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pääkirjoitus

Työstä vieraantuneet

Taannoisessa kahvipöytäkeskus-
telussa opettajakollegani Maan-
puolustuskorkeakoulussa aprikoi 

erään upseerin kykyä suoriutua hänelle 
kaavaillusta sotaharjoitustehtävästä. 
”Sehän nyt on tehnyt tutkimusta jo niin 
monta vuotta, että on täysin vieraantunut 
oikeista töistä”, hän perusteli epäilystään. 
Keskustelu jäi mietityttämään. Ilmeisesti 
on niin, että upseerikoulutukseen kuulu-
van tutkimuskoulutuksen lisääntymisestä 
huolimatta tieteen tekemistä ei aina nähdä 
sotilaan työksi, vaan joksikin erillisek-
si tehtäväksi, jonka tekemisestä vastaa 
todellisista sotilaista erillinen ihmis-
tyyppinsä. Mutta onko tälle käsitykselle 
perusteita?

Tiede voidaan määritellä luontoa, ih-
mistä ja yhteiskuntaa koskevien tietojen kokonaisuudeksi 
sekä järjestelmälliseksi pyrkimykseksi tällaisten tietojen 
saavuttamiseen. Tällaisen tiedon saavuttamiseksi tehtä-
vän työn tekeminen vaatii syvällistä perehtymistä asioihin 
ja huolellista työskentelyä. Yleensä yksi näkökulma tut-
kimuskohteeseen ei riitä, vaan muutkin näkökulmat olisi 
vähintään tunnettava. Tämän vuoksi kiire ei voi ollakaan 
tieteen tekemisen lähtökohtana.

Sotilasmaailmassa taas usein ihannoidaan satulapää-
töksiä tekevää sankarikomentajaa, joka nopeilla oikeilla 
ratkaisuillaan pelastaa veitsen terällä olevan joukkonsa 
viime hetkellä.  Kulttuurimme siis ihailee nopeita suoriu-
tujia, joille paras on hyvän vihollinen ja turha asioiden mä-
rehtiminen vain mutkistaa ratkaisuja. Näin on tilanne myös 
rauhan aikana. ”Tämä asia on oltava valmis eilen”, kuvaa 
varmasti monen sotilaan arkea. Samalla mentaliteetilla moni 
sotilastutkija suhtautuu myös virkaurakursseihin kuulu-
viin opinnäytetöihinsä. ”Istun alas, kirjoitan diplomityön ja 
nousen ylös”, totesi eräskin taannoinen yleisesikuntaupsee-
rikurssin opiskelija. Tällä metodilla kuitenkin harvemmin 
syntyy kuolematonta tiedettä.

Onko asioiden nopea tekeminen ja satulapäätöskulttuuri 
sitten sotilaan ainoa oikea tapa toimia rauhan aikana? Oli-
siko sotilailla opittavaa tieteen tavasta tehdä työtä turhia 

kiirehtimättä ja asioita monipuolisesti 
tarkastellen. ”Halki, poikki ja pinoon”- 
asenteella ei välttämättä saavuteta aina 
parasta mahdollista lopputulosta. Olisi 
myös muistettava, että hitaus ei välttä-
mättä merkitse samaa asiaa kuin laiskuus. 

Entä sitten töiden sisältö? Mitä on tuo 
käytännön miehen arvostama oikea työ 
rauhan ajan armeijassa? Ainakin minun 
kokemukseni mukaan se on monesti lo-
puttomalta tuntuvaa hallinnollista työtä, 
palavereja, tietojärjestelmien näpytte-
lyä ja jatkuvaa kiirettä. Itse asiassa aika 
harvoin, pahimmillaan vain pari viikkoa 
vuodessa, ollaan itse ydintehtävän, sodan 
käyntiin valmistautumiseen ja sen harjoit-
telemiseen suoraan liittyvissä tehtävissä. 

Mitä tutkija sitten työkseen tekee? 
Etsii, lajittelee, analysoi ja raportoi uutta tietoa muiden 
käytettäväksi ja ainakin ideaalissa tapauksessa myös hyö-
dynnettäväksi.  Usein tuo tieto liittyy vielä suoraan puo-
lustusvoimien ydintehtäviin ja niiden suorittamiseen, ei 
byrokratian ylläpitämiseen. Edellä mainittu kuulostaa aivan 
esikuntatyöltä, jos ollaan sitä mieltä, että esikunnan tehtävä 
on avustaa komentajaa kokoamalla ja analysoimalla tälle 
tietoa päätöksenteon pohjaksi. Voisi kuvitella, että tieteel-
lisen koulutuksen omaavilla sotilailla olisi myös käyttöä 
sekä rauhan että sodan ajan esikunnissa. Kaikki kun eivät 
voi olla sodan ajan sankarisatulapäätöskomentajia.

Edellä mainitun perusteella voidaan mielestäni kyseen-
alaistaa väite, että todella on niin, että tieteellinen työ ja 
”oikea” sotilastyö olisivat aivan eri asioita? Ehkä molem-
milla olisi annettavaa puolustusvoimille niin sodan kuin 
rauhankin aikana. Toisinaan on varmaan hyvä tuumia asioita 
huolellisesti ja sitten taas ”mennään suon yli että heilahtaa”, 
jos tilanne niin vaatii.

Marko Laaksonen
marko.laaksonen@mil.fi
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näkymiä

Selonteko, kriisinhallinta ja internet

Hallituksen turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittista selontekoa on 
kevään aikana käsitelty varsin 

tiiviisti eduskunnan ulkopuolella sekä 
mediassa että muillakin foorumeilla, 
mm. monissa seminaareissa. Selonteosta 
on löydetty ”vaiettuja tosiasioita” ja sen 
sanamuodoista sekä niiden muutoksis-
ta edelliseen selontekoon verrattuna on 
esitetty pitkälle meneviä tulkintoja. Jopa 
”epäselonteoksikin” mainittu asiakirja 
kuitenkin paaluttaa maanpuolustuksen ke-
hittämistä pitkälle tulevaisuuteen ja tekee 
sen varsin selvästi. Kädenvääntö hyvin 
perustellusta puolustusbudjetin korotuk-
sesta on alkanut. Suunnitelma lieventää 
toteutuessaan puolustusmateriaalin kallis-
tumisen aiheuttamaa päätöksenteon vai-
keutta, johon vääjäämättä ajaudutaan ensi vuosikymmenellä. 
Äärimmilleen pelkistettynä kyse on tehtävien ja resurssien 
tasapainon säilyttämisestä, sotilaallisesta suorituskyvystä ja 
puolustuksen uskottavuudesta. 

Selonteko kertaa puolustusvoimien tehtävät ja oikeastaan 
täsmentää niiden tärkeysjärjestyksen. Kotimaan puolus-
tus säilyy tärkeimpänä ja keskeisimpänä tehtävänä. Jo nyt 
jokapäiväinen virka-apu muille viranomaisille tarkoittaa 
veronmaksajien euroilla hankittujen resurssien järkiperäistä 
käyttöä myös muun yhteiskunnan tarpeisiin. Kriisinhallinta-
tehtävien osuus ja painoarvo lisääntynevät tulevaisuudessa 
ilmaantuvien uusien kriisien ja niihin osallistumisen myötä. 
Aikaisempaa vaativammat kriisinhallintatehtävät ovat tulleet 
osaksi myös suomalaista sotilaselämää. Näissä tehtävissä 
hankitaan kokemusta siitä, mitä kotimaassa normaaleissa 
harjoituksissa ei voida mitenkään simuloida. Vähintään yhtä 
arvokasta on onnistuneen rauhanturvatoiminnan myötä osoit-
taa uskottavaa sotilaallista suorituskykyä. Tämä on ensisi-
jaisten turvallisuuspoliittisten tavoitteiden rinnalla tärkeä 

tekijä. Yksittäinen kadettiupseeri hakee ja 
saa operaatioista ennen kaikkea kokemus-
ta. Toivottavasti mahdollisimman moni 
kadettiupseeri saa mahdollisuuden osal-
listua sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin. 
Kehotan erityisesti nuoria upseereita ak-
tiivisesti hakeutumaan kriisinhallintakou-
lutukseen ja -operaatioihin.

Viimeaikaiset selvitykset osoittavat, 
että internet ja sen sisältävä sosiaalinen 
media ovat nousseet suurimmaksi infor-
maatiokanavaksi nuorisomme piirissä. 
Kadettikunta on pyrkinyt jo yli kolmen-
kymmenen vuoden ajan kehittämään nuo-
risomme maanpuolustustahtoa koulujen 
kautta jaettavan asiallisen informaation 
avulla. Olisi varmaan aika ryhtyä, paitsi 

kehittämään omaa sisäistä verkostotyöskentelyämme, myös 
hyödyntämään internetiä asiallisen ja oikean tiedon jakami-
sen välineenä. Internetin erilaisilla keskustelufoorumeilla 
välitetään ikävän usein suoranaisia valheita maanpuolustuk-
sesta ja sen eri toimijoista. Jos emme edes pyri puuttumaan 
virheellisyyksiin, saa liian moni nettisurffaaja väärää tietoa. 
Tehtävä on hyvin vaikea, sillä eihän nettiä voi ohjata. Sel-
viin valheisiin törmätessään voi silti yrittää tehdä asialliset 
korjaukset. Kyllä tähänkin ”taisteluun” pätevät vanhat hyvät 
taktiikan perusteesit: olosuhteiden ja tilanteen hyväksikäyttö, 
yllätyksellisyys, aloitteellisuus, aktiivisuus, painopiste, me-
nestyksen hyväksikäyttö jne. Taktiikassa olemme mestareita. 
”Nettitaistelussa” aseina vain eivät ole ruuti ja teräs, vaan 
verkostot ja oikea tieto. 

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali J-P Liikola





Kylkirauta 2/20095

haastattelu

Perusasiat kunnossa
Puolustusvoimain komentajan  

amiraali Juhani Kaskealan haastattelu

Haastattelu: Marko Laaksonen & Arto Kotro

Ennen varsinaisen haastattelun 
alkua amiraali Kaskeala toi esille 
asian, joka saattaa ehkä tuntua 

yllättävältä: ” Pienenä alkukevennyk-
senä voisin todeta, että olin sekä eilen 
että toissapäivänä Brysselissä. Siellä 
oli EU:n sotilaskomitean kokous. Ko-
mitea perustettiin vuonna 2001. Aluksi 
meitä eurooppalaisia komentajia oli 
mukana 15. Olen ollut mukana jokai-
sessa komitean kokouksessa. Nyt meitä 
on lähes kaksinkertainen määrä. Tässä 
viimeisessä kokouksessa, johon osal-
listuin, kiitin ystäviäni eurooppalaisia 
komentajia kaikesta yhteistyöstä näiden 
kahdeksan vuoden aikana. Samassa yh-
teydessä totesin, että lähes kaikki ovat jo 
kolmansia kollegojani. Vain Saksasta oli 
vasta toinen kollega. Kierto on muualla 
ollut kovaa!” 

Suomea kunnioitetaan 
ja arvostetaan

Olette ollut puolustusvoimain komen-
taja jo kahdeksan vuotta. Tänä aikana 
on paljon tapahtunut. Miten näette 
Suomen sotilaspoliittisen aseman 
muuttuneen tai kehittyneen näiden 
vuosien aikana?

Tänä aikana on tapahtunut paljonkin 
muutoksia. Tarkastellessani meidän tur-
vallisuusympäristöämme voisin palata 
ensimmäiseen tiedotustilaisuuteeni 
5.6.2001. Sanoin silloin, että Baltian 
maiden Nato-jäsenyys selkeästi vakaut-
taisi tilannetta. Harmaa vyöhyke poistui-
si. Arvattavuus Euroopassa paranisi. Nyt 
tämä iso muutos on tapahtunut. Itämeren 
alueen ja koko Pohjois-Euroopan tilanne 
on muuttunut merkittävästi entistä va-
kaampaan suuntaan. Tähän vaikuttavat 
myös muut tekijät. Ei vähiten se, että 
Suomen asema on huomattavasti vah-
vistunut suhteessa ympäristöön. Vuonna 

2001 Ruotsin puolustusmenot olivat 
kolminkertaiset Suomeen verrattuna ja 
Norjan yli kaksinkertaiset. Nykyisin me 
olemme lähes samalla tasolla. Ruotsin 
puolustusmenot ovat 1,3 kertaa Suomen 
vastaavat menot. Kun otetaan huomioon 
kustannustehokkuus, on Suomen taso 
resurssimielessä olennaisesti noussut. En 
ota tästä henkilökohtaista ansiota, vaan 
ansio kuuluu vastuullisille poliitikoille. 

Yksi puolustusvoimain komentajan 
tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa 
maanpuolustukselle riittävät voimavarat. 
Hänen on kyettävä perustelemaan puo-
lustusvoimien resurssitarpeet. Uskon, 
että siinä on onnistuttu aika hyvin. 
Suomen asema kansainvälisessä puo-
lustusyhteistyössä on omalta osaltaan 
vahvistanut Suomen asemaa. Meitä 
kunnioitetaan ja arvostetaan. Tässäkin 
on yksi meidän onnistumisemme osa-
alueista. 

Viranomaisyhteistyössä 
edelläkävijänä

Heti kautenne alussa tapahtui dra-
maattinen 9/11 terrori-isku. Mitä isku 
ja sen jälkeiset tapahtumat ovat vai-
kuttaneet Suomen puolustusvoimien 
kehittämiseen?

Eivät ole vaikuttaneet. Meillä oli 
niin selkeät monista muista poikkeavat 

uhkakuvat. Oli suorastaan vaikea aluksi 
vakuuttaa poliittiselle johdolle se, että 
terrorismi ei ole välitön uhka Suomelle. 
Tiedusteluyhteistyössä oli aluksi hieman 
vaikeuksia. Yhteistyö on tiedonvaihtoa, 
ja meillä sotilastiedustelu ei ole ollut kes-
kittynyt terrorismiin. Meiltä puuttui tässä 
suhteessa vaihdon välineitä. Nyttemmin 
on tässä yhteistyössä päästy normaaliti-
lanteeseen.

Terrori-iskulla oli toki sellainen 
vaikutus, että havaitsimme markkinoi-
neemme huonosti kaikkea sitä osaa-
mista, materiaalista suorituskykyä ja 
johtamiskykyä, jota yhteiskunnan muut 
viranomaiset tarvitsevat. YETT-strategia 
ja viranomaistuki, puolustusvoimien 
kakkostehtävä, on saanut nyt profiilin. Ei 
ole niin, että olisimme hakemassa uusia 
reviireitä, vaan muodostamme erittäin 
tärkeän reservin muille viranomaisille, 
kuten poliisille, Rajavartiolaitokselle 
ja pelastusviranomaisille. Esimerkiksi 
suuret kansainväliset onnettomuudet 
ovat havahduttaneet ymmärtämään 
viranomaisyhteistyön suuren roolin. 
Meillä se ei ole johtava tehtävä, vaan 
muita viranomaisia tukeva.  Esimerkik-
si Yhdysvalloissa hurrikaani Katriina 
osoitti, että siellä ei ollut kykyä yhteisen 
tilannekuvan muodostamiseen, ei ollut 
edes yhteisiä johtamisyhteyksiä. Kaikki 
langat yhdistyivät vasta Valkoisessa ta-

Kylkirauta haastatteli neljä vuotta sitten puolustusvoimain 
komentajaa amiraali Juhani Kaskealaa. Silloin käsiteltiin 
laajasti muun muassa maanpuolustuksen perusteita, 

perinteitä ja arvoja. Amiraali Kaskealan komentajakauden 
lähestyessä loppuaan keskitytään nyt ennen kaikkea 

puolustusvoimien nykytilaan ja uskottavuuteen sekä myös 
amiraali Kaskealan omiin kokemuksiin puolustusvoimien 

johdossa. 
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lossa. Suomessahan toiminta yhdistyy 
jo alueellisella tasolla.

Oli silmiä avaava kokemus, kun 
aloitettiin yhteistyö US Joint Forces 
Commandin kanssa tulevaisuuden 
suorituskykyjen kehittämisessä. Me 
suomalaiset veimme siihen osaamiseen 
viranomaisyhteistyön, sen pohjana 
olevan johtamisjärjestelmäinfrastruk-
tuurin, tilannekuvainfrastruktuurin, 
meritilannekuvan jne. Sen jälkeen me 
olemme ratsastaneet aallon harjalla kan-
sainvälisissä yhteyksissä. Havaitsimme, 
että meillä on jotain sellaista, mitä muut 
ovat vasta luomassa.

 Maanpuolustukurssit ovat Suomessa 
erinomainen väline viranomaisyhteis-
työn kouluttamiseen ja kehittämiseen. 
Pienessä maassa pitää toimia mahdolli-
simman kustannustehokkaasti. Ei kan-
nata ylläpitää päällekkäisyyksiä.  On 
esimerkiksi turhaa, että poliisilla olisi 
panssariajoneuvoja, kun niitä on puo-
lustusvoimilla. Pelastuslaitos ja Suomen 
Punainen Risti eivät tarvitse sellaisia vä-
lineitä, joita on puolustusvoimilla. Pu-
helinsoitto tai tekstiviesti meille riittää. 

Sodan ajan 
joukkojen määrä

Komentajakautenanne sodan ajan 

joukkojen määräksi tuli 350 000 ja 
julkisesti on puhuttu tulevaisuudes-
sa tätä pienemmästä vahvuudesta. 
Selonteossa todetaan muun muassa, 
että ”Suomen puolustus perustuu alu-
eellisen puolustuksen periaatteeseen, 
yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan 
reserviin”. Onko sodan ajan joukko-
jen määrässä jokin raja, jossa edellä 
mainitut puolustuksemme perusteet 
joiltakin osin voisivat järkkyä?   

Olen ensimmäinen vannomaan ylei-
sen asevelvollisuuden ja alueellisen puo-
lustuksen puolesta. On väärin esitetty, 
että olisin perustellut joukkojen määrän 
vähentämistä uhkamallien muuttumisen 
johdosta. Näinhän en ole tehnyt. Minä 
olen sanonut johdonmukaisesti jo parin 
vuoden ajan, että olemme pakotettuja su-
pistamaan sodan ajan joukkojen määrää. 
Tähän on kaksi syytä: ensinnäkin henki-
löstön rekrytointimäärän supistuminen. 
Tästä on helppo ottaa taustaksi aikajän-
ne 44 vuoden taakse, jolloin suoritin 
varusmiespalveluksen. Silloin koulu-
tettiin 44 000 sotilasta reserviin. Tänä 
vuonna määrä on 23 000. Tämä ei voi 
olla heijastumatta sodan ajan joukkojen 
määriin, varsinkin kun otetaan huomioon 
vanhemman reservin kenttäkelpoisuus. 
Todellinen sijoituskelpoisuus sodan 

ajan joukkoihin putoaa lähivuosina alle 
20 000:n vuosittain. Jos halutaan pitää 
mukana pääosin kaikki alle 40-vuotiaat 
sijoituskelpoiset, päädytään realistisesti 
noin 250 000 sotilaan sodan ajan vah-
vuuteen. 

Toinen tekijä on materiaalin kallis-
tuminen. Tämä tarkoittaa keskimäärin 7 
% hintojen nousua vuodessa. Budjetin 
ostoarvo puolittuu noin kymmenessä 
vuodessa. Edellä esitettyjä kahta teki-
jää voidaan sanoa aritmeettisiksi. Tästä 
johtuen olen eri yhteyksissä sanonut yk-
siselitteisesti, että olemme pakotettuja 
supistamaan sodan ajan vahvuutta. On 
myös tehtävä ratkaisu siitä, pidämmekö 
yllä tasalaatuisesti varustettuja joukkoja 
kenttäarmeijassa vai luodaanko selkeäs-
ti painopisteytettyjä ratkaisuja, jolloin 
lähtökohtana täytyy olla puolustuksen 
uskottavuus.

 Meillä täytyy olla ennaltaehkäisy-
kykyä varten moderneja myös ulkoapäin 
tarkasteltuna uskottavia joukkoja. Niiden 
tukena ovat sitten laajemmat alueellisten 
joukkojen reservit. Joskus on esitetty, 
että meillä ei ole varaa korkeaan tekno-
logiaan ja pitäisi keskittyä yksinkertais-
ten paikallisjoukkojen ylläpitämiseen. 
Tällaisella ratkaisulla me ikään kuin 
laskisimme yhden kortin käsistämme. 
Me olisimme silloin kulutussodan kä-

”Olen sanonut johdonmukaisesti jo parin vuoden ajan, että olemme pakotettuja supistamaan sodan 
ajan joukkojen määrää.”.
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vijöitä. Meillä ei olisi reagointikykyä 
eikä keinoa näyttää voimaa, jolla me 
pystyisimme osoittamaan valmiutta 
suhteessa ympäristöömme. Meiltä puut-
tuisi kansainvälisesti vertailukelpoinen 
uskottava ennaltaehkäisykyky. Edellä 
esitetyistä syistä meillä on selvästi ollut 
painopiste operatiivisten joukkojen 
kehittämisessä ilma- ja meripuolustus 
mukaan lukien. 

Viime vuosina meillä on ollut ilma-
puolustuksen kehittämisen vaihe. Tästä 
eteenpäin on selvitettävä kuinka voidaan 
kustannustehokkaasti kehittää alueelli-
sen puolustuksen joukkoja.  Kustannus-
ten nousu ja toisaalta rekrytointipohjan 
supistuminen ovat kehittämiseen vai-
kuttavia perustekijöitä. On pakko hakea 
painopisteratkaisuja.

Vuonna 2016 sodan ajan joukkojen 
määrä tulee olemaan enintään 250 000. 
Sekin on kaksi kertaa niin paljon kuin 
muissa Pohjoismaissa yhteensä. Uskot-
tavuuden rajaa arvioitaessa on tosiasia 
se, että meillä on hyvin laaja koulutet-
tu reservi. Me emme kuitenkaan pysty 
varustamaan kaikkia joukkoja niin kuin 
pitäisi. Varustamisasteen havainnointi ul-
kopuolelta on hyvin helppoa. Jos emme 
pysty kertausharjoittamaan kaikkia jouk-
koja, on sillä myös oma vaikutuksensa 
uskottavuuteen. Lukumääräistä rajaa 
määriteltäessä voisi kysyä, pitääkö 
meillä olla kaksi kertaa se määrä joukko-
ja kuin muissa Pohjoismaissa yhteensä 
tai niin kuin Venäjän maavoimissa on 
tällä hetkellä.

Kuinka käy yleisen 
asevelvollisuuden?

Varusmiespalveluksen suorituspro-
sentti on tullut jatkuvasti alaspäin. 
Onko tässä jokin kipuraja, jonka 
jälkeen ei enää voida puhua yleisestä 
asevelvollisuudesta?

Yleisestä asevelvollisuudesta pu-
hutaan nykyisin Saksassa, Norjassa ja 
Tanskassakin, vähemmän enää Ruotsis-
sa. Yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus 
on noussut viime aikoina keskustelu-
palstoilla usein esille, kun toisella su-
kupuolella ei ole asevelvollisuutta. Tämä 
näkökanta on aika kaukaa haettu. Naiset-
han ovat myös lujilla yhteiskunnassa ja 
kärsivät epätasa-arvosta miehiin nähden 
esimerkiksi tulonmuodostuksessa.

 Meidän tarpeemme on kouluttaa 
noin 70 % ikäluokasta, jos haluamme 

ylläpitää 250 000 sotilaan puolustusvoi-
mat. Olemme joutuneet tiukentamaan 
kutsuntajärjestelmää muun muassa 
palvelusturvallisuuden vuoksi. Muutos 
ei ole kuitenkaan mennyt vielä täysin 
läpi, koska edelleen tapahtuu paljon kes-
keyttämisiä. Parempi on karsia etukäteen 
ne, jotka eivät pysty palveluksesta suo-
riutumaan. Keskeyttämisistä aiheutuu 
sotaväelle ylimääräistä työtä, ja ennen 
kaikkea yksilöllinen haitta palveluksen-
sa keskeyttäneelle alokkaalle on erittäin 
suuri. 

Nykyisin pitäisi etukäteen pystyä ar-
vioimaan asevelvollisen kyky selviytyä 
vaativasta ja intensiivisestä varusmies-
koulutuksesta. Tavoite lyö luonnollisesti 
korville meidän yhteiskunnallista vel-
voitettamme. Syrjäytymiskehityksen 
alussa oleva varusmies olisi pyrittävä 
pitämään mukana. Ennen oli helppo siir-
tää palveluskelpoisuudeltaan heikommat 
toisarvoisiin tehtäviin. Nyt se ei enää on-
nistu. Sotaväessä on kustannustehokkuus 
mennyt jo pitkälle. Me koulutamme vain 
sotakelpoisia joukkoja, ja sitä varten jou-
dutaan tekemään karsintaa. Se voi ta-
pahtua vain objektiivisin perustein, ja se 
peruste on kenttäkelpoisuus. On oltava 
kykenevä koulutettavaksi sotilaaksi. On-
neksi suomalaisessa yhteiskunnassa on 
havaittavissa joitakin, joskin vielä aika 
heikkoja merkkejä myönteiseen suun-
taan. Tällä tarkoitan sitä, että nuoriso 
alkaa ymmärtää liikunnan merkityksen.

Organisaatioita  
muutettu

Viime vuosina on puolustusvoimissa 
toteutettu merkittäviä organisaatioi-
den muutoksia.  Toimintoja on myös 
ulkoistettu. Onko tässä kyseessä 
trendi, jossa on tavoitteena entisestä 
poikkeava organisaatio?

Suurin muutos on ollut maavoimien 
perustaminen itsenäiseksi puolustus-
haaraksi. Tämä oli oma ajatukseni  jo 
1990-luvun puolivälissä, kun olin kir-
joittamassa ensimmäistä selontekoa. 
Silloin maavoimat vastusti muutos-
ta. Maavoimien johdon  poistumisen 
Pääesikunnasta pelättiin heikentävän 
maavoimien kehittämismahdollisuuk-
sia. Esitin silloin, että perustettaisiin 
maavoimien esikunta Tampereelle ja 
siihen yhdistettäisiin Puolustusvoimien 
Materiaalilaitoksen esikunta. Voin katsoa 
onnistuneeni siinä, että nyt maavoimat 

on oma puolustushaaransa, jolla on oma 
johto. Puolustushaaran kehittäminen, sen 
operatiivinen johtaminen ja puolustus-
suunnittelu ovat kaikki nyt samoissa 
käsissä. Tästähän oli jo aikaisemmin 
hyvänä esimerkkinä meri- ja ilmavoi-
mien toimivuus. Nyt poistui päällek-
käisyyksiä, kun samat ihmiset miettivät 
mitkä ovat maavoimien joukoille ase-
tettavat suorituskykyvaatimukset, mil-
laiset varusteet tarvitaan ja miten niitä 
käytetään. Tästähän on ilmiselvä hyöty. 
Aikaisemmin oli erikseen maavoimien 
kehittäminen ja kolmet erilaiset maa-
voimat. Tämä näkyi toimintatavoissa, 
harjoitustoiminnassa ja monessa muussa, 
kun oli kolme maanpuolustusaluetta. 

Toimintojen keskittäminen lähtee 
kustannustehokkuudesta. Esimerkki-
nä kehittämistarpeista voisin todeta 
merivoimien eräät toiminnot. Voidaan 
kysyä, onko tarkoituksenmukaista pitää 
kahdella meripuolustusalueella sellai-
sia toimintoja, jotka voidaan hoitaa 
keskitetysti Merivoimien Esikunnasta.  
Johtamisjärjestelmät on hyvä esimerkki 
entisistä päällekkäisyyksistä. Puolustus-
haarat kehittivät omia tieto- ja tiedonsiir-
tojärjestelmiään. Näiden yhdistämisellä 
on nykyisin saatu aikaan aitoa hyötyä. 
Tietohallintomenojen kasvu on saatu 
pysäytettyä toisin kuin yleensä valtion-
hallinnossa. Tavoitteena on lähes reaali-
aikaisen tilannekuvan hyväksi käyttö eri 
tasoilla samanaikaisesti. Mitä vähemmän 
on joukkoja, sitä parempi tilannekuva ja 
johtamisedellytykset tarvitaan. Tämä on 
verkostoavusteisen puolustuksen kehit-
tämisen päämäärä. 

Ulkoistaminen on suurelta osin val-
tionjohdon tavoitteiden mukaista toimin-
taa. On haluttu vapauttaa voimavaroja 
yksityisen talouselämän käyttöön valtion 
sijasta. Palvelut, jotka ovat kustannuste-
hokkaasti ostettavissa, hankitaan niiltä 
toimittajilta, jotka pystyvät tuottamaan 
palveluja myös muuhun kuin puolustus-
voimien tarpeisiin. Tästä voidaan saada 
kustannushyötyjä. Tämä ei ole helppo 
prosessi, ja on arvioitava jatkuvasti ja 
kriittisesti, mitä toimintoja kannattaa 
ulkoistaa. Johtavana periaatteena on, 
että jo rauhan aikana palvelut tuottaa se, 
joka valmistautuu vastaaviin suorituksiin 
myös sodan aikana. SA-suunnitelmat 
ovat tässä pohjana. Tavoitteena on, että 
ei tarvitse perustaa sellaisia maavoimien 
sodan ajan huoltojoukkoja, jotka ovat 
toiminnassa jo rauhan aikana. 
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Puolustusvoimien 
 tehtävät

Myös laki puolustusvoimista uusittiin 
komentajakautenanne. Siinä esimer-
kiksi määritettiin puolustusvoimille 
kolme päätehtävää. Onko siinä muita 
keskeisiä muutoksia ja miten laki on 
lähtenyt toimimaan käytännössä?

Lain paras puoli on se, että puolus-
tusvoimien tehtävät ovat nyt yksinker-
taiset ja selvät.  Sotilaalla on tehtävän 
oltava aina kirkkaana mielessä. Alok-
kaasta amiraaliin on tiedettävä, mitkä 
ovat sotaväen tehtävät. Jos aikaisem-
min kysyi alaisiltaan puolustusvoimien 
tehtäviä, saattoi ehkä vain joku innokas 
yleisesikuntaupseerikoulutukseen pyr-
kivä pystyä luettelemaan lain mukaiset  
tehtävät. Eihän asia näin voi olla. Puolus-
tusvoimien tehtävien on oltava yksise-
litteisen selviä ja helposti omaksuttavia.

 Lain käsittelyssä olivat kaikki samaa 
mieltä siitä, että oman maan ja kansan 
puolustaminen on päätehtävä. Kysymys 
oli lähinnä siitä, missä järjestyksessä 
muut tehtävät kirjoitetaan lakiin. Jotkut 
esittivät, että kansainväliset tehtävät 
tulisi asettaa etusijalle. Onneksi puolus-
tusministeri Seppo Kääriäinen oli samaa 
mieltä kanssamme siitä, että kotimaan 
turvallisuutta vahvistava viranomaistuki 
on puolustusvoimille tärkeämpi tehtävä 
kuin kansainvälinen kriisinhallinta. 

 Uuden lain kaikkein syvällisin 
vaikutus on ollut se, että lain tehtäviä 
koskeva sisältö on mennyt hyvin läpi. 
Lain perusteella kaikki tietävät, miksi 
Suomen puolustusvoimat on olemassa.

Uusi aliupseeristo

Henkilöstöjärjestelmää ja koulutus-
järjestelmää on muutettu melkoisesti. 
Muun muassa on perustettu uudelleen 
aliupseeristo. Jäikö tässä henkilöstö-
järjestelmän kehittämisessä jotain 
kesken?

Siinä jäätiin vähän kesken. Olen kui-
tenkin iloinen siitä, että olemme edenneet 
henkilöstöjärjestelmän kehittämisessä 
pitkälle. Tämän panen omaan piikkiini. 
Tuli tehtyä jotain sellaista, johon olen to-
della tyytyväinen. Erityisen tyytyväinen 
olen siihen, että lähdettiin uudelleen pe-
rustamaan aliupseeristo. Tähän vaikutti 
luonnollisesti se, että jo 1990-luvulla oli 
nähtävissä, että henkilöstöstä poistuvat 

opistoupseerit. Lääkkeeksi katsottiin sil-
loin se, että heidät korvataan upseereilla. 
Tämä tarkoitti kadettikurssien merkittä-
vää suurentamista sekä määräaikaisten 
upseerien kouluttamista ja palkkaamista. 
Maanpuolustuskorkeakoulussa koulutet-
tiin viisi ylisuurta kadettikurssia. Tästä 
on seurauksena hyvin hankala ”kupla”. 
Tilanne muistuttaa 1960-luvun lopulla 
ja 1970-luvun alussa muodostunutta vai-
keaa tilannetta, jolloin nuorten upseerien 
virkauran kehitys hidastui olennaisesti. 
Ei voi olla niin, että vain korkeakoulu-
tettu upseeri pystyy kouluttamaan va-
rusmiehiä.

Muistan itse varusmiesajaltani, 
kuinka esimiehenäni oli kantakersantti, 
armoitettu kouluttaja. Hänellä ei ollut 
kovin pitkälle ulottuvaa siviiliopinto-
taustaa, mutta hän osasi koulutettavat 
asiat todella hyvin. Kun katsoo britti-
systeemiä, ei voi olla ihailematta sitä 
kuinka arvostettu sergeant major opettaa 
nuoret upseerit talon tavoille tyylikkäästi 
ja kohteliaasti. Minulla on upseerinuran 
alkuvaiheilta omakohtainen kokemus, 
kun otin puoli vuotta vanhana luut-
nanttina vastaan laivan päällikkyyden 
sotilasmestarilta. Tämä sodankäynyt ali-
upseeri hoiti hienosti perehdyttämisen. 
Hän puhutteli tyylikkäästi kolmannessa 
persoonassa: ”jos luutnantti lähtisi nyt 
kääntämään, niin…”. Aliupseeristo on 
kouluttajien selkäranka. Ammattitaito 
keskittyy luonnollisesti kunkin omalle 
alalle, ja tätä erikoisosaamista pitää kun-
nioittaa ja kehittää. Upseerit ovat enem-
män yleisjohtajia, ja niin tuleekin olla.

On mielenkiintoista todeta, että 
kun yltiödemokraattinen 1970-luku 
poisti meiltä aliupseeriston, ja tilalle 
tuli ensin toimiupseeristo ja sitten opis-
toupseeristo, niin siinähän plagioitiin 
muita Pohjoismaita. Kun Suomessa pe-
rustettiin uudelleen aliupseeristo, se on 
nyt tulossa myös Ruotsiin, Norjaan ja 
Venäjälle. Tätä henkilöstöä ei uskalleta 
vielä kutsua aliupseereiksi, vaan he ovat 
muissa Pohjoismaissa yksikköpäällystöä 
tai erikoisupseereita. Heillä on kuitenkin 
perinteiset aliupseerien arvomerkit.

Kesken jäi yhteinen upseerinimike. 
Olisi järkevää, että puhuttaisiin vän-
rikeistä kenraaleihin asti kaikista up-
seereina. Turha on puhua upseereista 
ja opistoupseereista. Onhan nykyisis-
sä upseereissakin monen eritasoisen 
koulutuksen saaneita. On alemman 
korkeakoulututkinnon, ylemmän kor-

keakoulututkinnon tai vain reserviupsee-
rikoulun suorittaneita. Miksi ei voi siis 
olla myös opistotasoisen koulutuksen 
saaneita upseereita. Tämä on ollut kovin 
herkkä asia. Itse olen aloittanut urani sil-
loin, kun sotien jälkeen osa upseereista 
oli reserviupseerikoulun käyneitä ns. 
kakkosupseereita. Ei heitä käytännössä 
erottanut muista upseereista. Totta kai 
pätevyys ja koulutus eri tehtäviin pitää 
aina ottaa huomioon. Olisi ollut hyvin 
selkeää, että olisi menty esittämääni yh-
tenäiseen upseeristoon Mannerheimin 
hengessä.

Toinen asia, jonka olisin halunnut 
hoitaa loppuun, on yliluutnantin arvon 
poistaminen. Tällä olisi päästy kolmipor-
taiseen yliupseeristoon, joka on yleinen 
kaikkialla. Muutos on leimattu kustan-
nuskysymykseksi, mitä se ei suinkaan 
ole. Mutta eivätköhän nämä uudistukset 
mene vielä läpi.

Onnistuneita 
materiaalihankkeita

Mitkä ovat olleet komentajakautenne 
keskeiset materiaalihankkeet? Ovatko 
hankkeiden priorisoinnit olleet help-
poja? Viime aikojen julkisuudessa 
olleista päätöksistä on merkittävä 
muun muassa se, että Buk-ilmator-
juntaohjukset korvataan länsimaisilla 
ohjuksilla. Bukithan olivat viimeinen 
neuvostoperäinen hankinta.

Buk-ohjukset poistuvat vuoteen 
2016 mennessä. Jos niitä olisi lähdetty 
modernisoimaan, olisi saatu puolijakso 
elinkaarta lisää. Melkein samoilla kus-
tannuksilla on mahdollista hankkia uudet 
ohjukset ja saada käyttöömme kokonai-
nen elinkaari. Jälkimmäinen ratkaisu on 
näin ollen järkevämpi. Samalla saadaan 
kustannustehokasta kalustosynergiaa.

Komentajakauteni alussa oli selvä 
painopiste valmiusyhtymien varusta-
misessa. Varsinaisena hankkeena se on 
saatu nyt aikalailla loppuun. Varustuksen 
uusiminen luonnollisesti jatkuu tarpei-
den mukaisesti normaaliin tapaan. Vä-
hemmän näkyvistä hankinnoista voidaan 
mainita uudet panssarintorjunta-aseet 
sekä johtamisjärjestelmien hankinnat. 
Jälkimmäiset ovat kokonaisuudessaan 
olleet hyvin mittavia. Näihin ovat liit-
tyneet kenttäviestijärjestelmien uusimi-
nen, keskitetyt johtamisjärjestelmät ja 
eri sensorijärjestelmien yhdistäminen 
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mahdollisimman kattavan tilannekuvan 
luomiseksi.

Ensimmäinen hanke, johon tartuin 
komentajakaudellani, olivat Leopardit. 
Toinen Irakin sota osoitti, että taistelu-
panssarivaunut eivät ole suinkaan van-
hentuneita taisteluvälineitä. Oli esitetty 
epäilyjä taistelupanssarivaunujen roolis-
ta taistelukentällä. Tuntui hyvältä todeta, 
että Leopardien hankinta oli osunut oike-
aan tuoreiden sotakokemusten valossa.

Yksi suuri hanke on liittynyt ilma-
puolustukseen ja Hornetien varusta-
miseen. Pidän ilmapuolustusta hyvin 
keskeisenä ennalta ehkäisevän puolus-
tuskyvyn luomisessa. Se on kärkipriori-
teetti. Ilman tehokasta ilmapuolustusta ei 
muidenkaan puolustushaarojen toiminta 
ole mahdollista, samoin ei myöskään 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaaminen.

Kansainvälisyys

Komentajakaudellanne puolustusvoi-
mien kansainväliset tehtävät näyttä-
vät olleen ehkä lisääntymään päin. 
Mitä olemme pystyneet antamaan 
ulospäin ja mitä me olemme saaneet 
niistä itsellemme?

Kun katsotaan meidän kansainvä-
lisiä tehtäviämme, voin todeta, että ne 
ovat olleet 2000-luvulla pikemminkin 
vähenemään päin. Kun aloitin komen-
tajana, olimme operaatioissa kolmella 
pataljoonalla, lähes 2000 miehellä. Tällä 
hetkellä meillä on operaatioissa noin 700 
sotilasta. Meidän osallistumisemme kan-
sainvälisiin operaatioihin on tasaisesti 
supistunut. Nykyinen määrä, alle 1000 
sotilasta, on sopiva, jotta emme vaaran-
na päätehtäväämme valmistautumis-
ta. Kansainväliset operaatiot tuottavat 
meille sen lisäarvon, että pystymme 
osoittamaan suorituskykyämme, on 
sitten kyse materiaalista tai henkilöstön 
osaamisesta. Tämä on osa puolustusvoi-
mien maineenhallintaa. 

Uskottavuutemme on vahvistunut 
kansainvälisissä tehtävissä. Yleisesti 
tunnustetaan, että Suomella on hyviä so-
tilaita ja hyviä joukkoja. Luonnollisesti 
meille on tullut myös oppia, esimerkiksi 
yhteistoimintakykyä. Tätä on kasvatettu 
kaikkien puolustushaarojen osalta. Ko-
rostan kuitenkin sitä, että kansainvälinen 
toiminta vie voimavaroistamme vain 
2 %. Se on siis resurssimielessä vain 
marginaalinen tehtävä. Sen sijaan sen 

näkyvyys on suuri. Julkisuudesta voi 
helposti tulla kuva, että puolustusvoi-
mat on ”hurahtanut” kansainvälisyyteen, 
vaikka toiminta on hyvin rajallista. Sen 
julkisuusarvo on sitä vastoin hämmäs-
tyttävän suuri.

Luotettava ja  
hyväksytty instituutio

Olette ainoa palveluksessa oleva puo-
lustusvoimien sotilas, joka oli aktiivi-
upseerina jo 1960-luvulla. Mitkä ovat 
suurimmat tapahtuneet muutokset 
puolustusvoimissa ja suomalaisen 
yhteiskunnan ja puolustusvoimien 
välisissä suhteissa näinä neljänäkym-
menenä vuotena?

Olen todellakin ollut 44 vuotta 
univormussa. Kyllähän 1960-luku oli 
kohtuullisen haastavaa aikaa. Puolus-
tusvoimien status on niistä ajoista muut-

tunut olennaisesti. Puolustusvoimien 
julkikuva on erinomainen. Puolustus-
voimia arvostetaan ja se on kansalaisten 
mielestä yksi yhteiskunnan luotettavim-
mista instituutioista. Puolustusvoimien 
asema on vahvistunut todella paljon. 

Esimerkiksi tekniikan opiskelijoiden 
joukossa puolustusvoimat on kymme-
nen halutuimman työpaikan joukossa. 
Tällaista ei olisi joskus aikaisemmin 
voinut kuvitellakaan. Puolustusvoimilla 
on tarjota moderni ja mielenkiintoinen 
työympäristö, joka antaa sopivasti haas-
teita. Meillä on totuttu siihen, että vas-
tuuta delegoidaan selkeästi ja ihminen 
saa hyvän työpaikan. Muistan kun kävin 
komentajakauteni alussa Puolustusvoi-
mien Teknillisen Tutkimuslaitoksen 
elektroniikka- ja informaatiotekniikka-
osastossa Riihimäellä. Silloin oli kova 
it-buumi. Pyrin selvittämään, kuinka 
laitoksen oli mahdollista saada palveluk-

”Kansainvälisen uskottavuutemme vahvistuminen on ollut todella 
iso asia.”



Kylkirauta 2/2009 10

haastattelu

seen ja pitää tohtoritasoista henkilöstöä, 
jolla oli kova kysyntä muualla yhteis-
kunnassa. Haastattelin korkeasti kou-
lutettuja tutkijoita. Vastaukset antoivat 
selvän kuvan siitä, mistä oli kysymys. 
Laitoksella oli selkeitä vastuualueita 
ja mielenkiintoisia kehittämistehtäviä. 
Palkka ei merkinnyt kaikkea kilpailussa 
siviiliyhteiskunnan kanssa. Työn moni-
puolisuus ja vahtuvuus, työilmapiiri ja 
työn vastuullisuus merkitsivät enemmän. 
Tämä koskee luonnollisesti myös upsee-
reita. Henkilöstön vaihtuvuutta tapahtuu 
myös puolustusvoimien ulkopuolelle. 
Usein taustalla ovat perhesyyt, kun 
siirron yhteydessä joudutaan tekemään 

uusia tilanteen arviointeja ja ratkaisuja.  
Puolustusvoimat on todellakin arvos-

tettu instituutio. Myös poliitikot kantavat 
vastuunsa puolustusvoimista. Tapasin 
äskettäin pohjoismaiden suurlähettiläät 
täällä Helsingissä. Siinä yhteydessä kes-
kusteltiin myös puolustusvoimien mies-
vahvuudesta. Totesin, että olen varmasti 
ainoa eurooppalainen puolustusvoimain 
komentaja, joka esittää omien sodan ajan 
joukkojen määrän supistamista 100 
000:lla, mutta jota supistusta eduskunta 
lähes yksimielisesti vastustaa. Vastustus 
on tavallaan yhteiskunnan taholta tullut 
osoitus huolesta puolustusvoimien suo-
rituskyvystä.

Myös kritiikkiä tarvitaan

Olette toiminut puolustusvoimain ko-
mentajana jo kahdeksan vuotta. Mil-
lainen kokemus se on ollut itsellenne? 

Kyllä se on ollut aikamoinen koke-
mus. Viidesosan upseerin urastani olen 
palvellut tässä tehtävässä ja nähnyt tie-
tysti yhtä ja toista. Vuosiin mahtuu haas-

taviakin aikoja, mutta puolustusvoimat 
on erinomainen organisaatio. Täällä 
uskaltaa delegoida ja luottaa ehdotto-
masti siihen, että asiat hoidetaan: ”Herra 
Amiraali, tehtävä suoritettu”, tai ” Näin 
teemme!”. Loppujen lopuksihan vastuu 
jää aina itsensä kannettavaksi. Tehtävän 
pitää sen vuoksi olla oikein delegoitu. Ei 
vastuun painoa voi vähätellä. On silti ai-
kamoinen motivaation lähde, kun pääsee 
asioihin vaikuttamaan. Luulen, että polii-
tikolle on uran täyttymys se, että pääsee 
ministeriksi ja siten vaikuttamaan asioi-
hin. Myös tässä tehtävässä kannustava 
ja motivoiva voima on se, että on valtaa 
ja vaikuttamismahdollisuuksia.

 Puolustusvoimissa on hienoja ihmi-
siä, joiden kanssa on helppo työskennel-
lä. Joskus tulee mieleen, että järjestelmä 
saisi olla kriittisempi myös ylintä johtoa 
kohtaan. Me olemme niin  lojaaleja, että 
vähemmän kuulee kritiikkiä. Kuten ai-
kaisemmin kerroin, pidin EU:n sotilas-
komitean kokouksessa juuri äskettäin 
kiitospuheen kollegoilleni. Toin pu-
heessani esille muiden asioiden ohessa 
sen, että myös ylimmän johdon tulee 
itsekriittisesti arvioida, onko sillä vielä 
luovuutta ja kykyä tehdä uusia asioita. Se 
jää itsekritiikin varaan, koska organisaa-
tiosta ei kritiikkiä tule. Lehdistö esittää 
kyllä hyvinkin tiukkaa kritiikkiä, mutta 
sillä ei ole yleensä riittävästi tietoa ar-
vostelun perusteiksi. Täytyy sanoa, että 
minua on aikalailla myötäkarvaan silitet-
ty, mikä voi antaa illuusion, että kaikki 
menee hyvin. Edellä esitetyn perusteella 
pidänkin hyvänä sitä, että komentajan 
tehtävästä tulee määräaikainen. Suori-
tusarviointi ei jää pelkästään itsekritiikin 
varaan. Määräaikaista tehtävää voidaan 
luonnollisesti tarvittaessa jatkaa uudella 

kaudella.  
Tässä työssä ei saa leipääntyä. Sii-

nähän kyynisyys on hyvin tyypillinen 
piirre. Vaarana on se, että katsoo hallit-
sevansa asiat niin hyvin, että alkaa puut-
tua liikaa detaljeihin. Tunnistan tämän 
piirteen itsessäni. Tosin tätä vaaraa alkaa 
ajan mittaan vähentää tietty terve lais-
kuus. 

Suhteet  
yhteiskuntaan hoidettava
Mitä ominaisuuksia katsotte vaadit-
tavan puolustusvoimain komentajal-
ta? Edellä tuli jo voimakkaasti esille 
itsekriittisyys.

Puolustusvoimain komentajalla 
pitää tietopohjan olla kunnossa. Nyt 
kun takanani on näin pitkä virkaura, voin 
todeta, että tietopohja on aika hyvä. Kun 
on vieraillut panssarijääkäreiden joukos-
sa, pääjohtokeskuksissa, laivojen taiste-
lunjohtokeskuksissa ja lukemattomissa 
muissa joukko-osastoissa, esikunnissa 
ja laitoksissa, on nuttuun tarttunut aika 
paljon tietoa, jopa niin, että sillä saattaa 
tehdä vaikutuksen alaisiin. Kaikkeahan 
ei pidä tietää. Sen sijaan on oltava mie-
lenkiintoa asioihin, ja tässä tietopohjalla 
on tärkeä merkitys. 

Niin kuin jo aikaisemmin totesin, tar-
vitaan delegointikykyä ja vastuun jaka-
mista muille. Yhteiskunnallisen dialogin 
pitää olla kunnossa. Joskus on saattanut 
olla komentajia, joilta on puuttunut riit-
tävät kontaktit muuhun yhteiskuntaan. 
Puolustusvoimien asioita on pystyttävä 
markkinoimaan ja perustelemaan polii-
tikoille. Tiedotusvälineisiin pitää olla 
sellaiset yhteydet, että saa viestinsä läpi. 
Täällä ei saa olla umpiossa. Olen kehot-
tanut nuoria upseereita välttämään fak-
kiutumista. On luotava yhteiskunnallisia 
kontakteja ja luettava paljon muutakin 
kuin ammattiasioita.  

Vahvistunut kansainvälinen 
uskottavuus kohokohtana

Kun katsomme kahdeksan vuotta 
taaksepäin, onko komentajakaudel-
lanne ollut erityisiä kohokohtia tai 
vaikeita hetkiä?

Vaikka halusin aikaisemmin asettaa 
kansainvälisen toiminnan sille kuuluval-
le paikalle, siis ei meidän ykköstehtä-
väksemme, niin kasvava havainto on se, 
että kansainvälinen uskottavuutemme on 
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vahvistunut. Esimerkiksi, kun Yhdysval-
tojen Norfolkissa olevan US Joint Force 
Commandin johdossa ollut amiraali kävi 
täällä, hän kuunteli hämmästyneenä, 
millainen puolustusjärjestelmä meillä 
on. Tämä organisaatiohan vastaa Yh-
dysvaltojen asevoimien kehittämisestä. 
Amiraalia tehtävässä seurannut kenraali, 
jonka kanssa keskustelin eilen Natossa, 
haluaa ensi tilassa tulla Suomeen tutus-
tumaan puolustusjärjestelmäämme.

Uskottavuutemme lähtee yleisestä 
asevelvollisuudesta ja asevelvollis-
ten osaamisesta. Minulla on aina ollut 
tapana kehottaa ulkomaisia vieraita haas-
tattelemaan meidän asevelvollisiamme. 
Tässä yhteydessä he joutuvat havaitse-
maan, että suomalaisilla varusmiehillä 
ja reserviläisillä on takanaan sekä siviili- 
että sotilasosaamista. Asevelvollisuuden 
merkitys on niin suuri, että sanon aina 
haluavani moniin tehtäviin mieluum-
min hyviä reserviläisiä kuin palkattuja 
ammattilaisia. Jotkut ovat sanoneet, että 
meidän pitää ikään kuin ammattimaistaa 
puolustusvoimiamme. Minä olen päin-
vastaista mieltä. Meidän pitää toteuttaa 
ammattimaistaminen hyödyntämällä 
reserviläisten osaamista. 

Kokonaisuutena katsoen kansainvä-
lisen uskottavuutemme vahvistuminen 
on ollut todella iso asia. Osoituksena 
viime vuosilta oli muun muassa patal-
joonamme Kosovossa. Sieltä tuli pyyntö, 
että lähettäkää tänne lisää tällaisia patal-
joonia, tämä on huippujoukkoa.  Vastaa-
vasti Hornet-lentäjiemme kanssa haluaa 
harjoitella entistä suurempi joukko muita 
ilmavoimia. Suomalaisilla on todettu 
olevan hyvät systeemit ja korkea am-
mattitaito. Tällaisilla kokemuksilla on 
suora yhteys siihen, kuinka puolustus-
kykyämme arvioidaan. Kun uskottava 
puolustuskyky on tavoitteenamme, on 
kansainvälisillä arvioilla suuri merkitys. 
Me olemme onnistuneet tässä. Itse olen 
tätä pyrkinyt kaikin tavoin markkinoi-
maan ja tuomaan esille. 

Taannoin oli keskustelua hallituksen 
kanssa siitä, miksi haluamme järjestää 
lähes 20 000 miehen sotaharjoituk-
sen, joka on puolustusvoimien tämän 
vuoden pääsotaharjoitus. Onko tämä 
jonkinlaista sapelinkalistelua? Totesin 
valtionjohdolle, että haluamme uskotta-
van puolustuskykymme myös näkyvän. 
Sotaharjoitusta on kutsuttu seuraamaan 
55 ETYJ-maan edustajat. Muun muassa 
tällaisilla harjoituksilla viestitämme, että 

olemme tosissamme puhuessamme us-
kottavasta puolustuskyvystä. 

Edellä olen puhunut komentaja-
kauteni kohokohdista. Vaikeita hetkiä 
koettiin, kun edellisen hallituksen 
aikana jouduttiin yllättäen tekemään 
vuosiin 2006 – 2007 kohdistuneet 
säästöohjelmat. Kyseessä olivat eri 
hallinnonalojen yhteiset talkoot, joissa 
leikattiin menoja ”juustohöylällä”. 
Meiltä otettiin vähän muita paksumpi 
siivu. Kertausharjoitukset jouduttiin aja-
maan alas miltei kokonaan ja kaikkea 
toiminnan tasoa jouduttiin laskemaan. 
Ei voitu kuitenkaan mennä siihen, että 
varusmieskoulutusta olisi heikennetty. 
Enää ei1960-luvun tapaan voida viedä 
varusmiehiä metsään puutteellisissa 
varusteissa huutelemaan ”laukaus!, 
laukaus!, sarrrrrrja!”. Nykyajan valis-
tuneilla varusmiehillä pitää olla kunnon 
välineet ja ampumatarvikkeet ja heidän 
pitää päästä harjoittelemaan. Säästöjä oli 
hankala kohdentaa, koska henkilökuntaa 
ei tietenkään ryhdytty irtisanomaan ja 
materiaalihankkeet oli sovittu, eikä niitä 
voinut perua ilman suuria sakkomaksu-
ja. Tämä oli komentajakauteni hankalin 
vaihe. Nyt näistä vaikeuksista on päästy 
yli ja toiminnan taso on palautettu ennal-
leen. Tuntuu hyvältä.

Reservissä 
tutkimushankkeisiin

Elokuun alusta lähtien olette reservin 
amiraali. Onko teillä suunnitelmia re-
serviä ajatellen?

Olen harkitsemassa eräisiin turval-
lisuus- ja puolustuspoliittisiin tutkimus-
hankkeisiin osallistumista. Käyn näistä 
paraikaa neuvotteluja. Lisäksi olen otta-
nut ja ottamassa eräitä luottamustoimia 
vastaan elinkeinoelämän piiristä. 

Entä muistelmat?

Kun puolisoni jää kolmen vuoden 
päästä eläkkeelle, olen ajatellut itsekin 
hiljentää tahtia. Silloin voin ruveta miet-
timään, kirjoittaisinko jotain.  

Perusasiat

Komentajakautenne alussa esitit-
te tavoitteen ”perusasiat kuntoon”. 
Ovatko perusasiat kunnossa?

Perusasioiden kuntoon saattaminen 
pitää sisällään sekä materiaalisia että 

immateriaalisia tavoitteita. Puhuin ai-
kaisemmin aliupseerikunnan uudelleen 
perustamisesta. Haluan korostaa tässä 
yhteydessä sitä, että meillä on erittäin 
ammattitaitoinen ja fiksu upseerikunta. 
Uusi koulutusjärjestelmä ja koulutet-
tavien upseerien määrän tarkistukset 
tulevat edelleen nostamaan upseerien 
tasoa. Tässä suhteessa perusasiat ovat 
kunnossa. 

Materiaaliset kysymykset ovat osa 
uskottavuutta. On lähdettävä siitä, että 
yksittäisen sotilaan, varusmiehen tai re-
serviläisen, on voitava uskoa varustei-
siinsa ja aseisiinsa. Nyt meillä varusteet 
ja aseet ovat kunnossa ja ampumatarvik-
keita riittää.  Ajoneuvot ovat käytettä-
vissä ja niihin on polttoainetta. Olemme 
kääntäneet päälaelleen varusmiehille 
jaettavan varustuksen käyttöajatuksen. 
Nykyisin varusmiehille jaetaan parasta 
materiaalia, ja se siirretään varastoihin 
vasta vähän käytettynä mahdollista sotaa 
varten. Aikaisemminhan varusmiehil-
le jaettiin käyttöön vanhaa varustusta, 
kun taas paras varustus oli varastoissa 
ja poistettiin lopulta mahdollisesti täysin 
käyttämättömänä. Tällainen käytäntö 
jatkui käsittämättömän pitkään. Ny-
kyisin varusmiehet voivat olla ylpeitä 
varustuksestaan. Tämä puoli on saatu 
kuntoon.

Eräs asia ei ole vielä kunnossa. Se 
on vastuun otto yhteisestä omaisuudes-
ta. Se näkyy tämän päivän nuorisossa 
tavaroiden häviämisenä ja huolenpidon 
laiminlyömisenä omaan haltuun anne-
tusta valtion omaisuudesta. Tämä asia 
pitää saada kuntoon.

Yksi perusasia, josta olen erittäin 
tyytyväinen, on kiinteistökantamme 
koheneminen.  Peruskorjausvaje alkoi 
viime vuosina olla kestämätön. Raken-
nusten siirtäminen Senaattikiinteistöjen 
ja Kruunuasuntojen omistukseen teki 
mahdolliseksi mittavan peruskorjaus-
ohjelman toteuttamisen. Senaattikiin-
teistöratkaisu oli kannaltamme hyvin 
onnistunut. Maksamme toki runsaasti 
vuokraa, mutta omistaja panee myös 
paikkamme kuntoon. Tämä on osa sitä 
ulospäin näkyvää uskottavuutta. Hyvä-
kuntoiset ja hoidetut kasarmit, esikunnat 
ja sotakoulut kohottavat imagoamme. 
Tässä suhteessa on vielä tekemistä, 
mutta todella paljon on jo tehty.

Kyllä voisin sanoa, että perusasiat 
ovat kunnossa! 
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Syrjäseutujen 
turvallisuus säilyy 

viranomaisyhteistyöllä

Rajavartiolaitos on monesti varsin-
kin syrjäisemmillä rajaseuduilla var-
sinaisen päätehtävän ohella tuonut 
ihmisille myös muita viranomais-
palveluita. Nyt Rajavartiolaitos on 
kuitenkin vähentämässä läsnäoloaan 
syrjäseuduilla. Onko laitoksen tun-
nuslause ”turvana kaikissa oloissa” 
kohta menneisyyttä? 

Rajavartiolaitos on mielletty usein 
”ultraperiferiseksi” organisaatioksi ja 
tämä on lyönyt meille leiman, joka 
mielestäni kuitenkin on positiivinen. 
Rajavartiolaitos on kahden viime vuo-
sikymmenen aikana saanut kuitenkin 
uusia tehtäviä, jonka vuoksi se on 
valunut etelään, siis sinne missä ih-
mismassat liikkuvat. Myös eteläisen 
merialueen merkitys on kasvanut. 
Niinpä Rajavartiolaitoksen läsnäolo 
Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Karja-
lassa on vähentynyt siitä, mihin aiem-
min on totuttu ja se tulee vähentymään 
vielä lisää. Trendi on nykyään se, että 
myös muut viranomaiset keskittävät 
toimintojaan asutuskeskuksiin. 

Ratkaisuksi syrjäseutujen turvalli-
suuspalveluiden säilyttämiseksi näen 
ennen kaikkea ennakkoluulottoman 
viranomaisyhteistyön. Raajavartio-
laitoksen lisäksi poliisilla, tullilla ja 
pelastusviranomaisilla sekä myös puo-
lustusvoimilla on resursseja myös syr-

jäseuduilla. Siksi näenkin sisäministeri 
Anne Holmlundin vastikään tekemän 
avauksen puolustusvoimien resurssien 
laajemmasta käytöstä myös tutkimisen 
arvoisena. Lähtökohtana viranomais-
ten palveluissa tulee olla kansalainen 
ja hänen tarpeensa, eivät keinotekoiset 
organisaatiorajat. Kun kansalaisella on 
hätä, ei hän kysele auttajan kokardin, 
vaan avun perään. Siksi näenkin tär-
keäksi sen, että viranomaisilla tulee 
olla yhteinen tilannekuva ja yhteenso-
pivat johtamisjärjestelmät. Hätiin pitää 
lähteä lähimmän partion periaatteella. 
Näin saadaan tarvittaessa apua paikal-
le mahdollisimman nopeasti. Rajavar-
tiomiesten koulutuksen kannalta tämä 
tarkoittaa monitaitoisuutta: pitää osata 
monenlaisia asioita perinteisen rajavar-
tiotoiminnan lisäksi. 

Tehoja on puristettava

Rajavartiolaitoksen uusi strategia 
linjaa, että sen tulee kyetä suuntaa-
maan voimavaransa yhteiskunnal-
listen odotusten mukaisesti ja että 
sen tulee kehittyä eurooppalaisittain 
korkeatasoiseksi rajaturvallisuuden 
ja merellisten turvallisuuspalvelui-
den viranomaiseksi. Millaisia haas-
teita näette tämän toteutumisessa?

Strategian tavoitteet on tarkoituk-
sella tehty kunnianhimoisiksi. Vaatii 
ponnisteluja, että eri puolilta meille 
kohdistuvat odotukset saadaan täytet-
tyä. Moni voi kyseenalaistaa kymme-
nen vuoden päähän ulottuvan strategian 
hyödyn nopeasti muuttuvassa maail-
massa. Asia on kuitenkin niin, että 
mitä kovempaa meri myrskyää, sitä 
selvempi tulee suunnan olla. Strategia 
on siis tärkein juuri epävarmoina ai-

Rajavartiolaitoksen päällikkö  
kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen: 
”Haluamme olla positiivinen 
eurooppalainen yhteistyön  

kehittäjä”
Haastattelu: Juha Tammikivi & Marko Laaksonen

Vaikka moni asia on jo muuttunut 
Rajavartiolaitoksessa, lisää muutoksia on vielä 

lähivuosina tulossa. Kylkirauta haastatteli 
joulukuussa 2008 Rajavartiolaitoksen päällikkönä 
aloittanutta kenraaliluutnantti Jaakko Kaukasta 
laitoksen nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista. 

Kaukasen mukaan lääkkeet muutoksen tarpeeseen 
löytyvät ennen kaikkea ennakkoluulottomasta 
viranomaisyhteistyöstä sekä uuden tekniikan 

tarjoamista mahdollisuuksista.
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koina. Tämä on toisaalta meille tehtä-
vätaktiikkaan koulutetuille upseereille 
helppo ymmärtää. 

Rajavartiolaitoksen kannalta uusi 
hallituksen turvallisuus- ja puolustus-
poliittinen selonteko on erittäin posi-
tiivinen. Siihen on kirjoitettu selkeä 
hallituksen tahto ja meistä on myös kir-
joitettu enemmän kuin koskaan aiem-
min. Siihen on myös kirjattu kaikki ne 
tärkeät elementit, jotka tukevat meidän 
strategiaamme ja sen toteuttamista. Se 
on siis hallituksen tuki meidän strate-
giallemme.  

Strategian toteutumisen kriittisenä 
kohtana näen resurssikysymykset. Stra-
tegiaa voidaankin mielestäni kutsua 
Rajavartiolaitoksen sisäiseksi tuotta-
vuusohjelmaksi. Omaa toimintaa kehit-
tämällä siirrämme resursseja laitoksen 
sisällä uusiin kasvaviin toimialoihin. 
Tätä olemme tehneet jo 1990-luvun 
alusta, jolloin tuottavuusohjelmia ei 
ollut vielä keksittykään. Tuottavuutta 
on haettu korvaamalla ihmistyötä tek-
niikalla. Voimakkaimmin tämä näkyy 
merialueilla. Integroitujen tutka- ja 
kamerajärjestelmien avulla olemme 
voineet keskittää toimintaa ja samal-
la siirtäneet ihmisiä pois saarista. Nyt 
kuitenkin tämä tekniikka on vanhentu-
massa. Haasteena tässä on se, että tek-
niikkaan perustuvasta tehostamisesta 

voidaan ulosmitata tehostamishyöty 
vain ensimmäisellä kerralla. Toisella 
kerralla siitä onkin enää vain kuluja. 
Tällaisia menoeriä on tulossa muitakin. 

Vaikeista taloudellisista ajoista 
huolimatta meillä ei ole varaa jäädä 
tuleen makaamaan. Tämä tarkoittaa 
sitä, että meidän on puristettava Ra-
javartiolaitoksesta vielä lisää. Tähän 
liittyen meillä on mittava organisaa-
tioremontti käynnissä. Esimerkiksi 
itärajalla vähennämme vartioasemia 
noin kolmanneksen. Myös merirajalla 
vartioasemien määrä tulee vähenemään 
ja siellä pyrkimys on saarilta mante-
reelle, vaikka kaikilta saarilta emme 
koskaan pääse pois. Myös raja- ja me-
rivartioaluerakenne käydään kriittisesti 
läpi ja johtopäätökset tästä tehdään lop-
puvuodesta. Myös esikuntia ja muuta 
tukiorganisaatiota on kevennettävä. 

Miten globaali talouden heikko 
tila vaikuttaa Rajavartiolaitokselle 
asetettujen tehtävien hoitamiseen? 
Voiko tilanne ajautua siihen, että 
henkilöstövähennyksiä on pakko 
tehdä? Joudutaanko turvautumaan 
myös pakkosiirtoihin?

Selvää on, että laitos on tulevai-
suudessa nykyistä pienempi. Tällä 
saamme liikkumavaraa tekniseen ke-

hittämiseen. Siksi painopisteiden on 
oltava terävät: nämä ovat Kaakkois-
Suomi ja Suomenlahti. Voimavarojen 
siirrot näihin jatkuvat. On muistetta-
va, että koko henkilöstömme on siir-
tovelvollista. Upseereille tämä on jo 
tietysti osa normaalia elämää. Tämän 
hetken käsitykseni on, että pystymme 
kuitenkin hoitamaan nämä asiat eläke-
poistumalla. Jos sitten taloudellisten 
syiden perusteella joudutaan tekemään 
uusia ratkaisuja, niin ne suunnitellaan 
erikseen. Tällä hetkellä tällaiseen ei 
kuitenkaan ole tarvetta.

Eurooppalaisen 
rajaturvallisuuden 

mallimaa

Vastikään luotiin EU:n yhdennetty 
rajaturvallisuusjärjestelmä. Mitä 
mahdollisuuksia tämä asettaa ja 
kuinka se käytännössä toimii?

Tuo asiahan saatiin Suomen taan-
noisella puheenjohtajuuskaudella läpi 
ja se on sisäasiainhallinnon osalta 
ainoa, joka meni huippukokouspäätel-
miin asti ja joka on myös jäänyt elä-
mään ja toteutettavaksi asti. Komissio 
ajaa sitä voimakkaasti ja jäsenvaltioissa 
vastaanotto on ollut erittäin myöntei-
nen. Varsinkin uudet jäsenmaat, joilla 
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on muutakin ulkorajaa kuin lento-
asemat, ovat ottaneet sen vakavasti. 
Järjestelmässä on kaksi avainsanaa: 
ennaltaehkäisy ja yhteistyö. Ideana 
on, että EU:iin kohdistuvat haasteet 
torjutaan unionin ulkopuolella, ongel-
mien lähtömaissa. Toinen avainrengas 
on naapurimaiden kanssa tapahtuva 
yhteistyö. Erityisen haastavaa edellä 
mainittu on Pohjois-Afrikassa, koska 
EU:n haasteellisin raja on Välimeri. 
Kolmantena tärkeänä asiana on EU-
valtioiden sisäisen viranomaisyh-
teistyön kuntoon saanti. Järjestelmä 
peräänkuuluttaa myös yhteisvastuuta 
varsinkin Euroopan rajaturvallisuus-
viraston, Frontexin, koordinoimissa 
yhteisissä operaatioissa. Haasteena 
järjestelmälle ovat joissain vanhois-
sakin jäsenmaissa eri viranomaisten 
välille rakennetut muurit, jotka tun-
tuvat joskus korkeammilta kuin mitä 
rajojen välille on rakennettu.  Suomi 
on ilahduttavaa kyllä eurooppalaisen 
rajaturvallisuusjärjestelmän mallimaa, 
sillä samoja periaatteita olemme nou-
dattaneet jo Neuvostoliiton hajoami-
sesta lähtien. 

Turvallisuus- ja puolustusasiain-
komitea on myöntänyt järjestykses-
sään toisen Timanttiteko-palkinnon 
merellisten viranomaisten METO-
(Rajavartiolaitos, Merenkulkulaitos, 
Merivoimat) yhteistyölle. Miten Itä-
meren osalta viranomaisyhteistyötä 
on tarkoitus edelleen kehittää?

Merialueella olemme tosiaan kehit-
täneet ennakkoluulottoman resurssien 
yhteiselle käytölle perustuvan järjestel-
män. Tällaista ei ole missään muualla 
Euroopassa. Tähän METO-yhteistyö-
hön olisi hyödyllistä kytkeä mukaan ai-
nakin ympäristöviranomaiset. Ruotsin 
tulevalla EU-puheenjohtajuuskaudella 
käynnistyy työ Itämeristrategian kehit-
tämiseksi osana koko EU:n meripolitii-
kan luomista. Itämeri onkin hyvä kohde 
erilaisille pilottihankkeille, koska 
täällä ei tarvitse lähteä tyhjästä liik-
keelle. Uskon, että jo alkavana kesänä 
pääsemme laajennetulla METO-ko-
koonpanolla yhdessä Ruotsin kanssa 
kehittämään koko Itämeren kattavaa, 
poikkihallinnollista tiedonvaihtoympä-
ristöä. Kaikki kuitenkin perustuu juuri 
tilannekuvaan ja tietojen vaihtoon. Kun 
tietojenvaihtojärjestelmä on kunnossa, 

voi kukin toimivaltainen viranomainen 
rakentaa tämän päälle operaationsa ja 
omat yhteistyöverkostonsa. Tämän 
konseptin kehittämisessä nimenomaan 
Suomella on paljon annettavaa tiiviin 
kansallisen yhteistyöjärjestelyn koke-
muksen pohjalta. 

Biometriikka tulee ja 
kenttävartiot menevät

Siirtyminen kylmän sodan toimin-
taympäristöstä EU:n ja Schenge-
nin toimintaympäristöihin on ollut 
Rajavartiolaitokselle suuri haaste. 
Rajavartiolaitos on tämän johdosta 
joutunut kohdentamaan voimava-
ransa uudelleen rajavalvonnan ja 
-tarkastusten painopisteen siirryt-
tyä pohjoisesta etelään. Mitkä ovat 
rajavalvonnan ja -tarkastusten suu-
rimmat haasteet nyt ja lähitulevai-
suudessa? 

Rajatarkastuksen osalta iso haaste 
on biometriikka. EU:ssa kaikilla on 
oltava biometriset passit vuoteen 2016 
mennessä ja muu maailma seuraa nope-
asti perässä. Meille tämä tarkoittaa, että 
ensimmäisen linjan rajatarkastukset 
voidaan siirtää pitkälti koneiden tehtä-
väksi. Tällainen automaattinen rajatar-
kastus on meillä jo koekäytössä. Olen 
asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi 
sen, että meidän on automatisoitava 
huomattava määrä rajatarkastuksia. 
Käytännössä tämä toimii niin, että 
viittä linjaa valvoo yksi rajamies. Ra-
janylittäjä laittaa passinsa koneeseen, 

joka katsoo kuvasivua sekä vertaa sitä 
passissa olevan sirun tietoihin. Myös 
kaikki rekisterit tarkastetaan tässä vai-
heessa. Sen jälkeen rajanylittäjä menee 
kuvaukseen, joka vielä vertaa otettua 
kuvaa passin tietoihin. Jos kaikki on 
OK, ihminen pääsee rajan yli. Koko 
tapahtumaan menee 20 sekuntia. Järjes-
telmästä on myös se hyöty, että meidän 
ei sen avulla tarvitse koko ajan lisätä 
rajanylityspaikkojen henkilöstömää-
riä, vaan resursseja riittäisi muuhunkin 
toimintaan. En halua, että 20 vuoden 
kuluttua koko Rajavartiolaitos istuu 
passintarkastuskopeissa. 

Rajavalvonnassa olemme kehitte-
lemässä uutta toimintatapamallia, joka 
on jo otettu käyttöön Värtsilästä poh-
joiseen noin 1000 kilometrin rajaosuu-
della. Siinäkin tekniikalla on keskeinen 
sijansa. Meidän tulee päästä eroon van-
hoista rajavartioasemakeskeisistä toi-
mintatapamalleista, joissa partio lähtee 
asemalta patikoimaan pitkin rajaa ja 
palaa sitten takaisin. Vartioasemien 
toiminnot on saatava ajoneuvoihin, 
joihin on saatava reaaliaikainen tilan-
nekuva. Myös sensorit on saatava hel-
posti liikuteltaviksi. Tukikohtia, joita 
varmaan tulevaisuudessakin kutsutaan 
rajavartioasemiksi, voi olla merkittä-
västi nykyistä vähemmän. Nykyinen 
järjestelmä perustuu jo ennen sotia 
kehitettyyn kenttävartiojärjestelmään, 
jossa partiot kulkivat vartioiden välillä 
ja joka jalostettiin huippuunsa sotien 
ajan rajajääkärijoukoissa. Tämä järjes-
telmä siirrettiin sitten 1944 nykyiselle 
itärajalle ja siihen se sitten jäi. Tästä 

Rajatarkastus kehittyy. Biometriset passit tulevat käyttöön vuoteen 
2016 mennessä.
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ideologiasta on nyt tarkoitus siirtyä 
modernimpaan suuntaan. Sama kehi-
tys käy myös merellä. Siellä uusiutuva 
partiovenekalusto antaa meille saman 
idean mukaisen mobiilin ratkaisumah-
dollisuuden. Tukikohtia tarvitaan har-
vemmassa. 

Venäjän kanssa tiivistä 
yhteistyötä

Rajavartiolaitoksella on ollut aina 
hyvät suhteet Venäjän rajavartiopal-
velun kanssa. Minkälaisena näette 
yhteistyön ja miten se on viime ai-
koina kehittynyt? 

Kun Neuvostoliitto hajosi, teimme 

totaalisen täyskäännöksen. Siihen asti 
olimme olleet äärimmäisen varovaisia 
ja pitäydyimme sopimusten täsmällisis-
sä muotoiluissa.  Teimme täyskäännök-
sen ja päätimme olla se aktiivisempi 
osapuoli. Ideana oli sitoa Venäjän ra-
javartiopalvelu mahdollisimman monin 
sitein työskentelemään yhdessä kans-
samme. Päämäärä on se, että rajatilan-
ne pysyisi mahdollisimman vakaana. 
Nykyään voidaan varmaan sanoa, että 
olemme viranomaistasolla eniten yh-
teistyössä venäläisten kollegojemme 
kanssa monella eri tasolla. Esimerkiksi 
Venäjän rajavartiopalvelun päällikkö 
tapaa Suomen Rajavartiolaitoksen 
päällikköä enemmän kuin ketään muuta 
läntistä kollegaansa. Tämä yhteistyö-

ketju jatkuu organisaatiotasossa alas-
päin aina rajanylityspaikkojen tasalle 
asti. Olemme järjestäneet yhteisiä ke-
hittämistilaisuuksia, koulutusta ja jopa 
harjoituksia, joissa molemmat harjoit-
telivat omalla puolellaan yhteisen har-
joitustilanteen mukaan. Kaikessa tässä 
on kysymys ennalta ehkäisystä. 

Edelleen osa 
maanpuolustusta

Hallitus on myös selkeästi ilmaissut 
tahtonsa siitä, että Rajavartiolaitos 
osallistuu Suomen puolustamiseen ja 
on tärkeä osa puolustusjärjestelmää. 
Minkälaisena näette rajajoukkojen 
toimintakyvyn turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittisen selonteon 2009 aset-
tamien vaatimusten osalta? 

Olen iloinen siitä, että hallitus on 
selkeästi linjannut meidän olevan osa 
Suomen puolustusjärjestelmää. Tämä 
näkyy myös rajavartiolaissa, joka 
oli viimeksi eduskunnan käsittelyssä 
vuonna 2005. Silloin kukaan ei halun-
nut muuttaa pilkkuakaan meidän ase-
mastamme osana maanpuolustusta. Jo 
edellinen selonteko antoi vauhtia ra-
jajoukkojen ja niiden sotavarustuksen 
kehittämiselle. Erityisesti on kehitetty 
erikoisrajajääkäri- ja tiedusteluyksi-
köitä. Seuraava askel on sitten raja- ja 
merivartiokomppanioiden laadullinen 
kehittäminen yhteistyössä puolustus-
voimien kanssa. Me myös huolehdim-
me edelleen rajajoukkojen tuotannosta 
Immolassa, Onttolassa ja Ivalossa ja 
tähän emme halua muutoksia. Tavoit-
teena on, että nämä kolme komppani-
aa antaisivat valtakunnan laadukkainta 
varusmieskoulutusta. Jo nyt olemme 
millä tahansa mittarilla valtakunnan 
kärkipäässä. Laatuvaatimukset kos-
kevat myös kertausharjoituksia. Kun 
rajajoukkoja saadaan kertausharjoituk-
siin, työn jäljen on oltava laadukasta ja 
niihin on satsattava osaamista ja intoa.

Rajavartiolaitos ja itsenäisen 
Suomen kadettikoulutus täyttävät 
molemmat tänä vuonna 90 vuotta. 
Miten näette tämän kytköksen ke-
hittyneen vuosikymmenien aikana ja 
onko edelleen tärkeää, että upseerit 
johtavat Rajavartiolaitosta?

Perinteistä rajavartioasemakeskeistä rajavalvontaa vuonna 1996.  
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Ennen sotia upseerit liikkuivat 
sulavasti puolustusvoimien, Rajavar-
tiolaitoksen ja Suojeluskuntajärjestön 
välillä. Nykyisellään lainvalvontatehtä-
vämme vuoksi vaaditaan erityistä kou-
lutusta, joten aiempaan käytäntöön ei 
tässä mielessä ole paluuta. Sotilaallisen 
järjestyksen ja maanpuolustustehtävien 
vuoksi on kuitenkin välttämätöntä, että 
pääosa henkilöstöä on sotilasviroissa ja 
upseeristo muodostaa johtamisjärjestel-
män ytimen. Mielestäni puolisotilaal-
linen santarmijärjestelmä ei Suomeen 
sovi, sillä tästä tulevat meille mieleen 
vain sortovuodet. Organisaatio, jolla ei 
ole maanpuolustustehtävää, on sitten 
jotain muuta. Se ei ole sotilasorgani-
saatio. 

Myös jatkossa 
kadettiupseereita

Puolustusvoimien upseerikoulutus 
on siirtynyt akateemiseksi. Onko 
tämä myös teille sopiva suuntaus?

Peruslinja on hyvä. Saamme Maan-
puolustuskorkeakoululta korkeakou-
lutetun johtohenkilöstön ja sillä siisti. 
Katsottaessa tilastoja ilmenee, että 
meidän korkeakoulutetun henkilös-
tömme määrä on kuitenkin aika pieni 
muihin julkisiin organisaatioihin ver-
rattuna. Eli ei akateemisuutta liikaa ole. 
Suunta on Maanpuolustuskorkeakou-
lulla siis oikea. Lisäksi olemme voineet 
integroida upseerikoulutukseemme 
kaikki tarvitsemamme erikoisopinnot.   

Olette valmistunut kadettikurs-
silta 62 vuonna 1978. Osoituksena 
hyvästä kadettitoveruudesta saitte 
kunniamiekan. Mitä neuvoja antai-
sitte nuorille sukupolville kadettito-
veruuden säilyttämiseksi?

Viime viikolla valmistui 92. kadet-
tikurssi. Kun heitä katselin, mieleeni 
tuli, että varmasti hekin tunsivat lä-
hinnä helpotusta päästessään koulusta 
pois. Näin aikanaan minustakin tuntui. 
Mutta vanhemmiten se kadettitove-
ruus alkaa kummasti vaikuttaa. Omiin 
kurssitovereihin muodostuu jokin kum-
mallinen yhteys, joka vuosien varrella 
vain tiivistyy ja jalostuu. Esimerkiksi 
meidän kurssimme rajakadetit tapaa-
vat retken merkeissä joka syksy. Tätä 
odotan vuosi vuodelta yhä enemmän. 

Tuntuu siltä, että kadetit eivät luon-
teeltaan muutu miksikään, vaikka ikää 
tuleekin. Vaimoni sanookin, että kun 
mies vanhenee, se muuttuu lapseksi 
jälleen, mutta kun upseeri vanhenee, 
se muuttuu kadetiksi. 

Päällikön tahto

Uutena Rajavartiolaitoksen päällik-
könä olette muodostanut visionne 
laitoksen kehittämisestä toimikau-
dellanne. Se näkyy luonnollisesti uu-
dessa strategiassanne, mutta miten 
tiivistäisitte visionne ytimen? Mitä 
seuraavien vuosien aikana laitetaan 
kuntoon?

Tulevaisuuden Rajavartiolaitos on 
nykyistä pienempi, teknisempi ja osaa-
vampi. Se keskittyy ydinosaamiseensa 

eli rajaturvallisuuteen ja meripelas-
tukseen. Se myös antaa monipuolista 
lisäarvoa turvallisuuden ylläpidossa 
syrjäseuduilla ja saaristossa. Tähän 
kuuluu myös merellinen ympäristön-
suojelu. Lisäksi olemme eurooppalai-
sia, sillä tällä alalla integraatio tulee 
menemään syvälle. Haluamme olla 
positiivinen eurooppalainen yhteistyön 
kehittäjä ja pelinrakentaja. 
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Rajavartiolaitoksen toiminta-
konsepti on kehitetty vuosi-
kymmenien kuluessa. Suomen 

ja Neuvostoliiton/Venäjän välisen ns. 
rajajärjestyssopimuksen ohjaava mer-
kitys tässä kehittämistyössä on ollut 
merkittävä. Suomen liityttyä Euroopan 
Unioniin ja kansainvälisen toiminnan 
lisäännyttyä huomattiin jopa hieman yl-
lättäen, että Suomen kokonaisvaltainen 
rajaturvallisuusjärjestelmä on ainutlaa-
tuinen. Samalla todettiin, että useimmat 
Suomessa käytössä olevat toimintamal-
lit ja tekniset ratkaisut ovat selkeästi 
kehittyneempiä kuin muissa Euroopan 
maissa. Neuvostoliiton romahtamisen 
jälkeen kansainvälinen kiinnostus 
Suomen rajaturvallisuusjärjestelmää 
kohtaa lisääntyi räjähdysmäisesti, kun 
entisiin neuvostotasavaltoihin ja itä-
blokista irtautuneisiin maihin ruvettiin 
1990-luvun alussa kehittämään omia 
kansallisia rajaturvallisuusjärjestelmiä. 
Samanaikaisesti rajaturvallisuuden 
merkitys osana EU:n sisäistä turval-
lisuutta alkoi korostua merkittävästi. 

Kansainvälisen  
toiminnan tavoitteet

Rajavartiolaitoksen kansainvälinen 
toiminta tukee laitoksen strategisia 
tavoitteita ylläpitää Suomessa Euroo-
pan turvallisimmat raja- ja merialueet 
ja pysyä kansainvälisesti arvostettuna 
rajaturvallisuuden ja meripelastuksen 
asiantuntijana. Strategian mukaisesti 
Rajavartiolaitos vaikuttaa aktiivisesti 
eurooppalaisen rajaturvallisuusjärjes-
telmän kehittämiseen muun muassa 
tukemalla EU:n rajaturvallisuusvi-
raston toimintaa, osallistumalla EU:n 
rajaturvallisuutta käsittelevien elimien 
toimintaan sekä vaikuttamalla EU:n 
meripolitiikan toimeenpanoa koskeviin 
hankkeisiin. Lisäksi kansainvälisen 
toiminnan päämääränä on vahvistaa 
Suomen kansainvälistä asemaa, sitout-
taa Venäjän rajaviranomaiset EU-tason 
yhteistoimintaan sekä hankkia perus-
teita Rajavartiolaitoksen toiminnan 
kehittämiseksi.

Hittituotteet 

Suomalaisen rajaturvallisuusalan 
kysynnän perustana ovat vankka 
yleisosaaminen ja toiminnan eri 
osa-alueiden edistyneet johtamisjär-
jestelmät. Suomalainen yhdennetty 
rajaturvallisuusjärjestelmä sekä sen 
keskeisenä osana rajaturvallisuusviran-
omaisten tiivis yhteistoiminta kansal-
lisesti sekä naapurimaiden, erityisesti 
Venäjän kanssa ovat kuitenkin olleet 
selkeimpiä hittituotteita. 

Ensimmäinen yhdennetyn ra-
jaturvallisuusjärjestelmän konsep-
ti kehiteltiin Suomen vuoden 1999 
EU-puheenjohtajuuskaudella ja pian 
se hyväksyttiin EU:n parhaaksi käy-
tänteeksi ja doktriiniksi. Vuoden 2006 
EU-puheenjohtajuuskaudella aloitetta 
yhdennetystä rajaturvallisuusmallista 

Rajaturvallisuus 
vientituotteena

Teksti: Antti Hartikainen

Suomalainen rajaturvallisuusjärjestelmä on 
kansainvälisestikin tarkastellen erittäin korkealla 

tasolla. Suomen Rajavartiolaitos on tarjonnut 
menestyksellisesti asiantuntija-apua useiden 

valtioiden rajavartiolaitoksille niiden toiminnan 
tehostamiseksi. Rajavartiolaitoksen Esikunnassa 

palveleva everstiluutnantti Antti Hartikainen 
tarkastelee artikkelissaan tätä mielenkiintoista ja 
tärkeää toimintaa, jota voidaan pitää eräänlaisena 

vientituotteena.  

Antti Hartikainen
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jatkojalostettiin nykyiseen muotoon-
sa. Yhdennetyn rajaturvallisuuden 
konsepti sekä sen olennaisina osina 
neliportainen maahantulon valvonta-
mallin ja riskianalyysin toimeenpano 
ovat nykyään keskeisiä ohjenuoria ja 
osa jokapäiväistä toimintaa EU:n ra-
jaturvallisuusviranomaisille. 

Suomessa viranomaisten yhteistyö 
on ollut perinteisesti tiivistä. Ulkomais-
ten vieraiden on ollut usein vaikea 
uskoa silmiään ja korviaan esiteltäes-
sä Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitok-
sen yhteistoimintaa (kuva 1). Toinen 
lähes yhtä paljon ihmetystä herättävä ja 
merkittävästi yhteiskunnan resursseja 
säästävä suomalainen viranomaisten 
yhteistoimintamalli on Rajavartiolai-
toksen, Merivoimien ja Merenkulku-
laitoksen yhteistoiminta.

Vieraat ymmärtävät, että yhteistyöl-
lä saadaan aikaan enemmän ja vältetään 
päällekkäisiä toimintoja. Sen sijaan se, 
miten viranomaiset saadaan toimimaan 
yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen, 
menee jo yli ymmärryksen. Kirjoitta-
jalle Itä-Euroopassa kertyneen koke-
muksen perusteella ainakin osasyynä 
yhteistyökyvyttömyyteen on halutto-
muus taistella korruptiota vastaan. Vi-
ranomaisyhteistyö tunnetusti vähentää 
korruptiota ja vaikkei aina niin tapah-
tuisikaan, niin ainakin korruptiorahojen 
keräämis- ja jakamisjärjestelyt muo-
dostuisivat monimutkaisiksi. Oli miten 
oli, niin vastaavanlaisia yhteistoimin-
tajärjestelyjä ei käytännössä vieläkään 
ole muualla maailmassa, joten esitte-
ly- ja luennointipyyntöjä riittää kaikille 
suomalaisille yhteistoimintaosapuolille 
nyt ja pitkälle tulevaisuuteen. 

Kolmas merkittävä vientituote on 
yhteistoiminta Venäjän Federaation 
Turvallisuuspalvelun Rajavartiopalve-
lun kanssa. Tämäkin jo vuosikymmeniä 
toiminnassa ollut yhteistoimintamalli ja 
erityisesti käytännönläheisen yhteistoi-
minnan toimivuus herättää maailmalla 
hämmästystä ja kunnioitusta. Yhdellä-
kään muulla Venäjän naapurimaalla ei 
ole yhtä systemaattisesti järjestettyä ja 
kaikki toimintatasot kattavaa yhteistoi-
mintajärjestelmää Venäjän rajaviran-
omaisten kanssa.

Tärkeimmät vientimaat

Perusmarkkina-alueena on Eurooppa. 
Painopistettä siirretään itään ja etelään 

EU:n ja Schengenin vapaan liikkuvuu-
den alueen laajenemisen myötä tavoit-
teena ensisijaisesti EU:n ja Schengenin 
hakijamaiden rajaturvallisuusjärjestel-
mien kehittäminen. EU:n ulkopuolisten 
maiden tukihankkeet kohdistetaan sel-
laisiin maihin, joiden rajaturvallisuus-
järjestelmien kehittämisestä uskotaan 
olevan eniten joko suoraa tai välillistä 
hyötyä Suomen ja Euroopan rajatur-
vallisuuden kannalta. 

Aktiivinen vientikampanja suun-
nattiin 1990-luvulla Baltian maihin ja 
ne varustettiin pitkälti suomalaisenkal-
taisilla rajaturvallisuusjärjestelmillä. 
Viron veljeskansalle kehitetyn Raja-
vartiolaitoksen yhdenmukaisuus on 
ollut näihin päiviin saakka lähes samaa 
luokkaa kansallislaulujen samankaltai-
suuden kanssa. Toivotaan, että virolais-
ten julkisen talouden säästövimmassa 
kehittelemä ja ensi vuoden alusta käyt-
töönotettavaksi suunniteltu Poliisin, 
Rajavartiolaitoksen ja Maahanmuutto-
viraston yhteinen organisaatio epäilyk-
sistä huolimatta osoittautuu toimivaksi. 
Baltian maiden jälkeen ja osin jo sa-
manaikaisestikin kysyntäpiikki suun-
tautui Itä-Eurooppaan kuten Unkariin 
ja Puolaan sekä Länsi-Balkanin maihin. 
2010-luvun puolivälissä ”vientirevii-
riä” laajennettiin asiakkaiden pyyn-
nöstä ensin Ukrainaan, Moldovaan, 
Georgiaan, Valko-Venäjälle ja Azer-

baidzhaniin. Näillä edellä mainituilla 
alueilla aktiivisin yhteistoimintavaihe 
myyntiosuutenamme on vakiintunut 
ja osasta kohteita toimintoja on mer-
kittävästi vähennetty eli ”mukautettu 
markkinatilanteeseen ja taloudellisiin 
resursseihimme”. Uutena merkittävä-
nä kohdemaana tulee olemaan Turkki, 
jossa rajaturvallisuusjärjestelmää 
kehitetään aktiivisesti EU-jäsenyys-
kelpoisuuden saavuttamiseksi. Myös 
Keski-Aasian toimintojen kehittämi-
seen tullaan kiinnittämään jatkossa 
entistä enemmän huomiota. 

Liikkeellä ollaan hyvin nöyrällä 
asenteella. Kaikissa yhteyksissä koros-
tetaan, että Suomen Rajavartiolaitos ei 
halua ryhtyä sanomaan mikä on oikea 
ja mikä väärä toimintatapa. Ensisi-
jaisesti eri maiden rajaturvallisuusvi-
ranomaiset toivotetaan tervetulleiksi 
Suomeen perehtymään siihen miten eri 
toiminnot hoidetaan Suomen Rajavar-
tiolaitoksessa. Kaikki toiminnot esitel-
lään avoimesti tuoden esille sekä hyvät 
että huonot puolet ja vieraille annetaan 
vapaat kädet hyödyntää se tieto, jonka 
omassa organisaatiossaan katsovat 
tarkoituksenmukaiseksi. Toissijaisesti 
olemme kumppanimaiden pyynnöstä 
valmiita lähettämään omia erityisasi-
antuntijoitamme arvioimaan heidän 
rajaturvallisuusjärjestelmiensä osia. 
Poikkeustapauksissa olemme ottaneet 

Kuva 1. Suomen Poliisi-, Tulli- ja Rajavartioviranomaisten yhteis-
toiminta.



Kylkirauta 2/2009 20

artikkelit

joitakin muutamasta kuukaudesta use-
ampaan vuoteen kestäviä kehittämis-
projekteja hoitaaksemme.

Myyntitykit

Brysselissä meillä työskentelee tällä 
hetkellä yksi upseeri Suomen pysyväs-
sä edustustossa ja kaksi upseeria sekä 
yksi siviili kansallisina asiantuntijoina 
EU:n komissiossa. Näiden komission 
kansallisten asiantuntijoiden osalta to-
dettakoon, että aloite rekrytoinnista tuli 
komissiolta ja käytännössä asiantuntijat 
rekrytoitiin meiltä puoliväkisin. EU:n 
ulkorajojen valvontaa koordinoivassa 
rajaturvallisuusvirastossa (Frontex) 
meillä on pääjohtaja ja kolme muuta 
rajaupseeria. Lisäksi EU:n rajatur-
vallisuuden kehittämistä sekä tietysti 
myös sitä pakollista byrokratiaa tuetaan 
käytännössä Rajavartiolaitoksen Esi-
kunnasta, jos ei päivittäin niin ainakin 
viikoittain.Viennin edistäminen ja tuo-
tekehityksen johtaminen ovat keski-

tetty Rajavartiolaitoksen Esikuntaan, 
mutta Raja- ja merivartiokoulu, raja- ja 
merivartiostot sekä Vartiolentolaivue 
ovat tässä työssä aktiivisesti mukana. 
Niinpä keskeisiä myyntitykkejä löytyy 
erikoisammattiosaamisen mukaan 
myös alueelliselta ja paikalliselta ta-
solta.

Rajavartiolaitoksen myyntityk-
kien peruskoulutus eroaa oleellisesti 
perinteisestä kaupan alan koulutuk-
sesta. Rajaturvallisuuden vientitehtä-
viä, markkinointia ja konsultointia, ei 
ole käytännössä otettu huomioon sen 
paremmin Raja- ja merivartiokoulun 
kuin Maanpuolustuskorkeakoulunkaan 
opinto-ohjelmissa. Tässä saattaisi olla 
paikka uudelle avaukselle. Uskoakseni 
muutaman päivän kurssi markkinointi- 
ja konsultointitietoutta olisi muutenkin 
oiva tapa integroida niin Rajavartio-
laitoksen kuin puolustusvoimienkin 
henkilöstöä entistä enemmän siviiliyh-
teiskuntaan. 

Tuoteväärennökset  
ja -kehitys

Rajaturvallisuusalan vientituotteille ei 
ole määritetty tekijänoikeuksia ja on-
neksemme tuotteitamme kopioidaan 
laajamittaisesti maailmalla. Olen itse-
kin törmännyt useaan kertaan siihen, 
että joku ulkomaalainen asiantuntija 
esittelee suomalaisten rajamiesten ke-
hittämiä ideoita ominaan. Eniten pla-
gioituja ja pitkälle kantaneita Suomen 
rajaturvallisuusaloitteita ovat yhden-
netty rajaturvallisuusmalli sekä sen 
olennaisina osina neliportaisen maa-
hantulon valvontamalli ja riskianalyy-
sijärjestelmä. Nämä edellä mainitut 
termit tunnetaan erinomaisesti myös 
Euroopan ulkopuolella muun muassa 
Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa-
kin, mutta sisällön ymmärtämisessä on 
vielä paljon kehitettävää.

Viennin huumassa oman organi-
saation kehittäminen jää helposti liian 
vähällä huomiolle ja pahimmassa 

Rajavartiolaitos otti heinäkuussa 2008 käyttöön Helsinki-Vantaan lentoasemalla automaattisen raja-
tarkastusjärjestelmän, joka perustuu henkilön biometriseen tunnistamiseen. Käytännön tavoitteita 
ovat asiakirjaturvallisuuden entistä tehokkaampi hyödyntäminen sekä rajatarkastuksista vapautuvan 
henkilöstön kohdentaminen tarvittaviin tehtäviin. Automaattinen rajatarkastus ei kuitenkaan poista 
ihmistä tarkastusprosessista, sillä linjastoa valvoo aina rajavartija. Kuvassa rajavartija tutkii linjaston 
käyttöohjetta perinteisessä passintarkastuskopissa.
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tapauksessa huomataan, että on itse 
pudottu kehityksen kelkasta. Niinpä 
Rajavartiolaitoksen kansainvälisen 
strategian yhdeksi tavoitteeksi onkin 
kirjattu kehittämisideoiden hakeminen 
maailmalta. Tältä osin katseet on suun-
nattu ensisijaisesti EU:n edistyneimpiin 
maihin ja Yhdysvaltoihin, joilla usko-
taan olevan meille annettavaa erityi-
sesti valvontatekniikan kehittämisessä.  

Arvio tulevasta 
kehityksestä 

Yhtenä merkittävänä haasteena on se, 
että myyntitykkiemme työmatkat ovat 
vuosi vuodelta pidentyneet ja suuntau-
tuvat aina vain yhä eksoottisempiin 
maihin. Ajoittain on vaikea hahmot-
taa miten tietyt hyvinkin kaukana 
kotimaasta olevat hankkeet liittyvät 
Suomen tai EU:n rajaturvallisuuden ke-
hittämiseen, mutta kyllä ne linkit sieltä 
löytyvät, kunhan vain pohtii hieman 
syvällisemmin nykyistä globaalia maa-
ilmanmenoa. 

Talouskriisistä huolimatta rajatur-
vallisuuden vienti vetää ja tukipyyntö-
jen tilauskirjat ovat jatkuvasti täynnä. 
Rahapulassa yskivän Rajavartiolaitok-
sen toimintamenomäärärahat ovat pääs-

seet laskemaan riskitasolle ja resurssien 
puutteessa suureen osaan tukipyynnöis-
tä joudutaan vastaamaan kielteisesti. 
Onneksi päärahoittaja eduskunta on tie-
dostanut, ettei Rajavartiolaitosta kanna-
ta laskea totaaliseen talousahdinkoon. 
Valtionhallinnossa tiedostetaan, että ra-
jaturvallisuuteen sijoittaminen on ollut 
kannattavaa sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä. Se on tehokas keino luoda 
pitkäjänteisesti vakautta koko Euroop-
paan ja sen lähialueillekin. Sijoitetun 
pääoman tuotto onkin ollut jatkuvasti 
korkealla ja tulosmittarit kaakossa eikä 
sijoitetun pääoman arvo ole romahtanut 
ollenkaan edes finanssikriisin myötä. 
Kansallisesti kaikki tuotto on mennyt 
käytännössä ulkopolitiikan hyväksi. 
Suomen maine korkeatasoisena osaa-
jana on kehitetty ja suhteita tuettujen 
valtioiden kanssa parannettu. Jotta 
asiasta ei vahingossakaan jäisi väärä 
kuva, niin korostettakoon, että Raja-
vartiolaitokselle tästä toiminnasta ei 
ole ollut taloudellista hyötyä.   

Rajavalvontaosaaminen kehittyy 
sangen nopeasti niin EU:n jäsenmais-
sa kuin EU:n lähialueillakin, mistä 
johtuen kilpailu rajaturvallisuuden 
kehittäjien johtoasemista kiristyy. 
Meneillään olevilla innovatiivisilla 

tuottavuushankkeilla, kuten automaat-
tiset rajatarkastusjärjestelmät, uskotaan 
pystyttävän turvaamaan kilpailukyky 
vähintään vuosiksi eteenpäin. Käy-
tännössä ilmaiseksi tarjottavien te-
hokkuutta parantavien hankkeiden 
kysynnän uskotaan voimakkaasti kiih-
tyvän meneillään olevan taloudellisen 
kriisin myötä. Talouden synkistä pilvis-
tä huolimatta kehitysnäkymät ovat siis 
hyvät. Rajavartiolaitos tulee olemaan 
Euroopan rajaturvallisuuden suunnan-
näyttäjä myös tulevaisuudessa.

Kirjoittaja, everstiluutnantti Antti 
Hartikainen on Rajavartiolaitoksen 
Esikunnan kansainvälisen yhteistyön 
yksikön päällikkö. Hän on toiminut 
vuodesta 2002 alkaen kansainvälisis-
sä tehtävissä muun muassa Ukraina-
Moldovan rajavalvontaoperaation 
apulaispäällikkönä, Georgian raja-
turvallisuusreformin pääneuvonantaja 
ja Bosnia-Hertsegovinan rajapoliisin 
operaatiopäällikön neuvonantajana. 
Syksyllä 2008 hänet valittiin Moldovan 
Rajavartiopalvelun johdon lyhytaikai-
seksi johtamisneuvonantajaksi, missä 
tehtävässä hän jatkaa sivutoimisena 
vuoden 2009 kesäkuun loppuun saakka.   


Schengenin ulkorajan valvontaa suoritetaan Suomen itärajalla yhdeksällä kansainvälisellä rajanylitys-
paikalla, joista kuvassa Imatran rajanylityspaikka. 
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Maanpuolustuskorkeakoulu ja 
laajemmassa mielessä myös 
koko suomalainen korkea-

koulujärjestelmä elävät muutoksen 
aikaa. Mihin suuntaan sotilasakateemi-
suus on menossa? Onko muutoksessa 
kysymys evoluutiosta vai revoluuti-
osta? Onko sotilasakateemisuus edes 
oikea termi? Nämä ovat kysymyksiä, 
jotka nousivat esiin Maanpuolustus-
korkeakoululla 15. huhtikuuta 2009 
käydyssä paneelikeskustelussa. Kes-
kusteluun osallistuivat Helsingin yli-
opiston Euroopan historian professori 
Laura Kolbe, Maanpuolustuskorke-
akoulun vararehtori prikaatikenraali 
Vesa Tynkkynen, Maanpuolustuskor-
keakoulun tutkimusjohtaja Hannu 
Kari ja sotatieteiden jatko-opiskelija 
kapteeni Juha Jokitalo Ilmasotakou-
lusta. Keskustelua johti ja sen raamit 
muotoili Maanpuolustuskorkeakoulun 
sotilasjohtamisen professori Aki-Mauri 
Huhtinen. Keskustelijat lähestyivät ai-
hepiiriä hyvin erilaisista lähtökohdis-
ta, mutta yhteisymmärrykseen päästiin 
tutkimuksen roolista kompassina yhä 
monimutkaisemmassa maailmassa. 

”Mitä on 
sotilasakateemisuus?”

Kolbe: Suomalainen humboldtilaiseen 
perinteeseen rakentuva yliopistolaitos 
ja siis ns. siviiliakateemisuus eroaa 
sotilasakateemisuudesta siinä, että 
yliopistoilla on korostuneempi kasva-
tuksellinen rooli. Yliopisto-opiskelijat 
valmistuvat ammattiin tieteellistä tietoa 
kartuttamalla, mutta samalla myös kas-
vavat yhteiskunnan jäseniksi. Sotilasa-
kateemisuudelta tämä koko armeijaa 
koskeva peruskasvatustehtävä aina-
kin osittain puuttuu, koska kasvatus 
puolustusvoimissa sijoittuu suurelta 
osin ruohonjuuritasolle asepalveluk-

sen yhteyteen. Tällöin myös tieteen 
suora kosketuspinta asepalvelusta 
suorittaviin on melko ohut toisin kuin 
yliopistoissa, joissa fuksit integroi-
daan kokonaisuuteen ja peruskurssit 
käydään tiiviissä vuorovaikutuksessa 
laitosten henkilökunnan kanssa. Yli-
opistot tuottavat siis tietoa ja opetusta, 
mutta myös kansalaisuutta ja sivistystä. 
Toisaalta yliopisto valtioninstituutiona 
toimii myös valtion itseymmärryksen 
välineenä. Jos siis tämä valtion itseym-
märrys muuttuu, saattaa muuttua myös 
yliopiston kautta tavoiteltava yhteis-
kunnan tahtotila. Tämän kevään yli-
opistouudistuksen herättämä vastustus 
onkin osittain vastareaktio yliopiston 
kasvatuksellisen roolin väheksymi-
selle.

Kari: Kollega Olli Martikaista mukail-
len yliopiston neljäs rooli tutkimuk-
sen, opetuksen ja asiantuntijuuden 
rinnalla on yhteiskunnan muuttami-
nen. Kysymykset ”mitä me haluam-
me” ja ”miten me sen tavoitamme” 
ovat tämän neljännen roolin kannalta 
oleellisia. Myös Maanpuolustuskorke-
akoululla on kaikki nämä roolit, mutta 
sen tehtävät korostuvat erityisesti sil-
loin, kun sivistys alkaa rapista pois ja 
ihmisluonnon raadollisuus tulee esiin. 

Suurin ero siviiliyliopistojen ja Maan-
puolustuskorkeakoulun välillä onkin 
yliopistojen mahdollisuus opportu-
nismiin. Maanpuolustuskorkeakoulu 
joutuu varautumaan aina pahimpaan 
ja kaikkiin mahdollisiin uhkakuviin. 
Ongelmana nykyaikaisten uhkakuvi-
en hallinnassa on niiden lähes rajaton 
määrä ja ns. pelisääntöjen hämärtymi-
nen, kun siirrytään valtioiden välisistä 
konflikteista kohti yksilöiden anarkiaa. 
Tämän perusteella voidaan puhua re-
voluutiosta, koska vanhat mallit ja kä-
sitteet eivät enää päde, kun esimerkiksi 
teknologian kehitys on merkittävästi 
lisännyt yksilön kykyä aiheuttaa tuhoa. 
Maanpuolustuskorkeakoulun haasteena 
on ymmärtää ja hallita tätä muutosta 
massojen demokratiasta kohti yksilöi-
den anarkiaa.
Tynkkynen: Sotilasakateemisuus ei 
terminä tee oikeutta, vaan jakaa Maan-
puolustuskorkeakoulussa tehtävän tut-
kimuksen ja muissa korkeakouluissa 
tehtävän työn turhaan eri kasteihin. 
Akateemisuus oli suomalaisessa up-
seerikunnassa vielä 1920-luvulla 
Kadettikoulua perustettaessa lähtökoh-
diltaan äärimmäisen käytännönläheistä 
eli sodankäynti oli käytännön taitoja 
ja teoria koettiin tarpeettomaksi. So-
takorkeakoulua perustettaessa myös 

Maanpuolustuskorkeakoulu on poikkeuksellinen 
turvallisuusalan korkeakoulu. Se hoitaa leipätyönsä 

opetustoiminnan ohella niin perustutkimuksensa kuin 
tohtoriohjelmansakin itse. Painopiste on siirtymässä 
yhä vahvemmin omaan tutkimustoimintaan, ja tällä 
hetkellä tohtoriohjelmissa on noin viisikymmentä 

opiskelijaa. Ollaanko siis käytännön taidot uhraamassa 
teorian edessä vai onko tiede arvokas resurssi, jota 

tulisi hyödyntää jatkossa entistä paremmin?  

Sotilas ja tiede
Teksti: Ville Niemi
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teoria otettiin mukaan vastaamaan to-
taalisen sodan luomaan haasteeseen, 
mutta edelleen vallitsi kahtiajako tais-
telujohtajaksi käytännön tasolla kou-
lutettavien kadettien ja kokonaisuuden 
hallintaa teorian avulla soveltavien up-
seerien välillä. Sota/Maanpuolustus-
korkeakoulu on vähitellen lähestynyt 
muiden korkeakoulujen tutkintora-
kenteita yhteiskunnan kehitystä hyvin 
loogisesti myötäillen, kun akateemista 
sotilaskoulutusta katsotaan pitkällä ai-
kavälillä. Tämä mahdollistaa myös sen, 
että nykyinen muutos voidaan tulkita 
evoluutioksi eikä revoluutioksi, koska 
muutos tuntuu aina ajassa elävästä voi-
makkaammalta kuin jälkitarkastelun 
perusteella. Mitä termeihin sotatiede tai 
sotatieteet ja sotataito tulee, niin edel-
linen voidaan käsittää teoriaa luovana 
ja jälkimmäinen teoriaa soveltavana. 
Molempia luonnollisesti tarvitaan.

Jokitalo:Sotatieteellisen tutkimuksen 
yhtenä tehtävänä on varmistaa, että 
tunnistamme ja tarvittaessa muutam-
me organisaatiota vastaamaan muut-
tuvia uhkia. Sotilaallisen toiminnan 
uskottavuuteen vaikuttaa se, että 
kykenemme mallintamaan ja tunnis-
tamaan muuttuvat uhkakuvat sekä 
osoittamaan, että uhka toteutuessaan 
laukaisee jonkin ennalta valmistellun 
tehokkaan torjuntamallin. Uhkien 
määritteleminen nopeasti muuttuvassa 
toimintaympäristössä on haasteellista 
koska uhkakuvien kirjo voi olla hyvin 
laaja.  Uhka-analyyseilla on merkitystä 
organisaatiolle kuten voimme havaita 
naapurimaastamme Ruotsista, jossa 
puolustusjärjestelmä on kokenut suuria 
mullistuksia. Tutkimusta hyödynnetään 
myös koulutukseen, ei vain sisältöihin 
vaan myös toteutukseen. Ilmavoimissa 
onkin työstetty uusimuotoista tutkinto-
järjestelmää käytännönläheisesti pyrki-
en yhdistämään käytäntöä ja sotatieteen 
teorioita. Tutkintojärjestelmän muutos 
on osoittautunut varsin haasteelliseksi 
juuri ohjaajalinjan osalta. Tähän liitty-
viä haasteita on jo ratkaistukin Ilmaso-
takoulun ja Lentosotakoulun johtajien 
johdolla. Aiheeseen liittyen joissakin 
artikkeleissa on ehdotettu verrannon 
hakemista käytännöllisempien tieteiden 
opinahjoista kuten Sibelius-Akatemi-
asta, jonka opinnoissa instrumentin 
hallinta on keskeisellä sijalla. 

 Teoria, käytäntö  
ja muuttuva yhteiskunta

Kolbe: Yhteiskunnassa on menty 
siihen, että opitaan teorian kautta, eli 
tiedonhallinta on keskeisellä sijalla. 
Se mistä syntyy hyvä sotilas, tutkija 
tai taitelija perustuu kuitenkin usein 
enemmän intuitioon ja lahjakkuuteen. 
Tällöin erittäin tärkeässä roolissa ovat 
esikuvat, joiden kautta oppiminen 
kuuluu armeijan traditioon mitä kes-
keisimmin. Tietyt henkilöt koetaan 
luotettaviksi ja heihin samaistutaan. 
Sama koskee myös yliopistomaailmaa, 
jossa osa tutkijoista nousee työtove-
riensa yläpuolelle, vaikka liikkeelle on 
lähdetty samoista kirjoista ja teorioista. 
Heillä on jokin tarvittava ominaisuus, 
jota ei voida oppia. Ammatti-ihmisen 
intuitio onkin oleellista kaikessa työssä, 
ja teorian roolin tulisi olla tukeva eikä 
hallitseva.

Kari: Vanha sanonta, vain mestari voi 
opettaa aloittelijaa, on pätevä edelleen. 
Teknillisessä korkeakoulussa kokeiltu 
malli, jossa teekkarit opettivat toisi-
aan, johti siihen, että perusteet opittiin 
väärin. Yliopiston roolissa tulisikin 
korostua pitkän aikajänteen näkemys 
siitä, mihin ollaan menossa, ja tämän 
takia tarvitaan ihmisiä, jotka pystyvät 
ennakoimaan tulevaa. Mitä tulee so-
tataidon ja -tieteen eroihin niin tiede 
määrittää taidon rajat. Tiede siis näyt-
tää, mikä on mahdollista, ja soveltava 
puoli pyrkii ottamaan kaikki tehot irti 
tieteen määrittämien teorian rajojen 

sisällä. Esimerkkinä voidaan käyttää 
moottoria, josta pyritään taitopuolel-
la ottamaan kaikki tehot irti, kun taas 
tieteen puolella on mahdollista tehdä 
kvanttihyppy eli siirrytään vanhojen 
rajojen yli seuraavaan viitekehykseen, 
höyrykoneesta polttomoottoriin. Tämä 
on siis revoluutio, kun tehdään sama 
asia, mutta aivan uudella tekniikalla. 
Sodankäynnissä tietyt tällaiset revoluu-
tiot ovat muuttaneet koko yhteiskuntaa. 
Mitä uskottavuuden ja tieteen yhtälöön 
tulee, niin oleellista on riskienhallinta, 
koska päätökset joudutaan tekemään 
epätäydellisen informaation perusteel-
la. Tällöin uskottavuus voi perustua 
kahdelle vaihtoehdolle. Ensimmäinen 
perustuu pelotteeseen, joka syntyy, kun 
ei tiedetä tarkalleen miten vahva vas-
tustaja on, kun taas jälkimmäinen pe-
rustuu siihen, että vastustajan kyvyt on 
mahdollista analysoida tarkasti etukä-
teen. Jälkimmäisessä siis uskottavuus 
perustuu todelliseen suorituskykyyn, 
kun taas ensimmäisessä on aina se 
mahdollisuus, että toinen vain bluffaa. 

Tynkkynen: Upseerikoulutuksessa on 
jatkuva kamppailu teorian ja käytän-
nön tasapainosta. Nykyään ehkä ollaan 
kääntymässä siihen, että valmistuva 
upseeri ei ole enää vain käytännön 
suorittaja vaan teorian ja käytännön 
soveltaja. Suomalaisessa sotilaskult-
tuurissa painotetaan erittäin paljon 
päättäväisyyttä ja toimeenpanokykyä, 
mutta tämän ei pidä olla teoriaa pois 
sulkevaa, vaan nykyään valmistuvan 
sotatieteiden kandidaatin tai maisterin 

Professori Laura Kolbe: ”Esikuvien ja traditioiden merkitystä ja 
vaalimista ei saa unohtaa, vaikka maailma muuttuisi.”
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tulee olla suorittaja, joka pystyy myös 
kriittiseen ajatteluun. Usein myös 
unohdetaan Maanpuolustuskorkeakou-
lun olemassaolon oikeutus eli johtajien 
kouluttaminen kriisitilanteiden varalle 
ja toimiminen näin eräänlaisena vakuu-
tusmaksuna pahimman mahdollisen 
skenaarion varalta. Olisi toivottavaa, 
että upseereilla, kuten myös hammas-
lääkäreillä, olisi teorian lisäksi myös 
käytäntö hallussa.

Jokitalo: Organisaatiokulttuurilla on 
muutoksessa tärkeä merkitys. Upseeri-
kasvatus on osa kulttuuriamme. Kadet-
tien identiteettiä kasvatetaan esikuvien 
ja traditioiden kautta tiettyyn suuntaan, 
mutta miten toimia, jos yhteiskunnan 
muutos ja teknologian kehitys vievät 
pohjaa perinteisiltä, ennen hyvin toi-
mineilta malleilta? Organisaatiokult-
tuurilla on suuri merkitys organisaation 
sopeutumiskyvylle ja muutosnopeu-
delle. Nämä kysymykset tulisi kohdata 
organisaatioiden eri tasoilla ajoissa ja 
jopa ennakoiden. Sotatieteellinen tutki-
mus on muutoksen hallinnassa keskei-
sellä sijalla.  Ilmavoimissa on pyritty 
vastaamaan muutoksen aiheuttamiin 
haasteisiin. Sotilaskoulutukseen on ke-
hitetty uusia menetelmiä hyödyntäen 
tutkimusta ja muiden yliopistojen ja 
opinahjojen parhaita käytänteitä. Tämä 
työ jatkuu edelleen. Tulevaisuudessa 
voisi olla mahdollista, että esimerkiksi 
sotatieteiden maisteriksi valmistuvan 
lentäjän pro gradu -opinnäyte voisi 
sisältää taito- ja taideaineitten tapaan 
toiminnallisen osuuden. Tässä tapa-
uksessa jonkin lento-ohjelman läpi-
viennin ja siihen liittyvän tieteellisen 
raportoinnin. 

Tynkkynen: Suomalaisessa upsee-
rikoulutuksessa on vuosikymmeniä 
korostunut kasvatustiede ja jossain 
määrin valtio-oppi perinteisten soti-
lasaineiden rinnalle. Akateemisuuden 
pohja on tämän takia haettu hyvinkin 
perinteisen yliopistokäsityksen lähtö-
kohdista. Oppiainepohjainen opetus-
suunnitelma yhdistettynä teoreettisia 
valmiuksia painottavaan tiedekäsityk-
seen ei välttämättä ole aina paras pe-
rusta teoriaa voimakkaasti soveltavien 
tutkintojen lähtökohtana. Tällä hetkellä 
akateemisten tutkintojen toteuttami-
nen sotatieteissä ymmärretään kovin 
kapea-alaisesti ja ahtaasti. Pohdittaessa 
taistelulentäjän akateemisen opetus-
suunnitelman kehittämistä voitaisiin 
tarkastella esimerkiksi taideaineiden 
piirissä käytettävien sisältö- ja näyttö-
rakenteiden soveltamismahdollisuuk-
sia.  

Jokitalo: Perinteiden vaikutus näkyy 
myös sotilaskäsitteistössä. Koulutus-
uudistuksen yhteydessä havaittiin, 
että opetuksessa käytettävä sotataidon 
käsitteistö määrittyy perinteisesti maa-
voimien lähtökohdista. Sotatieteellisel-
lä tutkimuksella voitaisiin kehittää ja 
selkeyttää käytettävää käsitteistöä ja 
näin osaltaan kehittää sekä ilmavoimia 
että koko maanpuolustusta. 

Kolbe: Edellisiin teemoihin viitaten ar-
meijan luokkaluonne ei ole niin vahva 
Suomessa kuin joissain muissa maissa 
vaan armeija on avoin sosiaalisesti. 
Tuoko akateemisuus siis juuri Suomen 
kaltaiseen ”avoimeen armeijaan” erityi-
sesti jonkin lisä-arvon, jota ei vahvem-
min luokkaluonteisissa yhteiskunnissa 

tarvita. Toinen asia, jota tulisi pohtia, 
on uhkakuvien syntyminen. Kuka niitä 
luo ja miten ne muuttuvat eri aikoina? 
Historiasta voidaan nähdä uhkaku-
vien kehitys nälästä ja taudeista aina 
ydinsotaan, mutta voiko uhkakuvien 
maalailu mennä liian pitkälle ja mikä 
on tieteen rooli tässä kaikessa? Tietty 
ihmisyyden perusta ei ole kuitenkaan 
muuttuneet, vaikka tiede ja tekniikka 
ovat menneet vauhdilla eteenpäin ja 
uhkakuvat lisääntyneet, vaan kriisien 
aikana ihminen edelleen usein tukeutuu 
2000 vuotta vanhaan Raamattuun. 

Upseerien asema 
ammattikuntana 
ja tohtorien rooli 

puolustusvoimissa?

Kolbe: Suomessa on edelleen vankka 
luottamus puolustusvoimien toimintaan 
ja myös upseereihin ammattikuntana. 
Upseerikunnan snobismia, jota mo-
nissa muissa Euroopan maissa niiden 
luokkaluonteen takia vieläkin esiintyy, 
ei Suomessa esiinny. Puolustusvoimat 
on edelleen lähellä kansaa, mihin viit-
taa se, että suuri osa vanhemmista on 
edelleen ylpeitä, kun oma lapsi suorit-
taa asepalveluksen. Eri asia on, mihin 
suuntaan jatkossa mennään, koska 
tähän asti sotien muisto on ollut mer-
kittävä luottamusta ylläpitävä kulttuuri-
nen ilmiö, jota on vaikea korvata. Tällä 
hetkellä ei muiston hiipumisesta ole 
merkkejä, mutta miten käy jatkossa, 
on vaikea kysymys.  

Kari: Upseereille ja lääkäreille on 
yhteistä se että molemmat ovat ns. 
sertifioidun ammattikunnan edustajia. 
Mitä ilmailuteknologian kehitykseen 
tulee, niin tekninen kehitys voidaan 
nähdä hyvin darwinistisenä kilpailu-
na. Esimerkiksi puhelinteknologian 
kohdalla siirryttäessä analogisesta 
digitaaliseen ja siitä matkapuhelimiin 
on aina noussut eri yritys hallitsemaan 
markkinoita. Johtava organisaatio on 
linnoittautunut puolustamaan sen het-
kistä teknologiaa viimeiseen asti, koska 
on siinä tehokkain, kun taas haastajat 
pyrkivät löytämään seuraavan tekno-
logian. Merkille pantavaa tässä on se, 
että uuden teknologian ja siis myös 
etulyöntiaseman omaksuu aina eri 
yritys kuin aikaisemmin. Lentäminen K
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on tästä hyvä esimerkki, koska miehit-
tämättömyyden revoluutio on lähellä. 
Linnoittaudutaanko vanhoihin mal-
leihin vai pystytäänkö omaksumaan 
uudet? Oikeaa suhdetta vanhan ja 
uuden tekniikan välillä on kuitenkin 
vaikea arvioida murroksen kohdalla. 
Kysymykseen ”kuka määrittää uhkat” 
olen sitä mieltä, että Maanpuolustus-
korkeakoululla tulisi olla maan laajin 
uhkapaletti ja tätä varten tulisi tutki-
muksen avulla kehittää suunnitelmat 
epätodennäköisimpienkin uhkien va-
ralta. Tätä varten tarvitaan kenties vain 
yksi opinnäytetyö.

Tynkkynen: Kysymykseen ”mihin 
tarvitaan tohtoreita” vaikuttaa Maan-
puolustuskorkeakoulussa se, että toh-
toriohjelmat ovat varsin tuore ilmiö ja 
vielä 1990-luvun alussakin tohtorioh-
jelma nähtiin lähes virkauran vaaranta-
vana valintana. Nämä vanhat käsitykset 
ovat muuttuneet, mutta edelleen on 
ongelmana se, että tohtorikoulutetuille 
upseereille ei ole urapolkumalleja eli ei 
ole määritetty mihin luotua resurssia 
käytetään. Tällä hetkellä asia on kuiten-
kin käymistilassa, ja kohta kuullaan en-
simmäisiä pohdintoja siitä, mitkä ovat 
niitä tehtäviä, jotka tulevaisuudessa 
vaativat tohtorikoulutuksen. Muutos 
vain on hidasta. Tällä hetkellä tohtori-
koulutetut tuovat jo kuitenkin syvyyttä 
ja pitkäjänteisyyttä puolustusvoimien 
suorittamaan tutkimukseen. Tohtorit 
ovat siis puolustusvoimille tarpeellisia, 
mutta resurssia ei osata vielä hyödyntää 
tarpeeksi hyvin.

Mitä tulee ammattikunnan elitis-
tiseen kulttuuriin, niin ainakin varus-
miespalveluksen käyneet tiedostavat, 
että upseerit ovat joutuneet käymään 
tiensä alimman uraportaan kautta, 
kun kaikki ovat olleet samalla viivalla 
alokkaina. Tämä helpottaa Suomessa 
hyväksynnän hankkimista toiminnal-
le, kun on ymmärrystä, että oikoteitä 
ei ole.

Jokitalo: Vaikka uhka on ehkä huono 
käsite, niin kuitenkin sen kautta voi-
daan lähestyä kysymystä ”miksi tar-
vitaan tohtoreita”. Voidaan kysyä, 
oliko ennen WTC-iskuja hiljaisia uh-
kasignaaleita, jotka olisi voitu havaita 
tutkimuksellisin keinoin? Oliko käytös-
sä riittävän laaja uhkapaletti? Olisiko 
tieteellisten menetelmien hallinnalla 

ja hyödyntämisellä voitu estää isku? 
Tiedottamalla tutkimustuloksista ja 
hankkeista osoitetaan vastapuolelle, 
että olemme varautuneet hyvinkin laa-
jasti erilaisiin uhkiin. Pitkäjänteisellä 
tutkimuksella voidaan osoittaa, että 
uhkat otetaan vakavasti. Tässä puolus-
tusvoimien panostus sotatieteelliseen 
tutkimukseen tulee osoittamaan, että 
resursointi lisää puolustusvoimien ko-
konaisvaltaista suorituskykyä kaikilla 
organisaatiotasoilla.

Kolbe: On vaikea ennustaa, miten ja 
kuka kriisitilanteissa pystyy palaamaan 
teoriasta käytäntöön. Tällä hetkellä 
suurempi haaste puolustusvoimille on 
se, miten ”päivitetään” maanpuolustus-
käsite toimimaan myös nykyiselle pul-
lamössösukupolvelle ja mitkä ovat ne 
tiedot ja taidot, joita tällä sukupolvella 
on tarjottavana. Puolustusvoimissa elää 
käsitys, että alokkaat tulevat vieläkin 
agraariyhteiskunnasta, jossa kädentai-
dot ovat hallussa, vaikka suurelle osalle 
alokkaita ainoa kädentaito on kauko-
säätimen käyttö. Tämä on erittäin suuri 
pedagoginen haaste.

Kari: Kontrolloitu luovuus on Nokian 
toiminnasta lainattu termi, joka kuvaa 
puolustusvoimien tutkimustoiminnalta 
vaadittavia ominaisuuksia, eli on aika 
olla luova ja on aika toimia, ja näiden 
yhteensovittaminen on haaste. Organi-
saation ylimmälle johdolle on hyödyl-

listä, jos sillä on tutkijan taustaa, koska 
se auttaa tiedon hallitsemisessa. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita että kaikista tut-
kijoista tulee hyviä johtajia. Tässä olisi 
myös puolustusvoimilla parannettavaa. 

Tynkkynen: Maanpuolustuskorkea-
koulussa poikkitieteellistä osaamista 
tulisi hyödyntää enemmän eli tulisi 
lisätä laitosten välistä yhteistyötä ja 
yhteisprojekteja, joissa samaa ongel-
maa tarkasteltaisiin eri suunnilta. Tutki-
musorientoituminen ei kuitenkaan saa 
tarkoittaa puolustusvoimissa sitä, että 
siltä polulta ei pääsisi enää muille ura-
poluille, vaan sota-arkistossa vietetyn 
kolmen vuoden paperien penkomisen 
jälkeenkin pitää pystyä halutessaan 
palaamaan panssarivaunun puikkoi-
hin. Henkilökohtaisesti hyppääminen 
takaisin kenttätyöhön tutkimuksen pa-
rista ei ollut vaikeaa, koska molemmat 
kulttuurit löytyvät selkärangasta. 

Kari: Yhteiskuntaan vaikuttamisen 
kannalta Maanpuolustuskorkeakoulu 
onkin avainasemassa, koska pystytään 
vaikuttamaan omille kadeteille annetun 
koulutuksen kautta noin 50 prosenttiin 
kansasta. Tätä mahdollisuutta ei muilla 
yliopistoilla ole, mutta tämä vaikutta-
minen vaatii lyhyen tähtäimen etujen 
hylkäämistä pitkän tähtäimen tavoit-
teiden hyväksi. 

Professori Hannu Kari (vasemmalla): ”Tiede määrittää taidon rajat.” 
Prikaatikenraali Vesa Tynkkynen (keskellä): ”Ei tulisi keinotekoisesti 
jakaa siviili- ja sotilasakateemisuutta etuliitteillä eri luokkiin.” Kapteeni 
Juha Jokitalo (oikealla): ” Mallia voidaan hakea käytännöllisimmistä 
tieteenaloista.”
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Haastattelut: Olivia Packalén & Marko Laaksonen

Kadettielämää 1980-luvulla

Eversti Timo Pöysti, Kadettikoulun 
johtaja vuodesta 2008 lähtien, kävi 
69. kadettikurssin vuosina 1982 - 1985. 
Kurssilaisia oli noin 120, joista neli-
senkymmentä suoritti Pöystin tavoin 
jalkaväkilinjan. Ajatus Kadettikouluun 
pyrkimisestä heräsi varusmiespalve-
luksen aikana. Toinen vaihtoehto olisi 
ollut opintojen aloittaminen Tampereen 
Teknillisessä korkeakoulussa, jonne 
Pöysti oli päässytkin, mutta lopulta 
ajatus upseerin uralle lähtemisestä 
tuntui kuitenkin mielekkäämmältä. 
Upseerin työssä viehätti etenkin sen 
käytännönläheisyys: ihmisten kanssa 
saisi olla tekemisissä sekä jo koulutuk-
sen että myöhemmän työuran aikana. 
Erityisesti myönteiset kokemukset 
varusmiespalveluksen aikana puolus-
tusvoimista ja sen henkilökunnasta vai-
kuttivat Pöystin lopulliseen valintaan. 
”Eläkeikää tai mitään sellaista ei osan-
nut siihen aikaan ajatella, päätökseen 

vaikuttivat ihan muut tekijät”, Pöysti 
toteaa ja lisää: ”päivääkään en ole pää-
töstäni katunut.”

Siirtymä varusmiespalvelukses-
ta Kadettikouluun kävi suhteellisen 
vaivattomasti. Kadettielämä ei käy-
tännössä poikennut kovinkaan paljoa 
varusmiesajasta, esimerkiksi palvelus 
viikko-ohjelmineen toimi samojen pe-
riaatteiden mukaisesti. Toki erojakin 
varusmieskoulutuksen ja kadettikoulu-

tuksen väliltä löytyi. Etenkin opetuk-
sen teoriapainotteisuus ensimmäisen 
vuoden aikana tuli hienoisena yllä-
tyksenä ja erottikin varusmies- ja ka-
dettiaikaa eniten toisistaan. Joidenkin 
oppiaineiden ja tenttien mielekkyyttä 
oli vaikea hahmottaa ja opiskelun ajoit-
taista raskautta lisäsi myös tiukka ai-
kataulu. Hiukan turhiltakin tuntuneiden 
oppiaineiden tarkoitus on myöhemmin 
kuitenkin loksahtanut paikoilleen. 
Toinen muutos varusmiesaikaan ver-
rattuna oli yhteisen asenne- ja arvo-
pohjan löytyminen lähes välittömästi 
kurssitovereiden kanssa. Taustalla oli 
tietenkin se, että kurssille hakeutunei-
ta yhdisti jo etukäteen aito kiinnostus 
maanpuolustukseen ja sen mielekkyy-
den ymmärtäminen.

Eri kadettikurssien suhteet olivat 
Pöystin muistojen mukaan hyvät. 
Kaikki kurssit olivat periaatteessa San-
tahaminassa, pl. kolmannen vuosikurs-
sin aselajilinjat, joista vain kolmannen 
vuosikurssin jalkaväkilinja eli ”herrat 
kaaderit” olivat Santahaminassa. Hekin 
olivat kuitenkin suuren osan ajasta 
leireillä. Ensimmäisenä vuonna toisen 
vuosikurssin kadettien kanssa oltiin 
tekemisissä käytännössä vain kadetti-
johtajien kautta. Simputusta ei Pöystin 
mukaan ollut, eikä vanhempien kadet-

Kadettielämää
eri vuosikymmenillä

Edellisessä numerossa Olli Vuorio ja Arto Kotro 
kertoivat kadettiajoistaan 1940- ja 1960-luvuilla. 

Tässä numerossa siirrytään lähemmäs nykyaikaa, kun 
Timo Pöysti kertoo1980-luvun ja Henrika Malmström 
2000-luvun kadettielämästä. Kadettikoulun nykyisen 
johtajan Timo Pöystin oma kadettikurssi oli melko 
käytäntöpainotteinen. Nykyajan kadetin Henrika 

Malmströmin muistelot taas osaltaan kertovat siitä, miten 
muutos on tapahtunut vai onko jotain vielä ennallaan?

Vasemmalla Timo Pöysti, oikealla Matti Santtila, kadettiaikojen tu-
pakaveri – nykyinen puolustusvoimien liikuntapäällikkö.
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tien harrastama kadettikasvatuskaan 
ollut ongelma, koska se ei ollut niin-
kään systeemiin kuuluvaa vaan perus-
tui pikemminkin tiettyjen kaadereiden 
henkilökohtaisiin luonteenpiirteisiin. 
”Olihan niitä joitain henkilöitä, jotka 
erityisesti kokivat tarvetta profiloitua 
kadettikasvatukseen liittyvissä asioissa. 
Kyllähän se joihinkin sillä tavalla vai-
kutti, ettei myöhemminkään mitenkään 
innolla halunnut hakeutua heidän seu-
raansa.” Vanhempien kadettien kasva-
tus liittyi lähinnä erilaisten selvitysten 
ja tehtävien tekemiseen, aiheena saattoi 
olla vaikkapa bussista nouseminen liian 
aikaisin. Selvityksiä saattoi joutua kir-
joittamaan jostakin asiasta moneenkin 
kertaan. Yli 90 % vanhemmista kade-
teista käyttäytyi Pöystin arvion mukaan 
kuitenkin täysin asiallisesti.

Myös kadettien ja kouluttajien suh-
teet olivat 69. kurssin koulutusaikoina 
hyvät. Kouluttajat osallistuivat kadet-
tikoulutukseen tuohon aikaan nykyistä 
enemmän, toisin sanoen heidän roo-
linsa niin johtajina kuin kouluttajina 
oli suurempi kuin nykyään. Kurinpito 
oli suhteellisen tiukkaa, mutta kuiten-
kin asiallista. Kouluttajista Pöystille 
on jäänyt mieleen erityisesti kapteeni 
Jarmo Tervonen, joka toimi joukkueen-
johtajana ensimmäisellä vuosikurssilla. 
Tervonen oli vaiheittaisen opetuksen 
mestari sekä varsinainen ase- ja am-
pumakoulutuksen ”guru”. Hän oli 
vaativa, mutta asiansa osaava. Jouk-
kueenjohtajan tehtäviin kuului yleisen 

johtamisen lisäksi monenlaisten harjoi-
tusten pitäminen omalle joukkueelleen 
ja kadettien pitämien harjoitusten val-
vominen. Myös kapteeni Kari Rekola 
oli kurssinjohtajana mieleenpainuva, 
koska hän oli voimakastahtoinen per-
soona. Häneltä löytyi aina selkeä oma 
näkemyksensä asioista. Kadettikoulun 
johtajana toimi vuosina 1981 - 1988 
eversti Sami Sihvo, joka ei toimenku-
vansa mukaisesti varsinaisesti osallis-
tunut käytännön opetukseen, mutta hän 
osallistui tärkeimpiin tapahtumiin ja toi 
esiin koko koulun toiminnan kannalta 
keskeisiä näkökohtia. ”Kokonaisuu-
dessaan organisaatio toimi mielestäni 

selkeästi”, Pöysti kuvailee.
Opetus Kadettikoulussa painottui 

ensimmäisen ja toisen vuoden aikana 
lähinnä teoreettiseen puoleen, mutta 
muuttui kolmannen vuoden aikana 
selkeästi käytännönläheisemmäksi. 
Mitään huomattavia puutteita kou-
lutuksessa ei Pöystin mukaan ollut, 
vaan se vastasi sitä mitä työelämässä 
on myöhemmin joutunut tekemään. 
Ensimmäinen vuosi oli siinä mielessä 
raskain, että opetuksen ja tenttien lisäk-
si päiväohjelmaan kuului monenlaisia 
järjestelytehtäviä, harjoitteita, edellä 
mainittuja ”kadettikasvatusasioita” 
sekä iltaisin mm. tanssikursseja Hel-
singin keskustassa. Tenttiin lukemisel-
le aikataulusta ei aina tahtonut löytyä 
aikaa, joten illat ja yöt tuli monesti käy-
tettyä siihen. Toisena opiskeluvuotena 
ohjelma helpottui siinä mielessä, että 
ensinnäkin rutiinit olivat jo tuttuja ja 
sujuivat vauhdilla, toisekseen oman 
aikataulun suunnittelu helpottui kun 
ns. ylimääräisistä iltakuvioista pääsi 
eroon. Kolmannen vuoden ohjelma 
olikin sitten jo aika lähellä upseerin 
työntekoa. 

Ensimmäiseltä vuodelta Pöystille 
on jäänyt mieleen pieni käytännön pila, 
joka yön lukemiseen käyttäneelle kurs-
sitoverille tehtiin isossa auditoriossa 
erään aamuluennon aikana: ”Kaveri oli 
niin väsynyt, että torkahteli muistiin-
panoja tehdessään. Ahkerana oppilaana 
hän kuitenkin jatkoi koko ajan kirjoit-
tamista, jolloin vierustoverille tuli mie-
leen käännellä aina välillä torkahtelijan 

Kurssin 69 ja 52.mek nimittämistilaisuus presidentinlinnassa. Ta-
savallan presidentti Mauno Koivisto kättelee 52. merikadettikurssin 
luutnantti Matti Korhosta.

69. Kadettikurssin jalkaväkilinjalta Porin Prikaatiin palvelukseen men-
neet kadetit hyppykurssilla. Vasemmalta Timo Pöysti, Mauri Rauhala, 
Antti-Jussi Väinölä ja Juha Pietilä. Kuvasta puuttuu Tino Puhakka, 
joka loukkasi jalkansa hypyssä ja joutui keskeyttämään kurssin.
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muistiinpanopaperia.” Torkahtelija itse 
ei huomannut mitään, tosin pila taisi 
tulla esiin myöhemmin muistiinpanoja 
lukiessa…

Viimeistään toisen vuoden aikana 
kouluttamistaidon opettaminen nousi 
koulutuksessa keskeiseksi. Kadeteille 
opetettiin harjoitusten järjestämiseen 
ja rutiineihin liittyviä asioita huomatta-
vasti enemmän kuin nykyään. Käytän-
nön kouluttamistaidosta oli työelämään 
siirryttäessä huomattava hyöty, var-
sinkin kun henkilökuntaa saattoi olla 
hyvin vähän ja vasta valmistunut 
upseeri joutui kantamaan varsin pian 
paljon vastuuta. Tärkeimpänä Kadet-
tikoulusta saamanaan oppina Pöysti 
mainitseekin juuri hyvän koulutustai-
dollisen valmiuden, joka mahdollisti 
mm. perusyksikön päällikön sijaisena 
toimimisen pian valmistumisen jäl-
keen. Toisaalta kadettiajoilta juontavat 
juurensa monet läheiset ihmissuhteet, 
joten tietyssä mielessä koulutuksen 
suurin anti oli tähän päivään saakka 
jatkuneen erinomaisen kurssihengen 
syntyminen. ”Ehdottomasti paras 
kokemus kadettiajalta ovat mahtavat 
kurssikaverit ja syntynyt yhteishenki”, 
Pöysti toteaa. 

Nykyisellä paikallaan Kadetti-
koulun johtajana Pöystillä on hyvä 
näköalapaikka tämän päivän kadetti-
koulutukseen. ”Kokonaisuudessaan 
voisi sanoa, että omiin kadettiaikoihi-
ni verrattuna jotkut asiat ovat pysy-
neet hyvinkin samankaltaisina, jotkut 
muuttuneet merkittävästi. Etenkin 
perinneasioissa muutokset ovat olleet 
hyvin vähäisiä. Perinnetapahtumat 
ovat edelleen samat ja ne toteutetaan 
yhtä arvokkaalla tavalla kuin ennen-
kin. Opetuksen sisältö puolestaan on 
muuttunut suhteellisen paljon jo tutkin-
nonuudistuksenkin takia, lisäksi opetus 
on nykyään paljon yksilöllisempää ja 
yliopistomaisempaa”, Pöysti summaa.

Nykyajan kadetin elämää 

Henrika Malmström sanoo aina olleensa 
”poikatyttö”. Lapsuusajan harrastuksiin 
kuuluivat mm. VPK, jalkapallo poiki-
en joukkueessa sekä tunturimopolla 
ajelu. Herätys armeijauraan kuitenkin 
tuli kuunnellessa armeijan käyneiden 
inttijuttuja. Suoralta kädeltä hän ei kui-
tenkaan uralle uskaltanut lähteä; yliop-
pilaskirjoitusten jälkeen hän kirjoittautui 

Åbo Akademihin ja luki siellä vuoden 
verran kansantaloutta. Vasta tämän jäl-
keen hän uskaltautui naisten vapaaeh-
toiseen palvelukseen Dragsvikiin. Jo 
viikon palveluksen jälkeen hän huo-
masi tehneensä oikean valinnan: ”tämä 
on kotini”, hän tuumi silloin.  

Varusmiespalveluksen jälkeen 
Malmström jäi sopimussotilaaksi. So-
pimussotilaiden oletettiin hakevan Ka-
dettikouluun ja niin myös Malmström 
löysi itsensä pääsykokeista. Pääsyko-
keet olivat hänelle ruotsinkielisenä kova 
koettelemus: kokeet olivat suomeksi ja 
tämä oli Malmströmille vaikeaa, sillä 
hän oli oppinut puhumaan suomea oike-
astaan vasta RUK:ssa. Fyysinen osuus 
triatlonia tosissaan harrastavalle Malm-
strömille ei sen sijaan ollut temppu eikä 
mikään. ”Ihmetytti vähän, kun naisil-
ta vaadittiin tuolloin ainoastaan 2300 
metrin cooper-tulosta.” Itse hän juoksi 
melkein 1000 metriä vaadittua enem-

män. Kieliongelmista huolimatta Malm-
ström oli testit läpäisseiden noin 50%:n 
joukossa ja opinnot alkoivat syksyllä 
2003 rannikkojääkäriopintosuunnal-
la. Hän suoritti upseerin perusopinnot 
mutta keskeytti ne pariksi vuodeksi 
palatakseen yliopistoon opiskelemaan 
maisteriksi salamavauhtia. Vuonna 2005 
hän palasi jälleen kadetiksi.

Verratessaan elämää varusmiehenä 
ja kadettina hän toteaa aluksi kokeneen-
sa kadettina olon jatkeena varusmies-
palvelukselle. Elettiin tiiviisti, kovassa 
kurissa ja kadettikasvatus oli välillä jopa 
hieman vauhdikastakin. Verratessaan 
kadetin elämää yliopisto-opiskeluunsa 
hän kuitenkin totesi kadetilla olevan 
monessa mielessä helpompaa. ”Pak-
koluennoista huolimatta oli jotenkin 
helppoa, kun aina kerrottiin mitä seu-
raavaksi tehdään. Henki oli myös pa-
rempi, sillä muita autettiin, jos joku oli 
jostain syystä hukassa.  Lisäksi ruoka ja 

Henrika Malmström
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vaatteet olivat talon puolesta ja päivära-
haakin maksettiin.”

Vuosien saatossa kurssien väliset 
suhteet ovat muuttuneet: 2000-luvul-
la eivät vanhempien ja nuorempien 
kadettien välit vaikuta enää kovin 
muodollisilta. ”Ensimmäisenä vuonna 
vanhukset Merisotakoulussa tuntuivat 
joskus pelottavilta. Monta kertaa sain 
olla selittämässä esimerkiksi sitä, miksi 
juoksentelin ympäri Suomenlinnaa tais-
teluvyö päällä (kyseessä oli juoksun voi-
maharjoittelu). En usko, että tämä enää 
vaikuttaa tulevan upseeriurani aikana 
yhteistyöhön vanhempien upseereiden 
kanssa. Itse olen ystävystynyt muuta-
man nuoremman kadetin kanssa, koska 
esimerkiksi urheilu yhdistää. Muuten 
en koe, että vuosikurssit olisivat paljon 
tekemissä.” Malmstömin mukaan kui-
tenkin vanhemman kurssin velvollisuu-
tena on edelleen kasvattaa nuorempia 
kadetteja upseereiksi sekä korjata ha-
vaitut virheet. ”Kun eletään sotilasyhtei-
sössä, tulee nuoremman ja vanhemman 
sotilashenkilön eron olla selvä.” 

Malmström näkee kouluttajat lä-
hinnä esikuvina ja auktoriteetteina. 
Kouluttajat sijoittuvat varusmiesajan 
kouluttajien ja siviiliyliopistolehtoreiden 
välimaastoon, toteaa Malmström, jolla 
on kokemuksia molemmista. ”Kou-
luttajat ovat olleet asiallisia ja heidän 
suhtautumisensa on muuttunut kurssin 
lähetessä loppuaan. Lopussa meihin 
suhtauduttiin melkein kuin työtoverei-
hin. Yhdestä kouluttajasta olen myös 
saanut ajan myötä oman mentorini. 
Hänen kanssaan uskallan puhua kaikesta 

ja saan tukea kun pyydän. Oikeastaan 
olisi hyvä, jos jokaisella kadetilla olisi 
vanhempi tukihenkilö, joka voisi auttaa 
silloin, kun itsellä tuntuu vaikealta.”

”Perinnekasvatus oli vilkkainta 
’simppuvuotena’. Silloin simppu oppi 
tehokkaasti talon tapoihin ja sai tietää 
oman arvonsa. Varsinkin Merisotakou-
lussa on paljon vanhoja perinteitä, jotka 
aikanaan tuntuivat koviltakin, mutta 
nykyään olen todella ylpeä niistä. Silti 
joskus kävi mielessä, voitaisiinko välillä 
keskittyä olennaiseenkin. Viimeisellä 
vuosikurssilla perinteet näkyvät lähinnä 
perinnejuhlissa. Neljännen vuosikurssin 
kadetin tulee jo ymmärtää upseeriperin-
teiden ja kadettikasvatuksen merkitys.” 
Kadettikasvatuksen suhteen hänelle ei 
ole tullut vastaan ylilyöntejä. 

Malmström kokee, että koulutus on 
teoriapainotteista kaikkine luentoineen 

kello 8-17 välillä. Taktiikan harjoituk-
set ja ampumaharjoitukset ovat olleet 
hyvin opettavaisia, sillä teoria on niissä 
onnistuttu yhdistämään käytäntöön. 
”Käytännön koulutusta on ollut sitten 
enemmän eriytyvissä opinnoissa puo-
lustushaarahaara- ja aselajikouluissa. 
Varsinkin varusmiesten johtaminen on 
ollut hieno kokemus, koska silloin joh-
taminen tuntuu mielekkäämmältä kuin 
vertaisjohtaminen, jota kadettiaikana on 
ollut kuitenkin enemmän.”

Kadettiajalta mieluisimpina muis-
toina hän pitää erilaisia urheilutapahtu-
mia. Urheilijoista on muodostunut oma 
tiivishenkinen pienryhmänsä, joka on 
käynyt ympäriinsä edustamassa suoma-
laisia kadetteja. Joskus on tullut muilta 
kadeteilta hieman kitkerääkin komment-
tia tyyliin ”sukkahousuryhmä se vaan 
treenailee”. Kadettiaikana on tietysti sat-
tunut monenmoista, mutta Malmström 
toteaa, että tapahtumat ovat vielä niin 
tuoreita, ettei niitä vielä uskalla julki-
sesti muistella.  

Alkavasta upseerinurasta hän odot-
taa mielenkiintoista, mutta suhtautuu 
siihen nöyrästi. ”Koen itseni epävar-
maksi, kun on aika siirtyä työelämään. 
Olen oppinut paljon, mutta tuntuu siltä, 
että en hallitse mitään tiettyä alaa. Olen 
kuitenkin oppinut perusteet täällä ja 
toivon, että työssä opin kaiken muun. 
Hyvin harjaantunut olen teoreettisesti.” 
Tärkeimpänä oppinaan Kadettikoulusta 
Malmström pitää sitä, että hän on oppi-
nut tai ainakin yrittänyt oppia tulemaan 
toimeen kaikkien ihmisten kanssa. Myös 
opiskelujen myötä kasvanutta itsekuria 
hän pitää arvossa. 

Henrika Malmström hiihtämässä naisista koostuvassa partiossa 
puolustusvoimien partiohiihtokilpailussa.

92.kadettikurssin ja 75.merikadettikurssin ylentämistilaisuus 16.4.2009.
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Suomen laulu syntyi Virolahdel-
la pääsiäisenä 1842. Laulu oli 
kahden nuoren kadetin aikaan-

saannos. Kadetti Johan Baeckman oli 
laulun säveltäjä ja sovittaja ja kadetti 
Emil von Qvanten laulun sanoittaja. 
Molemmat kadetit opiskelivat Hami-
nan Kadettikoulussa. Vasta runsaan 
kymmenen vuoden kuluttua Fredrik 
Pacius sävelsi samaan runoon oman 
melodiansa, joka on jäänyt elämään. 
Miksi ei Suomen laulun ensimmäistä 
sävellystä ole kuultu? Moni musiikin 
historian tutkija on yrittänyt selvittää 
minne alkuperäinen sävellys on ka-
donnut. 

Suomen laulun synnyinsija 
- Harjun kartano

Kadetti Baeckmanin isä Fredrik Wil-
helm Baeckman oli orvoksi jäänyt 
poika, joka sai kasvatuksensa kaptee-
ni Gustaf Schatelovitzin perheessä. 
Fredrik Baeckmanin joutui sattumalta 
kuuluisan venäläisen upseerin evers-
ti Jakov Kulnevin tulkiksi. Eversti 
Kulnev otti hänet mukaansa sotaret-
kille, joiden seurauksena Baeckmanista 
tuli sotilas ja everstiluutnantti. 1800-

luvun alkupuolella Fredrik Baeckman 
osti Virolahdella sijaitsevan Harjun 
hovin kruununvouti Anton Elfvin-
giltä. Baeckmanilla oli kaksi poikaa 
Woldemar ja Johan, jotka molemmat 
opiskelivat Haminan Kadettikoulussa. 
Haminaan oli vain vajaat 30 kilomet-
riä, joten pojat kävivät usein kotonaan. 
Harjun tilan rauhalliseen elämään ka-
dettien vierailut toivat aina vaihtelua. 
Pääsiäisenä 1842 nuorempi veli Johan 
August, tavalliselta puhuttelunimeltään 
Vaninka, tuli lomalle muutaman tove-
rinsa ja Woldemar veljen kanssa. Jou-
kossa oli Porin seudulta kotoisin oleva 
15-vuotias kadetti Emil von Qvanten, 
joka harrasti runoutta.

Pääsiäisiltana oli kartanon väki 
kokoontunut yhteiseen juhlahetkeen, 
jossa laulettiin ja soitettiin sekä elet-
tiin isänmaallisissa tunnelmissa. Nuori 
Emil von Qvanten ja hyvin musikaa-
linen Johan Baeckman olivat innolla 
mukana. Johan Baeckman oli aloit-
tanut opiskelut Haminan Kadettikou-
lussa viisi vuotta aiemmin kuin hänen 
nuorempi kadettiveljensä Emil von 
Qvanten. Seuraavana aamuna karta-
non vieraat kuuntelivat, kun kadetti 
Emil von Qvanten luki samana aamuna 
ruotsiksi kirjoittamansa runon Suomi-

Sång. Runo luettiin moneen kertaan, 
niin suuresti se miellytti kuulijoita ja 
vielä samana päivänä Vaninka sävel-
si sen ja sovitti laulun neliääniseksi. 
Paikalla olleet kadetit esittivät Suomen 
laulun seuraavana päivänä kartanon 
pääsiäisjuhlassa. Esitys oli onnistunut 
ja sai valtaisat suosionosoitukset, jopa 
siinä määrin, että uudesta laulusta ja 
sen tekstistä puhuttiin kartanon ulko-
puolellakin.

K a k s i  v u o t t a  m y ö h e m m i n 
31.10.1844 runo julkaistiin Helsing-
fors’ Morgonblad-sanomalehdessä. 
Vuodesta 1841 lähtien oli lehden toi-
mittajana ollut Fabian Collan, joka oli 

Musiikki on aina kuulunut tavalla tai toisella 
sotilaselämään. Usein tarkoitetaan silloin lähinnä 

sotilasmusiikkia. Monet sotilaat ovat ansioituneet myös 
muunlaisen musiikin parissa. Suomen laulun synty on 

tästä esimerkkinä.

Teksti:  Matti Orlamo

Haminan kadettiupseerit 
musiikkitaiteen parissa

Suomen laulun säveltäjä  
- everstiluutnantti Johan Baeckman

Matti Orlamo



Kylkirauta 2/200931

artikkelit

ajanut suomalaisuuden asiaa. Oli siis 
aivan luonnollista, että runon teksti 
päätyi juuri tuon sanomalehden si-
vuille. Emil von Qvantenin runo oli 
seuraava:

”Suomi-Sång

Hör hur’ herrlig sången skallar
Mellan Wäinös runohallar
Det är Suomis sång!
Hör! De höga furor susa,
Hör! Hur’ djupa strömmar brusa:
Det är Suomis sång!

Se! Bland drifvor högt vid polen
Strålar klar midsommarsolen:
Det är Suomis sång!
Se! På himlens mörka båga
Nattens norrskensflammor läga:
Det är Suomis sång!

Och de väna blyga dalar,
Der en bäck bland blomstren 
talar:
Det är Suomis sång!
Och de skogbekrönta fjällar,
Ekande om stjerneqvällar:
Det är Suomis sång!

Öfverallt en röst oss bjuder,
Öfverallt en stämma ljuder:
Det är Suomis sång!
Bröder! Som från Suomi stamma,
Lät oss troget då uppamma
Suomis hellga sång!

Q”

Suomen laulun  
sävellys kadoksissa

Alkuperäistä kadetti Johan Baeckmanin 
sävellystä ei ole löytynyt. Sen sijaan 
laulusta löytyy kylläkin kertomuksia 
ja mielikuvia. Harjun maatilalla ensi 
esityksessä ollut kadetti Gustaf Nyberg 
toteaa Suomen laulun syntyhistoriasta 
myöhemmin pakinassaan Uleåborgs 
Tidning sanomalehdessä vuonna 1881 
seuraavaa: ”En större tonsättare har 
redan givit bättre vingar åt de vackra 
orden, och tusende stämmor hava sedan 
dess låtit den klinga både hos oss och 
i Sverige, men sången uppbrinnelse 
skedde i kretsen av några glada kadet-
ter. Den tillbör äran av at först hava 
sjungit Suomis Sång.”

Kyrko Veckobladet-lehdessä vuo-
delta 1868 on lyhyt kirjoitelma Suomen 
laulusta ja siinä mainitaan, että ”myös 

Baeckmanin sävellys oli kaunis ja 
juhlallinen, mutta on valitettavasti ka-
donnut”. Katoamiselle löytyy varmaan 
monta selitystä. Yhtenä syynä pidetään 
Haminan Kadettikoulussa tapahtunei-
ta kesällä 1842 pidettyjä polttajaisia. 
Silloinen komppanian päällikkö evers-
tiluutnantti Karl Johan Ekenstubbe ei 
ollut lainkaan suopea koulussa har-
joitetuille taideharrastuksille. Hänen 
käskystään hävitettiin sinä kesänä 
kaikki kadettien tekemät taidetyöt, 
runot, taulut ja sävellykset. On varsin 
mahdollista, että silloin hävisi myös 
alkuperäinen Suomen laulun sävellys. 

Ekensubbesta on säilynyt monia 
kertomuksia. Vuonna 1838 suuriruh-
tinas Mikael Pavlovits oli tarkastus-
käynnillä koulussa. Kerrotaan, että 
komppanianpäällikkö kapteeni Ekens-
tubbe häkeltyi ”seremonioilla lisätyn 
vahtiparaatin harjoituksessa” niin, että 
huvittunut tarkastaja alkoi kadettien 
suureksi riemuksi itse johtaa komppa-

niaa. Ekenstubbe tunnettiin kovakou-
raisena opettajana. Lieneekö tämä yksi 
osasyy siihen, miksi niin moni kadetti, 
kuten muun muassa Emil von Qvanten, 
vaikka kuuluikin aateloituun sotilassu-
kuun, keskeytti opintonsa. Emil von 
Qvanten kirjoitti ylioppilaaksi Helsin-
gissä 1846. Hän asettui myöhemmin 
asumaan Tukholmaan, jossa kirjoitti 
lehtiin teatteri- ja musiikkiarvostelu-
ja. Vuonna 1890 hän muutti Roomaan, 
jatkaen kirjoittamista siellä. Kolmetois-
ta vuotta myöhemmin hän kuoli San 
Remossa. Emil von Qvanten ei voinut 
loppuelämänsä aikana enää palata 
kotimaahansa, koska hän otti kirjoi-
tuksissaan tiukasti kantaa venäläistä 
valtakoneistoa vastaan. Vasta kuoltuaan 
hänet saatettiin haudata kotimaahansa 
Mäntsälään.

Everstiluutnantti Johan August Baeckman (1821 - 1868).
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Suomen laulu soi 
uudelleen - Fredrik 

Paciuksen sävelmällä

Fredrik Pacius näki myöhemmin 
vuonna 1844 Helsingfors Morgonbla-
dissa ilmestyneen kadetti Emil von 
Qvantenin runon, innostui siitä ja sä-
velsi oman teoksensa. Laulu ilmestyi 
kymmenen vuotta myöhemmin mies-
kuorolle sävellettynä.

Ensi kerran Paciuksen sävelmä 
kuultiin Helsingissä 6.4.1856 Suomen 
Kirjallisuusseuran hyväksi järjestetyssä 
konsertissa, johon keisari Aleksanteri 
II osallistui.

Kadetit esittivät tämän Paciuksen 
säveltämän laulun Haminan Kadetti-
koulussa vuoden 1857 lopulla. Kouluun 

oli tuolloin saapunut tarkastuskäynnille 
Pietarista Pääesikunnan koulutusosasta 
kenraaliadjutantti Putjáta, joka ihastui 
heti tähän lauluun ja pyysi saada itsel-
leen kopion. Kadettikuoroa johtanut 
sotarovasti Clas Collan pyysi Karl-vel-
jensä kautta Fredrik Paciusta sovitta-
maan laulun yksiääniseksi ja lisäämään 
siihen pianosäestyksen. Säveltäjä täytti 
pyynnön ja teos matkasikin Haminan 
Kadettikoulun johtajan kenraalimaju-
ri Otto von Blomin mukana Pietariin 
vuoden vaihteessa.

Suomen laulun  
sanat suomeksi

Aluksi Suomen laulu esitettiin ruot-
sinkielellä. Alkuperäisessä Qvantenin 

runossa puhutaan Suomesta eikä sitä 
ole käännetty ruotsiksi sanalla Finland. 
Niinpä tulikin ajankohtaiseksi kääntää 
koko runo suomeksi. Moni taiteilija on 
osallistunut laulun suomentamiseen, 
mutta nykyisen suomenkielisen tekstin 
on tehnyt viipurilainen kansanvalis-
tus- ja suomalaisuusmies Aleksanteri 
Rahkonen kansallisrunoilijamme J. L. 
Runebergin opastamana. Konserteissa 
ei lauleta kaikkia säkeistöjä. Tavaksi on 
tullut laulaa ensimmäinen ja viimeinen 
säkeistö. Suomen laulun suomenkieli-
set säkeet ovat seuraavat:

Suomen laulu

Kuule, kuinka soitto kaikuu,
Väinön kanteleesta raikuu!
Laulu Suomen soi! Laulu 
Suomen soi!
:,: Kuule, hongat huokaileepi,
kuule kosket pauhaileepi!
Laulu Suomen soi! Laulu 
Suomen soi!:,:

Katso hanget pohjoisessa
välkkyy päivän paistehessa!
Laulu Suomen soi! Laulu 
Suomen soi!
:,: Katso, Pohjan taivas öillä
säihkyileepi sädevöillä!
Laulu Suomen soi! Laulu 
Suomen soi!:,:

Kukkivissa laaksoloissa
purot pulppuu pensastoissa.
Laulu Suomen soi! Laulu 
Suomen soi!
:,: Metsät soivat harjanteilla,
tuulet tuolla tuntureilla.        
Laulu Suomen soi!:,:

Kaikkialla ääni kaikuu,
kaikkialla kielet raikuu.
Laulu Suomen soi! Laulu 
Suomen soi!
:,: Sydäntä jos suotu sulle,
murheess’, ilossakin kuule
Suomen laulua!  Suomen 
laulua!:,:

Everstiluutnantti, Directus cantus 
Matti Orlamo toimii laaja-alaisesti 
musiikkitaiteen alalla ja on myös Kaa-
derilaulajien laulunjohtajan  ja Kadet-
tikuoron johtaja. 

Runoilija, vuoden 1842 kadetti Emil von Qvanten (1827 - 1903).
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Teksti: Mikko Salasuo

Kuka saa tutkia  
varusmiestä ja armeijaa?

Kahteen kertaan varusmiespalveluksen 
P-kauden suorittaneena omaan melko 
poikkeavan kokemuksellisen suhteen 
varusmiespalveluun. Lienen myös siitä 
kummallinen tuplamortti, että olen luke-
nut lähes kaikki varusmiespalvelua käsit-
televät tutkimukset Suomessa, palvelusta 
koskevat strategiat ja seurannut aktiivi-
sesti julkista keskustelua. Perinteisessä 
katsannossa olen kummajainen, sillä en 
edusta puolustusvoimia, varusmiesliittoa 
tai muuta armeijaan liittyvää tai sitä vas-
taan olevaa tahoa. 

Olen 36-vuotias talous- ja sosiaali-
historian dosentti, menneen vuosisadan 
ylimatruusi, jolle tarjoutui ainutlaatuinen 
mahdollisuus osallistua Suomen Aka-
temian rahoittaman VARU -hankeen 
yhteydessä uudelleen palvelukseen. Kol-
legani Tommi Hoikkalan kanssa suori-
timme talvella 2008 P-kauden Kainuun 
Prikaatissa, havainnoiden, haastatellen ja 
keräten muuta aineistoa. Tämä oli huikea 
näköala varusmiespalveluun ja sen todel-
lisuuteen. Suosittelen lämpimästi toista 
kierrosta kaikille. Viimeisen haastattelun 
teimme joulukuussa 2008. Nyt työn alla 
on kirja varusmiehen kokemuksesta ja 
terveystajusta. Sen työstäminen alkoi 
elokuussa 2008 ja kirjakauppoihin teos 
ilmestynee alkusyksystä 2009.

Vastasiko  
käsitykseni nykyisyyttä?

Maailma oli toisenlainen vuonna 
1992 ja samoin varusmiespalveluksen 
luonne, vai oliko? Lähtiessäni kentälle 
virittäydyin kohtaamaan samanlaisen 
kokemuksen kuin 15 vuotta aiemmin. 
Kerran koettuna tiesin pääpiirteittäin mitä 
tuleman pitää ja siksi olinkin huolissani. 
En ollut niinkään huolissani itsestäni, 
vaan kollegastani, joka 54-vuotiaana 
sivarina joutuisi melkoiseen mankeliin. 

Syvin pelkoni hänen kohdallaan liittyi 
1970-luvulla kiteytyneeseen elämän-
katsomukseen, jossa sodalla, aseilla ja 
väkivallalla ei ole sijaa. Vaikka Hoik-
kala tupladosenttina on piin kova am-
mattitutkija, voi humaanin ideologian ja 
todellisuuden törmäyskurssi olla tiukan 
eksistentiaalisen itsetutkiskelun paikka. 
Asetta hän ei palveluksessa kantanut 
mukanaan ja se valinta osoittautui oike-
aksi. Hänen mukaansa se olisi tuottanut 
ongelmia lähinnä mekaanis-teknisenä 
härpättimenä, mutta itse luulen tappa-
miseen tarkoitetun työkalun räpläämi-
sen aiheuttaneen pikemminkin henkistä 
angstia. Nyt kaikki meni aivan putkeen, 
ilman angsteja, sopeutumisongelmia tai 
muita häiriötekijöitä ja tutkimuksellisesti 
kenttävaihe oli todellinen menestys.

Entäs minä, miten ennakkokäsitykse-
ni vastasi eteen tullutta varusmiespalve-
luksen todellisuutta? Perusinfrastruktuuri 
on edelleen olemassa, tuvissa 10 jamp-
paa, rynkyt asekaapeissa, siivouspal-
velut ennen vapaita, sulkeiset samoin 
manööverein, eli lopulta ero aiempaan 
oli suhteellisen vähäinen. Toki muu-
tosta oli tapahtunut. Suurin, näkyvin ja 
tuntuvin oli kaiken ”turhan” hyppyyttä-
misen merkittävästi vähentynyt määrä. 
Alokkaiden kyykyttämisen tilalle oli 
tullut selvästi toimintaorientoituneempi 

työote. Myös varusmiesryhmänjohtajien 
ja alokkaiden välinen suhde on inhimil-
listynyt, eikä heidän välillään kulje syvää 
juopaa. Oli muitakin pieniä asioita, mutta 
palveluksen luonne oli lopulta muuttu-
nut hämmästyttävän vähän. Oppimisen 
näkökulmasta kehitys on ollut positiivis-
ta ja uskon kahden kierroksen jälkeen 
kykeneväni purkamaan rynkyn alle 10 
sekunnissa vaikka unissani.

Sitten katsottiin mitä tästä 
kaikesta on jo sanottu

Väitöskirjantekijämme ja tutkimushar-
joittelijamme olivat alokaskautemme 
aikana keränneet kaiken sen kirjalli-
suuden, joka Suomesta löytyy, ja enem-
mänkin. Saavuimmekin Hoikankankaan 
metsistä keskelle valtavia kirjapinoja. 
Niiden perkaaminen alkoi jo vuonna 
2007 Knut Pippingistä ja kulki kevään, 
kesän ja syksyn 2008 aikana American 
Soldierin ja monien muiden kotimaisten 
ja kansainvälisten kirjoitusten kautta aina 
Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusar-
joihin. Lopulta kahlasimme myös varus-
miespalvelusta käsitteleviä lehtileikkeitä 
mappikaupalla. Teimme hämmästyttävän 
havainnon: varusmiehen kokemus loistaa 
täysin poissaolollaan. Halusimme pelata 
varman päälle ja teimme sähköisiä artik-

Tunnetut sotilaat

Valtiotieteiden tohtori Mikko Salasuo lienee ainoa 
suomalainen, joka on suorittanut varusmiespalveluksen 

peruskoulutuskauden kahdesti puolentoista 
vuosikymmenen välein, vuosina 1992 ja 2008. 

Jälkimmäinen palvelus liittyi Suomen Akatemian 
rahoittamaan VARU-hankkeeseen. Nuorisotutkija 
Salasuo on perehtynyt syvällisesti nuoruuteen ja 

nuoren aikuisuuden erilaisiin ilmiöihin. Tässä artikkelissa 
hän kertoo avoimesti, kriittisesti ja rakentavasti 

kokemuksistaan jälkimmäisellä paljon julkista huomiota 
herättäneellä peruskoulutuskaudella. 
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kelihakuja; tutkimusharjoittelija ravasi 
kirjastoissa ja Googlekin haki, haki ja 
haki. Eikä juuri mitään löytynyt. Ruot-
sista oli tehty jotain oman tulokulmamme 
kaltaista, Vietnamin ajoilta 1960-luvulta 
löytyi pari artikkelia ja Korean sodasta 
oli pusattu jotain. Tilanne oli samalla 
herkullinen ja hätkähdyttävä, olimme 
ensimmäiset sitten Pippingin lyömässä 
yhteiskuntatieteellistä lusikkaa soppaan.

Armeijatutkimukseen perehtynyt 
lukija saattaa tässä kohdin huudahtaa, 
että nyt kirjoittaja ei tiedä lainkaan mistä 
puhuu, sillä löytyyhän Maanpuolustus-
korkeakoulusta varusmiespalvelusta ja 
varusmiehiä käsitteleviä tutkimuksia 
roppakaupalla, samoin kasvatustietei-
den puolelta. Vastaan heti: ei löydy. Suo-
messa on varusmiespalvelusta tutkittu 
asiakirjojen, strategioiden, määrällisten 
mittarien, viikko-ohjelmien ja etäältä kii-
karien kanssa, mutta Pippingin kaltaista 
todellisuutta, epävirallista tasoa, ei ole 
juuri kukaan onnistunut tavoittamaan, 

ei juuri edes koskettelemaan. Viime vuo-
sikymmenten tutkimukset ovat hieman 
kallellaan jos johonkin suuntaan. Pro-
feministiset miestutkijat kirjoittavat se-
kundaarisin ja jokseenkin epämääräisin 
lähtein todellisuudesta ja MPKK:n tutki-
muksista monet muistuttavat käsikirjoja 
siitä, kuinka asioiden tulisi olla. Tarjolla 
on kunnianhimoista etnografiaa, visioita, 
tavoitteita, ideaaleja ja strategioita, mutta 
niiden kautta ei ruohonjuuritaso aukea. 
Osa tutkimuksista on saanut korkeimman 
opinnäytetyön statuksen, mutta muuta-
maa poikkeusta lukuun ottamatta ovat 
kyseiset kirjoitelmat alhaalta ylös kat-
sottuna kapeita. 

Varusmiehen kokema todellisuus ei 
yksinkertaisesti löydä tietään kirjojen si-
vuille. Anteeksi kriittinen sanailu, mutta 
moisen diagnoosin tekemiseen ei tarvita 
dosenttia, tupla-armeijakokemuskin riit-
tää. Kun kerran tälle tielle on lähtenyt, 
lienee syytä hieman selittää. Useiden 
tutkimusten kysymyksenasettelut kos-

kevat varusmiehiä ja koulutusta, teoriat 
ovat suhteellisen yhteneväisiä, mutta 
viimeistään analyysivaiheessa alkaa 
melkoinen varovaisuus sekä etäinen 
kiertely ja kaartelu. Tullaan pisteeseen, 
jonka johtopäätös voisi hyvinkin olla, 
että tässä kohdin homma ei ihan toimi, 
mutta yhtäkkiä lyödään käsijarru päälle 
ja pakitetaan asiakirjojen ja strategioiden 
turvasatamaan. Tulokset tuottavat toistu-
vasti instituutiopuhetta. 

Instituutiopuhe on suhteellisen kri-
tiikitöntä kirjoitusta tai puhetta siitä, 
kuinka asiat on suunniteltu ja kuinka 
todellisuus resonoi hyvin kaiken suun-
nitellun kanssa. Tutkimusten alussa on 
tutkimusongelma tai kysymys, mutta 
analyysin jälkeen on vain strategioita ja 
asiakirjoja tiukasti noudattelevaa todel-
lisuutta. Lukiessani kuudetta vastaavaa 
teosta, alkoivat kellot päässäni päristä. 
Olisin halunnut kysyä tekijöiltä, onko 
kyse todella uskosta erilaisten paperille 
kirjoitettujen asioiden ja todellisuuden 
yhdenmukaisuudesta vai kriittisemmän 
otteen mahdollisista seuraamuksista joh-
tuvasta huolesta tai pelosta?

Julkisen keskustelun 
psykedeelinen ilmapiiri

En halua eritellä niitä kaikkia julkisia 
puheenvuoroja, joita varusmiehistä on 
viimeisen kahden vuoden aikana saanut 
lukea. Milloin jampat ovat liian läskejä, 
milloin yksi motivoitunut ukko korvaa 
10 heikosti motivoitua, on kuulemma 
terveysongelmia ja sopeutumattomuut-
ta, jotka selittävät keskeyttämiset. Jos 
julkisen varusmieskeskustelun haluaa 
tiivistää yhteen sanaan, on tuo sana eit-
tämättä psykedeelinen. Kuulostaa kuin 
kukaan keskustelijoista ei tuntisi juuri 
lainkaan puolustusvoimien strategiata-
son asiakirjoja ja linjauksia. Ne puhuvat 
aivan toisenlaista kieltä kuin Hesarissa 
lausuntoja antavat arvovaltaiset upseerit, 
kansanedustajat tai muut asiaan ”vihkiy-
tyneet.” 

Laardi ei lähde jamppojen kupeelta 
niin kauan kuin koulutuksen ideaalit ja 
strategiat ovat pääosin tahroja paperilla. 
Jonkun olisi syytä alkaa tosissaan pum-
pata esimerkiksi Liikuntakoulutus 2007–
2016:n sisältöä käytäntöön, koska nyt se 
ei siellä ole. Liikuntasymposium 2000 
lupaa paljon, mutta varusmies ei näe 
siitä kuin vilauksen. Entäs ansiokkaan 
liikuntaportaalin (www.mil.fi/liikunta) 

Mikko Salasuo uudelleen peruskoulutuskaudella Kainuun Prikaatissa 
talvella 2008.
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tavoitteet? Huipputason hahmotelmia 
ja suunnitelmia, joiden vaikutus palve-
luskokemukseen ja -motivaatioon olisi 
dramaattinen. Sen sijaan, että puhutaan 
höpöjä julkisuudessa, olisi tartuttava 
härkää sarvista ja saatava koulutusuu-
distus nousukiitoon, sillä se on odottanut 
kiitoradalla seisten varusmiespalveluk-
seen jalkautumista jo 11 vuotta. 

Tutkimusryhmämme kämmenellä on 
melkoinen tabu. Totaalinen laitos, kuten 
Erwin Goffman armeijan kaltaista laitos-
ta kuvaa, ei ota kovin innolla vastaan ul-
kopuolisten kommentoijien näkemyksiä. 
Tässä piileekin eräs kummallinen para-
doksi. Armeija on tottunut julkisessa kes-
kustelussa mustavalkoiseen puolesta tai 
vastaan asetelmaan. Sen sisäistäminen, 
että me, nuorisotutkijat, emme edusta 
kumpaakaan näistä, tuntuu olevan joil-
lekin kovin vaikeaa. Tulokulmamme on 
puhtaasti akateemisesta traditiosta nouse-
va ja pikemminkin rakentavan kriittinen 
kuin millään tavoin poikkiteloin asettuva. 
Me emme ota kantaa puolustuspolitiik-
kaan tai sodankäynnin taktiikoihin, sillä 
siihen ei pätevyytemme riitä, eivätkä nuo 
teemat meitä tutkijoina edes kiinnosta. 
Tutkimuksemme kärkenä on terveys, 
joka koskee sekä palveluksessa olevia 
jamppoja, mutta yhtälailla sen institu-
tionaalisia puitteita armeijassa. Mikäli 

terveyttä, terveyskäyttäytymistä ja -tajua 
haluaa ymmärtää laitoksen yhteydessä, 
on myös itse laitoksen luonne aivan 
olennainen osa tutkimusta. Paradoksin 
ydin piillee siinä, että tuottamamme tieto 
on omiaan palvelemaan puolustusvoi-
mien kehittämispyrkimyksiä yhtälailla 
siinä, missä se tuottaa laajemmalti yh-
teiskuntaan uutta tietoa nuorten miesten 
terveydestä, liikunnasta, ruokailutavoista, 
tupakoinnista, alkoholin käytöstä, ryh-
mätoiminnasta, kasvusta, oppimisesta ja 
monista muista asioista.

Meidän katsannossamme keskity-
tään armeijan sosiaalistavaan ja kansa-
laiskasvattavaan ulottuvuuteen, kysytään 
kysymyksiä, nostetaan esiin pulmia ja 
tarjotaan mahdollisia ratkaisuja. Monet 
näkökulmat edustavat niin kutsuttua 
toista tietoa, sellaista informaatiota, 
jota ei tavoiteta perinteisin kyselyin tai 
asiakirjoja lukemalla. Sen yllättävyy-
den elementtinä lienee monille tiedon-
poliittisen toimintaotteen neutraalius. 
Perinteisesti instituutioiden virallinen 
tieto, kuten professori Jukka Törrönen 
sen muotoilee, koskee vallan ja tiedon 
suhdetta, joka yrittää saada meidät usko-
maan väittämiensä totuudellisuuteen ja 
yleispätevyyteen. Virallinen tieto pyrkii 
siis nimenomaan asioiden ja ihmisten 
hallittavuuteen. Näiden pyrkimysten eri-

lainen luonne omassa tutkimuksessam-
me tekee tuloksistamme ”toista tietoa”, 
tietoa joka ei ole ”jekkulangalla” sidottu 
kireästi kiinni armeijan institutionaalisiin 
käytäntöihin, marssijärjestykseen ja va-
kiintuneisiin tapoihin.

Mitä käyttöä  
”toiselle tiedolle on”?

Kuten olen edellä hieman kärjekkäästi 
esittänyt, on tuottamamme näkökulma 
ja tieto kovasti perinteisestä armeijatut-
kimuksesta poikkeavaa. Näin on, vaikka 
Pippingin jalanjälkiä kuljemmekin 70 
vuotta myöhemmin. Teemu Tallbergin 
tuoreen väitöskirjan havaintoa ohje-
nuorana käyttäen voi väittää, että yh-
teiskunnan ja armeijan välisen suhteen 
tarkastelussa tarvitaan sekä yksilöiden 
että makrotason näkökulmia. Tallberg, 
kuten mekin tulevassa kirjassamme, 
esittää yksilön äänen katoavan uuslibe-
ralistisen joukkotuotantopuheen myötä. 
Ennen fordilaisen joukkotuotantopuheen 
ilmestymistä 1990-luvun lopulla tilanne 
oli hieman toisenlainen. Tuolloin suo-
malainen varusmiesperinne ammensi 
ensisijaisesti sotilasperinteistä ja siitä 
nousevasta pedagogiikasta. Siinä yksilön, 
varusmiehen, kokemuksella ei ollut sijaa, 
ainakaan laajempaan akateemiseen kiin-

2000-luvun jalkaväen koulutusta.
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nostukseen saakka. Poikkeuksiakin toki 
löytyy, kuten Pekka Leimun erinomainen 
väitöskirja Pennalismista ja initiaatiosta 
vuodelta 1985.

Mikä sitten on toisen tiedon rooli. 
Vastaus lienee yksinkertainen ja sen 
juuren voi lukea keskeytysluvuista, pai-
noindekseistä ja suomalaisesta kasvatus-
keskustelusta. Kiihtyvän modernisaation 
katveessa kasvanut ja viihdekulttuurista 
elämänsisältönsä ammentava sukupol-
vi muodostaa varusmiespalvelukselle 
uudenlaisen haasteen. Miesmateria on 
muuttunut ja joukkotuotantokoneessa 
ilmenee tyhjäkäyntiä. Lienee jokaiselle 
päivän selvää, että tässä asetelmassa eivät 
yksilöt helposti muutu, vaan aiheuttavat 
jatkuvaa hankausta sotilaskoulutuksessa. 
Mutta onko vika vain jampoissa? Minä 
vastaan, että näin populistinen tulkinta on 
kapea ja virheellinen. Varusmieskoulu-
tus on voimavara ja resurssi, joka mies-
tenmaterian tavoin kaipaa hienosäätöä. 
Sotilaan taitojen opettaminen ja kansa-
laiskasvatuksen antaminen eivät ole aut-
tamattomassa ristiriidassa, päinvastoin.

Oikeus palvelukseen

Helppo tie ulos on nostaa kynnystä astua 
palvelukseen, mikäli painoindeksi näyt-
tää liian korkeaa lukua. Rakentava sekä 
koko yhteiskuntaa ja puolustusvoimia 
paremmin palveleva reitti on hieman 
mutkikkaampi, mutta vastaa selvästi 
paremmin puolustusvoimien itsensä 
määrittelemiä tavoitteita ja haasteita. 
Kansalaiskasvatus, liikunta ja terve-
ys löytyvät mitä ammattitaitoisimmin 
dokumentoituina puolustusvoimien 
asiakirjoista. Niissä ei aseteta miehiä 
eriarvoiseen asemaan painoindeksien 
tai muiden syiden nojalla, vaan pyritään 
löytämään paikka jokaiselle jampal-
le suorittaa lakisääteinen velvollisuus. 
Näiden tavoitteiden onnistuessa olisi 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus sotilas-
taitojen rinnalla merkittävä. Jos asiaa 
katsoo päälaellaan, voidaankin kysyä, 
eikö kansalaisvelvollisuutta seuraa myös 
kansalaisoikeus? Tämä on käsittääkseni 
yksi demokratian kulmakiviä. Eli jokai-
sella on oikeus suorittaa palvelus, mikäli 
este ei ole täysin ylitsekäymätön. 

Keskustelu jatkuu

Oman tulkintani mukaan puolustus-
voimilla on erinomaiset eväät, suoma-

laisia miehiä koskevan velvollisuuden 
rinnalla, tarjota monimuotoista ja kai-
kille sopivaa palvelusta. Instituution 
sisältä näitä mahdollisuuksia ja koneen 
säätömahdollisuuksia voi olla hankala 
havaita. Toivon, että tutkimusryhmäm-
me kykenee tuottamaan sellaista tietoa, 
näkökulmia ja esittämään myös hankalia 
kysymyksiä, joihin uskalletaan suhtau-
tua rakentavasti. Jo nyt keskustelu nuori-
sotutkijoiden, MPKK:n ammattilaisten, 
Pääesikunnan ja puolustusministeriön 
kanssa kukkii monella saralla hersy-
västi, mutta myös skeptisyyden kireää 
kihinää kuuluu taustalta. Edistyksellä on 
aina vastavoimansa, mutta hyvin poik-
keuksellinen tutkimuksemme osoittaa, 
että puolustusvoimissa puhaltelee uusia 
positiivisia tuulia varusmiespalveluksen, 

Merivoimien koulutusta 1990-luvulla. Mikko Salasuo suoritti varus-
miespalveluksensa merivoimissa vuonna 1992.

-koulutuksen ja kehittämisen ympärillä.
 

Valtiotieteiden tohtori Mikko Sa-
lasuon 2000-luvun noin 50 tieteellistä 
julkaisua käsittelevät laajasti nuoruu-
den ja nuoren aikuisuuden erilaisia il-
miöitä. Mikko Salasuo väitteli vuonna 
2004 huumekulttuureista, minkä jäl-
keen tutkimusteemoja ovat olleet muun 
muassa nuorisotyö, nuorisokulttuuri, 
alkoholikulttuuri, huumevalistus, eh-
käisevä päihdetyö, kansalaisaktivismi 
ja arviointitutkimus. Hän toimii useissa 
asiantuntija- ja johtokuntatehtävissä 
ministeriöissä kansalaisjärjestöissä ja 
kansainvälisillä foorumeilla. 
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Suomen Salpa
Teksti:  Heikki Koskelo

Heikki Koskelo

Linnoittaminen 
pääpuolustusasemassa 

vuosina 1940-41

Välittömästi talvisodan rauhanteon jäl-
keen alkoi uusien rajojen turvaaminen. 
Noissa epävarmoissa oloissa ei ollut 
muuta mahdollisuutta kuin ryhmittää 
maavoimat uusien rajojen läheisyyteen 
sekä aloittaa linnoittaminen. Apua ei 
ollut odotettavissa eikä aikaa hukat-
tavissa. Neuvostoliitto saattoi yrittää 
kesken jäänyttä Suomen valloitustaan 
milloin tahansa. 

Hieman yli viikko rauhansopi-
muksen jälkeen pidettiin 22.3.1940 
ylipäällikön sotamarsalkka C. G. Man-
nerheimin johdolla Inkilän kartanossa 
neuvottelu, jossa hän päätti linnoitta-
misen käynnistämisestä. Ylipäällikkö 
määräsi 28.3.1940 kenraalimajuri E.F. 
Hanellin linnoitustöiden johtajaksi. 
Korostaakseen näiden töiden tärkeyt-
tä ja kiireellisyyttä hän ylensi Hanellin 
kenraaliluutnantiksi ja määräsi tämän 
suoranaiseksi alaisekseen. 

Hanellin suunnitelmana oli ra-
kentaa vuosina 1940 - 42 yhtenäinen 
pääpuolustusasema Suomenlahden ja 

Luumäen välille. Pohjoiseen mentä-
essä rakennettaisiin linnoitteita vesis-
tökapeikkoihin ja tärkeimpien teiden 
suuntiin aina Petsamoon saakka. Myös 
Hankoniemi linnoitettaisiin. 

Rakentamisen periaatteena oli, että 
rajan tuntumaan ryhmittyneet joukot 
vastasivat taktisesta suunnittelusta 
ja kenttälinnoittamisesta. Hanellin 
Myllykoskella oleva linnoitusesikun-
ta huolehti teknisestä suunnittelusta, 
kantalinnoittamisesta louhinta- ja beto-
nitöineen sekä kivi- ja kaivantoesteistä. 

Kantalinnoittaminen toteutettiin 
lähes kokonaan siviilistä palkatun 
työvoiman avulla. Tehtävään saatiin 
maamme suurimmat rakennusurakoit-
sijat. Työvoima hankittiin työnjohtoa ja 
erikoismiehiä lukuun ottamatta työvoi-
matoimistojen kautta. Se organisoitiin 
työpiireiksi ja työryhmiksi. Suurimmil-
laan palkattua henkilöstöä oli vuoden 
1941 keväällä noin 35 000. 

Myös ruotsalaisia vapaaehtoisia 
osallistui rakentamiseen. Ruotsalaisia 
oli parhaimmillaan töissä noin 900 
miestä. Svenska Arbetskåren ( SAK) 
linnoitti keväällä ja kesällä 1940 Viro-
lahden alueella. Yleistilanteen kiristyt-

tyä Pohjolassa ruotsalaiset rakentajat 
poistuivat syksyyn mennessä. Lähti-
essään he jättivät Suomeen tuntuvat 
rahavarat sekä hyvät työkoneet. 

Huoltojärjestelyt olivat mittavat. 
Vuoden 1941 loppuun mennessä oli 
rakennettu yli 700 parakkia majoitusta 
ja ruokailua varten. Linnoitustoimiston 
ylilääkärin johdossa oli parikymmen-
tä sairaalarakennusta. Muonituksesta 
vastasivat työryhmien osalta lotat, 
joita kerrallaan oli näissä tehtävissä 
noin 2000.Varsinaisia lottaloita ra-
kennettiin noin 100 kappaletta. Tätä 
lottatoimintaa johdettiin Lotta-Svärdin 
Rajatoimistosta Luumäeltä.  

Ensimmäiset varat valtion budje-
tista myönnettiin toukokuussa 1940.
Vuoden 1941 budjetista tämä yksin-
omaan linnoittamiseen varattu raha-
määrä oli 5 %. 

Kesään 1941 mennessä rakennet-

Salpa-asema on noin 1200 kilometrin pituinen 
massiivinen puolustusasema, joka rakennettiin 

vuosina 1940–41 ja 1944 Suomen itärajan turvaksi. 
Salpa-asema, jota yleisesti kutsutaan Salpalinjaksi, 

ulottuu Suomenlahdelta Savukoskelle ja sieltä 
kenttälinnoitettuna Jäämerelle asti. Salpalinjan 

muodostama linnoitusketju on Suomen kaikkien 
aikojen mittavin yhtenäinen rakennuskohde. Nykyisin 
se on mahtava linnoitushistoriallinen nähtävyys, johon 

kannattaa tutustua.
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tiin mm. 500 betonilaitetta, kuljetettiin 
paikalleen 350 000 estekiveä sekä kai-
vettiin tai louhittiin taisteluhautaa 150 
km. Näiden kantalinnoitteiden lisäksi 
on otettava huomioon yhtymien raken-
tamat runsaat kenttälinnoitteet. 

Jatkosodan alettua pääaseman lin-
noitustyöt keskeytyivät kesäkuussa 
1941. 

Pääpuolustusaseman  
runko oli syntynyt 

Noin vuoden aikana eli keväästä 1940 
kesään 1941 oli saatu aikaan linnoi-
tuskokonaisuus, jolla oli suuri turval-
lisuutta lisäävä estearvo. Oli syntynyt 
merkittävä ennalta ehkäisevä pelote. 
Linnoituksen aikaansaaminen oli 
osoitus suomalaisten puolustustahdon 
lujuudesta ja ilmaisu maamme turval-
lisuuspolitiikan puolustuksellisuudesta. 

Linnoitus oli luonnollisesti kes-
keneräinen, sillä alkuperäisissä suun-
nitelmissahan oli töiden jatkaminen 
vuoteen 1942 saakka. Puolustusase-
man rakentamisessa olivat talvisodan 
kantalinnoitteista saadut myönteiset 
kokemukset vielä tuoreessa muistissa. 
Kun Mannerheim-linjassa oli noin 100 
betonista ase- tai majoituskorsua, niitä 
oli nyt pääpuolustusaseman eteläises-

sä osassa 100 km:n levyisellä alueella 
lähes nelinkertainen määrä eli noin 
400 . 

Laatokan Meripuolustuksen raskas 
aseistus ja kalusto oli talvisodan päät-
tyä evakuoitu Savonlinnan alueelle. 
Tuo tykistö valmistauduttiin pääasi-
allisesti käyttämään Saimaan vesistö-
alueella. Kaiken kaikkiaan tykkejä oli 
yhteensä yli kolmesataa. Koko tälle 
tykistölIe rakennettiin tuliasemat ja 
tulenjohtopaikat. 

Merkittävimmät heikkoudet pää-
puolustusasemassa olivat syvyyden 
puuttuminen ja panssaritorjuntaky-
vyn vähäisyys. Operatiivista syvyyttä 
pyrittiin lisäämään aloittamalla työt 
syksyllä 1940 linjalla Hamina - Taa-
vetti. Aseman työt jäivät kestolaittei-
den osalta pahasti kesken. Tältä linjalta 
kuljetettiin vuonna 1943 Karjalan kan-
nakselle noin 40 000 estekiveä. Pans-
saritorjunta-aseita riitti vain vähäisessä 
määrin tulikorsujen aseiksi. Korsujen 
tulivoima perustui lähes yksinomaan 
konekivääreihin. 

Neuvostoliiton taholta seurattiin 
huolestuneena rakentamisen edisty-
mistä. Heidän tiedustelunsa oli vilkasta 
koko rakentamisen ajan. Venäläisillä 
oli hyvin muistissaan talvisodan an-
karat taistelut Mannerheim-linjalla. 

Neuvostojohto oli varautunut mar-
raskuussa 1941 laaditussa hyökkäys-
suunnitelmassaan käyttämään runsaasti 
joukkojaan suomalaisten uuden ja en-
tistä vahvemman pääpuolustusaseman 
läpäisemiseen. 

Salpalinja vuonna 1944 

Kun Neuvostoliiton suurhyökkäys oli 
kesäkuun alussa 1944 murtanut suo-
malaisten puolustuksen Karjalan kan-
naksella, aloitettiin linnoitusvalmistelut 
entisessä pääpuolustusasemassa. Tuolta 
ajalta on peräisin Salpa-aseman nimi. 
Suomen marsalkka C.G. Mannerheim 
vahvisti 10.7.1944 puolustusasemalle 
nimen Suomen Salpa. Asemasta alettiin 
kansan keskuudessa käyttää nimitystä 
Salpa-asema tai Salpalinja. 

Salpalinjan linnoitustöitä johta-
maan määrättiin kenraaliluutnantti W. 
Hägglund apunaan erityinen linnoitus-
suunnitteluesikunta. Linnoitusjoukkoja 
siirrettiin nopeasti eri rintamilta. Niinpä 
jo loppukesällä 1944 Salpa-asemassa 
oli töissä noin 30 000 miestä. 

Aseman syvyyttä lisättiin sen 
eteläisimmillä osilla. Virojoen - Mie-
hikkälän alueelle rakennettiin yli 160 
pallokorsua, kymmenkunta majoitus-
korsua sekä erittäin vahvat kenttälin-

Salpalinjaa nykykunnossa.
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noitteet. Lappeenrannan länsipuolelle 
Rutolaan rakennettiin 60 pallokorsua 
sekä kenttälinnoitteita. Kaikkiaan koko 
aseman kenttälinnotteiden määrä nousi 
lähes puolella. Uusia betonilaitteita ra-
kennettiin lähes 300. 

Järvialueen linnoitustykistö otet-
tiin jälleen käyttöön. Tykkikalustoa oli 
kuitenkin jäljellä huomattavasti vähem-
män kuin vuonna 1940. 

Linnoitustyöt loppuivat eräitä jär-
vialueen kohteita lukuun ottamatta 
24.9.1944. Laitteet ja asemat luovu-
tettiin jälleen rintamilta Salpalinjalle 
siirtyneille yhtymille. 

Tietoisuus siitä, että suomalaiset 
linnoittavat voimakkaasti jo ennestään 
vahvaa Salpa-asemaa, oli osaltaan vai-
kuttamassa Neuvostoliiton päätökseen 
olla jatkamatta suomalaisten torjunta-

taisteluihin pysähtynyttä hyökkäystään 
kesällä 1944. 

Salpalinja sotien jälkeen 

Liittoutuneiden valvontakomission 
neuvostoliittolainen osapuoli oli hyvin 
kiinnostunut Salpalinjasta. Se sai tarkat 
tiedot asemasta käytyään heti maahan 
tultuaan linnoitusesikunnassa Mylly-
koskella. Komissio suoritti tarkastuksia 
syksyn 1944 ja kevään 1945 aikana.

Syyskesästä 1945 venäläiset eh-
dottivat liittoutuneiden ulkoministeri-
en kokouksessa, että Suomen itärajan 
linnoitteet tulisi räjäyttää. Tähän eh-
dotukseen muut voittajavallat eivät 
enää suostuneet. Venäläiset joukot 
miehittivät Kuusamon syyskuussa 
1944. Lähtiessään marraskuun lopulla 

he räjäyttivät Salpalinjan rakennelmat 
ja veivät mennessään teräksisiä tähys-
tyskupuja. Venäläisten toimet aseman 
tuhoamiseksi antavat kuvan siitä, että 
he antoivat suuren arvon suomalaisten 
puolustusrakenteille. 

Yya-sopimuksen velvoitteiden mu-
kaisesti Suomen puolustuksen paino-
piste 1950-luvulta alkaen oli Lapissa 
sekä Lounais- ja Etelä - Suomessa. 
Neuvostoliiton uhkaan kuitenkin va-
rauduttiin peitetysti. Valmistauduttiin 
käyttämään reservejä Salpa- asemassa 
ja kasvatettiin itärajan rajavartiojouk-
kojen määrää. Näiden suunnitelmien 
mukaisesti Salpalinjan asemat valmis-
tauduttiin ottamaan jälleen käyttöön. 
Asemien vuosittainen kunnostus käyn-
nistettiin vuonna 1950 ja sitä jatket-
tiin huoltovälejä ja kohteita tarkentaen 

Betonibunkkerin raudoitusta.

K
uv

a 
P

uo
lu

st
us

vo
im

at
.



Kylkirauta 2/200941

artikkelit

1900 - luvun lopulle saakka. Salpalinja 
oli näin ollen oleellinen osa puolustus-
ratkaisuamme vuosikymmeniä sotien 
jälkeenkin. 

Alueellisen puolustuksen periaat-
teet otettiin käyttöön taktiikassamme 
1970-luvulla. Silloin luovuttiin ns. 
linjapuolustuksesta, jota järjestelmää 
Salpalinja edusti. Salpalinjan asemi-
en hyödyntäminen tuli harkittavaksi 
kohde kohteelta. Itse linja puolustuksen 
runkona menetti vähitellen merkityk-
sensä. Rekyylittömien panssaritorjun-
ta- aseiden tultua käyttöön 1960-luvulla 
niiden käyttö asepesäkkeiden suljetuis-
sa tiloissa oli mahdotonta. Näin myös 
asepesäkkeiden merkitys alkoi hiipua. 

Salpalinjan betonisten ase- ja ma-
joitustilojen voidaan katsoa edelleenkin 
antavan hyvän suojan vihollisen tulta 
ja sään vaikutuksia vastaan. Syksyllä 
1995 VTT teki tutkimuksen betonilait-
teiden tilasta. Tutkimuslaitos totesi, että 
laitteet ovat erinomaisessa kunnossa 
ja betonin puolesta ne voidaan ottaa 
käyttöön milloin tahansa. Parhaimmille 
rakenteille on aikoinaan asetettu 500 
- 1000 kg:n lentopommien kestävyys-
vaatimus. Tämä lujuus on siis edelleen-
kin voimassa. 

Salpalinjan merkitys 

Salpalinjassa ei koskaan taisteltu. Se 
täytti tehtävänsä osoittamalla ennal-
ta ehkäisykykynsä vuosikymmenien 
ajan. Salpalinjaa voidaan täydellä 
syyllä pitää eräänä kansakuntamme 
merkittävimmistä monumenteista. 
Tuo kokonaisuus on ainoa linnoitus 
maassamme, jonka suomalaiset itse 
ovat suunnitelleet ja rakentaneet. Se 
on myös erinomainen osoitus suo-
malaisten linnoittajien taktisesta ja 
teknisestä osaamisesta. Asema kestää 
vertailun minkä tahansa eurooppalai-
sen puolustusaseman kanssa. Meidän 
suomalaisten on ymmärrettävä oman 
työmme merkitys ja vihdoin nostettava 
oma linnoituksemme sille kuuluvaan 
arvoonsa. 

Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo 
toimi viimeksi Itäisen Maanpuolus-
tusalueen komentajana. Hän siirtyi re-
serviin vuonna 1996. Hän on toiminut 
mm. Salpalinjan Perinneyhdistyksen 
puheenjohtajana. 

Kahden konekiväärin korsun tähystyskupu on naamioitu sementti-
sellä kannolla luonnonkiveksi.

Salpalinjan panssariestettä Lappeen Rutolassa vuonna 1941.
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Japanin turvallisuuspoliittisesta tilan-
teesta tekee erikoislaatuisen maan 
pasifistinen perustuslaki ja erityises-

ti sen artikla 9, joka itse asiassa kieltää 
Japanilta puolustusvoimat ja varsinkin 
sotavoiman käytön Japanin ulkopuolel-
la. Käytännössä kuitenkin Korean sodan 
jälkeen 1954 perustettu itsepuolustus-
voimat on varsin moderni ja tehokas 
sotavoima, jonka aktiivimiesmäärä 239 
000 on 21:ksi ja puolustusbudjetti kuu-
denneksi suurin maailmassa. Budjetti oli 
49 mrd USD vuonna 2008. 

Japanin Itsepuolustusvoimat muo-
dostuvat maa-, meri- ja ilmaitsepuolus-
tusvoimista. Maavoimiin kuuluu noin 
147 000 sotilasta ja se on organisoitu 
alueellisesti viiteen armeijaan. Tässä 
on siis samankaltaisuutta verrattuna 
Suomen järjestelmään. Tärkeimpiin 
joukkoihin kuuluvat 9 jalkaväkidivisi-
oonaa, panssaridivisioona sekä muutama 
prikaati. Maavoimien kalusto on pääosin 
kotimaista tai amerikkalaista tuotantoa. 
Esimerkiksi panssarivaunut, Tyypit 90 ja 
74, ovat japanilaisia. Ilmavoimiin puo-
lestaan kuuluu noin 46 000 sotilasta ja 
330 taistelukonetta, muun muassa noin 
160 kappaletta F-15-hävittäjiä. Meri-
voimiin kuuluu 46 000 sotilasta ja noin 
120 taistelualusta. Merivoimista mainit-
takoon, että sillä on ollut vuodesta 2003 
käytössä helikopteriristeilijä, käytännös-
sä helikopteritukialus. Sen rakentaminen 
on aiheuttanut Japanissa paljon keskus-
telua siitä, rikkooko se käytännössä ar-
tikla 9:n määräyksiä. Joka tapauksessa 
ensimmäinen japanilainen tukialus sitten 
toisen maailmansodan kertoo osaltaan 
maan muuttuvasta asennoitumisesta 
puolustukseen.

Turvallisuusympäristö

Japanin turvallisuusympäristö on sangen 

haasteellinen. Huolenaiheet ovat pääosin 
varsin samanlaisia kuin Euroopassakin: 
kansainvälinen tilanne yleensä ja erityi-
sesti tilanne lähiympäristössä sekä lisäk-
si sisäiset turvallisuusuhat terrorismista 
luonnonkatastrofeihin. Turvallisuuspoli-
tiikan pääalueina pidetään Japanin alueen 
puolustamisen lisäksi yhteistyötä Yhdys-
valtojen sekä kansainvälisten yhteisöjen, 
erityisesti YK:n kanssa. 

Lähiympäristön haasteena numero 
yksi on arvaamaton naapuri, Pohjois-
Korea. Varsinkin sen ydinohjelma sekä 
ohjuskokeet huolestuttavat. Japanilaiset 
seuraavat myös tiukasti Kiinan tekemi-
siä ja sen varustautuminen huolestuttaa. 
Venäjän kanssa puolestaan hiertää vanha 
kiista Kuriilien saarten omistuksesta, 
vaikkei se lienekään tällä hetkellä huo-
lista päällimmäisenä.

USA:n  
strateginen kumppani

Japanin suhde USA:han on ollut perin-
teisesti hyvin kiinteä toisen maailman-
sodan jälkeen. Alussa suhde oli lähinnä 
pakkoavioliitto, kun ”valkoinen shogun” 
kenraali McArthur saneli japanilaisille 

mitä tulee tehdä. Sittemmin tuo suhde 
on muuttunut enemmän tasavertaiselle 
pohjalle. Vaikka amerikkalaisten läsnä-
olo esimerkiksi eteläisellä Okinawalla 
on joskus hiertänyt paikallisia asukkaita, 
on heidän läsnäolonsa silti japanilaisten 
mielestä toivottua. USA:n uuden pre-
sidentin astuttua virkaansa japanilaiset 
seurasivatkin tarkkaan miten USA:n 
suhtautuminen vanhaan liittolaiseensa 
muuttuu. Japanilaisten pelkona on eten-
kin USA:n ja Kiinan välien lämpenemi-
nen, joka väistämättä puolestaan johtaa 
Japanin joutumiselle sivummaksi. En-
sivaikutelma Obaman hallinnosta kui-
tenkin on, että Japani pysyy edelleenkin 
USA:n Aasian-politiikan peruspilarina, 
strategisena kumppanina numero yksi. 
Tämän totesi mm. ulkoministeri Hillary 
Clinton hänen vieraillessaan Japanissa 
oman vierailumme aikana. 

USA:n intresseissä on ollut vuoden 
2001 jälkeen terrorismin vastainen 
taistelu. USA on alkanut edellyttää Ja-
paniltakin osallistumista tähän toimin-
taan. Japani onkin lähettänyt joukkoja 
mm. Afganistaniin, Irakiin, Golanille ja 
Ruandaan. Uusimpana aluevaltauksena 
kansainvälisissä tehtävissä on kahden 

Japanin turvallisuuspolitiikka on uuden ajan 
kynnyksellä. Toisen maailmansodan jälkeinen tiukka 

sitoutuminen vain kotimaan puolustukseen on 
rauhanturvaoperaatioihin osallistumisen myötä muuttunut. 

Myös USA:n läsnäolon vähentyminen Japanissa sekä 
epävakaa turvallisuusympäristö koettelevat Japanin 

puolustuspolitiikan perusteita. Kirjoittajat saivat 
mahdollisuuden vierailla Scandinavia – Japan Sasakawa 

säätiön myöntämän apurahan turvin Japanissa helmikuussa 
2009 tutustuen Japanin turvallisuuspolitiikkaan ja sen 

itsepuolustusvoimiin. 

Japanin turvallisuuspolitiikka 
uuden ajan kynnyksellä

Teksti:  Vesa Autere & Marko Laaksonen
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sota-aluksen lähettäminen merirosvo-
jahtiin Somalian edustalle. Silti Japani 
on vielä pieni tekijä rauhanturvaami-
sessa. Osallistumista rajoittaa ennen 
kaikkea pasifistinen perustuslaki, jota 
on aina ulkomaan operaatioissa jollain 
lailla tulkittava. Esimerkiksi Somalian 
tapauksessa valtuutus tulee kansallisen 
meripoliisilain nojalla. Itse missioissa 
lainsäädäntö aiheuttaa ongelmia. Esi-
merkiksi, jos Irakissa japanilaissotilaita 
suojannut australialaispataljoona olisi 
joutunut hyökkäyksen kohteeksi, olisivat 
japanilaiset joutuneet seuraamaan hyök-
käystä sivusta niin kauan kuin eivät olisi 
itse joutuneet suoranaisen hyökkäyksen 
kohteeksi.  

Puolustusministeriössä  
10 000 työntekijää

Virallinen vierailuohjelma alkoi tutustu-
misella Japanin Puolustusministeriöön, 
joka sijaitsee Ichigayan alueella Tokios-
sa. Aloitimme vierailun tutustumalla 
Ichigaya Memorial Hall:iin. Memorial 
Hall oli alun perin osa kadettikoulua, 
jonka rakennus oli rakennettu vuonna 
1937. Ministeriö muutti Ichigayaan Rop-
pongista vuonna 2000, jolloin elegantti 

valkoinen sisääntuloaula Grand Hall 
ja muutama muu huone remontoitiin. 
Grand Hallissa kokoontui mm. vuonna 
1948 kansainvälinen sota-oikeus, joka 
tuomitsi Japanin sodan ajan pääminis-
terin ja muutaman muun johtajan hirtet-
täväksi sotarikoksista. Muuten halliin ja 
muihin huoneisiin on koottu japanilaisia 
sotilaspukuja, mitaleita, muistoesineitä 
ja valokuvia historian menneiltä vuosil-
ta. Memorial Hall jätti mieliin erittäin 
mieleenpainuvan katsauksen Japanin 
historiasta toisessa maailmansodassa ja 
sen jälkeen. 

Ministeriössä ohjelmaan kuului Ja-
panin Itsepuolustusvoimien yleisesittely, 

ministeriön kokoonpanon, toiminnan ja 
toimitilojen esittely sekä lyhyt alueen 
kiertokävely. Esikuntakompleksi muo-
dostuu viidestä suuresta esikuntakerros-
talosta ja useista muista rakennuksista, 
joissa työskentelee yhteensä noin 10 000 
työntekijää. Japanin turvallisuuspolitiik-
kaa esiteltiin varsin avoimesti. 

Logistiikkaa ja 
upseerikoulutusta

Yhtenä matkan tarkoituksena oli tutustua 
Japanin itsepuolustusvoimien logistiikka-
järjestelmään ja siitä saimmekin hyvän 
yleiskuvan maavoimien logistiikka-osas-

Japanin ilmaitsepuolustusvoimilla on mm. 160 F-15-hävittäjää.

Hyuga on käytännössä helikopteritukialus, jonka tyyppinimikkeestä 
on paljon keskusteltu.
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tolla Camp Ichigayassa.  Vierailun isäntä-
nä toimi logistiikkaosaston johtaja eversti 
Taizo Horii, joka esitteli myös kansainvä-
listä toimintaa logistiikan osalta ja Japa-
nin toimia mm Irakissa, Indonesiassa ja 
Pakistanissa. Logistiikka- ja huoltojoukot 
ovat pääroolissa, kun Japanilaisia jouk-
koja lähetetään kansainvälisiin tehtäviin. 

Tutustuimme myös japanilaiseen 
upseerikoulutusjärjestelmään vieraillen 
Joint Staff Collegessa (JSC) Camp Me-
guron alueella sekä The National Institute 
for Defence Studies (NIDS) instituutissa. 
JSC on Joint Staff Officen alainen Japa-
nin korkein sotilasopetuslaitos. Koulun 
oppilaiksi valitaan tulevia komentajia, 
esikuntapäälliköitä ja korkeimpien esi-
kuntien upseereita.  Joint-ajattelu on uutta 
myös Japanissa ja varsinaista historiaa 
kyseiselle koulutukselle ei ole olemas-
sa. Uusi Joint-koulutusjärjestelmä otet-
tiin täydellisesti käyttöön vuoden 2006 
aikana. Itse asiassa Joint Advanced 
Course numero yksi aloitettiin huhti-
kuussa 2006. Koulu keskittyy tulevai-
suudessa voimakkaasti Joint-ajattelun 

läpiviemiseen operaatioissa, opetukses-
sa ja tutkimuksessa. Muuten upseerien 
koulutusjärjestelmä on varsin samankal-
tainen kuin meillä Suomessakin. 

Vierailuun kuului myös koulun opet-
tajien kanssa käyty keskustelu koulutuk-
sen järjestelyistä ja opetusmenetelmistä. 
Havaintona todettakoon, että japanilainen 
oppimiskäsitys sekä näkemys sotilaskou-
lutukseen ja myös henkilökunnan kou-
lutukseen on kovin perinteinen. Kaikki 
kurssit toteutetaan lähiopiskeluna. Moni-
muoto- ja tietokoneavusteisen opetuksen 
saralla Suomessa mennään paljon Japa-
nia pidemmällä. 

Mitä jäi käteen?

Japanin itsepuolustusvoimista ja sen so-
tilaista välittyi erittäin ammattitaitoinen 
ja hyvä kuva. Kaikissa vierailukohteis-
sa huomasi pienistäkin yksityiskohdis-
ta, että isäntämme olivat nähneet vaivaa 
vierailumme eteen. Taustamme oli 
ansioluetteloiden perusteella opiskeltu 
perinpohjaisesti jokaisessa vierailukoh-

teessa. Samoin oli perehdytty Suomen 
historiaan ja turvallisuuspoliittisen ase-
maan. Myös toimintamme EU:n ja Naton 
kanssa tunnettiin yllättävän tarkasti. 

Japanin turvallisuuspoliittisessa kes-
kustelussa on yllättävän paljon yhtene-
vyyksiä Suomen kanssa. Osallistuminen 
kansainväliseen toimintaan on jatkuvana 
puheenaiheena. Kuten Suomikin, Japanin 
kansainväliset missiot ovat muuttuneet 
laadultaan aiempaa monipuolisemmiksi. 
Myös keskustelu siitä, mikä on kotimaan 
puolustuksen, ulkomaan tehtävien ja ns. 
uusien uhkien välinen suhde itsepuolus-
tusvoimien tehtävissä muistuttaa koti-
maista keskusteluamme.  

Virallisen osuuden ohessa tutustuim-
me Japanin yhteiskuntaan ja kulttuuriin 
vierailemalla muun muassa Tokiossa, 
Nagoyassa, Kiotossa, Narassa, Fukuo-
kassa, Hiroshimassa ja Nagasakissa. 
Näissä kohteissa perehdyimme paikal-
liseen kulttuuriin, historiaan sekä japa-
nilaiseen elämäntapaan. Tutustuminen 
paikallisiin ihmisiin tarjosi erinomaisen 
mahdollisuuden kielen alkeiden opiske-

Kirjoittajat maaitsepuolustusvoimien logistiikkaosaston upseereiden kanssa.
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luun ja japanilaisten tapojen opetteluun. 
Japanilainen ystävällisyys, iloisuus sekä 
ihmisten rehellisyys tekivät meihin läh-
temättömän vaikutuksen. Ennen matkaa 
suoritettu itseopiskelu sai aivan uutta 
syvyyttä ja aukeni vasta paikan päällä. 
Japani on pitkä maa ja voimmekin todeta, 
että puolet tuli nähtyä.

Domo Arrigato!

Tässä yhteydessä haluamme esittää par-
haat kiitokset The Scandinavia - Japan 
Sasakawa säätiölle, ministerineuvos Jan 
Wahlbergille alaisineen Suomen Tokion 
suurlähetystössä sekä eversti Kotaro 
Ookalle tämän opintomatkan yksityis-
kohtien järjestelyissä kiireisten virkateh-
tävien ohessa.

Kirjoittajista majuri Vesa Autere pal-
velee Maanpuolustuskorkeakoululla tut-
kijaesiupseerina valmistellen väitöskirjaa 
logistiikasta.  

Kirsikat kukkivat vierailumme aikana.

Tervetuloa tutustumaan  Haminan 
elämää sykkivään nykypäivään ja 
eilisen mieleenpainuviin tarinoihin. 
Hurmaannu Haminassa!

www.hamina.fi  | www.hurmaavahamina.fi 
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Vuoden kadettiupseeri
Lahden kadettipiiristä

Vuoden vaihteessa reserviin siir-
tyneen everstiluutnantti Aarne 
Kumpulaisen nimeäminen 

julkistettiin Lappeenrannassa Kadetti-
kunnan kevätkokouksessa. Paikka oli 
Aarne Kumpulaiselle mieluinen, sillä 
palvelihan hän Lappeenrannassa virkau-
rastaan seitsemän vuotta. Muun ajan hän 
palveli Lahdessa. Vuodesta 2003 viime 
vuoden loppuun asti hän toimi perinteik-
kään Hämeen Ratsujääkäripataljoonan 
komentajana. 

Aarne Kumpulainen on syntynyt 
vuonna 1957 Pielavedellä. Hän suo-
ritti kadettina numero 6536 upseerin 
tutkinnon 65. kadettikurssilla vuonna 
1981. Aarne Kumpulainen on toiminut 
ansiokkaasti Lahden kadettipiirin pu-
heenjohtajana viisi vuotta. Tässä teh-
tävässä hän on aktivoinut kadettipiirin 
toimintaa monien tapahtumien myötä. 
Erityisesti hän on saanut nuoret upseerit 
mukaan erilaisiin toimintoihin. Nykyi-
sin Kumpulainen toimii kadettipiirinsä 
varapuheenjohtajana.

Työtä Kadettikunnan 
tavoitteiden 

saavuttamiseksi

Miten mielestäsi Kadettikunta ja ka-
dettipiirit voivat lujittaa kadettiupsee-
rien keskinäistä yhteenkuuluvuutta? 

Kadettikunta ja sen kadettipiirit 
voivat lujittaa kadettiupseerien keski-
näistä yhteenkuuluvuutta vaalimalla 
nykyaikaisella tavalla, mutta pitkiä ka-
dettiperinteitä kunnioittain, kadettiup-
seerien tekoja sekä sodan että rauhan 
töissä. Tämän päivän nuori kadettiup-
seeri kokee yhteenkuuluvuuden vaa-
limisen ehkä hieman toisella tavalla 
kuin varttuneemmat kadettisukupolvet. 

Perusvastuu perinteiden opettamises-
sa on edelleen Kadettikoululla, mutta 
perinteiden ja yhteenkuuluvaisuuden 
jalostaminen tapahtuu paikallisissa 
kadettipiireissä kokeneempien kadet-
tiupseerien isällisen kasvattavassa ka-
dettihengessä. 

Lahden kadettipiirissä perinnekasva-
tusta ylläpidetään järjestämällä nuorten 
kadettiupseerien omia hengenkohotta-
mistilaisuuksia, joissa tapahtuman si-
sältö ei ole pääasia, vaan enemmänkin 
hauska yhdessäolo. Lisäksi eri upseeri-
yhdistysten, kuten Upseeriliiton paikal-
lisosaston ja upseerikerhon, yhteistyöllä 
on tärkeä merkitys. 

Joukko-osaston johdon, komentajan, 
esikuntapäällikön ja joukkoyksiköiden 
komentajien omalla  esimerkillä, sanoil-
la ja teoilla, voidaan kannustaa kaikkia 
kadettiupseereita ottamaan huomioon 
perinteiden ja yhteenkuuluvuuden 
merkitys yhtenä keskeisenä resurssina. 
Tämä koskee luonnollisesti myös muuta 
henkilökuntaa. Samoin avoin vuorovai-
kutus paikkakunnan evp-henkilöstön 
kanssa on voimavara, jota meidän ei 
kannata unohtaa. 

Mielestäni nämä edellä mainitut te-
kijät ovat vuosien kuluessa muokanneet 
Lahden kadettipiiriä toimimaan Kadetti-
kunnan tavoitteiden mukaisesti. 

Miten Lahden kadettipiiri on pu-
heenjohtajana ollessasi tehnyt Ka-
dettikunnan päämäärien mukaista 
maanpuolustusaatteellista työtä?

Lahden kadettipiirin maanpuolus-
tusaatteellisella työllä on pitkät ja hy-
väksi koetut perinteet. Näiden juuret 
ovat vuosikymmenien takana. Kadetti-
piirimme osallistuminen alueellisiin ja 
paikallisiin maanpuolustustapahtumiin 
on ollut vaihtelevaa, mutta kuitenkin jat-
kuvaa. Yhteistoimintamme alueemme 
koulujen kanssa ammatinvalinnan oh-
jauksessa sekä juhlapuheet ja esitelmät 
ovat tuoneet kadettipiiriämme tutuksi 
koko Päijät-Hämeen alueella. Vuosia 
jatkunut yhteistoiminta Lahden teolli-
suusseuran kanssa on ollut tuloksellista 
molemmin puolin. Tästä ovat osoituk-
sena korkealaatuiset esitelmätilaisuudet, 
joita on järjestetty milloin teollisuus-
seuran milloin kadettipiirin johtamina.

Esimerkin voimaa

Miksi valitsit upseerin ammatin? 

Upseerinuramahdollisuus selvisi 
minulle vasta varusmiespalveluksen 
aikana vuonna 1977 Hämeen Ratsujää-
käripataljoonassa. Pataljoonan antama 
koulutus vastasi sitä, mitä odotin. Koke-
las- ja va-vänrikkiaikana sain runsaasti 
tietoa Kadettikoulusta ja upseerinurasta. 
Nuoret upseerit, jotka toimivat tuolloin 
kouluttajina pataljoonassa, antoivat 
innostavan, mielenkiintoisen ja vauh-
dikkaan kuvan upseerin arkipäivästä ja 
monipuolisesta urasta. Näistä esimer-
killisistä kouluttajista ja kasvattajista 
voisin mainita Kadettikunnan nykyisen 

Kadettikunta on nimennyt ansioituneen upseerin 
vuoden kadettiupseeriksi vuodesta 1976 lähtien. Vuoden 

2009 kadettiupseeriksi nimettiin everstiluutnantti 
Aarne Kumpulainen. Hän on järjestyksessä 

kolmaskymmenesneljäs vuoden kadettiupseeri.
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puheenjohtajan, prikaatikenraali Juha-
Pekka Liikolan ja varapuheenjohtajan 
eversti Ensio Mäkipellon. 

Miten saat kadettipiirisi nuoret kiin-
nostumaan kadettipiirin toiminnasta?

Nuorten upseerien osallistuminen 
kadettipiirin toimintaan on puheen-
johtajalle ja hallitukselle aina haaste. 
Joskus aikaisemmin nuoret aktivoitiin 
kaikkeen järjestötoimintaan kadettinu-
meron perusteella.  Nuorempi kadettiup-
seeri voitiin hyvin nopeasti saada lähes 
mihin tahansa. Periaatteessa niin voi 
tehdä myös tänään. Paremmat tulokset 
saadaan kuitenkin mielekkäällä teke-
misellä, omalla esimerkillä ja sopivalla 
tehtävän jaolla. 

Arvot

Millainen sinun mielestäsi tulee olla 
kadettiupseerin arvomaailman?

Kadettiupseerin arvomaailman pe-
rusta lähtee aina ihmisestä itsestään. 
Sitä voidaan jalostaa elämän mittaisella 
opetuksella, ohjauksella ja koulutuksel-
la. Lähtökohtana on kuitenkin ihminen 

kaikkine vahvuuksineen ja heikkouk-
sineen.

Arvomaailmaa ohjaava teksti on 
kirjoitettu kadettilupaukseen: ”Kadet-
tiaikana ja sen jälkeen olkoon tunnuk-
seni Suomen vapaus ja kansamme onni. 
Isien sankarimuisto säilyköön minulle 
pyhänä, ja sotilaan kunnia olkoon toi-
mintani johtotähti. Ajatuksieni ja teko-
jeni kannustimet ja tavoitteet olkoot aina 
ylevät ja jalot.”

Mitä toiminta kadettipiirin jäsene-
nä ja puheenjohtajana on antanut 
sinulle?

Kadettipiirin toiminnassa parasta on 
ollut aktiivinen yhteistoiminta muiden 
upseeriyhdistysten, maanpuolustus- ja 
veteraanijärjestöjen sekä muiden ar-
vomaailmaltaan samoihin tavoitteisiin 
suuntautuvien järjestöjen kanssa. Yh-
dessä saamme enemmän aikaan.

Toiminta Kadettikunnan ja kadet-
tipiirin jäsenenä on antanut minulle 
arvokasta opetusta ja ohjausta suoma-
laisen kadettiupseerin teoista ja tavoista 
ennen minua. Kasvatus ja opetus ovat 
olleet elämää ja työtä ohjaavaa. Työn ja 
elämän arvot ovat kohdanneet.

Miten nyt reservissä ollessasi edistät 
kadettipiirin toimintaa?

Lahden kadettipiirin ”ikikaaderit” 
on se meidän reservissä olevien kadet-
tiupseerien oma organisaatio, joka tukee 
ja auttaa Lahden kadettipiirin kokonais-
toimintaa. Järjestämme retkiä, luentoti-
laisuuksia, vierailuita yms., joihin myös 
palveluksessa olevien kadettiupseerien 
ja erikseen sovittaessa myös muiden 
järjestöjen jäsenten on mahdollisuutta 
osallistua. Pyrin olemaan ikikaaderien 
aktiivinen jäsen. Tällä hetkellä olen ka-
dettipiirimme varapuheenjohtaja.

Miten arvostat valintaasi vuoden ka-
dettiupseeriksi?

Valintani vuoden kadettiupseeriksi 
on yksi upseerinurani ehdoton kohokoh-
ta. Haluan kiittää kaikkia niitä henki-
löitä ja tahoja, jotka ovat vaikuttaneet 
valintaani. Toivottavasti olen ja tulen 
olemaan valintanne arvoinen. Erityisen 
kiitokseni haluan osoittaa omalle per-
heelleni, joka on tukenut minua urani 
aikana työssäni isänmaan hyväksi. 

Keskellä vuoden kadettiupseeri everstiluutnantti Aarne Kumpulainen. Vasemmalla Kadettikunnan va-
rapuheenjohtaja, eversti Ensio Mäkipelto ja oikealla puheenjohtaja, prikaatikenraali J-P Liikola. Takana 
pääsihteeri, eversti Juha Tammikivi.



pääsihteerin palsta

Tietoyhteiskuntaa ei tule  
- se on jo täällä 

Kadettikunnan kevätkoko-
uksessa hyväksyttiin viime 
vuoden toimintakertomus, 

jonka tilastot osoittavat jälleen, että 
Kadettikunnan jäsenistö on tehnyt to-
della arvokasta ja aktiivista maanpuo-
lustustyötä erityisesti koulunuorison, 
naisten ja muiden kansalaisten parissa. 
Kun tarkastelee toimintatilastoja pi-
demmältä aikaväliltä, voi havaita, että 
Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan 
tietopankki- ja veteraanien perintö 
-multimediatuotteet ovat nousseet 
arvoon arvaamattomaan. Elämme tie-
toyhteiskunnassa. Omahyväisyyteen 
ei ole kuitenkaan varaa ja kysynkin jä-
senistöltä, missä ja miten vaikutetaan 
tulevaisuuden sukupolvien maanpuo-
lustustahtoon? Olisiko meidän Kadet-
tikunnassa syytä paneutua sosiaaliseen 
mediaan ja nuorison käyttämiin tie-
toyhteiskunnan mediatuotteisiin? 
Onko Kadettikunta osallistunut tur-
vallisuuspoliittisiin tai maanpuo-
lustuksen kysymyksiä käsitteleviin 
nuorisokeskusteluihin sosiaalisissa 
medioissa? Elämme informaatiosodan 
yhteiskunnassa, minkä ilmentymiä ja 
pintakuohuja edustavat mm. eräiden 
ministereiden tekstiviestipuuhailut, 
julkkisten harkitsemattomat lausun-
not tiedotusvälineille tai poliitikkojen 
blogi-ylilyönnit, luetteloa voisi jatkaa 
loputtomiin. Informaatiosodankäyntiä 
edustaa myös Viron pronssisotilasju-
pakka ja viimeisimmät tietohyökkäyk-
set erityisesti länsimaisia yrityksiä ja 
viranomaisia kohtaan. Tietoyhteiskun-
tamme on myös kansainvälinen ja glo-
baali. Mikä on meidän valmiutemme 
kohdata tietoyhteiskunnan tulevaisuus?

Kylmä sota  
on jo päättynyt

Kylmä sota on väistämättä jo ohi ja 
Kadettikunnan tulee suunnata katseet 
tulevaisuuteen, johon  kuuluu jokapäi-
väinen informaatiosodankäynti useil-
la eri vaikutusalueilla. Kylmän sodan 
päättyminen merkitsi myös turvalli-
suusrakenteiden radikaalia muutosta.  
Olen palvellut erilaisissa kriisinhallin-

ta- ja kansainvälisissä tehtävissä useita 
vuosia ja havainnut, että me voimme 
osallistumalla oppia paljon ja osoittaa 
maamme kantavan vastuunsa maa-
ilman kriisien hoidosta. Loogisesti 
ajatellen on varmaankin järkevämpää 
vaikuttaa kriiseihin niiden syntyalueilla 
kuin antaa kriisien laajentua rajojemme 
läheisyyteen. 

Ensimmäisenä  
tulee jäsenistö

Kadettikunta on jäsenistöään varten 
ja kadettipiirit tekevät Kadettikunnan 
tuloksen. Kadettikunnan on kehityttä-
vä ja meidän on uudistettava jäsentoi-
mintaamme siten, että kadettipiirit ja 
jäsenistömme kokevat Kadettikunnan 
toimivaksi ja tarpeelliseksi veljesjärjes-
töksi. Ensimmäisenä toimenpiteenä on 
Kadettikunnan jäsenrekisterin ja siihen 
sisältyvien palveluiden saattaminen 
tietoyhteiskunnan vaatimusten tasol-
le, jossa esimerkiksi kadettipiirien pu-
heenjohtajat ja sihteerit voivat viestiä 
piirinsä jäsenistön kanssa sähköisesti, 
luonnollisesti perinteinenkin viestintä-
tapa säilyttäen. Me voimme siirtyä pas-
siivisesta tiedottamisesta aktiiviseen ja 
osallistuvaan tiedonvälitykseen. Uudet 
sähköiset palvelut tulevat tarjoamaan 
myös paremmat mahdollisuudet kadet-
tikurssien yhteydenpitoon. 

”Kadettikunta  
ei tuota minulle  

mitään lisäarvoa”

Olin todella suruissani, kun eräs nuori 
upseeri ilmoitti eroavansa Kadettikun-
nasta ja kertoi, ettei Kadettikunta tuota 
hänelle mitään lisäarvoa. En ryhtynyt 
pitämään nuorelle upseerille esitelmää 
Kadettikunnan yhteiskunnallisesta vai-
kuttavuudesta ja kadettiveljeydestä, 
vaan luotan siihen, että hän myöhem-
min elämänkokemuksen kautta huomaa 
veljesyhteisömme arvokkaan merki-
tyksen. Minulle Kadettikunnan jäse-
nyys tuotti suurta lisäarvoa, kun sain 
Kansallisena veteraanipäivänä pitää 

palvelutalossa asuville veteraaneille 
ja vanhuksille juhlapuheen ja kiittää 
heitä heidän elämäntyöstään Suomen 
hyväksi. Toki meidän on pohdittava 
tuota nuoren upseerin kommenttia vielä 
huolellisesti, sillä onhan Kadettikunnan 
päätehtävänä veljestyö ja kadettikurs-
sien yhteenkuuluvuuden lujittaminen. 

Tulethan Haminaan juhlistamaan 
upseerikoulutuksen 230-vuotista tai-
valta!

Juha Tammikivi 
juha.tammikivi@kadettikunta.fi
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Kadettikunnan sääntömää-
räinen kevätkokous pidettiin 
Lappeenrannan upseerikerhol-

la 28.3.2009. Kokouksessa oli läsnä 
32 Kadettikunnan jäsentä. Edellisen 
kerran vuosikokous on pidetty Lap-
peenrannassa vuonna 1980. 

Ennen kokousta Etelä-Karjalan 
kadettipiirin puheenjohtaja eversti-
luutnantti Antti Lehtisalo toivotti osan-
ottajat tervetulleiksi Lappeenrantaan. 
Kevätkokouksen avauspuheenvuo-
rossaan Kadettikunnan puheenjohtaja 
prikaatikenraali Juha-Pekka Liiko-
la totesi vuoden 2008 olleen jälleen 
Kadettikunnalle erittäin aktiivinen ja 
työntäyteinen toimintavuosi.

Vuoden järjestöllisenä huippukoh-
tana oli Kadettikunnan ja Maanpuo-
lustuskorkeakoulun yhteinen 7.2.2008 
Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa 
järjestetty arvoseminaari ”Upseerina 
100 –vuotiaassa Suomessa”, johon 
osallistui noin 300 henkilöä. 

Kevätkokouksen puheenjohtajiksi 

valittiin Kadettikunnan puheenjohtaja 
Juha-Pekka Liikola ja Etelä-Karjalan 
kadettipiirin puheenjohtaja eversti-
luutnantti Antti Lehtisalo. Puheenjoh-
taja kutsui sihteeriksi Kadettikunnan 
pääsihteerin. Järjestäytymisen jälkeen 
vietettiin hiljainen hetki 33:n vuoden 
2008 aikana kuolleen kadettiupseerin 
muiston kunnioittamiseksi. 

Kevätkokouksessa käsiteltiin ja 
hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen 
valmistelemat vuosikertomus ja tilin-
päätös sekä myönnettiin tilivelvollisille 
vastuuvapaus tilivuodelta 2008.

Kokouksen jälkeen pidettiin Maa-
sotakoulun auditoriossa arvokas maan-
puolustusjuhla, jossa Maasotakoulun 
johtaja eversti Teppo Lahti toivotti 
juhlavieraat tervetulleiksi Lappeenran-
nan varuskuntaan ja kertoi juhlavie-
raille Maasotakoulun uudesta roolista 
maavoimien puolustushaarakouluna. 
Juhlaesitelmän piti Lappeenrannan 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Heikki Järvenpää esitelmöiden hank-

Kaaderit kokoontuivat  
Rakuunoiden kaupungissa

Kenraaliluutnantti Heikki Tilanderin stipendirahaston stipendillä palkittu kapteeni Jukka Heinänen (kes-
kellä). Onnittelemassa vasemmalla Kadettikunnan puheenjohtaja, prikaatikernaali J-P Liikola. Kuvassa 
oikealla Kadettikunnan varapuheenjohtaja, eversti Ensio Mäkipelto. Taustalla Kadettikunnan pääsihteeri, 
eversti Juha Tammikivi.

keesta ”Tali-Ihantala memorial –toi-
mintakeskus”. Maanpuolustusjuhlan 
musiikkiesityksistä vastasi komeissa 
perinneasuissa esiintynyt Ratsuväen 
perinnesoittokunta kapellimestari Antti 
Hirvikallion johdolla. Juhlan jälkeen 
Lappeenrannan kaupunki järjesti juh-
lavieraille vastaanoton historiallisella 
vanhalla Raatihuoneella.

Juhlan alussa palkittiin Lahden 
kadettipiirin esityksestä vuoden ka-
dettiupseeriksi nimetty everstiluut-
nantti Aarne Kumpulainen sekä jaettiin 
puolustusministerin päivämäärällä 
27.1.2009 myöntämät Kadettikunnan 
ansiomitalit ja Kadettikunnan hallituk-
sen kapteeni Jukka Heinäselle myöntä-
mä kenraaliluutnantti Heikki Tilanderin 
stipendirahaston stipendi.

Pääsihteeri Juha Tammikivi 
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Kenraali Hannes Ignatiuksen 
kadettisäätiön kirjallisuus-
palkinnot jaettiin Katajanokan 

Kasinolla 24.4.2009. 
Säätiö jatkoi jo perinteeksi muodos-

tunutta tapaa palkita nuoria upseereita 
heidän kirjoituksistaan Kylkirautaan ja 
Sotilasaikakauslehteen. Tämän tunnus-
tus- ja kannustuspalkinnon sai Kylki-
raudan osalta kapteeni Tommi Sikanen 
kirjoituksistaan FINGOP-prosessiin 
liittyen viime vuoden Kylkiraudoissa.

Kapteeni Tommi Sikanen on 
kadettikurssia 84. Hän palveli val-
mistumisensa jälkeen vuonna 2001  
Uudenmaan Prikaatin Pioneerikomp-
paniassa yksikön varapäällikkönä 
ja päällikkönä. Vuoden 2006 alusta 
Sikanen siirtyi Pioneerirykmenttiin 
Pioneeri- ja suojelukoululle kadetti-
kurssin johtajaksi. Vuoden 2009 alusta 
Sikanen on palvellut Maanpuolustus-
korkeakoulussa Taktiikan laitoksella 
kadettien opetusryhmässä pioneeri- ja 
suojelutaktiikan opettajana.Kapteeni 
Sikanen on palvellut myös kansainvä-
lisissä tehtävissä kaksi kertaa,  vuosina 
2004-2005 13 kuukautta Kosovossa ja 
vuonna 2007 6,5 kuukautta Afganista-
nissa, molemmilla kerroilla tiedustelu-
toimialan tehtävissä

Kapteeni Tommi Sikanen palkittiin

Kadettikunnan perinnejaosto etsii päätoimittajaa majuri Reino 
Laajaniemen aloitteelle varuskunta- ja upseerikaskujen kokoamiseksi. 
Sotilashuumoria ovat viimeksi taltioineet vuonna 1989 Reino Hirvi-
seppä ja Martti Sinerma julkaisussaan ”Kaaderikaskut. Anekdootteja 
upseerimaailmasta”. 

Asiasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä perinnejaoston 
puheenjohtajaan eversti Timo Pöystiin, puhelin 0299530200 tai sähköposti: 
timo.poysti(at)mil.fi.

Varuskunta- ja upseerikaskuille päätoimittaja
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Uusi matrikkeli ennakkotilaajan hintaan
Matrikkelin valmistuttua sen lopullinen myyntihinta tulee olemaan noin 70 

euroa + postitusmaksu. Ennakkoon tilaamalla kirjan saa  tuntuvalla alennuksella. 
Matrikkelin ennakkotilaajan hinta (sisältää postimaksun) kesäkuun loppuun on 60 

euroa, 1.7.- 31.12.2009 se on 65 euroa ja 1.1.2010 - 28.2.2010 hinta on 70 euroa. 
Tämän jälkeen kirjasta peritään lopullinen myyntihinta + postimaksu. Ennakkoti-
laajille matrikkeli lähetetään suoraan kirjapainosta heti sen valmistumisen jälkeen. 

Ennakkomaksu maksetaan Kadettikunnan matrikkelitilille Nordea 101450-
229881. Maksulomakkeeseen on selvästi merkittävä maksajan yhteystiedot 

(nimi ja osoite), jotta matrikkeli voidaan toimittaa perille.

Mahdolliset matrikkelia koskevat tiedustelut osoitetaan matrikkelitoimittajal-
le ja ennakkomyyntiä koskevat tiedustelut  matrikkelitoimituskunnan sihteerille 

eversti Juha Tammikivelle.

Matrikkelitoimituskunta 

Kadettikunnan ja Upseeriliiton 
yhteistyönä toteuttama Ka-
dettiupseerit 1920-2010 ma-

trikkelin toimitustyö on kohdistunut 
kevään aikana aktiivipalveluksessa 
olevien upseerien tietojen kokoami-
seen. Matrikkelitietojen kerääminen 
on edennyt hyvin, mutta vielä on ka-
dettiveljiä ja –sisaria, jotka eivät ole 
tietojaan toimittaneet. Vielä on mah-

dollisuus matrikkelitietojen antamiseen 
sekä Kadettikunnan että Upseeriliiton 
kotisivuilla olevien linkkien kautta.  
Matrikkelitoimituskunta lähettää 
syksyn aikana  jokaiselle kadettiup-
seerille omat matrikkelitiedot tarkas-
tettavaksi.

Maanpuolustuskorkeakoulussa 
opiskelevien ja opiskelunsa aloit-
tavien kadettien (93.kadk+76.mek, 

Kadettiupseerit 1920-2010  
matrikkelityö edennyt hyvin

94.kadk+77.mek, 95.kadk+78.mek 
ja 96.kadk+79.mek) osalta matrik-
kelitietojen kokoaminen ohjeistetaan 
erikseen.

Matrikkelitoimituskunta



Kylkirauta 2/2009 52

toiminta

Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Toimisto kesätauolla

Kadettikunnan toimisto on suljettu 29.6. - 26.7.2009

Yhteystiedot
Pääsihteeri Juha Tammikivi puh. (09) 490 932, juha.tammikivi@

kadettikunta.fi
Toimistonhoitaja Sabina Krogars puh. (09) 490 759, sabina.krogars@

kadettikunta.fi

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920-2000
Matrikkelia on vielä jonkun verran saatavissa Kadettikunnan toimistosta.

Hinta on 54,00 euroa + postituskulut. 

Lisää Kadettikunnan kotisivut omiin suosikkeihisi!
Jäseniä pyydetään seuraamaan Kadettikunnan kotisivuja www.kadettikun-
ta.fi. Kadettipiirit voivat toimittaa kotisivuille tarkoitettuja ilmoituksia 

Kadettikunnan toimistolle.

Isännänviiri
Isännänviiri on valmistunut. Koko 400 x 40 (8-9 m salkoon)  

hinta 42,00 euroa + postikulut. Koko 550 x 50 (12 m salkoon)  
hinta 85,00 euroa + postituskulut.

Yhteislaulu on mahtava piristys 
ja kokemus. Kaaderilaulajat 
on maankuulu kadettiupsee-

rien mieskuoro, jota harjoituttaa ja 
johtaa everstiluutnantti ja Directus 
cantus Matti Orlamo. Kuoro esiintyy 
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
15-vuotisjuhlavuoden kunniaksi il-
mestyy jo kolmas CD-äänitys ensi 
syksynä.

 Laulamisen lisäksi kuorossa ta-
pahtuu paljon muutakin mukavaa yh-
dessä puolisoiden ja muiden kuorojen 
kanssa. Tartu siis nyt heti härkää eli 

”Laulava kadettiveli”
itseäsi sarvesta ja liity joukkoomme jos 
sinua vähänkin laulatuttaa. Aikaisem-
pi kuorokokemus ei ole välttämätöntä. 
Kaaderiveljiä on mukana aina Turkua 
myöten joten etäisyydetkin lyhenevät 
laulaen.

Harjoittelemme keskiviikkoisin klo 
17.00 - 19.00 Kirjatyöntekijöiden juh-
lasalissa Kruununhaassa. Syyskausi 
alkaa siellä keskiviikkona 2. syyskuuta 
klo 17.00. 

Tietoja toiminnastamme sekä yh-
teystietomme löytyvät Kadettikunnan 
www-kotisivuilta. Tervetuloa laulamaan.
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Kadettikunta, Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskorkeakoulun Johtami-
sen ja sotilaspedagogiikan laitos järjestävät yhdessä suomalaisen sotilasjohtamisen 
seminaarin perjantaina 16.10.2009 Maanpuolustuskorkeakoulun pääauditoriossa 
Santahaminassa.

Seminaarin ohjelma:
08.45 –  Ilmoittautuminen ja kahvit, Auditoriotalon Sotilaskoti
09.25 –  Seminaarin tavoite, Kadettikunnan puheenjohtaja prikaatikenraali  
         Juha-Pekka Liikola
09.40 –  Seminaarin avaus, seminaarin puheenjohtaja yleisesikuntaeversti  
  Juha Tammikivi
09.45 –  Herrat, jätkät ja sotataito, yleisesikuntamajuri, VTT Juha Mälkki
    Kommenttipuheenvuoro, kapteeni, KT Mikael Salo ja yleisesikun- 
  takomentajakapteeni Tom Hanén
10.15 –  Keskustelu, seminaarin puheenjohtaja
10.30 –  Ilmavoimien upseerikulttuuri, kapteeni Juha Jokitalo
       Kommenttipuheenvuoro, yleisesikuntaeversti Martti Lehto
11.00 –  Keskustelu, seminaarin puheenjohtaja
11.15 –  Lounas MPKK:n juhlasalirakennuksessa
12.30 – Iltapäivän seminaarin avaus, RUL:n puheenjohtaja, reservin kapteeni,  
       professori Mika Hannula
12.45 –  Reservin upseerin yhteiskunnallinen vaikuttavuus, kapteeni res  
  Kari Neilimo
13.15 –  Keskustelu, seminaarin puheenjohtaja
13.30 –  Reservin upseeri kansainvälisessä toimintaympäristössä, luutnantti res  
  Mikko Porvali
        Kommenttipuheenvuoro, professori Jukka Leskinen ja dosentti  
  Tommi Kinnunen
14.00 – Keskustelu, seminaarin puheenjohtaja
14.15 –  Kahvitauko, Auditoriotalon Sotilaskoti
14.45 –  Mielipidetutkimus, YTM Risto Sinkko ja Sakari Nurmela TNS  
  Gallup Oy
15.15 –  Keskustelu, seminaarin puheenjohtajat
15.30 –  Seminaarin yhteenveto, professori, yleisesikuntaeverstiluutnantti  
  Aki-Mauri Huhtinen
15.50 –  Seminaarin päättäminen, seminaarin puheenjohtajat

Seminaariin ilmoittautuminen 2.10.2009 mennessä; toimistonhoitaja Sabina Krogars, 
puhelin 09-490 759, fax 09-446 262 tai sähköposti kadettikunta(at)kadettikunta.fi
Tervetuloa mielenkiintoiseen johtamisen seminaariin!
Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu järjestävien tahojen jäsenille sekä yhteistoi-
mintakumppaneille.Seminaarista tehdään julkaisu, jonka toimittaa yleisesikunta-
everstiluutnantti,  Torsti Sirén (MPKK) ja se julkaistaan Kadettikunnan vuosipäivänä 
27.1.2010.

Suomalaisen sotilasjohtamisen seminaari 16.10.2009
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XI Kaaderigolf järjestetään Tuusulassa Tuusulan Golfklubin kentällä 6. - 7.8.2009. Kilpailu on kak-
sipäiväinen (18+18) 

 Sarjat  Yleinen   scr/hcp
   Seniorit 55+   pb  
   Veteraanit 65+   pb
   Yliveteraanit 70+  pb
   Naiset/puolisot   pb 
 Lähdöt torstaina 6.8. klo 10.30,  perjantaina 7.8. klo 8.30.

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

Muuta huomattavaa torstaina 6.8. 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 24.7.2009 mennessä

Tiedustelut majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen puh. 0400- 458 565, e-mail: 
luukkanen.risto@kolumbus.fi. Lähtöajat 4.8. alk. Tuusulan Golfklubilta 042- 410 241.

Kutsu XI Kaaderigolfiin
Tuusulassa to - pe 6. - 7.8.2009

Ilmoittaudun X Kaaderigolf-kisaan Tuusulassa 6.- 7.8.2009

Nimi  ________________________________________________________________ 

sähköposti/puhelin  ______________________________________________________

Arvo   _______________________________ 

Kadettipiiri ________________________________________Kadettikurssi_______ 

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

Varaan majoituksen PVKK:lta 6. - 7.8. väliseksi yöksi ______hengelle

Muita toiveita _________________________________________________________

Palauta 24.7.2009 mennessä majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen, Laiduntie 9, 04300 Tuusula

sähköposti: luukkanen.risto@kolumbus.fi
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Kaadereille golfin alkeiskurssi

Tuusulan golfkentällä järjestetään kaadereille golfin alkeiskurssi, joka 
tarjoaa mahdollisuuden golfharrastuksen aloittamiselle.Kurssi tähtää 

Greencardin suorittamiseen. Greencard on golffaajan ”ajokortti”, joka 
antaa perusvalmiudet pelaamiseen.

Kurssiajankohdat
29.6., 30.6 ja 1.7.  iltaisin kello 18.00 - 21.00  eli yhteensä 9 tuntia.

Kurssin opettaja
Sami  Wächter.  Kurssin hinta on 190 €.

Ilmoittautumiset
toimisto@tuusulagolfklubi.fi perjantaihin 26.6.2009 mennessä.
Katso lisää alkeiskurssin sisällöstä tuusulangolfklubin kotisivuilta: www.
tuusulangolfklubi.fi

KADETTIKUNTA RY:n MYYNTIARTIKKELIT 
TUE TOIMINTAA – TILAA 
ADRESSIT 1.7.2009
Toimitus myös suoraan vastaanottajalle (halutulla tekstillä varustettuna). Hintoihin lisätään 
postikulut.
4-lehtinen  10,00 KIRJEENSULKIJAMERKIT
suruadressi  10,00 tunnus       0,70 / kpl 
sininen mokkakantinen 25,00 arkeittain     17,50 (25 kpl) 
PIENOISADRESSIT ml. kuoret JOULUKORTIT ml. kuoret 
tunnuksella 0,60 klassikko (sk, rk)       0,50 
kolme kadettia 0,60 poro       0,90 
KORTIT ml. kuoret kynttilä (sk, rk)       0,65 
kiitoskortti (sk, rk) 0,40 lippu       0,90 
kortti ilman tekstiä 0,60   
kutsukortti 0,40 MUUT
pöytäkortti 0,30 kadettipatsas 2.000,00 
MERKIT  standaari      25,00 
jäsenmerkki 15,00 cd Suomi on hyvä maa       8,00 
virkatutkintomerkki 25,00 cd, Eessä seisten, 

eellä mennen 
    10,00 

  isännänviiri   4m 
isännänviiri   5m 

    42,00 
    85,00 

KIRJAT
Juhlakirja
kadettiperinteistä 25,00

Hehkuvin
mielin,Kadettikuoron
150-vuotishistoriikki

   12,00 

Kadettiupseerimatrik-
keli 1920-2000 

54,00 Kaaderilauluja    30,00 

       
Lisäksi on myynnissä kurssikirjoja 
Tilaaja;
Osoite:
Tilaukset postitse Kadettikunta, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki 
Puhelimitse (09) 490 759 faxilla (09) 446 262 
S-postilla sabina.krogars@kadettikunta.fi  
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Kadettikunta järjestää 1-2.8.2009 Haminassa, yhdessä Kadettikoulun, Reserviup-
seerikoulun, Haminan kaupungin ja Hamina-Vehkalahden seurakunnan kanssa, 
Haminan Kadettikoulun perinteiden merkeissä upseerikoulutuksen 230-vuotisjuh-

latapahtuman. Tilaisuus on tarkoitettu kaadereille ja heidän puolisoilleen. Ilmoittautumiset 
eri tapahtumiin 20.7. mennessä.

Lauantai 1.8.2009

Lauantain tilaisuuksissa suositellaan asuna käytettävän palveluspukua tai kesäpukua/yhdistel-
mäpukua solmiolla.  Ajoneuvojen pysäköinti RUK:n päärakennuksen taakse.

Klo 11.00 Keisarillisen Suomen Kadettikoulun priimustaulujen muistolaatan paljastustilai-
suus Haminan Varuskuntakerholla  ja tutustuminen Haminan kaupunginmuseon näyttelyyn

Klo 12.00 Lounas Haminan varuskunnan ruokalassa. Lounaan hinta on 4,15 euroa/henkilö 
ja se maksetaan ruokalassa.  Ilmoittautuminen 20.7. mennessä.

Klo 13.00 - 13.30  Kadettikurssien yhteysupseerien kokous Sotilaskodin Hamina-salissa.

Klo 13.30 alkaen kadettikurssien omatoimisia kurssitapaamisia ja -kokouksia.

Klo 14.00 Tutustuminen Haminan kaupunkiin, historiaan ja nähtävyyksiin. Kaupunkikierrok-
sen järjestää Haminan kaupunki ja se on maksuton. Lähtö opastetulle kierrokselle tapahtuu 
RUK:n Maneesin edestä ja kaupunkikierros päättyy Puistotalolle klo 15.00. Ilmoittautuminen 
20.7. mennessä.

Klo 15.00 Kaaderilaulajien ja Savon Sotilassoittokunnan konsertti Puistotalon terassilla, 
mikä sijaitsee Haminan torin laidalla.

Klo 16.00 -17.30 Haminan kaupungin vastaanotto Raatihuoneella. Ilmoittautuminen 20.7. 
mennessä.

Linja-autokuljetus Hotelli Leikarista Kaaderipäivälliselle klo 18.00 Kotkan linja-autoasema, 
klo 18.20 Hotelli Leikari, klo 18.40 Haminan varuskunta. Kuljetus Kaaderipäivälliseltä Hotelli 
Leikariin klo 23.30, Hotelli Leikari klo 23.45, Kotkan linja-autoasema klo 24.00. Ilmoittautu-
minen 20.7. mennessä.

Klo 19.00 Kaaderipäivällinen Haminan varuskuntakerholla.Illalliskortin hinta on 41,50 
euroa sisältäen menun juomineen. Katso menu ja juomat sivun alareunasta. Ilmoittau-
tuminen 20.7. mennessä.

Sunnuntai 2.8.2009

Sunnuntain tilaisuuksissa suositellaan käytettävän paraatipukua tai tummaa pukua kun-
niamerkein. Ajoneuvojen pysäköinti RUK:n päärakennuksen taakse! 

Klo 09.30  Kunnianosoitus Kaatuneiden upseerien muistomerkillä RUK:n   
  päärakennuksen edessä.

Klo 10.00  Juhlajumalanpalvelus Marian kirkossa, joka sijaitsee RUK:n päärakennuksen 
  vieressä.

Klo 11.15  Kunnianosoitus Haminan sankarihaudalla Johanneksen kirkon vieressä.

Klo 11.30  alkaen lounas varuskunnan ruokalassa. Lounaan hinta on 4,15 euroa/henkilö. 
  Ilmoittautuminen 20.7. mennessä.

Klo 13.00-14.00 Kahvitarjoilu RUK:n Maneesin aulassa.

Klo 14.00-16.30 Juhlaseminaari ”Haminan kadetit suomalaisessa yhteiskunnassa”  RUK:n 
  Maneesissa. Seminaari on avoin ja maksuton tilaisuus.

Kaaderiviikonloppu Haminassa 1. - 2.8.2009
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Kaadereiden puolisot ovat lämpimästi tervetulleita kaikkiin kaaderiviikonlopun tapahtumiin! 

Kadettikunnan toimisto ottaa vastaan ennakkoilmoittautumisia (1.8. varuskuntalounas, 
1.8. kaupunkikierros, 1.8.Haminan kaupungin vastaanotto, 1.8. Kaaderipäivällinen (eri-
koisruokavalio ilmoitettava), 1.8. linja-autokuljetus Kaaderipäivälliselle ja takaisin Hotelli 
Leikariin sekä 2.8. varuskuntalounas. Toimistonhoitaja Sabina Krogars puhelin 09-490 759, 
Kadettikunnan toimiston sähköposti: kadettikunta(at)kadettikunta.fi.

Kadettikunnan toimiston kesätauon (29.6.-26.7.2009) aikana ennakkoilmoittau-
tumiset pyydetään tekemään Kymenlaakson Aluetoimiston Haminan palvelupisteeseen: 
puhelin 0299-438109 (klo 09.00-11.00 ja 12.00 - 15.00) tai sähköpostiosoitteeseen: 
kymlaltsto(at)mil.fi

Kaaderiviikonlopun info-piste sijaitsee RUK:n Maneesin aulassa, joka on toiminnassa 
lauantaina 1.8. klo 09.00-19.00 ja sunnuntaina 2.8.klo 08.00-17.00. Puhelin 0299 438 109. 
Info-pisteestä on saatavilla mm. tilaisuuden ohjelma, tapahtumapaikat, karttoja, Haminan 
matkailuesitteitä yms.

Kaaderipäivällisen pöytäkunnat järjestetään kadettikursseittain pl kutsuvieraspöytä. 
Päivällisen menu: savulohisalaattia, kana-perunasalaattia, juustosalaattia, vihersalaatia, 
salaattikastiketta, watruskaa, leipää ja levitettä. Linnapaistia, haudutettuja juureksia. Kuhaa 
Walewskaja, tilliperunaa. Kahvia, teetä ja sulaaleivos. Päivällinen sisältää myös seuraavat 
juomat: alkumalja, kaksi kaatoa talon puna-tai valkoviiniä ja Larsen konjakin. Päivällinen 
järjestetään buffet -tilaisuutena. Päivällisen illalliskortit pyydetään lunastamaan 
Haminan varuskuntakerholta 1.8.2009 iltapäivän aikana.

Juhlaseminaari ”Haminan kadetit  
suomalaisessa yhteiskunnassa”

RUK:n Maneesi, avoin yleisötilaisuus, klo 14.00 - 16.30

Kadettikunnan puheenjohtaja prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola: tilaisuuden avaus 

Puolustusministeri Jyri Häkämies: valtiovallan tervehdys 

Seminaarin puheenjohtajana toimii kenraalimajuri VTM Hannu Särkiö

Professori Max Engman: Haminan kadetit autonomisen Suomen vaikuttajina
Arkistoneuvos Veli-Matti Syrjö: Haminan kadetit Suomen erikoisaseman puolustajina 
(sortovuodet)

Professori Jussi T. Lappalainen: Haminan kadetit Suomen vapaustaistelussa

Professori Ohto Manninen: Haminan kadetit itsenäisen Suomen palveluksessa

Everstiluutnantti, Dir cant. Matti Orlamo:Haminan kadetit Suomen musiikkielämässä
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Haminan majoitusvaraukset

Haminassa on melko rajoitetusti majoituspalveluita, joten myös majoitusvaraus 
kannattaa tehdä mahdollisimman pian, kuitenkin kesäkuun loppuun mennessä. 
Hotellimajoitusta voi tilata esimerkiksi alla olevista hotelleista. Tilausta tehdessä 
kannattaa mainita tilaustunnus ”Haminan Kadettikoulu”:

 1) Best Western Hotel HAMINA (Varattu majoitusta 84 majoituspaik-
kaa), 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 reception@hotellileikari.fi 

3) RUK:n kautta on mahdollista majoittua myös kasarmimajoitukseen. 
Tilaukset Kymenlaakson Aluetoimiston palvelupisteestä puhelinnumerosta 05-
18166199 tai sähköpostitse kymlaltsto.@mil.fi. 

4) Haminasta on mahdollista saada myös perinteistä  ”Bed and breakfast” 
-majoitusta, jota voi tiedustella matkailutoimiston kautta osoitteesta Haminan 
Matkailupalvelut, Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA, puh. (05) 749 2641, fax 
(05) 749 2640 tai matkailu@hamina.fi. Toimisto on avoinna ma-pe 9-16, kesällä 
la-su klo 10-15.

Sotavahinkosäätiö, joka on yli 
kymmenen vuoden ajan oh-
jannut valtaosan vuosittain 

myöntämistään apurahoistaan ja 
avustuksistaan (noin 350 000 euroa) 
sotiemme vähävaraisten veteraanien 
sosiaaliseen tukemistyöhön, on päät-
tänyt lisätä vapaaehtoiseen maanpuo-
lustustyöhön jaettavia varoja ottamalla 
käyttöön erityiset tunnustuspalkinnot.

Palkinnot on myönnetty valtakun-
nallisten maanpuolustusjärjestöjen 
– Kadettikunta ry, Suomen Reser-

viupseeriliitto ry, Reserviläisliitto 
– Reservin Aliupseerien liitto ry ja 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry – pii-
rissä tehdystä merkittävästä maanpuo-
lustustyöstä.

Kadettikunnan osalta tunnustus- 
ja hankepalkinnot (yhteensä 8000 
euroa) on myönnetty eversti Pekka 
Rapilalle, eversti Pekka Visurille ja 
everstiluutnantti Arto Kotrolle sekä 
Kadettikunnan Haminan Kadettikoulun 
juhlaseminaarin julkaisulle. Tunnustus-

Sotavahinkosäätiön
tunnustuspalkintoja Kadettikunnalle

palkinnot on myönnetty ko upseereille 
heidän pitkäaikaisesta ja merkittävästä 
turvallisuuspolitiikan oppimateriaalin 
kehittämistyöstään. 
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Haminan Kaaderiviikonlopun 
yhteydessä järjestetään ka-
dettikurssien yhteysupseerien 

kokous 1.8.2009 klo 13.00 – 13.30 
Haminan Sotilaskodin Hamina-salissa 
(Sotilaskodin alakerta).

 Tilaisuudessa esitellään kokemuk-
sia evp-upseerien toiminnasta Maan-
puolustuskorkeakoulun mentoreina ja 

Kadettikunnan sähköisten palvelujen 
kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena 
on tehostaa ja helpottaa Kadettikunnan 
jäsenistön ja kadettikurssien välistä yh-
teydenpitoa ja viestintää. 

Kadettikurssien yhteysupseerei-
den päivittämistä varten pyydetään 
yhteyshenkilöitä antamaan tietonsa 
(kurssinumero, henkilön nimi. osoite 

Kadettikurssien yhteysupseerien  
kokous Haminassa 1.8.2009

ja mahdollinen sähköpostiosoite) Ka-
dettikunnan toimistoon.  Sähköpostil-
la: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi tai 
postitse: Kadettikunta ry, Eino Leinon 
katu 12 E 64, 00250 Helsinki.

Kadettipiirien puheenjohtajat ja 
sihteerit ovat myös tervetulleita ka-
dettikurssien yhteysupseerien koko-
ukseen.

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

Kadettikunta järjestää jälleen juhlal-
liset Kaaderitanssiaiset Maanpuolus-
tuskorkeakoulun perinteisissä tiloissa 
perjantaina 23.10.2009. Tilaisuus on 
avoin kaikille Kadettikunnan jäsenille 
puolisoineen. Tavoitteena on jatkaa ka-
dettiupseerien 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 vielä vahvista-
matta, mutta tullee olemaan 35-40 
euroa/henkilö sisältäen illallisen, ruo-
kajuomat, oheisohjelman sekä tietysti 
hyvän seuran ja tanssit.

Järjestelyiden helpottamiseksi 
pyydämme tekemään ilmoittautumiset 
5.10.2009 mennessä Sabina Krogarsil-
le, puh 09-490 759, fax 09-446 262, tai 
kadettikunta(at)kadettikunta.fi.

Kaaderitanssiaiset perjantaina 23.10.2009
Tarkempi kutsu ja ohjelma julkais-

taan Kylkiraudan syksyn numerossa 
3/09 sekä Kadettikunnan kotisivuilla 
syyskuussa. Lisätietoja tilaisuudesta 
antaa tarvittaessa Kadettikunnan pe-
rinnejaoston puheenjohtaja eversti 
Timo Pöysti, puh 0299-530 200, timo.
poysti(at)mil.fi.

Kokoa kadettiveljistä ja –sisarista 
puolisoineen mukava pöytäkunta ja 
rentoudu hetkeksi!

Tervetuloa!

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 
vuotta siitä, kun Kadettikoulun 
johtaja eversti Magnus Haak-

salo perusti Kadettikellarin kadettien 
vapaa-ajan viettopaikaksi. Tähän sekä 
laajemminkin perinteisiin liittyen Ka-
dettikoululla ja Kadettitoverikunnalla 
on ilo kutsua kadettikurssien Perintei-
den isät ja Kellarikadetit perinnetapah-
tumaan Santahaminaan 26.6.2009 klo 
14.00 alkaen.

Ohjelmaan sisältyy esitykset Ka-
dettikoulusta ja Kadettitoverikunnasta 
tänään, katsaus perinteisiin sekä tutus-
tuminen Kadettikellariin. Tapahtuma 
alkaa kahvitarjoilulla auditoriotalolla 

klo 14.00 jatkuen Kadettikoulun joh-
tajan puheenvuorolla klo 14.30. Ta-
pahtuma päättyy n. klo 19.00. Asuna 
palveluspuku tai vast. siviiliasu.

Ilmoittautumiset tstosiht Eeva-
Liisa Teimoselle p. 0299530205 tai 
eeva-liisa.teimonen@mil.fi viimeis-
tään 22.6.2009 kuluessa (huom: vkon 
25 lomalla). 

Tervetuloa!

Kadettikoulu ja Kadettitoverikunta

Perinnetapahtuma Kadettikoululla 26.6.2009
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Amos Andersonin taidemuseo 
valmistelee everstiluutnantti 
Hugo Backmanssonin (1860-

1953) taidetta esittelevää näyttelyä, 
johon liittyy myös hänestä kertovan 
kirjan julkaiseminen. Näyttely järjes-
tetään vuonna 2010. 

Suomen kadettikoulun kadetti oli 
pitkän elämänsä aikana huikean tuot-
telias taidemaalari, joka taistelukuvien 
lisäksi maalasi pääosin öljyvärimaa-
lauksina ja akvarelleina erityisesti 
muotokuvia, maisemamaalauksia ja 
Marokon näkymiä. Ennen valokuvaa-
misen aikakautta taistelumaalaukset 
olivat tapa ikuistaa merkittävät taiste-
lut jälkipolville, ja nämä taidemaalarit 
olivat Venäjällä oma ammattikuntansa. 
Backmansson oli kautta aikojen sen 

ainoa suomalaisjäsen ja hänen töitään 
on muun muassa Pietarin Eremitaa-
sissa.

Teknisesti erittäin taitava ja lähes 
elämänsä loppuun saakka maalannut 
intohimoinen shakinpelaaja   asui 
Suomen itsenäistyttyä Helsingissä ja 
armeijamme eri joukko-osastot sekä 
yksittäiset henkilöt olivat hänelle 
tärkeä asiakasryhmä. Voidakseen jär-
jestää mahdollisimman laadukkaan ja 
kattavan katsauksen Backmanssonin 
tuotannosta Amos Andersonin taide-
museo kerää nyt tietoja säilyneistä 
maalauksista. Näistä osalle tullaan tar-
joamaan mahdollisuutta tulla julkais-
tuksi ja/tai olemaan esillä näyttelyssä.

Museoissa ja tunnetuissa kokoel-
missa Suomessa olevat maalaukset on 

Hugo Backmanssonin  
maalauksista kerätään tietoja

jo pääosin kartoitettu ja työ on käynnis-
tymässä Venäjän museoissa. Toivomus 
on, että Suomessa puolustusvoimien 
joukko-osastoissa, niiden esikunnissa, 
upseerikerhoilla ja yksittäisillä henki-
löillä olevat taideteokset saataisiin kar-
toitettua syksyyn mennessä. Digi- tai 
paperivalokuvalla varustettu ilmoitus 
pyydetään ystävällisesti lähettämään 
amanuenssi Synnove Malmströmille: 
Synnove.Malmstrom@amosanderson.
fi tai Amos Andersonin taidemuseo, 
PL14, 00101 Helsinki

Timo Liene
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Helsingin kadettipiiri päätti 
vuonna 2006 tehdä toimin-
nastaan historiakirjan piirin 

täyttäessä 85 vuotta 2009. Teoksen 
rahoittamiseksi järjestettiin 2007 tur-
vallisuusseminaari, jonka järjestelyistä 
vastasi majuri Jari Syrjälä. 

Historiikin tekemiseksi nimettiin 
toimikunta, jota johti piirin varapu-
heenjohtaja everstiluutnantti Ilkka 
Kouri, kuvatoimittajaksi nimettiin 
everstiluutnantti Jukka Haltia ja varsi-
naisen historiikin kirjoittajaksi eversti-
luutnantti Matti Orlamo. Työ aloitettiin 
joulukuussa 2007 lounaskokouksella 
Pääesikunnassa. Sinne oli kutsuttu 

useita piirin aikaisempia puheenjoh-
tajia ja muita avainhenkilöitä. Työ 
käynnistyi ja monien mielenkiintoisten 
vaiheiden jälkeen sen tulos on nähtä-
villä kirjan sivuilla.

Kirjan julkistamistilaisuus järjestet-
tiin 6.4.2009 Pääesikunnassa. Paikalla 
oli runsas joukko kutsuvieraita ja piirin 
jäseniä. Tilaisuudessa luovutettiin his-
toriakirjan numeroidut kappaleet kutsu-
vieraille ja tukijoille sekä kirja kaikille 
piirin jäsenille. Samalla oli jo sovittu 
kirjan jakelu piirin jäsenille lukuisista 
eri noutopisteistä. Piirin jäseninä olevat 
sotaveteraanit saavat kirjan postitse ko-
tiinsa kesäkuun kuluessa.

Helsingin kadettipiiri julkaisi 85-vuotishistoriansa
Kirjasta tehdään myöhemmin 

verkkoversio liitettäväksi kadettipiirin 
internet-sivuille. 

Toimikunta haluaa kiittää lämpi-
mästi kaikkia niitä henkilöitä ja tahoja, 
jotka mahdollistivat tämän arvokkaan 
teoksen valmistumisessa. Lisäksi toi-
mikunta lupaa olla tukemassa niitä 
henkilöitä, jotka kirjoittavat piirin 
100-vuotishistorian.

Jukka Haltia

Historiatoimikunnan puheenjohtaja Ilkka Kouri ja Helsingin kadettipiirin puheenjohtaja Tapio Niitynperä 
luovuttavat historiakirjan Pääesikunnan päällikölle kenraaliluutnantti Ari Puheloiselle.
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Maaliskuun 26. päivänä 35 
vuotta sitten valmistui 58. 
kadettikurssi. Helsingin Sa-

nomat kirjoitti seuraavana päivänä ot-
sikolla Uusia upseereja: ”Nyt on sitten 
meillä Suomessa vain virkaupseereita 
ja toimiupseereita reserviläisten lisäksi. 
Enää ei puhuta aktiiviupseereista ja ali-
upseereista. Näitä upseereja saatiin eilen 
lisää peräti 99 kappaletta, kun itsenäisen 
Suomen 58. kadettikurssi valmistui. Ta-
savallan presidentti nimitti uudet upseerit 
vakinaisiin puolustusvoimien ja Rajavar-
tiolaitoksen virkoihin sekä ylensi heidät 
luutnanteiksi. Päättyneeltä 58.kadetti- ja 
lentokadettikurssilta valmistui maavoi-
miin 81, ilmavoimiin 15 ja Rajavartio-
laitokseen 3 upseeria.” 

Puolustusvoimain komentaja kenraali 
Lauri Sutela korosti, että onnistuminen 
kouluttajan tehtävissä edellyttää paitsi 
hyvää ammattitaitoa myös esimerkil-
lisyyttä ja luottamuksellista sekä rehtiä 
suhtautumista alaisiin. 

Tätä ennen me olimme saaneet kaksi 
ja puoli vuotta oppia Kadettikoulussa 
siihen, että upseerin on sekä koulutta-
jana että johtajana hankittava alaistensa 

58.Kadettikurssi 35 vuotta
tunnustama esimiesasema. Suomalainen 
sotilas tunnustaa kuitenkin varauksetto-
masti johtajakseen vain esimiehen, johon 
hän voi jokaisessa tilanteessa katsoa vain 
ylöspäin. Tällaisessa esimiehessä yhtyvät 
sotilashyveet: ammattitaito, tahdonlujuus, 
rohkeus, vastuu ja alaisista huolehtiminen 
sekä toveruus. Tällaisista esimiehistä voi 
sanoa, että he ovat kunnon sotilaita.

Tasavallan presidentti Urho Kekko-
nen evästi vastaylennettyjä luutnantte-
ja: ”Te tulette toimimaan varusmiesten 
opettajina, psykologeina, tuomareina 
ja uskottuina miehinä. Täyttäkää nämä 
tehtävät tunnollisesti ja voimianne sääs-
tämättä. Työnne koituu oman maamme 
ja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.”

Kadettiveljistä 60% kokoontui 
viettämään toverillista ja lämminhen-
kistä 35-vuotisjuhlaa. Tilaisuus alkoi 
puoliltapäivin ruokailulla perinteisessä 
Kadettikoulun ruokasalissa. Sen jälkeen 
kurssi seisoi asennossa perinneaulassa 
sankaritaulun edessä tuntien syvää kun-
nioitusta niitä kadettiveljiä kohtaan, jotka 
uhrasivat henkensä viime sodissa. Kurssi 
tunsi kiitollisuutta siitä, että on saanut ra-
kentaa maataan rauhan oloissa ja toivoi 

sitä tulevillekin sukupolville. Samalla 
muistettiin viime vuonna poismenneitä 
kadettiveljiämme. 

Monille kadettiveljille Maanpuolus-
tuskorkeakoulun moninainen koulutus oli 
mieltä lämmittävää kuultavaa ja meidän 
kaikkien iloksi siellä organisaatiolaatikos-
sa oli jälleen Kadettikoulu, missä upseerin 
perustutkinto suoritetaan. Saimme kuulla 
MPKK:sta seikkaperäisen katsauksen 
tulevan rehtorin prikaatikenraali Vesa 
Tynkkysen esittämänä. 

Ennen kurssikokousta saimme kuulla 
kahden kadettiveljemme kenraaliluut-
nantti Ari Puheloisen ja kenraaliluutnantti 
Ilkka Asparan katsaukset puolustusvoimi-
en ja maavoimien kehityksestä.

Jo kadetti näki, mikä osuus sotilas-
hyveistä on rehtiydellä ja toveruudella. 
Äänestimmehän kursimme keskuudesta 
Kunniamiekan saajan. Tämän reilusta ja 
toverillisesta suhtautumisesta kertovan 
kunnianosoituksen sai 35 vuotta sitten 
luutnantti, kadettiylikersantti Ari Puheloi-
nen, tuleva puolustusvoimain komentaja.

Ensio Mäkipelto
Kadetti 5775
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Ei elämästä selviä hengissä!

Joku viisunikkari on todennut varsin 
viisaasti, ettei elämästä selviä hen-
gissä! Kaikki meistä päättävät 

maallisen vaelluksensa ennemmin tai 
myöhemmin. Ei siis ole yllätys, että mei-
dänkin veljes- tai sisarpiirimme vaihtaa 
olotilaa ja kaverit miettivät, onko kadon-
nut muuttanut etelän lämpöön tai muu-
toin vaan kiertämään maailmaa, ellemme 
ole pitäneet mitään yhteyttä häneen.

Ranskan Muukalaislegioonassa on 
kiertänyt sanonta: Vanhat sotilaat vain 
haihtuvat pois. Sitä lainattiin myös YK-
tehtävissä esim. sanonnalla, The old 
UNMO’s just fade away!

Kukaan ei tiennyt ja vain harvat vä-
littivät, mitä entiselle aseveljelle oli ta-
pahtunut, kun hän oli jättänyt tehtävänsä.

Nyt, kun meillä kuohuu normaaliakin 
enemmän oman työkenttämme puolus-
tusvoimien piirissä niin tehtävien kuin 
koulutuksenkin alueilla, saattaisi olla kul-
lekin kadettikurssille myönteistä ottaa 
uusi toimintamuoto käyttöön sanonnal-
le: Veljeä ei jätetä! Luotaisiin menettely, 
joka takaisi, ettei kukaan saman valan 
vannonut vain haihtuisi pois.

Vaikka me olemmekin ihmisiä, jotka 

eivät ”roiku kunniamerkkiajoneuvon 
perässä” tai katso, että saavutettu uusi 
ikävuosi muodostaisi onnittelun aiheen 
varsinkin, jos sisko tai veli ei kuulu vä-
littömään ystäväpiiriin, niin tekisimmekö 
sittenkin palveluksen kanssaihmisillem-
me, jos muistelisimme poismennyttä jul-
kisesti? Siis kun läheinen ammattisisko 
tai veli saa viimeisen kutsun, kertoisim-
me siitä, jotta hekin tietäisivät tapah-
tuneen, jotka eivät niin läheisiä olleet 
meille, mutta ehkäpä lähteneelle.

Tietenkin nykyisinkin saamme tiedon 
joukostamme poistuneista ainakin kerran 
vuodessa Kylkiraudastamme, mutta hel-
pottaisimme varmasti monen kadettiup-
seerin muistilokeroiden käyttöön ottoa, 
jos pelkän kuolinilmoituksen lisäksi hyvä 
ystävä kertoisi hänen maallisen vaelluk-
sensa pääkohdat. 

Ei näitten muistokirjoitusten tarvitse 
sisältää tietoja yksi yhteen ansioluettelon 
kanssa. En ainakaan usko, että kukaan 
jälkeenjääneistä pahoittaisi mielensä, 
vaikka kirjoituksen sävy olisi kotoisa 
kertomus muistoista.

Tietenkin ensisijaisesti käyttäisim-
me oman piirimme sähköisiä ja paperisia 

tiedon välittäjiä, mutta myös valtakun-
nallinen media varmasti auttaisi. Tästä 
esimerkkinä mainittakoon, että mm. 
Helsingin Sanomat on hyväksynyt 
kadettiupseerin ammattimerkin kuo-
linilmoituksiinsa. Oma järjestömme, 
Kadettikunta, varmasti antaa tukeaan 
niin Kylkiraudan kuin internetin verk-
kosivustonsa kadettikurssit-osiossa.

Kaiken lisäksi muistelija saa aivan 
oman erityishetkensä kaverinsa kanssa, 
kun palauttaa mieleensä lähteneelle 
tyypillisimmät askelten kaiut ja silmän-
luonnit. Oman kadettikurssin kavereille 
saattaa muistelu onnistua vaikka paril-
lekin yhdessä. 

Esitän, että kukin kurssi pyrkisi otta-
maan huomioon tämän palvelun sisar- ja 
veljeskunnallemme omissa yhteyksis-
sään. Silti voimme itse olla edelleen yl-
peitä kuullessamme Isänmaan kuusien 
kuiskintaa kummuillamme, vaikka ilman 
muistosanoja.

Majuri Kari Norkola
Kadetti 3540

Isäni - 2.kadettikurssin kadetti - 
kuoltua löysin hänen jäämistöstään 
erikoisen, pyöreän parisenttisen rin-

tamerkin. Siinä on vuosilukujen 1881 ja 
1931 välissä sininen lähes suorakaide ja 
keskellä 1. Merkkiä reunustaa tammen-
lehväkoriste. Pitkään ihmettelin merkkiä, 
kunnes valkeni. Vuosi oli isoisäni Hami-
nan Kadettikoulun alkamisvuosi, suora-
kaide on kadetin olkapoletti, 1 osoittaa 
ensimmäistä vuosikurssia ja merkki on 
kurssin 50-vuotismerkki.

Kului 78 vuotta.
Kurssimme Perinteiden Isä Matti 

Lumme ideoi meillekin merkin - kurs-
simme 50-vuotisjuhlapostimerkin.

Santahaminan erittäin suljetussa 
ympäristössä otimme ensimmäiset ka-
dettiaskeleemme. Sittemmin avautuivat 
Suomen salot, ulapat ja taivaanrannat. 

Palvelimme jopa neljällä eri mantereella.
Puoli vuosisataa on vierähtänyt. 

Kurssimme kokoontuu 50-vuotistapah-
tumaan Suomenlinnaan 26.8.2009. 

Kadettikunnan historian ainutlaatuis-
ta, ensimmäistä kurssipostimerkkiä myy 

44.Kadettikurssin ja 29.Merikadettikurssin  
juhlapostimerkki

Lare p 040-500 7083, lare@elisanet.fi. 
Eikä maksa kuin 16 €  kahdeksan merkin 
vihko.

Matti Savonjousi
Kadetti 3853
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Marko Palokangas 
(toim.) Kestävää 
koristaa kunnia, 
kadettiperinteitä 
ja -kasvatusta 90 
vuotta itsenäisessä 
Suomessa  
Apali Oy Tampere 2009
190 sivua
ISBN 
978-952-5026-86-3  

Äskettäin on ilmestynyt 
kapteeni Marko Palo-
kankaan toimittama 

suomalaista aktiiviupseereiden 
koulutusta ja siihen liittyviä tai 
liittyneitä perinteitä kuvaa-
va teos ”Kestävää koristaa 
kunnia”. Kirjoittajina on joukko entisiä 
Kadettikoulun johtajia sekä muita soti-
lasperinteen ja sotahistorian tuntijoita. 

Teoksessa tarkastellaan laajaa ja mo-
nitahoista asiaa runsaan parin vuosisadan 
ajalta. Haapaniemen sotakoulussa aloitet-
tiin upseerikoulutus Ruotsinvallan aikana 
ja läntisen perinteen pohjalta, Suomen 
(Haminan) Kadettikoulu toimi autonomi-
sessa Suomessa mutta keisarillisen Venä-
jän sotakoululaitokseen kytkettynä ja sen 
valvonnassa sekä venäjän kielellä. Vuo-
desta 1903 vuoteen 1919 elettiin ilman 
kotimaista kadettikoulua. Tammikuusta 
1919 alkaen on toiminnassa ollut itsenäi-
sen Suomen Kadettikoulu aluksi Helsin-
gin Arkadiassa, sitten Munkkiniemessä 
ja vuodesta 1940 alkaen Santahaminassa. 

Mainittujen kadettikoulujen organi-
saatio, sisäinen järjestely ja henki, kurs-
sien kesto, oppisisältö, opiskelijoiden 
ikärakenne ja vaadittava koulupohja 
on vaihdellut melko laajoissa rajoissa. 
Haapaniemessä ja Haminassa nuorimmat 
kadetit olivat 11-12-vuotiaita pikkupoi-
kia, valmistavilla luokilla osaksi tätäkin 
nuorempia. Santahaminassa välirauhan 
aikaan ja jatkosodan vuosina oli kadet-
tikursseja, joiden oppilaista lähes kaikilla 
oli omakohtaisia sotakokemuksia ja mo-
nilla tuoreita, arpeutuvia haavoja. Eheän, 
kaiken kattavan jatkumon muodostami-
nen Haapaniemestä Santahaminaan on 

edellä sanotusta johtuen haastava, käy-
tännössä mahdoton tehtävä. Henki voi 
olla sama ja se riittää liittämään perinteen 
yhteen. 

Teos keskittyy itsenäisen Suomen 
yhdeksän vuosikymmenen aikaan, 
mutta kadettikasvatuksemme perinteet 
ulottuvat kauemmas parinsadan vuoden 
taakse Haapaniemen Kadettikouluun 
Rantasalmen pitäjässä. Näitä juuria ja 
taustoja valotetaan kiinnostavasti. Au-
tonomian kaudella Suomen Kadettikoulu 
oli maan toiseksi korkein oppilaitos heti 
Helsingin yliopiston jälkeen. Kun kadetit 
olivat paljolti säätyläisperheiden, usein 
sotilassukujen vesoja, seurattiin oppi-
laitoksen elämää ja menestystä sitäkin 
kiinteämmin. 

Kadettikouluissa annetaan yleensä 
peruskoulutus upseerin ammattiin. Pä-
tevässä ja aikaansa seuraavassa oppilai-
toksessa kasvaa ammattitaitoisia ”tämän 
päivän ja huomisen” upseereita, tämä on 
täysin selvä. Mutta yhtä merkittävää on, 
että oppilaitoksissa evääksi saadut ihan-
teet ja asenteet ovat ” terveet”, vastaavat 
aikakauden ja länsimaisen kulttuurin par-
haita katsomuksia. Asenteet välittyvät ka-
dettikouluista nuorten upseereiden kautta 
eri puolustushaaroihin, joukko-osastoihin 
ja henkilöstöryhmiin saakka, toivottavas-
ti kuin raikas, virvoittava keväinen sade. 

Televisiossa saamme nähdä va-
roittaviakin näytteitä sotilaallisesta 
”toimintakulttuurista” eri maissa ja 

maanosissa. Olosuhteet ja sotilai-
den sekä muiden turvallisuusviran-
omaisten toiminnalle asetettavat 
vaatimukset ja normit vaihtelevat 
laajoissa rajoissa. Hämmästyttävää 
kuitenkin on, että jopa eurooppa-
laisten demokratioiden asevoimissa 
saattaa nähdä melkoisia asenteel-
lisia ja muita toimintakulttuuriin 
liittyviä eroavuuksia. Kaikki tämä 
ei tietysti johdu ammattisotilaiden 
valinnasta ja peruskoulutuksesta, 
mutta niilläkin voi olla osuutensa.

Suomen (Haminan) 
Kadettikoulu

Haminan Kadettikoululla on ollut 
vahva osuus erityisesti upseeri-
koulutukseen liittyvien sotilaspe-
rinteidemme kehityksessä. Koulu 
toimi pitkään, sai elää enimmäk-

seen melko vakaissa oloissa ja keräsi 
riveihinsä keskimäärin laadukasta oppi-
lasainesta, paljolti ruotsinkielisen sääty-
läisväestön vesoja. Koulu lakkautettiin 
106 vuotta sitten kesäkuussa 1903. 

Haminan Kadettikoulusta on run-
saasti aikalaislähteitä, 75-vuotishisto-
riikki ”Finska Kadettkåren 1812-1887” 
ja 100-vuotishistoriikki ”Finska Ka-
dettkåren och dess Kamratskap” 1912.
Varsinkin jälkimmäinen (437 sivua) 
G.A Gripenbergin kynästä antaa moni-
puolisen katsauksen koulun toimintaan 
ja elämään, myöskään ongelmakohtia 
tai vastenmielisiä piirteitä kaihtamatta. 
Lisäksi maininnan ansaitsee koulun erin-
omainen matrikkeli, johon sisältyvät 960 
oppilasta, koulunjohtajat, upseerit, opet-
tajat, pastorit ja uskonnon opettajat, lää-
kärit, taloudenhoitajat ja viimeisenä yli 
50-vuotisen (!) päivätyön koulussa tehnyt 
miekkailumestari. Näiden julkaisujen 
lisäksi Haminan Kadettikoulua käsitel-
lään lukuisissa, vähintään kymmenissä 
elämäkerroissa ja muistelmissa, joista 
tässä mainittakoon C.G Mannerheimin 
ja Bertel Gripenbergin muistelmat. Näitä 
kahta sangen erilaista henkilöä yhdistää 
mm. se, että kumpikin polveutui tunne-
tusta ja ansioituneesta aatelissuvusta ja 
se, ettei kumpikaan valmistunut kurssil-
taan.

Marsalkka Mannerheimin ja hänen 
vaiheensa tunnemme, mutta jäljempä-

Kadetteja ja kadettikasvatusta
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nä annetaan Bertel Gripenbergin kertoa 
itse muutamin vedoin ajastaan kadettina 
muistelmissaan ”Det var de tiderna ” lu-
vussa ”Inte kadett utan litterär scholaris”. 
Bertel Gripenberg (1878-1947 ) kuului 
tunnettuun Ruotsista polveutuvaan soti-
las-, virkamies- ja kulttuurisukuun ja oli 
Mikkelin läänin kuvernöörin (maaher-
ran )poika. Suvun monista tunnetuista 
edustajista mainittakoon Suomen sodan 
1808-09 Hämeen Rykmentin, sittem-
min 3.Prikaatin komentaja Hans Henrik 
Gripenberg (1754 -1813), jonka prikaati 
suojasi pohjoiseen vetäytyvän Suomen 
armeijan selustaa jälkijoukkona. Gripen-
berg määrättiin Länsipohjaan vetäyty-
neiden armeijan rippeiden ylipäälliköksi 
ja hän allekirjoitti vaikeassa tilanteessa 
Seivin antautumissopimuksen. 

Oskar Ferdinand Gripenberg s.1838, 
kunnostautui Turkestanin sekä Turkin so-
dissa (1877-78), määrättiin jalkaväen-
kenraalina syksyllä 1904 2.Mandzhurian 
armeijan ylipäälliköksi ja komensi näin 
jonkin aikaa koko Venäjän kenttäarmei-
jan pääosaa. Kärsi kuitenkin tunnetun 
Sandepuun tappion tammikuussa 1905, 
johon päätti sotilasuransa. 

Itsenäisen Suomen 
Kadettikoulu 1919-

Valtionhoitaja Mannerheim asetti 4. tam-
mikuuta 1919 komitean suunnittelemaan 
sotakouluopetusta maassamme. Viikon 
kuluttua, 9.tammikuuta tuli komitean 
esittää ehdotuksensa sotaministerille. 
Puolustusvoimain komentaja antoi 12. 
päivänä tammikuuta päiväkäskyn, jonka 
mukaan ”Lähipäivinä aloittaa kadetti-
koulu, aluksi Helsingin entisessä venä-
läisessä koulussa Töölössä. Koulun nimi 
vahvistetaan Suomen Kadettikouluksi. 
Kurssi kestää kaksi vuotta”. Kolmen 
viikon kuluttua tehtävänannosta 25.tam-
mikuuta ensimmäinen kadettikurssi, 
kuutisenkymmentä miestä, astui sisään 
Kadettikouluun. Opetussuunnitelma oli 
laadittu, oppilaat valittu, opettajat määrät-
ty tehtäviinsä, tilat kunnostettu, majoitus 
ja muonitus hoidettu, opetusvälineitä ja 
oppikirjoja hankittu pääasiassa ulkomail-
ta. Nähtävästi mihinkään laajempaan 
jahkailuun ei ollut aikaa tärvätty. Tästä 
huolehti kenraalimajuri Hannes Ignati-
us, kyseisen komitean puheenjohtaja ja 
entinen Haminan kadetti. 

Kokonaisuutena niin Haminan Ka-
dettikoulu kuin itsenäisen Suomen Ka-

dettikoulu ovat menestyksellä täyttäneet 
tehtävänsä. Kummankin entiset oppilaat 
niin sotilasjohtajina kuin yhteiskuntam-
me muissa vaativissa tehtävissä ovat ur-
hoollisesti ja kunnialla hoitaneet osansa. 
Kuitenkin mainittujen sotakoulujen si-
säinen elämä on jäänyt suurelle yleisölle 
melko tuntemattomaksi.Tätäkin puolta 
Marko Palokankaan teoksessa jonkin 
verran valotetaan. 

Itsenäisen Suomen Kadettikoulun 
vaiheet tunnemme. Lukuisat kirjalliset 
lähteet tarjoavat lähikuvaa, jopa sisäpii-
ritietoa. Nykypolvelle vähemmän tun-
nettu on Haminan Kadettikoulu, jonka 
sulkemisesta tulee juuri kuluneeksi 106 
vuotta. Koulu kasvatti laajan joukon, sa-
tamäärin erinomaisia upseereita, joista 
monet ansioituivat paitsi sotakentillä 
myös valtiollisissa ja hallinto-, talous- 
sekä kulttuurielämän tehtävissä, osa vielä 
itsenäisyytemme ensi kymmenillä. 

Merkittävä ja vuosikymmeniä koulun 
elämää häirinnyt ongelma koski kadet-
tien keskinäisiä suhteita. Koulun tove-
rikunta oli saanut, osaksi itse ottanut, 
laajat valtuudet ”toverikasvatuksen ”ja 
oppilaiden sisäisen hallinnon alueella. 
Asiat saattoivat kuitenkin karata hennois-
ta käsistä, arvokas kasvatus ja perinteen 
siirto saattoi riistäytyä nuorempien kiu-
saamiseksi, jopa karkeaksi väkivallaksi. 
Tällainen kouluun ajoittain pesiytynyt 
oppilaiden välisen kiusaamisen perinne, 
pennalismi, katkaisi monien kadettien, 
mm edellä mainitun Bertel Gripenbergin 
opintien tässä oppilaitoksessa. Myöskään 
C.G. Mannerheim ei jäänyt tästä osat-
tomaksi. 

Ilmiön juuria on tutkittu. Joskus on 
viitattu joihinkin kovakätisiin ja epäsuo-
sittuihin koulunjohtajiin kuten Eberhard 
Dittmarsiin, joskus yksittäisiin häiriinty-
neisiin tai poikkeaviin kadetteihin kuten 
kadetti W vuodelta 1841: ”Han hade 
länge förövat stöld uti corpsen, utan att 
man kunnat fånga honom.Hans ständigt 
mystiska caracter, hade ,i förening med 
denna misstanke om stöld, redan länge 
gjort honom hatad af alla dem, som 
kände honom närmare, så att ändteligen 
under recognoseringen, då han ånyo snat-
tat och blifvit öferbevisad därom, den all-
männä förbittringen utbröt mot honom 
med förökad kraft. Han blefbastonerad 
(piestiin ) utan att jag kunde hindra detta 
... ” kertoo kadettivääpeli Tallgren 21. 
heinäkuuta 1841 päivätyssä kirjeessään. 
Hänet poistettiin kadettivääpelin tehtä-

västään, otettiin aliupseerin arvo pois ja 
määrättiin kahdeksaksi vuorokaudeksi 
karsseriin. Jupakan aiheuttaja kadetti W 
karkasi joukosta ja löydettiin pari päivää 
myöhemmin hukuttautuneena eräästä 
joesta läheltä Husulaa. Tapahtuman oi-
keudellinen selvittely uhkasi myös kadet-
tikomppanian päällikön asemaa, mutta 
hän onnistui säilyttämään tehtävänsä. 
Joitakin samantapaisia joskin lievempiä 
juttuja sattui Kadettikoulussa useampia-
kin vuosien varrella. 

Fyysinen väkivalta kadettien kesken, 
nykykielellä pennalismi, oli ajoin melko 
yleistä. Eräänä syynä ja esimerkkinä 
voisi pitää brutaalia kurinpitoa Venäjän 
poikakouluissa, joita varmaankin monet 
”haminalaisten ” isät ja veljet olivat käy-
neet. Agathon Meurman, joka vuosien 
1841-43 aikana kävi Pietarin II Kimnaa-
sia, kertoo kurinpidosta lyseossa: ”Jos 
suurempi rikos tapahtui, vietiin poika 
sbornajaan (kokoushuoneeseen), jossa 
hänet vedettiin lattialle levitetyn vaha-
kankaan päälle, päästä ja jaloista piteli 
kaksi invalidia, joita ylipäänsä oli pas-
sareina laitoksessa, ja yksi tahi pari löi 
noin kuuden korttelin pituisilla ruoskilla 
paljaaseen takapuoleen. Semmoisessa 
iloisessa tilaisuudessa sain minäkin olla 
kerran läsnä, koska rangaistus oli mää-
rätty tapahtuvaksi koko luokan edessä. 
Aivan siivoa!” 

Edellä jo mainittu Bertel Gripen-
berg kertoo muistelmissaan ”Det var 
de tiderna ” (Tukholma- Helsinki 1943) 
kokemuksistaan Haminan Kadettikou-
lussa: ’’Nuori ja kokematon kun olin, en 
ymmärtänyt kuinka huonosti sovin tälle 
elämänuralle, etenkin sen ensimmäiselle 
osalle, Kadettikouluun. Olin syntymäs-
täni saakka ollut hento ja sairaalloinen 
lapsi ja tästä johtuen saanut hellävaraisen 
kasvatuksen, mikä tässä tapauksessa oli 
onnettominta mitä saattoi ajatella. Tämän 
lisäksi olin pienikokoinen ja hauras ja 
ruumiinvoimani olivat ikääni nähden 
hyvin heikot. Psyykkiset edellytykseni 
eivät olleet paljonkaan paremmat, sillä 
olin samalla kertaa tunteellinen ja arka, 
uhmakas ja itsetietoinen, ylpeä ja ujo. 
Mielikuvituselämäni oli varsin kehitty-
nyt, olin kunnianhimoinen, mutta kuten 
kaikilla fantasiaihmisillä minulla oli niu-
kasti energiaa ja kestävyyttä vaikeuksiin 
jouduttuani. 

Mutta ehkä pahin ongelmani oli, 
että olin tottunut hemmottelevaan ja 
mukavaan elämään, sellaiseen, mikä ei 
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luonnollisesti voinut tulla kyseeseen so-
takoulussa, jossa oli tarkoitus kasvattaa 
karaistuneita ja voimakkaita sotureita. 

Viivähdyksestäni tässä sotakoulussa 
tulikin sen vuoksi jatkuva fiasko, ja onkin 
parasta, että koskettelen sitä niin lyhyesti 
kuin mahdollista. 

Suomen (Haminan) Kadettikoulussa 
vallitsi vanhastaan niin sanottu pennalis-
mi, mihin sisältyi se, että vanhemmilla 
kadeteilla oli perinteisesti oikeus mielin 
määrin pahoinpidellä nuorempia. Tätä 
pidin sietämättömänä ja kestämättömä-
nä. Huolimatta toistuvista päätöksistäni 
sietää kärsivällisesti tätä surkeutta, en 
siihen pystynyt. Vielä enemmän kuin itse 
ruumiillinen pahoinpitely kävi luonnol-
leni siihen liittyvä psyykkinen kidutus 
ja häpäisy. Kaikki tämä johti kohdallani 
sellaiseen tylsyyden tilaan, etten enää 
edistynyt mainittavasti opinnoissani. Eräs 
episodi on jäänyt mieleeni: 

Silloinen matematiikan opettajani 
everstiluutnantti Fredrik Sohlberg, myö-
hemmin suurteollisuusmies ja vuorineu-
vos, sanoi minulle kerran oppitunnilla: 
”On varmaankin parempi, että kadetti 
kirjoittaa äidilleen ja pyytää tätä sijoitta-
maan poikansa käsityöoppiin, sillä teidän 
pitämisenne kadettikoulussa on rahojen 
hukkaan heittämistä. Älyllisiin ammattei-
hin teillä ei ole mitään edellytyksiä. Siinä 
hän oli oikeassa. Mutta olen kuitenkin 
elänyt oppimatta käsityöammattia, mikä 
ehkä on ollut tyhmää, sillä luultavasti 
useimmat käsityöläiset elävät taloudel-
lisesti huolettomampina kuin kirjailijat. 

Ymmärsin piankin, että tuloni kadet-
tikouluun oli virhe ja eräänä marraskuun 
iltana 1895 katkaisin päättävästi Gordio-
nin solmun ja yksinkertaisesti pakenin 
tieheni ja matkustin äitini luokse Hel-
sinkiin”. ---Kuten yleisesti tiedettänee 
Bertel Gripenbergistä tuli 1900-luvun 
alkuvuosikymmenten ehkä tunnetuin 
runoilija maassamme, joka useampia ker-
toja asetettiin pohjoismaiden yhteiseksi 
ehdokkaaksi Nobelin kirjallisuuspalkin-
non saajaksi - tosin tuloksetta. 

Haminan Kadettikoulun oppilaat 
olivat alaikäisiä, noin 12-17-vuotiaita 
poikasia, mutta itsenäisen Suomen Ka-
dettikoulussa jo talvisodan käyneisiin 
kadetteihin saatettiin vielä välirauhan 
ja jatkosodan aikana käyttää ”toveriku-
rin” menettelyä. Muun muassa jalkavä-
enkenraali Yrjö Keinonen on kertonut 
tällaisista sakinhivutuksista. Eräänlainen 
ongelma lieneekin aikoinaan ollut, että 

Kadettikoulun ”perinteisiin ” sekoittui 
aineksia varsin erilaisista, vaikkakin ni-
meltään toisiaan muistuttavista oppilai-
toksista. Joissakin oli leikitty ikäkauteen 
liittyviä lasten leikkejä, mutta 1940-luvun 
kadeteista monet olivat olleet mukana 
raskaissa taisteluissa Summan, Raatteen 
ja Kollaanjoen maisemissa, monet anta-
neet siellä kaikkensa. 

Erityisesti viime sodista lähtien 
Suomen Kadettikoulun sisäinen elämä 
lienee sujunut jokseenkin säällisesti. 
Suureen kadettijoukkoon sattuu tietysti 
myös poikkeusyksilöitä, jotka ovat tulleet 
taloon läpi testien ja karsinnan ajoittain 
melko harvasilmäisen seulan. Heistä riit-
täisi kerrottavaa, mutta useimmat ovat 
tällä tai tuolla tavoin ” traagisia figuu-
reita”. Heillä olkoon oikeus rauhaisaan 
yksityisyyteen. Tämän ryhmän kadeteista 
on kuultu usein viimeistään muutaman 
vuoden kuluessa mahdollisesta upsee-
riksi valmistumisesta. 

Joitakin havaintoja 
teoksesta

Kapteeni Marko Palokankaan ja kirjoit-
tajaryhmänsä laatima 90-vuotisjuhlakirja 
itsenäisen Suomen kadettikoulutukses-
ta on kiinnostava ja merkittävä teos. 
Aktiiviupseeriston taso ja tehtäviinsä 
sitoutuminen ei niinkään erotu ”normaa-
liaikoina”. Poliittinen johtajisto, valtion-
hallinnon ylin virkakunta, talouselämän 
johto sekä oikeuslaitos ja korkeakoulut 
näyttelevät pääosia aikamme näyttämöl-
lä. Koululaitos ja puolustusvoimat raken-
tavat paljolti tulevaisuutta, kouluttavat ja 
kasvattavat tulevaisuudelle hyviä suoma-
laisia ja toivottavasti luovat heihin sa-
malla sellaista henkeä ja rohkeutta, jonka 
varassa vaikeistakin ajoista selviydytään. 
Tässä kokonaisuudessa aktiiviupseerei-
den rekrytointi ja kasvatus tehtäviinsä on 
kapea mutta merkittävä sektori. Suuren 
yleisönkin on hyvä tietää, miten ja mil-
laisin tuloksin tämä kasvatus hoidetaan. 

Perinteitä, perinnettä, voi olla työläs 
tiivistää tekstiksi ja kuviksi hyvällekään 
liitupaperille. Perinne elää arkipäivässä 
niin kadettikouluissa kuin joukko-osas-
toissa ja laitoksissa. Juhlapuvut, paraatit, 
tanssiaiset ja miekkojen säihke kuuluvat 
kadettien elämään, mutta tätäkin paljon 
keskeisemmin taistelukoulutus, liikun-
ta, vakava opiskelu sekä varusmiesten 
ja reserviläisten kohtaaminen sotahar-
joituksissa ja ampumaleireillä. Olisin 

mielelläni nähnyt teoksen kuvituksessa 
myös kadetin lumipuvussa ja suksilla, 
ehkä Kadettikomppanian hiihtokilpailu-
jen yhteislähdössä, kadetin ase poskella 
tai suunnistuskilpailun rastilla. Mutta 
yhtä kaikki, laadukkaita ja sisältörikkaita 
valokuvia teoksessa on runsaasti, taitto 
on väljän tyylikäs. 

Pientä viimeistelyä olisivat kaivan-
neet jotkut kuvatekstit, joihin varsin-
kin kaksi tarkkasilmäistä kadettiveljeä, 
Tapio Skog ja Antti Juutilainen, kiinnit-
tivät huomiota teosta lehteillessämme. 
Pari esimerkkiä: Sivulla 23 kuvateks-
tissä on yhdistetty ”peltirasvaus” ja 
”G.A.Kalmbergin prässi” yhdeksi me-
nettelyksi. Yhteistä niille lienee ollut 
vain se, että molemmat olivat laittomia 
ja vastenmielisiä. Viereisen sivun teksti 
hieman selvittää asiaa ja erottaa kaksi eri 
menettelytapaa. 

Sivulla 134 ”Kasteyön tapahtumia 
1960-luvu1la” kuvassa etualalla ja perin-
nehenkilön asussa on kadettialikersantti 
Pentti Väyrynen, myöhempi kenraali-
luutnantti ja sotatalouspää1likkö Kadet-
tikurssilta 30 vuosilta 1947-49. Kuva on 
siis 1940-luvulta, ei 1960-luvulta. Vas-
taava ajoituksen epätarkkuus on sattunut 
kuvatekstissä sivulla 135: ”Kadettikurssi 
58:n ylentämistilaisuus vuonna 1974”. 
Kuvassa on vain 60 kadettia, kun 58. 
Kadettikurssin vahvuus oli 99 kadettia. 
Onnittelijoina nimitysseremoniassa nä-
kyvät puolustusministeri Skog ja jalkavä-
enkenraali K.A.Heiskanen. Kumpikaan 
ei ollut sanotussa virassa tai tehtävässä 
vuonna 1974.  

No, kuvatoimittajalla on ehkä ollut 
aikapula. Sitä paitsi monissa laadukkais-
sa tieteellisissä julkaisuissa tai muissa ar-
voteoksissa ”Errata”- (virheitä ja niiden 
oikaisu-) sivuja saattaa olla kymmenit-
täin. 

Kiitos mielenkiintoisesta, tärkeästä 
kirjasta niin päätoimittajalle kuin kirjoit-
tajaryhmä1le. 

Hannu Särkiö
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Matti Orlamo: 
85 vuotta kaaderivel-
jeyttä pääkaupunki-
seudulla 
Helsingin kadettipiiri 
1924 - 2009 
Karisto Hämeenlinna 2009 

Helsingin kadettipiiri vietti 
85-vuotisjuhliaan alku-
vuodesta 2009 mm. jul-

kaisemalla piirin historian. Se oli 
todella paikallaan, sillä kyseessä 
on suurin kadettipiirimme, jossa 
jäseniä on noin 1400, näistä puolet 
palveluksessa olevia ja puolet evp-
jäseniä. 

Helsingin kadettipiiriin kuu-
luvat Helsingin, Espoon, Vantaan 
ja Kauniaisten alueella asuvat ka-
dettiupseerit. Vuoden 2009 alusta 
siihen liitettiin Itä- ja Keski-Uu-
denmaa, joten alue laajeni entises-
tään ja jäsenmäärä kasvoi. 

Itsenäisyyden alkuaikoja hallitsivat 
Venäjällä upseerikoulutuksensa saaneitten 
ja Saksassa jääkärinä palvelleitten risti-
riidat. Kummallakin ryhmällä oli omat 
järjestönsä samoin kuin esimerkiksi ns. 
Markovillan upseereilla. Keskinäisiä risti-
riitoja oli tarpeettoman paljon, mikä hait-
tasi yhtenäisen upseerikunnan luomista. 

Jo verraten varhain Kadettikoulun 
käyneitä upseereita askarrutti kadettiup-
seerien asema ja niin 42 nuorta upseeria 
perusti 27.1.1921 Kadettikunnan. Orga-
nisaatio oli aluksi hioutumaton ja yhte-
ydet eri puolille Suomea hoidettiin ns. 
asiamiesten välityksellä. Tämä tapahtui 
virallisesti  keväästä 1924 alkaen. 

Vuonna 1930 jäseniä oli niin paljon, 
että katsottiin piirijaon olevan tarpeen ja 
niin perustettiin Helsingin kadettipiiri 
puheenjohtajanaan kapteeni Yrjö Haahti. 

Helsingin kadettipiiri kattoi aluksi 
vain kantakaupungin. Santahaminalla 
oli omansa. Samoin meriupseereilla, 
lentäjillä ja Tuusulassa palvelleilla. San-
tahaminan Kadettipiiri liitettiin Helsingin 
piiriin vasta vuonna 1954. 

Kadettipiirin puheenjohtajina toimi-
vat ennen sotia Haahden jälkeen kaptee-
nit Sixten Frey, Eero Laaksonen, Kaarlo 
Breitholtz ja majuri Yrjö Valkama.

Toiminta kehittyi merkittävästi 1940-
luvun lopulta lähtien. Se oli selväkin, sillä 
Venäjällä koulutuksen saaneet upseerit, 
jääkärit ja markovillalaiset vähenivät 
vuosi vuodelta kadettiupseerien saadessa 
yhä merkittävämmän aseman puolustus-
voimissa. 

Olot eivät kuitenkaan olleet aivan 
rauhallisia, sillä uusia tuulia puhalsi nyt 
Suomi-Neuvostoliitto-seuran taholta ja 
vähän muualtakin. Em. seuraan oli liitty-
nyt vähäinen määrä upseereitakin kaiketi 
noudattaen vuosina 1945-46 toimineen 
puolustusvoimain komentajan suositusta. 
Linja pysyi kuitenkin selvänä ja syytökset 
SNS-seuran osalta torjuttiin. 

Aluksi oli kysymys yhteydenpidosta 
kadettitoverien kesken. Kadettikoulussa 
luotu yhteys oli ja on varmasti edelleen-
kin hyvin suuri voimavara, jonka arvoa 
ei ole syytä vähätellä. Uusien kurssien 
valmistuttua varsinkin 1930-luvulla tuli 
kadettiveljeyden rinnalle jo paljon suun-
nitelmallista toimintaa. 

Perehtymistilaisuudet vuodesta 1934 
alkaen oli alku. Sotavuosina toiminta hil-
jeni ja muuttui. Toiminta rintamilla tapah-
tui divisioonittain ns. keräyspiireissä. Jo 
30.1.1945 alkoi uusi nousu. Tuolloin näet 
oli ensimmäinen kokous sodan jälkeen 
ja vuodesta 1946 alkaen aloitettiin mm. 
illallistanssiaiset. Yhteistoiminta Upsee-

riliiton ja Reserviupseeriliiton 
kanssa virisi. Naiset muodostivat 
naistoimikunnan aloittaen oman 
työnsä kadettiupseerien ja upsee-
riperheitten lasten hyväksi. 

Itsenäisyyspäivän juhlat aloi-
tettiin 6.12.1952 ja upseerikou-
lutusta koskevia merkkivuosia 
juhlittiin monin tavoin. 

Toimintamuotoina ovat edel-
leen mm. seppeleenlaskut, upsee-
rilounaat esitelmineen ja retket 
puolustusvoimien joukko-osas-
toihin ja laitoksiin sekä muihin 
jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin.

Erittäin tärkeä tehtävä Kadet-
tikunnalle ja kadettipiireille on 
ollut maanpuolustusaatteellinen 
työ, joka on kohdistettu suuren 
yleisön lisäksi erityisesti koulu-
jen, opistojen ja korkeakoulujen 
opettajiin ja oppilaisiin. Tämä on 
ollut hyvin tärkeä toimintamuo-
to varsinkin 1960-luvulta lähti-

en. Kun kukaan muukaan ei selvittänyt 
maanpuolustuksen tarpeellisuutta, tarttui 
Kadettikunta asiaan. Järjestettiin esitelmä- 
ja keskustelutilaisuuksia, jotka saattoivat 
olla hyvinkin kiivaita. Pitkäjänteinen, 
asiallinen ja tosiasioihin perustuva työ 
on tuottanut tulosta ja sekä Kadettikunta 
että kadettipiirit voivat olla tyytyväisiä 
aikaansaannoksiinsa. 

Kadettikunnan tuottamat nykyaikaiset 
oppimisympäristöt hyvin onnistuneine 
DVD-kasetteineen ovat olleet suureksi 
avuksi opettajille ja oppilaille maanpuo-
lustuksesta kerrottaessa. Nämä hankkeet 
on toteutettu Kadettikunnan pääsihteerin 
eversti Pekka Rapilan johdolla. Vaikka 
hän on siirtynyt ”Kadettikunnan reser-
viin”, hän jatkaa edelleen uusissa hank-
keissa. 

Helsingin kadettipiirin historia on 
lajissaan parasta, mitä olen tällä alalla 
nähnyt. Kiitokset kohdistuvat piirin joh-
toon, eversti Tapio Niitynperään sekä 
kirjatoimikunnan jäseniin, everstiluut-
nantteihin Ilkka Kouri, Jukka Haltia ja 
Matti Orlamo, joka on varsinaisesti histo-
riikin kirjoittaja. Myös graafinen suunnit-
telu ja taitto Veikko Viljasen toteuttamana 
on kiitoksen ansaitsevaa. 

Tapio Skog

Suurimman kadettipiirin historia
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Veikko Kustaa Simola: 
VK:n sota ja rauha
Omakustanne
Padasjoen Kirjapaino 2008
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Niin sanotut kenttämie-
het julkaisevat häm-
mästyttävän harvoin 

kirjoja tästä tärkeästä urastaan 
tai uran vaiheesta. Koska puo-
lustusvoimissa korostetaan esi-
merkiksi ulkomaanpalvelusta ja 
esikuntatyötä ym. tulee monelle 
kentällä palvelevalIe mieleen 
”vähempiarvoinen” työ, joksi 
kenttäpalvelus tunnutaan joskus 
miellettävän. Ääritapaus arvos-
tuksesta lienee takavuosilta, 
jolloin muuan joukko-osaston 
komentaja arvioi erään alaisensa 
kykyjä: ”Ei kelpaa vaativampiin 
tehtäviin - kelpaa vain kenttä-
palvelukseen!” Tämä arvio sai 
sotilasläänin komentajana toimineen 
kokeneen kenraalin suuttumaan ja hän 
käytti kovia sanoja tyrmäten arvion. 

Olin samalla kertaa ällistynyt ja yl-
lättynyt kuullessani, että hyvin tuntema-
ni everstiluutnantti on kertonut elämänsä 
tarinan kirjan muodossa. Luettuani kirjan 
- sanon sen jo tässä - iloitsin lopputulok-
sesta. 

VK - kuten häntä yleisesti kutsutaan 
- on aloittanut sukuhistoriansa Hollolan 
Kalliolasta, jossa Simolat ovat asuneet 
ainakin vuodesta 1709 lähtien viljellen 
maata ja hoitaen metsää. 

VK Simola syntyi Hollolassa 
23.5.1931 maanviljelijäperheeseen. Lap-
suus ja kouluvuodet kerrotaan avoimesti. 
Koulussa jotkut aineet olivat helppoja, 
joidenkin kanssa oli ongelmia. VK lähti 
armeijaan - lukemista pakoon - missä hän 
raskaasti erehtyi. 

Kesäkuussa 1951 VK astui Henna-
lassa varusmiespalvelusta suorittamaan 
Jääkäripataljoona 3:een. Hän kävi ali-
upseeri- ja upseerikoulut ja kotiutui 
2.5.1952. Sotilasura kiinnosti ja niin 
vänrikki VK Simola anoi pääsyä puolus-
tusvoimien palvelukseen. Se onnistuikin 
ja uusi palveluspaikka oli JP4 Hämeen-
linnassa. Siellä hän palveli aina vuoteen 
1955, jolloin pyrki ja pääsi Kadettikou-

luun. Tämä va-vänrikkiaika oli mones-
sa suhteessa antoisa. Kouluttajan oppia 
tuli paljon, mutta elämään sisältyi myös 
avioliiton solmiminen Anja Sirkka-Liisa 
Ilomäen kanssa. 

Kesäkuussa 1955 alkanut 41. kadetti-
kurssi sai oppilaakseen jo monet elämän-
vaiheet kokeneen sotilaan. Kadettiajasta 
Simolalla on kerrottavaa vain nuorem-
man kurssin ajalta. Vanhemmalta kurssilta 
tärkein oli ylennys kadettialikersantiksi, 
myöhemmin kadettikersantiksi ja jouk-
kueen varajohtajaksi 43. kadettikurssille. 
Tämä on kirjan arvioijan kadettikurssi. 
Kyllä VK huomattiin ja tiedettiin. 

Kadettikoulun jälkeen alkoi yli 20 
vuotta kestänyt palvelu Hämeen Ratsu-
jääkäripataljoonassa aluksi joukkueenjoh-
tajana, sitten adjutanttina ja tämän jälkeen 
1.Jääkärikomppanian päällikkönä kuuden 
vuoden ajan. Tämä viimeksi mainittu teh-
tävä oli ilman muuta ”haastavin” niin kuin 
nykyisin sanotaan asiasta kuin asiasta. 
Tämä tehtävä oli ilman muuta kenttämie-
hen sota-akatemia. Toimihan päällikkö 
paitsi yksikön koulutuspäällikkönä myös 
henkilöstö-, järjestely- ja huoltojohtajana. 
Tämä oli kova koulu, joka opetti paitsi 
komppaniaa myös VK Simolaa itseään. 
Lopulta hänet ”vedettiin” esikuntaan 
ensin koulutus- ja järjestelytoimiston 

päälliköksi, sitten pataljoonaup-
seeriksi. 

Pitkä palvelus Hämeen Rat-
sujääkäripataljoonassa oli marras-
kuun lopussa 1977 ohi kestettyään 
20 ½ vuotta. Everstiluutnantiksi 
ylennettynä VK ryhtyi johtamaan 
Lahden Sotilaspiiriä, johon teh-
tävään hänen aikaisemmat koke-
muksensa antoivat lujan pohjan. 
Tätä vaativaa tehtävää VK hoiti 
31.1.1985 saakka, jolloin hän jäi 
eläkkeelle. Sen jälkeen hän teki 
arvokasta työtä puolustusvoimien 
hyväksi evp-upseerina. 

Simolan muistelmat ovat 
monikerroksiset. Ne ovat ennen 
kaikkea kenttäsotilaan muiste-
luksia sotilasurasta, mutta ne 
ovat samanaikaisesti suomalaisen 
kokemuksia läpi sotien, jälleenra-
kennusvuosien ja kylmän sodan 
ajan yksilön ja perheen tasolla.VK 
on kerronnassaan avoin ja vilpi-
tön. Herkullista on lukea VK:n 

kokemuksia metsänhoidosta, oravista ja 
vihreistä. Mitä tämä tarkoittaa? Se selviää 
kirjasta. VK:n suuri harrastus, hevoset ja 
ratsastus, saa tietenkin sijansa. ”Poikaa - 
hevosiaa” komennot ovat jääneet mieleen 
jo Kadettikoulusta. 

Järjestötyö saa osansa, eikä ihme, 
onhan kyseessä vuoden 1976 kadettiup-
seeri. Myös kirjan lopussa VK:n punta-
rointi puolustusvoimien tulevaisuudesta 
on lukemisen arvoista. 

Luin kirjan suurella mielenkiinnolla. 
Siinä keskeisenä henkilönä on todellinen 
ihmisten käsittelijä, varusmiesten ja reser-
viläisten kouluttaja. 

Luulin jo tuntevani tämän soturin. 
Siksi olikin yllätys kun kaiken keskeltä 
paljastui karskin pinnan alta herkkä ih-
minen. 

Iloitsen tämän vanhemman kollegani 
muistelmista, joita on helppo lukea. Ne 
ovat selvää suomea - ei mitään nykyisin 
niin muodissa olevaa kapulakieltä tai si-
vistyssanapuuroa.

Suosittelen lämpimästi kirjaa. Sitä 
voi tilata suoraan VK Simolalta puh. 
03-787 3264 tai KiIjavälityksestä os. Ha-
kakalliontie 10, 04560 Hyvinkää. Myös 
Lahden kirjakaupoista kirja on saatavissa. 

Tapio Skog

Kokemuksia kenttämiehenä ja elämässä
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Lauri Pekuri:
Hävittäjälentäjä 
Werner Söderström,
Juva 2006
ISBN 951-0-31907-4 

Verraten paljon on muis-
telmien kirjoittajia, 
jotka kyllä kirjoittavat 

elämänsä kokemuksia paperil-
le ja pöytälaatikkoon, mutta ei 
niinkään julkaistavaksi. 

Yllämainittu kirja on juuri 
sellainen. Mitä mahtoikaan len-
täjäeversti Lauri Pekuri (1916-
1999) ajatella toimiessaan tällä 
tavalla. Onneksi everstin tytär 
Eeva-Kaarina Salo penkoi ulla-
kolla ollutta laatikkoa ja yllättä-
en löysi muistelmat. 

Kiitos tarmokkaalle tyttärel-
le, pölyisen laatikon aarteet ovat 
edessäni kirjana. Kummallista, 
Pekurihan julkaisi vuonna 1993 kirjan 
”Spalernajan vanki”, jossa hän kertoo 
millaista oli sotavangin elämä vuonna 
1944 Neuvostoliitossa. Tämä korkea-
laatuinen kirja kertoo eräästä Pekurin 
elämänvaiheesta. Pekuri osoittautui jo 
tuolloin sanankäytön taitajaksi ja tämä 
ominaisuus näkyy myös tässä kirjas-
sa. Paitsi, että hän oli kirjailija, hän oli 
ennen kaikkea sotilas, hävittäjälentäjä 
ja 18 ½ ilmavoiton mies. 

Pekuri ei alun perin ollut lentäjä. 
Varusmiespalveluksen hän suoritti 
kenttätykistössä Mikkelissä toimi-
neessa Ratsastavassa Patterissa vuonna 
1938. Se ei ollut hänelle vastenmielistä, 
sillä hän kertoo pitäneensä hevosista 
ja ratsastamisesta. RUK:n kurssin 40 
oppilaana hän oli sen tykistölinjalla. 

Tykistössä hyvin pärjäämisestä 
huolimatta haaveet olivat ilmavoimissa. 
Sitkeä yritys palkittiin ja tykistövänrik-
ki suoritti toisenkin reserviupseerikurs-
sin, nyt ilmavoimien kurssina 6.6.1939 
- 16.12.1939. Sen aikana alkoi sota tal-
visota, mutta vaikka nuorilla lentäjillä 
oli vankka usko kykyihinsä, heitä edel-
leen koulutettiin ja talvisota päättyi. 

Kiinnostus lentäjäupseerin uraan 
vei Pekurin 24. kadettikurssille, joka 
alkoi 6.5.1940 ja kesti vuoden päättyen 
16.5.1941. 

Jatkosodan alettua kesäkuussa 1941 
oli Pekurilla onni päästä Lentolaivue 
24:ään hävittäjälentäjäksi. Brewster- 
hävittäjä osoittautui jatkosodan alussa 
erinomaiseksi koneeksi ja Pekuri 
lensi sillä Laatokan Karjalassa ja Itä-
Karjalassa osoittautuen taitavaksi ja 
menestykselliseksi hävittäjälentäjäk-
si, ”ässäksi”. Ensimmäisen i1mavoit-
tonsa hän saavutti 4.10.1941 ketterästä 
kaksitasoisesta Tsaikasta eli 1-153 hä-
vittäjästä. Sitä seurasi joukko muita, 
mutta ei onni Pekurillekaan hymyillyt. 
Ilmataistelussa 25.6.1942 Brewster sai 
osuman ja pakkolasku järveen oli tosi-
asia. Kone upposi ja lentäjä ui rantaan. 
Tämän lentokoneen kohtalo on mie-
lenkiintoinen. Joitakin vuosia sitten se 
nostettiin ja myytiin Yhdysvaltoihin. 
Tällä hetkellä tämä maailman ainoa 
jäljellä oleva Brewster on Suomessa. 

Vuonna1943 saatiin Saksasta os-
tettua ajanmukaisia Messerschmitt 
109-hävittäjiä, ”Mersuja”. Se oli mer-
kittävä edistysaskel. Muut suomalaiset 
hävittäjät eivät enää pärjänneet puna-
ilmavoimien koneille. Kesäkuun 16. 
päivä vuonna 1944 oli Pekurille kohta-
lokas. Ilmataistelussa kone sai osuman 
ja vaikka lentäjä pelastuikin, hän jäi 
vihollisen vangiksi ja joutui vanki-
leirille. Marraskuun lopulla 1944 oli 

hänellä tovereineen ilon päivä. 
He pääsivät takaisin Suomeen. 

Lauri Pekuri palasi ilmavoi-
miin ja uusiin tehtäviin. Hän oli 
valinnut sotilaslentäjän uran ja 
hän lensi jälleen. Kokenutta len-
täjää jatkossa käytettiin myös 
ilmavoimien ”kaupparatsuna” 
ostettaessa uusia lentokoneita. 
Ensimmäisenä olivat De Havil-
land Vampire-suihkukoneet. Jat-
kossa hän testasi muun muassa 
Drakeneita ja MIG-21:iä. 

Sotilasuran kohokohta oli 
kuitenkin nimitys Karjalan 
Lennoston komentajaksi. Tässä 
tehtävässä Pekuri toimi vuosina 
1960 - 1968 everstiksi ylennet-
tynä. Palveluksesta erottuaan 
hän toimi siviilissä eri tehtä-
vissä mm. osastopäällikkönä 
Vihuri Oy:n Lentohuollossa. 

Lauri Pekuri oli armoitettu 
sanan taitaja. On miellyttävää 

lukea sujuvaa mielenkiintoisesti kirjoi-
tettua tekstiä, joka on selvää suomea. 
Uskon, että muistelmat antavat paljon 
ajatuksia sekä tämän päivän lentäjille 
että muille historiasta kiinnostuneille. 

Tapio Skog

Hävittäjä-ässän yllätysmuistelmat
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Heikki Holma, Jouko 
Huhtala, Jouko Kivi-
mäki, Raimo Koskela 
(toim.):
53.Kadettikurssi 40 
vuotta - Mitäs me tyk-
kimiehet 1969 - 2009
Kariston Kirjapaino Oy
Hämeenlinna 2008
ISBN 087- 952-92-4918-3 

Aikojen saatossa ovat 
lukuisat kadettikurssit 
julkaisseet muisteluk-

siaan aina syntymästä reserviin 
siirtymiseensä saakka unohta-
matta eläkkeellä viettämäänsä 
rauhallisempaa kautta. ”53. 
Kadettikurssi 40 vuotta: Mitäs 
me tykkimiehet” on lajissaan 
harvinaisuus. Kurssin 133:sta 
vuonna 1969 valmistuneesta 
upseerista oli 17 tykkimiehiä. 
Ilmeisestikin joukko sattui olemaan 
tavanomaista aloiterikkaampi ja ho-
mogeenisempi. Kirjan sivuilta aistii 
joukon hyvän hengen ja yhteenkuulu-
vaisuuden tunteen, joka on kantanut 
tämän kirjan julkaisemiseen. 

Kirjan ulkoasu on edustava: 309 
sivua, kuvitus korkealuokkaista, kir-
joitettu kaadereille ja miksei nuorem-
millekin sopivan kokoisilla kirjaimilla. 

Kirjan rakenteen lähtökohtana on 
kurssin tykkimiesten historiikki heidän 
itsensä kirjoittamana syntymästä up-
seeriksi asti, edelleen virkaura sekä 
reservin aikaiset tapahtumat. Joitakin 
vastaavia teoksia vaivaava monoto-
nisuus on vältetty kevyillä kaskuilla 
ja seuraamalla maailman tapahtumia 
vuosikymmenien aikana kurssilaisten 
virkauran myötä. 

Voisi kuvitella, että tykkimiehiä 
kuvaava teos käsittelisi pääasiassa 
tykkimiesten erikoisosaamista kuten 
esimerkiksi aseteknologian, ampuma-
menetelmien ym. arviointia ja kehittä-
mistä. Näin ei kuitenkaan ole. Teos on 
yleistajuinen. Se antaa usein huumo-
rilla sävytetyn kuvan upseerin urasta 
aselajissa ja usein myös muissa aina 
puolustusvoimien korkeimpaan joh-

toon kuuluvissa tehtävissä unohtamatta 
reserviin siirtyneiden upseerien mit-
tavaa panosta siviilisektorin piirissä. 

Luku ’’Naisten näkökulmasta” 
valottaa ja täydentää upseerin elämän 
toista puolta. Erityisesti rouva Han-
nukkalan kirjoitus miehensä reserviin 
siirtymisen jälkeisestä kotioloihin opet-
tamisesta on elämänläheisyydessään 
ja tuoreudessaan herkullista luettavaa. 

Teos päättyy joukkoon kurssin 
tykkimiesten kirjoittamia artikkeleita, 
jotka erinomaisella tavalla täydentä-

Tykkimiesten muisteloita
vät kokonaiskuvaa tykkimiesten 
aikaansaannoksista ja kuvaavat 
puolustusvoimien toimintaa 
useilla sektoreilla. Esimerkik-
si kirjoitukset suomalaisesta 
rauhanturvaamisesta ja Viron 
tykistön kehittämisestä ovat 
tietoiskuja pähkinänkuores-
sa. Kirjoitus upseerikoulu-
tuksen kehittämisvaiheista ja 
nykyisestä Maanpuolustuskor-
keakoulusta on hyvä tiivistelmä. 
Mainittakoon myös mielen-
kiintoinen artikkeli usein vä-
hemmälle huomiolle jääneestä 
Keskuskoeampuma-asemasta ja 
sen toiminnasta. 

Vaikka kirja on tarkoitettu 
lähinnä kadettikurssi 53: n tyk-
kimiehille ja heidän läheisil-
leen, voin suositella sitä myös 
kaikille muillekin upseerin 
urasta ja maanpuolustuksesta 
kiinnostuneille. Ongelma on 
kuitenkin siinä, että painosta 

on otettu rajoitettu määrä 53. kurssin 
tykkimiesten tarpeisiin. Olisi kuitenkin 
toivottavaa, että teos löytäisi paikkansa 
vaikkapa sotakoulujen käsikirjastoissa 
näyttävällä paikalla ja voisi täten olla 
nuorempien innoittajana ja esimerkin 
antajana. Kirjan toimituskunta Heikki 
Holma, Jouko Huhtala, Jouko Kivimä-
ki ja Raimo Koskela on mielestäni on-
nistunut työssään erinomaisella tavalla 

Martti Olanterä
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Jymäyttämisen taito 
- Strategiaoppeja mui-
naisesta Kiinasta
Suomentanut ja toimit-
tanut Matti Nojonen
Gaudeamus Helsinki Univer-
sity Press 2000, 255 sivua
ISBN 978-952-495-089-3

Kiinan kielen ja kulttuu-
rin tutkija eli sinologi, 
kasvatustieteen tohtori 

Matti Nojonen teki mielestäni so-
tataidollisen kulttuuriteon vuonna 
2005 kääntämällä Sunzin So-
dankäynnin taidon ensimmäistä 
kertaa alkukielestä suomeksi. Yli 
2400 vuotta vanhat ajatelmat saivat 
ympärilleen vihdoinkin arvoisensa 
tyylikkään suomalaisen ulkoasun 
ja niiden lukijat laajan taustoituk-
sen teoksen syntyhistoriaan. 

Toki Sunzi oli meille sotilaille 
jo ennestäänkin tuttu – tosin ennen 
uutta käännöstä puhuimme Sun Tzusta. 
Tuttu se oli myös Päämajassa sotiemme 
aikana, sillä päämajoitusmestari Aksel 
Airo oli tuonut mukanaan Sotakorkea-
koulusta Ranskasta käännöksen vuodelta 
1772. Napoleon opiskeli aikanaan tuota 
samaista kirjaa. Nojonen löysi kirjan 
Airon jäämistöstä ja asioita oli reunamer-
kintöjen perusteella kyllä pohdittu. Kirjan 
merkitys sotiemme strategisissa ratkai-
suissa jää tosin pääosin arvoitukseksi, 
mutta Nojosen haastattelema Marskin 
nuorempi adjutantti, sittemmin eversti 
Bäckman kertoi omin korvin kuulleensa 
Päämajan kenraalien keskustelleen usein 
tästä kiinalaisesta sotilasopista.

Vanhojen kiinalaisten tekstien tulkit-
seminen ja kääntäminen vaatii harvinais-
ta asiantuntijuutta. Esimerkiksi Sunzin 
Sodankäynnin taito muodostui ohuille 
bambusäleille pensselillä ja musteella kir-
joitetuista merkeistä, joiden merkityksen 
ymmärtäminen ilman muihin kiinalaisiin 
aikalaisteksteihin ja tutkimuksiin pereh-
tymistä olisi varmasti ollut mahdotonta. 
Asiantuntijuutta Kiinassa asuneella Nojo-
sella onneksi on yllin kyllin. Sunzi-kään-
nöksen jälkeen hän väitteli kiinalaisten 
liike-elämän toimijoiden keskinäisestä 
verkostoitumisesta quanxista vuonna 
2007 ja jo seuraavana vuonna ilmestyi 

strategiasynteesi Jymäyttämisen taito – 
Strategiaoppeja muinaisesta Kiinasta.

Erittäin tyylikkääseen ulkoasuun 
painettu Jymäyttämisen taito koostuu 
kokoelmasta perinteisten kiinalaisten 
strategiaklassikoiden keskeisiä ajatuk-
sia aina Itäisen Zhou-dynastian (770–256 
eaa.) ajoilta Qing-dynastiaan asti (1644–
1911). Nojosen mukaan tuona aikana 
Kiinassa ilmestyi 789 sotilasstrategiaa 
käsittelevää kirjaa ja nyt suomennetut 
ajatelmat on valittu noin kuudestakym-
menestä klassikosta, joita eri aikakausien 
ammattisotilaat ja johtajat ovat arvosta-
neet ja tutkineet.

Suorastaan yllätys oli se, että kirjan 
ehkä suurin hedelmä onkin jo johdan-
nossa. Nojosen johdanto ei ole kuiten-
kaan mikä tahansa aloitus, vaan 60 sivun 
huolella laadittu tieteellinen tutkielma 
kiinalaisesta strategisesta ajattelusta – 
arvokas lisä strategiakäsitteistöä pohti-
ville. Nojonen luotaa aihettaan kaukaa 
konfutselaisuuden synnystä aina Kiinan 
tunnetuimman vallankumouksellisen 
Mao Zedongin strategiseen ajatteluun. 
Mao oli loistava strategi, joka yhdisti tai-
tavasti preussilaisen Carl von Clausewit-
zin (1780–1831) pohdinnat perinteiseen 
kiinalaiseen strategia-ajatteluun. Tämä 
mielenkiintoinen yhteys ei aiemmin ole 

saanut juuri lainkaan huomiota. 
Mao nimittäin liimasi Nojosen 
mukaan kokonaisstrategiansa osat 
– kiinalaisen sotataitoa ohjaavan 
strategia-ajattelun, leninistisen 
puoluekurin ja kansaa mobili-
soivan poliittisen työn – yhteen 
Clausewitzin ajattelulla. Maolle 
konfutselaisten aiemmin pohtima 
jymäyttämisen oikeudenmukai-
suus ei ollut mikään ongelma; 
hän hyväksyi täysin petoksen so-
dankäynnin kantavana ajatuksena.

Nojonen tekee johdannossaan 
myös mielenkiintoisen ja tarpeel-
lisen käsiteanalyysin asemoimalla 
kiinalaisen strategiakäsitettä länsi-
maiseen käsitteistöön. Kuten tie-
dämme, nykyaikainen länsimainen 
strategia-ajattelu on perin moni-
ulotteista sota- ja liiketaloustie-
teiden yhdistelyä. Viime vuosina 
strategioita on laadittu jokaisessa 
organisaatiossa suorastaan urak-
katyönä ja ympärillämme kukkii 
monipuolinen strategiateollisuus 

konsultti- ja koulutuspalveluineen. Kii-
nalainen strategia-ajattelu on kurinalai-
sempaa ja sen kantavana teemana on 
aina harhauttamisen tai perinpohjaisen 
jymäyttämisen ajatus. Länsi- ja itämai-
sessa strategia-ajattelussa on siis eroa, 
mutta eron purkaminen käsitetasolle on 
eri kielissä vaikeaa. Nojosen mielestä on 
kuitenkin väärin, että erilaiset kiinalaiset 
strategiaa tarkoittavat käsitteet suomen-
netaan länsimaisella strategian käsitteellä. 

Laajin osuus kirjasta keskittyy van-
hoihin strategisiin ajatuksiin. Näihin si-
sältyy monia mielenkiintoisia teemoja ja 
yksityiskohtia. Nykyupseereille esimer-
kiksi pohdinnat kenraaliudesta toimivat 
varmasti mielenkiintoisena johtamistai-
dollisena heijasteena tuhannen vuoden 
takaa. Siinä pohditaan muun muassa up-
seerien ulkoisen olemuksen ja sisäisen 
minän eroamista sekä kahdeksaa tapaa 
selvittää upseerin todellinen luonne.

Laadukasta kirjaa täydentävät viittei-
den ja kirjallisuusluettelon lisäksi useat 
kuvat, kartat ja liitetaulukot. Kaikki aja-
telmat on kirjoitettu suomen kielen lisäksi 
kiinalaisin merkein. Se on kulttuuriteko. 

Tom Hanén

Sodankäynti on jymäyttämisen taitoa
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KAIPAATKO PERINTÖOIKEUTEEN
LIITTYVÄÄ NEUVONTAA JA TUKEA?

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

Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö tukee neuvontatyötä

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

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

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

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

Laki- ja tukipalvelu Senior

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

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Kadettisäätiö on valmis-
tuttanut hautakivitunnuksen 

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

Hautakivitunnuksen hinta  on 35 
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinni-
tys hautakiveen maksaa merkin myyjä  

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

Hautakivitunnuksen voi tilata Hau-
taustoimisto Autio Oy:stä, osoite Rune-
berginkatu 42, 00260 Helsinki, puhelin 
(09) 448346, fax (09) 449841 ja sähkö-
posti hautauststoautio@clinet.fi. Tun-
nuksia myydään vain kadettiupseerin 
hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaus-
toimisto tarkistaa osto-oikeuden tarvit-
taessa Kadettikunnasta.



Suomen ja tykistön historia 1400-luvulta tähän päivään

Aikuiset 6€ * Lapset (7-17) 3€ * 
Perhelippu 13€ *  Ryhmät (15h) 5€  
Sotaveteraanit ja varusmiehet  ilmaiseksi

Linnankasarmi, 13100 Hämeenlinna 
tel. (03) 682 4600 www.tykistomuseo.fi 
Avoinna: päivittäin klo 10.00-18.00

Näe uusi multimediaesitys
Suomen Tie 

Jatkosotaan
Erikoisnäyttelyt :

Suomen armeijan synty
- Pietarsaaren tykistökoulu v.1918

ja
Panssarisoittokunta 90 v.

Tervetuloa!

SUOMEN 

TYKISTÖMUSEO

Hattulantie 334, 13700 Parolannummi, P. 040 568 1186  
www.panssarimuseo.fi, toimisto@panssarimuseo.fi

Toimintaa 4.-5
.7.

oimintaa 4.-5
.7.

TToimint
a .-5

.7.
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HÄMEESSÄ ON VOIMAA JA PAROLASSA PANSSAREITA!

PANSSARIMUSEOPANSSARIMUSEO

JALKAVÄKIMUSEO
Mikkelin Vanha Kasarmialue
Jääkärinkatu 6-8, 50100 Mikkeli

Avoinna joka päivä klo 10–17 30.9.2009 saakka.
Puh/Fax 015-369 666, GSM 044 3369 666
Kotisivu: www.jalkavakimuseo.fi

Erikoisnäyttely: Kenraaliluutnantti K.L. Oesch.
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Constantem Decorat Honor
Vara-amiraaliksi
Juha Sakari Rannikko  46.mek 4.6.2009

kenraalimajuriksi
Raimo Kalervo Jyväsjärvi  63.k 4.6.2009
Vesa Tapio Tynkkynen  62.k 4.6.2009

kontra-amiraaliksi
Matti Iisakki Möttönen  49.mek 21.3.2009

prikaatikenraaliksi
Veli-Pekka Juhani Parkatti  64.k 4.6.2009

everstiksi
Jukka Tapio Ahlberg  71.k 4.6.2009
Reima Peter Kalervo Helminen 66.k  4.6.2009
Raimo Juhani Petäsnoro  68.k  4.6.2009
Veli Pekka Saariaho  69.k 4.6.2009
Heikki Ilmari Välivehmas   70.k 4.6.2009

kommodoriksi
Mika Allan Martikainen   52.mek 4.6.2009

everstiluutnantiksi
Jukka Tapio Aihtia  75.k 4.6.2009
Aki Kalervo Alho   75.k 4.6.2009
Timo Jussi Ahvenjärvi  60.k 4.6.2009
Tommi Marko Haapala  75.k 4.6.2009
Vesa Antero Happonen  75.k 4.6.2009
Veli-Matti Heinijoki  61.k 4.6.2009
Timo Olavi Herranen  78.k 4.6.2009
Pasi Pertti Hirvonen  75.k 4.6.2009
Mika Heikki Holma  75.k 4.6.2009
Pekka Tapani Intke  67.k 4.6.2009
Jyrki Juhani Kaisanlahti  75.k 4.6.2009
Lauri Matti Juhani Kauppinen 67.k 4.6.2009
Lasse Tapani Kivinen  71.k 4.6.2009
Asko Heikki Tapani Kopra  75.k 4.6.2009
Matti Juhani Laakkonen  75.k 4.6.2009
Hannu Paavali Mattinen  75.k 4.6.2009
Kari Juhani Nisula  75.k 4.6.2009
Olli Johannes Parviainen  58.k 4.6.2009
Juha Olavi Pöllänen  67.k 4.6.2009
Harri Juhani Roivainen  75.k 4.6.2009
Vesa Leo Johannes Ryynänen 75.k 4.6.2009
Keijo Sakari Saarijärvi  68.k 4.6.2009
Mika Antero Seppä  75.k 4.6.2009
Ilmo Markku Tapio Sulkinoja 68.k 4.6.2009
Vesa Kalevi Sundqvist  75.k  4.6.2009
Sami-Antti Takamaa  75.k 4.6.2009
Harri Tapani Westerlund  72.k 4.6.2009
 
komentajaksi
Matti Hannes Korhonen  52.mek 21.3.2009
Jukka Pekka Anteroinen  59.mek 4.6.2009
Sami Juhani Iso-Lauri  75.k 4.6.2009

Juha-Antero Puistola  75.k 4.6.2009
Petri Johannes Pääkkönen  75.k 4.6.2009
Arvi Ilkka Juhani Tavaila  75.k 4.6.2009
Petri Kaarlo Kristian Vähäkangas 75.k 4.6.2009
Jari Juhani Välilehto  58.mek 4.6.2009

majuriksi
Kari Tapani Hämeenaho  79.k 21.3.2009
Jaakko Lauri Olli   80.k 21.3.2009
Matti Pitkäniitty   80.k 21.3.2009
Pekka Olavi Ravela  79.k 21.3.2009
Aki Juhani Heikkinen  80.k 4.6.2009
Arto Olavi Hyvätti  73.k 4.6.2009
Mika Tapani Kahma  74.k 4.6.2009
Jouko Veli Juhani Kinnunen 65.k 4.6.2009
Kimmo Olavi Kinnunen  78.k 4.6.2009
Juha-Pekka Kurvinen  66.k 4.6.2009
Ari Tapio Lehmuslehti  78.k 4.6.2009
Lauri Ensio Leskinen  74.k 4.6.2009
Esa Pekka Makkonen  71.k 4.6.2009
Jukka Petri Mälkki  78.k 4.6.2009
Tommi Juhani Raitio  74.k 4.6.2009
Jari Juhani Rautomäki  74.k 4.6.2009
Aki Yrjö Olavi Reijonen  72.k 4.6.2009
Harri Juhani Vuontelo  67.k 4.6.2009

komentajakapteeniksi
Juha Antero Kotilainen  61.mek 4.6.2009

kapteeniksi
Asko Juhani Ainoa  87.k 21.3.2009
Sami Antero Henttonen  87.k 21.3.2009
Mikko Kalevi Kauppila  87.k 21.3.2009
Jari Ensio Tapani Kotala  91.k 21.3.2009
Antti Juhani Kähkönen  87.k 21.3.2009
Mikko Eino Johannes Kärnä 87.k 21.3.2009
Ville Matti Sakari Ala-Nikula 87.k 4.6.2009
Kimmo Konsta A  Ala-Rautalahti 87.k 4.6.2009
Jussi Tapani Ansamaa  87.k 4.6.2009
Sampo Ilmari Aunola  77.k 4.6.2009
Jan Erik Bjurström  87.k 4.6.2009
Miska Juhani Harmaala  90.k 4.6.2009
Aku Jussi Matias Hilve  77.k 4.6.2009
Lassi Tapani Huhtinen  87.k 4.6.2009
Ville Tapani Hukkanen  87.k 4.6.2009
Heikki Olavi Huopainen  87.k 4.6.2009
Jari Pekka Juhani Huovinen 87.k 4.6.2009
Juuso Jaakko Juhani Ilkka  87.k 4.6.2009
Matti Yrjö Jorva   87.k 4.6.2009
Andreas Nikolaj Jung  90.k 4.6.2009
Jaakko Juhani Jäntti  87.k 4.6.2009
Janne-Pekka Karttunen  87.k 4.6.2009
Tony Tero Antero Kilponen 87.k 4.6.2009
Mikko Petteri Koistinen  87.k 4.6.2009
Ari Juhani Koivuaho  87.k 4.6.2009
Sampo Paulus Petteri Konttinen 87.k 4.6.2009
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Hannu Pekka Olavi Korhonen 87.k 4.6.2009
Rauli Juhani Kortet  87.k 4.6.2009
Kai Matias Koskela  87.k 4.6.2009
Ari Tapani Koivisto  78.k 4.6.2009
Kai Johan Matias Känä  87.k 4.6.2009
Tommi Joonas Laine  87.k 4.6.2009
Jukka Tapani Leppäkoski  90.k 4.6.2009
Pavel Hannes Linnainmaa  86.k 4.6.2009
Jarkko Petteri Linne  87.k 4.6.2009
Vesa Petteri Lumme  90.k 4.6.2009
Mika Antero Lötjönen  87.k 4.6.2009
Juha Eerik Massinen  87.k 4.6.2009
Antti Aleksi Montonen  87.k 4.6.2009
Toni Antero Pelho  87.k 4.6.2009
Veli-Matti Pesola   87.k 4.6.2009
Jyrki Tapani Pohja  79.k 4.6.2009
Juha-Matti Raukola  87.k 4.6.2009
Riku-Matti Rautiainen  90.k 4.6.2009
Eetu Oskari Rikkinen  87.k 4.6.2009
Petri Juhani Ruotsalainen  87.k 4.6.2009
Tuomo Hannu Antero Rusila 87.k 4.6.2009
Heikki Juhani Suihkonen  87.k 4.6.2009
Jouni Aleksi Suokas  87.k 4.6.2009
Ilkka Markus Tuomisto  87.k 4.6.2009
Mikko Olavi Virén  87.k 4.6.2009
Teemu Jari Tapio Virkkala  87.k 4.6.2009
Jan Olof Williamson  74.k 4.6.2009
Pia Annukka Ylivaara  87.k 4.6.2009

kapteeniluutnantiksi
Mikko Antero Hirvi  87.k 21.3.2009
Petteri Johannes Salli  87.k 21.3.2009
Marko Tapani Kaipia  73.mek 4.6.2009
Eero Tuomas Kallio  70.mek 4.6.2009
Juha Pekka Laukka  70.mek 4.6.2009
Tommi Tuukka Juhani Laitinen 63.mek 4.6.2009
Elena Kaarina Ojala  70.mek 4.6.2009
Samu Markus Rautio  70.mek 4.6.2009
Markus Bengtsson Sjöström 70.mek  4.6.2009
Sampsa Tapani Tamminen   70.mek 4.6.2009
Olli Henrik Tanskanen  70.mek 4.6.2009
Perttu Johannes Trontti  70.mek 4.6.2009
Miikka Samuli Törrönen  74.mek 4.6.2009
Tuomas Ilari Vanne  70.mek 4.6.2009

Reserviin
Kapt Antti Mikael Laurila  88.k 1.11.2008
Kom Matti Heikki J Kylmäsuu 45.mek 1.1.2009
Maj Pekka Johannes Louniala 70.k 1.1.2009
Kom Matti Juhani Paalanen 65.k 1.1.2009
Kom Harri Tapani Sutinen  49.mek 1.1.2009
Ev Juha Eerik Tammikivi  65.k 1.1.2009
Kaptl Jouni Juhani Tommila 51.mek 1.1.2009
Kapt Jouni Juhani Lahtinen 80.k 1.2.2009
Komkapt Jyrki Tapio Lintovuo 51.mek 1.2.2009
Evl Jari Martti Ilmari Multanen 70.k 1.2.2009
Ltn Riku Joel Sakari Länsineva 90.k 3.2.2009
Maj Kai Veli Aappo Ukkola 71.k 16.2.2009
Ltn Toni Mikael Meriläinen 73.mek 24.2.2009
Kaptl Mika Kalervo Viipuri 67.mek 1.3.2009
Kapt Tuukka Tapani  Karjalainen 80.k 1.3.2009
Ltn Ville Markus Hahtala  71.mek 9.3.2009
Kapt Ville Tapio Pasanen  83.k 10.3.2009
Ltn Tero Juhani Valtanen  90.k 15.3.2009
Ltn Harald Emil Bruins Slot 88.k 16.3.2009
Kapt Krister Kenneth Rosenqvist 85.k 1.4.2009
Kapt Antti Mikael Mononen 82.k 5.4.2009
Maj Juha Matti Tapani Kuurne 75.k 20.4.2009
Ltn Aapo Ilmari Leisiö  89.k 24.4.2009
V-amir Hans Vilhelm Holmström 42.mek 1.7.2009
Maj Jari Allan Rissanen  73.k 1.7.2009
Komkapt Hannu Ilmari Rantala 62.k 1.7.2009
Kapt Ari Pekka Saarinen  88.k 15.7.2009
Kapt Eero Johannes Uusmies 86.k 25.7.2009
Amir Pauli Juhani Kaskeala 38.mek 1.8.2009
Maj Mikko Heikki Tapio Törmänen 67.k 1.8.2009 
Kom Matti Juhani Rautonen 62.k 1.8.2009
Maj Olli-Pekka Luomajoki 66.k 1.9.2009
Evl Juha Tapio Vanhanen  66.k 1.9.2009
Maj Johan Pontus Nordling 66.k 1.9.2009
Kapt Mikko Tapani Ollila  83.k 25.6.2009
Ltn Lauri Juhani Kylänpää  90.k 10.6.2009
Kom Antti Kullervo Villanen 46.mek 1.6.2009
Ltn Mikael Veijo K Lähdesmäki 89.k 1.6.2009
Maj Jaakko Karjomaa  65.k 1.5.2009
Maj Hannu Jukka Mäki-Kuhna 66.k 1.9.2009
Evl Kari Juho Kalevi Halonen 66.k 1.10.2009
Maj Risto Vilho Juhani Vairinen 65.k 1.12.2009
Maj Kimmo Olavi Salo  66.k 1.12.2009
Maj Jorma Antero Mustonen 66.k 1.12.2009
Maj Markku Kalervo Liimatainen 66.k 1.1.2010
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Vuoden 2009 alussa valmistuneet upseerit
Upseerin virkaan 1.1.2009 ylennettynä yliluutnantiksi:
luutnantti Harri Johannes Pusa    91.k

Kadetit upseerin virkaan 16.4.2009 ylennettynä yliluut-
nantiksi:

92. kadettikurssi
kadetti Juha-Mikael Aikio 
kadettialikersantti Henri Juho Petteri Arola
kadettiylikersantti Stefan Nikolai Boshkov
kadetti Markus Juhani Halkonen 
kadetti Joni Arto Iisakki Halli 
kadetti Jussi Viljami Himanka 
kadetti Antti Juhani Huuskonen 
kadettialikersantti Ilja Hyvönen 
kadetti Jaakko Taito Juhani Härö
kadettikersantti Jouni Johannes Jesiöjärvi 
kadetti Juha Johannes Jyrkkä
kadetti Heikki Tapani Kangas 
kadetti Tapio Kustaa Aadolf Kangasvuo 
kadettialikersantti Jani Johannes Karlsson
kadetti Mikko Jarkko Keskievari
kadetti Ville Aleksi Ketola
kadetti Hanne Maria Kiiskinen 
kadetti Matti Raineri Klemola 
kadettialikersantti Vesa Kalle Tapani Koljonen 
kadetti Jani Kalevi Krister Koskivuori 
kadettivääpeli Mikko Antero Kostiainen 
kadettialikersantti Joni Juhani Laitinen 
kadetti Tommy Karl Gustaf Lundsten 
kadetti Lauri Pekka Lyytinen 
kadetti Arttu Antero Muinonen 
kadetti Asko Juhani Mäki
kadetti Jaakko Ilmari Mäkynen 
kadetti Jaakko Tapani Niemi 
kadetti Jonne Jyri Olavi Parkkinen 
kadetti Mikko Toivo Sakari Pehkonen 
kadettikersantti Timo Juhani Pietiläinen 
kadettialikersantti Antti Sakari Pihlajamaa 
kadetti Aleksi Markku Tapani Päivike
kadetti Jaakko Ilari Rieppo 
kadetti Matti Olavi Ruotsalainen 
kadetti Mikko Johannes Räty
kadettialikersantti Mikko Olli Juhani Sivonen 
kadetti Hans-Christian Henrik Sundqvist
kadettialikersantti Matias Pekka Mikael Suni 
kadettikersantti Lauri Pekka Tapani Torniainen 
kadetti Tomi Markus Turunen 
kadettikersantti Ilari Juho Kullervo Viisteensaari
kadetti Virpi Aulikki Väänänen 
kadetti Harri Antti Öblom
 
75. merikadettikurssi
kadetti Markus Johan Aalto 
kadetti Pasi Seppo Fredrik Hokkanen
kadettikersantti Tuomas Eemil Huolman

kadetti Aarno Juhani Kolehmainen 
kadetti Juha-Antti Heikki Koskinen 
kadetti Antti Maununpoika Malkamäki 
kadetti Henrika Margareta Malmström
kadetti Mikko Antero Simenius 
kadettipursimies Jaakko Johannes Valjus 
kadettialikersantti Ilari Jeremias Valtonen

92. ilmavoimien kadettikurssi
kadettivääpeli Jukka Antero Asmundela 
kadetti Antti Eemeli Hanhirova 
kadetti Jani Tuomas Kustaa Heikkinen 
kadetti Otto-Petteri Jämsen 
kadetti Otto Matti Kinnunen 
kadetti Pekka Johannes Koskinen
kadetti Pekka Ilmari Kärnä 
kadettikersantti Tomi Mauno Arnold Laasonen 
kadettialikersantti Tatu Aleksi Lipponen 
kadetti Vesa Harri Kustaa Loukko
kadetti Henri Tapani Maatela
kadetti Aaro-Matti Petteri Meisalmi 
kadetti Jaakko Veli Tapani Määttä 
kadetti Eero Eino Johannes Niemi
kadetti Lauri Jussi Niemi-Nikkola
kadetti Suvi Karoliina Niinimäki
kadetti Andreas Johan Qvist
kadetti Jaakko Sakari Sointu  

Upseerin virkaan 16.4.2009 ylennettynä yliluutnantiksi: 
(määräaikaiset nuoremmat upseerit)

92. kadettikurssi
luutnantti Eerika Irene Haavisto 
luutnantti Lotta Maria Kotkasaari 
luutnantti Karoliina Anna-Lotta Laine 
luutnantti Paavo Matias Maunu
luutnantti Antti Pekka Pakkanen 
luutnantti Pasi Matti Puhakka 
luutnantti Jouni Tapani Purhonen 
luutnantti Sakari Allan Sali 
luutnantti Markus Risto Oskari Sovelius 
luutnantti Outi Aino Helinä Tuisku

75. merikadettikurssi
luutnantti Beatrice Mariina Granfelt
luutnantti Kalle Jalmari Järvi 
luutnantti Riikka Maria Laine
luutnantti Jenni Mirjam Laitala

92. ilmavoimien kadettikurssi
luutnantti Jani Petteri Heikkilä
luutnantti Jiri Mikael Sivonen
luutnantti Jenni Eeva Marjukka Tammi 
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Upseerin virkaan 16.4.2009 ylennettynä yliluutnantiksi: 
(opistoupseerit)

92. kadettikurssi
luutnantti Tero Matias Hannonen
luutnantti Markus Juha Antero Lahti 
luutnantti Thomas Michael Valtonen

Upseerin virkaan 16.4.2009: (opistoupseerit) 

92.kadettikurssi
yliluutnantti Juha Pekka Haaparanta
yliluutnantti Paul Ilari Javanainen 
yliluutnantti Vesa Tapani Kynsijärvi
yliluutnantti Tuomas Antero Pernu
yliluutnantti Juha Martti Tapani Ratinen
yliluutnantti Jari Mikael Rikkonen

92.ilmavoimien kadettikurssi 
yliluutnantti Kimmo Kristian Paavilainen 
yliluutnantti Aki Mika Martti Vesterback

Määräaikaisen nuoremman upseerin virkaan  
24.4.2009 - 30.1.2018.

luutnantti Jari Matti Laitila    92.k
luutnantti Arttu Mikael Mustonen    92.k
luutnantti Simo Heikki Aleksi Puumalainen   92.k
   
Upseerin virkaan 1.6.2009:
kapteeni Timo Antero Vestama   84.k

Upseerin virkaan 1.6.2009 ylennettynä yliluutnantiksi:
luutnantti Marko Juhani Pakarinen   92.k

16.4.2009 sotatieteiden maisteriksi valmistuneet:

Tasavallan presidentti on nimittänyt Rajavartiolaitok-
sessa nuoremman upseerin virkaan:
kadettiylikersantti Jussi Eerik Esanpoika Asikainen
kadetti, yliluutnantti Jan-Petri Kalevi Kovanen
kadetti Mikko Tapio Leminen
kadettiylikersantti Tuomas Anssi Matias Luukkonen
kadetti, yliluutnantti Mika Henrik Suutarinen
kadetti Tommi Veikko Juhani Tiilikainen
kadetti Antti Veikko Olavi Virta
kadetti Aku Juhani Virtanen
kadetti Sami Tapio Vuorinen

Tasavallan presidentti on ylentänyt Rajavartiolaitoksessa 
yliluutnantiksi 16.4.2009:
kadettiylikersantti Jussi Eerik Esanpoika Asikainen
kadetti Mikko Tapio Leminen
kadettiylikersantti Tuomas Anssi Matias Luukkonen
kadetti Tommi Veikko Juhani Tiilikainen
kadetti Antti Veikko Olavi Virta
kadetti Aku Juhani Virtanen
kadetti Sami Tapio Vuorinen
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KOLUMNI

Aina tarvitaan sylkykuppeja

Kullakin on tapansa, niin myös eri ai-
kakausilla. Yksi ei tunnu kuitenkaan 
muuttuvan. Aina näyttää löytyvän, 

suorastaan täytyy näyttävän löytyä, ihmisryh-
mä, joka kelpaa muiden sylkykupiksi. Aika-
kauden tavoista riippuen pelkkä sylkykuppina 
oleminen ei aina riitä tämän ihmisryhmän 
kohtaloksi. Joskus katkotaan myös päitä, ja 
vähässä eivät ole sodat, joita on käyty väärällä 
tavalla ajattelevien järjestykseen pistämiseksi.

Menneen talven aikana minulla oli töitteni 
velvoittama syy tutustua tarkemmin Bysantin 
historiaan, mikä velvoite osoittautui varsin 
mielenkiintoiseksi. Erityisesti sylkykuppita-
rinoita tuntui Bysantin tuhatvuotiseen kerto-
mukseen mahtuvan loputtomasti, vaikka ei 
niistä puutetta ole läntisemmänkään Euroopan aikakirjoissa.

Kirkkohistoriasta muistin toki sellaisten harhaoppisten 
kuin areiolaisten olemassaolon. Konstantinopolin lähellä 
Nikeassa näiden kerettiläinen uskomus siitä, että Kristus oli 
luotu, julistettiin yleisessä kirkolliskokouksessa vääräksi, 
minkä myös muistin. Mutta erityisen hyvin en ollut selvillä 
siitä, mitä areiolaisille sitten tehtiin. Ehkä yksityiskohdat on 
syytä sivuuttaa tälläkin kertaa, vaikka niillä jonkinlaista ajan-
kohtaisuutta olisikin muun muassa Guantanamon tapauksen 
vuoksi.

Monofysiitit olivat sen sijaan välttäneet aikaisemman 
huomioni tai sitten olin kerrassaan unohtanut heidät. Heidän 
virheensä oli se, että edustivat kantaa, jonka mukaan Kris-
tuksella oli vain jumalallinen luonto, ei jumalallinen ja inhi-
millinen, kuten Khalkenonin kirkolliskokouksessa todettiin. 
Tietenkin monofysiittienkin kävi niin kehnosti, että he lopulta 
ottivat kristillisiä veljiään huomattavasti suvaitsevaisemmat 
islamilaiset valloittajat vastaan vapauttajina. Mutta ei sitäkään 
ole syytä peitellä, etteivät areiolaiset ja monofysiitit itsekään 
silkkihansikaslinjalla liikkuneet, mikäli sattuivat olemaan 
vallan kahvassa.

Vastaavanlaiset riidat täyttivät koko Bysantin historian, 
ja sylkykuppeja riitti aina. Riitojen saivartelulta vaikuttava 
sisältö ei maallikkoa juuri enää kiinnosta, mutta niiden epä-
inhimilliset tai ehkä sittenkin inhimilliset seuraukset antavat 
ajattelemisen aihetta. Erityisen ongelmalliselta tuntuu se, että 
kiistojen kaikki osapuolet julistivat toimivansa Kristuksen 
rakkauden opin hengessä ja jopa itsekin uskoivat puheisiinsa.

Meidän ajallamme ainakin läntisessä maailmassa uskon-
nolliset kysymykset ovat painuneet taustalle, kuun vääräoppi-
sia haetaan tuomiolle, jos kohta Yhdysvalloissa on merkkejä 
myös päinvastaisesta. Mutta aivan virheellistä olisi luulla, 
etteikö ketään enää mistään syystä otettaisi jyvälle harhaisten 
mielipiteiden vuoksi.

Omasta lähimenneisyydestämme jokainen muistanee ajan, 
jolloin sylkykupiksi pääsi, kun asianomainen havaittiin ”neu-
vostovastaiseksi”. Termi sinänsä oli määrittelemätön, mutta 
sitäkin helpompi sitä oli käyttää. Vaikka joukossamme oli 
nimekkäitäkin henkilöitä, joiden mielestä neuvostovastaisten 
kanssa olisi tullut menetellä kuten Bysantti menetteli väärä-

uskoisten kanssa, tällaista kohtaloa näiden 
kerettiläisten ei sentään tarvinnut käytännössä 
pelätä. Mutta ainakin uraputki oli neuvosto-
vastaisiksi todettujen kohdalla armotta poikki, 
ja läheisempää kosketusta näihin harkinta-
kyvyttömiksi katsottuihin yksilöihin vältti 
jokainen eteensä katsova.

Muistan itsekin nuoremmilta vuosiltani, 
että yritin sisimmissäni uskotella itselleni, että 
en ollut neuvostovastainen. Niin voimakkaas-
ti vaikutti kaikkialla saarnattu oppi kokemat-
tomaan nuoreen mieheen, jolla kuitenkin oli 
jo tietoa bolshevismin todellisesta olemukses-
ta. Vuosien jahkailun jälkeen annoin perään 
ja myönsin itselleni, että taisin tosissani olla 
vääräoppinen, mutta maailmalle en sitä silti 

lähtenyt kuuluttamaan. Miksi olisin ehdoin tahdoin aiheuttanut 
itselleni harmeja? Demokratian arvojen toki sanottiin olevan 
yhteiskuntamme perusta, mutta silti oletan, että sadattuhannet 
tai kenties vieläkin useammat yrittivät pitää suunsa kiinni 
välttyäkseen joutumasta sylkykupin asemaan.

Nykyään pohdiskelen sitä, olenko rasisti, mikä on tämän 
ajan tunnus sylkykupille. Töitteni vuoksi olen tosin noin kol-
manneksen vuodesta vierailla mailla ja epärasistisesti pidän 
siitä. Mikä on antavampaa kuin tutustuminen toisiin kulttuu-
rimuotoihin ja toisenlaisiin elämäntapoihin? Jopa muezzinin 
rukouskutsua minareetista olen alkanut kaivata.

Paluu kotimaahan on kuitenkin aina kaikkein mieluisinta. 
Kuten haluan matkustaa italialaiseen Italiaan tai turkkilai-
seen Turkkiin, siten haluan palata suomalaiseen Suomeen. 
Täällä on hyviä asioita ja täällä on huonoja asioita, mutta ne 
ovat suomalaisia asioita, ja niiden sekaan haluan palata. Vain 
suomalaisessa Suomessa tunnen olevani kotona. Mutta näin 
ajattelevat katsotaan nähdäkseni rasisteiksi. Sanaa ei tosin 
taaskaan ole määritelty, mutta ainakin Saksassa saksalaisen 
Saksan ja Ranskassa ranskalaisen Ranskan puoltajat on lei-
mattu rasisteiksi.

Aivan varma en henkisestä tilastani kuitenkaan ole. Mui-
noisten kirkolliskokousten seuraajat Brysselissä ovat nimittäin 
päättäneet, että Israel ei ole rasistinen valtio, vaikka jo sen pe-
rustuslaki takaa valtion juutalaisuuden eikä maahanmuuttajiksi 
hyväksytä muita kuin syntyperäisiä juutalaisia. Rasismisyy-
töstä Israelin valtiota vastaan ei ole kuulunut EU-moralistien 
taholta edes sen vuoksi, että maassa myydään T-paitoja, joihin 
on kuvattu ristikkotähtäimessä näkyvä ja raskaana oleva ara-
binainen ja teksti ”kaksi osumaa yhdellä laukauksella”.

Järkeilyni mukaan minun ei pitäisi olla rasisti, kun sel-
laiseksi ei näytä päästävän edes israelilaisella tyylillä. Mutta 
mitä minä pimeydessä vaeltava ymmärrän valon nähneiden 
oivalluksista? Samalla innolla, millä rakkauden apostolit ai-
kanaan kävivät harhaoppisten kimppuun, suvaitsevaisuuden 
sanoman itselleen pantanneet julistavat tänään nollatoleranssia 
eli nollasuvaitsevaisuutta väärällä tavalla ajattelevia kohtaan.

Sampo Ahto



IN MEMORIAM
Haapalinna
Matti Ilmari
s. 24.3.1934
k. 10.2.2009
Kad.nro 3789
44.kurssi

Harmanen
Pentti Ilmari
s. 22.12.1942
k. 14.2.2009
Kad.nro 4453
49.kurssi

Hiltula
Paavo Kustaa
s. 19.3.1931
k. 15.1.2009
Kad.nro 583m
27.mek

Koivula
Reko Johannes
s. 15.1.1939
k. 8.3.2009
Kad.nro 4719
50.kurssi

Piirto
Lauri Ilmari
s. 9.11.1918
k. 21.2.2009
Kad.nro 2564
26.kurssi

Mattila
Veikko Jaakko
s. 5.4.1947
k. 12.3.2009
Kad.nro 5438
54.kurssi

Kotiranta
Boris
s. 4.10.1916
k. 8.3.2009
Kad.nro 2052
25.kurssi

Nummi
Pekka Johannes
s. 17.5.1939
k. 8.3.2009
Kad.nro 4067
46.kurssi

Muuronen
Kauko Olavi
s. 20.6.1931
k. 17.3.2009
Kad.nro 3458
39.kurssi

Helpi
Toivo Mainio
s. 6.9.1921
k. 6.4.2009
Kad.nro 2734
27.kurssi

Anttila
Henrik (Heikki) Ilmari
s. 13.12.1920
k. 3.4.2009
Kad.nro 2201
26.kurssi

Tiikanen
Rauli Johannes
s. 19.4.1943
k. 13.2.2009
Kad.nro 5070
51.kurssi

Hirvonen
Lassi Seppo
s. 16.10.1932
k. 23.4.2009
Kad.nro 584m
27.mek

Lintunen
Jouko Kalevi
s. 21.7.1929
k. 15.4.2009
Kad.nro 3217
34.kurssi

Käyhkö
Pekka Pentti Pellervo
s. 8.4.1923
k. 10.4.2009
Kad.nro 2966
28.kurssi

Lehmusvirta
Toivo Armas
s. 19.7.1919
k. 17.5.2009
Kad.nro 2262
26.kurssi

Haikala
Juhani Adolf Kristian
s. 24.6.1921
k. 3.5.2009
Kad.nro 2896
27.kurssi





Kadettikunta r.y.
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