective altitude coverage of 15,000 m
• Delivered to the Swedish Armed Forces
• Extremely user friendly and highly automated in all functions.

SAAB BOFORS DYNAMICS

www.saabgroup.com

