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pääkirjoitus

Tämä Kylkirauta on lehden 75-vuo-
tisjuhlanumero. Vaikka jo vuonna 
1922 Kadettikunnan ensimmäises-

sä vuosikokouksessa vänrikki Leo Boijer-
Spoof (Poijärvi) ehdotti järjestöllemme 
omaa lehteä, kesti kuitenkin toistakym-
mentä vuotta, ennen kuin sanoista päästiin 
tekoihin. Ensimmäinen Kylkirauta jul-
kaistiin toukokuussa 1935. Eino Leinon 
Ison Vihan ajoista kertovan runosikermän 
”Simo Hurtta” runosta ”Kotikuria” lainat-
tu miekkaa tarkoittava sana Kylkirauta 
päätettiin ottaa lehden nimeksi. 

Kadettikunnan ja Kylkiraudan asema 
olivat 75 vuotta sitten hieman toisenlaisia 
kuin nykyään. Kadettiupseerit eivät olleet 
vielä nousseet sotaväen johtoon vaan 
toimivat yhtenä upseeriryhmänä sangen 
moninaisen upseerikunnan joukossa – vanhimmat kadettiup-
seerit olivat everstiluutnantteja. Yhteishengen vaaliminen ja 
eräänlainen kadettiupseerien ammattiyhdistystoiminta olivat 
varmasti alkuaikojen Kylkirautojen tärkeimpinä pontimina. 
Alusta asti on ollut selvää, että Kylkirauta on maanpuolus-
tusaatteellinen lehti.  

Nykyisellään Kylkiraudalla on samanlaisia tehtäviä: 
maanpuolustusaate ja kadettiupseerien yhteenkuuluvaisuus 
ovat edelleen lehden peruspilareita. Myös upseerin perus-
tehtävästä eli johtamisesta kirjoittaminen on tullut nykyisen 
Kylkiraudan asialistalle.

Kadettiupseeristo ei nykypäivänä ole enää yhdestä 
puusta veistetty. Yhdeksänkymmentä vuotta täyttänyt ve-
teraani ja parikymmenvuotias kadetti ovat eri aikakaudelta 
ja he odottavat lukemaltaan erilaisia asioita. Molemmille 
heille pitäisi löytyä jokaisesta Kylkiraudasta luettavaa ja 
vielä kaikille siltä väliltä. Eräs veteraani kertoi lukevansa 
lehteä takakannesta etukanteen päin: mitä lähemmäs etu-
kantta tultiin, sitä vähemmän häntä aihe kiinnosti. Eräs 
nuori upseeri taas totesi kerran, ettei oikein jaksa lukea 
lehden loppuosaa, jossa hänen mukaansa liiaksi muistellaan 
menneitä. Molemmat lausunnot kuitenkin kertoivat, että 
eri ikäryhmät löytävät lehdestä edes jotain kiinnostavaa, 
ja se tuntui loppujen lopuksi aika hyvältä. Joskus on myös 
pilke silmäkulmassa käynyt mielessä, pitäisikö Kylkirautaan 
tehdä takakanteen toinen kansi, josta varttuneempi väki 
voisi aloittaa lehden takaperin lukemisen. 

 Mistä sitten Kylkiraudassa pitäisi kirjoittaa ja mistä ei? 
Päätoimittajan tehtävän aloittaessani sain ”kustantajalta” 
ohjeen, jonka mukaan Kylkirauta on veljes-/sisarjärjes-
tö, eikä ole suotavaa että lehdessä julkaistaan henkilöön 
käyvää arvostelua kenestäkään kadettiupseerista. Tämä on 
mielestäni hyvä periaate, joka ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että asioista ei voisi olla eri mieltä jonkun kadettiupseerin 
kanssa: ilman erimielisyyttä ei nimittäin synny keskustelua.

Toinen ohje, jota olen koettanut nou-
dattaa on, että Kylkiradassa tulisi kirjoit-
taa niin kuin julkisuudessa esiintyvän 
univormua kantavan upseerin kuuluu. 
Tulkintani mukaan tämä tarkoittaa sitä 
että repivää puolustusvoimien tai Raja-
vartiolaitoksen ja niiden johdon arvos-
telua tulee välttää. Maanpuolustuksen 
johdon talutusnuorassa en silti koe lehden 
olevan: joistain epäilyistä huolimatta pie-
nintäkään ohjeistusta tai palautetta siltä 
suunnalta ei ole koskaan tullut.

Tämä ei kuitenkaan mielestäni voi 
eikä saa tarkoittaa sitä, ettei asioista saa 
keskustella ja erilaisia näkökulmia ja 
mielipiteitä saisi lehden sivuilla esittää. 
Erilaisten upseerien ajatusmaailmasta 
eriävien ajatusten esittäminen myös Kyl-

kiraudan sivuilla on mielestäni suotavaa. Pelkkä hymistely 
tekee lehdestä sulkeutuneen ankkalammikon.

Sanomisen rajoja on tullut kokeiltua alusta asti. Jokai-
sesta numerosta on tullut jonkin verran palautetta - pääosin 
hyvää, harvoin pahaa. Vastineita tulee harvoin, kynnys kir-
joittaa spontaanisti omalla nimellään näyttää olevan korkea. 
Viime numerossa julkaistu asevelvollisuutta käsittelevä 
kirjoitus on ollut piristävä poikkeus. Vastineita ja palautetta 
on tullut. Artikkelin julkaisua on haukuttu lähes maanpe-
tokselliseksi toiminnaksi, mutta toisaalta kiiteltykin. Tätä 
odotinkin ja olisin kovasti ihmetellyt, jollei palautetta olisi 
tullut. 

Myös maanpuolustuksen tabuja, kuten yleistä asevel-
vollisuutta, maanpuolustustahtoa tai alueellista puolustusta 
kyseenalaistavia puheenvuoroja on upseeriston kuunneltava 
tarkalla korvalla, vaikka eri mieltä olisikin. Valmiuksia 
keskustella näistä asioista on luotava, sillä tämä keskustelu 
on varmasti vielä moneen kertaan edessä. Valmistautumat-
tomana nämä keskustelut hävitään. 

Todettakoon nyt kuitenkin varmuuden vuoksi vielä, että 
Kylkiraudan linja näkyy pääkirjoituksesta ja Kadettikunnan 
puheenjohtajan pääkirjoituksesta. Lopustakin vastaa pää-
toimittaja, vaikkei se edellisten linjaa aina vastaisikaan. Ja 
vielä varmuuden vuoksi: Kylkirauta ei kannata asevelvol-
lisuudesta luopumista. 

Kylkirauta on läpi vuosikymmenten heijastellut aikaansa 
ja aikansa upseeristoa. Näin sen pitää tulevaisuudessakin 
tehdä. Vaikka historia on tunnettava ja aiempien sukupolvien 
työtä on osattava arvostaa, historiassa ei kuitenkaan saa 
elää. Siksi Kylkiraudassa pitää tulevaisuudessakin julkaista 
artikkeleita, jotka aiheuttavat keskustelua ja osaltaan estävät 
maanpuolustusta muuttumasta ankkalammikoksi. 

Marko Laaksonen
marko.laaksonen@mil.fi

Sanomisen rajat



1	 Sanomisen	rajat
 Marko Laaksonen
3	 Kadettikunnan	linja
 Juha-Pekka Liikola
4	 Puolustusvoimain	komentajan	haastattelu
 Juha Tammikivi & Arto Kotro
12	 Asevelvollisuus	-	taloudellinen	ja	toimiva	ratkaisu
 Ismo Turunen
16	 Venäjän	uusi	sotilasdoktriini
	 Heikki Lehtonen
20	 Pohjoismainen	puolustusyhteistyö	-	NORDEFCO
 Manu Tuominen
24	 Kansalaisten	turvattomuuden	tunne	liittyy	talouteen
	 Risto Sinkko
28	 Moninaisuus?	Puolustusvoimissa?
	 Janne Tienari
34	 Tehtävätaktiikan	muodostuminen,	osa	2
	 Jukka Mälkki
40	 Suomen	puolustusvoimat	muutostilassa
	 Petteri Jouko & Marko Palokangas
46	 Arto	Heikki	Virkkusen	elämänvaiheet
	 Antti Juutilainen
52	 Kylkiraudan	75	vuotta
	 Marko Laaksonen & Marco Krogars
54	 Pääsihteerin	palsta	
55	 Tapahtumia,	kurssien	kuulumisia	ja	muuta	ajankohtaista
84	 Constantem	Decorat	Honor
87	 Kolumni	
88	 In	memoriam

Sisältö

Kadettikunta ry:n jäsenlehti 
vuodesta 1935, N:o 247, 2/2010
ilmestyy neljä kertaa vuodessa
painos 6500 kappaletta

Tilaukset, osoitteen- 
muutokset ja laskutus
Sabina Krogars
Puh. 09-490 759,  Fax. 09-446 262
sabina.krogars@kadettikunta.fi
Kadettikunnan toimisto
Eino Leinon katu 12 E 64 
00250 Helsinki

Tilaushinnat
Vuosikerta 30,00 eur, Irtonro 10,00 eur

Kotisivut: www.kadettikunta.fi

Kansikuva:  Lassi Vehviläinen/Ruotuväki

Painopaikka
Kirjapaino Uusimaa, Porvoo 2010
ISSN 0454-7357

LEHDEN TOIMITUS:

Päätoimittaja
Marko Laaksonen
Komentajakapteeni, ST
Pääesikunta, suunnitteluosasto
PL 919, 00131 Helsinki
Puh. 0299 510523, 040 568 4986
marko.laaksonen@mil.fi

Artikkelitoimittaja
Arto Kotro 
Puh. 050-307 9454
arto.kotro@kadettikunta.fi

Kuvatoimittaja
Liisa Knudsen
liisa.knudsen@kolumbus.fi
Umpiaidanpolku 4 D 20, 00840 Helsinki
Puh. 050-587 1318

Ulkoasu
Toimitussihteeri Sabina Krogars 
sabina.krogars@kadettikunta.fi

Asiantuntijapooli
Marko Laaksonen, Aki-Mauri Huhtinen,  
Arto Kotro, Marko Palokangas, Jarno 
Limnéll, Jukka Mälkki, Jari Rantapelkonen, 
Juha Tammikivi, Jami Virta, Liisa Knudsen, 
Sabina Krogars,  Sampo Ahto, Tapio Skog 
ja Olli Vuorio.

Seuraava numero
Seuraavaan numeroon tarkoitetun 
materiaalin on oltava päätoimittajalla 27.8.  
mennessä, kuvamateriaali 27.8. kuvatoimitta-
jalla.  Kuvat  tulee toimittaa joko digitaali-
sessa muodossa tai paperikuvina,  jos diginä 
niin resoluutio 300 dpi ja jpeg-muodossa. 
Ei internet-kuvia,  kaavioita, taulukoita eikä 
powerpoint-kuvia.

Ilmoitushankinta
Pertti Kukkonen
ADspace Oy
Puh.  050-577 3177
pertti.kukkonen@kadettikunta.fi

KYLKIRAUTA

Vyötti miekan vyötärölle  
kupeellensa Kylkiraudan.

Teiss’ on taiston tulta peistä 
kylmyyttä myös Kylkirauan.

(Eino Leino)

Kadettikunta ry on itsenäi-
sen Suomen kadettikouluissa 
(Kadettikoulu, Merisotakoulu, 
llmasotakoulu) tai Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa upseerin tut-
kinnon suorittaneiden upseerien 
(kadettien) maanpuolustusaat-
teellinen veljesjärjestö. 



näkymiä

Kadettikunnan linja

Joskus allekirjoittaneelta, pääsihteeril-
tä tai muilta hallituksen jäseniltä ky-
sytään, mikä on Kadettikunnan linja. 

Yleensä tällainen kysymys liittyy johon-
kin ajankohtaiseen tai muuten keskustelua 
herättäneeseen aiheeseen. Kysymyksen 
taakse saattaa liittyä eriävä mielipide tai 
se voi olla jopa närkästymisen osoitus 
jostakin yhdistyksemme toimintaan liit-
tyvästä kannanotosta, teosta tai muusta 
vastaavasta.

Linjaamme tutkailevat kysymykset tai 
arvelut jonkin toimenpiteen oikeellisuu-
desta ovat tervetulleita ja tarpeellisia, sillä 
ne kuuluvat hyvään yhdistystoimintaan. 
Ne ovat osa sitä keskustelua ja tilanteen-
arviointia, jonka avulla hallitus ja sen eri 
toimielimet hahmottavat jäsenistön mielipiteitä. Näillä mie-
lipiteillä on suuri merkitys, sillä toimimmehan jäsenistön 
valtuuttamana.

Kadettikunta on Kadettikoulun käyneiden upseerien vel-
jesjärjestö, jossa toimitaan jäsenistön hyväksymien sääntö-
jen mukaisesti. Perusteet päätösten ja linjausten pohjaksi 
löytyvät koetelluista säännöistämme. Vaikka toimintamme 
pääpaino onkin kadettipiireissä ja jäsenistön keskuudessa, 
tuntuu usein siltä, että erilaiset hallituksen toteuttamat laaja-
alaiset projektit vievät toiminnan päähuomion. Juuri näissä 
toiminnoissa linjaa luodaan ja koetellaankin.

Sääntöjemme mukaan Kadettikunta tukee maamme tur-
vallisuuspoliittista linjaa. Mielestäni olemme tässä onnis-
tuneet hyvin kaikissa toimintamuodoissamme, erityisesti 
laajasti vaikuttaneiden ja yhteistyökumppaneiden korkeasti 
arvostamien projektien kautta. Toinen sydäntäni lähellä oleva 
tehtävämme on osaltamme huolehtia upseerin arvostuksesta. 

Ammattimme on arvostettu ja maamme 
puolustusvoimat on luotettu instituutio. 
Upseerin ammatin arvostuksesta on osoi-
tuksena korkeana pysynyt hakeutuneisuus 
alalle ja samoin meidän omakohtaiset 
kokemuksemme. Tässä jäsenistön, siis 
jokaisen kadettiupseerin itsensä tekemä 
jokapäiväinen työ on tärkein vaikuttaja. 
Jos näitä kahta toimintamme keskeistä 
päämäärää pidetään kriteereinä, voidaan 
linjaamme pitää onnistuneena. Tämä on 
vahva yleistys, mutta puheenjohtajan on 
katsottava kokonaisuutta.

Kadettikunnan tilanteenarvioinnin on 
oltava jatkuvaa ja kaavoittumatonta. Sen 
on oltava rehellistä ja siinä on otettava 
huomioon asioiden ikävätkin puolet. Sen 

on katettava kaikki tehtävän toteuttamiseen vaikuttavat te-
kijät. Erityisesti laajoja asiakokonaisuuksia käsiteltäessä on 
kuultava myös enemmistön kannasta vahvastikin poikkeavia 
mielipiteitä, vaikka ne tuntuisivatkin vääriltä. Muuten ti-
lanteenarvioinnista jätetään oleellinen osa tekemättä. Tämä 
pätee myös yhdistystoimintaan sen eri muodoissa ja kan-
nustankin jäsenistöä osallistumaan järjestömme pian käyn-
nistyvään strategiasuunnitteluun.

Toivotan kaikille hyvää alkanutta kesää!

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali J-P Liikola
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haastattelu

Puolustusvoimain komentajan  
kenraali Ari Puheloisen haastattelu

Kuvat: Juhani Kandell

Maanpuolustustahto 
on puolustuskyvyn perusta

Haastattelu tapahtui puolus-
tusvoimain komentajan vir-
kahuoneessa kiireettömästi 

huolimatta komentajan tiukasta aika-
taulusta. Haastattelussa pyrittiin sel-
vittämään puolustusvoimien nykytilaa 
ja kehittämistä laaja-alaisesti. Kehit-
tämisessä tuli korostetusti esille se, 
että suunnittelutyön tavoitteena ovat 
entistä tehokkaammat tulevaisuuden 
puolustusvoimat. Tavoite ei siis ole su-
pistaminen ja lakkauttaminen. Näitäkin 
joudutaan tekemään, jotta vastaavasti 
voidaan keskittää voimavaroja kehit-
tämiseen.

Tietoa saa  
nimenomaan kentältä

Olette toiminut puolustusvoimain ko-
mentajana lähes vuoden. Sitä ennen 
toimitte muun muassa Pääesikunnan 
päällikkönä. Onko nykyisessä tehtä-
vässänne tullut esille jotakin, joka on 
yllättänyt?

Yllätyksiä ei ole tullut. Haluaisin 
hieman laajemmin tuoda esille joitakin 
eroja esikuntapäällikön ja komentajan 
toiminnassa. Esikuntapäällikkö on käy-
tännön työn johtaja. Hänen katseensa 
suuntautuu nimenomaan esikuntaan ja 
hänen paikkansa on esikunnassa. Sen 
sijaan komentajan katse suuntautuu 
paitsi sisäänpäin niin olennaisesti myös 
ulospäin, siis koko puolustusvoimiin ja 

muuhun yhteiskuntaan sekä kansain-
väliseen toimintaan. Komentajan tulee 
mennä kentälle perehtymään joukko-
osastojen, esikuntien ja laitosten toi-
mintaan saadakseen tuntuman siihen 
mitä puolustusvoimissa käytännössä 
tapahtuu. 

Olen parhaillaan toteuttamassa 
kenttäkierrosta, jolloin käyn kaikissa 
puolustusvoimien organisaatioissa. 
Perehtyminen kuhunkin näistä kestää 
yleensä yhden päivän. Tapaan perehty-
misen yhteydessä myös koko paikalla 
olevan henkilökunnan, jolle selvitän 
keskeisiä asioita ja näkökantojani. 
Näissä tilaisuuksissa vastaan luonnol-
lisesti myös henkilökuntaa askarrutta-
viin kysymyksiin. Samoin tapaan vielä 
erikseen henkilöjärjestöjen edustajat 
esimerkiksi lounaalla. Tämä kenttä-
kierros kestää yhteensä noin vuoden, 
koska perehtymiseen olen käyttänyt 
keskimäärin yhden päivän viikossa.

Eräänä erikoisuutena voisin mai-
nita näiden käyntienikin yhteydessä 
ilmitulleena sen, että nykyiset varus-
miehet ovat hyvin välittömiä ja he kes-
kustelevat avoimesti puolustusvoimain 
komentajan kanssa. Tähän olin kyllä 
tottunut jo Itäisen Maanpuolustusalu-
een komentajana.

Puolustusvoimain komentaja edus-
taa julkisuudessa koko puolustusvoi-
mia. Mikään ei luonnollisesti estä 
myöskään Pääesikunnan päällikköä 
esiintymästä julkisuudessa. Keskeisissä 
asioissa, joita nykyisin käsittelen, ei 
ole esille tullut yllätyksiä. Tämä perus-
tuu saamaani kokemukseen kahden ja 
puolen vuoden ajan puolustusvoimien 
kakkosmiehenä ja sitä ennen Itäisen 
Maanpuolustusalueen komentajana, 
jolloin olin vastuussa muun muassa 
maavoimien organisaatiouudistuksesta. 
Asiat ovat tuttuja. 

Puolustusvoimain komentajan kenraali Ari Puheloinen 
korosti haastattelun aikana monissa yhteyksissä sitä, 

että puolustusvoimien on kaikessa kehittämistyössään 
pidettävä lähtökohtana päätehtävä, 

valmistautuminen tarvittaessa puolustamaan maata. 
Puolustusvoimien suorituskyvyn perustana on korkea 

maanpuolustustahto ja yleinen asevelvollisuus. 
Puolustusperiaatteena säilyy alueellinen puolustus.

Haastattelu: Juha Tammikivi & Arto Kotro
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Tärkein on 
maanpuolustustahto

Mitkä ovat puolustusvoimien suoritus-
kykyyn vaikuttavat keskeiset tekijät?

Suorituskyvyn perusta on maan-
puolustustahto. Jos maanpuolustustah-
to on kansalaisten keskuudessa heikko, 
ei puolustusvoimilla ole suorituskyvyn 
ylläpitämisen edellytyksiä. Keskeisenä 
asiana olen esimerkiksi kentällä käy-
dessäni tuonut palkatulle henkilökun-
nalle esille sen, että puolustusvoimien 
ja muun yhteiskunnan suhteiden on 
oltava läheisiä. Sen hyväksi on jatku-
vasti tehtävä töitä. Tämä koskee koko 
henkilökuntaa, siis myös siviilihenki-
löstöä. Olen eri yhteyksissä sanonut, 
että mitä lähempänä puolustusvoimi-
en henkilöstö on tavallista suomalaista 
kansalaista, sitä vahvempi on puolus-
tusvoimia kohtaan tunnettu luotta-
mus. Kansalaisten on voitava luottaa 
puolustusvoimiin ja puolustusvoimien 
kansalaisten maanpuolustustahtoon. 
Luottamus on avainsana. Tämä on pe-
rusta maanpuolustustahdolle. 

Toinen suorituskykyyn vaikuttava 
keskeinen tekijä on omaksumamme 
puolustusperiaate ja doktriini. Näiden 
on sovelluttava olosuhteisiimme, tar-
peisiimme ja mahdollisuuksiimme. 
On myös tärkeää, että hyödynnämme 
kansainvälistä verkostoa ja yhteyksiä. 
Luonnollisesti ei kopioida ulkomaisia 
malleja vaan sovelletaan saatuja ko-
kemuksia soveltuvilta osin Suomen 
olosuhteisiin ja mahdollisuuksiin. Toi-
mimme siis aina omista lähtökohdista 
lähtien.

Kolmas hyvin tärkeä suoritusky-
kyyn vaikuttava tekijä on tietenkin 
henkilöstö. Sen on oltava hyvin moti-
voitunutta ja hyvin koulutettua. Vaikka 
tekniikka on jo pitkälle kehittynyttä ja 
tavallaan vapauttanut sodankäyntiä 
maantieteellisistä ulottuvuuksista, on 
henkilöstömme oltava maantieteeseem-
me ja olosuhteisiimme koulutettua. 
On siis osattava toimia oloissamme 
ja pystyttävä mahdollisimman paljon 
hyödyntämään olosuhteitamme. 

Johtaminen vaikuttaa luonnollisesti 
olennaisesti suorituskykyyn. Olemme 
jo vuosien ajan kehittäneet nykyaikai-

sen tietotekniikan käyttöä johtamisessa. 
Esimerkiksi tilannetietoisuus ja tilanne-
kuvan muodostuminen ovat kokonaan 
toisella tasolla kuin joitakin vuosia 
sitten. Tässä suhteessa olemme sidok-
sissa suureksi osaksi muuhun yhteis-
kuntaan, sillä luonnollisesti käytämme 
valmiita tiedonsiirtoyhteyksiä. Nykyi-
sin käytetään keskitettyjä tietojärjestel-
miä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että 
esimerkiksi eri tasojen johtoportaissa 
olisi erilaiset tietojärjestelmät. Haluan 
korostaa erästä seikkaa, joka tuntuu 
joskus hämärtyneen: kehittynyt tieto-
tekniikka ja tietojärjestelmät ovat vain 
johtamisen apuvälineitä. Ne nopeutta-
vat muun muassa esikuntatyöskentelyä 
niin, ettei tarvita aikaa vieviä esittely-
jä. Eritasoisten joukkojen komentajan 
rooli on kuitenkin täysin keskeinen. 
Tämä on otettava huomioon jo rauhan 
aikana koulutuksessa ja toiminnassa.

 Myös logistiikan johtaminen on 
muuttunut perusteellisesti. Logistii-
kan virrat ovat valtakunnallisia. Ei ole 
enää kauppojen varastoja, joihin voisi 
tukeutua. Huoltorykmenttien perusta-
minen on osoitus siitä, että seurataan 

Puolustusvoimain komentajan, kenraali Ari Puheloisen tavoitteena on kiertää ensimmäisen vuoden 
aikana kaikki puolustusvoimien hallintoyksiköt.
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yhteiskunnassa tapahtunutta kehitys-
tä. Kenttähuolto on sen sijaan edelleen 
joukkojen johdossa.

Puolustusvoimien materiaali on 
yksi näkyvimmistä suorituskykyyn vai-
kuttavista tekijöistä. Sen olisi tietenkin 
oltava mahdollisimman korkeatasoista. 
Hinta on kuitenkin luonnollisesti han-
kintoja rajoittava tekijä. Ei ole tarkoi-
tuksenmukaista hankkia hyvin kallista 
huippukalustoa, jos määrä jäisi niin vä-
häiseksi, että sillä ei olisi puolustusky-
vyn kannalta merkittävää vaikutusta. 
Kallis hankinta saattaisi myös estää 
jonkin toisen merkittävän hankkeen 
toteuttamisen. On siis tehtävä komp-
romisseja. On tunnustettava realiteetit.

Puolustusvoimia 
kehitetään, ei niinkään 

supisteta

Onko puolustusvoimien rauhanajan 
organisaatiossa kehittämistarpeita?

Kehittämistarpeita on. Turval-
lisuuspoliittinen selonteko antaa 

linjaukset tämän vuosikymmenen 
puoleenväliin asti. Pääesikunnassa 
tehdään työtä yhteistyössä puolustus-
haaraesikuntien kanssa sen suunnitte-
lemiseksi, millaiset puolustusvoimat 
meillä on vuosikymmenen puolivälin 
jälkeen.  Kyseessä on normaali suuri 
suunnittelusykli, joka lähtee ennen 
kaikkea puolustusvoimien tärkeim-
mästä tehtävästä ja sodanajan tarpeista. 
Eräänä tuloksena ovat puolustusvoi-
mien rauhanajan organisaatiot ja rau-
hanajan toimintojen järjestelyt. Monien 
iterointikierrosten jälkeen voidaan ensi 
vuonna kertoa enemmän kehittämisen 
suunnasta. Jo selonteon yhteydessä tuli 
selväksi muutosten tarve. Meidän on 
otettava huomioon hintatason kehi-
tys ja mahdollisuutemme toimia sen 
mukaan. Joudumme välttämättä teke-
mään rakenneuudistuksia. 

Periaatteeni on se, että sekä puo-
lustusvoimien sisälle että muulle 
yhteiskunnalle on annettava viestiä 
muutoksista silloin, kun sitä on annet-
tavissa. Tarkoitus ei ole tehdä työtä hil-
jaisuudessa ja sitten kerralla julkaista 

päätökset. Täytyy muistaa, että näissä 
uudistuksissa tehdään tulevaisuuden 
puolustusvoimia. Tavallisille kansa-
laisille on ainakin viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana saattanut tulla 
kuva siitä, että puolustusvoimien ke-
hittäminen on pelkkää supistamista 
ja lakkauttamista. Näin ei asia ole. 
Kysymys on todellakin tulevaisuuden 
puolustusvoimien suunnittelusta ja ke-
hittämisestä. Kun uutta rakennetaan, on 
vastaavasti vanhaa joiltakin osin puret-
tava.  Ei siis ikään kuin amputoida puo-
lustusvoimia ja katsota mitä jää jäljelle. 
Tavoitteena ovat entistä paremmat ja 
suorituskykyisemmät puolustusvoimat. 
Joitakin osa-alueita kehitetään ja joita-
kin supistetaan. Kaikkien puolustusvoi-
mien osa-alueiden on oltava kunnossa. 
Puolustusvoimien on oltava toimiva 
kokonaisuus, ikään kuin ”soiva peli”. 
Mitään osa-aluetta ei kehitetä ylitse 
muiden, mikä olisi epätaloudellista ja 
kokonaisuus järkkyisi. 

Jos ajatellaan sotilaallista liit-
toutumista täytyy aina muistaa, että 
vastaamme aina itse maamme puo-
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lustamisesta ja liittoutuneenakin olisi 
omien puolustusvoimiemme oltava toi-
miva kokonaisuus. Puolustusvoimien 
osa-alueiden on oltava kunnossa. Liit-
toutumien tarkoituksena ei ole se, että 
kansainvälinen yhteisö ottaa vastuun 
jonkun maan puolustamisesta tai maan-
puolustukseen liittyvistä ratkaisevista 
osa-alueista.  

Yleinen asevelvollisuus  
paras ratkaisu

Olette sanonut, että yleinen asevel-
vollisuus on edelleen Suomelle paras 
ratkaisu. Mitkä ovat perusteet tälle 
ratkaisulle. Miksi pyritään koulut-
tamaan koko ikäluokka, kun sodan-
ajan vahvuudet pienenevät? Kuinka 
säilytetään sijoittamattoman reservin 
motivaatio maanpuolustukseen?

Voisin luetella pitkään yleisen 
asevelvollisuuden etuja. Monet ovat 
suurelle yleisölle tuttuja.  Kustannus-
tehokkuushan on ollut yleensä yhtenä 
tekijänä esillä jo vuosien ajan. Meidän 
on tultava toimeen käytettävissä ole-
valla rahoituksella. Laajan alueemme 
puolustaminen vaatii paljon joukkoja ja 
tämä ei ole mahdollista ammattijärjes-
telmään perustuvalla armeijalla. 

Toinen tärkeä tekijä on se, että 
muun yhteiskunnan ja puolustusvoimi-
en suhde säilyy läheisenä yleisen ase-
velvollisuuden kautta. Esimerkiksi, jos 
palveluksessa olevat keskimäärin lähes 
20 000 varusmiestä kertovat viikonlop-
puisin vaikkapa neljälle sukulaiselleen 
tai ystävälleen mitä armeijassa tapah-
tuu, saa 80 000 kansalaista jatkuvasti 
ajankohtaista tietoa puolustusvoimista. 
Näin tapahtuu kaksi kertaa vuodessa 

palvelukseen astuvilla saapumiserillä 
vuodesta toiseen. Tälläkin tavoin puo-
lustusvoimien ja muun yhteiskunnan 
suhde säilyy läheisenä. 

Yleiseen asevelvollisuuteen pe-
rustuva armeija pystyy hyödyntämään 
tehokkaasti muun yhteiskunnan voima-
varoja. Tämä tarkoittaa erityyppisten 
tilanteiden hallitsemista ja  tarvittaessa 
joustavaa puolustusvalmiuden kohot-
tamista.  

Yksi tärkeä tekijä asevelvollises-
sa armeijassa on se, että siinä hyö-
dynnetään asevelvollisten osaamisen 
valmiuksia. Meillä on yksi maailman 
parhaista koulujärjestelmistä, joka tuot-
taa nuoria, joilla ovat hyvät oppimis-
valmiudet. Tämä koskee esimerkiksi 
uusimman tietotekniikan hyväksikäyt-
töä. Nämä valmiudet kehittyvät koko 
ajan, kun asevelvolliset ovat reservissä. 
Varusmiehenä useimmilla ei ole vielä 
ammattia. Sen sijaan kertausharjoi-
tuksiin tultaessa on hankittu jo lisää 
taitoja. Reserviläiset ovat pystyneet 
kertausharjoituksissa jopa kehittämään 
eräitä puolustusvoimien toimintoja esi-
merkiksi johtamis- ja tietojärjestelmien 
alalla. Jos tätä muun yhteiskunnan an-
tamaa koulutusta ja muita valmiuksia ei 
olisi hyödynnettävissä, olisi puolustus-
voimien itse annettava kaikki koulutus. 
Ammattiarmeijoissa näin tapahtuu. 

Yleistä asevelvollisuutta tulee 
tarkastella monelta eri näkökulmalta. 
Esille on tuotu  yksipuolisesti esimer-
kiksi kansantaloudelliset näkökohdat. 
Täytyy kuitenkin ehdottomasti koros-
taa sitä, että puolustusvoimien pääteh-
tävä on puolustaa maata. Voi tietenkin 
löytyä joitakin ratkaisumalleja, jotka 
vaikuttavat taloudellisilta, mutta sil-
loinkin on lähtökohtana oltava se, että 
täytetään puolustusvoimien tehtävät. 

Yhteiskunta tuottaa kansalaisille 
paljon, muun muassa turvallisuutta. 
Kansalaisten on vastaavasti eri tavoin 
annettava panoksensa yhteiskunnalle. 
Yleisen asevelvollisuuden kautta kan-
salaiset osaltaan antavat panoksensa 
nimenomaan turvallisuuden eteen. Tä-
mäkin on syytä pitää mielessä.

Parhaillaan työskentelee Risto 
Siilasmaan johtama työryhmä, joka 
tarkastelee asevelvollisuutta muun 
yhteiskunnan näkökulmasta. Odotan 
mielenkiinnolla sieltä hyviä ajatuksia. 
Keskusteluunhan voi osallistua myös 
itse internetissä. 
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Olennaista on se, että meillä koulu-
tetaan koko palveluskelpoinen ikäluok-
ka. Ei siis mennä joissakin yhteyksissä 
esille tuotuun valikoivaan asevelvolli-
suuteen, jossa jo etukäteen tehtävillä 
päätöksillä jätetään osa palveluskel-
poisesta ikäluokasta kouluttamatta. 
Koko tätä asevelvollisten kouluttamista 
hallitaan kolmen tekijän perusteella. 
Ne ovat: sodan ajan joukkojen määrä, 
palvelukseen astuvien joukkojen määrä 
ja kuinka kauan reserviläisiä pidetään 
sijoitettuna sodanajan joukkoihin. Kou-
lutettujen määrä vaikuttaa luonnollises-
ti joukkoihin sijoitettujen reserviläisten 
ikärakenteeseen.

Joukkoihin sijoittamattomalla re-
servillä on tehtäviä perustamiskeskuk-
sissa ja erilaisissa tukiorganisaatioissa. 
Osa on sijoitettuna varalisään, joka on 
otettu huomioon joukkotuotannossa. 
Osalle, jolla ei ole täällä hetkellä sijoi-
tusta, voi tulla myöhemmin sijoitus esi-
merkiksi joukoissa sijoitettuna olevan 
palveluskelpoisuuden muutoksen yh-
teydessä. 

Luonnollisesti reserviläisillä on 
mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen ja muuhun 
maanpuolustustyöhön. Aika usein on 
tullut ilmi se, että reserviläinen olisi 
halukas osallistumaan kertausharjoi-
tuksiin, mutta kutsua ei ole tullut. Tässä 
asiassa on kehittämisen tarpeita, sillä 
tällaisia reserviläisiä lienee paljonkin. 
Siilasmaan työryhmäkin ottaa tähän 
varmaankin kantaa.

Puolustusvoimien viestintä maan-
puolustukseen liittyvistä asioista on 
hyvin tärkeää sekä reserviläisille että 
kaikille kansalaisille suunnattuna. 
Viestinnällä voidaan osaltaan vaikut-
taa  merkittävästi maanpuolustustahdon 
ylläpitämiseen.

”Pehmeä nousu” 
varusmiespalvelukseen

Olette korostanut monessa yhteydes-
sä fyysisen kunnon merkitystä. Mitä 
suunnitelmia puolustusvoimilla on 
varusmiesten ja ehkä myös palkatun 
sotilashenkilöstön fyysisen kunnon 
kehittämiseksi?

Tällä hetkellä on käynnissä 
monen fyysistä kuntoa koskevan 
asian käytäntöön soveltamisen vaihe 
ja samalla tehdään tutkimustyötä. Va-

rusmieskoulutuksessa toteutetaan ”peh-
meää nousua” varusmiespalvelukseen. 
Fyysisen rasituksen ja kunnon kohotta-
misen pitää tapahtua mahdollisimman 
yksilöllisesti ja sopivan nousujohtei-
sesti. Uusista liikuntamuodoista, kuten 
esimerkiksi sauvakävelystä, ei voi vielä 
tehdä päteviä johtopäätelmiä. Kunto-
testien mukaan tuntuu kunnon kehitys 
pysähtyvän varusmiespalveluskauden 
loppupuolella. Tämä tapahtuu joukko-
koulutuskaudella, jolloin ollaan paljon 
maastossa. Silloin rasitus on toisen 
tyyppistä kuin mitä kuntotesteillä mi-
tataan. 

Lihaskunnon heikkous ja sen kehit-
tämistarpeet otetaan myös huomioon 
hyvin vakavasti. Lihaskuntoa tulee 
kehittää entistä monipuolisemmin. 
Tämäkin on selvitystyön alla.

Palkatun henkilöstön kannalta on 
keskeistä, että henkilökunnalla on tie-
toisuus siitä, että fyysinen hyvinvointi 
kulkee käsi kädessä työkyvyn ja hen-
kisen hyvinvoinnin kanssa. Hyvin 
myönteisenä esimerkkinä haluan tuoda 
esille sen, mitä merivoimissa on viime 
vuosina saatu aikaan. Merivoimathan 
valittiin muutama vuosi sitten vuoden 
liikuttajaksi puolustusvoimissa. Siellä 
kuntosuoritusten suoritusprosentti oli 
vuonna 2009 tasan sata. Kun asioihin 
kiinnitetään huomiota, voidaan päästä 
hyviin tuloksiin.

Meidän tietojärjestelmissämme 
on henkilökohtaisen kuntopäiväkirjan 
mahdollisuus, jota kannattaa hyödyn-
tää. Asenne fyysisen kunnon kehit-
tämiseen ja ylläpitoon on oleellinen. 
Johtajien on pidettävä huolta omalta 
osaltaan siitä, että tämä asia on heille 
tärkeä. Tällä tavoin ajatus menee läpi 
myös alaisille ja ymmärretään, että pi-
tämällä yllä fyysistä kuntoa vaikutetaan 
myös muuten omaan hyvinvointiin. 

Tarpeiden ja  
resurssien ristiriita

Kuinka vahvat puolustusvoimat 
Suomi tarvitsee? Kuinka käytettävissä 
olevat voimavarat mahdollistavat tar-
peiden toteuttamismahdollisuuden?

Meidän on suhteutettava puolus-
tuskykymme ja puolustusvoimien 
vahvuus turvallisuusympäristööm-
me. Kaikkialla Euroopassa on puo-
lustusvoimien henkilöstövahvuutta 

supistettu viimeisten 15 – 20 vuoden 
aikana. Monessa maassa supistukset 
ovat olleet suurempia kuin meillä, jossa 
sodanajan vahvuuksia on supistettu 35 
%. Meidän on jatkuvasti sopeutettava 
yhteen tarpeet ja voimavarat. Tätä työ-
tähän jatkuvasti tehdään. Ratkaistavana 
on hankala yhtälö. Sotilasteknologian 
hinnan nousu muuta kustannustasoa 
nopeammin on kansainvälinen ilmiö, 
johon on pakko sopeutua. Tämä edel-
lyttää sitä, että taloudellista tehokkuutta 
on kehitettävä. 

Tilanteen hallitsemiseksi haetaan 
koko ajan pohjoismaista yhteistyötä. 
Vaikka pyritään synergiaan, täytyy 
muistaa, että kaikki yhteistoiminta ei 
suinkaan tuo säästöjä. Sen sijaan yh-
teistyö lisää taloudellista tehokkuutta 
ja mahdollistaa asioiden tekemisen pa-
remmin yhdessä. Rauhan ajan normaa-
lissa toiminnassa saadaan varmaankin 
etuja. Aika näyttää, kuinka pitkälle 
tässä päästään ja tuleeko mukaan myös 
operatiivisia toimintoja.

 Myös Euroopan puolustusviraston 
kautta on mahdollista saada helpotusta 
esimerkiksi materiaalihankintojen käy-
tännön järjestelyihin. Täten saadaan ta-
loudellisia etuja ja lisätään tehokkuutta.

Alueellinen puolustus 
ja alueellinen 

puolustusjärjestelmä

Mikä on alueellisen puolustusjärjes-
telmän tulevaisuus?

On erotettava alueellinen puolus-
tus puolustusperiaatteena ja alueellinen 
puolustusjärjestelmä, jolla tätä periaa-
tetta toteutetaan. Nämä ovat kaksi eri 
asiaa. Kyseessä eivät ole millään tavoin 
vanhentuneet käsitteet ja periaatteet 
vaan kumpaakin on jatkuvasti kehitet-
ty vuosikymmenten ajan. Alueellinen 
puolustus on yksi puolustusperiaate. 
Muita ovat esimerkiksi linjapuolustus, 
joka meillä oli toisen maailmansodan 
aikana. Se on aikansa elänyt muun 
muassa aseteknologian kehittymisen 
johdosta. Yksi periaate on liikku-
va puolustus, jossa joukkojen määrä 
on pienempi, mutta niiden pitää olla 
hyvin varustettuja. Tällainen puolus-
tusjärjestelmä on vaadittavan pitkälle 
viedyn teknologian johdosta kallis. Me 
olemme valinneet alueellisen puolus-
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tuksen, joka sopii meille parhaiten. 
Joukot jaetaan alueellisiin ja opera-

tiivisiin joukkoihin. Tämä on järkevää 
resurssien käyttöä.  Seuraavassa stra-
tegisessa suunnittelusyklissä tarkastel-
laan tätä kokonaisuutta.  Keskeistä on 
myös sodanajan johtamisjärjestelmän 
ja tulen ulottuvuuden kehittäminen.

Ulkoistamista  
hyvin harkitusti

Mikä on kantanne puolustusvoimien 
toimintojen ulkoistamiseen?

Kun tarkastellaan ulkoistamista ja 
muita puolustusvoimien palvelutuo-
tannon järjestelyjä, ei pidä nojautua 
minkäänlaiseen automaatioratkaisuun 
esimerkiksi siten, että keskitytään 
vain ydintoimintoihin ja ulkoistetaan 
muut toiminnot. Jokainen toiminto on 
harkittava erikseen. Meidän monet tu-
kitoimintomme ovat niin lähellä ydin-
tehtäviämme, että rajan vetäminen on 
vaikeaa. Toisaalta monet tukitoiminnot 
ovat niin oleellisia, että ne ovat merki-
tykseltään ydintoimintoihin rinnastet-
tavia. Myös kilpailuasetelmat voivat 
ulkoistamisen yhteydessä olla hankalia. 

Lähtökohtana on oltava sodan ajan 
toiminta ja se, että kun joukko lähtee 
suorittamaan tehtäväänsä, on komen-
tajalla oltava johdossaan kaikki ne 
toiminnot, joita joukko tehtävässään 
tarvitsee. Komentajalla pitää olla it-
senäisyys tehtävänsä toteuttamisessa. 

Periaatteessa kannatan ulkoistamis-
ta hyvin harkittuna ja hyvin perustein 
tehtynä.

Kansainvälinen toiminta 
sopivalla tasolla

Mikä on puolustusvoimien kansain-
välisen toiminnan tilanne ja kehittä-
misnäkymät?

Kansainvälisessä toiminnassa kus-
tannustekijät ovat kehittyneet siten, että 
operaatioiden tullessa entistä vaativam-
miksi ne maksavat entistä enemmän. 
Olemme tällä hetkellä lukumääräisesti 
ja kustannusten kannalta hyvällä tasol-
la. Rekrytoinnin osalta on julkisuudes-
sa esiintynyt osittain väärää tietoa. Ei 
ole tarkoituksenmukaista tehdä vertai-
luja esimerkiksi 1990-luvun alkuun, 
jolloin tilanne oli monesta syystä aivan 
toinen. 

Viime vuosina halukkuus kriisin-
hallintatehtäviin on jonkin verran las-
kenut, mutta kaikki paikat on pystytty 
täyttämään. Mielenkiintoista on se, että 
hakijoiden ykköskohteena on viime 
aikoina ollut yleisimmin Afganistan. 
Nimenomaan reservistä on ollut paljon 
hakijoita. Kantahenkilökunnan puolella 
joudutaan tavallaan räätälöimään paik-
kojen täyttö siten, että kyseinen henkilö 
pääsee palattuaan entiseen tehtävään-
sä, jos hän näin haluaa. Tässä on vielä 
kehittämistä. Sotilashenkilöstön palk-
kausta kansainvälisissä tehtävissä on 

pystytty viime aikoina parantamaan 
kohtuullisen hyvälle tasolle, millä 
on merkittävä vaikutus rekrytoinnin 
kannalta. Rekrytointitilanne on viime 
kuukausina parantunut.

Yliluutnantin  
sotilasarvo säilyy

Mitkä ovat puolustusvoimien henki-
löstön kehittämistarpeet ja mahdol-
lisuudet?

Haluan korostaa komentajien vas-
tuuta siitä, että työilmapiiri säilyy 
hyvänä. Kokemusten mukaan puo-
lustusvoimissa näin onkin. Johtajien 
on näyttävä myös kentällä. Heidän on 
oltava helposti lähestyttäviä. Ei ole niin 
pientä asiaa, ettei siitä voisi keskustella 
komentajien ja henkilökunnan kesken. 
Henkilökunnan on tunnettava työnsä 
kiinnostavaksi ja tärkeäksi. Johtamis-
tavan on oltava yksilöllinen. Nykyinen 
taloudellinen tilanne on varmaankin 
osaltaan vaikuttanut niin, että avoimiin 
korkeakoulutusta tai keskiasteen koulu-
tusta vaativiin avoimiin paikkoihin on 
keskimäärin 15 – 25 pätevää hakijaa. 
Eräillä aloilla, kuten teknisiin tehtäviin, 
puolustusvoimat on hyvin suosittu ha-
keutumisen kohde.

Siviilihenkilöstön urakehitys on 
ollut vuosikymmenien ajan ongelma. 
Lukuisat siviilihenkilöt ovat ilmoitta-
neet, että he haluavat tehdä töitä ni-
menomaan puolustusvoimille. Tähän 
motivaatiotekijään on puolustusvoimi-
en puolestaan vastattava. Mitään uutta 
tapaa siviilihenkilöstön urakehitykselle 
en ole löytänyt mutta pätevöitymis-
mahdollisuudet ylempiin tehtäviin ovat 
luonnollisesti olemassa ja pätevöity-
mistä on tuettava.

Upseerin virkojen kokonaismäärä 
tulee säilymään suurin piirtein ennal-
laan. Sehän on nykyisin vajaat 3000. 
Upseerien ennen eläkeoikeutta tapah-
tuvia eroja tapahtuu vuodessa keski-
määrin noin 25 kappaletta. Syynä on 
usein mainittu tyytymättömyys ura-
kehitykseen. Haluan tässä yhteydessä 
korostaa sitä, että uralla on edettävä 
porras kerrallaan ja näin saatavan ko-
kemuksen perusteella pätevöidytään 
ylempiin rauhan- ja sodanajan tehtä-
viin. Nopeaa oikotietä ei ole.

Tärkeä kehittämisen kohde on nais-
ten rekrytointi kansainväliseen toimin-
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taan. Heitä tarvitaan moniin tehtäviin. 
Yksi tärkeä tehtäväalue on yhteyden-
pito paikalliseen väestöön. 

Puolustusvoimissa on kokeiltu 
joustotyötä ja hajautettua työtä. Aina 
ei siis tarvitse työskennellä virkapai-
kalla. Tästä on saatu hyviä kokemuksia 
ja kokeilua jatketaan.

Uuden aliupseeriston muodosta-
minen on lähtenyt hyvin liikkeelle. 
Tarkastelun alaisena on tällä hetkellä 
muun muassa aliupseereiden koulu-
tuksen jaksottelu. Osa koulutuksesta 
tapahtuu keskitetysti ja osa joukko-
osastoissa. Tästä kerätään kokemuk-
sia. Hyvin myönteistä on ollut se, että 
opistoupseerit ovat osallistuneet kiitet-
tävästi aliupseerien perehdyttämiseen 

tehtäviinsä.
Jokin aika sitten tuli julkisuuteen 

ajatus siitä, että lakkautettaisiin yliluut-
nantin sotilasarvo. Olen tehnyt tässä 
asiassa päätöksen. Yliluutnantin soti-
lasarvo säilyy.

Vapaa-aikaakin on

Lopuksi haluamme vielä kysyä, 
kuinka vietätte varmaankin hyvin 
rajallista vapaa-aikaanne?

Kyllä sitä vapaa-aikaakin tuntuu 
joskus olevan. Vapaa-aikana luen, 
kuuntelen musiikkia ja harrastan lii-
kuntaa. Nuorempana harrastin valoku-
vausta mutta nyttemmin se on jäänyt. 

Aikaa vievät osaltaan omakotitalon 
ylläpitoon liittyvät työt. Myös erilai-
nen nikkarointi kuuluu harrastuksiini. 
Siinä yhteydessä syntyy jotain konk-
reettista. Joskus on mukava vain olla 
ja levätä! 

Vierailu Utin Jääkärirykmentissä. NH-90-kuljetushelikopterin esittely. Vasemmalla Viron puolustusvoi-
mien komentaja, kenraaliluutnantti Ants Laaneots ja oikealla puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari 
Puheloinen.
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Teksti: Ismo Turunen

Asevelvollisuus
- taloudellinen ja toimiva ratkaisu

Poutvaara on suorittanut siviilipal-
veluksen ja hän on tieteellisyy-
den nimissä hyökännyt pitkään 

ja määrätietoisesti asevelvollisuutta 
vastaan eri foorumeilla sekä Suomes-
sa että ulkomailla. Hän on käyttänyt 
artikkeleissaan johdonmukaisesti pää-
argumenttinaan kansantaloudellista te-
hokkuutta.

Professorin argumentointi on luon-
nollisesti pääosiltaan pätevää ja puut-
teita pitääkin tavanomaiseen tapaan 
hakea lähtökohdista ja siitä, mitä on 
jätetty sanomatta. Pyrin valottamaan 
lyhyesti ja yleisellä tasolla seuraavassa 
sitä sanomatta jäänyttä puoltakin. Aloi-
tetaan kansantalouden kysymyksillä.

Tehtävä  
kirkkaana mielessä

Poutvaaran keskeinen väite on, että 
asevelvollisarmeija on kansantaloudel-
lisesti kalliimpi kuin ammattiarmeija. 
Väite perustuu yleisesti hyväksyttyyn 
suhteellisen edun ja erikoistumisen 
periaatteeseen eli yksinkertaistettuna 
siihen, että asevelvolliset tuottaisivat 
nykyistä enemmän työskennellessään 
omilla ammattialoillaan sen ajan, jonka 
he ovat asepalveluksessa. Vastaavas-
ti ammattisotilaat tekisivät samaan 
aikaan puolustustehtävän tehokkaam-

min. Kansantaloutta kuvaava brut-
tokansantuote (BKT) kasvaisi sekä 
asevelvollisten kasvavan tuotannon 
ansiosta että teoreettisesti myös am-
mattisotilaiden korkeamman palkka-
summan johdosta. Poutvaara ei esitä 
lainkaan henkilöstön lukumääriä, mikä 
jättää hämärään muutoksen vaikutukset 
mm. puolustusmenoihin, työllisyyteen 
ja työvoiman riittävyyteen.

Poutvaaran tarkastelu perustuu 
pelkästään henkilöstömenoihin, jotka 
edustavat vain kolmasosaa puolustus-
menoista. Henkilöstömenojen lisäksi 
ammattiarmeijan vaatima varustetaso 
ja kulutusmenot olisivat merkittävästi 
nykyistä suuremmat. Ammattiarmeija 
vaatii kehittyneempää kalustoa, jonka 
pääosa jouduttaisiin hankkimaan ul-
komailta. Ulkomaiset hankinnat eivät 
juuri kasvata BKT:a, kotimaiset kyl-
läkin. Kasvanut ammattilaisten määrä 
johtaa ulkomaisten mallien perusteella 
kaluston kasvavaan käyttöön ja vas-
taavasti suurempaan kulutukseen ja 
huollon tarpeeseen. Käyttö ja materi-
aalikulutus eivät kasvata kansantalo-
utta, mutta niiden vaatimat palvelut, 
täydennys ja huolto sitä toki kasvat-
tavat. Toisessa vaakakupissa ovatkin 
kauppataseen huononeminen sekä jul-
kisen sektorin henkilöstön ja menojen 
selkeä kasvu, mikä on vastoin lähivuo-

sien taloudellisia tavoitteita. Lyhyen 
tähtäimen BKT nousisi, mutta pitkän 
aikavälin kasvun pohjaa murennettai-
siin. BKT on kiistelty ja ristiriitainen 
mittari, joka ei osoita vain saatua hyvää 
vaan ehkä pikemminkin sen saamiseen 
tehtyä panostusta. Kansantalouden 
kasvun hyöty näyttäisi valuvan ulko-
maille ja verojen kautta kertakulutuk-
seen. 

Poutvaaran johdonmukaisesti 
esittämät kansantaloudelliset väitteet 
ovat sovellettavissa vain rauhan ajan 
puolustusvoimiin ja analogisesti hän 
näyttää käyttävän asevelvollisuutta ja 
varusmiespalvelusta lähes synonyy-
meinä. Kuitenkin puolustusvoimien 
yksiselitteinen päätehtävä on maan 
puolustaminen, mikä vaatii satojen 
tuhansien sotilaiden asevelvollista re-
serviä olettaen, että koko maata aiotaan 

Edellisessä Kylkiraudan numerossa oli professori 
Panu Poutvaaran asevelvollisuuden lakkauttamista 
puoltava artikkeli ”Asevelvollisuus kansantalouden 

näkökulmasta”. Upseereiden pitää olla 
asevelvollisuuden asiantuntijoita, mutta useimmat 

hyväksyvät viralliset teesit ilman suurta perusteiden 
pohdiskelua. Siksi Poutvaaran esiintulo voikin olla 

tervetullut keskustelun virittäjä.

Ismo Turunen
Kadetti 5648
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puolustaa. Ilman reservin tarvetta va-
rusmiespalvelunkin tarve saattaisi olla 
sekundäärinen.

Ajatus satojen tuhansien ammat-
tisotilaiden armeijasta on absurdi. 
Poutvaarakin on todennut Kylkiraudan 
artikkelissaan saman ja esittää vapaa-
ehtoisen reservin ottamista käyttöön. 
On vaikea nähdä, mitä kansantaloudel-
lista hyötyä vapaaehtoisten reserviläis-
ten kouluttaminen nykyiseen reservin 
vahvuuteen ja samalle taitotasolle 
saattaisi synnyttää! Ehkä vapaaehtoi-
sen reservin kouluttaminen vaikuttaisi 
entistä negatiivisemmin kansantalou-
teen, koska useimmat vapaaehtoiset 
reserviläiset olisivat varusmiehiä vart-
tuneempia ja koulutuksen aikana poissa 
vielä vaativammista siviilitehtävistään. 
Kansainvälisten esimerkkien valossa 
vapaaehtoisen reservin kouluttaminen 
ja ylläpito olisi myös puolustusvoimille 
selkeästi kalliimpaa. Ilmeinen seuraus 
olisikin dramaattinen reservin supis-
tuminen. Halukkuudesta liittyä vapaa-
ehtoiseen reserviin ei kannattane tehdä 
arvioita ilman asianomaisia selvityksiä. 

Tavoitteena  
turvallisuuden 
tuottaminen

Poutvaara moittii toismielisiä siitä, 
että nämä sekoittavat kirjanpidolliset 
ja taloudelliset kustannukset. Pääosa 
taloudellisista kustannuksista näkyy 
tietenkin myös kirjanpidossa. Asevel-
vollisuuden taloudellinen lisäkustannus 
lienee edellä mainittu työtehon mene-
tys. Taloudellisuuden tulee varmasti  
olla eräs keskeinen tavoite, mutta ei 
pidä unohtaa, että puolustusvoimien 
tehtävä ei ole talouden kasvattaminen 
vaan suorituskykyyn perustuva tur-
vallisuuden tuottaminen. On selvää, 
että ammattiarmeijaan siirryttäessä 
kirjanpidolliset puolustusmenot – siis 
todelliset puolustusvoimien maksut 
- kasvaisivat. Avainkysymykseksi 
jää, lohkeaisiko kasvaneesta kansan-
taloudesta suurempaa osuutta puo-
lustusmenojen kasvun kattamiseen. 
Poliittisesti puolustusmenojen kasvu 
näyttää olevan korkean kynnyksen 
takana. Lopputuloksena puolustuskyky 
olisi lähes varmuudella suurin kärsijä, 
ja perustellusti voidaan väittää talo-
udellisten mahdollisuuksien rajoissa 

olevan ammattilaisvaihtoehdon olevan 
kykenemätön vastaamaan puolustus-
voimien tehtävistä. Ammattiarmeijaan 
siirtyneillä suurilla mailla on Suomeen 
verrattuna moninkertainen kyky ylläpi-
tää puolustusta, mutta pienet maat ovat 
varoittavia esimerkkejä menetetystä it-
senäisestä puolustuskyvystä. 

Suuri reservi  
välttämätön

Poutvaara käyttää ammattiarmeijan 
esimerkkeinä maita, jotka kuuluvat 
NATOon. Eräs NATOn sihteeristöön 
kuuluva korkea brittiläinen virkamies 
yritti vakuuttaa tanskalaisia aikoinaan 
ammattiarmeijan paremmuudesta ky-
symällä onko kansantaloudellisesti 
järkevää varastoida mittavia määriä re-
serville tarkoitettua materiaalia pelkäs-
tään odottamaan tulevaisuuden sotaa. 
Paikalla olleena pääsin kysymään hä-
neltä onko taloudellisesti järkevämpää 
kaluston lisäksi pitää täydellä palkalla 
satoja tuhansia ammattisotilaita sotaa 
odottamassa. Asevelvollisuusratkaisus-
sa he olisivat senkin ajan tuottavassa 
siviilityössä. Hän ei lipsunut vakau-
muksestaan. Kansantalous näyttää 
olevan myös monitavoitteinen uskon-
asia.

Ilman reserviä ei juuri mikään maa 
rohkene olla. Poutvaaran esimerkkeinä 
mainitsemat NATO-maat ovat ratkais-
seet reservin tarpeensa osin kansallisel-

ta pohjalta, mutta niiden pääreservinä 
ovat NATOn voimavarat. Se olisi luon-
nollisesti Suomellekin tarjolla oleva 
vaihtoehto. Poutvaaran näkemykset 
ovatkin toisaalta vahva kannanotto 
Suomen NATO-jäsenyyden puolesta.

On kuitenkin löydettävissä esi-
merkkejä liittoutumattomistakin 
valtioista, jotka ovat keventäneet ase-
palveluksen rasitusta. Lähin on Ruotsi, 
joka virallisestikin rakentaa ajattelu-
aan osaltaan Suomen puolustuskyvyn 
varaan, savolaisittain sanoen siis pitää 
suomalaisia reservinään. Ruotsi on jo 
1900-luvun alusta sopeuttanut hyvin 
joustavasti asepalveluksen määrää ny-
kyisen mallin mukaisesti ja Ruotsi yl-
lätettiinkin mm. toisen maailmansodan 
alussa täysin valmistautumattomana. 
Tarpeen tullen aseisiin on myös kut-
suttu koko ikäluokka, viimeksi kylmän 
sodan aikana.

Yleinen asevelvollisuus 
laajasti käytössä

On myös syytä tietää, että lähes kaikki 
maat ylläpitävät yleistä asevelvollisuut-
ta. Se on jopa Islannin perustuslaissa, 
vaikkei se pidäkään yllä puolustusvoi-
mia. Kutsunnat on sen sijaan monissa 
maissa lopetettu.

Suomen ammattiarmeijavaihtoeh-
don kustannuksia on laskeskeltu ja 
päädytty noin 40 000 hengen maksi-
mivahvuuteen, jota suurempaa talous 

Kaupunkijääkäreiden taistelunäytös Helsinki-radalla.
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ei sallisi. Laskelmat on tehty ilman 
vapaaehtoista koulutettua reserviä. 
Kuitenkin mallina käytetyt maat yllä-
pitävät vahvaa vapaaehtoista kansal-
lista reserviä, jonka kustannukset ovat 
omaamme verrattuna sekä rauhan että 
sodan aikana todella suuret. Esimerk-
kinä mainittakoon, että USA:n ja Ison-
Britannian joukkojen merkittävä osa 
Irakissa oli ja on reserviläisiä. Erääs-
sä vaiheessa USA:n tappioista jopa 
pääosa kohdistui reserviläisiin. Ilman 
reserviläisiä sotilaalliset mammutit 
eivät olisi pystyneet kyseisellä tavalla 
toteutettuun operaatioon. Toisaalta sekä 
omien selvitysteni että julkisen tiedon 
perusteella USA:n ja erityisesti Britan-
nian vapaaehtoisen reservin yleinen tila 
osoittautui odottamattoman heikoksi ja 
ennen muuta haluttomuus sotaan yllät-
tävän suureksi. 

Asevelvollisuus  
ja tasa-arvo

Poutvaara ottaa kantaa myös tasa-arvo-
kysymykseen ja rinnastaa asevelvolli-
suuden verotukseen. Veronluontoisuus 
on yleinen länsimainen käsitys ja mm. 
Sveitsissä vuotuisen asepalveluksen 
laiminlyövät asevelvolliset joutuivat-
kin korvamaan menetyksen ylimääräi-
sellä veronmaksulla. Asevelvollisuus 
olisi veronluontoiseksi ymmärrettynä 
miehiä syrjivä, ja mm. Saksassa syr-
jimisasiaa käsiteltiin vuosituhannen 
alussa myös palvelukseen kutsuttujen 

ja siitä vapautettujen miesten yhdenver-
taisuuskysymyksenä aina perustuslaki-
tuomioistuinta myöten. Oikeudellisesti 
syrjivyyttä ei todettu, mutta prosessi 
paljasti asian kompleksisuuden. Poh-
joismaissa ajoittain esiintynyt paine 
naisten asepalveluksen lisäämiseksi 
puolestaan johtui erään komentajan 
halusta herättää keskustelu yleensä 
puolustuksen riittävyydestä, mutta 
ennen muuta siitä, että puolustushal-
linnon johtopaikoille nimitettiin naisia 
useissa maissa. Nyttemmin on nähty 
myös tarve täydentää naisilla niukaksi 
jäävää kansainvälisiin tehtäviin haluk-
kaiden joukkoa.

Epätasa-arvo voidaan kuitenkin 
nähdä hyvin perusteltuna sekä vuositu-
hantisen kulttuurin että kansantalouden 
kannalta. Sodankäynnin suurin ongel-
ma on aina ollut rahoitus. Sotaväkeen 
voitiin ottaa vain muutama prosentti 
väestöstä, koska pääosan piti hankkia 
varallisuutta sotimiseen ja leipää soti-
laille ja kansalaisille.  Poutvaarankin 
perusteena oleva suhteellisen edun ja 
erikoistumisen periaate toimii tässä-
kin: tehokkaimmillaan kukin tekee 
sitä työtä, jossa on suhteellisesti paras. 
Miehet ovat valikoituneet metsästäjiksi 
ja sotilaiksi vapaan valinnankin oloissa 
ja ehkä he ovat niissä toimissa joissa-
kin suhteissa naisia etevämpiä. Naiset 
taas ovat suhteessa etevämpiä monis-
sa muissa töissä, jättäen metsästyksen 
ja sotimisen miehille. Tämä valinta 
on ollut yksimielinen kautta maiden 

ja aikain, mikä ei voi olla sattumaa. 
Ehkä se on yhtä luonnollinen perus-
valinta edelleen ymmärtäen samalla, 
että naisilla on oma asemansa myös 
asevoimissa.

Poutvaaralla on  kansantaloudellisia 
ja muitakin näkemyksiä, joita on syytä 
tarkastella avoimesti. Hän on tuonut ai-
emmin esiin ajatuksia herättäviä tulok-
sia mm. asepalveluksen negatiivisista 
vaikutuksista asevelvollisten pitkän 
ajan tulotasoon, joskin tulokset kohdis-
tuvat erityisesti Hollantiin. Vastaavia 
selvityksiä olisi syytä tehdä meilläkin. 
Suomessa vaikutus tulotasoon saattai-
si olla jopa positiivinen ainakin niin 
pitkään, kuin asepalveluksella säilyy 
nykyinen korkea arvostus. 

Perustana  
todenmukainen uhkakuva

Poutvaaran tendenssimäinen pitkä-
aikainen julistus ammattiarmeijan 
puolesta saattaa herättää myös kysy-
myksiä tavoitteista. Taloudellisuus-
keskusteluunkin saataisiin jossakin 
määrin enemmän uskottavuutta, jos 
arvioissa käytettäisiin edes ammatti- ja 
reservisotilaiden laskennallisia tavoite-
henkilömääriä. Niiden tulee perustua 
todenmukaiseen uhkakuvaan, siitä joh-
dettuihin rehellisiin suorituskykyvaa-
timuksiin ja edelleen niitä vastaavaan 
puolustusrakenteeseen, eikä esimerkik-
si poliittisesti suotuisaan puolustusme-
nojen tasoon.

Kirjoittaja on eversti evp. Hän on 
toiminut mm. suunnittelupäällikkönä 
ja asevelvollisuusosaston päällikkönä 
Pääesikunnassa.  

Itsepuolustusharjoitus.
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vastaa maavoimien ajoneuvo- ja panssarikaluston, 

ase- ja elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden 

asennuksista, modifikaatioista ja kunnossapidosta 

sekä osallistuu maavoimien materiaalihankkeisiin. 

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30
33100 TAMPERE
Puh. 020 469 7000
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Sinulla on keinoja vaikuttaa ympäristöön. Valitse kotiisi ympä-

ristöystävällinen lämmitys — kaukolämpö. Lämpö syntyy energia-

tehokkaassa yhteistuotannossa sähkön kanssa. Näin pystymme 

hyödyntämään polttoaineet tarkasti ja pienentämään ei-toivottuja 

päästöjä. Lue lisää kaukolämmöstä www.vattenfall.fi .
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Sotilasdoktriinin taustaa

Venäjän sotilasdoktriini on määritelty 
yhdeksi perusasiakirjaksi, jolla määri-
tellään Venäjän Federaation strategis-
ta kehittämistä, ja jossa määritellään 
valtiojohdon linjaukset Venäjän aseel-
liseksi suojelemiseksi ja siihen val-
mistautumiseksi. Muita strategisen 
kehittämiseen vaikuttavia asiakirjoja 
ovat muun muassa Kansallisen tur-
vallisuuden strategia, Taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen konspetio, Me-
ridoktriini ja Ulkopoliittinen doktriini 
(2008). Näistä viimeistä lukuun otta-
matta kaikki määrittelevät kehityslin-
jaukset vuoteen 2020 saakka. Vaikka 
sotilasdoktriinissa ei asiaa erikseen 
mainitakaan, on selvää, että myös Ve-
näjän arktisen alueen doktriini on yksi 
perusasiakirjoista, joilla Venäjä on lin-
jannut tulevaa toimintaansa.

Vuodesta 2008 lähtien on ollut ha-
vaittavissa, että Venäjän suhtautuminen 
uusiin oppeihin ja asiakirjoihin on tullut 
aiempaa huomattavasti johdonmukai-
semmaksi. Vaikka hallinnonalojen 
yhteistyöllä on aina ollut merkitystä, 
on ollut kuitenkin nähtävissä, että Ve-
näjällä doktriineja on laadittu ilman 

kovin suurta koordinointia. Vuoden 
2009 toukokuussa hyväksytty Venäjän 
Federaation kansallisen turvallisuuden 
strategia vuoteen 2020 saakka kuitenkin 
muutti tilanteen. Aiemmin kansallisen 
turvallisuuden asiakirja oli konseptio, 
nyt sen statusta muutettiin strategiaksi. 
Samalla siitä tuli eräänlainen Venäjän 
linjaukset määrittelevä kattoasiakirja, 
jota täydennetään eri hallinnonalojen 
doktriineilla ja konsepteilla.

Edellinen sotilasdoktriini oli hy-
väksytty vuonna 2000, jolloin tilanne 
maailmassa oli hyvin erilainen. Myös 
Venäjän asenne Natoa ja Yhdysvaltoja 
kohtaan sekä käsitys omista mahdol-
lisuuksistaan olivat hyvin erilaiset. 
Uudessa doktriinissa voidaan nähdä 
voimakkaita merkkejä siitä, että pre-
sidentti Putinin aloittama ja president-
ti Medvedevin jatkama linja Venäjän 
aseman ja merkityksen korostamisek-
si maailmanpolitiikassa ovat saaneet 
jatkoa sekä kansallisen turvallisuu-
den strategiassa että sotilasdoktriinis-
sa. Venäjä ei enää tunne alemmuutta 
kansainvälisellä areenalla vaan on nyt 
öljytulojen tukeman voimistuneen itse-
tunnon myötä nostanut itsensä takaisin 
kansainvälisen politiikan pääpelaajaksi.

Doktriiniin  
vaikuttaneita tekijöitä

 Maailman muuttuessa doktriinit van-
henevat ja ne pitää laatia uudelleen. 
Maailmantilanteessa on edellisen 
doktriinin laatimisen jälkeen tapahtu-
nut paljon, muun muassa iskut World 
Trade Centeriä vastaan, sota Afganis-
tanissa, Ukrainan oranssivallankumous 
ja lähentyminen länteen sekä Georgian 
sota. Maailmanpoliittiset muutokset 
ovat luonnollisesti vaikuttaneet dokt-
riiniin huomattavasti, sillä sodankäynti 
ja sen keinot sekä tilanne maailmassa 
ovat erilaiset kuin edellistä doktriinia 
laadittaessa. Nämä muutokset vaikut-
tavat nimenomaan siihen, mihin suun-
taan Venäjä katsoo, että sen asevoimia 
on kehitettävä ja millaiset ovat Venäjään 

Venäjän uusi sotilasdoktriini hyväksyttiin 5. 
helmikuuta 2010 muutama kuukausi odotettua 

myöhemmin. Vaikka doktriinissa on uusia linjauksia, 
olivat sen tärkeimmät muutokset vuodatettu 

julkisuuteen jo aiemmin, joten mitään suuria yllätyksiä 
doktriini ei tuonut mukanaan. Doktriinissa näkyy 

Venäjän kansallisen turvallisuuden strategian tavoin 
vastakkainasettelun kasvaminen sekä Venäjän 

voimistunut itsetunto ja asema.

Venäjän uusi  
sotilasdoktriini

Teksti: Heikki Lehtonen

Heikki Lehtonen
Kadetti 7822
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kohdistuvat tulevaisuuden uhkakuvat.
Suurimpana yksittäisenä tekijänä 

doktriiniin on todennäköisesti vaikut-
tanut Georgian sota, jossa Venäjän ase-
voimat ovat olleet ensimmäisen kerran 
pitkään aikaan todellisessa sodassa vie-
rasta valtiota vastaan. Georgian sodassa 
Venäjä pääsi kokeilemaan asevoimiensa 
kykyä, joskin huomattavasti heikompaa 
vastustajaa vastaan. Tässä sodassa ase-
voimat kuitenkin huomasivat todelliset 
puutteensa ja asiat, joissa se on länttä 
huomattavasti jäljessä. Julkistettu puu-
telista on huomattavan pitkä ja käsittää 
kaikki puolustushaarat ja itsenäisistä 
aselajeistakin kolmanneksen. Viesti- ja 
tiedustelukaluston ongelmat sekä len-
nokkien ja maihinnousukyvyn puute 
olivat listan tärkeimmät huomiot. Näitä 
seurasi pitkä luettelo erilaisia moder-
nisointi- ja lisähankintasuunnitelmia. 
Tällä kertaa Venäjän asevoimat päätti 
julkisesti kertoa mitkä olivat havaitut 
puutteet. Suuri osa puutteista on aivan 
varmasti ollut sekä asevoimien että val-
tiojohdon tiedossa, mutta ilmoittamalla 
pientä ja heikkoa Georgiaa vastaan ha-
vaitut puutteet saatiin välitettyä viesti, 
että sota ei ehkä olisikaan ollut voitet-
tavissa, ainakaan niin nopeasti ja niin 
pienin tappioin, mikäli vastassa olisi 
ollut korkean teknologian länsimaiset 
asevoimat. Näin asevoimien puutteiden 
korjaaminen saatiin nostettua valtakun-
nalliseksi prioriteetiksi. Puolustushal-
linto olikin ainoa hallinnonala, jonka 
budjettia ei leikattu edes talouskriisin 
vuoksi. Talouskriisi aiheutti puolus-
tusbudjetille ainoastaan sen, että sitä 
ei kasvatettu aivan niin paljon kuin oli 
suunniteltu.

Georgian sodan käytännön oppien 
lisäksi sillä oli Venäjällä toinenkin mer-
kitys, poliittinen. Venäjä ei ole enää vuo-
siin luottanut Natoon tai Yhdysvaltoihin. 
Tämä sota osoitti Venäjälle lopullisesti, 
että Naton läheneminen kohti Venäjän 
rajoja luo Venäjälle uhan. Venäjä on pit-
kään todennut Naton olevan Venäjälle 
uhka, mutta nyt se pystyi omasta mieles-
tään todistamaan, että tilanne myös on 
näin, koska sekä Yhdysvallat että eräät 
Nato-valtiot ovat avoimesti myyneet 
asejärjestelmiä Georgialle, kouluttaneet 
sen asevoimia Nato-yhteensopiviksi ja 
antaneet poliittisen tukensa Georgi-
an separatistialueiden palauttamiseksi 
keskusjohdon alaisuuteen. Kun Georgia 
sitten aloitti operaation perustuslaillisen 

järjestyksen palauttamiseksi Etelä-Osse-
tiaan, Venäjä katsoi, että se oli seurausta 
nimenomaan Yhdysvaltojen ja Naton 
vastuuttomasta toiminnasta. Ja kaiken 
lisäksi operaation seurauksena kuoli 
Venäjän kansalaisia, mukaan lukien 
rauhanturvaajia.

Georgian sota onkin suurin yksit-
täinen tekijä, joka on vaikuttanut sekä 
asevoimien reformiin ja uudelleenva-
rusteluohjelmaan, kansallisen turvalli-
suuden strategiaan ja sotilasdoktriiniin. 
Sen merkitys niin käytännön asioiden 
ohjaajana kuin haluttujen poliittisten sig-
naalien vahvistajana on suuri. Yhtenä 
käytännön esimerkkinä tästä on Venä-
jällä sodan jälkeen laadittu laki, jossa 
vahvistetaan asevoimien oikeus toimia 
maan rajojen ulkopuolella Venäjän kan-
salaisten suojelemiseksi.

Doktriini

Itse sotilasdoktriinia voidaan pitää hyvin 
pitkälti varsin tavallisena doktriinina, 
jossa määritellään asevoimien kehittä-
mislinjoja ja tehtäviä sekä kansalliseen 
puolustukseen liittyviä asioita. Monet 
asiat doktriinissa ovat uusia doktriinita-
solla, mutta niistä on käsketty jo ennen 
doktriinin hyväksymistä. Doktriini onkin 
tällaisissa tapauksissa ollut paikka, jossa 
asevoimien kehittämiseen liittyvät pää-
tökset on saatu kaikki samaan asiakir-
jaan. Muutama kohta doktriinissa on 
kuitenkin erillisen tarkastelun arvoista.

Uudet käsitteet. Sodan luokitte-
lu tapahtuu edelleen niiden laajuuden 
mukaan paikalliseen, alueelliseen ja 
laajamittaiseen. Näiden lisäksi on otettu 
käyttöön aseellinen konflikti, joka ei 
siis ole sotaa, mutta voi kuitenkin olla 
sisäisen konfliktin lisäksi myös valtioi-
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denvälinen. Sodat ja aseellinen konflikti 
muodostavat yhdessä käsitteen nimeltä 
sotilaallinen konflikti.

Sotaa edeltävä aika ja mahdollisesti 
sotaan johtavat tilanteet on jaettu kahteen 
luokkaan. Sotilaallinen vaara on tilanne, 
joka saattaa johtaa sotilaalliseen uhkaan. 
Ensimmäisenä sotilaallisena vaarana 
mainitaan se, että Natolle on annettu 
globaalin toimijan oikeudet ja Nato 
rakenteineen lähenee Venäjän rajoja. 
Tässä kohdassa mainitaan myös Naton 
laajeneminen ottamalla mukaan uusia 
jäsenvaltioita. Muita vaaroja ovat muun 
muassa yritykset horjuttaa strategista 
tasapainoa, joukkojen tuominen lähelle 
Venäjän rajoja, ohjustentorjuntajärjestel-
mä, Venäjälle esitetyt aluevaatimukset 
sekä terrorismin leviäminen. Yhteensä 
erilaisia vaaroja on neljätoista, joista 
yksitoista on ulkoista ja kolme sisäistä.

Sotilaallinen uhka määritellään 
doktriinissa sellaiseksi sisäiseksi tai 
ulkoiseksi tilanteeksi, joka voi johtaa 
sotilaalliseen konfliktiin valtioiden tai 
valtioryhmien välillä tai separatistijär-
jestöjen siirtymisestä aseelliseen toimin-
taan. Tällaisia tilanteita on doktriinissa 
mainittu vain viisi. Ne ovat hyvin ”pe-

rinteisiä” uhkia, muun muassa sotilaal-
linen voimannäyttö Venäjän lähialueilla, 
sotilaspoliittisen tilanteen nopea huono-
neminen ja valtiojohdon toiminnan la-
mautusyritykset. Uhista ainoastaan yksi 
on sellainen, joka on tälläkin hetkellä 
olemassa, ja se on laittomien aseellisten 
ryhmittymien muodostaminen ja kou-
luttaminen Venäjän tai sen liittolaisten 
alueella.

Ydinaseoppi. Sotilasdoktriinissaan 
Venäjä tekee täysin uuden linjauksen 
ydinaseiden käyttöön. Ydinaseiden käy-
töstä mainitaan kahdessa eri pääluvussa, 
ja molemmissa sisältö on hieman erilai-
nen, joskaan ei ristiriitainen. Sotilaallisia 
vaaroja ja uhkia käsittelevässä luvussa 
todetaan, että ydinaseet ovat paras keino 
estää tavanomaisen sodan tai ydinsodan 
syttyminen, mutta mikäli valtion olemas-
saolo on uhattuna, saattaa tavanomaisin 
asein käyty alueellinen tai laajamittainen 
sota johtaa ydinaseiden käyttöön. Venä-
jän sotilaspolitiikkaa käsittelevässä lu-
vussa puolestaan todetaan, että Venäjällä 
on oikeus käyttää ydinasetta mikäli sitä 
tai sen liittolaisia vastaan käytetään ydin-
aseita tai muita joukkotuhoaseita, tai jos 
Venäjää vastaan käytetään tavanomaisia 

aseita ja Venäjän valtion olemassaolo 
joutuu uhatuksi. Tässä on siis huomat-
tava, että Venäjä on valmis käyttämään 
ydinasetta ensimmäisenä, myös ydin-
aseetonta valtiota vastaan.

Ydinaseopin muuttaminen nykyi-
seksi lienee ollut vaikeaa. Ensinnäkin 
se osoittaa, että Venäjä katsoo konven-
tionaalisten asevoimiensa olevan niin 
huonossa kunnossa, että se voi joutua 
turvautumaan ydinaseisiin. Toiseksi, 
Venäjä ilmoittaa nyt siirtyvänsä nou-
dattamaan sellaista politiikkaa, josta se 
tuomitsi Yhdysvallat Kosovon sodassa. 
Venäjä syytti Yhdysvaltoja brutaalista 
toiminnasta kun Yhdysvallat pommitti 
siviilikohteita silloisessa Jugoslaviassa. 
Venäjän mielestä sotaa piti käydä ase-
voimien välillä, ei siviilejä vastaan. Nyt 
Venäjä joutuu aivan vastaavaan tilantee-
seen. Mikäli se aikoo käyttää strategis-
ta ydinasettaan, sillä ei suinkaan tuhota 
vihollisen hyökkäysmuodostelmia vaan 
selustassa olevia siviilikohteita vastusta-
jan suostuttamiseksi rauhaan.

Liittolaiset. Venäjä katsoo, että sen 
kanssa liitossa olevaan valtioon kohdis-
tuva hyökkäys on myös hyökkäys Venä-
jää vastaan, jolloin Venäjä voi käyttää 
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asevoimiaan aivan kuten Venäjää puo-
lustaessaan. Sotilaspoliittista yhteistyötä 
Venäjä tekee Valko-Venäjän, Kollektii-
visen turvallisuussopimuksen järjestön, 
IVY:n, Shanghain yhteistyöjärjestön 
ja YK:n kanssa. Näistä Valko-Venäjä 
on selvästi tärkeimmässä osassa, sillä 
sen kanssa koordinoidaan asevoimien 
ja yhteisten rakenteiden kehittämistä 
sekä Valko-Venäjän puolustuskykyä. 
Kollektiivisen turvallisuussopimuksen 
järjestössä Venäjä jatkaa kollektiivisten 
joukkojen ja puolustuksen luomista, 
IVY-tasolla toiminta on rajattu lähinnä 
rauhanturvaamiseen. Shanghain yhteis-
työjärjestössä Venäjä koordinoi toimia 
uusia uhkia vastaan toimimiseksi, millä 
tarkoitetaan sekä Venäjällä että Kiinassa 
separatismia, joka myös molemmissa 
maissa tulkitaan terrorismiksi. Maininta 
YK:stä on hyvin ympäripyöreä. Siinä to-
detaan yleisesti, että Venäjä tukee YK:n 
toimintaa eri aloilla.

Doktriinin merkitys

Neuvostoliiton aikana oli tapana, että 
sotilasdoktriineissa oli myös lisäosa, 

joka oli salainen. Perinteisesti tässä 
osassa annettiin tarkempia toimintaoh-
jeita erilaisiin tilanteisiin, mutta niiden 
julkistaminen olisi paljastanut liikaa tai 
luonut Neuvostoliitosta sellaista kuvaa, 
jota päättäjät eivät halunneet. Paljon 
on spekuloitu onko nykyäänkin dokt-
riinissa salainen lisäosa, ja molemmilla 
vaihtoehdoilla on kannattajia. Nykyinen 
doktriini on kuitenkin kirjoitettu perintei-
seen venäläiseen tapaan siten, että vaikka 
se aluksi vaikuttaa hyvinkin selkeältä 
opilta, antaa se paljon mahdollisuuksia 
tulkintaan. Esimerkkeinä voidaan ottaa 
esille kohdat, joissa todetaan, että Venäjä 
suojelee ulkomailla asuvia kansalaisiaan, 
mikäli ne joutuvat aseellisen hyökkäyk-
sen kohteeksi, mutta toisessa kohdassa 
todetaan, että Venäjän tehtävä on suojella 
ulkomailla asuvia kansalaisiaan. Tämä 
on siis todettu ilman mainintaa aseelli-
sesta toiminnasta. 

Toisaalla taas todetaan, että kasva-
va separatismi on uhka, jota vastaan 
on taisteltava, mutta kuten Georgian 
tapaus osoitti, separatistit voivatkin 
olla venäläismielisiä, Venäjä voi lähteä 
suojelemaan heitä. Väljä kirjoitustapa ja 

asioiden hieman erilainen käsittely eri lu-
vuissa antaa siis Venäjän johdolle kaikki 
mahdollisuudet tulkita doktriinia halua-
mallaan tavalla, jolloin Venäjä voi kertoa 
toimineensa juuri niin kuin on doktriinis-
saan ilmoittanut. Tällaisesta toiminnasta 
on hyvänä esimerkkinä Medvedev-Sar-
kozy-sopimus, jota Venäjä tulkitsi aivan 
eri tavalla kuin länsimaat. Koska doktrii-
ni on kirjoitettu tällä tavalla, ei salaiselle 
lisäosalle ole mitään todellista tarvetta. 
Nykyisessä muodossaankin doktriini 
antaa Venäjän johdolle riittävän toimin-
tavapauden tehdä asioita Venäjän etujen 
mukaisesti. Eikä mahdollinen salainen 
lisäosa kuitenkaan voisi erota julkisen 
osan linjauksista, sillä se paljastuisi en-
nemmin tai myöhemmin.

Majuri Heikki Lehtonen palvelee 
Maanpuolustuskorkeakoulun Strate-
gian laitoksella. 
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Teksti: Manu Tuominen

Puolustusvoimien komentajien 
vuonna 2008 alulle panema sy-
venevän yhteistyön aloite on näin 

saanut poliittisen siunauksen. Asioiden 
edelleen kehittäminen on nyt ammat-
tisotilailla. Sotilaiden tehtäväksi jää 
varmistaa, että tuloksia saadaan aikaan. 
Onnistuminen on pitkälti kadettiupsee-
reiden käsissä. Tässä artikkelissa anne-
taan yleiskuva taustasyistä yhteistyön 
tiivistämiseen sekä meneillään olevasta 
toimeenpanon vaiheesta.

Muutoksen syitä 

Pitkästä historiasta ja monista yhteis-
hankkeista huolimatta on pohjoismainen 
yhteistyö ollut perinteisesti ”leppoisaa 
toimintaa” ja sen tuloksellisuus on ollut 
vahvan epäilyksen kohteena. NORDEF-
CO-yhteistoiminnasta pyritään tietoisesti 
rakentamaan tavoitteellisempaa. Tule-
vaisuudessa tulosten varmistamisen 
tulee tapahtua ”Top Down” ohjauksen 
kautta. Tehdään sitä mitä johto käskee.

Jatkossa tulee myös pitää huoli 
siitä, että erilaiset erityisintressit tai 
jäykät kansalliset toimintatavat eivät 
pääse kaatamaan yhteishankkeita. Tämä 
edellyttää sotilasjohdon tiukkaa ohjaus-
ta. Poliittinen tausta on sekin aika ajoin 
varmistettava.

Pohjoismaista yhteistyötä on etenkin 
kriisinhallinnassa tehty jo Suezin kriisin 
ajoilta. Itseruoskintaan siis ei ole syytä, 
sillä huolimatta joidenkin projektien 
kariutumisesta on paljon saatu aikaan. 
Sitä todistavat säännönmukainen ja alati 
kehittyvä yhteisharjoittelu maidemme 
välillä sekä meri- ja ilmatilannekuvan 
vaihtoa koskevat hankkeet. 

Moni lehden lukija on kadettipäivien 
urheilutoiminnan lisäksi päässyt johon-
kin pohjoismaiseen kriisinhallinnan kou-
lutuskeskukseen yhteispohjoismaiselle 
kurssille. Veljellinen tiettyyn kansalli-
seen ylpeyteen nojaava, mutta eritoten 
ammattitaitoa korostava henki on ollut 
näille kursseille leimaa antava piirre. 
Sama pätee esimerkiksi pohjoismaisen 
taisteluosaston (NBG) sotilaisiin – se on 
aidosti yhteinen joukko. 

Aikaisemmasta yhteistyöstä ovat 
tunnustuksen ansainneet kaikki poh-
joismaisessa yhteistoiminnassa mukana 
olleet tahot ja henkilöt. Veljellisellä yh-
teistyöllä on luotu vahva perusta uudelle 
NORDEFCO-yhteistyölle.

”Vakauden puolesta – ei 
ketään vastaan” 

Puolustusalan pohjoismainen yhteistyö 
on yksi tapa vahvistaa puolustusvoimien 

verkottumista. Yhteistyöllä ja yhteistoi-
mintakyvyllä on alueellista vakautta vah-
vistavaa merkitystä. Lisäksi laajemmilla 
yhteistyöfoorumeilla Pohjoismaat voivat 
kasvattaa painoarvoaan toimimalla yh-
dessä. Ovathan Pohjoismaat ryhmänä 
tarkasteltuna sotilaallisina toimijoina 
EU:n suurten valtioiden luokkaa. 

On huomattava, ettei pohjoismaissa-
kaan maantiede ole muuttunut, mistä joh-
tuen kaikilla Pohjoismailla ovat edelleen 
omat painotuksensa ja erityisintressinsä. 
NORDEFCO ei ole puolustusliitto, eikä 
sen kautta tavoitella kansallisten puolus-
tusratkaisujen alueellistamista.

Toisaalta yhdessä toimien Pohjois-
mailla on parempi mahdollisuus asettaa 
ja ylläpitää käyttökelpoista suoritusky-
kyä kaukaisempiinkin, mutta meille seu-
rannaisvaikutuksia tuoviin konflikteihin. 
Erityisesti tämä on korostunut Afganista-
nin kriisinhallintaoperaatiossa vaikeiden 
kulkuyhteyksien johdosta. Yhteistyöllä 

Poliittinen suunnannäyttö pohjoismaisen 
puolustusyhteistyön syventämiseen annettiin 
viime vuoden marraskuussa pohjoismaisten 

puolustusministereiden allekirjoitettua 
puolustusyhteistyötä koskevan NORDEFCO-

yhteisymmärryspöytäkirjan. Sen mukaan 
pohjoismaisen puolustusyhteistyön tarkoituksena 
on allekirjoittajamaiden kansallisen puolustuksen 

vahventaminen yhteispohjoismaisten 
kustannustehokkaiden ratkaisujen kautta. 

Pohjoismainen puolustusyhteistyö 
NORDEFCO

Manu Tuominen
Kadetti 7580
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on saavutettu merkittävää kustannuste-
hokkuutta.

Rationaalisten syiden lisäksi talou-
delliset reunaehdot ja sotateknologian 
suhteellinen kallistuma ovat tekijöitä, 
jotka suorastaan pakottavat etsimään 
kumppaneita. Pohjoismaista löytyy 
kumppaneita, joiden kanssa on mahdol-
lisuus toimia tasavertaisesti ja toteuttaa 
laajemman yhteistyön (EU/EDA tai 
NATO/PARP) tavoitteita ja hankkeita 
käytännössä luotettavien kumppaneiden 
kanssa.

Rakenneuudistus

Yhteisymmärryspöytäkirjan (MoU:n) 
päivityksen yhteydessä ryhdyttiin poh-
joismaisen yhteistyön organisaatioita 
(NORDAC, NORDCAPS, NORDSUP 
ym.) tarkistamaan. Kävi ilmi, että poh-
joismaisen yhteistyön parissa askarte-
li karkeasti noin 100 työryhmää. Nyt 
työryhmät järjestellään uuteen organi-
saatioon ja jäljelle jäänee noin puolet en-
tisestä. Johto ja koordinaatiorakenteisiin 
sitoutui kolme kenraalitason kollegiota, 
jatkossa yritetään selvitä yhdellä. 

Uuden organisaation rungon 
muodostaa viisi everstitason yhteis-
toiminta-aluetta (COPA). Suomi otti 
vedettäväkseen suorituskykyjen kehittä-
miseen tähtäävän yhteistoiminta-alueen 
(COPA Capabilities). Kaksivuotinen pu-
heenjohtajuus mahdollistaa pohjoismais-
ten ja kansallisten kehittämistavoitteiden 
synkronoinnin. 

Rationalisointi on konkreettista, 
yrityskielellä kysymys on fuusiosta. 
Kun kysymys ei ole varuskuntien sul-
kemisesta, on sotilasrakenteiden uudis-
tus näköjään helppo toteuttaa. Pienestä 
muutosvastarinnasta huolimatta on uu-
distus viety läpi ennätystahtia. Vanhat 
(NORDAC, NORDCAPS, NORDSUP) 
yhteistyömuodot lakkasivat 31.5.2010.

Sotilastason NORDEFCO-tavoitteet 
on kiteytetty seuraavasti: kehittää sekä 
kansallisen puolustuksen suorituskykyä 
että kansainvälisen kriisinhallinnan suo-
rituskykyä ja saavuttaa synergiaetujen 
kautta kustannustehokkuutta. 

Uuden organisaation jokaiselle yh-
teistoiminta-alueelle (COPA) on annet-
tu omat painopisteensä. Alkuvaiheessa 
keskitytään prosessien ja suorituskyky-
vaatimusten harmonisointiin, vertaillaan 
kehittämissuunnitelmia, selvitetään 
yhteisharjoittelumahdollisuuksia sekä 

pyritään tehostamaan yhteistoimintaa 
Afganistanin operaatiossa.

NORDEFCO tarjoaa mahdolli-
suuden osallistua vain kunkin osallis-
tujamaan itse tarpeellisiksi katsomiin 
aktiviteetteihin. Suomen toimintalinjana 
on ollut että keskitymme vain puolus-
tusvoimien toimintojen ja kehittämistä 
palvelevien työryhmien toimintaan. 
Kaikessa ei olla mukana. Jokaiselle 
yhteistoiminta-aktiviteetille asetetaan 
aikatauluun sidottu tavoite. Se voi liittyä 
joko lisääntyvään kustannustehokkuu-
teen, operatiivisen kyvyn kehittämiseen 
tai asejärjestelmien suorituskykyvaati-
musten määrittelyyn liittyvään tiedon-
vaihtoon, joka tuottaa lisäarvoa. 

Lähtökohtana on ollut, että vaikka 
kysymys on ”rakenteellisesta yhteis-
työstä” niin aktiviteetit toteutetaan 
linjaorganisaatiossa ja uusia rakenteita 

perustetaan mahdollisimman vähän. 
Houkuttelevaa voisi olla perustaa eril-
linen elin sekä varustaa se riittävällä 
mandaatilla ja resursseilla viemään yh-
teishankkeita eteenpäin. Valmiutta tämän 
perustamiseen ei kuitenkaan vielä ole 
ollut. Toistaiseksi on toteutettu upsee-
rivaihto eri maiden pääesikuntien suun-
nitteluelimien välillä.

Konkretiaa vai 
sanahelinää?

Jos asiaa tarkastellaan puolustusvoimien 
tehtävien kannalta, on puolustusvoimi-
en kolmannen lakisääteisen tehtävänsä 
puitteissa panostettava kriisinhallinnan 
suorituskykyjen kehittämiseen ja ken-
tälle toimittamiseen. Kriisinhallinnassa 
pohjoismaisella yhteistyöllä ovat pitkät 
perinteet, joiden varaan on hyvä raken-
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taa. Yhteistoimintakyvyn ja yhteenso-
pivuuden lisääminen johtaa parempaan 
toimintavalmiuteen. Esimerkiksi kelpaa 
pohjoismainen taisteluosasto NBG, joka 
valmistautuu nyt toista kertaa Euroopan 
Unionin nopean toiminnan tehtäviin. 

Mikäli EU:lle ei nopean toiminnan 
operaatiota tälläkään valmiusjaksolla 
tule, ei investointi korkeaan valmiuteen 
ole hukkaan heitetty. NBG tarjoaa hyvän 
instrumentin Pohjoismaille asettaa yhtei-
nen joukko joko uuteen tai jo olemassa 
olevaan operaatioon EU-valmiusajan 
jälkeen. Lisäksi, onhan Suomella ensi 
kertaa NBG:n runkona joukko, joka on 
myös suunniteltu kotimaan puolustuksen 
tehtäviin eli kansainvälinen rannikkojää-
käriyksikkö. 

Puolustusvoimien toisen tehtävän, 
muiden viranomaisten tukemisen, kan-
nalta esimerkiksi tilannekuvayhteistyö 

niin merellä kuin ilmassa edesauttaa 
tilannetietoisuutta sekä viranomaistoi-
mien käynnistämistä ja koordinointia 
poikkeustilanteissa. Tämä on esimer-
kiksi nopean reagoinnin toimintaa mah-
dollisissa terroristikaappaus (renegade) 
tilanteissa. 

Näiden esimerkkien kautta pääs-
täänkin ykköstehtävään, kansalliseen 
puolustukseen ja sen suorituskyvyn 
vahvistamiseen. Jo edellä mainitut toi-
mintamuodot vahvistavat välillisesti 
kansallisen puolustuksemme uskotta-
vuutta ja suoranaisesti myös sen suori-
tuskykyä.

On muistettava, että NORDEFCO-
yhteistyö ei ole kansallisen puolustuksen 
kilpailija vaan täydentää sitä. Itse asias-
sa kaikilla Pohjoismailla on kansallisen 
puolustuksen ja kansainvälisen kriisin-
hallinnan järjestämisessä painotuseroja. 

Edellä mainitusta huolimatta on 
MoU:n uusimisen myötä myös ope-
ratiivisia asioita otettu esille. Ovathan 
tulevaisuuden hankinnat kytköksissä 
operatiivisten suorituskykyjen kehittä-
miseen. Pohjoismainen yhteistyö tarjoaa 
viitekehyksen, jossa toimintoja yhdistä-
mällä ja mahdollisella roolierikoistumi-
sella voidaan saavuttaa synergiaetuja. 
Pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa myös 
resurssien käytön optimointia. Uusia toi-
mintamuotoja tulee tutkia ja selvittää 
ennakkoluulottomasti. 

NORDEFCO-yhteistyössä mukana 
olevat avainhenkilöt saivat äskettäin 
hyvän perehdytyksen pohjoismaisesta 
yhteistyöstä ja sen kehittämisestä pank-
kikonserni Nordealta. Saatu oppi oli, että 
yhteishankkeiden on omattava ”business 
case”. Yhteistyö ei siis ole itsetarkoitus, 
eikä sitä kannata tehdä väkisin varsin-
kaan sellaisten toimintojen osalta, jotka 
ovat hoidettavissa paremmin kansallisin 
ratkaisuin.

Ajankohtaisia  
esimerkkejä 

Itämerenmaiden välinen meritilanne-
kuvayhteistyö (SUCBAS) sekä Naton 
ilmatilannekuvayhteistyö (ASDE) vah-
vistavat tilannetietoisuutta ja puolustus-
haarojen suorituskykyä niin rauhan kuin 
kriisinkin aikana. 

Ilmavoimien rajat ylittävä ”cross 
border”- harjoittelu mahdollistaa kus-
tannustehokkaan harjoittelun, kun 
koko harjoitusosastoa ei tarvitse lähet-
tää toimintaan yhdestä maasta. Kaikki 
hyötyvät, kerosiinia säästyy ja yhteis-
toimintakyky kehittyy. 

Henkilöstöhallinnon ja koulutuksen 
aloilla on vuonna 2010 käynnistetty ko-
keiluluontoinen oppilasvaihto erilaisilla 
ammattikursseilla. Ideointiasteella ollut 
Pohjoismaiden yhteinen sotakorkeakou-
luhanke osoittautui liian optimistiseksi. 
Upseerikoulutus on kaikkien pohjois-
maiden, varsinkin Suomen, ydintoimin-
taa ja -osaamista. Tällä hetkellä Norjaan 
ollaan perustamassa tietokoneavusteista 
etäoppimiskeskusta. Ruotsiin vastaavas-
ti suunnitellaan sukupuolikysymyksiin 
kriisialueilla keskittyvää osaamiskeskus-
ta. Näiden hankkeiden eteenpäinvienti 
rakentuu isäntämaiden vahvuuksille. 

Suomalaisina meidän tulisi miettiä 
omia vahvuuksiamme. Mitä Suomi voisi 
tarjota yhteispohjoismaiseen käyttöön 
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ja kehittämiseen? Onko esimerkiksi ty-
kistöllinen osaamisemme sellaista, josta 
voisi löytyä aineksia pohjoismaiseen 
osaamiskeskukseen ja sen kehittämi-
seen? Onhan Tykistökoulu jo useamman 
kerran toiminut koulutusfoorumina eri 
Nato-maiden tykistökouluttajille ja ky-
syntää tuntuu riittävän. Entä muut ase-
lajikoulut, ovatko ne kilpailukykyisiä? 
Entäpä Lentosotakoulu?

Suorituskykyjen kehittämisen aja-
tuksena on ensisijassa varmistaa kansal-
lisesti elintärkeät suorituskyvyt. Uutena 
lähestymistapana on ollut vertailla eri 
Pohjoismaiden itselleen tarpeelliseksi 
katsomiaan suorituskykytarpeita sekä 
kehittämisohjelmia ja katsoa, onko mah-
dollisuuksia hankkeiden yhdistämiseen. 
Nyt näyttäisi siis siltä, että melko monen 
hankkeen osalta on synergiaa löydettä-
vissä vuoden 2015 jälkeen. Aikataulu tu-
leekin pitää realistisena. Ohessa joitakin 
esimerkkejä kehitysohjelmien vertailun 
tuottamista mahdollisista yhteisistä suo-
rituskykyhankkeista: 

 Improvisoitujen räjähteiden vasta-
toiminta (C-IED).  

 Pitkän kantaman (jopa 200 km) tu-
lenkäyttökyvyn kehittäminen. 

 Yhteispohjoismaisen mekanisoidun 
taisteluosaston kehittäminen 2020. 

 Yhteispohjoismaisen MCM-miinan-
torjuntakonseptin kehittäminen. 

 Ilmatorjuntajärjestelmien yhteistoi-
mintamahdollisuuksien selvittämi-
nen.

Jokainen kadettiupseeri on itse ky-
kenevä arvioimaan voivatko hankkeet 
onnistuessaan vahvistaa kansallisen 
puolustuksemme suorituskykyä. Yhteis-
toiminnan käsi on ojennettu, on meistä 
itsestämme kiinni haluammeko siihen 
tarttua.

Visiointia 

Pohjoismaiseen asevoimien syvenevään 
yhteistyöhön sisältyy myös piilevää po-
tentiaalia. Yhdessä suuremmat hankkeet 
ovat realistisia, yksin emme olisi voi-
neet ajatella asettavamme kokonaisen 
prikaatin kriisinhallintaan Bosniassa. 
Yksin ei yhdenkään Pohjoismaan kan-
nattaisi kehittää EU-taisteluosastoa ja 
ylläpitää sitä korkeassa valmiudessa. 
Vastaavasti voidaan tätä ajattelua ulot-
taa uusille toimialoille ja kysyä, että jos 
ilmatankkauskyky on kaikille toivottava 

tulevaisuuden suorituskyky, eikä kenel-
läkään ei ole realistisia mahdollisuuksia 
yksin sellaista kehittää, niin voidaanko 
toimia yhdessä?

Merivoimien toimintaympäristöstä 
voidaan nostaa esiin vastaava ajatus 
monitoimialuksesta, joka sopisi amfi-
biojoukkojen tukialukseksi kriisinhal-
linnassa. Yksin ei yhdenkään maan ole 
järkevää tällaista lavettia kehittää. Yh-
teispohjoismaisena hankkeena sen rea-
listisuus asettuisi uuteen valoon. Eri asia 
on sitten tarve amfibiokyvylle. Kaiken 
kaikkiaan suorituskykyjen kehittämi-
sessä tulisi kuitenkin nähdä nykytilan 
”tuolle puolen”. 

Tämä edellyttää ennakkoluulotto-
muutta ja tiivistä yhteistyötä strategisten 
skenaariopohjaisten yhteistoimintatar-
kastelujen osalta. Osana tätä toimintaa 
tulee tarkastella myös sellaisia suori-
tuskykyjä, jotka vahvistavat eri maiden 
asevoimien suorituskykyä, mutta eivät 
yksittäiselle pienelle maalle ole mahdol-
lisia. Liian isoa palaa ei kannata havi-
tella. Esimerkiksi satelliittitoiminta voi 
mieluummin olla EU-tason toimintaa, 
mutta vaikkapa strategisen lennokki-
tiedustelun voisi mahdollisesti järjestää 
yhdessä Pohjoismaiden välillä ja käyttää 
kykyä yhteisten kriisinhallintaoperaati-
oiden tukena. 

Teollisessa ja materiaalihankeyhteis-
työssä on hyväksyttävä se, että kaikki 
hankkeet eivät voi jakautua tasan, mutta 
tasaantuminen tapahtuu ajan myötä. Vas-
tavuoroisuuslaskelmia voidaan tehdä 
pidemmällä aikajänteellä ja varmistaa, 

että kunkin maan strategiset edut tulee 
otettua huomioon.

Kansallinen puolustus 

NORDEFCO:n kautta ei rakenneta 
puolustusliittoa. Jokaisen maan tulee 
jatkossakin itse vastata alueensa puo-
lustuksesta. Pohjoismainen yhteistyö ei 
haasta yleistä asevelvollisuutta. Se tar-
joaa kuitenkin mahdollisuuden terävien 
suorituskykyjen kehittämiseen ja ylläpi-
tämiseen suuren kenttäarmeijan rinnalla. 
Myös kriisinsietokyky ja materiaalinen 
valmius voivat vahvistua. Kriisiajan 
varautumisessa on tärkeää, että tietyt 
asiat on sovittu valtiosopimuksin ja että 
maiden välillä vallitsee riittävä keski-
näisriippuvuus. 

NORDEFCO-yhteistyöllä tuetaan 
puolustusvoimien ja käyttökelpoisen 
suomalaisen puolustusjärjestelmän ke-
hittämistä. Samalla parannetaan koko-
naisvaltaista kriisinhallintamekanismia 
Pohjolan alueella erilaisia poikkeusti-
lanteita silmälläpitäen. Pohjoismainen 
yhteistyö tarjoaa myös kansainvälisty-
misverkoston suomalaisille ammattisoti-
laille ja reserviläisille. Tähän evästyksenä 
vielä vihje Nordeasta, jossa syvenevää 
yhteistyötä on harjoitettu toistakymmen-
tä vuotta: Kansallinen stereotyyppi ei 
pärjää. Yhteistyössä on tultava vähän 
vastaan - jokaisen. Tätä tulee edellyttää 
myös naapureiltamme.

Everstiluutnantti Manu Tuominen 
palvelee Pääesikunnan suunnitteluosas-
tolla. 
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Maanpuolustustiedotuksen 
Suunnittelukunta (MTS) 
seuraa vuosittaisissa tutki-

muksissaan turvattomuuden tunteen 
muutoksia. Mittauksessa on käytetty 
kysymystä: ”Jos ajattelette nykyistä 
maailmantilaa kokonaisuutena, niin us-
kotteko Suomen ja suomalaisten elävän 
seuraavien viiden vuoden aikana turval-
lisemmassa vai turvattomammassa maa-
ilmassa kuin nykyään?”. Näin mitatussa 
globaalissa turvattomuuden tunteessa 
on 2000-luvulla ollut kaksi huippua, 
vuonna 2002 ”turvattomammassa”-
vaihtoehdon valitsi 51 % tutkimuk-
sen vastaajista ja 49 % vuonna 2008. 
Vuoden 2002 mittausta olivat edeltäneet 
9/11-terrorihyökkäykset New Yorkissa 
ja Washingtonissa 2001 sekä Afganis-
tanin sodan alkaminen saman vuoden 
lokakuussa. Vuoden 2008 mittausta 
edelsi kriisi Georgiassa saman vuoden 
elokuussa.

Kumpaakin turvattomuuden tunteen 
huippua voidaan selittää sillä, että mai-
nitut kriisitilanteet on koettu läheisiksi 
ja ne olivat laajasti esillä mediassa.  Ge-
orgian tilanne rauhoittui ja poistui me-
diauutisoinnista melko pian, ja mitään 
vastaavaa läheiseksi koettua uhkaa ei il-
maantunut tilalle. Vuoden 2009 mittauk-
sessa ”turvattomammaksi”-vastausten 
osuus putosi 40 prosenttiin. Kansalais-
ten ajattelussa tuo kysytty viiden vuoden 
perspektiivi ei näyttäisi juuri toimivan.

Talous  
huolenaiheena

MTS seuraa tutkimuksessaan vuodesta 
toiseen myös kansalaisten mielipidettä 
turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. 
”Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja 
ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus 
niillä on Suomen ja suomalaisten turval-
lisuuteen?” Vastausvaihtoehdot tähän 
kysymykseen ovat: ”Lisää turvallisuut-
ta”, ”Ei vaikutusta”, ”Ei osaa sanoa” ja 
”Vähentää turvallisuutta”. Nämä vaih-
toehdot antavat mahdollisuuden laskea 
tulosta tiivistävän nettoluvun vähentä-
mällä lisää- ja vähentää- vaihtoehtojen 
prosenttiosuudet toisistaan.

Vuoden 2009 suurimman positiivi-
sen nettoluvun eli siis kansalaisten mie-
lestä eniten turvallisuutta lisäävän arvon 
53 % sai Suomen jäsenyys Euroopan 
Unionissa. Suomen osallistuminen EU:n 
yhteisen puolustuksen järjestämiseen sai 
vastaavasti osuudekseen 51 %. Saman-
suuruisen mutta negatiivisen osuuden 
(-51 %) sai ulkomaisen omistuksen li-
sääntyminen Suomen talouselämässä. 
Ulkomaista omistusta koskeva kysy-
mys oli mukana MTS:n tutkimuksessa 
ensimmäisen kerran vuoden 2006 tut-
kimuksessa, ja nettolukema oli silloin 
-32 %. 

Muutos on siis selvä. MTS ei ra-
porteissaan paneudu trendivertailui-
hin, korkeintaan yhden vuoden tulosta 
verrataan edellisen vuoden tulokseen. 

Niinpä raporteissa ei myöskään ilmoi-
teta eri vuosina tehtyjen tutkimusten 
tulosten erojen tilastollista virhemargi-
naalia. Voidaan kuitenkin arvioida, että 
MTS:n tutkimuksissa käytetyllä näyte-
koolla virhemarginaali on noin kolme 
prosenttiyksikköä suuntaansa. Kuvattu 
muutos vuodesta 2006 vuoteen 2009 on 
tämän tulkinnan mukaan tilastollisesti 
erittäin merkitsevä.

Muutos on muutenkin huomattava. 
Vuoden 2006 mittauksessa suurimman 
negatiivisen nettoluvun sai Venäjän 
julistama sota terrorismia vastaan (-33 
%). Suomen ulkomaista omistusta kos-
keva kysymys ei tuolloin ollut mukana. 
Toiseksi suurimman negatiivisen netto-
luvun sai Yhdysvaltojen julistama sota 
terrorismia vastaan (-29 %). Seuraavilla 
mittauskerroilla Venäjän terrorismisota 
sai jonkin verran pienempiä nettoluku-
ja. USA:n terrorismisodan nettoluku 
oli  -36 % vuonna 2006 ja pieneni sen 

Mielipidetutkimuksilla mitattu kansalaisten 
globaalin turvattomuuden tunne näyttää olevan 
suvantovaiheessa. Maailmantalouden kriisi on 
nostanut talouden eri piirteineen keskeiseksi 

huolenaiheeksi. Tarkastelen tässä artikkelissa uusimpia 
mielipidetutkimusten tuloksia näistä aiheista.

Kansalaisten turvattomuuden tunne 

liittyy talouteen
Teksti: Risto Sinkko

Risto Sinkko
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jälkeen. Vuoden 2007 jälkeen näitä ter-
rorismikysymyksiä ei tutkimuksessa 
enää käytetty. Tästä huolimatta tulosten 
tulkinta lienee selvä – EU-jäsenyyden 
turvatessa kansalaisten mielestä turval-
lisuutemme talouden huolet ovat nous-
seet keskeiseksi turvattomuuden tunteen 
tuottajaksi. Talouden alalla näyttääkin 
siltä, että EU:n toiminnalla ei ole sellais-
ta globaalia vaikutusta kuin muutamia 
vuosia sitten ajateltiin.

Taloushuolet ja  
EU:n tutkimukset

Euroopan Unionin komissio on 1970-lu-
vulta alkaen teettänyt laajoja mielipi-
detutkimuksia unionin jäsenmaissa. 
Tutkimuskokonaisuutta nimitetään Eu-
robarometritutkimuksiksi eikä niiden 
teettämistä ole suinkaan vähennetty 
unionin laajennettua. Standard-Euroba-
rometritutkimus tehdään kaksi kertaa 
vuodessa jäsenmaissa ja myös muuta-
massa jäsenehdokasmaassa. Näyteko-
ko on joka maassa noin tuhat, eli 27:stä 
jäsenmaasta haastatellaan yhteensä 27 
000 henkilöä. 

Eri vuosina tutkimuksessa on kysyt-
ty kansalaisilta näkemystä tärkeimmistä 
kotimaassaan ratkaisua vaativista ky-
symyksistä. Annetuista vaihtoehdoista 
vastaajat saivat valita kaksi. Vuonna 
2006 syys - lokakuussa tehdyissä 
haastatteluissa Suomessa nimettiin tär-
keimmiksi ongelmiksi terveydenhoito-
järjestelmä (36 %) ja työttömyys (44 
%). Seuraavalla mittauskerralla huhti- 
toukokuussa 2007 terveydenhoitojär-
jestelmän maininneiden osuus oli 40 % 
ja työttömyyden 37 %.

Yllättäen keväällä ponnahtivat sel-
västi ylöspäin mainintojen määrässä 
energiaan liittyvät asiat, mainintoja oli 
18 % kun edellisellä mittauskerralla 
osuus oli vain 2 %. Lisäksi ympäristön-
suojelun osuus maininnoista oli 17 %. 
Tulkitsen tämän muutoksen kasvihuo-
neilmiöstä heränneen mediakeskustelun 
vaikutukseksi.

Kevään 2008 mittauksessa työttö-
myyden osuus oli enää 17 %. Tervey-
denhoitojärjestelmän osuus oli nyt 39 % 
ja toiseksi tärkeimmäksi ongelmaksi oli 
noussut hintojen nousu ja inflaatio (33 
%). Energiaan liittyvien asioiden osuus 
oli 20 %.

Kevään 2009 mittauksessa energia-
asiat näyttävät jo miltei unohtuneen 

(6 %).  Ongelmalistan kärjessä olivat 
työttömyys (54 %), taloudellinen tilanne 
(34 %) ja terveydenhoitojärjestelmä (33 
%). Hintojen nousu/inflaatio sai vielä 16 
prosentin osuuden. Syksyn 2009 mitta-
uksessa työttömyyden osuus oli jopa 58 
% ja terveydenhuollon 35 %.

Vertailu eri vuosien välillä kertoo 
lähinnä sen, että terveydenhoitojärjes-
telmä on kansalaisten mielestä kesto-
ongelma, ja akuutti ongelma on talouden 
tilanne. Kysyttyjen aiheiden listalla on 
myös puolustus-/ulkomaan asiat. Niiden 
osuus eri vuosina on ollut 1-2 %. Osuus 
ei muuttunut Georgian kriisinkään vai-
kutuksesta, vaikka kansalaisten kokema 
globaalin turvattomuuden tunne lisään-
tyi.

Tyytyväisyyden  
pinnan alla murheita

Perus-eurobarometritutkimusten yhtey-
dessä ja niiden lisäksi tehdään Special- 
ja Flash-tutkimuksia (pikatutkimuksia). 
Tammikuussa 2010 julkaistiin Special-
tutkimus ”Social climate”, jossa selvitet-
tiin eu-kansalaisten tyytyväisyyttä sekä 
heidän huolenaiheitaan talouden alalta.

Suomalainen media uutisoi tästä tut-
kimuksesta lähinnä sen, että suomalaiset 
ovat tyytyväisyydessä elämäntilantee-
seensa tutkittujen maiden kärkipäätä. 
Suomalaisista 96 % sanoo olevansa tyy-
tyväisiä omaan elämäntilanteeseensa. 
Tämä on toiseksi suurin prosenttiosuus 

Tanskan jälkeen. Vastaavasti Suomessa 
oli pieni osuus sellaisia vastaajia, jotka 
sanoivat elämäntilanteensa muuttuneen 
huonommaksi. Voidaan tietenkin aja-
tella, että tyytyväiset ihmiset eivät koe 
turvattomuutta ainakaan silloin, kun 
tilanne vaikuttaa pysyvältä.

Tutkimusraporttia eteenpäin luki-
essa siitä on kuitenkin löydettävissä 
toisenlaisiakin viestejä. Mittauksen 
kohteena on ollut myös se, miten kan-
salaiset kokevat talouden tilanteen ja 
hintatason maassaan. Suomalaisista vas-
taajista 50 % sanoo, että talouden tilanne 
on maassa huono. Kuitenkin tämäkin 
tulos on tutkittujen maiden paremmasta 
päästä. Ruotsissa vastaava osuus on 57 
%. Suomalaisista ainoastaan 18 % arvio 
maan talouden tilanteen paranevan seu-
raavien 12 kuukauden aikana, ja 45 %:n 
mielestä se huononee edelleen.

Työllisyystilanteen arvioi huonok-
si 72 % suomalaisista ja ainoastaan 16 
% arvioi sen paranevan seuraavien 12 
kuukauden aikana. Vielä huolestutta-
vampi on kansalaisten näkemys asumis-
kustannuksista. Vastaajista 75 % sanoo 
asumiskustannusten tilanteen olevan 
huonompi verrattuna viiden vuoden 
takaiseen aikaan. Samaa mieltä kansa-
laiset ovat energian kustannuksista, 74 
%:n mielestä tilanne on huonontunut. 
Ainostaan 7 % vastaajista arvioi, että 
energiakustannukset kohtuullistuvat 
seuraavien 12 kuukauden aikana.

Georgian kriisi muodosti vuonna 2008 uhkatekijän, joka poistui 
mediauutisoinnista melko pian.
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Mielipiteiden  
aaltoliike

Edellä nähtiin, että kansalaisten nä-
kemykset maan tärkeimmistä ratkai-
sua vaativista ongelmista vaihtelevat. 
Irvileuat ovat väittäneet, että Suomi 
on niin pieni maa, ettei tänne mahdu 
kuin yksi asia kerrallaan. Ajateltuina 
uhkina ja huolenaiheina pernarutto, 
lintuinfluenssa ja sikainfluenssakin 
ovat tulleet ja menneet. Hetken aikaa 
ilmastonmuutos nosti päätään huolen-
aiheena. Nyt sitäkään ei murehdita niin 
kuin aikaisemmin, kun talouden kova 
realismi on paljastunut.

Ei ole oletettavaa, että suomalai-
set ryhtyisivät kapinoimaan tai edes 
voimakkaasti osoittamaan mieltään 
taloudellisten syiden takia kuten 
olemme tottuneet näkemään uutisista 
esimerkiksi Kreikassa, Ranskassa tai 
Espanjassa. Suomalaiset saattavat kui-
tenkin ”äänestää jaloillaan” asumisen 
ja lämmitysenergian hinnan ylittäessä 
kipukynnyksen ja ryhtyä esimerkiksi 
muuttamaan halvemmille asuinalu-
eille, mikä tekee yhdyskuntarakenteet 
kokonaisuutena epäedullisemmiksi ja 
saattaa olla epäedullista myös turval-
lisuuden kannalta.

Jotain merkitystä yleisen asenneil-
maston muutokselle saattaa olla myös 
yleisen elämäntyytyväisyyden muutok-
silla. Maailmanlaajuisen World Values 
Surveyn päätutkija Ronald Inglehart on 
kollegoineen huomannut, että vuodesta 
1980 vuoteen 2005 tultaessa esimer-
kiksi Suomessa ja Ruotsissa ihmisten 
tyytyväisyys elämäänsä onkin laskenut. 
Kiristyvän taloustilanteen oloissa tällä-
kin saattaa olla vaikutusta maanpuolus-
tuksen rahoitusta koskeviin asenteisiin.

Eurobarometriraportti 71:n (kevät 
2009) mukaan suomalaiset arvioivat 
terveydenhuollon olevan vuonna 2030 
edelleen tärkein ongelma. Terveyden-
huollon rahoitusongelmia käsiteltä-
essä maanpuolustukseen kriittisesti 
suhtautuvat keskustelijat joskus esit-
tävät maanpuolustukseen tarvittavien 
varojen vähentämistä terveydenhuol-
lon eduksi. Yleisen taloutta koskevan 
huolestuneisuuden lisääntyessä tällai-
set äänenpainot saattavat saada lisää 
tukea. Tällaisten väitteiden esittäjillä ei 
näyttäisi kuitenkaan olevan kunnollista 
kokonaiskäsitystä terveys- ja sosiaali-
huollon ja toisaalta maanpuolustuksen 
kustannuksista. 

Tilastokeskuksen uusimman julkis-
yhteisöjen menotilaston mukaan ter-

veydenhuollon osuus BKT:stä kasvoi 
vuodesta 2007 vuoteen 2008 noin 0,5 
prosenttiyksikköä ja sosiaaliturvan 
samoin 0,5 prosenttiyksikköä. Terve-
ydenhuollon ja sosiaaliturvan menot 
muodostivat vuonna 2008 yhteensä 
27,5 % BKT:stä. Puolustuksen osuus 
oli 1,3 %. Terveydenhuollon ja sosi-
aaliturvan menojen kasvu oli yhteensä 
3 101 miljoonaa euroa. Puolustusme-
not olivat vuonna 2008 saman tilaston 
mukaan 2 770 miljoonaa euroa eli yli 
kolmesataa miljoonaa euroa vähem-
män. Kun terveydenhuollon ja sosiaa-
liturvan menojen kasvattamisen tarve 
näyttää jatkuvalta, voidaan väittää, että 
vaikka koko puolustusbudjetti nollat-
taisiin, eivät rahat riittäisi terveyden-
huollon ja sosiaaliturvan ongelmien 
ratkaisuun.

YTM, majuri res Risto Sinkko val-
mistelee sotatieteellistä väitöskirjaa 
maanpuolustustahdosta. 

Kreikan talouskriisi on johtanut laajoihin mielenosoituksiin.



SUPI-SAUNATUOTTEET
Löydä oma löylytunnelmasi

Supi -sarjan tuotteillla luot sau-
naasi tunnelmaa ja suojaat sen 
kauniisti.

Uudella Supi Saunavahalla käsit-
telet saunan lauteet värillisiksi 
- luonnollisesti. Supi Arcticilla 
puolestaan luot saunasi seinäpin-
noille ylellistä kimallusta.

www.tikkurila.� 
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Moninaisuus tarkoittaa poh-
jimmiltaan ihmisten välisiä 
eroja, näkyviä ja ei-näkyviä. 

Näkyviksi eroiksi lasketaan yleensä 
sukupuoli, rotu ja fyysiset rajoitteet. 
Ikä taitaa olla vähän rajatapaus. Ei-
näkyviksi eroiksi puolestaan laske-
taan uskonto, kulttuuri ja seksuaalinen 
suuntautuneisuus. Moninaisuus on siis 
itsessään varsin moninainen juttu. Se 
ei koske pelkästään vaikkapa naisia tai 
maahanmuuttajia. 

Organisaatioissa moninaisuus ja 
sen johtaminen on erilaisuuksien kä-
sittelemistä ja yhteyksien löytämistä. 
Moninaisuus kiteytyy lopulta siihen, 
miten erilaiset ihmiset saadaan työs-
kentelemään yhteisen päämäärän eteen.

Moninaisuus voi tuntua kevyeltä 
tyhjänpäiväiseltä puheelta. Kuiten-
kin myös Suomen puolustusvoimien 
verkkosivuilta löytää nykyisin materi-
aalia, jossa korostetaan moninaisuuden 
merkitystä ja esitetään puolustusvoi-
mista kuva toimijana, jossa tämä asia 
pyritään ottamaan huomioon. Puolus-
tusvoimissa käynnistettiin jo vuonna 
2005 monimuotoisuuden edistämishan-
ke. Moninaisuuden maastouttaminen 
mihin tahansa organisaatioon on kui-
tenkin monesti vaativa tehtävä.

Moninaisuuden  
globaalit kehykset

Nykyinen globaali talous tarjoaa ke-
hykset moninaisuudelle ja sen joh-
tamiselle. Globaali talous voidaan 
ymmärtää viiden keskeisen tekijän 
kautta, jotka vaikuttavat suomalaisten-
kin organisaatioiden toimintaan. Nämä 
voimat vaikuttavat myös johtamisen 
käytännön ratkaisuihin.

Moninaisuuden esille tuomat on-
gelmat ja vaatimukset sekä ratkaisut 
erilaisissa organisaatioissa ovat osa 
maailmanlaajuista kokonaisuutta. 
Toimintaympäristön muutos heijastuu 
organisaatioiden toimintaan, vaikkakin 
usein pienellä viiveellä. Esimerkiksi 
monikulttuuristuminen on maailman-
laajuinen ilmiö, sillä ihmisvirrat eri 
maiden ja mantereiden välillä kasva-
vat edelleen, ja eri kulttuureissa kas-
vaneiden ihmisten väliset kohtaamiset 
lisääntyvät. 

Kaikki globaalin talouden viisi 
draiveria aiheuttavat muutospaineita. 
Niiden väliset yhteydet saavat myös 
aikaan ristivetoa. Monikulttuuris-
tuminen on tästä esimerkki. Ekolo-
gisoituminen voi tarkoittaa sitä, että 
luonnonvoimien – vaikkapa kuivuu-
den tai merenpinnan nousemisen – 

takia ihmiset joutuvat yhä useammin 
lähtemään synnyinsijoiltaan etsimään 
elämisen mahdollisuuksia muualta. 
Teknologisoituminen pitää huolen siitä, 
että yhä korkeamman osaamisen töitä 
siirretään kustannus- tai kasvusyistä 
ympäri maailmaa. Finanssivetoistu-
minen tarkoittaa sitä, että omistajat 
kiristävät ruuvia, ja tarve huokealle 
työvoimalle kasvaa. Medialisoitumi-
nen taas nostaa asiat otsikoihin. Median 
logiikka on se, että erilaiset ilmiöt pyri-
tään esittämään yleisöä kiinnostavasti. 
Usein tämä tarkoittaa kärjistämistä ja 
yleistämistä. Tämän tiedostaen jotkut 
suomalaiset tiedotusvälineet ovat viime 
aikoina tietoisesti lähteneet käsittele-
mään monikulttuurisuutta aiempaa 
monipuolisemmin ja moniäänisemmin.

Tällä hetkellä kaikki viittaa siihen, 

Moninaisuus ei tule varmaankaan ensimmäisenä 
mieleen, kun puhutaan Suomen puolustusvoimista. 
Globaalin talouden voimat kuitenkin tunkeutuvat 
kaikkialle. Maailma muuttuu, ja moninaisuuteen 

ja sen johtamiseen tulee pystyä ottamaan kantaa. 
Tämä ei tarkoita Amerikan oppien kopioimista, 
vaan suomalaisten ratkaisujen kehittämistä ja 

maastouttamista.

Teksti: Janne Tienari

Moninaisuus?
Puolustusvoimissa?

Janne Tienari
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että maailma ei tästä tule ainakaan vä-
hemmän moninaiseksi ja monimutkai-
seksi. Tapoja lähestyä moninaisuutta on 
kuitenkin monenlaisia.

Amerikan terveisiä

Moninaisuuden johtaminen eli diver-
sity management (DM) on alun perin 
amerikkalainen yritysmaailman joh-
tamisoppi, jonka avulla moninaisuus 
pyritään organisaatioissa ottamaan 
huomioon. Kaiken takana on ajatus 
siitä, että moninaisuudesta ja sen joh-
tamisesta on yritykselle toiminnallista 
ja taloudellista hyötyä. Moninaisuus on 
siis tässä katsannossa ennen kaikkea 
mahdollisuus.

Jokaisen yrityksen tulisi DM-opin 
mukaan määritellä periaatteensa ja 
löytää uskottavat keinot johtaa henki-
löstöä, joka koostuu eri kansallisuuk-
sista, roduista, naisista ja miehistä ja 
vaikkapa eri ikäisistä tai eri uskontoa 
tunnustavista ihmisistä. Kaikkien osaa-
minen pitäisi pystyä hyödyntämään ja 
kaikkien tulisi saada mahdollisuus 
toteuttaa itseään organisaation tavoit-
teiden saavuttamisessa. Lisäksi on 
yleensä yrityksen edun mukaista, että 
sen henkilöstö heijastaa palveltavaa 
asiakaskuntaa. 

Erityisesti monikansalliset yritykset 
ovat pyrkineet levittämään moninai-
suuden johtamisen sanomaa yksiköis-
sään ympäri maailmaa. Nokia on 
Suomen ainoa todella globaali yritys, 
ja sen henkilöstörakenne on hyvin kan-
sainvälinen:

Nokia on sitoutunut tarjoamaan 
työntekijöilleen tasavertaiset 
mahdollisuudet eikä suvaitse 
syrjintää missään olosuhteis-
sa. […] Nokia-tiimin tulee 
olla vahva, luova ja joustava, 
joten pyrimme rekrytoimaan 
ja sitouttamaan päteviä, hyvin 
motivoituneita ihmisiä, joilla on 
erilainen maantieteellinen, kult-
tuurinen ja kansallinen tausta. 
Tässä mielessä näemme moni-
naisen ja osallistavan työym-
päristön olevan edellytyksenä 
pitkäaikaiselle menestymiselle.

Nokia toimii nopeasti muuttuvilla 
toimialoilla, joissa menestymisen elin-
ehto on osaava ja uudistuva työvoima. 

Ei siis ole sattumaa, että Nokia esitte-
lee nettisivuillaan seikkaperäisesti niitä 
periaatteita ja toimenpiteitä, joiden 
mukaan yrityksessä käytännössä joh-
detaan moninaisuutta. Erilaisten ihmis-
ten edustus on toiminnan lähtökohta, ja 
ajatusten erilaisuus on Nokian luovuu-
den moottori.

Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, 
että moninaisuuden johtaminen on 
useissa yrityksissä jäänyt julistusten 
asteelle. Moninaisuus on ollut hel-
pompi sanoa kuin tehdä. Jokaisessa 
yhteiskunnassa on omat perinteensä ja 
toimintatapansa, joihin moninaisuuden 
johtaminen tulee sopeuttaa. Yhdysval-
tojen etnisesti moninaisessa yhteiskun-
nassa DM-opissa korostuu rodun ja 
etnisen taustan merkitys, muun muassa 
sukupuolen rinnalla. Suomen perinne 
on erilainen. 

Moninaisuus ja Suomi

Suomessa on DM-opin toteuttamisen 
sijasta perinteisesti tehty tasa-arvotyö-
tä. Tasa-arvo on tarkoittanut lähinnä 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. 
Muita moninaisuuden lähteitä ei ole 
organisaatioissa juuri lainkaan järjes-
telmällisesti käsitelty. 

Käytännön toimenpiteitä tasa-arvon 
edistämiseksi on samalla monissa suo-
malaisissa yrityksissä vähätelty. Tässä 
ei ole mitään yllättävää, sillä sukupuo-
len merkityksen kieltäminen on suo-
malaisen työelämän tyypillinen piirre. 

Sukupuoleen perustuva eriarvoisuus 
etäännytetään omasta organisaatiosta: 
epätasa-arvoa voi olla muualla, mutta 
ei meillä – tai oli sitä ennen, mutta 
ei enää. Ajatus siitä, että Suomessa 
sukupuolten välinen tasa-arvo on jo 
saavutettu, elää tiukassa. Aivan viime 
aikoina on kuitenkin ollut nähtävissä 
myös uusia pyrkimyksiä nähdä tasa-
arvo mahdollisena voimavarana, jonka 
eteen tulee tehdä töitä joka päivä.

Ikä näyttää monissa suomalaisyri-
tyksissä nousseen sukupuolen ohella 
viime vuosina ainakin juhlapuheissa 
näkyvään rooliin. Suomessa on viime 
vuosina puhuttu paljon uhkaavasta 
työvoimapulasta, kun ns. suuret ikä-
luokat eli 1940-luvun jälkipuoliskolla 
ja 1950-luvun alussa syntyneet siirtyvät 
eläkkeelle. Työnantajien ja poliitikko-
jen vaatimukset eläkeiän nostamises-
ta liittyvät juuri tähän. Yhteiskunnan 
huoltosuhde uhkaa muuttua kestämät-
tömäksi. Eläkeiän nostamisen kääntö-
puoli on kysymys siitä, millä tavoin 
kokeneiden (ikääntyneiden) työpanosta 
voitaisiin erilaisissa organisaatioissa 
arvostaa ja miten eri ikäisten ihmisten 
moninainen työpanos voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon.

Sukupuolesta ja iästä poiketen rotu 
ja etnisyys on suomalaisissa yrityksissä 
perinteisesti ollut vaiettu aihe. Muun 
muassa Elinkeinoelämän keskusliitto 
EK on kuitenkin esittänyt viime vuosi-
na julkisuudessa puheenvuoroja, jotka 
puhuvat työperäisen maahanmuuton 

Puolustusvoimissa palvelee myös syntyperältään hyvinkin erilaisia 
sotilaita.
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lisäämisen puolesta. Yhtäältä voidaan 
todeta, että työvoiman tarpeesta ja maa-
hanmuutosta käytävän yleisen keskus-
telun sävy elää talouden suhdanteiden 
mukaan, mutta suunta näyttää selväl-
tä. Maahanmuutosta on yhä suurempi 
tarve keskustella. 

Täällä jo elävien, muualta tulleiden 
ihmisten kotoutuminen suomalaiseen 
yhteiskuntaan on toinen haaste, joka 
liittyy erilaisissa organisaatioissa mo-
ninaisuuteen ja tasa-arvoon. Täällä 
asuu jo runsaasti ulkomaalaistaustaisia 
ihmisiä. Moninaistuva suomalaisuus 

tarkoittaa, että keskustelu siitä, mikä 
yhteiskunnassa on yleisesti hyväksyt-
tävää, on ensiarvoisen tärkeää. Moni-
naisuus ei tarkoita minkä tahansa asian 
suvaitsemista.

Mielestäni yhdeksi avainkysy-
mykseksi moninaisuudesta käytävässä 
keskustelussa tulisi nostaa se, kuinka 
moninaisuus ja sen johtaminen maas-
toutetaan erilaisiin organisaatioihin. 
Moninaisuus ei ole yksi abstrakti koko-
naisuus, vaan moniaineksinen vyyhti. 
Se vaatii paikallisia käytännön sovel-
luksia.

Moninaisuuden 
maastouttaminen

Eri yhteiskuntien perinteiden lisäksi 
eri toimialojen ja organisaatioiden eri-
tyispiirteet tulee ottaa huomioon, kun 
harkitaan erilaisia moninaisuuden ja 
sen johtamisen vaihtoehtoja.

Esimerkiksi liikkeenjohdon konsul-
toinnin alalla moninaisuus ja sen johta-
minen on luonteva osa liiketoimintaa. 
Konsulttiyritysten toiminta perustuu 
asiakasprojekteihin, ja niiden pääoma 
on sekä työntekijöiden korvien välissä 
että huolellisesti mietityissä toimintata-
voissa. Erityisesti globaalisti toimivissa 
konsulttiyrityksissä DM on itsestään-
selvä osa julkisuuskuvaa. Niillä on 
usein myös käytännön toimintatapoja, 
joilla varmistetaan moninaisuus rek-
rytoinnissa sekä yhdenvertaisuus työn 
arvioinnissa ja palkitsemisessa. Suku-
puolen lisäksi rotu ja etninen tausta, 
uskonto sekä esimerkiksi seksuaalinen 
suuntautuminen pyritään toimintata-
voissa parhaimmillaan ottamaan huo-
mioon.

Konsulttiyritykset toimivat pro-
jektitiimeissä, joissa tarvitaan erilais-
ta osaamista ja ajattelua. Erilaisten 
osaamisten nivominen osaksi projek-
teja sekä projektien muodostamaa lii-
ketoiminnan kokonaisuutta on niille 
mahdollisuus. Luovien ratkaisujen 
etsiminen asiakkaille edellyttää usein 
erilaisten ajatusten törmäytyksiä.

Suomen puolustushallinto on lähtö-
kohtaisesti varsin toisenlaisessa tilan-
teessa. Sen turvallisuuteen liittyvästä 
perustehtävästä johtuen toiminnassa on 
korostunut järjestelmällisyys ja kurin-
alaisuus. Puolustushallinnon organisaa-
tiot ovat perinteisesti toimineet tietyin 
tavoin. Toiminnan ennustettavuus ja 
tuloksellisuus kriisitilanteissa on niiden 
menestyksen mittari, ja toimintatavat 
ovat sen mukaiset.

Esimerkiksi Suomen puolustus-
voimilla on ollut tapana toimia monia 
muita organisaatioita autoritäärisem-
min, vaikka syväjohtamisen opit ovat 
viime vuosina tuoneet johtamiseen 
uusia ulottuvuuksia. Tiukka hierarkia 
on ollut toimivan ja ennustettavan orga-
nisaation tae. Lisäksi alalle on perintei-
sesti hakeutunut töihin ihmisiä, joiden 
vakaumus liittyy isänmaan puolusta-
miseen ulkopuolisten uhkien edessä. 

Alan perinteinen henkilöstörakenne 
Puolustusvoimissa on monenlaisia tehtäviä, jotka vaativat erilaista 
osaamista.
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on jonkin verran muuttunut viimeisten 
10-15 vuoden aikana, kun monet naiset 
ovat vapaaehtoisesti astuneet varus-
miespalvelukseen ja sotilasuralle. Jo 
pelkällä läsnäolollaan he ovat moni-
naistaneet puolustusvoimien miehistä 
toimintatapaa. Monet heistä ovat esit-
täneet puheenvuoroja, joiden mukaan 
he eivät odota erityiskohtelua ja –tukea 
sukupuolensa takia. Kääntöpuoli on tie-
tenkin se, että he eivät myöskään an-
saitse sukupuolensa pohjalta kielteistä 
suhtautumista ja syrjintää sen enempää 
kuin miehetkään.

Puolustusvoimat on näin muuntu-
nut varsin tyypilliseksi suomalaiseksi 
organisaatioksi, jossa sukupuoli on 
moninaisuuden avainkysymys. Muun 
muassa etniseen taustaan ja uskontoon 
liittyvä moninaisuus tulee kuitenkin 
yhä useammin esille käytännön joh-
tamistilainteissa puolustusvoimien eri 
yksiköissä.

Puolustusvoimilla on tasa-arvolain 
edellyttämä tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelma. Vastauksena Suomes-
sa vuonna 2004 voimaan tulleeseen 
yhdenvertaisuuslakiin puolustusvoi-
missa käynnistettiin monimuotoisuu-
den edistämishanke. Hankkeen piirissä 
todettiin pian, että vastuu kehittämis-
työstä on syytä antaa paikallistasolle: 
”työpaikoilla tehtävä työ, työpaikkojen 
tilanteet ja kehittämistarpeet vaikutti-
vat niin erilaisilta, että keskustasolla 
laadittavalla suunnitelmalla ei toden-
näköisesti olisi kyetty saavuttamaan 
tyydyttävää kehitystä.”

Muiden mukana myös Suomen 
puolustusvoimien organisaatio ottaa 
näin kantaa moninaisuuteen. Amerik-
kalainen DM-oppi ei sellaisenaan so-
vellu kaikkialle, ja moninaisuus tulee 
maastouttaa organisaation perustehtävä 
ja vakiintuneet toimintatavat huomi-
oon ottaen. Suomen puolustusvoimissa 
Pääesikunta antoi vuonna 2007 käskyn 
tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta koh-
telusta.

Moninaisuus 
puolustusvoimissa

”Tee työtä, jolla on tarkoitus” on 
Suomen puolustusvoimien motto. 
Puolustusvoimien kolme perustehtävää 
ovat Suomen sotilaallinen puolustami-
nen, muiden viranomaisten tukeminen 
sekä osallistuminen kansainväliseen 

sotilaalliseen kriisinhallintaan.
Suomen puolustusvoimat on 

nykyisessä globaalissa taloudessa 
mielenkiintoisessa asemassa, sillä 
turvallisuuteen liittyvien kysymysten 
merkitys tulee edelleen kasvamaan. 
Puolustusvoimien verkkosivuilla tode-
taan, että sen “organisaatiokulttuuri on 
varsin lähellä siviilimaailmaa, vaikka 
puolustusvoimien tehtävät sekä soti-
laskulttuuri siihen omat mausteensa 
tuovatkin. Keskeisiä periaatteita ovat 
oikeudenmukaisuus, rehti avoimuus 
ja vuorovaikutus.” Puolustusvoimien 
toiminta on kansainvälistä ja verkot-

tunutta. Tällaisessa ympäristössä oi-
keudenmukaisuuteen, avoimuuteen ja 
vuorovaikutukseen kohdistuu erilaisia, 
joskus osin ristiriitaisiakin paineita. 
Tulkinnat siitä, mikä on oikeudenmu-
kaista tai avointa, voivat erota erityi-
sesti silloin kun toimitaan tiukoissa 
paikoissa ja väsyneinä.

Moninaisuus ja sen johtaminen 
liittyy eri tavoin puolustusvoimien 
kolmeen perustehtävään. Kunkin tehtä-
vän kohdalla voidaan esittää muutama 
avainkysymys, jotka voi myöhemmin 
tarvittaessa purkaa konkreettisemmiksi 
alakysymyksiksi ja –vastauksiksi.

Puolustusvoimissa järjestetään paljon tilaisuuksia, jotka kiinnos-
tavat eri-ikäistä väestöä.
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(1) Suomen sotilaallinen puolusta-
minen. Miten moninaistuva suo-
malaisuus tulee heijastumaan 
varusmiehiin ja kantahenkilö-
kuntaan? Mitä vaatimuksia tämä 
asettaa johtamisen käytännöille 
eri tasoilla ja eri yksiköissä? Millä 
tavoin asevelvollisten ja kantahen-
kilökunnan valmiuksia kohdata ja 
käsitellä moninaisuuden mahdol-
lisuuksia ja haasteita voidaan mie-
lekkäästi kehittää ja tukea?

(2) Muiden viranomaisten tukeminen. 
Miten moninaistuva suomalaisuus 
voi heijastua tilanteisiin, joissa 
puolustusvoimat tukevat eri viran-
omaisia? Miten ihmisten erilaisten 
taustojen ja yhteiskunnallisten ase-
mien ymmärtäminen auttaa ”luke-
maan” eri tilanteita? Millä tavoin 
kantahenkilökunnan ja varusmies-
ten valmiuksia toimia kulttuurisesti 
vaativissa, siviiliväestöä kosketta-
vissa tilanteissa voidaan mielek-
käästi kehittää ja tukea?

(3) Osallistuminen kansainväliseen so-
tilaalliseen kriisinhallintaan. Miten 

kantahenkilökunnan valmiuksia 
kohdata monimutkaisia, histori-
allisesti rakentuneita kulttuurisia 
(sekä mahdollisesti etnisiin taus-
toihin ja uskontoihin kytkeytyviä) 
tilanteita esimerkiksi rauhantur-
vatehtävissä tai vaikkapa NATO-
yhteistyössä voidaan mielekkäästi 
kehittää ja tukea? Ja toisin päin: 
miten maailmalla toimiviksi ha-
vaittuja käytäntöjä voidaan soveltaa 
moninaisuuteen ja sen johtamiseen 
Suomessa?

Kaiken kaikkiaan Suomen puo-
lustusvoimien erityisyys tulee ottaa 
huomioon, kun moninaisuutta ja sen 
johtamista maastoutetaan. Sen organi-
saatioon on hakeutunut ihmisiä, jotka 
toimivat tietynlaisten perinteiden, pe-
riaatteiden ja käytäntöjen piirissä. He 
kantavat tiettyjä kulttuurisia käytäntöjä, 
joiden muuttaminen on hidasta. Myös 
puolustusvoimien perustehtävä on eri-
tyinen. Niitä periaatteita ja käytäntöjä, 
jotka toimivat vaikkapa Nokialla tai 
konsulttiyrityksissä, ei voi sellaisenaan 
puolustusvoimiin siirtää, ainakaan 
nopean muutoksen kautta. Puolustus-

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen on jo totuttu.

voimien toiminta kuitenkin kehittyy ja 
elää ajassa. Moninaisuuden johtaminen 
on globaalin talouden oloissa sen kes-
keinen osa.

KTT Janne Tienari toimii organi-
saatioiden ja johtamisen professorina 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakou-
lussa. Hän on Maanpuolustuskor-
keakoulun moninaisuuden johtamisen 
dosentti. 
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Tehtävätaktiikan  
muodostuminen

preussilais-saksalaisessa sotataidossa
Osa 2

Teksti: Jukka Mälkki

Jukka Mälkki
Kadetti 8308

Historialähtöisyydestä huolimat-
ta artikkelin päähuomio ei ole 
kuitenkaan ilmiön historialli-

nen tarkastelu, vaan tehtävätaktiikan 
nykymuodon sekä sen käsitteellisen 
sisällön pohtiminen. Tehtävätaktiikka 
on ilmiönä edelleen ajankohtainen, sillä 
se määrittää lähtökohdat länsimaisten 
sotilasorganisaatioiden johtamiselle 
sekä liikesodankäynnille. Pitääkö väite 
paikkaansa selvinnee osaltaan tästä ar-
tikkelista.

Mielisairaalat?

”Jos saksalaiset eivät kevennä nope-
asti koulutustahtiaan, joutuvat he pian 
muuttamaan uudet kasarminsa upsee-
rien mielisairaaloiksi”. Näin kuvasi 
Yhdysvaltain sotilasasiamies majuri 
Smith raportissaan havaintojaan sak-
salaisesta upseerikoulutuksesta vuonna 
1936. Sotakokemustensa perusteella 
saksalaiset olivat tiedostaneet, että so-
dankäynti vaati yksilöiltä usein epäin-
himillisiä ponnisteluja. Tästä syystä 

myös joukkojen koulutus toteutettiin 
äärimmäisen tehokkaasti ja realistisesti. 
Ulkopuoliselle saksalaisen sotataidon 
käytännöksi tekeminen oli kuitenkin 
vierasta ja jopa epäluonnollista. 

Vaikka upseerikoulutus saksalai-
sissa sotakouluissa oli oppilaille sekä 
fyysisesti että henkisesti raskasta, 
ei koulutuksella haluttu kuitenkaan 
nujertaa yksilöiden itseluottamusta. 
Johtajien itseluottamusta kehitettiin 
etenkin taktisissa harjoituksissa, joissa 
oppilaita kannustettiin luomaan omia 
ratkaisuja eri tilanteisiin sekä myös 
perustelemaan ratkaisujaan kriittisesti. 
Harjoituksilla pyrittiin rohkaisemaan 
oppilaiden kykyä analyyttiseen poh-
dintaan, jotta heidän kykynsä luovaan 
ja järjellisesti perusteltuun toimintaan 
olisi kehittynyt. Älyllinen vapaus 
johtajakoulutuksessa oli mahdollista, 
sillä saksalaisessa sotataidollisessa 
perinteessä vältettiin nimenomaises-
ti kaavamaisuutta ja mallivastauk-
sia. Kaavattomuus mahdollisti myös 
avoimen dogmaattis-vapaan oppimis-

ilmapiirin, jossa oppilaiden virheet 
ymmärrettiin välttämättömiksi osana 
heidän oppimisprosessiaan. Oppilaan 
itsetunnon loukkaamista, erityisesti 
julkisesti, pyrittiin tiukasti välttämään. 
Johtajan itseluottamuksen ja itsetun-
non ymmärrettiin olevan se lähde, josta 
pulppusi tämän halukkuus kantaa vas-
tuuta ja olla aloitteellinen.

Uusi puolustusstrategia

Ensimmäisen maailmansodan päättä-
nyt Versailles’n rauhasopimus asetti 
ankarat rajoitteet Saksan (Weimarin 
tasavalta) armeijan (Reichswehr) ko-

Edellisessä Kylkirauta-lehdessä julkaistun artikkelin 
ensimmäisessä osassa tarkasteltiin tehtävätaktiikan 

muodostumista preussilais-saksalaisessa sotataidossa 
1800-luvulta ensimmäisen maailmansodan 

päättymiseen asti. Artikkelin toisessa osassa 
tehtävätaktiikka-ilmiön historiallinen tarkastelu 

ajoittuu maailmansotien väliseen aikaan sekä toiseen 
maailmansotaan. 
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koonpanolle. Reichswehrin uudessa 
yleisesikunnassa (Truppenamt) ym-
märrettiin pian, ettei Saksa pystyisi 
käytössään olevilla resursseilla kos-
kaan voittamaan uutta kulutussotaa. 
Näin ollen vaihtoehtoisia ratkaisuja 
tulevaisuuden puolustusstrategiaksi 
otettiin pohdinnan alle. Ratkaisuvaih-
toehdot vaihtelivat sissisodankäyn-
nin, puolustuksellisen strategian sekä 
nopean hyökkäyksellisen strategian 
välillä. Käytyjen pitkällisten väittely-
jen jälkeen Saksan puolustusvaihtoeh-
doksi nousi ylivoimaiseen nopeuteen ja 
liikkuvuuteen nojannut ratkaisu, jota 
hyväksikäyttämällä voitaisiin kompen-
soida puuttuvaa määrällistä elementtiä. 
Rauhansopimus aiheutti kuitenkin mer-
kittävän ongelman liikkuvuuden luo-
misessa, sillä se kielsi Saksalta kaikki 
hyökkäysaseiksi tulkittavat aseet, kuten 
panssarivaunut, lentokoneet ja raskaan 
tykistön. Rauhansopimus kielsi Saksal-
ta myös asevelvollisuuden, mikä poisti 
mahdollisuuden reservin muodostami-
seen. Näiden lisäksi sekä yleisesikunta 
että sen jäsenet kouluttanut sota-akate-
mia (Kriegsakademie) kiellettiin. Kaik-
kiaan armeijan kokonaisvahvuudeksi 
määrättiin 100 000 sotilasta, joista up-
seereita sai enintään olla 4000. 

Versailles’n rauhasopimuksessa 
määriteltiin myös tiukasti suurimmat 
upseerien sallitut määrät yhtymissä. 
Esimerkiksi divisioonan esikunnassa 
sai olla enintään 33 upseeria. Saksa-
laiset kykenivät kuitenkin kääntämään 
rauhansopimuksen rajoitteita edukseen. 
Esimerkiksi upseerien vähyys esikun-
nissa pakotti organisaatiot kehittymään 
tehokkaiksi ja karsimaan pois kaikki 
epäoleelliset byrokraattiset toiminnot, 
joihin upseerit muissa armeijoissa ta-
vallisesti esikunnissaan sitoutuivat. 
Vähäiset upseerit sijoitettiin tärkeim-
piin operatiivisen alan tehtäviin, ali-
upseerein ja virkailijoiden vastatessa 
esikuntien tukitehtävistä. Tämä tehok-
kuuden periaate periytyi myöhemmin 
Wehrmachtin esikuntiin. Toisessa 
maailmansodassa saksalaisen divisi-
oonan esikuntaan kuului Reichswehrin 
esikuvan mukaisesti noin 30 upseeria, 
mikä on selvästi vähemmän kuin esi-
merkiksi yhdysvaltalaisen divisioonan 
esikunnassa, johon kuului 79 upseeria. 
Myöhemmin itse sotatoimissa pienem-
mät saksalaiset esikunnat osoittautuivat 
toiminnassaan hyvin tehokkaiksi.    

Rajoitukset upseerien määrässä 
johtivat myöhemmin 1930-luvulla 
krooniseen upseeripulaan, sillä up-
seerikoulutuksen kestosta ja laadusta 
ei voitu eikä haluttu tinkiä. Puolan 
sotaretken alkaessa upseerien määrä 
oli saatu vain vaivalloisesti nostettua 
juuri alle kolmeen prosenttiin mies-
vahvuudesta. Käytännössä upseerien 
vähäinen määrä johti siihen, että esi-
merkiksi saksalaisessa komppaniassa 
oli tavallisesti komppanian päällikön 
lisäksi vain yksi upseeri. Saksalaiset 
ratkaisivat upseeriongelmansa hyö-
dyntämällä rauhansopimuksen ”por-
saanreikää”, sillä rauhansopimuksessa 
aliupseerien määrää ei ollut millään 
tavoin rajoitettu. Tämä johti nopeasti 
siihen, että yli puolet Reichswehriin 
värvätyistä sotilaista oli aliupseereita. 
Rauhansopimuksen määrittämä pitkä 
12 vuoden palvelusaika mahdollisti ali-
upseereille jopa lähes neljän vuoden 
koulutuksen, jota seurasi kahdeksan 
vuoden rykmenttipalvelus. Aliupsee-
rikoulutuksen painopiste oli johta-
misessa, aseiden käytön käytännön 
osaamisessa sekä liikunnassa. Saksan 
armeijan johtajakoulutuksen perus-
periaatteeksi tuli näin ollen kouluttaa 
aliupseerit upseereiksi ja upseerit toi-
mimaan omaa tehtäväänsä kahta tasoa 
ylemmässä tehtävässä. Tämä kehitys-
kulku aikaansai suuren ja kokeneen 
johtajareservin muodostumisen, mikä 
osaltaan mahdollisti 1930-luvulla rä-
jähdysmäisesti kasvaneen Wehrmach-
tin kouluttamisen. 

Toinen tuleminen

Ensimmäisen maailmansodan jälkeisen 
Saksan armeijan Reichwehrin merkit-
tävimpänä uudistajana on pidetty 
kenraali Hans von Seecktiä. Kenraali 
von Seeckt toimi aluksi yleisesikun-
nan päällikkönä ja sittemmin armeijan 
komentajana vuosina 1919–1926. Von 
Seeckt oli jo ennen Versailles’n rauhan-
sopimuksen allekirjoittamista esittänyt 
pienen eliitti-armeijan muodostamista. 
Hänen mukaansa tulevaisuuden voitot 
saavutettaisiin hyvin varustetun pienen 
armeijan liikkuvuudella ja tulivoimalla, 
eikä niinkään massa-armeijoilla. Von 
Seecktin mielestä pienen ammattiar-
meijan ylivertainen ominaisuus suh-
teessa massa-armeijaan oli eritoten sen 
kyky tehokkaaseen johtamiseen. Am-

mattiarmeijan tuli näin ollen panostaa 
oikeanlaisen johtamiskulttuurin juur-
ruttamiseen sen organisaation kaikilla 
tasoilla, mutta erityisesti yleisesikun-
nassa. Von Seecktin myötä Reichs-
wehrissä asetettiin upseereille sekä 
aliupseereille erittäin korkeat koulu-
tusvaatimukset. Tämän lisäksi teknisen 
osaamisen kehittämiseen kiinnitettiin 
huomiota. 

Von Seecktin aloitteesta Saksan ar-
meijassa käynnistettiin vuonna 1919 
erittäin laaja selvitystyö, jonka tavoit-
teena oli perehtyä huolellisesti ensim-
mäisen maailmansodan kokemuksiin. 
Saksalaisten uurastus tuotti tulosta jo 
vuonna 1921, jolloin julkaistiin uuden 
kenttäohjesäännön (Heerensdienstvor-
schrift 487, Führung und Gefecht der 
verbundene waffen (F.u.G.)) ensim-
mäinen osa. Uuden kenttäohjesäännön 
keskeinen sisältö oli kaikkien aselajien 
yhteistoiminnan merkityksen korosta-
minen organisaation kaikilla tasoil-
la. Von Seecktin käynnistämän työn 
merkitystä kuvaa hyvin se, että toisen 
maailmansodan alkaessa 1920-luvulla 
ilmestyneet lukuisat ohjesäännöt olivat 
voimassa vain pienin muutoksin.

Uusi kenttäohjesääntö ei silti itses-
sään tuonut mitään mullistavan uutta 
saksalaiseen sotataitoon. Kenttäohje-
sääntö yhdisti käytännössä Moltken 
1800-luvulla luoman tradition ja ensim-
mäisen maailmansodan keskeisimmät 
opit, kuten iskuosastotaktiikan (Stoßt-
rupp-taktik), josta von Seeckt käytti 
nimitystä Bewegungskrieg (liikeso-

Kenraali Hans von Seeckt
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dankäynti). Von Seecktin määrittelemä 
liikesodankäynti ei vielä tarkoittanut 
sisällöltään salamasotaa (Blitzkrieg), 
vaan se tarkoitti käytännössä taktista 
toimintatapaa, joka yhdisti joukkojen 
korkean liikkumiskyvyn sekä kaikki-
en aselajien tiiviin yhteistoiminnan. 
Valitun hyökkäyksellisen strategian 
mukaisen suorituskyvyn luominen 
aiheutti organisaatiossa nopeita toi-
menpiteitä. Ensimmäiset harjoitukset 
motorisoiduilla yksiköillä toteutettiin-
kin jo vuonna 1921. Vuosina 1924 – 
1925 motorisoidut joukot organisoitiin 
saman tarkastajan alaisuuteen, mikä 
mahdollisti oman aselajin ja lopulta 
panssarijoukkojen asteittaisen kehit-
tymisen sekä saksalaisen liikesodan-
käynnin muodostumisen myöhemmin 
1930-luvulla. 

Von Seeckt osallistui herkeämättä 
armeijansa suorituskyvyn kehittymisen 
seuraamiseen muun muassa tarkasta-
malla sotaharjoituksia. Von Seecktin 
johtamistoiminnan yksi keskeinen 
tekijä oli sotaharjoitusten tarkastusten 
perusteella laaditut vuosittaiset rapor-
tit. Vuosiraporttien keskeinen tavoite 

oli varmistaa laadittujen ohjesääntö-
jen jalkautuminen käytännön toimin-
naksi sekä määrittää koulutustehtävät 
seuraavalle vuodelle. Vuosiraportit 
jaettiin kaikille vähintään kapteenin 
arvoisille upseereille ja tehtiin tiettä-
väksi jokaiselle Reichswehrin henki-
lökuntaan kuuluvalle. Erityisen paljon 
vuosiraporteissa tuotiin esille johtami-
seen liittyviä havaintoja. Von Seeckt 
saattoi muun muassa kehottaa komen-
tajiaan edistämään alaistensa palvelu-
sinnokkuutta ja kannustamaan näitä 
tuomaan esille omia ajatuksiaan sekä 
kokemuksiaan, jotta alaisten mieliku-
vitus, kyky omiin johtopäätöksiin sekä 
oma-aloitteisuuteen olisi kehittynyt. 
Alaisten ”robottimaisuus” julistettiin 
raporteissa ei-toivottavaksi käyttäy-
tymiseksi. Myös johtajien toimintaan 
käskynannoissa kiinnitettiin huomiota. 
Havaintojen mukaan käskyt olivat liian 
formaaleja ja epärealistisia sekä näytti-
vät usein etukäteen valmistelluilta. Von 
Seecktin mukaan liikesodankäynnissä 
ei olisi aikaa laatia pitkiä konekirjoitet-
tuja kirjallisia käskyjä, vaan ne kuului-
vat asemasodan toimintaympäristöön.

Saksan armeijan yleisesikunnan 
päällikkönä (Oberkommando des 
Heeres) vuosina 1939–1942 toiminut 
kenraalieversti Franz Halder kuvasi 
pian toisen maailmansodan jälkeen 
saksalaisten johtajakoulutuksen pääta-
voitteita ennen sotaa. Kenraali Halderin 
mukaan johtajakoulutuksessa korostet-
tiin etenkin itsenäistä ja oma-aloitteista 
toimintaa johtamisen kaikilla tasoilla, 
sitoutumista annettujen tehtävien (auf-
trag) toteuttamiseen, kaavamaisuuden 
välttämistä, kykyä laatia yksiselittei-
siä päätöksiä, toiminnan painopisteen 
muodostamista sekä jatkuvaa alaisista 
huolehtimista ja joukon taistelukyvyn 
ylläpitoa. Merkittävä piirre saksalaises-
sa johtajakoulutuksessa oli edellisten 
lisäksi aktiivisuuden ja päättäväisyyden 
korostaminen. Yksilön aktiivisuutta, 
luovuutta, nopeutta päätöksissä sekä 
periksi antamattomuutta arvostettiin, 
vaikka toiminnan lopputulos ei olisi 
ollut tuloksekasta. Tästä syystä saksa-
laiset komentajat puuttuivat alaistensa 
toimintaan vain ani harvoin. Sen sijaan 
yksilön osoittama passiivisuus tai aloi-
tekyvyttömyys tuomittiin jyrkästi. 

Reichswehrin aikana Saksalla ei saanut olla raskasta tykistöä. Harjoituksissa oli käytettävä puutykkejä.
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Tultaessa 1930-luvulle nopeat 
teknologiset muutokset olivat saatta-
neet aikaisemman kenttäohjesäännön 
(F.u.G) osittain vanhentuneeksi. Tästä 
syystä vuosina 1931–1932 kenraali 
Ludwig von Beckin johtama komi-
tea kirjoitti uuden kenttäohjesäännön 
(Heerensdienstvorschrift 300 Trup-
penführung), joka julkaistiin vuosina 
1933–1934 ollen voimassa Saksan lu-
histumiseen saakka. Truppenführung 
poikkeisi aikaisemmasta kenttäohje-
säännöstä erityisesti mekanisoidun so-
dankäynnin osalta. Ohjesääntö sisälsi 
hahmotelmia suurista mekanisoiduista 
yhtymistä, jotka sisälsivät elementtejä 
kaikista aselajeista ja myös ilmavoi-
mista. Täysin uutta Truppenführung-
ohjesäännössä oli johdantoluku, jossa 
kuvattiin filosofiseen tyyliin sotilas-
organisaation johtamisen periaatteet. 
Ne kiteyttivät käytännössä kymmenien 
vuosien aikana kumuloituneen saksa-
laisen sotataidon. 

Myöhemmin 1930-luvulla saksalai-
set havaitsivat Truppenführung-kenttä-
ohjesääntönsä osittain vanhentuneeksi 
ja käynnistivät kaikkia puolustushaa-
roja koskevan yhteisen doktriinin val-
mistelutyön. Kriegsakademien laatima 
luonnos Kriegsführung-doktriininsta 
ehti lähteä lausuntokierrokselle, mutta 
ei koskaan ehtinyt valmistua alkaneen 
maailmansodan takia. Truppenfüh-
rung-kenttäohjesääntöä on oikeute-
tusti kutsuttu yhdeksi kaikkein aikojen 
tärkeimmistä doktriineista, sillä se oli 
Saksan armeijan voittojen käsikirjoi-
tus toiseen maailmansotaan, mutta se 
on tämän lisäksi säilyttänyt edelleen 
ajankohtaisuutensa eri armeijoiden 
operatiivisten ohjesääntöjen yhtenä 
keskeisenä lähdeteoksena. Tästä hyvä 
esimerkki on Yhdysvaltain armeijan 
AirLand Battle-doktriini 1980-luvul-
la. Se perustui pitkälti saksalaiseen 
sotataidolliseen perinteeseen ja koke-
muksiin. 

Saksalaisen  
sotataidon loppunäytös

Saksa lähti toiseen maailmansotaan ai-
noana maana, jonka sotilasorganisaa-
tion toteuttama vaikuttamisen logiikka 
ilmentyi liikesodankäyntinä (Salama-
sotana). Muissa sotilasorganisaatioissa 
vaikuttamisen logiikka perustui en-
simmäisen maailmansodan kaltaiseen 

kulutussodankäyntiin, jossa organisaa-
tion johtaminen rakentui ensisijaisesti 
kontrollin säilyttämisen varaan. En-
simmäisen maailmansodan asemaso-
dan toimintaympäristössä kontrollin 
säilyttäminen oli vielä jollakin tavalla 
mahdollista, mutta liikkuvassa sodan-
käynnissä organisaation kontrollin säi-
lyttäminen edellytti joko huomattavan 
toimintavapauden myöntämistä alaisil-
le tai organisaation päätöksentekosyk-
lin merkittävää hidastamista. 

Saksalaisessa sotataidossa kontrol-
lin ongelma ratkaistiin muista sotilas-
organisaatioista poiketen rakentamalla 
armeijan johtamisjärjestelmä yksilöi-
den vastuullisen oma-aloitteisuuden 
sekä komentajien aikomuksen varaan. 
Yksilöiden vastuullisella oma-aloittei-
suudella mahdollistettiin organisaatiol-
le sen tarvitsema ketteryys ja nopeus. 
Komentajan aikomuksella ja tehtävä-
tyyppisillä käskyillä (auftrag) mah-
dollistettiin organisaation kaipaama 
kontrolli ja toimintojen harmonisointi. 
Kaikki muu tehtävätaktiikkaan ja sak-
salaiseen sotilaskulttuuriin liittynyt 
rakentui tukemaan tätä perusajatusta. 
Toimintavapauden salliminen alaiselle 
asettuu tässä näkökulmassa vain keinon 
asemaan, yksilön vastuullisen oma-
aloitteisuuden muodostaessa kaiken 
toiminnan perustan.  

Toisen maailmansodan alkupuolen 
nopeat menestykset osoittavat saksalai-
sen johtamisen ylivertaiseksi. Esimer-

kiksi taisteluissa ranskalaisia vastaan 
kesällä 1940 saksalaisten oma-aloit-
teisesti toimineet komentajat ehtivät 
käytännössä voittaa taistelut, ennen 
kuin ranskalaisten johtamisjärjestelmä 
oli kyennyt ymmärtämään taistelujen 
edes alkaneen. Keskitetty ranskalainen 
systeemi kulutti yksinkertaisesti liian 
kauan aikaa koota informaatiota, tehdä 
päätöksiä ja välittää käskyjä. Saksalais-
ten erinomaisesti koulutetut upseerit eri 
tasoilla eivät sen sijaan edes yrittäneet 
päästä keskitettyyn tai optimoituun 
päätöksentekoon.

Saksalaisten voiman ehtyessä 
itärintamalla vuoden 1941 lopussa 
muuttui sota salamasodasta saksalais-
ten pelkäämäksi kulutussodaksi. Sta-
lingradiin päättynyt hyökkäyksellinen 
liikesodankäynti muuttui saksalaisten 
osalta ensimmäisen maailmansodan 
oppeihin perustuneeseen joustavaan 
puolustukseen. Saksalaisten omaksu-
man puolustuksellisen liikesodankäyn-
nin yksi taidokkaimmista näytöksistä 
oli sotamarsalkka von Mansteinin 
johtama vastahyökkäys Donetsin alu-
eella joulukuun 1942 ja helmikuun 
1943 välisenä aikana. Onnistunut 
veteraanipanssariyhtymien toteutta-
ma vastahyökkäys pelasti saksalaiset 
uudelta Stalingradilta ja mahdollisti 
joukkojen uudelleenryhmittämisen. 
Lopputuloksen merkittävyyttä koros-
taa se, että divisioonien lukumäärän 
osalta voimasuhteet olivat 8:1 puna-

Saksan panssarijoukoilla oli 1930-luvulla verraten vaatimaton alku. Pää-
kalustona oli aluksi pelkästään konekivääreillä varustettu Panzer I. Se 
oli tarkoitettu vain koulutuskäyttöön, mutta sillä jouduttiin varustamaan 
suuri osa panssarijoukoista sekä Puolan että Ranskan sotaretkillä. 
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armeijan eduksi. 
Saksalaisen kenraali von Mellenthi-

nin mukaan Donetsin alueen menestys 
perustui etenkin siihen, että ylempi joh-
toporras ei rajoittanut panssariyhtymi-
en liikkeitä, vaan antoi näille pitkälle 
ulottuvia tehtäviä. Panssariyhtymien 
ei myöskään tarvinnut huolehtia sivus-
toistaan, sillä ylempi johtoporras oli 
varannut riittävästi jalkaväkeä tähän 
tehtävään. Panssariyhtymien ja -ar-
meijakuntien komentajien johtamis-
toiminta hyökkäyksen kärjessä sekä 
hyökkäyksen yllätyksellisyys vaikutti-
vat myös merkittävästi lopputulokseen. 
Sotamarsalkka von Manstein osoitti 
operaatiollaan, että puna-armeijan 
massat tuli lyödä joukkojen liikkeellä, 
eikä jäykällä puolustuksella. Viimeis-
tään tämä osoitti todeksi kenraali Hans 
von Seecktin vision eliittiarmeijan yli-
vertaisuudesta suhteessa massaan.

Tehtävätaktiikan olemus

Kuten artikkelin ensimmäisessä osassa 
todettiin, ei tehtävätaktiikka-termi 
(saks. auftragstaktik) esiintynyt mis-
sään saksalaisessa ohjesäännössä ennen 
toista maailmansotaa. Tehtävätaktiik-
ka-termi on toisen maailmansodan 
jälkeisessä sotateoreettisessa kirjalli-
suudessa esiin nostettu käsite, jolla on 
haluttu kuvata erittäin menestyksek-
kään saksalaisen johtamisen olemusta. 

Alkuperäisesti tehtävätaktiikka-termi 
viittaa 1800-luvun loppupuoliskolla 
käytyyn oppiristiriitaan Saksan ar-
meijassa.   

Tehtävätaktiikan määrittelemät-
tömyys on asettanut haasteita koko 
ilmiön ymmärtämiselle. Tästä johtuen 
tehtävätaktiikan olemuksesta on esiin-
tynyt runsaasti erilaisia tulkintoja ja 
käännöksiä. Tehtävätaktiikan olemuk-
sen ollessa kytköksissä organisaation 
kulttuuriin ja sen perusoletuksiin on 
sen kuvaaminen vaikeaa ilman käsit-
teellistä lähtökohtaa. Tästä johtuen teh-
tävätaktiikkaa tarkastellaan seuraavaksi 
toimintaympäristön, johtamisen (ma-
nagement) ja johtajuuden (leadership) 
näkökulmien avulla.

Saksalainen ajattelu perustui ym-
märrykseen sodan toimintaympäristön 
kaoottisuudesta sekä sen dynaamisesta 
kompleksisuudesta. Tästä lähtökohdas-
ta etukäteen tehtyjen suunnitelmien 
lineaarinen toteutuminen ei ole mah-
dollista. Näin ollen jäykästi suunnitel-
missa pitäytyminen johtaa toiminnan 
osalta lähes aina vaikeuksiin sekä myös 
suuriin tappioihin, kuten puna-armeijan 
esimerkki etenkin sodan alkuvaiheessa 
osoitti. Tästä johtuen armeijan johta-
misjärjestelmässä pyrittiin maksimoi-
maan alaisten toiminnanvapaus tehdä 
nopeita tilanteenmukaisia päätöksiä 
johtamisen kaikilla tasoilla. Myös alati 
laajeneva taistelukentän tyhjyys lisäsi 
tarvetta yksilöiden ja ryhmien merki-
tyksen korostamiselle.

Johtamisen näkökulmasta sak-
salaisessa johtamisessa prosessit, 
sotilaallinen suunnittelu sekä käsky-
nantotekniikat rakentuivat yksinker-
taisuuden, nopeuden, varmuuden sekä 
alaisten oma-aloitteisuuden edistämi-
sen periaatteiden pohjalle. Esimie-
hen tuli käskeä alaiselle mitä hänen 
tuli saada aikaiseksi, mutta ei miten 
tehtävä tulisi toteuttaa. Esimiehen 
käskyihin sisältyi myös painopisteen 
(schwerpunkt) ajallinen ja paikallinen 
muodostaminen, jota voitiin tilanteen-
mukaisesti muuttaa. Koordinointi ei 
myöskään ollut alaisen tehtävä, vaan 
siitä vastasi tehtävän antaja. Annettujen 
käskyjen keskeisin sisältö oli kuiten-
kin komentajan aikomus, jonka hengen 
noudattaminen oli alaisille sitova. Alai-
sille annetut tehtävät olivat voimassa 
niin kauan, kuin olosuhteet mahdol-
listivat niiden toteuttamisen. Tilanteen 

muuttuessa tai avautuvan mahdolli-
suuden ilmaantuessa alainen pystyi 
muuttamaan tehtäväänsä, kunhan 
toiminta oli komentajan aikomuksen 
mukaista ja alainen ilmoitti siitä mah-
dollisuuksien mukaan käskyn antajalle, 
vastaten kuitenkin itse toimiensa lop-
putuloksesta (Truppenführung Teil I, 
37§). Komentajan velvollisuudeksi jäi 
alaisten toimien valvonta, resursointi, 
painopisteen muuttaminen sekä etenkin 
tilannetietoisuuden ylläpitäminen, jotta 
uuden oikea-aikaisen päätöksen teke-
minen olisi ollut mahdollista. Keskeistä 
tilannetietoisuuden muodostamisessa 
oli alaisten ja esimiesten välinen jat-
kuva epämuodollinen kommunikointi, 
jolla taattiin molemminpuolinen tilan-
netietoisuus sekä estettiin erittäin pien-
ten esikuntien johtamisjärjestelmien 
kuormittuminen.

Johtajuuden näkökulmasta johta-
jan ensisijainen tehtävä oli saavuttaa 
alaistensa luottamus sekä toimia heidän 
opettajanaan ja kasvattajanaan. Johta-
jan ja alaisten välinen keskinäinen luot-
tamus rakennettiin viettämällä aikaa 
yhdessä. Ilman tätä luottamuksen ra-
kentumista sekä alaistensa tuntemusta 
komentajat eivät olisi voineet toteuttaa 
tehtävätyyppisten käskyjen antamista. 
Luottamuksen rakentumisen keskei-
senä tekijänä oli alaisen yksilöllisyy-
den kunnioittaminen. Kaikkien näiden 
toimenpiteiden pohjimmaisena tavoit-
teena oli kasvattaa oma-aloitteisia, ak-
tiivisia, vastuuntuntoisia ja päättäväisiä 

Sotamarsalkka  
Erich von Manstein

Kenraalieversti 
Franz Halder
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yksilöitä organisaation kaikilla tasoil-
la. Näin ollen saksalaisen johtajuuden 
käytäntö ilmeni nuoremmille suomalai-
sille sotilaille tuttuna syväjohtamisena.

Edellisten kolmen näkökulman kes-
kinäisriippuvuuden tunnistaminen on 
suorin tie tehtävätaktiikan olemuksen 
ymmärtämiseen. Jonkun osa-alueen 
vajavaisuus ei mahdollista kokonai-
suuden toimivuutta. Esimerkiksi epä-
luottamukseen perustuva johtajuuden 
käytäntö ei mahdollista tehtävätyyp-
pisten käskyjen antamista. Myöskään 
kontrolloiva keskittynyt päätöksen-
teko ei mahdollista toimintaympäris-
tön edellyttämän oma-aloitteisuuden 
muodostumista. Usko suunnitelmien 
lineaariseen toteutumiseen sodankäyn-
nissä ei taas mahdollista komentajan 
aikomukseen perustuvan organisaatio-
kulttuurin kehittymistä. Arvioitaessa 
tehtävätaktiikan soveltuvuutta organi-
saation johtamiseen on hyvä muistaa, 
että tehtävätaktiikka on rakentunut 
tehtävien nopeaa toimeenpanoa varten 
dynaamisesti muuttuviin toimintaym-
päristöihin. Tästä johtuen tehtävätak-
tiikan luonteeseen liittyvät läheisesti 
riskit. Toimintavapauden kasvaessa 
kasvaa samassa suhteessa myös ei-
toivottujen riskien todennäköisyys. 

Tehtävätaktiikasta 
tehtäväjohtamiseen

Tehtävätaktiikka nousi Yhdysvalloissa 
kiinnostuksen kohteeksi 1970-luvulla 
sen asevoimien pohtiessa syitä huo-
nosti menneeseen Vietnamin sotaansa. 
Pitkällisten doktriini-keskustelujen jäl-
keen vuonna 1982 julkaistuun AirLand 
Battle -doktriinin sisällytettiin uutena 
käsitteenä auftragstaktik-tehtävätak-
tiikka. Ymmärrettävästi tehtävätaktii-
kan soveltuminen yhdysvaltalaiseen 
sotilaalliseen kulttuuriin ei ole sujunut 
ongelmitta. 

Tultaessa 2000-luvulle tehtävätak-
tiikan-termistä on etenkin läntisten 
Nato-maiden sotilasorganisaatioissa 
vähitellen luovuttu. Saksan puolus-
tusvoimien nykyisissä kenttäohjesään-
nöissä (HDv 100/100 Truppenführung, 
2000) käytetään tehtävätaktiikan sijaan 
tehtäväjohtamisen-termiä (Führen mit 
Auftrag). Samoin on englanninkieli-
sissä armeijoissa (Esimerkiksi Yhdys-
vallat, Kanada ja Iso-Britannia), joissa 
vahvistettu nykytermi on Mission 
Command. 

Tehtäväjohtaminen on Yhdysval-
tain armeijassa koettu niin tärkeäksi, 
että sen ympärille on rakennettu FM 

6-0 kenttäohjesääntö (Mission Com-
mand: Command and Control of 
Army Forces, 2003). Kenttäohjesään-
nössä tehtäväjohtaminen määritellään 
yksiselitteisesti armeijan johtamisen 
konseptiksi. Yhdysvaltalaisen nyky-
ajattelun mukaan tehtäväjohtaminen 
soveltuu erinomaisesti nykyaikaisen 
sodankäynnin toimintaympäristöön, 
sillä toimintaympäristön kompleksi-
suus on entisestään vain lisääntynyt, 
mikä asettaa muun muassa entistä suu-
rempia vaatimuksia yksilöiden oma-
aloitteiselle toiminnalle.

Tehtäväjohtaminen muodostaa 
edelleen ylivertaisen johtamiskonsep-
tin etenkin sotilasorganisaatiolle, joka 
kamppailee resurssien niukkuudessa, 
mutta omistaa laadukkaan yksilöainek-
sen. Pystymmekö samaan?

Majuri Jukka Mälkki palvelee Ete-
lä-Suomen sotilasläänin Esikunnassa 
osastoesiupseerina.  

Stuka-syöksypommittajista tuli saksalaisen salamasodan symboli.
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Tulevaisuuden sodan kuvan ”maa-
laaminen” pitäisi kai olla kansal-
lisen asevoiman tärkein henkinen 

osaamistae. Minkälaiseen uhkakuvaan 
kansallisen puolustusjärjestelmämme 
tulisi vastata? Mikäli jokin meitä uhkaa, 
niin näyttäytyykö se epäsymmetrisenä 
vai symmetrisenä lähestymisenä? Min-
kälaisia hankintoja ja kehittämisohjel-
mia nyt laitetaan alulle? Miten kehittää 
taktiikkaa? Ratkaistaanko tulevaisuuden 
sodat korkealla teknologialla vai strate-
gisilla korpraaleilla? Mennyt, nykyinen 
ja tuleva sotilaallinen ajattelu on täynnä 
samoja kysymyksiä, joista voidaan tutki-
muksellisin menetelmin paikantaa suun-
tauksia ja ajallisia painotuksia.

Tarkasteltaessa niinkin kapeaa sekto-
ria kuin upseerien aikoinaan kirjoittamia 
lehtiartikkeleita sekä eri sotilasopetuslai-
toksissa laadittuja opinnäyte- ja tutki-
mustöitä on hienoa todeta, että joukkoon 
mahtuu useita rohkeita tulevaisuuden 
sotien ja sodankäynnin analyyseja. Roh-
keuden ja innovatiivisuuden lisäksi näitä 
kaikkia kuitenkin yhdistää vahvemmin 
kirjoitusten perustuminen aiemmin koet-
tuun ja niistä kokemuksista kumpuaviin 
vahvuuksiin. Myös kansalliset voima-
varat, rajoitukset ja vahvuudet tiedoste-
taan. Etenkin toinen maailmansota ja sen 
jälkeinen aika innoitti useita upseereita 
kirjoittamaan tulevaisuudesta olemassa 
olevan tietämyksen perusteella.

Katoavaa tulevaisuutta

Tulevaisuuden sotien visionäärejä on 
aina ollut olemassa. Suomessakin on it-

senäisyyden ajalta mainittavissa useita 
kannanottoja. Lukuisista esimerkeistä 
poimittuina mainittakoon vaikkapa Wolf 
H. Halstin veret seisauttava kirja Suomen 
puolustaminen (1939), Viljami Korven 
(alias Veikko Koppinen) julkaisematon 
romaanikäsikirjoitus Räjähtävä tyhjyys 
(1950-luvun alku), Aimo Pajusen teos 
Sarjatulta (1966), Esa Seppäsen kirja 
Sissisota – aikamme sota (1971), sekä 
Hannu Särkiön ja Gustav Hägglundin 
yhteiskirja Mitä tapahtuu jos… (1975). 

Mielenkiintoisen tuulahduksen tule-
vaisuuden sotien kuvaamiseen kuitenkin 
toi vuonna 1944 nimimerkillä kirjoit-
tanut Markus P. Kato (alias professori 
Arvi Korhonen) teoksessaan Sodan 
uudet kasvot. Nimimerkki Kato kertoo 
kirjoittavansa kiihkottomasti, mutta 
perustavansa kaikki tulevaisuuden nä-
kemyksensä sotahistorian kausaliteet-
tiin. Tietyn tapahtumakaavan mukaan 

hän pyrkii osoittamaan todeksi vanhan 
väitteen ”ettei sotaa voida suunnitella 
kauemmas kuin ensimmäiseen taiste-
luun saakka”. Tärkeämpää kirjoittajan 
mukaan olisi saada selvyys sodan uusis-
ta päämääristä ja ominaisuuksista sekä 
tilannetietämyksestä (informaatiosta), 
joista myös viimekädessä on kiinni 
sodan lopputulos. Taktiikan ja teknii-
kan kehittymistä Kato kuvaa ja ennustaa 
muun muassa sotateoreetikoiden vää-
rinymmärtämisen tai tulkinnanahtauden 
helppoudella, alivoimaisuuden synnyttä-
mien epätavanomaisten keinojen (kuten 
kaasuase) kaihtamattomalla käyttämisel-
lä sekä asetelman ase-vasta-ase loppu-
mattomalla kilpailulla. Hänen mukaansa 
”taktiikka muuttuu lukemattomien teki-
jöiden vaikutuksesta yhtä mittaa niin hal-
litusti kuin hallitsemattominkin tavoin”. 

Kaikessa kritiikissä ja lennokkaassa 
ajatuksenjuoksussaan Kato painottaa tu-

Sodan kuvan muutos, asevoimien teknistyminen, 
taktiikan evoluutio ja sotatekniikan jatkuva 

kehitys ovat tekijöitä, jotka pakottavat eri maiden 
asevoimia jatkuvaan kehittymiseen. Kansallisen 

puolustusjärjestelmän uskottavuus on monen tekijän 
summa. Puolustusjärjestelmän kehittämistyössä on 
ratkaisukohtia, jotka vaativat lujia päätöksiä. Kaiken 

kehitystyön taustalla vaaditaan innovatiivisuutta, joka 
perustuu aiemmin koettuihin vahvuuksiin samalla 
tarttuen nykyisyyden osaamiseen ja myös katsoen 

tulevaisuuteen avoimin mielin.

Teksti: Petteri Jouko & Marko Palokangas

Menneisyyden kokemukset 
tulevan perustana

Suomen puolustusjärjestelmä  
muutostilassa
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levaisuutta silmällä pitäen erästä tekijää: 
Suomen kykyä saattaa liikekannalle sa-
tojatuhansia koulutettuja sotilaita. Hän 
lainaa erään vuoden 1943 ulkomaisen 
sotilasasiantuntijan sanomaa Suomen 
laadullisesta kyvystä koota määrällisesti 
suuri mutta siitäkin huolimatta roiman 
alivoimainen kenttäarmeija, joka ei voi 
olla yhdellekään hyökkääjälle ”quantité 
négligeable” eli huomiota ansaitsematon 
suure. Oliko Katossa sittenkin visionää-
rin vikaa, ajatellen pari vuosikymmentä 
kirjoitusajankohdan jälkeen lanseerattua 
alueellisesti organisoitua ja johdettua sis-
sitoimintaan kykenevää puolimiljoonais-
ta reserviarmeijaamme? 

Totaalisen sodan ja  
kylmän sodan välimailla

Eräs esille nostettava henkilö on tu-
levaisuutta Sotakorkeakoulun oppi-
lasupseerina tutkinut Leevi Välimaa. 
Hän loi vuonna 1948 kirjoittamassaan 
diplomityössä Tulevaisuuden sota lähes 
orwellilaisen kuvan tulevaisuuden so-
dankuvasta. Juuri päättynyt maailman-
sota, uusi teknologia, koetun sodan 
totaalisuus ja niukat omat resurssit suo-
rastaan piinasivat tutkijaa. Välimaan 
mukaan atomiaseet mahdollistaisivat 
rajoittamattoman terrorisodankäynnin. 
Hänen mukaansa tämä voisi olla jopa 
todennäköistä, sillä hän totesi, että ”hu-
manitäärisen sotilasideologian viimei-
setkin rippeet särkyivät Hiroshimassa”. 
Synkkää kuvaa maailmantilasta korosti 
diplomityön liite, jossa Välimaa sijoitti 
Suomen kategorisesti Neuvostoliiton 
valtapiiriin. Taistelukentän Välimaa 
ennusti syvenevän entisestään. Taistelu 
kolmessa ulottuvuudessa, pystysuora 
saarrostaminen eli strategiset maahan-
laskut, olivat osa tulevaisuuden sotaa. 
Mikä olisi pienen maan mahdollisuus 
tulevaisuuden sodassa? Välimaa järkeili, 
että ”puolustus ei voi koskaan olla toi-
votonta, sen suoritus on vain tarkoin so-
peutettava siihen yleiseen käsitykseen, 
jota suurvallat tulevaan sotaan varau-
tuessaan noudattavat”. 

Leevi Välimaa korosti puolustustah-
toa laadullisena tekijänä. Taistelualueen 
syvyyttä varten Välimaan mukaan tuli 
luoda alueellinen puolustusorganisaa-
tio, jossa jo rauhan aikana maa on jaettu 
strategisiin torjunta-alueisiin. Lisäksi tuli 
luoda mahdollisuus laajaan sissisotaan. 
Näin jälkikäteen luettuna nämä ovat 

hyvin mielenkiintoisia johtopäätöksiä 
vuodelta 1948. Välimaa johdatti luki-
jansa otsikon mukaiseen innovointiin 
perustellen selvästi ajatuksensa vasta 
koettuun, nykytilaan ja pyrkien kar-
toittamaan tulevaisuuden sodan kuvaa 
kausaliteetin sääntöperiaatteella. On-
neksemme Välimaan synkimmät ennus-
tukset eivät toteutuneet. Totaalista sotaa 
suurvaltaliittoumien välillä ei syntynyt. 
Terve järki ja tietoisuus molempien osa-
puolten tuhoutumisesta estivät totaalisen 
sodan synnyn. Tästä huolimatta Suomen 
puolustusjärjestelmää kehitettiin tulevi-
na vuosina osin juuri siihen suuntaan, 
johon Välimaa diplomityössään viittasi. 
Alueellinen puolustusjärjestelmä ja alu-
eellinen taistelu sekä realistinen, joskin 
jälkikäteen arvosteltuna osin vastenmie-
lisiä piirteitäkin sisältänyt ulkopolitiik-
kamme muodostivat toimivan yhtälön. 

Voidaanko näistä edellä mainitusta 
kahdesta korostetusti esille nostetusta 
”innovaattorista” sekä lukuisista muista 
tulevaisuuden sotia teoretisoineista kir-
joittajista luoda minkään tason analyy-
sia? Ainakin eräs asia tai pikemminkin 
tekijä on silmiinpistävän selvä. Aina kun 
ajat ovat puolustajaa ajatellen heikot 
joko taloudellisesti tai poliittisesti, niin 
lennokkaita mutta asiantuntevia ide-
oita tarvitaan. Nykyaikana on ainakin 
Suomessa jo lähes mantranomaisesti 
toistettu, että sotateknologia kallistuu, 
kansalliset sotilaalliset uhkakuvat häi-
lyvät ja määrärahoja supistetaan kan-
sallisen puolustuksen tarpeettomien 
osa-alueiden poistamiseksi sekä kohden-

tamalla resursseja uskottavan puolustuk-
sen ajantasaistamiseksi. Mikäli vanhat 
merkit pitävät paikkansa, voidaan kan-
sallisen puolustuksemme katsoa elävän 
juuri nyt melko vaikeita aikoja. Valintoja 
puolustusratkaisujen suhteen on tehty, 
tehdään ja tulee edelleenkin tehdä, mutta 
millä perusteilla? Päätösten ja valintojen 
tekeminen puolustusjärjestelmän kehit-
tämiseksi näinä aikoina on vaikeampaa 
kuin vuosikymmeniin. Joka tapauksessa 
päätöksenteon tueksi tarvitaan etenkin 
nyt laaja-alaista tutkimustietoa lähihis-
toriastamme, nykyisyyden kiihkotonta 
ja tunnesidonnaisuuksista irti olevaa 
analysointia, tulevaisuuteen keskittyvää 
vaihtoehtovertailua sekä tietysti aimo 
annos kansallisiin vahvuuksiin nojaavaa 
innovatiivisyyttä. 

Yksin vai yhdessä?

Tässä artikkelissa esimerkiksi nostettu 
visionääri Leevi Välimaa eli erityisen 
niukkojen resurssien aikana, jonka vai-
keuksiin hänen kirjoittamansa ajatuk-
set varmasti pohjautuivat. Sama pätee 
2010-luvun puolustusvoimiin, joka tulee 
lähitulevaisuudessa elämään entistäkin 
niukempia vuosia. Voiko lähtökohtana 
pitää jatkuvaa talouskasvua? Sotilastek-
nologian jatkuva ja osin keinotekoinen 
kallistuminen syö joukkojemme määrää 
jatkuvasti, mutta vain silloin, jos läh-
demme teknologiakilpailuun mukaan. 
Resurssit tulevat laskemaan, koska jou-
dumme maksamaan ylihinnoitellusta 
sotilasteknologiasta, jolla ainakin vä-

Petteri Jouko
Kadetti 7478

Marko Palokangas
Kadetti 8629
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Nykyaikainen kaupunkitaistelija monipuolisine varusteineen.
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lillisesti rahoitetaan asetuottajamaiden 
leveää elämäntapaa. 

Nykyhetken kiihkoton monisuuntai-
nen analysointi tuntuu olevan vaikeaa, 
sillä aina keskustelu päätyy poliittisesti 
arkaan kysymykseen liittoutumisesta tai 
liittoutumattomuudesta. Sotilaallinen 
liittoutuminen on ainakin Euroopassa 
muodostunut uskottavan sotilaallisen 
hyökkäyksen torjuntakyvyn ylläpitämi-
sen peruspilariksi. Siksi Suomessakin 
täytyy voida punnita sitä, onko pienellä 
valtiolla tulevaisuudessa yksin resurs-
seja ylläpitää tai kehittää puolustustaan 
teknologiaan nojautuvan sodankäyntita-
van mukaisesti. Jos Suomi haluaa pärjätä 
yksin nojaten asevelvollisuusarmeijaan, 
jolla ei ole riittäviä resursseja, tulee 
meidän hyväksyä se tosiasia, että sitä ei 
kyetä varustamaan kuin osin huipputek-
nologialla. On sanottu, että asevoimat 
ovat demokraattisissa maissa kansakun-
nan peili. Ne näyttävät juuri siltä, miltä 
kansakunta haluaa niiden näyttävän. 
Otettu vakuutus on juuri niin kattava, 
kuin kansakunta haluaa sen olevan. 

Ylivoiman jäljittelyä 
tai alivoimaisuuden 

vahvuuksien seuraamista

Sodan kuvaa on 2000-luvulla tarkasteltu 
periaatteellisella tasolla symmetrian ja 
asymmetrian lähtökohdista. Kimmok-
keena keskustelulle olivat luonnollisesti 
9/11-iskut ja niitä seuranneet sodat Af-
ganistanissa ja Irakissa. Maailman ainoa 
supervalta mahtavine asevoimineen on 
juuttunut länsimaisen aikakäsityksen 
mukaan loputtomalta tuntuvaan sissiso-
taan. Viimeisimmät median kautta koko 
maailman nähtäväksi tuodut sotakoke-
mukset ovat osoittaneet korkean tekno-
logian rajoitteet sodankäynnissä. Sodat 
Afganistanissa ja Lähi-idässä ovat jat-
kuneet jo vuosia, mutta ratkaisua sotien 
loppumiseksi ei vielä ole näköpiirissä, 
varsinkin kun osapuolet ovat muitakin 
kuin valtiollisia toimijoita. Tyylikkään 
nousukiidon saanut teoria sodankäynnin 
vallankumouksesta on joutunut uudel-
leenarvioitavaksi tienvarsipommien, 
itsemurhapommittajien ja käsiaseiden 
tehokkuuden edessä. Ylivoiman voi 
voittaa alivoimaisenakin vain epäta-
vanomaisin menetelmin, vai miten se 
nyt menikään… Samalla näissä sodissa 
nähdyt menetelmät ovat kuitenkin vain 

löyhästi vertailtavissa suomalaiseen 
sodan kuvaan.

Maailmalla hallitsevat sotilasdokt-
riinit ja niiden mukaiset trendit ajavat 
Suomen puolustusjärjestelmää sopeu-
tumaan vallitsevaan länsimaiseen ajat-
telumalliin. ”Lainelautailu trendien 
aalloilla” voi viedä vääräänkin suun-
taan. Suomalainen ”mini-douhetismi” 
ja pommituskonehankinnat 1930-luvulla 
lienevät trendikuumeen räikein esimerk-
ki historiastamme. Suomen nykyinen, 
saati tuleva puolustusbudjetti ei riitä 
suurvaltamaiseen kehittämiseen siten, 
että uskottava suorituskyky kyettäisiin 
säilyttämään. Täytyy kuitenkin muistaa, 
että puolustusmäärärahat ovat vain yksi 
näkökulma. Pienen maan sotataidolli-

nen menestys nojaa vahvasti käytän-
nössäkin koettuun totuuteen. Vihollinen 
toimii tavallaan, suomalaiset taistelevat 
omalla juuri suomalaisiin olosuhteisiin 
sopivalla tavalla. Ylivoiman jäljittely on 
liian usein maailmanhistoriassa johtanut 
karvaaseen tappioon. Tämä ajatusmalli 
suorastaan vaatii jatkuvaa innovointia. 
Eräs innovoinnin kohde saattaisi olla 
kustannustehokkaaksi koetun sissisodan-
käynnin menetelmien hyödyntäminen ja 
jatkojalostaminen nykyaikaiseen sodan-
kuvaan soveltuviksi. Vaikka alueellisen 
puolustuksen luonne on eräänlaisessa 
muutostilassa, ovat sissitoiminnan me-
netelmät ja teoria ovat edelleen hyvin 
monisyisiä sekä pelottavan ajankoh-
taisia. Aiheen syvällisempi tarkastelu, 

Tienvarsipommien ja miinojen tuhoja Afganistanissa ja Irakissa.
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Nykyisinkin joudutaan varautumaan kemialliseen sodankäyn-
tiin. Kuvassa suojavarustusta.

K
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tutkiminen ja kehittäminen eivät nojaa 
pelkästään menneisyyteen, vaan niillä 
saattaisi olla merkitystä myös tulevai-
suuden sotataidollisiin ratkaisuihin.

Sissitoiminnan periaatteiden 
mukaan maan puolustaminen alueel-
lisella taistelulla tarkoitti vielä viime 
vuosituhannen puolella ja tarkoittanee 
edelleenkin sitä, että mahdollista hyök-
kääjää kulutettaisiin etenemissuunnissa 
muun muassa epätavanomaisilla kei-
noilla ja pienten joukkojen aktiivi-
sella viivytystaistelulla. Alueellisen 
puolustuksen ymmärtäminen valmis-
tautumiseksi ainoastaan sissisotaan 
on 1960-luvulta lähtien kuitenkin 
ollut valitettavan usein pelkistyksiin 
sortuvaa väärinkäsitystä. Ero suomalai-
sen sissitoiminnan ja kansainvälisellä 
tavalla ymmärrettävän laajamittaisen 
sissisodan välillä on hyvin suuri. Suo-
messa sissitoiminta tarkoitettiinkin 
alusta alkaen koskemaan tavanomais-
ten joukkojen toiminnan tukemista 
osana kenttäarmeijan sodanaikaista 
toimintaa alueellisen puolustuksen ko-
konaisuudessa. Jostakin syystä kus-
tannustehokas epätavanomainen tapa 
taistella on häviämässä suomalaisesta 
sotataidosta. Sissitoiminnan kaiketi 
katsotaan sisältävän poliittisesti arve-
luttavia epätavanomaisia sodankäynnin 
menetelmiä, joista osaa voidaan verra-
ta jopa terrorismin keinovalikoimaan. 
Suomen puolustusvoimille on moraa-
linen itsestäänselvyys etteivät tihutyöt, 
sodan oikeussääntöjen rikkominen tai 
terrorimainen räjähtävä tyhjyys kuulu 
länsimaisen oikeusvaltion sodankäyn-
titapoihin, vaikka vastustaja niin teki-
sikin. 

Suomea tulee jatkossakin kyetä 
puolustamaan tosiasioihin perustuvilla 
suunnitelmilla ja puolustusjärjestelmäl-
lä, eikä tunnesidonnaisilla mieliku-
villa, joita kansainväliset tapahtumat 
näyttävät vahvasti ruokkivan. Se ei 
kuitenkaan sulje pois tutkimuksen, 
innovaation ja avoimen keskustelun 
merkitystä.

Everstiluutnantti, FT Petteri Jouko 
palvelee Maanpuolustuskorkeakoulus-
sa Taktiikan laitoksen tutkimusryhmän 
johtajana. Kapteeni Marko Palokangas 
palvelee Taktiikan laitoksen tutkimus-
ryhmän opettajana. 

Suomessa sissitoiminnalla on tarkoitettu tavanomaisten joukkojen 
toiminnan tukemista alueellisen puolustuksen kokonaisuudessa.
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Leevi Välimaa
s. 20.12.1914
k. 09.01.1993

Leevi Välimaa suoritti varusmiespalveluksensa Porin 
Rykmentissä vuosina 1935–1936, jossa myös jatkoi palve-
lustaan nuorempana upseerina vuosina 1936–1937 sekä 
1939. Kadettikoulussa Välimaa opiskeli vuodet 1937–1939. 
Talvisodassa Välimaa palveli adjutanttina ja yleisesikun-
taupseerina Jalkaväkirykmentti 15:ssä. Palvelus jatkui 
välirauhan aikana 5. Prikaatin aliupseerikoulun johtajana 
vuosina 1940–1941 ja komppanianpäällikkönä keväällä 
1941. Jatkosodassa Välimaa toimi komppanianpäällikkönä 
Jalkaväkirykmentti 5:ssä vuosina 1941–1942 sekä patal-
joonan komentajana ja rykmentin komentajana Jalka-
väkirykmentti 5:ssä vuosina 1942–1943. Operatiivisen 
osaston päällikkö 4. Divisioonan esikuntaan Välimaasta tuli 
vuonna 1944. Sodan jälkeen hän palveli jalkaväkiupseerina 
Perä-Pohjolan sotilasläänin esikunnassa vuonna 1944 ja 
Tuusulan sotilaspiirin esikunnassa aikavälillä 1944–1946. 
Sotakorkeakoulun jälkeen Välimaa toimi taktiikan opet-
tajana Sotakorkeakoulussa vuosina 1949–1955, pataljoo-
nan komentajana Porin Prikaatissa vuosina 1955–1957 
ja esikuntapäällikkönä vuonna 1957. Yleisesikuntaosaston 
päällikkönä Välimaa oli 2. Divisioonan esikunnassa vuosina 
1958–1960 ja esikuntapäällikkönä vuosina 1960–1962. 
Sotakorkeakoulun johtajan apulaiseksi hänet nimitettiin 
vuonna 1962. Pääesikunnan operatiivisen osaston pääl-
likkönä Välimaa toimi  vuosina 1962–1968. Strategisen 
tutkimusryhmän jäsenenä Sotatieteen laitoksella Välimaa 
toimi viimeiset palvelusvuotensa 1968–1971. Leevi Väli-
maa erosi vakinaisesta palveluksesta vuonna 1971, jääden 
reserviin täysin palvelleena everstinä.

Sotilasarvot: vänrikki 1939, luutnantti 1940, kapteeni 
1942, majuri 1944, everstiluutnantti 1955, eversti 1960.
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Laatimani tutkimustyö talviso-
dan aikaisen IV Armeijakunnan 
sotatoimista ja esikoiskirjani 

Mottien maa käsittelivät Virkkusen tal-
visodan aikaista komppaniaa (6./JR 36) 
vain numerona. En muista missään vai-
heessa pohtineeni tuon yksikön merki-
tystä erillisissä taisteluissa. Voin todeta 
Virkkusen tulleen minulle nimenä tu-
tuksi vasta paneuduttuani kirjan Tais-
televa JR 9 aihepiiriin. Kenties sitäkin 
syvemmälle pääsin Jääkäripataljoona 
6:n historiikissa Nuoren jääkärin tie ja 
sen aihepiiriin kiinnittyvässä teokses-
sa Ilomantsi - lopultakin voitto. Olen 
yrittänyt kolmessa viimeksi mainitussa 
työssä parhaan kykyni mukaan kuvata 
Virkkusta myös johtajana ja ihmisenä, 
mutta hän on aina jäänyt jotenkin ul-
kopuoliseksi toimijaksi. 

Henkilökohtaisesti en ole todel-
lakaan koskaan tavannut Virkkusta, 
vaan olen muodostanut kuvan tästä 
kadettiupseerista vain kuulopuhei-
den ja kirjoitetun sanan välityksellä. 
Everstiluutnantti Usko Sakari Haahti 
on voimakkaasti vaikuttanut minun 

mielikuvani syntymiseen Virkkuses-
ta. Haahden opin tuntemaan toimies-
sani Suomen Sotatieteellisen Seuran 
sotahistorian harrastajapiirin sihteerinä. 
Toivottavasti viimeksi mainittu esi-
merkillinen kadettiupseeri ja patrioot-
ti kykeni välittämään minulle oikean 
kuvan ystävästään asekätkentäveteraa-
nista Arto Heikki Virkkusesta.   

Kouluvuodet 

Helsingissä 24. syyskuuta 1911 syn-
tynyt Arto Heikki Virkkunen oli isän-
puolelta vaikuttavaa Snellman-sukua. 
Hänen isänsä oli historiantutkija Artturi 
Heikki Snellman, joka vuonna 1906 
oli muuttanut nimensä Virkkuseksi. 
Äiti Helmi Elisabet kuului talonpoi-
kaissäädyn ja suomalaisuusliikkeen 
mahtimiehen Kangasalta lähteneen 
Agathon Meurmanin sukuun. Artturi-
isä loi yliopistollisen uran Suomen ja 
Pohjanmaan historiaan liittyvin tutki-
muksin. Hän toimi myös politiikassa 
ja oli kokoomuksen kansanedustaja-
na vuoteen 1921. Artturi Virkkunen 

toimi muun muassa Uuden Suomen 
päätoimittajana. Kun Turku sai vuonna 
1922 oman suomenkielisen yliopiston, 
Artturi-isä valittiin sen ensimmäiseksi 
rehtoriksi. Suomalaisuus ja sen myötä 
usko suureen Suomeen saivat hyvän 
kasvualustan nuoressa Arto-pojassa. 

Arto Heikki aloitti oppikoulun 
setänsä Paavo Virkkusen johtamassa 
Helsingin Normaalilyseossa, josta tuli 
myös ylioppilaaksi. Vuorossa oli va-
rusmieskausi 1930-luvun alussa kak-
sikielisessä Uudenmaan Rykmentissä. 
Kadettikoulussa Arto Heikki Virkkusen 
johtamistaitoja arvostettiin ja hänet va-
littiin 16. kadettikurssin kadettivääpe-
liksi. Tuon ajan kadettien aatemaailma 
veti Arto Heikin maanpuolustushenki-

Teksti: Antti Juutilainen

Artikkelin kirjoittaja on todennut erikoisen 
yhteyden everstiluutnantti Arto Heikki Virkkusen 

ja oman elämäntaipaleensa välillä. Kolmeen, 
kenties neljäänkin, otteeseen kirjoittaja kohtasi 
sotahistorian parissa työskennellessään Arto 

Heikki Virkkusen, milloin komppanian päällikkönä, 
milloin esikuntatehtävissä ja itsenäisen pataljoonan 

komentajana. Tämä kohtaaminen on tapahtunut 
asiakirjojen, kirjoitusten ja kertomusten kautta 

tapaamatta Virkkusta henkilökohtaisesti.

Arto Heikki Virkkunen
16.kadettikurssin kadettivääpelin  

elämänvaiheet

Antti Juutilainen
Kadetti 3750
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sen Akateemisen Karjala-Seuran jäse-
neksi. Silloisessa kadettilupauksessa 
kumisivat AKS:n valan sanonnat, nuori 
mies lupasi: 

 - - -  elän  kansamme  kalliille  
itsenäisyydelle, heimojemme  
hengen  herättämiselle, suuren 
sukumme tulevaisuudelle ja 
vapautemme vaalimiselle. - - - 
Niinkuin minä uskon  yhteen 
suureen Jumalaan, niin minä  
uskon  yhteen suureen  Suomeen 
ja  sen suureen tulevaisuuteen.

Kenttäupseerina  
rauhan vuosina

Upseerivalansa Arto Heikki Virkkunen 
vannoi valmistuessaan vänrikiksi ar-
meijan lippujuhlapäivänä 16. touko-
kuuta 1934. Hän astui palvelukseen 
Tampereen Rykmenttiin Lahteen. 
Siellä hän palveli kahden vuoden ajan. 
Joukko-osastopalvelua seurasi siirto 
opetustehtäviin ja adjutantiksi Viipu-
rissa sijainneeseen Taistelukouluun 
(Markovillaan). Siellä hän työskenteli 
vuodesta 1936 talvisodan alkamisvuo-
teen asti. Tuohon ajanjaksoon sisältyi 
Markovillassa järjestetty luutnantti-
kurssi.

Luutnantti avioitui vuonna 1937 
Liisa Maria Seppälän kanssa ja perhee-
seen syntyi kolme poikaa: Olli, Risto 
Artturi ja Jouni Kalevi.

 Arto Heikki: En ole 
Torkkunen, vaan Virkkunen

Mikähän kouluvuosien tai sotaväen ai-
kainen tapahtuma onkaan ollut pohjana 
tämän alaluvun otsikolle, mutta sattu-
vasti sanat ovat valitut, sillä Virkkunen 
osoittautui sanojensa takana seisovaksi 
tarmonpesäksi. Liekö sanojen käyttä-
jä sivaltanut sanaleikillä kerran nuorta 
torkkujaa siinä määrin, että tämä on 
varannut toteamuksen omaan ohjelmis-
toonsa ja vannonut, että toista kertaa 
häntä ei torkkujaksi syytetä. Toinen 
kertakin tuli, mutta epämiellyttävässä 
yhteydessä. 

Suomalainen kansanmies on kri-
tisoinut useissa rivimiesten muis-
t i inpanoihin ja haastat teluihin 
pohjaavissa niin kutsutuissa veteraani-
kirjoissa varsin selväsanaisesti upsee-
reitaan. Juvalainen, mutta Rautjärveltä 
sotaan lähtenyt Aulis Kukkonen on to-
dennut, että monet talvisodan upseerit 
olivat rohkeita ja pelkäämättömiä, jopa 
herjoja, mutta että he hyökkäyttivät 
miehiä sellaisiin paikkoihin, että meni 
miehiä ja paljon. 

Talvisodan ajalta kootussa vete-
raanikirjassa Rautavaaralaisten sota-
aika tapaamme Virkkusesta useita 
mainintoja. Kaikki otteet eivät häntä 
mairittele. Kertomukset antavat mo-
nipiirteisen kuvan lähiesimiehestä, 
28-vuotiaasta komppanianpäällikkö 
Virkkusesta. Ylimääräisten harjoitus-

ten alettua luutnantti Virkkunen oli 
matkustanut Joensuuhun. Sen lyseolla 
hän otti vastaan metsistään eläneellä 
Rautavaaralla kootun Jalkaväkiryk-
mentti 36:n (komentaja eversti Aarne 
Sainio) kolmannen pataljoonan (kap-
teeni Paavo Pyökkimies) yhdeksännen 
komppanian. Pyökkimies ja Virkkunen 
olivat palvelustovereita Taistelukou-
lun vuosilta. Rautavaaralta oli riittänyt 
väkeä yhden komppanian perustami-
seen. Sotamies Laitinen on muistellut 
artikkelissa Harjoituksiin mentiin, 
sodasta tultiin -artikkelissa pitkäksi 
ja komeaksi mainittua päällikköä, että 
tällä oli tapana nitkauttaa päätä, kun 
puhui. Erityisesti Laitisen mieleen 
painuivat päällikön ensimmäiset sanat 
lyseolla: ”Olen luutnantti Virkkunen, 
enkä Torkkunen.” Tuolla ilmoituksella 
päällikkö luonnehti lyhyesti itsensä. 
Komppanian päällikkö osasi sovittaa 
sanansa ja tekonsa seuranneina päivi-
nä ja kuukausina. Komppania ja sen 
päällikkö oppivat tuntemaan toisensa 
linnoitustöissä Loimolan Suovanjärvel-
lä, tulikasteessa rajan pinnassa Kota-
järven kylässä ja taisteluissa Siirantien 
suunnassa. Vihtori Korhonen kertoo 
veteraanikirjassa:

”Tuli joulu ja joulukuu, palel-
tiin pakkasen kynsissä, täit söi 
ja ryssä vihasi.”

Vaatimattomista oloista lähtenyt so-
tamies Reino Johannes Laitinen kuvai-

Vänrikki Arto Virkkunen

Taisteluosasto Kuistion komentajat Kirjavalahdessa 27.7.1941. Oike-
alta eversti Kuistio, kapteeni Hahtela, majuri Enberg, majuri Aarnio 
ja kapteeni Virkkunen.
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lee edellä mainitussa teoksessa, miten 
hän havaitsi esimiehessään uuden 
piirteen, joka vei sotamiehen jotenkin 
lähemmäs esimiestään. Laitinen kertoo 
jouluun liittyvästä havainnosta:

”Komppanian päällikkö luki 
jouluevankeliumin, vaikka hän 
muuten oli karski mies.” 

Vihtori Korhonen on kertonut myös 
Virkkusen toiminnasta kahdessa taiste-
lutilanteessa:

”Miehet alkoivat hermoilla 
puolustusasemissa muutamien 
jo hötkyillessä taaksepäin.” 
Komppanian päällikkö Virk-
kunen tul i  takaa pistoo-
li kourassa ja käännytti miehet 
takaisin huutaen leijonan ää-
nellä: ’Jumalauta tätä maata ei 
ikinä anneta ryssälle!’ Tilanne 
oli ohi, miehet menivät asemiin 
ja vihollisen toimintakin hiljeni 
vähitellen.”

Toinen kertomus eräästä hyökkä-
yksestä, jota Virkkunen johti:

”Siitä käsin tehtiin maantien 
varressa olevaan ryssän tuki-
kohtaan hyökkäys, joka oli jo 
etukäteen tuomittu epäonnistu-
maan. Paruski oli kaivautunut 
hyvin maahan, tankitkin oli 
kuuleman upotettu. Raskaam-
pien aseitten apua ei ollut 
hyökkäyksen valmisteluun, pari 

kolme keskiraskaan heittimen 
ammusta saatiin muistaakseni 
tuhlata tuohon hyökkäykseen. 
Menetyksiä ja tappioita tuli 
sekä kaatuneina että haavoit-
tuneina.” 

Kaksi veljeään Siiran suunnan 
taisteluissa menettänyt Reino Laitinen 
kuvaa saman hyökkäyksen kulkua:

”Virkkunen oli tehnyt typerän 
tempun, joka vei lähes kolman-
neksen komppaniasta kaatu-
neina ja haavoittuneina. Hän 
nimittäin hyökkäytti meillä sel-
laiseen paikkaan, että tyhmän-
kin olisi pitänyt arvata, ettei se 
tule onnistumaan. Siihen oli 
yritetty jo yöllä ilman tulosta 
ja nyt piti sitten päivällä yrit-
tää uudestaan. Se oli lämmin 
paikka.” 

Seuraavana yönä tapahtui sitten se 
suuri torkahdus.  Vieläkin veljiensä 
menettämisestä ymmärrettävästi kat-
kera Laitinen toteaa pienen kunnan 
kotiseutukirjassa Virkkusesta, jota hän 
piti luonteeltaan ylpeänä: 

”Tämä Virkkusen heppu oli 
sitten yöllä nukahtanut teltassa 
niin likelle kaminaa, että hänen 
suuri karttalaukkunsa oli kallis-
tunut kaminaa vasten. Ja koska 
laukku oli kuttaperkkaa, se lei-
mahti tuleen ja kun miehellä 
itsellään oli pitkä parta, kun 
hän ei halunnut sitä lyhentää, 
leimahti se palamaan. Ja niin 
paloi naamarustinki ja alkoi 
matka sairaalaan. Siellähän 
Virkkunen sitten torkkui niin 
kauan, että sota loppui.” 

Jotenkin artikkelin laatijasta tuntuu, 
että Laitinen on ollut valmis unohta-
maan menneet, sillä toisaalla hän 
kertoo, miten Virkkunen tuli sodan 
jälkeen Enon Paukkajalle komppani-
an miesten luo ja tunnusti tavattaessa: 
”Minä vuodatin tässä sodassa visvaa 
enkä verta.” 

Haavoittuminen Impilahden Siiras-
sa vuoden 1940 talvella oli päällikölle 
nolo sattuma, jonka seuraukset hänen 
oli kestettävä. 

Välirauhan aika 

Virkkusen tapaamme niin sanotun 
välirauhan vuotena komppanian pääl-
likkönä Kontiolahdelle sijoitetussa 
9. Prikaatissa. Siellä palveli runsaas-
ti Kollaan taisteluissa ansioituneita 
upseereita. Virkkunen ylennettiin 
kapteeniksi vuonna 1940. Nyt kolme-
kymmenluvun vakanssipula oli väis-
tynyt puolustusvoimien kasvaessa ja 
uralla etenemiseen näytti tarjoutuvan 
tilaisuuksia. 

Päällikkönä  
ja komentajana 

Jatkosotaan Virkkunen lähti pohjois-
karjalaiseksi mielletyn Kalpadivisi-
oonan (7. D) riveissä. Palvelu alkoi 
eversti A. Kuistion komentamassa 
Kontiolahdella perustetussa varus-
miesrunkoisessa Jalkaväkirykmentti 
7:ssä sen 6. Komppanian päällikkönä 
legendaarisen ”Motti-Matin” majuri 
Matti A. Aarnion pataljoonassa.

Kontioleppälahden taistelussa hei-
näkuun 16. päivänä Aarnion pataljoo-
nan rinnalla hyökänneen I Pataljoonan 
komentaja kapteeni Sulo Marttinen 
kaatui. Kiivasrytmisessä tilanteessa 
eversti Kuistio määräsi kapteeni Virk-
kusen ottamaan komentoonsa johtajatta 
jääneen pataljoonan. Se oli hyökän-
nyt rinnan Virkkusen komppanian 
kanssa. Määräys jäi lyhytaikaiseksi 
ja Virkkunen siirtyi jo viikon kuluttua 
rykmentin yleisesikuntaupseerin tehtä-
vään. Kuistio oli määrännyt Virkkusen 
vaihtamaan tehtäviä virkaiältä vanhem-
man Väinö Hahtelan kanssa. 

Kalpadivisioonassa palvellessaan 
Virkkunen yleni majuriksi. Hän toimi 
pataljoonankomentajana vuoden 1942 
tammikuusta alkaen Kevyt Osasto 
15:ssä sekä Jalkaväkirykmentti 51:ssä. 
Kevyt Osasto 15:n historiassa todetaan, 
että Virkkusella oli ”käytännönläheinen 
tapa suhtautua miehistöönsä”. Varus-
miesrunkoisessa rykmentissä toimi-
maan tottunut Virkkunen kohtasi Kevyt 
Osasto 15:ssä reserviläispataljoonan, 
jota painoi upseeripula, heikentynyt 
taistelukuri ja taisteluväsymys. Virk-
kunen joutui sovittamaan tekemiset 
tarkoin, mutta oli sanavalmis ja omasi 
arkipäivän huumorintajua. Tätä osoittaa 
Kalvantaival -teokseen kirjattu tarina 
Kohteliaisuutta. Se osoittaa Virkkusen 

Majuri Arto Virkkunen
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sanavalmiuden ja oivan tilanteiden hal-
linnan, mutta toisaalta joustavuuden 
sotilaskurissa. Perusluonteelleen us-
kollisena Virkkunen puhui kuitenkin 
vielä viimeisessä päiväkäskyssä 9. 
heinäkuuta 1942 kevyelle osastolleen 
suursuomalaisuuden arvoista. Oliko tuo 
päiväkäsky tarkoitettu enemmän kor-
keiden esimiesten ja historioitsijoiden 
luettavaksi vai rivimiesten omaksutta-
vaksi, jää tämän lukijan pohdittavaksi. 
Osaston huolellisesti kootun historian 
Kaltimosta Kopovaan kirjoittanut Ari 
Hirvonen on todennut tämän aktiiviup-
seerin pystyneen sietämään kohtaami-
aan epäsotilaallisia elementtejä. 

Virkkunen siirtyi vuoden 1942 hei-
näkuussa Jalkaväkirykmentti 51:n I Pa-
taljoonan komentajaksi. Pataljoona oli 
vanhemmista miehistä koottu. Se oli si-
joitettu tuossa vaiheessa 7. Divisioonan 
reservinä kenttävarustustöihin ja työ-
palveluun. Pataljoonan miehet olivat 
odottaneet kotiutuvansa muun ryk-
mentin kanssa ja tuskin tämän joukon 
taisteluinto oli parhaimmasta päästä. 
Varmaan siirto Aunuksen Ryhmän esi-
kuntaan oli helpotus nuorelle majurille. 

Kokemusta toiminnasta suuressa 
esikunnassa Virkkunen sai Äänislin-
nassa. Siellä hän palveli myös siinä vai-
heessa, kun puna-armeijan hyökkäys 
alkoi kesällä 1944 Kannaksella. Kesä-
kuun 20. päivänä Suomen suurimmaksi 
varuskunnaksi mainitun Äänislinnan 
joukkojen ja laitosten taistelukelpoi-
sista miehistä muodostettiin kolmen 
komppanian vahvuinen Osasto Virk-
kunen Aunuksen Ryhmän komentajan 
kenraaliluutnantti Paavo Talvelan re-
serviksi.

Osasto V ilmestyy eteemme Paavo 
Talvelan muistelmien Sotilaan elämä 
II. osassa komealla maininnalla: ”Ky-
symyksessä oli majuri - - - Arto H. 
Virkkusen komentama, Äänislinnan 
selustanjoukoista muodostettu Moot-
toroitu Taisteluosasto V.” Aunuksen 
Ryhmän komentaja siirsi osaston Pa-
lalahteen. Se taisteli Käsnäselän ete-
läpuolella Muljanalammen seudulla 
7. ja myös 8. Divisioonan joukkojen 
tukena heinäkuun 5. päivästä alkaen 
varsin sekasortoisissa tilanteissa. 
Osasto irrotettiin taisteluista kaksi 
päivää myöhemmin ja se siirtyi auto-
kuljetuksin Syskyjärvelle U-aseman 
taakse Aunuksen Ryhmän reserviksi. 
Siellä Osasto Virkkunen purettiin. 

Kun majuri tapasi kenraaliluutnant-
ti Talvelan 8. heinäkuuta, Virkkunen 
kertoi tälle käydyistä taisteluista ja siitä 
miten osaston ryhti oli parantunut ensi 
taistelua seuranneen oman vastaiskun 
jälkeen. Talvela on merkinnyt muistiin, 
että Virkkunen ilmoitti jo nyt voivan-
sa luottaa omaan joukkoonsa. Hänen 
Äänislinnasta koottua osastoaan ei voi 
koostumukseltaan pitää helpoimmin 
hallittavana. Nähtävästi komentaja hal-
litsi kirjavan väkensä ja myös Taistelu-
osasto Virkkuseksi kootut neljä muuta 
vajaavahvuista pataljoonaa.

Oman joukko-osaston Virkkunen 
sai komentoon, kun hän otti vastaan 
Jääkäripataljoona 6:n everstiluutnantti 
Tapio Peitsaralta elokuun 2. päivänä 
Ilomantsin itäpuolella valtakunnan ra-
jalla Piilovaarassa. 

Uusi komentaja oli koulutukseltaan 
ja taustoiltaan kiväärijalkaväen miehiä. 
Virkkusen omia sanoja käyttäen hän oli 
”musta jalkaväkimies”. Kirjoittajalle 
on muodostunut vuosien varrella käsi-
tys, että Ratsuväkiprikaatin henkilöva-
linnoissa vuoden 1944 kesällä etsittiin 
joukkoihin komentajia, joihin saatettiin 
luottaa aiemman toiminnan perustella. 
Palvelusta ratsuväessä ei annettu suo-
siopisteitä. Liioin ei edellytetty, että 
jääkäripataljoonan komentajalla olisi 
ollut kokemuksia keveistä joukoista.

Eräässä Jääkäripataljoona 6:n vuo-
sittaisessa asevelikokoontumisessa 
tulivat näkyviin komentajan ja hänen 

pienen esikuntansa sodan aikaiset 
henkilösuhteet. Arvi Paloheimo totesi 
varsin varovaisin äänenpainoin, miten 
esikunnan miehet totesivat Virkkusen 
halun olla edessä ja lähempänä alai-
siaan kuin edellinen komentaja. Eril-
lisestä komentajan teltasta luovuttiin. 
Everstiluutnantti Peitsaraa saattoivat-
kin tämän kirjoittajan mielestä painaa 
korkeissa esikunnissa opitut tavat. Hän 
halusi kaiketi alitajuisesti pysyttäytyä 
komentajan yksinäisyydessä. 

Vain muutaman päivän päästä uusi 
komentaja johti joukkonsa pataljoonan 
raskaimpaan taisteluun. Välittömästi 
rajalinjan takana kohoavan hallitsevan 
vaarakylän – Lutikkavaaran - puna-
armeija oli linnoittanut Moskovan 
rauhan aikana ja saattoi tukeutua siellä 
oleviin kenttälinnoitteisiin. Lutikka-
vaaran musta lauantai – elokuun viides 
päivä oli edessä. Jääkäri Antti Bagge 
on muistellut rivimiehen kokemaa seu-
raavasti:

”On annettu määräys, että Jää-
käripataljoona 6:n 3. Komp-
pania hyökkää Lutikkavaaran 
mottia vastaan. - - - kun tykistö 
antaa keskityksen naapurin ase-
miin ja tykistö keskittää, mutta 
kranaatit putoavat juuri sopi-
vasti keskuuteemme, tappioita 
tulee. Lähdemme etenemään ja 
pian huomaamme, että meidän 
joukkueen kohdalle sattuu avoin 

Asekätkennästä pidätettyjä Lääninvankilan pihalla. Keskellä kenraa-
liluutnantti A. F. Airo ja vasemmalla majuri Arto Virkkunen.
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tasainen pelto, jossa suojana on 
vain puoleen sääreen ulottuva 
heinä ja venäläisillä on pellon 
ylälaidassa kaivetut asemat. 
Lähdemme yrittämään eteen-
päin, venäläiset tulittavat pitkin 
pellon pintaa - - -.” 

Rämäpäisestä hyökkäyksestä oli 
luovuttava tuolta päivältä. Venäläiset 
totesivat samassa vaiheessa tilanteen-
sa vaikeutuneen, koska suomalaisten 
kiilat työntyivät eri suunnista toisiaan 
tavoitellen Lutikkavaaran itäpuolelle. 
Puna-armeijan 289. Divisioonan johto 
päätti luopua Lutikkavaarasta paikal-
lisesta puolustusvoitosta huolimatta. 
Tuon voiton hedelmistä venäläisten oli 
kuitenkin luovuttava elokuun 6. päivän 
aamuna ja vedettävä joukkonsa itään. 
Taistotantereen jäätyä Jääkäripataljoo-
na 6:n miehille nämä saattoivat eva-
kuoida kaatuneensa Lutikkavaaran 
peltoaukeilta. Kaatuneiden riviä kat-
selleessaan majuri Virkkunen totesi 
luutnantti Arvi Paloheimolle: ”Siinä 
on kallista viljaa.”

 Virkkusen taktillisista kyvyistä ja 
taidoista on vaarallista antaa arviota 
sotavuosien toiminnan pohjalta. Mer-
kittäviin mainetekoihin hyökkäyshen-
kiseksi luonnehdittu toiminnan mies ei 
yltänyt, mutta selvästi on osoitettavissa, 
että häneen luotettiin. Vähäväkisessä 

maassa olemme oppineet arvostamaan 
upseereita, joiden tavoitteena on ollut 
saada vastapuoli vetäytyvään liikkee-
seen uhkaamalla tämän yhteyksiä. 
Tähän tarjoutui tilaisuus laajoilla kor-
pialueilla, missä tämänkaltainen ope-
rointi oli mahdollista. Kun vastustaja 
oli saatu liikkeeseen, sen ei enää sallit-
taisi pysähdellä. Tällaisen taistelutavan 
mestarina on pidetty syystä Ilomant-
sin taistelun voittajaa kenraalimajuri 
Erkki Raappanaa. Kun hänen alais-
tensa toimintatila oli Lutikkavaarassa 
maastollisesti suppea, nämä joutuivat 
nopeaan menestykseen pyrittäessä 
hyökkäämään suoraan rintamassa vi-
hollisasemia vastaan. Lutikkavaaran 
hyökkäystä ei voida pitää taktillisesti 
loppuun harkittuna. Venäläisten mah-
dollisuuksia tehokkaan puolustuksen 
järjestämiseen linnoitetuissa asemissa 
ei osattu oikein arvioida. Rintamahyök-
käys tuli liian kalliiksi. 

”Aseeton kansa on 
kelvoton”

Muutos näyttävästi edenneeseen up-
seerin uraan oli edessä, kun Päämaja 
komensi syyskuun 11. päivänä majuri 
Virkkusen Mikkeliin ja määräsi Jääkä-
ripataljoona 6:n komentajaksi majuri 
Carl Olof Lindemanin.

Päämajassa Virkkusen palveluspai-
kaksi osoittautui operatiivisen osaston 
maavoimatoimisto. Muutos saattoi 
ulkopuolisesta tuntua silloin lähes ta-
vanomaiselta, mutta tuossa vaiheessa, 
jolloin aselepo oli jo astunut voimaan, 
moni asia muuttui armeijan piirissä. 
Asekätkentä, jota olisi parempi kutsua 
aseiden hajavarastoinniksi pahojen päi-
vien varalle, oli etenemässä toteutus-
vaiheeseen. 

Toiminnan johtajan, eversti Nih-
tilän apulaiseksi valikoitunut evers-
tiluutnantti Usko Sakari Haahti etsi 
organisaationsa sisärenkaaseen rin-
tamataisteluissa komentajina kun-
nostautuneita maanpuolustushengen 
kyllästämiä isänmaan ystäviä, joihin 
hän saattoi aiemman tuntemuksen 
pohjalta varauksetta luottaa. Majuri 
Virkkunen toimi asekätkennän sisä-
renkaassa eli keskusjohdossa eversti-
luutnantti Haahden apulaisena. 

Asekätkentäjutun päättyessä 
9.4.1948 oikeus määräsi Virkkuselle 
kaksi vuotta vankeutta, mutta 32 kuu-

kaudeksi venynyt pidätysaika aiheut-
ti sen, että vuoden 1948 huhtikuussa 
Virkkunen oli vapaa mies. Hän saattoi 
ryhtyä hoitamaan virkaansa Pääesikun-
nan huolto-osastossa. Silloin ei vielä 
tiedetty, että vasta kymmeniä vuosia 
myöhemmin kansa osaisi arvostaa ase-
kätkijöiden uhrautuvaa työtä.

Vapautuneesta miehestä saattoi 
näyttää siltä, että pitkä pidätysaika oli 
hidastanut etenemistä puolustusvoimis-
sa. Oman kadettikurssin miehet opiske-
livat jo Sotakorkeakoulussa. Virkkunen 
hakeutui nopeasti siviilielämään,

Siviilielämässä

Kadettikunnan toiminnassa Virkkunen 
oli ollut mukana jo 1930-luvulla, jol-
loin hän toimi Lahden ja Viipurin ka-
dettipiireissä eri tehtävissä. 

Sodan jälkeen Virkkunen oli valit-
tu Kadettikunnan hallituksen jäseneksi 
vuodeksi 1945 ja hän jatkoi sihteerin 
tehtävässä vuonna 1949. Silloin hän 
toimi vain yhtenä numerona ilmes-
tyneen Kylkiraudan toimitussihteeri-
nä. Kadettikunnan äänenkannattajan 
numeroa (13/1949) on luonnehdittu 
lehden linjanvetonumeroksi. Sen si-
vuilla Kadettikunnan puheenjohtaja 
kenraalimajuri Kai Savonjousi totesi, 
että upseeriston arvostuksen aallon-
pohja oli nyt – vuonna 1949 – ohitettu 
ja tie kohti valoisampaa tulevaisuutta 
avautui. Siirryttyään vakuutusalalle 
Turkuun Virkkunen toimi vielä Lou-
nais-Suomen ja Turun kadettipiireissä 
ja niiden piiritoimikunnissa vuoteen 
1958.

Siviiliura aukeni vakuutusalalta, 
missä hän loi uuden uran. Virkkunen 
aloitti vuonna 1950 vakuutusyhtiö 
Sammossa Turussa. Sieltä hän siirtyi 
Jälleenvakuutusyhtiö Sampsaan ja 
palasi vuonna 1970 varatoimitusjoh-
tajaksi Sampo-Tarmoon, josta siirtyi 
aikanaan eläkkeelle. 

Tunnettuna koira- ja kennelmiehe-
nä sekä taitavana organisaattorina Arto 
Heikki Virkkunen valittiin Suomen 
Metsästäjäliiton puheenjohtajaksi 1963 
ja hän oli myös Suomen Kennelliiton 
hallituksen jäsen vuosina 1959─1969. 

Aktiiviupseeriuran jäätyä taka-
alalle Virkkunen kirjoitti alojen lehtiin 
sotilas-, vakuutus- ja kennelaiheista.

Omat julkaisut suuntautuivat koira-
harrastuksen myötä kennelmaailmaan. 

Everstiluutnantti Arto Virkkunen 
julkaisi vuonna 1960 teoksen, 
jossa muisteli asekätkentää ja 
pidätysaikaansa.
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Hän toimitti Saksanseisoja-Kerhon 
10-vuotisjulkaisun vuonna 1953 ja 
Saksanseisojan koulutusta käsittelevän 
oppaan vuonna 1969 yhdessä Heikki 
Sarparannan kanssa. Tällä tavoin 
kahden joukko-osastotoverin – olivat-
han molemmat Jääkäripataljoona 6:n 
miehiä – tiet kohtasivat yhteisen har-
rastuksen ja kirjan merkeissä.

Asekätkentäajan ja eritoten pidätys-
ajan muistoja Virkkunen tilitti vuonna 
1960 ilmestyneessä teoksessa Sörnäis-
ten yleisesikunta. On mielenkiintoista 
todeta, kuinka paljon kirjallisia töitä 
valmistuikaan vangittujen padotuista 
tunteista vankeusvuosien jälkeen ja jo 
vankilavuosina. Tämä näkyi asekätki-
jöiden ja sotaan syyllisiksi tuomittujen 
kirjallisessa tuotteliaisuudessa. Reino 
Arimo on todennut kirjoittamistaan oh-
jesäännöistä: ”Vankilassa oli täydel-
linen kirjoitusrauha. Kävelytunneilla 
saattoi kyselemällä tarkistaa kaipaa-
mansa yksityiskohdat alojen asiantun-
tijoilta ja luottaa siihen, että aikanaan 
kirjojen tarkastusmenettely ei kohtaisi 
vaikeuksia.”  

Virkkusen ylennys reservissä evers-
tiluutnantiksi vuonna 1958 osoitti, että 
hänen työtään isänmaan asialla ei ollut 
unohdettu. Harvoin Virkkunen osal-
listui maanpuolustusrientoihin. Oman 
pataljoonansa – Jääkäripataljoona 6:n 
tapaamiseen hän osallistui vuoden 
1968 marraskuun 10. päivänä Lah-
dessa. Siellä hän puhui kokoontuneelle 
joukolleen varuskunnan lippukentällä 
aiheesta Jääkäripataljoona 6 Ilomantsin 
taisteluissa elokuussa 1944. Eräitä tar-
kennuksia tehtyään Virkkunen saattoi 
puheensa esitelmäksi ja monisteasuun.  

Everstiluutnantti Arto Heikki Virk-
kunen kuoli 15. heinäkuuta 1980 saa-
vutettuaan  69-vuoden iän.

Kirjoittaja on everstiluutnantti evp. 
Hän on tutkinut laajasti sotahistoriaa 
ja on tuottelias kirjailija.

 
 * Nootitettu lähdekirjallisuudella 

varustettu artikkeli on saatavissa toi-
mitukselta ja artikkelin kirjoittajalta. 

Kohteliaisuutta
Tarina ”Kalvan taipaleelta II” –julkaisusta
 
Kevyt Osasto15, jossa komentajat olivat vaihtuneet 

jo pari kolme kertaa, oli Kopovan korpeen sijoittuessaan 
tammikuussa 1942 saanut komentajakseen Virkkusen. Vä-
syneet ja paljossa liemessä olleet osaston enolaiset miehet 
olivat väsyneet näihin komentajavaihdoksiin, eivätkä juuri 
kunnianteoin noteeranneet osastoon taas tullutta uutta 
miestä. Virkkunen alkoi tämän vuoksi alueella liikuskelles-
saan viedä kättä päähineeseen ja lausua ”Päivää”. Vastauk-
sena olivat ystävälliset päännyökkäykset, jopa kumarrukset 
ja ”päiväät”. Kun tätä oli viikkokausi jatkunut, oli jo päästy 
siihen, että miehet Virkkusen nähdessään säännöllisesti jo 
kaukaa toivottivat hänelle ”Päivää”. 

Tässä vaiheessa saapui Antti Svensson (kenraalimajuri 
Antero Svensson oli 7.Divisioonan komentaja vuosina 
1941-1943) tarkastamaan asemia. Kuljettiin kapeaa polkua. 
Svensson edellä, Virkkunen perässä. Mies kivääri olalla tuli 
vastaan ja nähdessään Svenssonin valkeassa turkissaan 
pysähtyi polun sivuun, kumarsi jo etäältä syvään ja lausui 
kuuluvasti: ”Päivää”. ”Päivää, päivää”, vastasi Svensson ja 
vei kättään päähineeseensä. Parin sadan metrin päässä 
uudistui lähes samanlainen tapaus. Kun sitten oli edetty 
niin pitkälle, ettei ääni enää kantanut tervehtijään saakka, 
Svensson kulkiessaan kysyi olkansa yli:

- Ei nämä kunniaa tee?
- Ei ne tee, Herra Kenraali, vastasi Virkkunen, mutta ne  
  ovat muuten kohteliaita.
- Kohteliaita, tavattoman kohteliaita, en minä ole mis- 
  sään nähnyt näin kohteliaita miehiä, totesi kenraali.    
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Ajatus Kadettikunnan jäsenleh-
den perustamisesta esitettiin 
sangen aikaisin, sillä jo toises-

sa vuosikokouksessa vuonna 1922 vän-
rikki Leo Boijer-Spoof (myöhemmin 
Poijärvi) ehdotti pari kertaa vuodessa 
ilmestyvän julkaisun perustamista. 
Tuolloin eivät varat ja voimatkaan 
vielä riittäneet lehden perustamiseen, 
mutta ajatus jäi itämään. Eräänlaise-
na Kylkiraudan esiversiona voitaneen 
pitää vuodesta 1926 alkaen painettua 
ja jäsenistölle jaettua vihkosta, johon 
oli painettu vuosikertomus ja vuosi-
kokouspöytäkirja. Tähän vihkoseen 
suunniteltiin aluksi myös varsinaista 
jäsenlehteä. 

Vuonna 1933 silloinen Kadettikun-
nan puheenjohtaja majuri Urho Täh-
tinen ehdotti uudelleen omaa lehteä. 
Asia eteni siten, että vuoden 1934 

vuosikokous siunasi tämän ehdotuk-
sen ja tästä vuoden kuluttua keväällä 
1935 hyväksyi valmiin ehdotuksen 
jäsenlehdestä. Tämän jälkeen asiat al-
koivat edetä nopeasti. Johtokunta ni-
mitti lehdelle toimittajakunnan, joka 
suunnitteli kirjoitukset kapteeni Matti 
Aarnion johdolla, hankki kuvat, hoiti 
ilmoitukset ja teki painatussopimuksen. 
Kontrolli oli kuitenkin kova, sillä joh-
tokunta otti itselleen toimituskunnan 
roolin ja tarkasti kirjoitukset. Samalla 
Kadettikunnan puheenjohtajasta tuli 
lehden päätoimittaja. Tämä käytäntö 
säilyi vuoteen 1958 saakka, jolloin 
päädyttiin erilliseen päätoimittajaan.

Alun perin lehdelle ajateltiin nimeä 
Simppu, mutta se katsottiin lopulta 
sopimattomaksi. Siksi järjestettiin ni-
mikilpailu, johon tuli ehdotuksia 34 
kappaletta. Näistä parhaiksi arvioitiin 
Olavi Huhtalan esittämä ”Kylkirauta” 
ja Yrjö Vasaman esittämä ”Kalpa”. 
Myöhemmin vuonna 1975, sittemmin 
Kadettikunnan puheenjohtajanakin 
toiminut ja Kadettikunnan kunniajäse-
neksi kutsuttu kenraaliluutnantti Olavi 
Huhtala muistelee: ”Tuon Kylkiraudan 
saatesanoiksi esitin lehdessä sittemmin 
joka numerossa nähdyt säkeet ´Vyötti 
miekan vyötärölle, kupeellensa kylki-
raudan´, jotka muistelin Kalevalassa 

olleiksi, mutta valitettavasti en ole löy-
tänyt tuollaista kohtaa kansalliseepok-
sestamme.” Tämän säkeen on sanottu 
tulleen myös Yrjö Vasaman kynästä.

Alkuvuosina Kylkiraudassa oli jä-
senuutisten lisäksi melko ”arvokkaita” 
artikkeleita. Haminan ja Haapaniemen 
kadettikoulut ja niiden perinteet olivat 
usein käsiteltyjä aiheita. Joukossa oli 
myös erilaisia sotatieteellisiä tutkimuk-
sia ja jopa isänmaallisia runoja. Kylki-
raudan numero 10 joulukuussa 1940 
oli omistettu Kadettikunnan talviso-
dassa kaatuneille 103 sankarivainajalle. 
Tämän jälkeen Kylkiraudan ilmesty-
misessä seurasi sodista johtunut vuo-
sien tauko. Sotien jälkeen oli lehden 
uudelleen aloittamisessa huomattavia 
käynnistysvaikeuksia, sillä seuraava 
numero ilmestyi vasta vuonna 1947. 
Sodan jälkeiset vuodet olivat Kylki-
raudan kannalta muutenkin vaisumpia, 
sillä numeroissa oli vähän artikkeleita 
ja nekään eivät juuri käsitelleet kovin-
kaan ajankohtaisia asioita. Vähitellen 
1950-luvun kuluessa Kylkirauta kui-
tenkin alkoi taas piristyä, sisältö mo-
nipuolistua ja sen arvostuskin koheni. 
Tärkeintä oli, että nuoret upseerit al-
koivat taas kirjoittaa lehteen ajankoh-
taisistakin asioista. Esimerkiksi vuonna 
1957 lehteä ilmestyi peräti 6 numeroa. 

Kadettikunnan oman lehden – Kylkiraudan 
-  ensimmäinen numero ilmestyi 75 vuotta sitten 
toukokuussa 1935. Lukijan käsissä oleva numero 
on järjestykseltään 247:s. Päätoimittajia lehdellä 
on ollut kaksikymmentä. Vuosien saatossa lehti 
on muuttanut luonnettaan. Alkuvuosina lehti 

palveli lähinnä kurssimatrikkelina ja Kadettikunnan 
tiedotuskanavana, myöhemmin lehti on saanut 

yhdistystiedottamisen lisäksi myös yleistä 
maanpuolustuksellista ja sotilasammatillista sisältöä.

Kylkiraudan 75 vuotta
Teksti: Marko Laaksonen & Marco Krogars

Vänrikki Leo Boijer-Spoof (myö-
hemmin Poijärvi) 2. kadettikurssilta 
esitti jo vuonna 1922 Kadettikun-
nan jäsenlehden perustamista.
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Kylkirauta heijasteli aikaansa myös 
1960- ja 1970- luvuilla. Erilaiset yh-
teiskunnalliset keskusteluaiheet olivat 
usein lehden palstoilla. Kadettien kir-
joituksia esiintyi aika ajoin: vaikuttaa 
siltä, että kadettien osuutta kirjoitta-
jistossa on pyritty aina silloin tällöin 
lisäämään, mutta jossakin vaiheessa 
heidän kirjoituksensa ovat taas hävin-
neet. Sama pyrkimys kadettien kirjoi-
tusten lisäämiseksi jatkuu edelleenkin. 

Ulkoasultaan Kylkirauta oli al-
kuvuosikymmeninä mustavalkoinen. 
Ensimmäinen suurempi muutos tapah-
tui vuonna 1958, kun kansi muutettiin 
värilliseksi. Lehden ulkoasua kehitet-
tiin edelleen 1970- ja 1980-luvuilla 
modernimpaan suuntaan. Nykyisen 
ulkoasunsa ja kokonsa Kylkirauta sai 
päätoimittaja Marco Krogarsin aikana 
2000-luvun vaihteessa. Samassa yh-
teydessä lehti painottui ”maanpuolus-
tuksen ja johtamisen erikoislehdeksi”. 
Vuosituhannen vaihde oli vilkasta ar-
vokeskustelun aikaa. Aiemmin arvo-
pohjaltaan yhtenäisessä upseeristossa 
näkyivät yhteiskunnallisen muutoksen 
vaikutukset. Arvoperustan muutoksia 
on seurattu Kadettikunnan toimesta 
1990-luvulta alkaen. Erot vanhempi-
en ja nuorempien upseerisukupolvien 
välillä ovat tällä hetkellä suuremmat 
kuin koskaan aiemmin.

Aika ajoin on esiintynyt keskus-
telua Kylkiraudan ja Sotilasaikakaus-
lehden välisestä työnjaosta. Tähän 
keskusteluun ovat yleensä liittyneet 
myös kysymykset Kadettikunnasta ja 
Upseeriliitosta. Viimeksi tehty linja-
us Kylkiraudan sisällöstä on, että se 
keskittyy jäsentiedottamisen lisäksi 
maanpuolustukseen ja johtamiseen. 
Vaikka näitä voidaan tulkita monella 
tapaa laveastikin, on linjaus helpottanut 
lehden artikkeliaiheiden suuntaamis-
ta ja välirajan vetämistä sisarlehteen. 
Tässä yhteistyö Sotilasaikakauslehden 
kanssa on toiminut hyvin ja artikkeleita 
on joskus ohjattu lehdestä toiseen sillä 
perusteella, että se sisällöltään sopii pa-
remmin toisen lehden sivuille.

Kirjoitus perustuu lähinnä Jyri 
Paulaharjun (1995) ja Olavi Huhta-
lan (1975) kirjoituksiin Kylkiraudassa.

Kylkiraudan sisällysluettelosi-
vulla on kaksi kylkirautaan viittaa-
vaa runosäettä. Näistä ensimmäinen 
”Vyötti miekan vyötärölle, kupeellensa 
Kylkiraudan” on Kadettikunnan pit-
käaikaisen pääsihteerin Mikko Virran-
kosken selvityksen mukaan ilmeisesti 
lehden ensimmäisen toimitussihtee-
rin kapteeni Yrjö Vasaman käsialaa. 
Jälkimmäinen säe ”Teiss on taiston 
tuilta peistä, kylmyyttä myös Kylki-
raudan” on sen sijaan runoilija Eino 
Leinon kynästä. Viidennellä luokalla 
ollessaan Eino Leino sairastui tulirok-
koon ja joutui eristetyksi vanhimman, 
kansantieteilijänä toimineen veljensä 
työhuoneeseen, mistä löytyi mittava 
kirjasto. Einon aika kului opiskellen, 
lukien ja kirjoittaen. Siellä hän tutustui 
majuri Affleckin eli Simo Hurtan (noin 
1660–1725) tarinaan. Majuri Affleck 
toimi 1700- luvulla Sotkamon vouti-
na varsin yksinvaltaisesti. Hänen sa-
notaan olleen säälimätön veronkerääjä 
ja pitäneen suurta koiraa - tästä nimi 
”Hurtta”. Eino Leinon runokokoelma 
”Simo Hurtta. Runoja isonvihan ajoil-
ta” ilmestyi vuonna 1904. Sen kol-
mannessa runossa ”Kotikuria”, Simo 
Hurtta hoputtaa miehiä sotaan maahan 
hyökänneitä venäläisiä vastaan: 

”Luutnantti! Tää askar rauhan
teitä veltostuttaa varmaan;
joskus teille tenhon lauhan
vei ne myöskin miehen harmaan.
Aikaa kolme päivää saatte:
ensin lähtömaljat juotte,
sitten lähtösuukot jaatte,
sitten lähtölaulut luotte.”

Mutisee Björn Finne: ”Tokko
täss’ ois sentään kiire parhain?”
Hurtta hymyilee: ”Mies sokko!
Sankarkuolo liian varhain
kellekään ei koita koskaan.”
Ja hän viittaa kädellänsä. -
Vaikenee Björn Finne, joskaan
tuost’ ei tuiki mielissänsä.

Affleck lausuu: ”Arnkil! Teistä
pitänyt jo olen kauan,
teiss’ on taiston tulta, peistä,
kylmyyttä myös kylkirauan.
Teidän olkoon tästä saakka
lähin valta Hovilassa,
vallan vastuu myös ja taakka,
kun en itse kantamassa.” 

Everstiluutnantti Martti Sinerma 
on ollut Kylkiraudan pitkäaikai-
sin päätoimittaja. Hän toimi tässä 
tehtävässä vuosina 1973 – 87, 
siis 14 vuotta.

Kylkiraudan päätoimittajat:

1. Maj Urho Tähtinen 1935 -36
2. Ev Aladár Paasonen 1937 - 40
3. Ev Kai Savonjousi 1947- 48
4. Ev Olavi Huhtala 1949 - 52
5. Evl Matti Hurme 1953 - 54
6. Evl Eero Larinen 1955
7. Ev Viktor Vähätupa 1956 - 57
8. Kenrm Reino Arimo 1958
9. Evl Keijo J Mikola 1958 - 59
10. Evl Eero Korpikoski 1960 - 68
11. Evl Armas Salin 1968 - 73
12. Evl Martti Sinerma 1973 - 87
13. Evl Kari F Jääskeläinen 1988 - 

90
14. Evl Markku Iskanius 1991 - 92
15. Maj Tapio Niitynperä 1993 - 94
16. Evl Kari Sainio 1995 - 98
17. Komkapt Marco Krogars 1999 - 

2002
18. Maj Aki-Mauri Huhtinen  2002 

- 2005
19. Evl Jari Rantapelkonen 2005 - 

2007
20. Komkapt Marko Laaksonen 

2008 - 



pääsihteerin palsta

Kadettikunnan  
arvokeskustelu jatkuu

Kadettikunnan syksyn arvose-
minaarin otsikkona on ”Mikä 
on arvokasta ja oikeaa?” Se-

minaari käynnistää Kadettikunnan, 
Reserviupseeriliiton ja Maanpuolus-
tuskorkeakoulun Johtamisen ja soti-
laspedagogiikan laitoksen yhteisen 
tutkimushankkeen ”Nuoriso, arvot 
ja maanpuolustus”. Myös Poliisiam-
mattikorkeakoulu osallistuu uutena 
yhteistoimintatahona syksyn arvose-
minaariin. Maamme puolustuksen suo-
rituskyky nojaa voimakkaasti kansan 
korkeaan maanpuolustustahtoon ja 
yleiseen asevelvollisuuteen. Onko näin 
myös tulevaisuudessa? Toteutamme 
tutkimushankkeen, jossa pyritään sel-
vittämään informaatioajan sosiaalisen 
median verkostoissa viihtyvän nuori-
son arvoja ja asenteita sekä suhtautu-
mista yleiseen asevelvollisuuteen ja 
maanpuolustukseen. Ajanmukaistam-
me ja toteutamme lähivuosina myös 
Kadettikunnan omalle jäsenistölle 
suunnattavan arvotutkimuksen. Tuleva-
na syksynä odotamme mielenkiinnolla 
puolustusministeri Jyri Häkämiehen 
asettaman Siilasmaan työryhmän ylei-
sen asevelvollisuuden yhteiskunnallisia 
vaikutuksia tutkivan selvitystyön tulok-
sia. Emme seuraa erilaisia selvitystöitä 
sivusta, vaan osallistumme yhteiskun-
nalliseen arvokeskusteluun eri fooru-
meilla. Jäsenistömme voi edelleenkin 
osallistua Siilasmaan työryhmän työs-
kentelyyn internet -osoitteessa www.
oikeusvaivelvollisuus.fi. 

Kadettikunnan 
vaikuttavuus syntyy 
toiminnan kautta

Kadettikunnan vaikuttavuutta voidaan 
arvioida muun muassa Kadettikunnan 
ylläpitämien internet-sivustojen tieto-
hakujen lukumäärää ja kohteita analy-
soimalla. Näille sivustoille tehtiin viime 
vuonna miljoonia tietohakuja. Suosi-
tuin hakusana oli talvisota. Kadettipii-
rien alueellinen vaikuttavuus ilmenee 

vastaavasti niiden jäsenten esiintymi-
sinä kouluissa sekä maanpuolustus- ja 
turvallisuuspoliittisissa tilaisuuksissa. 
Näihin tilaisuuksiin osallistui noin  
75 000 Kadettikunnan ulkopuolista 
henkilöä, joista opettajia oli noin 300 ja 
koululaisia 6 000. Kadettikunnan inter-
netissä oleviin historian ja turvallisuus-
politiikan opetusmateriaaleihin saadaan 
merkittävä lisäys ensi vuonna, kun 
suurhanke Suomi muuttuvassa maail-
massa –multimediaoppimisympäristö 
valmistuu ja  jaetaan maamme kou-
luille. Internet-pohjaiset opetustuotteet 
eivät kuitenkaan voi korvata ihmistä, 
joten kannustan jäsenkuntaa edelleen 
aktiiviseen yhteistoimintaan koulujen 
ja paikallisten yhteistoimintatahojen 
kanssa. Julkisuudessa on esitetty väite, 
ettei koulujen opetusohjelmissa kerro-
ta kovin paljon sodistamme. Väite ei 
täysin pidä paikkaansa. Kadettikunta 
on vuosikausia tehnyt hyvää yhteis-
työtä Opetushallituksen ja Historian 
ja yhteiskuntaopin opettajien liiton 
edustajien kanssa asianmukaisen ope-
tusmateriaalin tuottamiseksi maamme 
koulujen historian ja yhteiskuntaopin 
opetuksen tueksi. Esimerkkinä mai-
nittakoon Kadettikunnan ylläpitämä 
Veteraanien perintö – Itsenäinen Isän-
maa –verkkopohjainen opetusmateriaa-
li (www.veteraanienperinto.fi).

Kadettiupseerit  
1920-2010 –matrikkeli 
valmistuu lokakuussa

Matrikkelityö on etenemässä useiden 
vaikeuksien kautta viimeistelyvai-
heeseen. Merkittävimmän ongelman 
aiheuttivat vuoden 2000 matrikkelin 
puuttuvat valokuvat, mistä johtuen 
toimituskunta on joutunut pyytämään 
lukuisilta kadettiveljiltä uuden valo-
kuvan matrikkelia varten. Matrikkelin 
aineisto luovutetaan kirjapainolle elo-
kuun lopussa ja painotuote valmistuu 
erilaisten tarkastusvaiheiden jälkeen 
lokakuun puolivälissä. Matrikkeli 

lähetetään ennakkotilaajille suoraan 
kirjapainosta heidän ilmoittamaan-
sa osoitteeseen, mikäli matrikkeli on 
myös ennakkoon maksettu. Matrikkeli-
työn loppuun saattamiseen sopii hyvin 
meidän tunnuslauseemme Constantem 
Decorat Honor.

Kadettikunta 90 –
vuotta juhlatilaisuuden 
valmistelut käynnissä

Järjestömme täyttää ensi vuonna 90 
vuotta. Juhlistamme merkkitapahtumaa 
Kadettikunnan vuosipäivänä torstaina 
27.1.2011 Helsingin yliopiston juhla-
salissa klo 14.00 pidettävässä päiväjuh-
lassa. Pyydän Kadettikunnan jäseniä 
puolisoineen merkitsemään ajankohdan 
kalentereihinsa ja osallistumaan juhla-
tilaisuuteen.

Mukavaa juhannusta ja aurinkoista 
kesää toivottaen!

Juha Tammikivi 
juha.tammikivi@kadettikunta.fi
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Kadettikunnan sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin Kajaa-
nin varuskunnassa 27.3.2010. 

Kokouksessa oli läsnä 36 Kadettikun-
nan jäsentä ja valtakirjalla oli edus-
tettuna 72 jäsentä. Edellisen kerran 
vuosikokous on pidetty Kajaanissa 
vuonna 2000. 

Ennen kokousta Kainuun Prikaatin 
komentaja eversti Jukka Ojala kertoi 
valmiusyhtymän toiminnasta ja Kai-
nuun kadettipiirin puheenjohtaja evers-
ti Matti Pesonen toivotti osanottajat 
tervetulleiksi Kajaaniin. Kokouksen 
alussa palkittiin Helsingin kadettipiirin 
esityksestä vuoden kadettiupseeriksi 
nimetty everstiluutnantti Ilkka Kouri 
kenraaliluutnantti Kauko Pöyhösen 
rahaston stipendillä. Lisäksi luovutet-
tiin puolustusministerin päivämäärällä 
27.1.2010 myöntämät Kadettikunnan 
ansiomitalit ja Kadettikunnan hal-
lituksen kapteeni Jarno Limnéllille 
myöntämä kenraaliluutnantti Heikki 
Tilanderin stipendirahaston stipendi.

Kevätkokouksen avauspuheenvuo-
rossaan Kadettikunnan puheenjohtaja 
prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola 
totesi vuoden 2009 olleen erittäin on-
nistunut suomalaisen 230 -vuotisen 
upseerikoulutuksen juhlavuosi. Talous-
taantumasta huolimatta Kadettikunnan 
toiminta toteutettiin täysimääräisesti ja 
laadukkaasti. Hän totesi vuoden järjes-
töllisenä huippukohtana olleen Kadet-
tikunnan, Maanpuolustuskorkeakoulun 
Kadettikoulun, Haminan kaupungin, 
Reserviupseerikoulun ja Etelä-Ky-
men kadettipiirin yhteistoiminnassa 
toteuttama Haminan Kaaderiviikon-
loppu 1.-2.8.2009. Juhlaviikonloppu 
huipentui ”Haminan kadetit suoma-
laisessa yhteiskunnassa”-seminaariin, 
jossa valtiovallan tervehdyksen esitti 
puolustusministeri Jyri Häkämies.

Kevätkokouksen puheenjohtajiksi 
valittiin Kadettikunnan puheenjoh-
taja Juha-Pekka Liikola ja Kainuun 

kadettipiirin puheenjohtaja eversti 
Matti Pesonen. Puheenjohtaja kutsui 
sihteeriksi Kadettikunnan pääsihteerin. 
Järjestäytymisen jälkeen vietettiin hil-
jainen hetki 59:n vuoden 2009 aikana 
kuolleen kadettiupseerin muiston kun-
nioittamiseksi. 

Kevätkokouksessa käsiteltiin ja 
hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen 
valmistelemat vuosikertomus ja tilin-
päätös sekä myönnettiin tilivelvollisille 
vastuuvapaus tilivuodelta 2009.

Kokouksen jälkeen pidettiin Ka-
jaanin keskustassa sijaitsevassa elo-
kuvateatteri Bio Rexissä ”Talous ja 
turvallisuuspolitiikka”-seminaari, 
johon osallistui runsaasti paikallisia 
vaikuttajia, median edustajia ja kan-
salaisia. Seminaarin alustajina olivat 
ympäristöministeri Paula Lehtomäki, 
ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja 
kansanedustaja Pertti Salolainen, eu-
roparlamentaarikko Liisa Jaakonsaari, 
puolustusvoimien operaatiopäällikkö 
kenraalimajuri Arto Räty ja Suomen 
Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja 

Kadettikunnan kevätkokous ja  
turvallisuuspolitiikan seminaari Kajaanissa 

27.3.2010
Pentti Hakkarainen. Yleisö osallistui 
aktiivisesti vilkkaaseen mutta lyhyeen 
paneelikeskusteluun, jonka puheenjoh-
tajina toimivat eversti, dosentti Pekka 
Visuri ja kapteeni Jarno Limnéll.

Seminaarin jälkeen oli Kajaanin 
kaupungin järjestämä vastaanotto his-
toriallisella vanhalla Raatihuoneella. 
Sen isännöi kaupunginjohtaja Jari To-
lonen puolisoineen.

Uskon, että kokouspäivän tapahtu-
miin osallistuneet kadettiveljet ja –si-
saret voivat yhtyä lämpimiin kiitoksiin 
vieraanvaraisuudesta Kainuun Prikaa-
tille, Kajaanin kaupungille ja Kainuun 
kadettipiirille.

Pääsihteeri Juha Tammikivi 

Kadettikunnan kevätkokouksessa luovutettiin Kadettikunnan an-
siomitalit. Ansiomitalin miekkojen kera saivat prikaatikenraali Olli 
Heiskanen, prikaatikenraali Sakari Honkamaa ja komentaja Matti 
Ketola. Kuvassa oikealla Kadettikunnan puheenjohtaja, prikaatiken-
raali J-P Liikola. 
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Kadettikunta julkisti kevätko-
kouksessaan everstiluutnantti 
Ilkka Kourin valinnan vuoden 

kadettiupseeriksi 2010. Ilkka Kouri 
toimi sotilasuransa aluksi Rannikkojää-
käripataljoonassa ja tämän jälkeen pit-
kään Pääesikunnan tutkintatoimistossa 
ja -osastossa. Sotilasuransa jälkeen hän 
teki vielä toisen uran turvallisuusalalla 
konsulttina ja opettajana. Helsingin ka-
dettipiirin eri tehtävissä puheenjohtajan 
sijaisuuksia myöten hän on toiminut 
yhteensä 18 vuotta: ensin nuorena 
upseerina 1970-luvulla ja uudelleen 
vuodesta 2000. Kouri on neljäs evp-
upseeri, joka on valittu vuoden kadet-
tiupseeriksi. 

Kadettikunta tuli Kourille tutuksi 
jo verenperintönä, sillä hänen upseeri-
isänsä Heikki Kouri toimi Helsingin 
kadettipiirin sihteerinä 1950-luvulla. 
Ikimuistoisena tilaisuutena hän pitää 
Helsingin kadettipiirin nuorten upseeri-
en tulojuhlaa hotelli Marskissa vuonna 
1968. Osin jo tuolloin ja myöhemmis-
säkin tapaamisissa nuori luutnantti sai 
omin korvin kuulla U.S. Haahden ja 
Niilo Riuttalan tarinoita asekätkennästä 
ja ”Sörnäisten yleisesikunnassa” pal-

velemisesta. Kadettipiirillä oli tuol-
loin nuorten upseerien yleissivistystä 
ja liike-elämätietoutta kasvattamaan 
pyrkinyt yritysvierailuohjelma, jossa 
myös Kouri aktiivisesti oli mukana - 
taisipa jokunen kollega niiden seurauk-
sena livahtaa leveämmän leivän pariin. 
Nuoren upseerin kannalta hyödyllistä 
oli myös Kadettikunnan järjestämä 
esiintymis- ja väittelykoulutus. Nämä 
olivat 1970-luvun poliittisesti värikkäi-
nä aikoina erittäin tarpeellisia taitoja. 

Kadettikunnan aktiiviksi hän päätyi 
tuolloin tavallista tietä: Rannikkojää-
käripataljoonan pataljoonaupseeri 
Heikki Nokkala kysyi eräässä sotahar-
joituksessa häneltä halukkuutta mennä 
kadettipiirin piirihallitukseen upinnie-
meläisten edustajaksi. Tuohon aikaan 
tällaisesta pyynnöstä ei ollut tapana 
kieltäytyä. Toiminta piirihallituksessa 
antoi nuorelle kouluttajaupseerille pa-
rempia valmiuksia opettaa varusmiehiä 
ja keskustella siviili-ihmisten kanssa 
maanpuolustusasioista. Se myös lisäsi 
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta eri ikä-
polven kadettiupseereiden kesken.  

Erityisenä tapauksena hän muistaa 
tuolta ajalta Kadettikunnan vuosikoko-

uksen vuonna 1970. Esityslistalla oli 
Kadettikunnan liittäminen Upseeriliit-
toon. Kokoukseen mennessään hän oli 
vielä liittämisen kannalla, mutta kuul-
tuaan U.S. Haahden tunteisiin vetoavan 
puheen Kadettikunnan itsenäisyyden 
puolesta hän muutti monen muun 
tavoin mieltään. Tuolloista päätöstä hän 
pitää edelleen hyvänä. Molemmilla jär-
jestöillä on omat tärkeät tehtävänsä, ja 
silloin tehty päätös ja sovittu työnjako 
ovat antaneet molemmille työrauhan.

Kadettipiirin toiminnassa Kouri 
pitää tärkeänä sitä, että ohjelmassa 
olisi erilaisia tilaisuuksia, joiden jou-
kossa olisi jokaiselle jäsenelle jotakin. 
Ideoitten ei aina tarvitse olla uusiakaan: 
Helsingin kadettipiirissä on uudelleen 
lämmitetty upseerilounasperinne, josta 
on tullut suosittu toimintamuoto. Ny-
kytoiminnan haaste kadettipiireissä on 
Kourin mukaan nuorten jäsenten akti-
vointi. Tehtävä on vaikea, sillä nykyi-
nen koulutusrytmi on niin tiivis, että 
nuorilla upseereilla ei enää jää paljon 
aikaa muuhun toimintaan.

Toimiessaan sotilasuransa jälkeen 
turvallisuusalan tehtävissä Kouri koki 
käytännössä, että upseereita arvoste-
taan myös sillä alalla. Vaikka upseeri-
kokemus ei suoraan kaikkia tarvittavia 
taitoja annakaan, antaa se kuitenkin 
hyviä valmiuksia moneen turvallisuus-
alan tehtävään. Nykyään tosin siviilis-
täkin alkaa olla osaajia tällä alalle, sillä 
Laurea-ammattikorkeakoulu kouluttaa 
turvallisuusalalle korkeakoulututkin-
non suorittaneita asiantuntijoita. Tässä 
opettamistehtävässä hän loikin toisen 
uran toimien Laureassa turvallisuus-
alan tradenomien koulutuksen käyn-
nistäjänä ja kehittäjänä toistakymmentä 
vuotta. Uudelleen hän jäi eläkkeelle 
vasta viime syksynä. Osaavalla ja ehti-
vällä miehellä on tosin edelleen monta 
rautaa tulessa, joten sammaloitumaan 
hän ei varmastikaan ehdi.

Marko Laaksonen

Ilkka Kouri  
vuoden kadettiupseeriksi
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Kadettikunta ry:n syyskokous 
pidetään perinteisesti Helsin-
gissä. Samana viikonloppuna 

Kadettikunta järjestää juhlalliset Kaa-
deritanssiaiset Munkkiniemen Kadet-
tikoulun (Hollantilaisentie 11, 00330 
Helsinki) historiallisissa tiloissa perjan-
taina 22.10.2010. Kadettikoulu muutti 
Munkkiniemeen 1924 nykyisestä eläin-
museon talosta Arkadiankadulta. San-
tahaminaan Kadettikoulu siirtyi 1940. 

Kaaderitanssiaiset on tarkoitettu 
kaikille Kadettikunnan jäsenille puo-
lisoineen. Tavoitteena on jatkaa kadet-
tiupseerien vuosittaista tapahtumaa, 
jossa voidaan viettää mukava yhdessä 
olon hetki hyvässä seurassa maittavan 
illallisen sekä tanssin kera. Tanssiaisten 
yhteydessä on mahdollisuus tutustua 

Ainutkertainen mahdollisuus tutustua Munkkiniemen 
Kadettikouluun - Tule mukaan Kaaderitanssiaisiin 

perjantaina 22.10.2010
Munkkiniemen Kadettikoulun histo-
riaan kapteeni Marko Palokankaan 
opastamana.

Tilaisuus alkaa klo 18.00 ja tanssit 
alkavat noin klo 21.30 jatkuen puoleen 
yöhön. Tilojen rajallisuudesta johtuen 
mukaan voidaan ottaa noin 120 hen-
kilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Il-
lalliskortin hinta on 50 euroa/henkilö 
sisältäen alkujuoman, illallisen, ruo-
kajuomat, oheisohjelman sekä tietysti 
hyvän seuran ja tanssit.

Järjestelyiden helpottamiseksi 
pyydämme tekemään ilmoittautumiset 
4.10.2010 mennessä Sabina Krogarsil-
le, kadettikunta(at)kadettikunta.fi. tai 
puh 09-490 759. 

Illalliskortit pyydetään maksa-
maan heti ilmoittautumisen yhtey-

dessä Kadettikunnan tilille Nordea 
101430-206744, johon pyydetään 
merkitsemään osallistujien nimet ja 
kadettikurssin numero.

Tarkempi ohjelma julkaistaan Kyl-
kiraudan syksyn numerossa 3/2010 
sekä Kadettikunnan kotisivuilla syys-
kuussa. Lisätietoja tilaisuudesta antaa 
tarvittaessa Kadettikunnan perinnejaos-
ton puheenjohtaja eversti Timo Pöysti, 
puh. 0299-530 200, timo.poysti(at)mil.
fi.

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

Tervetuloa!

Kaaderitanssiaiset järjestetään Munkkiniemen Kadettikoulun historiallisissa tiloissa.
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KADETTIKUNTA RY:n MYYNTIARTIKKELIT 
TUE TOIMINTAA – TILAA 
ADRESSIT 1.1.2010
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 kynttilä (sk, rk)       0,65 
KORTIT ml. kuoret lippu       0,90 
kiitoskortti (sk, rk) 0,40   
kortti ilman tekstiä 0,60   
kutsukortti 0,40 MUUT
pöytäkortti 0,30 kadettipatsas 2.000,00 
MERKIT  standaari      25,00 
jäsenmerkki 20,00 cd Kautta maan ja 

meren ja ilman… 
    15,00 

virkatutkintomerkki 30,00 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  

Hetkessä. Metro.Hetkessä. Metro.
Metro-tukku tarjoaa kokonaisvaltaisen 
tavarahuollon sekä asiantuntevan 
palvelun. Palvelemme asiakkaitamme 
valtakunnallisen tukkumyynnin sekä 
31 Metro-pikatukun kautta.

Asiakaspalvelu 0200 50 200   

asiakaspalvelu.metro@wihuri.fi   

www.metrotukku.com
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Kenraali Hannes Ignatiuksen 
Kadettisäätiö palkitsi upsee-
reita 23.4.2010 Katajanokan 

kasinolla pidetyssä juhlatilaisuudessa. 
Kylkirautaan kirjoittaneista palkittiin 
yliluutnantti Henrika Malmström artik-
kelistaan ”Varför gör vi skillnaden på kön 
inom Försvarsmakten?”. Siinä hän käsit-
teli naisten tuloa sotilastehtäviin sekä sitä, 
mikä on tämän myötä muuttunut puolus-
tusvoimissa.  

Kaiken kaikkiaan säätiö palkitsi yli 30 
kirjallisesti ansioitunutta upseeria. Erityis-
palkinto mittavasta työstä taittajana useis-
sa julkaisuissa myönnettiin komentaja 

Henrika Malmström 
Kylkiraudan vuoden nuori kirjoittaja

Kari Merilälle. Hän on toiminut vuosina 
1990–2009 noin 150 lehden taittajana, 
minkä lisäksi hän on taittanut yli 50 kirjaa. 
Palkittujen teosten parhaimmistoa edusti 
kapteeni Jarno Limnéllin väitöstutkimus 
”Suomen uhkakuvapolitiikka 2000-luvun 
alussa.”. Muina erityisen ansiokkaina 
teoksina palkittiin everstiluutnantti Jarmo 
Niemisen teos ”Santahamina – Sotilas-
saaren luontoaarteet” sekä kapteeni Jari 
Lehtoväreen teossarja ”Riihimäen varus-
kunnan historia 1–3”. Osuudestaan edellä 
mainitun kirjasarjan kolmanteen osaan 
palkittiin myös eversti Seppo Uro.

Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Markku Koli, puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kontra-
amiraali Antero Karumaa ja puolustusvoimien komentopäällikkö, prikaatikenraali Sakari Honkamaa 
tutustumassa Kadettikunnan toimintaan 2.6.2010. Kuvassa vasemmalla Kadettikunnan varapuheen-
johtaja, eversti Ensio Mäkipelto ja keskellä Kadettikunnan puheenjohtaja, prikaatikenraali J-P Liikola.

Puolustusvoimien johtoa tutustui Kadettikuntaan
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XII Kaaderigolf järjestetään Tuusulassa Tuusulan Golfklubin kentällä 5. - 6.8.2010. Kilpailu on 
kaksipäiväinen (18+18) 

 Sarjat  Yleinen   pb
   Seniorit 55+   pb  

   Veteraanit 65+   pb
   Yliveteraanit 70+  pb
   Naiset/puolisot   pb 
 Lähdöt torstaina 5.8. klo 10.30,  perjantaina 6.8. klo 8.30.

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

Muuta huomattavaa torstaina 5.8. illalla on illanvietto/illallinen Taistelukoulun Upseerikerholla. 
Hinta on noin 30,00 euroa. Illanviettoon toivotaan myös muita kadettiveljiä kuin golfin harrastajia.

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

Ilmoittautuminen alla olevalla lomakkeella 27.7.2010 mennessä

Tiedustelut majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen puh. 0400- 458 565, e-mail: 
luukkanen.risto@kolumbus.fi. Lähtöajat 3.8. alk. Tuusulan Golfklubilta 042- 410 241.

Kutsu XII Kaaderigolfiin
Tuusulassa to - pe 5. - 6.8.2010

Ilmoittaudun XII Kaaderigolf-kisaan Tuusulassa 5.- 6.8.2010

Nimi  ________________________________________________________________ 

sähköposti/puhelin  ______________________________________________________

Arvo   _______________________________ 

Kadettipiiri ________________________________________Kadettikurssi_______ 

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

Varaan majoituksen ent. Taistelukoululta 5. - 6.8. väliseksi yöksi ______hengelle

Muita toiveita _________________________________________________________

Palauta 27.7.2010 mennessä majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen, Laiduntie 9, 04300 Tuusula

sähköposti: luukkanen.risto@kolumbus.fi

Kaaderigolf-logon on suunnitellut komentajakapteeni, heraldikko Tapani Talari.
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Uusi matrikkeli ennakkotilaajan hintaan
Matrikkelin valmistuttua sen lopullinen myyntihinta tulee olemaan noin 80 

euroa + postitusmaksu. Ennakkoon tilaamalla kirjan saa  tuntuvalla alennuksella. 
Matrikkelin ennakkotilaajan hinta (sisältää postimaksun) elokuun loppuun on 70 euroa. 
Tämän jälkeen kirjasta peritään lopullinen myyntihinta + postimaksu. Ennakkotilaa-

jille matrikkeli lähetetään suoraan kirjapainosta heti sen valmistumisen jälkeen. 

Matrikkelin ennakkotilauksen voi tehdä vain maksamalla tilausmak-
sun Kadettikunnan matrikkelitilille! Matrikkelia ei voi tilata sähköpostilla tai 
puhelimitse soittamalla, tilaus kirjautuu vasta, kun matrikkelin ennakkotilaus on 

hoidettu!

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

(nimi ja osoite), jotta matrikkeli voidaan postittaa suoraan kirjapainosta oikeaan  
osoitteeseen. 

Matrikkelitoimituskunta 

Oletko jo tilannut matrikkelin?
Kadettikunnan toimistoon on tullut lukuisia kyselyjä matrikkelitilauksista. Jos 

et ole varma tilauksesta, tarkista asia sähköpostilla kadettikunta@kadettikunta.
fi tai puhelimitse (09) 490 759. Muistathan myös ilmoittaa, mikäli osoitteesi on 

muuttunut.

Muutoksia matrikkelityössä

Kadettiupseerit 1920-2010 matrikkelitietojen nettitarkastuksesta 
jouduttiin luopumaan teknisten ongelmien vuoksi.

Jatkosuunnitelma on seuraava:

Kertaalleen päivitetyt tiedot toimitetaan kadettiupseereille postitse 
kesä- ja heinäkuun aikana. Jos huomautettavaa ei ole, asiaan ei tarvit-
se palata. Muussa tapauksessa lähetä korjattu vedos palautuskuoressa 

toimitukseen.

Matrikkelitoimituskunta
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Kadettiupseerin isännänviiri

Kadettiupseerin isännänviiri 
on tilattavissa Kadettikunnan 
toimistosta.  Viirin hinta on 

42 euroa (4 metrinen viiri, mikä sopiii 
7-9 metrin pituiseen lipputankoon) ja 
85 euroa (5,5 metrinen viiri) + posti-
maksu.

Tilaukset Sabina Krogarsille: 
sabina.krogars@kadettikunta.fi  tai puh.  
(09) 490 759.

Kadettikunnan jäsenmerkki
Kadettikunnan jäsenmerkkiä, joka on upseerin tutkinnon 

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

Jäsenmerkki on tarkoitettu käytettäväksi siviilipuvussa.

Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.krogars@kadettikun-
ta.fi  tai puh.  (09) 490 759.

Tutustu Kadettikunnan kotisivuihin ja multimediatuotteisiin 
osoitteessa www.kadettikunta.fi .

Veteraanien Perintö – Itsenäinen Isänmaa: www.veteraanienperinto.fi 

Turvallisuuspolitiikan tietopankki: www.kadettikunta.fi /turvallisuus. 

Suomi kylmässä sodassa multimediaoppimisympäristö: www.kylmasota.fi 

Kadettikunnan suurprojekti Suomi muuttuvassa maailmassa. Valmistuu vuonna 2011: 
www.maailmanmuutos.fi 

RAUHANTURVAAJALIITTO
www.nethawk.fi 
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Toimisto kesätauolla

Kadettikunnan toimisto on suljettuna 19.7. - 8.8.2010.  Toimistonhoitaja 
lomalla ja vapaalla 28.6. - 8.8.  ja pääsihteeri lomalla 19.7. - 15.8.2010.

Jäsenmaksujen keräilytili muuttunut
Kadettikunnan jäsenmaksujen keräilytili on vaihtunut Sampo pankista 

Nordeaan (174530-92348). Jäsenmaksut on  ensimmäistä kertaa lähetetty 
suoraan  uudesta jäsenhallintajärjestelmästä. Jotkut ovat maksaneet jäsen-
maksunsa Sampo pankin tilille. Ne on kirjattu jäsenhallintajärjestelmään,  

Uusi tili pyydetään huomioimaan suoraveloituksissa.

Kadettikurssit huomio!
Kadettikurssit voivat käyttää Kadettikunnan kotisivuja kurssinsa tiedot-

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

kadettikurssit/kadettikurssien kuulumisia.

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

Hinta on 54,00 euroa + postituskulut. 

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920-1985 
Matrikkelia on vielä jonkun verran saatavissa Kadettikunnan toimistosta.

Hinta on 20,00 euroa + postituskulut. 

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

Kadettikunnan toimistolle.

Kadettikunta ry
90-vuotisjuhla
Helsingin yliopiston juhlasalissa
torstaina 27.1.2011 kello 14.00

Tilaisuus on tarkoitettu Kadettikunnan jäsenille puolisoineen.

Tilaisuuden ohjelma julkaistaan joulukuun Kylkiraudassa 2010.

Tervetuloa!
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Kadettikunnan arvokeskustelu jatkuu teemalla 
”Nuoret, arvot ja maanpuolustus” 15.10.2010

Kadettikunta järjestää yh-
teistoiminnassa Suomen 
Reserviupseeriliiton ja Maan-

puolustuskorkeakoulun Johtamisen ja 
sotilaspedagogiikan laitoksen kanssa 
arvoseminaarin ”Yksilö, yhteiskun-
ta ja organisaatiot turvallisuudessa”. 
Seminaarin osallistuu myös Polii-
siammattikorkeakoulu rehtori Seppo 
Kolehmaisen johdolla. Arvoseminaari 
liittyy Kadettikunnan ja em. yhteistyö-
tahojen tutkimushankkeeseen ”Nuoret, 
arvot ja maanpuolustus”. 

Seminaari järjestetään perjantaina 
15.10.2010 klo 09.25 -16.00 Santaha-
minassa Maanpuolustuskorkeakoulun 
pääauditoriossa. Seminaarin puheen-
johtajina toimivat pääsihteeri eversti 

Seminaarin ohjelma
08.45 - Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu, Auditoriotalon sotilaskoti

09.25 - Seminaarin tavoite, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori kenraalimajuri Vesa Tynkkynen

Aamupäivä

Turvallisuuden arvot. Professori Timo Airaksinen

Kommenttipuheenvuoro. Emeritusprofessori Jarmo Toiskallio

Poliisin arvot eilen, tänään, huomenna. Rehtori Seppo Kolehmainen

Kommenttipuheenvuoro. Professori Juha Mäkinen

Lounastauko

Iltapäivä

Paneeli I: Nuoret turvallisuudessa. Professori Tommi Hoikkala

Paneeli II: Kriisinhallinnan arvot. Dosentti Heikki Siltala

Kahvitauko

Ajankohtaisen mielipidetutkimuksen julkistaminen. YTM Risto Sinkko ja Sakari Nurmela TNS 
Gallup

Seminaarin yhteenveto. Professori Aki-Mauri Huhtinen

15.50 - Seminaarin päättäminen.

Juha Tammikivi ja puheenjohtaja pro-
fessori Mika Hannula.

Seminaariin pyydetään ilmoittau-
tumaan 8.10.2010 mennessä. Ilmoit-
tautumisia vastaanottaa Kadettikunnan 
toimistonhoitaja Sabina Krogars, puhe-
lin 09-490 759, fax 09-446 262 tai säh-
köposti kadettikunta(at)kadettikunta.
fi. Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu 
järjestävien tahojen jäsenille sekä yh-
teistoimintakumppaneille. Seminaaris-
ta laaditaan julkaisu, jonka toimittaa 
kapteeni Juha Tuominen (Johtamisen 
ja sotilaspedagogiikan laitos/MPKK).

Tervetuloa mukaan arvoseminaarin 
ja osallistumaan aktiivisesti paneelikes-
kusteluihin!



Kylkirauta 2/201065

ajankohtaista

Kevään aikana on upseeri-tohto-
reiden määrä jälleen lisäänty-
nyt kahdella. Puolustusvoimien 

liikuntapäällikön, everstiluutnantti Matti 
Santtilan väitöskirja ”Effects of added 
endurance or strength training on cardio-
vascular and neuromuscular performan-
ce of conscripts during the 8-week basic 
training period” tarkastettiin Jyväskylän 
yliopistossa 16.4.2010. Vastaväittäjänä 
toimi eversti, Ph.D. Karl Friedl USA:sta 
ja kustoksena professori Keijo Häkkinen 
Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian 
laitokselta. 

Everstiluutnantti Mika Huttusen so-
tatieteisiin kuuluva kautta aikojen en-
simmäinen operaatiotaidon ja taktiikan 
alan väitöstutkimus, Monimutkainen 
taktiikka, tarkastettiin Maanpuolustus-
korkeakoulussa perjantaina 23.4.2010. 
Vastaväittäjinä toimivat Maanpuolus-
tuskorkeakoulun rehtori, kenraalima-
juri, filosofian tohtori Vesa Tynkkynen 
ja kauppatieteen tohtori Matti Nojonen 
Ulkopoliittisesta Instituutista. Kustokse-
na toimii filosofian tohtori, eversti Pasi 
Kesseli Maanpuolustuskorkeakoulusta. 
Kylkirauta onnittelee!

Kaksi upseeria väitteli

Kadettikunta julistaa kaskukilpailun. Sen tarkoituksena on 
kartoittaa kadettiupseereiden keskuudessa liikkuvat enem-
män tai vähemmän totta olevat hyvät tarinat ja vitsit.

Siispä lähetä kaskusi joko sähköpostilla (kadettikunta@
kadettikunta.fi) tai kirjeitse (Kadettikunta ry, Eino Leinon 
katu 12 E 64, 00250 Helsinki) Kadettikuntaan elokuun 2010 
loppuun mennessä. Laita mukaan yhteystietosi. 

Erityisesti kadettiaikaan tai kadettiupseerin ammattiin 
liittyvät jutut ja piirrokset ovat toivottavia.

Jos Sinulla on tiedossasi muita vitsejä tai muuta aineistoa 
aiheesta, laita tästäkin tieto mukaan. Tarkoitus on tutkia mah-
dollisen painotuotteen tekoa, mikäli juttuja löytyy riittävästi. 

Parhaat kaskut palkitaan!  

Kadettikunnan hallituksen perinnejaosto

Kaskukilpailu

Everstiluutnantti Matti Santtila ja vastaväittäjä eversti, 
Ph.D. Karl Friedl.

Piirros 
Arto-Pekka Nurminen



Nosturikatu 7, 37150 Nokia
puh. 010 239 7810, fax. 010 239 7814

www.fy-composites.com
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Kadettitoverikunta juhlisti 85-vuo-
tista taivaltaan Paasitornissa 
24.4.2010. Juhlaa vietettiin ar-

vokkaasti, sen sisältäessä sopivan sekoi-
tuksen sotilas- ja opiskelijajuhlien tapoja. 
Perinteisistä sotilasjuhlista poiketen juh-
lassa laulettiin runsaasti juomalauluja, 
mikä osaltaan auttoi turhan jäykistelyn 
sijaan rentouttamaan juhlan tunnelman 
nuoreen sotilas- ja siviilihenkeen, mutta 
ennen kaikkea opiskelijahenkeen sopi-
vaksi.

Muistelmia ja tervehdyksiä

Iltajuhlaa edelsi Kadettitoverikunnan 
muisteleminen päivällä MPKK:n pääau-
ditoriossa muutamien luentojen myötä 
alkaen sen kirjavasta historiasta päätyen 
nykypäivään asti. Tilaisuudessa Kadet-
titoverikunnalla oli kunnia vastaanottaa 
aikanaan Olutkellarin virallisessa perusta-
misessa mukana olleelta prikaatikenraali 
Pentti Airiolta ”Kellarikaaderi”-taulu. Se 
on muotokuva perustamisen sallineesta 
sen aikaisesta koulunjohtajasta eversti 
Haaksalosta, vuodelta 1969. Epäilemät-
tä muotokuva on pian löytänyt kellarilta 
arvoisensa paikan.

Cocktail-tilaisuus vietettiin niin 
ikään Santahaminassa. Sen yhteydessä 
Auditoriotalolla kuulimme onnitteluter-
vehdyksiä ylioppilaskunnilta, Helsingin 
yliopiston osakunnilta, aine- ja tiedekun-
tajärjestöiltä, muutamilta maanpuolustus-
yhdistyksiltä sekä Tukholman Karlbergin 
sotilasakatemian Höga Rådetin kadeteilta, 
joiden kanssa vapaa-ajan toimintamme 
on ollut viime aikoina yhä tiiviimpää. 
Auditoriotalolta cocktail-tilaisuutta jat-
kettiin Olutkellarissa, mikä oli monelle 
siviilihenkilölle raikas uusi kokemus.

Nostalgisia puheita ja 
työmyyrien kunnioitusta

Syksyyn asti kestävän MPKK:n Juhlasa-
lirakennuksen remontin vuoksi olimme 
harmiksemme joutuneet evakkoon koto-
saareltamme. Tämä tuntui vievän pohjan 
perinteiseltä Toukotanssiaisten järjestä-
miseltä. Kun kunniakkaaseen eläke-
ikään - tosin varsin moderniin ja viriiliin 
- varttuneella Kadettitoverikunnalla oli 
samoihin aikoihin oma merkkipäivän-
sä, nähtiin omalle vuosijuhlallemme 
olevan ehdottomasti ansaitun arvoinen 
tilaisuus! Paasitorni osoittautui lukui-
sista vaihtoehdoista monesta käytännön 
syystä parhaimmaksi. Puitteet olivat siellä 
kohdillaan aina tuiki tärkeitä tansseja ja 
vapaampia jatkoja myöten.

Vuosijuhlapuheen piti Kadettikou-
lun johtaja eversti Timo Pöysti. Vapaan 
sanan myötä saimme kuulla arvokkaita 
sanoja myös aikanaan koulunjohtajana 
toimineelta kenraalimajuri Sami Sihvolta. 
Naisia ei jätetty huomiotta, sillä puhe nai-
selle kadettialikersantti Sampo Pitkäsen 
pitämänä toi pilkettä juhlaväen silmä-
kulmiin. Sen teki myös positiivista häm-
mennystä herättänyt kadettialikersantti 
Maija Pänkäläisen puhe miehelle. Jotta 
makeaa tulisi mahan täydeltä muutenkin 
kuin mentaalisesti, suoritettiin perintei-
den isän, kadettikersantti Erik Korhosen 
johdolla siviilivieraissamme hilpeyttä 
herättänyt kakun leikkaus.

Vuosijuhlassa palkittiin kadettien 
ja Kadettitoverikunnan hyväksi työtä 
tehneitä henkilöitä. Tunnustusta saivat 
pitkäaikainen kuraattorimme, kapteeni 
Mikko Kuokka sekä edellisen hallituksen 
puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja-
na ahkeroineet kadetit Joonas Asunmaa 

ja Matti Laitinen. Kadettitoverikunnan 
nimissä tehdystä Maanpuolustuskorkea-
koulun oppilaskunnan valmistelutyöstä 
palkittiin luutnantti Ilkka Soininen ja 
kadettikersantti Timo Leppänen. Koska 
edunvalvonta-asiat siirtyvät Kadettito-
verikunnalta vastaperustetulle MPKK:n 
oppilaskunnalle, virallinen edunval-
vontayhteistyö Kadettitoverikunnan ja 
Upseeriliiton välillä vähenee. Niinpä 
kaikesta tähänastisesta työstä haluttiin 
muistaa myös Upseeriliitto ry:tä. Näiden 
lisäksi erityiskiitoksia kohdennettiin Ka-
dettitoverikunnan tukemisesta Kadetti-
kunta ry:lle sekä Helsinki-Santahamina 
sotilaskotiyhdistys ry:lle.

Ei se laulu,  
vaan sen tuoma noste

Vuosijuhla vastaavanlaisena iltajuhla-
na oli Kadettitoverikunnalla olemassa 
olevin tiedoin ensimmäinen laatuaan ja 
tämä osoittautui toimivaksi järjestelyk-
si. Varsinkin juomalauluihin mieltyivät 
sekä nuoremmat että etenkin vanhemmat 
upseerit. Täten ihmettelen, missä lymyi-
levät sotilasjuhlien juomalaulut? Suoma-
laisiin akateemisiin pöytäjuhliin kun ne 
kyllä kuuluvat. Mikseivät upseerit ole 
niitä omaksi omaksuneet? Kyllä laulaa 
voi muulloinkin kuin käskystä! Juoma-
laulut kun nostattavat vakavammankin 
seuran tunnelmaa, saaden ujoimmatkin 
eläytymään. Vuosijuhlamme oli siitä oiva 
osoitus.

Vuosijuhlamestarin kadetti Jenni 
Siltasen johdolla vietiin läpi sangen iki-
muistoinen ilta. Uskoakseni Kadettitove-
rikunnan perustaja Carl August Sevonkin 
olisi ollut tyytyväinen näkemäänsä. Aika 
näyttää, toteutuuko toiveeni vuosijuhla-
perinteen jatkumisesta; ”tilausta” tämän-
kaltaiselle vuosijuhlalle ehdottomasti on. 
Kadeteille se on raikas tuulahdus jotain 
muuta kuin opiskelua ja siviiliopiskeli-
jayhteistyötahoillemme se on puolestaan 
mitä luontevin tapa tutustua kadetteihin ja 
sotilaiden ehkä aavistuksen liian etäiseen 
maailmaan.

Antti Söderholm
Kadettitoverikunnan puheen-
johtaja

Kadettitoverikunta juhlisti 85-vuotispäiväänsä
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49. Kadettikurssi ja 34. Merika-
dettikurssi kokoontuivat Suomen 
Turussa viikonloppuna 27. - 28.3. 

Paikalla oli kaikkiaan 74 kaaderia ja 
55 daamia eli yhteensä 129, reippaas-
sa kaaderi-hengessä. ’Päätukikohtana’ 
oli Hamburger Börs, jossa joukkomme 
majoittui, ruokaili ja piti kurssikoko-
uksen.

Aluksi siirryimme Turun hautaus-
maalle, jonka sankariristille kurssista 
koottu kolmikko, edustaen kaikkia 
puolustushaaroja, laski seppeleen ko-
ruttomassa tilaisuudessa. Laivaston 
soittokunnan trumpetisti soitti Kot-
henin hymnin ja Ateenalaisten laulun. 
Tämän jälkeen siirryimme Pansion 
sotasatamaan, jossa nykyään toimii 
monen nimenmuutoksen jälkeen 
Saaristomeren Meripuolustusalue. 
Merikasarmin auditoriossa meripuolus-
tusalueen esikuntapäällikkö, komentaja 
Pentti Niskanen esitteli selväsanaisessa 
esityksessään Merivoimien tehtävät ja 
mitä Pansiossa nykyään tapahtuu. Vilk-
kaan keskustelun jälkeen siirryimme 
ruokailemaan Purun (puolustusvoimien 
ruokahuolto) alaiseen Mukeen (muoni-
tuskeskukseen) nauttimaan maittavaa 
lounasta.

Tämän jälkeen siirryimme kolmella 
linja-autolla kiertoajelulle Pansiossa. 
Yliluutnantti Saku Heinonen esitteli 
paikkoja asiantuntevasti. Kierroksella 
näimme kutakuinkin Merivoimiemme 

kaikki alustyypit ja Pansion 70-vuo-
tiaan historian rakennukset. Erikoi-
suutena näimme sukellusveneiden 
suojaluoliksi suunniteltujen kallio-
luolien suut. Luolat jäivät tunnetusta 
syystä vaille käyttöä. Pansiossa on 
tullut käydyksi monet kerrat, mutta nyt 
saimme selvän kokonaiskuvan talviso-
dan aattona syksyllä 1939 perustetun 
laivastotukikohdan asioista.

Sitten siirryimme Aurajoen rannalla 
olevaan Forum Marinumiin, paikkaan, 
joka on varsinainen laivastomuseo. 
Tutustuimme talvisotanäyttelyyn ja 
merivoimiemme historiaan. Kuten 
aina museoissa, aika loppui kesken. 
Mieleen tuli, että tänne täytyy tulla 
myöhemmin, ajan kanssa, jotta asiaan 
ehtii kunnolla perehtyä.

Vähitellen siirryimme hotelliin val-
mistautumaan iltajuhlaan. Siihen kuului 
hyvä illallinen, tanssimusiikkia meren 
hengessä Pertti Keihäksen johtaman 
yhtyeen johdatuksella, Markku Lau-
risen loistava puhe naiselle ja tämän 
kirjoittajan esittämä raumangiälinen 
Kuubalainen serenadi. Kaaderihenki 
oli korkealla ja illan mittaan muisteltiin 
menneitä, huolettomia kadettiaikoja ja 
valitsemaamme upseerin uraa. Monesti 
on tullut mieleen, että tuskin mikään 
muu ammattikunta pitää näin tiivistä 
yhteyttä kursseittain.

Sunnuntaiaamuna aamiaisen jäl-
keen herrat siirtyivät kurssikokoukseen 

49. Kadettikurssi  
kokoontui Turussa 27. - 28.3.2010

ja daamit kiertoajelulle. Kurssikokous 
meni Tauno Niemisen johdolla ruti-
noidusti: Tane on edelleen kurssimme 
nokkamies ja Roihan Esa pääsihteeri. 
Finanssiministerinä on edelleen Heikki 
Lammi, joka on kiitettävästi vartioinut 
ja kartuttanut kurssimme rahavaroja. 
Kurssikokouksen keskeinen asia oli 
DVD:n tekeminen kurssimme vai-
heista. Aineistoa on koottu ja kootaan 
edelleen, mutta koska vähitellen olisi 
syytä olla valmista, valittiin projek-
tille toimikunta, jonka vetäjä on Esa 
Roiha. Esan avuksi valittiin muutamia 
henkilöitä ja Esalle annettiin valtuudet 
täydentää toimikuntaa tarpeen mukaan.

Kurssijuhlan onnistumisesta vastasi 
kaaderiveljemme Visa Auvinen esikun-
tineen. Visa on tehnyt kurssitapaamisen 
onnistumiseksi kiitettävää työtä, suur-
kiitos! Sovimme seuraavan tapaamisen 
vuonna 2012 Tampereelle, jossa paikal-
liset kaaderit huolehtivat järjestelyistä. 
Sinnepä sitten kaikki, nekin, jotka tällä 
kertaa eivät ehtineet mukaan!

Akateemisten upseerien kärkijouk-
ko juhli taas arvonsa mukaisesti.

Kaaderihenki elää!

Antti Pekola
kadetti 4565
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Viimeiset testaamattomat   
54. Kadettikurssi juhlatuulella

54.kadettikurssi vietti 40-vuo-
tiskurssijuhlaansa 22.5.2010 
päivällä arvokkaasti vanhassa 

opinahjossaan Kadettikoulussa Santa-
haminassa ja illalla riehakkaasti Haikon 
kartanossa. Eräänä juhlapäivän monista 
kohokohdista julkistimme kurssihisto-
riikkimme ”Viimeiset testaamattomat 
– 54. kadettikurssi 40 vuotta”.

Juhlapäivä aloitettiin perinteisellä 
ryhmävalokuvalla Kadettikoulun pää-
rakennuksen portailla, jonne määräai-
kaan mennessä ilmestyi yhteensä 82 
arvokkaasti harmaantunutta kadettivel-
jeä hehkeine puolisoineen. Kurssikuvan 
jälkeen osoitimme kadettivääpelimme 
Antti Iivosen johdolla Kadettikoulun 
Sankariaulassa kunnioitustamme sodis-
sa kaatuneiden kadettiveljien muistolle. 

Kokoussessiomme pääsimme pi-
tämään vanhassa tutussa auditorios-
samme Maanpuolustuskorkeakoulun 
auditoriotalossa. Aluksi Kadettikou-
lun johtaja eversti Timo Pöysti esitteli 
meille Maanpuolustuskorkeakoulua ja 
tämän päivän upseerikoulutusta. Ka-
detti Vili Virtanen kertoi puolestaan 
elävästi nykykadetin elämästä. Huo-
masimme siihen raivokkaan opinto-
puurtamisen lisäksi vieläkin mahtuvan 
meidän niin elävästi muistamaa ja nyt 
jo 40 vuoden kultaamaa perinteistä 
”kadettielämää”. Vili pääsi myös to-
teamaan, että ei nykyisillä tiukoilla 
testeillä saada kurssille entisestä ko-

vinkaan paljon eroavaa kadettiaines-
ta. Pojat ovat aina poikia ja erityisesti 
kadettipojat ovat kadettipoikia. Eroa 
vanhaan on se, että nyt on myös kadet-
tityttöjä, joista ei 40 vuotta sitten ollut 
minkäänlaista puhetta.

Varsinaisen kurssikokouksen aluksi 
kadettivääpeli Antti kertasi kuluneen 
viiden vuoden tapahtumia todeten 
kurssin rivivahvuuden pienentyneen 
tuona aikana kuudella, joista viimeisen 
runsaan puolen vuoden aikana on pois-
tunut neljä kadettiveljeä. Palvelukses-
sa ei enää ole ketään 54.kadettikurssin 
veljeä, sen jälkeen kuin viimeiset mohi-
kaanit Esa Tarvainen ja Hanno Strang 
kolme vuotta sitten siirtyivät reserviin. 

Päätimme jatkaa neljän vuosikym-
menen aikana muodostunutta perin-
nettämme kokoontumalla seuraavan 
kerran vuonna 2013 poikaporukalla 
Lahdessa ja viiden vuoden jälkeen 
vuonna 2015 juhlavampaan tapaa-
miseen Lappeenrannassa. Vaatimat-
tomista estely-yrityksistä huolimatta 
juhlatoimikunta huudettiin yksimieli-
sesti jatkamaan samassa kokoonpanos-
sa myös tulevina vuosina.

35-vuotiskokouksessa nimetty 
kirjatoimikunta oli suorittanut anne-
tun tehtävän. Kirjan ”Viimeiset testaa-
mattomat – 54. kadettikurssi 40 vuotta” 
pääarkkitehti Martti Haavisto esitteli 
kirjan, joka kirvoittikin sitten koko 
loppuillaksi vilkasta keskustelua ja 

yhteisen kadettiajan elävää muisteloa. 
Kirjasta otettiin heti riittävä painos, 
joten pystymme kymmenen vuoden 
kuluttua luovuttamaan kummikurssina 
104. kadettikurssin kadeteille lahjana 
kullekin oman kirjansa.

54. kadettikurssin 40-vuotisjuhla 
Haikon kartanoravintolassa alkoi pe-
rinteisellä cocktail-tilaisuudella, johon 
lämpimän tervehdyksensä toi Haikon 
emäntä, kauppaneuvos ja kadettisisar 
Satu Tiivola. Hänen jälkeensä kuulim-
me vielä mielenkiintoisen esityksen 
Haikon ja erityisesti Haikon kartanon 
historiasta. 

Kun kuulumiset oli vaihdettu ja 
lastenlapset laskettu oli vuorossa mait-
tava kurssipäivällinen, jonka yhteydes-
sä kuulimme jälleen Sillin kurssimme 
nuorimmaisena pitämän perinteisen 
puheen naiselle. Ilta jatkui sitten aa-
muyön tunteihin saakka tanssin ja 
iloisen seurustelun merkeissä. Aamulla 
kokoonnuimme vielä laskemaan tap-
piot (ei ollut) ja päätimme muistoihin 
siirtymässä olleen tilaisuuden perintei-
sellä Tuomo Jantusen suunnittelemalla 
luontopolkutietovisailulla.  

Pekka Rapila
kadetti 5457
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Kadettikurssi 59 valmistui 
26.3.1975. Siitä on nyt kulunut 
35 vuotta. Tänä vuonna myös 

viimeinen kurssiveljemme siirtyi re-
serviin. Elämäntyömme valtion palve-
luksessa maanpuolustuksen piirissä on 
täten tehty ja voimme hyvissä mielin 
luovuttaa rintamavastuun nuoremmil-
lemme.

Vietimme 35-vuotisjuhlaamme 
yhdessä aviopuolisoidemme kanssa 
lauantaina 20.3.2010 Suomen Turussa. 
Kokoonnuimme puoleen päivään men-
nessä Hamburger Börsissä nauttimaan 
yhdessä maittavan lohikeittolounaan, 
jonka jälkeen meille oli järjestetty 
opastettu linja-autokierros Turun kes-
kustassa. Tutustuimme siellä erinomai-
sen oppaamme Aiun johdolla myös 
tuomiokirkkoon ja Forum Marinumin 
talvisotanäyttelyyn, jonka yhteydessä 
nautimme myös iltapäiväkahvit. 

Tutustumiskierroksen jälkeen pi-
dimme kurssikokouksen Hamburger 
Börsissä. Hyvän yhteishengen värit-
tämässä kokouksessa totesimme iän 

karttuessa tarpeen kokoontua joka 
vuosi kadettiveli-tapaamisen muodossa 
ja joka kolmas vuosi puolisoinemme. 
Seuraavaksi päätimme kokoontua Jy-
väskylässä 2011, Oulussa 2012 ja Lap-
peenrannassa 2013.

Lyhyeen kokouksemme jälkeen 
aloitimme valmistautumisen päivän 
kohokohtaa, iltajuhlaamme varten. Klo 
18.30 lähdimme linja-autokuljetuksella 
juhlaillalliselle Pansion Meriupseeri-
kerholle.

Siellä meitä odotti erinomaisissa 
puitteissa järjestetty kaikki odotuk-
semme täyttävä juhlailta.

Alkajaisiksi kurssiveli Erkki Sini-
vaara kertoi meille lyhyesti Meriup-
seerikerhosta, minkä jälkeen nautimme 
todella maittavan illallisen. Ruokailun 
jälkeen tanssiorkesterin viritellessä 
soittimiaan otimme yhteiskuvan sekä 
valmistauduimme kahvin ja avecin 
nauttimisen jälkeen harjoittamaan 
korpraali Åke Blomqvistin meille 
monta vuotta sitten opettamia taitoja 
aina pikkutunneille asti.

59.Kadettikurssi 35 vuotta
Mahtavan iltamme päätteeksi linja-

automme kuljetti meidät takaisin hotel-
liimme yöpuulle.

Hyvin nukutun yön jälkeen 
kokoonnuimme vielä yhteiselle 
silliaamiaiselle, jonka jälkeen paluu-
marssit kotipaikkakunnillemme saat-
toivat alkaa. 

Juhlatapahtumamme onnistumi-
sesta olivat vastuussa kurssiveljemme 
Pentti Korhonen ja Hannu Herranen. 
Haluamme kiittää heitä lämpimästi.

Mikael Heinrichs
kadetti 5838
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Tarpeellinen teos Sotakorkeakoulusta
Maanpuolustus-
korkeakoulun pe-
rinneyhdistys ry: 
Sotakorkeakoulu suo-
malaisen sotataidon 
kehittäjänä
Kustannus Oy Siltala
Helsinki 2009
396 sivua, kuvitettu
ISBN 978-952-234-023-8

Maanpuolustuskorke-
akoulun perinneyh-
distys julkaisi viime 

syksynä kirjan Sotakorkeakoulu 
suomalaisen sotataidon kehit-
täjänä. Sotakorkeakoulu perus-
tettiin vuonna 1924 tavoitteena 
kasvattaa varman teoreettisen 
pohjan omaavia itsenäisiä ja 
loogisesti ajattelevia upsee-
reja. Oman sotakorkeakoulun 
katsottiin olevan tarpeellinen 
kohottamaan armeijan tasoa ja 
edistämään kotimaista sotatie-
teellistä tutkimusta.

Sotakorkeakoulun toimin-
nasta on aikaisemmin julkaistu kolme 
historiikkia. Ne kaikki ovat keskenään 
hyvin samankaltaisia; ne kuvaavat seik-
kaperäisesti koulun toimintaa menneinä 
vuosikymmeninä. Analyysi Sotakor-
keakoulun toiminnan merkityksestä 
on kuitenkin jäänyt puuttumaan. Tämä 
viimeksi mainittu oli lähtökohtana, kun 
Sotakorkeakoulu suomalaisen sotataidon 
kehittäjänä -kirjan toimituskunta asetti 
uudelle kirjalle tavoitteet. Haluttiin sel-
vittää, miten Sotakorkeakoulu on olemas-
saoloaikanaan vaikuttanut suomalaisen 
sotataidon kehittämiseen.

Kirja on artikkelikokoelma, jossa 
artikkelit muodostavat temaattiset pää-
luvut. Taustalla on kuitenkin kronologia, 
mikä luonnollisesti auttaa lukijaa aset-
tamaan lukemansa oikeaan asiayhtey-
teen ja ymmärtämään erilaisten asioiden 
liittymisen toisiinsa. Jäsentely on toimi-
va. Aluksi pohditaan hieman taustoja 
Suomen oman sotakorkeakoulun perus-
tamiselle. Tämän jälkeen tarkastellaan 
Suomen turvallisuuspoliittista asemaa 
ennen talvisotaa. Näiden kahden taus-
taluvun pohjalta päästään sitten analy-

soimaan Sotakorkeakoulun toimintaa ja 
sen vaikutuksia ennen talvisotaa ja viime 
sotiemme aikana.  Sodan jälkeistä aikaa 
tarkastellaan periaatteessa samalla taval-
la kuin sotia edeltänyttäkin ajanjaksoa; 
ensin rakennetaan lukijalle kuva Suomen 
turvallisuuspoliittisesta ympäristöstä 
kylmän sodan aikana, minkä jälkeen 
jälleen tarkastellaan Sotakorkeakoulun 
toimintaa, nyt kylmän sodan viiteke-
hyksessä. Kirjan viimeiset 80 sivua on 
käytetty erillisartikkeleille ylemmän 
päällystön kursseista, Sotakorkeakoulun 
seuraajasta ja työn jatkajasta Maanpuo-
lustuskorkeakoulusta, valtakunnallisis-
ta maanpuolustuskursseista, Suomen 
Sotatieteellisestä Seurasta, Sotakorkea-
koulun Tukisäätiöstä sekä Sotakorkea-
koulun perinteistä. Kirjan kirjoittajiksi 
toimituskunta onnistui saamaan edellä 
mainittujen aihepiirien eturivin tutkijoita 
ja asiantuntijoita Suomessa, niin sotilaita 
kuin myös siviilejä.

Artikkeleiden painopiste on niin si-
sällöllisesti kuin myös sivumäärällisesti 
selkeästi Sotakorkeakoulun opetuksen 
ja tutkimustoiminnan arvioinnissa, siis 
siinä päämäärässä, minkä toimituskunta 

kirjalle asetti. Artikkelit muodos-
tavat kukin omat itsenäiset koko-
naisuutensa. Ne ovat pääasiassa 
myös lähdeviittein varustetut ja 
ainakin käytetyt lähteet ovat jäl-
jitettävissä. 

Artikkelien tiedollinen syvyys 
vaihtelee. Tähän lienee useita 
selityksiä. Osa kirjoittajista on 
oman aihealueensa ehdottomia 
auktoriteetteja ja asiantuntijoita, 
ja tämä näkyy. On luonnollista, 
että on helpompi pelkistää asioi-
ta, jos aihepiirin perustutkimus on 
tuttua tai aihealue on kokemuksen 
kautta tuttu. Lähteiden määrä ja 
saatavuus ovat oletettavasti myös 
vaikuttaneet artikkelien sisältöi-
hin, kuten myös artikkeleiden 
kirjoittamiseen käytettävissä ollut 
aika. Lisäksi kylmän sodan ajan 
sotataidon analyysin tekemistä 
lienee haitannut tämän aihealu-
een perustutkimuksen puute. Ei 
ole ollut pohjaa, mille artikkelin 
rakentaa, on siis pitänyt ensin 
selvittää tapahtumat ennen kuin 
on ollut edes mahdollista lähteä 
analysoimaan sotataitoa. Edellä 

mainitusta huolimatta myös sotien jäl-
keistä aikaa tarkastelevat kirjoittajat ovat 
kuitenkin pääosin pystyneet rakentamaan 
lukijalle vähintään yleiskuvan siitä, miten 
Sotakorkeakoulu liittyi suomalaisen sota-
taidon kehittämiseen. Kaiken kaikkiaan 
artikkelien valinta on varsin onnistunut. 
Oikeastaan ainoa merkittävämpi asia, 
jota allekirjoittanut jäi kaipaamaan, on 
Sotakorkeakoulun rooli meri- ja ilma-
puolustuksemme kehityksessä. Näiden 
puolustushaarojen toimintaa toki sivu-
taan työn painopisteluvuissa, mutta vain 
vähäisesti. Suomesta olisi kyllä jo löy-
tynyt toimituskunnan laatuvaatimukset 
täyttäviä, sekä meri- että ilmapuolustuk-
seemme syvällisesti perehtyneitä asian-
tuntijoita.

Kirjan loppupäässä olevat erillisar-
tikkelit ylemmän päällystön kursseista, 
Maanpuolustuskorkeakoulusta, valta-
kunnallisista maanpuolustuskursseis-
ta, Suomen Sotatieteellisestä Seurasta, 
Sotakorkeakoulun Tukisäätiöstä sekä 
Sotakorkeakoulun perinteistä puoltavat 
myös paikkaansa kirjassa. Näistä on 
kirjoitettu jo aikaisemmin julkaistuissa 
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Sotakorkeakoulun historiikeissa, tosin 
ei kaikista. Lisäksi on huomattava, että 
joka tapauksessa tätä kirjaa tehtäessä on 
ollut olemassa aikaisempien kirjoitusten 
päivitystarve. Esille tulee kuitenkin myös 
uusia asioita ja näkökulmia. Myös kaik-
kien edellä mainittujen artikkelien kirjoit-
taja ovat aihealueidensa asiantuntijoita.

Kirjan ulkoasu on huoliteltu ja pai-
notyö on laadukasta. Toimitustyössä 
on myös onnistuttu hyvin. Huolimatta 
siitä, että kirjoittajat ovat tarkastelleet 
teemojaan itsenäisesti, kirjassa ei ole 

juuri lainkaan asioiden toistoa. Lisäksi 
toimitus on onnistunut liittämään artik-
kelit toisiinsa siten, että kirja on selvästi 
yksi kokonaisuus. 

Kirjan luettavuutta lisäävät myös tie-
toisku- ja tarinaikkunat sekä tekstiä hyvin 
tukevat valokuvat. Ne kaikki keventävät 
mukavasti välillä varsin yksityiskohtai-
siakin tietoja sisältäviä tekstiosuuksia.  

Kirja on ehdottomasti lukemisen 
arvoinen ainakin kaikille yleisesi-
kuntaupseereille, mutta myös muille 
Sotakorkeakoulun ja sen seuraajan 

Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnas-
ta kiinnostuneille teos on hyvä tietolähde. 
Ehkä jotain kirjan sisällöstä kertoo se, 
että Maanpuolustuskorkeakoulussa kirja 
on jo sisällytetty sotataidon historian lu-
kuvaatimuksiin.

Teoksen saavat Maanpuolustuskor-
keakoulun perinneyhdistys ry:n jäsenet 
korvauksetta. Kirja on myynnissä Aka-
teemisessa Kirjakaupassa.

Pasi Kesseli

Aki-Mauri Huhtinen: 
From Barbed Wire to 
Surveillance Camera
Elan Vital 2009. 

Aki-Mauri Huhtinen 
kuvaa tuoreessa kir-
jassaan Piikkilangasta 

valvontakameraan yhteiskuntien 
muutosta ja asevoimien koke-
mia muutospaineita informaati-
on aikakaudella. Kirjan aihepiiri 
ja lähestymistapa sopivat hyvin 
Huhtisen aikaisempaan julkaisu-
tuotantoon. Kirjassa Huhtinen kä-
sittelee yhteiskuntia ja asevoimia 
- sekä näiden kokemia muutos-
paineita - nojautuen filosofiseen 
kirjoitusotteeseen. Kyseessä ei 
siis suinkaan ole olemassa olevien 
haasteiden lakoninen luetteloin-
tiyritys, vaan suurempia tavoit-
teita asettava ja uusia näkökumia 
avaamaan pyrkivä teos. Tältä osin 
kirja antaa yhden uuden innovatii-
visen äänen asevoimien kehittämisen ja 
käyttämisen ongelmista kiinnostuneille. 

Kirjan nimi kuvastaa hyvin Huh-
tisen lähestymistapaa ainakin kehit-
tyneissä länsimaissa vakiintuneeseen 
informaatioyhteiskunnan korostamis-
suuntaukseen. Siirtymä piikkilangasta 
valvontakameraan kuvastaa yhteiskun-
nallisen ja organisatorisen valvonnan 
sekä kontrolloinnin muuttuvaa viiteke-
hystä tilanteessa, jossa ollaan siirtymässä 
massatuotantoyhteiskunnista informaa-
tioyhteiskuntiin. On kuitenkin huomi-
onarvoista, että valvonnan ja kontrollin 
menetelmien ja välineiden kehittyminen 

- ja monelta osin näiden entistä vaikeam-
pi havaittavuus - ei tarkoita valvonnan ja 
kontrollin poistumista yhteiskunnista tai 
organisaatioista.

Yksi kirjan lähtökohdista perustuu 
kehittyvän teknologian yhteiskuntia 
muuttavan vaikutuksen arviointiin. Ih-
misten mahdollisuudet ja tavat kohdata 
toisensa ovat muuttumassa. Perinteisestä 
traditiota painottavasta ”tottelevaisuusyh-
teiskunnasta” ollaan siirtymässä yksilöl-
lisyyttä korostavaan useiden sosiaalisten 
verkostojen muodostamaan sirpaleiseen 
ympäristöön. Vastaavalla tavalla ase-
voimien toiminnassa verkostokeskei-
syyteen siirtyminen ilmentää muutosta, 

jonka tulisi ilmetä vakiintuneiden 
toimintatapojen ja johtamiskult-
tuurin muutoksena. Hierarkkiset 
komentosuhteet, kontrolloiva joh-
tamisote ja tiedon panttaaminen 
istuvat huonosti toimintatapaan, 
joka perustuu hyvään tilanne-
ymmärrykseen sekä aktiiviseen 
ja aloitteelliseen toimintaan jokai-
sella toiminnan tasolla.

Läntiset asevoimat ovat koh-
danneet uuden teknologian sodan-
käynnille muodostamat haasteet 
jo useiden vuosien ajan. Blog-
gaavat ja fesettävät (Facebookia 
käyttävät) sotilaat, Youtubeen 
ladatut videot terrori- ja pommi-
iskuista sekä nopea väärän tiedon 
levittäminen käynnissä olevista 
operaatioista internetissä (eli 
perinteinen propaganda uusin 
välinein) ovat esimerkkejä siitä, 
kuinka teknologian aallonharjalla 
ratsastavat asevoimat ovat joutu-
neet sopeuttamaan toimintaansa 
teknologisiin ja yhteiskunnallisiin 

muutoksiin. Perinteisiin ja vahvaan hie-
rarkkisuuteen nojaavissa organisaatioissa 
sopeuttamistoimenpiteet eivät koskaan 
ole helppoja. Jos asevoimien muutosta 
ajavia tahoja on uskominen, verkosto-
keskeisyys ja informaatiosodankäynti 
asettavat mittavia muutospaineita myös 
tulevaisuudessa.

Länsimaisissa asevoimissa on jo 
jonkin aikaa jouduttu kohdakkain ver-
kostokeskeisyyden potentiaalisen pimeän 
puolen kanssa: mahdollisuuteen mikro-
manageerata operaatioita ennenäkemät-
tömällä tavalla aikaisempaa parempien 
johtamis- ja tiedonvälitysjärjestelmien 

Muutospaineita informaation aikakaudella
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Valaisevaa lähialueen sotahistoriaa

avulla. Kuten Huhtinen osuvasti toteaa, 
yleisen tiedonvälityksen parantumisen 
mahdollistaman ”strategisen korpraa-
lin” lisäksi tulevaisuuden operaatioihin 
saattavat vaikuttaa verkostokeskeisten 
asevoimien mahdollistamat ”taktiset val-
tionpäämiehet”. Lopputuloksena saat-
taa olla yhä alemmas suoritusportaaseen 
ulottuva valvonta ja kontrolli - juuri päin-
vastainen lopputulos verkostokeskeisyy-

den toiminta-ajatuksen kanssa. 
Informaatioyhteiskuntien kehit-

tymisen ja informaatiosodankäynnin 
analysointi on muodostumassa yhdeksi 
sotatieteellisen tutkimuksen keskeiseksi 
alueeksi. Tässäkin mielessä Aki-Mauri 
Huhtisen uusimman teoksen soisi löy-
tävän tiensä upseerikunnan luettavien 
kirjojen joukkoon. Kirjan filosofinen 
ote ja osin hieman jäsentymättömästi ete-

nevä kerronta eivät tätä seikkaa muuta. 
Vaikka Huhtinen ei tarjoa vastauksia 
informaatioyhteiskuntien muutoksen ja 
informaatiosodankäynnin tulevaisuuden 
haasteisiin, tarjoaa hän hyvää materiaalia 
innovatiiviselle pohdinnalle asevoimien 
kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä.

Jyri Raitasalo

Robert Jackson:
Itämeri sotanäyttä-
mönä - Suomi, Baltian 
maat ja Puola sodassa 
1918-1945
Porvoo 2009
ISBN 978-952-492-240-1 

Itämeri ympäristöineen on 
ollut sotanäyttämönä jo satoja 
vuosia. Tässä kirjassa käsitel-

lään tapahtumia vuosina 1918 - 
1945. Kirja sisältää selvitykset 
Baltian itsenäistymisestä, Puolan 
valtion synnystä 1919, Brittien 
merisotatoimista Itämerellä ja 
Suomenlahdella 1918-1920, 
sotien välisistä vuosista 1920 
- 1939,saksalaisten ja neuvosto-
liittolaisten hyökkäyksestä Puo-
laan 1939, Suomen talvisodasta, 
neuvostojoukkojen toteuttamas-
ta Baltian miehityksestä 1940, 
operaatio Barbarossasta 1941-, 
Suomen jatkosodasta, Neuvosto-
liiton hyökkäyssotatoimista 1944 
- 1945 ja saksalaisten suurevakuoinnista 
1944 - 1945.

Jo tämä kaikki kertoo valtavasta ta-
pahtumien vyörystä. Se myös sisältää 
meille vähälle huomiolle jääneitä tapah-
tumia Itämeren rannoilla. Joskus tulee 
mieleen, onko meillä tarkoituksenmukai-
suussyistä vaiettu joistakin merkittävistä 
tapahtumista Itämeren äärellä. Kun tätä-
kin varsin ansiokasta historiateosta lukee, 
ei voi suurvalloista kuten Isosta-Britanni-
asta, Saksasta tai Neuvostoliitosta todeta 
kuin, että suurvalloilla ei ole moraalia, 
vaan aina oma etu on tavoitteena.

Aikanaan ihmettelin itänaapurin 

väitteitä, että Suomi on sallinut länsi-
imperialistien hyökkäyksen alueensa 
kautta Neuvostoliiton kimppuun. Eihän 
se ole totta, arvelin. Sain kuitenkin kä-
siini majuri Tauno Hannuksen kirjan 
”Sotilaslentäjän kertomuksia”(Otava 
1937), jossa hän kertoi brittilaivaston ja 
-ilmavoimien sijoituksesta Koivistolle 
ja Inoon vuonna 1919 sekä merisodasta 
punalaivastoa vastaan. Tarkemmin tapah-
tumista kertoi laivaston historia ”Suomen 
Laivasto I 1918-1968”. Se kertoo histo-
riasta, jota en tuntenut. Iso-Britannia ja 
Venäjä olivat vuosina 1914 - 1918 asevel-
jiä. Miten ne nyt sotivat toisiaan vastaan? 
Robert Jackson on paneutunut tähänkin 

kysymykseen perusteellisesti 
valottaen tapahtumia Baltiassa, 
Suomenlahdella ja Kronstadtissa.

Lähettäessään laivasto-
osaston Suomeen briteillä olivat 
tietenkin omat pyrkimyksensä. 
Muistettakoon, että Englannin ku-
ningas Yrjö V ja Venäjän vallasta 
syösty keisari Nikolai II olivat 
serkuksia. Iso-Britannia lähetti 
laivastonsa Itämerelle mahtia ja 
omia etuja osoittaakseen, minkä 
ohella niin Suomi kuin Virokin 
saivat tukea heiltä täyden meriso-
dan muodossa. Merkittävin teko 
oli brittien moottoritorpedovenei-
den hyökkäys Kronstadtin sata-
maan 18.8.1919. Siellä upposi 
kolme suurta sota-alusta. Tästä 
operaatiosta saivat komentaja-
kapteeni C.C.Dobson ja luutnant-
ti Gordon Steel Viktoria-ristin. 
Tämä brittien toiminta Baltiassa 
ja Suomessa oli monivaiheista ja 
kiinnostavaa.

Historioitsija käsittelee tämän 
jälkeen Puolan itsenäistymistä 
ja sotaa Venäjää vastaan vuosi-

na 1919 - 1920. Ison-Britannian ohella 
Ranska tuki Puolaa asein ja joukoin. 
Puolan tilanne ei ollut vuosina 1920 
- 1939 kovin vakaa, mutta rauha pää-
piirtein säilyi. Syksyllä 1939 maa sitten 
jaettiin Saksan ja NL:n kesken.

Jackson käsittelee Suomen talvisotaa 
verraten paljon. Kun kirja on suunnattu 
ensisijaisesti anglosakseille, on pakko 
selvittää paljon sellaista, joka on meille 
hyvin tuttua. Joka tapauksessa historioit-
sija kertoo tapahtumat oikeassa valossa, 
meitä suuresti ihaillen ja arvostaen.

Jatkossa Jackson käsittelee lähinnä 
Saksan varustautumista, kerronnan pai-
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nopisteen ollessa meri- ja ilmavoimissa. 
Operaatio Barbarossa selvitetään siltä 
osin, kuin se koskee Itämerta, Lenin-
gradin piiritys huomioon ottaen. Myös 
Suomen jatkosota saa kuvauksensa pää-
piirtein oikein. Eräissä yksityiskohdissa 
olisi ollut tarkistamisen aihetta. Sodan 
käänne 1943 - 1944 kuvataan tarkoin. 
Myös kuuluisa maailman sotahistoriassa 
ainutlaatuisen suuri saksalaisten vuonna 

1945 toteuttama evakuointioperaatio me-
ritse kuvataan erinomaisesti. Tosin unoh-
detaan henkilölukumäärä, joka oli noin 
2,4 miljoonaa henkilöä, valtaosa siviilejä, 
mutta joukossa oli myös sotilaita.

Tämä 248-sivuinen teos on erikoi-
sen arvokas, koska se käsittelee meille 
osittain tuntematonta historiaa, josta laa-
jemmin on vaiettu. Tällä huomautuksella 
tarkoitan erityisesti brittien käymää me-

risotaa punalaivastoa vastaan Suomen 
alueella 1918 - 1919. Jacksonilla on ollut 
paremmat mahdollisuudet päästä brittien 
sota-arkistoon kuin monella muulla tutki-
jalla. Tämä teos on ansiokas ja merkittävä 
siksi, että se valaisee meidänkin histori-
aamme hyvinkin tarpeellisella tavalla. 

Tapio Skog

Eeva-Kaisa Ahtiainen:
Woldemar Hägglund
Kollaan kenraali
Otavan kirjapaino Oy 
Keuruu 2009
ISBN 978-951-21280-5

Jääkärikenraaleista on kirja-
hyllyssäni viisitoista toinen 
toistaan kiintoisampaa teosta. 

Viimeisin on vuonna 2009 ilmes-
tynyt kenraaliluutnantti Woldemar 
Hägglundista, Kollaan kenraalis-
ta, kirjoitettu kirja.  Esipuheessaan 
kirjailija varoittaa, ettei teos ole 
perinteinen sankaritarina.

1. luku  
(vuodet 1889 –1918)

Vuonna 1893 Kalliossa syntyneen 
Woldemarin perhetausta oli sosi-
aalisesti vaatimaton. Isä oli kui-
tenkin valveutunut ammattimies, 
joka poliittisen toiminnan perusteella 
valittiin vuonna 1902 Helsingin kaupun-
ginvaltuustoon. Seuravana vuonna perhe 
muutti Viipuriin turvatun leivän vuoksi. 
Elettiin sortokausien aikaa. Kesäkuussa 
vuonna 1904 Eugen Schauman murhasi 
Bobrikoffin. Woldemar seurasi koulu-
poikana kuohuvia tapahtumia. Venäjän 
ja Japanin sota aiheutti suurlakon, joka 
levisi koko maahan. Olojen rauhoittuessa 
vuonna 1912 pojasta tuli 19-vuotiaana 
ylioppilas. Pietarissa tehdyn  harjoittelu-
vaiheen jälkeen Woldemar  kirjoittautui 
Teknilliseen korkeakouluun Helsingissä.

Opiskelu sujui ensimmäisen vuoden 
aikana myös tutustumalla niihin nuoru-
kaisiin, jotka olivat tilanteen salliessa 

valmiit vaikka laittomiin toimiin itsenäi-
syyden aikaansaamiseksi. Harry Back-
berg oli  aktivistien keskeinen toimija, 
joka värväsi opiskelijoita jääkäreiksi. 
Korkeakoulusta lähti Saksaan 70 alun 
perin insinööriksi aikonutta. Woldemar 
lähti helmikuun lopulla vuonna 1915. 
Epämääräinen alkuvaihe Saksassa partio-
poikina loppui, kun keisari Wilhelm II al-
lekirjoitti pataljoonan perustamiskäskyn 
28.8.1915. Harry Backberg toimi myö-
hemmin jälleen värvääjänä, kun hänen 
insinööritoimistossaan värvättiin vuonna 
1941 suomalaisia Saksaan. Backbergin 
poika Seppo oli kadettitoverini kurssilla 
26 ja tytär Sinikka keskikoulussa luokka-
toverini.  Tulevalla kenraalilla ei ollut ko-

vinkaan monta todellista ystävää 
jääkäriaikana, josta on vain vähän 
tietoa lukuun ottamatta seikkailu-
rikasta Tukholman vaihetta.

Woldemar Hägglund oli huip-
pusalaisen, legendaarisen UC 
57 sukellusvenematkan johtaja 
tiukalla seulalla valituille seitse-
mälle jääkärille Tämä vaarallinen 
matka Danzigista Hamnskäriin 
on kerrottu lähes henkeäsalpaa-
vasti.  Matkalle valitut olivat am-
mattilaisia, joista Leo Ekberg ja 
Yrjö Tenhunen olivat kirjoittajan 
mukaan korvaamattomia. Jälkim-
mäisen tyttären tunsin hyvin kou-
luaikana. Tunnettua on, ettei UC 
57 palannut koskaan Saksaan.

Jääkäreiden kotiinpaluun 
vaiheet asekaappauksineen ja 
–kauppoineen on kuvattu yksi-
tyiskohtaisesti. Viipurin ja Kan-
naksen tapahtumat, Hägglundin 
osuus sekä vapaussodan kulku 
Raudun ja Antrean taisteluissa on 
kerrottu tarkoin. Viipurin valta-

us toteutettiin Hägglundin suunnitelman 
mukaisesti.

2. luku (vuodet 1918-1939)

Jo vapaussodan loppuvaiheessa alkoi 
”ryssänupseerien” syrjäytyskapina. 
Hägglundin paluu normaalielämään ta-
pahtui everstiluutnattina ja vuonna 1923 
avioitumisen sekä monen vaiheen jälkeen 
hän päätyi Helsinkiin puolustusminis-
teriön keskusosaston päälliköksi. Ajat 
olivat epävakaat. Upseerikapinan taus-
taa Hägglund selvitti asiakirjassa ”P.M. 
koskien ns. upseeriaktionia 1924”. Se on 
julkaistu ensi kertaa tässä kirjassa. Siitä 
todella selviävät ristiriita ja sen taustat. 

Vaatimaton kenraali
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Kenraali Wilkaman jälkeen tuli Aarne 
Sihvosta puolustusvoimain komentaja ja 
sen seurauksena Hägglund siirtyi eversti-
nä  suojeluskuntajärjestöön.Vuonna 1933 
hän palasi armeijaan. 

3. luku (vuodet 1939-1940) 

Tässä luvussa kerrotaan erittäin tarkasti 
talvisodan aika. Vuonna 1936 kenraa-
limajuriksi ylennetty Hägglund toimi 
IV Armeijakunnan komentajana Laato-
kan Karjalassa. Komentajalle, Kollaan 
kenraalille, ja kaikille sotilaille nämä 
taistelut olivat sekä fyysisesti että hen-
kisesti äärimmäisen kovia. Hägglund oli 
tilanteesta riippumatta järkkymättömän 
rauhallinen ja hermonsa täysin hallitseva. 
Eivät edes ylipäällikkö Mannerheimin 
toisinaan pistävät puhelutkaan aiheutta-
neet maltin menetystä. Vaikka itse tais-

telut ovat tuttuja, niistä lukee kuitenkin 
mielellään vanhan kertauksena.

4. luku (vuodet 1940-1963) 

Jatkosodan alussa Hägglund sai komen-
toonsa VII Armeijakunnan talvisodasta 
tutulla suunnalla Pyhäjärvi-Värtsilä. Naa-
puriarmeijakuntaa komensi hyökkäys-
haluinen kenraali Talvela, joka aiheutti 
Hägglundille harmia. Hyökkäys alkoi 
10.7.1941 ”kilpajuoksulla” Petroskoihin. 
Tätä seurasi hyökkäys Karhumäkeen. 
Hägglund ylennettiin kenraaliluutnan-
tiksi 16.1.1942, mutta Mannerheim-ristin 
ritariksi häntä ei nimitetty kiistattomis-
ta ansioista huolimatta. Kesällä 1943 
lakkautettiin VII Armeijakunta. Tämän 
jälkeen Hägglund toimi ylipäällikön 
tarkastavana kenraalina. Huhtikuussa 
1944 hänet määrättiin osasto H:n ko-

mentajaksi, kun varauduttiin mahdolli-
sesti Helsinkiin kohdistuviin sotatoimiin. 
Joulukuussa 1944 hänen oli pakko anoa 
eroa. Hän ehti nähdä poikansa Gustavin 
luutnanttina ennen kuin menehtyi jou-
lukuussa 1963 Hirvensalmella kurkku-
syöpään.

Eeva-Kaisa Ahtiainen on kirjoittanut 
vaatimattomasta kenraalista kiintoisan 
ja merkittävän elämänkerran, jota lukee 
suurella mielenkiinnolla. Kenraalista 
saa harvinaisen inhimillisen komenta-
jan kuvan. Hän pyrki säästämään kaikin 
tavoin miehiään tappioilta. Taistelujen 
tarkka seuraaminen lienee nuoremmil-
le lukijoille ylivoimainen tehtävä, kun 
kirjassa ei ole ainuttakaan karttaa. Siitä 
huolimatta suosittelen kirjan lukemista 
veteraanien lisäksi myös nuoremmille.

Olli Vuorio

Martti Haavisto 
(toim.):  Viimeiset tes-
taamattomat
54. kadettikurssi 40 
vuotta 1970 - 2010  
Gummerus Jyväskylä 2009
ISBN 978-953-99757-2-3  

Yllä mainittu kadettikurssi 
on täyttänyt 40 vuotta - us-

komatonta, miten aika rientää. 
Yksikään kurssilainen ei ole 
enää sotilasvirassa. Osa on siir-
tynyt jo melko varhain siviili-
elämän palvelukseen. 

Eräitä perustietoja kurssista:

-  54. kadettikurssi järjestettiin 
15.9.1967 - 25.3.1970

-  kurssille pyrki 212 sotilasta, 
hyväksyttiin 97 ja valmistui 
92 + 2

-  aselajeittainen jakautuma 
oli: jv 37, kt 18, it 5, rt 6, 
pion 4, viesti 3 rajav 5, ilmavoimat 
14

-  ye-koulutettuja oli  31, rauhantur-
vaajia 30

-  sotilasarvot: kenrl 1, kamir 1, 
lpamir/prkenr 4, everstejä 8, evl 

35, maj 27, kapt 6, ylil 4, ltn 6
-  kuolleita 13.

Koulutuksen päämääränä oli kas-
vattaa sodan ajan perusyksikön päälli-
kön tehtäviin pystyviä upseereita sekä 
samalla antaa heille yleistiedolliset 
perusteet koko upseeriuralle ja raken-

tavalle toiminnalle yhteiskun-
nassa.

Miksi tätä toteamus? Siksi, 
että siinä on koko upseeri-
ammatin perusta. Nyt kun on 
kuunnellut viime vuosien up-
seereja, olen saanut aivan toisen 
käsityksen upseerikoulutuksen 
tarkoituksesta.

Tämä kadettikurssin histo-
ria on monella tavalla antoisa, 
jopa hauskakin. Toimituskunta, 
johon kuuluivat Antti Iivonen, 
Pekka Rapila, Jouko Mattila 
ja Martti Haavisto apunaan 
merkittävä osa kadettikurssia, 
on saanut mainion historiikin 
aikaan.

Historiikki valmistui jo 
syksyllä 2009, mutta julkaistiin 
vasta nyt. 

Historiikki on mielenkiin-
toinen sekoitus vakavaa asiaa 
ja  huumoria. Teos on mainio 
analyysi kadetin elämästä herä-

tyksestä hiljaisuuteen. Se kertoo, miten 
opetettiin upseereille tärkeitä asioita 
ensin teoriassa ja sitten käytännössä. 
Taktiikka, kouluttamistaito, ihmisten 
käsittely, puhetaito, liikuntakoulutus, 
aseoppi ym. olivat jatkuvasti esillä.

Sanotaan, että sotilaalle tarvitsee 

Vakavaa asiaa ja huumoria
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opettaa harvoja asioita, kuten aseen 
käsittelytaito, maastonkäyttötaito, toi-
minta joukon osana taistelutilanteessa, 
henkisen ja fyysisen kunnon kehittä-
minen ja ylläpito sekä maanpuolus-
tustahto. Se on helposti sanottu, mutta 
tavoitteiden saavuttaminen vaatii an-
karasti työtä.

Kirja etenee kronologisesti: I vuo-
sikurssi, II vuosikurssi, III vuosikurssi 
ja aselajikoulutus erikoisaselajeittain.

Ei historiikki pelkästään vakavaa 
asiaa sisällä, vaan ennen kaikkea elävää 
sotilaselämää kaikkine koirankujeineen 
ja kepposineen. Kyllä herrat 54. kurs-
sin kadetit ovat kaikenlaista keksi-
neet. Tehtävä ja tavoite ovat kuitenkin 
olleet kirkkaana mielessä: kadeteista 
oli tuleva taistelun johtajia!

Katsellessani kuvakavalkadia 
hahmottui kurssin henki ym. kurssin 
upseeriveljien kautta. Samassa jouk-
ko-osastossa palvelleita löysin kaksi, 
mutta naapurissa palvelleita oli jo use-
ampia. Kaiken kaikkiaan oli kurssilla 
18 kaaderia, joiden kanssa olin palve-
lustehtävissä tekemisissä. Kelpo ase-
veljiä kaikki. Myönteiset saavutukset 
eri tehtävissä puhuvat puolestaan.

Jouduin tietenkin 54. kadettikurssin 
herrojen kanssa tekemisiin monenlai-

sissa yhteyksissä. Kerron eräästä ta-
pauksesta, jota ei kirjassa ole. Oli näet 
ilmennyt, että eräät sekä Saksan että 
Suomen armeijassa palvelleet sotilaat 
eivät olleet saaneet tammenlehvää. 
Mainitsin asiasta varuskuntani päälli-
kölle, joka heti antoi minulle tehtävän 
jakaa tammenlehvät näille Suomen 
armeijan sotaveteraaneille. Sovin yh-
distyksen paikallisosaston puheenjoh-
tajan kanssa tilaisuudesta. Mukaani 
pyysin tuntemani majurin (nyt eversti), 
jonka isän tiesin palvelleen Saksassa 
ko. vapaaehtoispataljoonassa. Mie-
lellään hän mukaan tulikin. Me kaksi 
Suomen puolustusvoimien upseeria ja-
oimme virkapukuisina tammenlehvät 
vastaanottajille pääjoukon seisoessa 
asennossa. Tunnelma oli ainutlaatuinen 
ja jaon jälkeen tuli muuan Euroopan so-
takentillä taistellut veteraani kyyneleet 
silmissä kiittämään meitä eleestä, jota 
he olivat odottaneet vuosikymmeniä. 
Mainittakoon, että kanssani tammen-
lehvät jakanut majuri/eversti on 54. 
kadettikurssin kadetti.

Edellä mainittu tapaus ei ollut ai-
nutlaatuinen, sillä 54. kadettikurssin 
everstiluutnantti Tapani Hankaniemi 
ollessaan sotilasasiamiehenä Norjassa 
joutui vähän samanlaisten ongelmien 

pariin tukiessaan Saksan armeijassa 
palvelleitten norjalaisvapaaehtoisten 
patsashanketta Norvajärvellä. Norja-
laisia taisteli Vienan Karjalassa noin 
1000 miestä, joista 196 kaatui. Heidän 
rikoksensa oli väärä asepuku. Suomen 
armeijassa palvelleet norjalaiset hyväk-
syttiin, Saksan armeijassa palvelleita 
ei.

Koulun johtajana toimi 54. kadet-
tikurssin aikana eversti Magnus Haak-
salo, kadettikomppanian päällikköinä 
majurit Raimo Katona (1. vsk), Pekka 
Mustonen (2. vsk) ja Tuomo Tuomi-
nen (3. vsk). Joukkueitten johtajina 
aloittivat yliluutnantit Touko Rissa-
nen, Jorma Raatikainen, Juhani Jolma 
ja Martti Härkönen. Jatkossa johtajat 
vaihtuivat.

Tämä kirja on laadukas ja moni-
puolinen historiikki, joka on huolella 
ja ajatuksella tehty. Siitä kiitos niin työ-
ryhmälle kuin myös niille kurssilaisil-
le, jotka ovat kirjoituksin, valokuvin ja 
piirroksin tukeneet kirjan tekoa. Kirjaa 
myydään Kadettikunnan toimistosta ja 
Martti Haavistolta. 

Tapio Skog

V I H R E Ä M P I Ä  L E H T I Ä

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

Vihreämpiä lehtiä!
441       763
Painolaitos
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Jarmo Nieminen 
(toim.): Santahamina-
sotilassaaren luonto-
aaarteet
Maanpuolustuskorkeakou-
lun Sotahistorian laitok-
sen julkaisusarja 2 n:o 14
Edita Helsinki 2009
ISBN 978-951-25-2014-5 

Tutustuttuani tähän suu-
rikokoiseen teokseen 
olen ollut lähes sanaton 

hämmästyksestä. Sanat eivät 
tahdo riittää teoksen ylistämi-
seen. Olen tutustunut moniin 
vastaavanlaisiin kirjoihin, mutta 
ne eivät vedä vertoja tälle erin-
omaiselle sekä kuva- että teksti-
kirjalle. Se ei olekaan ihme, sillä 
tekijöinä on ollut kirjoittajien ja 
asiantuntijoitten parhaimmistoa. 
Everstiluutnantti Jarmo Niemi-
nen, Santahaminan historian ja 
nykypäivän tuntija, on johtanut tätä kir-
joittaja- ja valokuvaajakaaderia, jossa 
on ollut 12 erikoisasiantuntijaa ja 11 
valokuvaajaa.  

Kirjan sisältö alkaa saaren histori-
asta aina 1100-luvulta asti. Historian 
jälkeen keskitytään luonnon ällistyttä-
vään monipuolisuuteen ja monimuo-
toisuuteen. Eläimet, kasvit ja maaperä, 
peruskallio ml. tuodaan esille lukijoi-
den hämmästeltäväksi, sillä aihetta 
hämmästelyyn on. Itsekin pitkään San-
tahaminassa palvelleena olen ällistynyt 
luonnon monipuolisuudesta, johon en 
sillä silmällä ole aikaisemmin tutustu-
nut. Jälleen tulee mieleen eri teemoista: 
”oliko siellä tosiaan tällaistakin?”. Soti-
las ja kouluttaja katsoo harjoituskenttää 
oman ammattinsa näkökulmasta, eikä 
havaitse esimerkiksi jo mainittua luon-
non monipuolisuutta. On muistettava, 
että verrattain laajat alueet saarella ovat 
ns. kiellettyjä alueita, mikä on mahdol-
listanut ällistyttävän runsaan kasvi- ja 
eläinkunnan syntymisen. Myös kallio-
perä on näillä leveysasteilla harvinaista 
alkuperäismuodossaan. Ei ihme, että 
alan huippunimet professori Martti 
Lehtisen johdolla ovat kertoneet tästä 

kallioperästä. Kirjassa on myös joukko 
taulukoita, joista ilmenee esimerkiksi 
luonnonvaraisten putkilokasvien lu-
kumäärä. Yli-intendentti Arto Kurton 
mukaan niitä on 556, minkä lisäksi to-
detaan 64:n lajin hävinneen. Taulukoita 
on myös eläinlajeista.

Aikoinaan palvellessani saarella 
eräät varusmiehet olivat haltioissaan 
saaren eläimistöstä. Muuan tuleva 
arkkitehti ihaili puolestaan vanhoja 
punatiilikasarmeja. Näihin silloinen 
kapteeni ei osannut sanoa oikein 
mitään. Ne punatiiliset, sata vuotta 

Loistelias teos Santahaminasta
sitten rakennetut kasarmit ovat 
edelleen käytössä. Santahami-
nan rakennuskannassa on raken-
nuksia monelta aikakaudelta. 
Vanhimmat ovat Venäjän vallan 
ajalta. Kadettikoulun rakennuk-
set vuodelta 1940 edustavat ai-
kansa funkistyyliä ja kolmannen 
pääryhmän muodostavat toisen 
maailmansodan jälkeen raken-
netut talot.

Santahaminassa on itsenäi-
syyden aikana ollut sijoitettuna 
hyvin monta joukko-osastoa ja 
laitosta. Nyt saarta hallitsevat 
Maanpuolustuskorkeakoulu ja 
Kaartin Jääkärirykmentti. Saa-
rella palvelleiden sotilaiden lu-
kumäärää ei tiedetä, mutta heitä 
täytyy olla hyvin suuri määrä.

Saaren kohtalosta on käyty 
monta kovaa taistelua, ei ulkois-
ta vihollista, vaan gryndereitä ja 
eräitä politiikkoja vastaan, jotka 
haluaisivat rakentaa saaren täy-
teen kivitaloja ja hävittää saaren 

kauneusarvot. Tässä rintamassa sotilaat 
ja luonnonsuojelijat ovat rinnakkain 
samalla puolella. 

On annettava suuri kiitos kirjan 
tehneille historioitsijoille, geologeille, 
biologeille, insinööreille, luontokuvaa-
jille ja kaikille muille kirjan tekemistä 
tukeneille. 

Kirjaa on tilattavissa Maanpuolu-
tuskorkeakoulun Sotahistorian laitok-
selta.

Tapio Skog

Teoksen loisteliasta kuvitusta.



SUOMEN MARSALKKA MANNERHEIMIN SOTATIETEELLISEN 
RAHASTON  APURAHAT VUONNA 2010

1. Rahaston tarkoitus ja toiminta

Suomen marsalkka Mannerheimin sotatieteellinen rahasto sai alkunsa vuonna 1937 Suomen puun-
jalostusteollisuuden edustajien lahjoitettua marsalkka Mannerheimille kaksi miljoonaa markkaa 
hänen 70-vuotispäivänään. Lahjoituksesta muodostettiin marsalkka Mannerheimin toimesta rahasto, 
jonka tarkoitukseksi hän määräsi Suomen puolustuslaitoksen upseerien sotilaallisten opiskelujen, 
tutkimustyön ja sotilasurheilun harrastelun tukemisen. 

Rahaston sääntöjä tarkennettiin vuonna 1947 ja samalla rahaston nimeksi tuli Suomen marsalkka 
Mannerheimin sotatieteellinen rahasto. Toisen kerran rahaston sääntöjä tarkennettiin vuonna 1977. 

Rahasto toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja kotimaassa ja ulkomailla tehtävää sota-
tieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten. Tukea on osoitettu myös sotatieteellisten julkaisujen 
valmistamiseen. Tämän lisäksi rahasto on myöntänyt juhlavuosinaan tunnustuspalkintoja ja apurahoja 
yhteisöille ja henkilöille, jotka ovat pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti osallistuneet sotatieteelliseen 
tutkimukseen tai sen tekemisen tukemiseen. 

2. Apurahojen hakeminen

Apurahoja voivat anoa palveluksessa olevien upseerien ja evp-upseerien lisäksi muukin henkilökunta 
ja siviilihenkilöt. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että hakemus perustuu 
käynnissä tai käynnistymässä olevaan sotatieteelliseen tutkimukseen, josta on olemassa ainakin 
alustava tutkimussuunnitelma.

Säätiö ei tue virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun 
tai yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä eikä niihin rinnastettavaa tutkimustyötä.

Hakemukset laaditaan lomakkeelle, jonka saa ottamalla yhteyttä rahaston sihteeri-varainhoitajaan. 
Yhteystiedot ovat:

Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen Rahasto 
Eversti Pekka Toveri
PESUUNNOS
PL919
00131 Helsinki
Puh: 0299 510 531
Sähköposti: pekka.toveri@mil.fi

Anomukset käsitellään pääsääntöisesti kahdesti vuodessa kesä- ja marraskuussa. Hakemukset pyy-
detään lähettämään rahaston sihteeri-varainhoitajalle 29.10.2010 mennessä.

Sihteeri-varainhoitaja vastaa mielellään mahdollisiin apurahoja koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Suomen Marsalkka Mannerheimin
Sotatieteellinen Rahasto
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Tykkimiehet ry:n tuottamat 
DVD - filmit:
     Viimeiseen mieheen   
     Suomen tie jatkosotaan 
     Talvisota                

     10,00 €/kpl    (norm. 20,00 €/kpl) 
      tarjous voimassa 31.7. asti
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p. (02) 83281, www.sakyla.fi 

KAJAANIN
KAUPUNKI
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Constantem Decorat Honor

Kenraaliluutnantiksi 
Arto Tuomas Räty  63.k 4.6.210

everstiksi
Antti Juhani Hartikainen  72.k 1.2.2010
Sampo Ilmari Eskelinen  72.k 4.6.2010
Jyrki Erik Heinonen  70.k 4.6.2010
Timo Tapio Kakkola  70.k 4.6.2010
Max Johannes Sjöblom  70.k 4.6.2010

kommodoriksi
Juha Sakari Vauhkonen  70.k 4.6.2010

everstiluutnantiksi
Jukka Tuomas Laosmaa  78.k 21.3.2010
Janne Matti Juhani Piiroinen 71.k 21.3.2010
Marko Petteri Saareks  78.k 21.3.2010
Jussi Uolevi Anttila  69.k 4.6.2010
Oula Tapani Asteljoki  76.k 4.6.2010
Torsti Aarne Heikki Astren  76.k 4.6.2010
Jari Kai Eerik Enberg  69.k 4.6.2010
Kristian Per Forsell  67.k 4.6.2010
Mika Petteri Granlund  76.k 4.6.2010
Juha Tapio Helle   76.k 4.6.2010
Jukka Esa Taneli Honkanen 76.k 4.6.2010
Kimmo Tapani Hyvärinen  77.k 4.6.2010
Juha Tapani Kauhanen  78.k 4.6.2010
Tommi Tapio Keränen  78.k 4.6.2010
Marko Rainer Korpela  76.k 4.6.2010
Kai Rainer Kuosmanen  76.k 4.6.2010
Mikko-Petteri Monola  76.k 4.6.2010
Esa Tapani Mäkinen  76.k 4.6.2010
Sami Heikki Nurmi  76.k 4.6.2010
Timo Marko Tapio Nuutinen 76.k 4.6.2010
Risto Tapani Ollila  68.k 4.6.2010
Pauli Ilmari Perttula  63.k 4.6.2010
Timo Pekka Salonen  76.k 4.6.2010
Jari Juhani Seppälä  76.k 4.6.2010
Riku Juhani Suikkanen  76.k 4.6.2010
Eero Kalevi Svanberg  76.k 4.6.2010
Tero Erkki Ukonaho  69.k 4.6.2010
Vesa Antero Vainio  76.k 4.6.2010

komentajaksi
Tom Kristian Hanén  61.mek 21.3.2010
Matti Kalevi Lallukka  60.mek 21.3.2010
Marko Antero Tuominen  60.mek 21.3.2010
Mika Jukka Immonen  76.k 4.6.2010
Kaj Patrik Lillqvist  59.mek 4.6.2010
Jyri Markku Saanio  59.mek 4.6.2010
Juha Matti Torkkeli  76.k 4.6.2010
Juha Aukusti Tuominen  76.k 4.6.2010
Jon Axel von Weissenberg  59.mek 4.6.2010

majuriksi
Mikko Johannes Lehmus  81.k 21.3.2010
Sami Sakari Halmo  78.k 4.6.2010
Mika Ilari Kajander  78.k 4.6.2010
Ari Pekka Juhani Kajanus  78.k 4.6.2010
Janne Petri Kananen  78.k 4.6.2010
Janne Antero Katainen  80.k 4.6.2010
Tero-Jukka Aleksi Kiianlinna 78.k 4.6.2010
Marko Tapio Korhonen  78.k 4.6.2010
Jyrki Juhani Kuusrainen  78.k 4.6.2010
Vesa Veikko Lehtonen  78.k 4.6.2010
Jari Sakari Malminen  78.k 4.6.2010
Jere Paavo Naarajärvi  80.k 4.6.2010
Mika Matti Sakari Niemi  78.k 4.6.2010
Niklas Joakim Nyholm  78.k 4.6.2010
Jarkko Tapio Nykänen  80.k 4.6.2010
Timo Mikael Rauhala  80.k 4.6.2010
Antti Juhani Rautio  80.k 4.6.2010
Mikko Juhani Rinne-Kanto 78.k  4.6.2010
Petri Väinö Tapio Soppi  78.k 4.6.2010
Joni Petteri Taunila  78.k 4.6.2010
Raimo Olavi Turtinen  78.k 4.6.2010
Jarkko Tapio Turunen  78.k 4.6.2010
Mikko Juhana Valtanen  78.k 4.6.2010
Mika Tapani Ventelä  78.k 4.6.2010
Janne Kaarlo Väänänen  78.k 4.6.2010

komentajakapteeniksi
Marko Urho Karppinen  61.mek 4.6.2010
Janne Antero Kuhalampi  61.mek 4.6.2010
Kim Mikael Laine  56.mek 4.6.2010
Pasi Marko Juhani Leskinen 61.mek  4.6.2010
Curt Johan Lindroth  75.k 4.6.2010
Tomi Johannes Sihvonen  78.k 4.6.2010
Yrjö Juha Peter Sultsi  61.mek 4.6.2010

kapteeniksi
Antti Ville Juhani Ahtiainen 88.k 21.3.2010
Mikko Sakari Halinen  88.k 21.3.2010
Jan-Petri Kalevi Kovanen  92.k 21.3.2010
Ville Markus Juhani Luoma 88.k 21.3.2010
Lauri Kalervo Pakkala  88.k 21.3.2010
Markku Johannes Paavali Räty 88.k 21.3.2010
Raimo Arto Alatörmä  88.k 4.6.2010
Jyrki Sebastian Michael Antila 88.k 4.6.2010
Jussi Martti Ilmari Eronen  88.k 4.6.2010
Aki Aleksi Filenius  81.k 4.6.2010
Juha Pekka Haaparanta  92.k 4.6.2010
Jarno Ilari Hanhisalo  88.k 4.6.2010
Jonne Mikael Hovilainen  88.k 4.6.2010
Henri Mikael Häkkinen  88.k 4.6.2010
Paul Ilari Javanainen  92.k 4.6.2010
Niko Juhana Junnonen  88.k  4.6.2010
Tommi Veli Tapio Jääskeläinen 88.k 4.6.2010
Johannes Kalervo Kaartinen 88.k 4.6.2010
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Kalle Mikael Kallio  88.k 4.6.2010
Jarkko Tuomas Koistinen  88.k  4.6.2010
Juha Markku Tapani Kokko 91.k 4.6.2010
Jussi Petteri Komulainen  88.k 4.6.2010
Jaakko Vihtori Kontoniemi 88.k 4.6.2010
Antti Kalevi Korpi  88.k 4.6.2010
Tero Tapio Koski   81.k 4.6.2010
Antti Kalervo Kovalainen  88.k 4.6.2010
Aki Matti Kukkonen  88.k 4.6.2010
Mikko Juhani Kuusisto  88.k 4.6.2010
Vesa Tapani Kynsijärvi  92.k 4.6.2010
Janne Esko Källi   88.k 4.6.2010
Jyrki Juhani Laitinen  81.k 4.6.2010
Markus Leo Johannes Lammi 88.k 4.6.2010
Mikko Johannes Lempinen 88.k 4.6.2010
Joonas Antti Aleksi Leppänen 88.k 4.6.2010
Karl Marcus Lönnqvist  88.k 4.6.2010
Henry Markus Mikkonen  88.k 4.6.2010
Jaakko Juho Ilmari Mustonen 88.k 4.6.2010
Mika Tapani Mäenpää  88.k 4.6.2010
Isto Tapio Nyyssönen  88.k 4.6.2010
Juha Olavi Paakkari  88.k 4.6.2010
Kimmo Kristian Paavilainen 92.k 4.6.2010
Mika Ville Johannes Penttinen 88.k 4.6.2010
Jere Ilari Perkiökangas  88.k 4.6.2010
Kari Juhani Pietilä   88.k 4.6.2010
Ilkka Juhani Pääkkönen  88.k 4.6.2010
Sami Mikael Rautio  88.k 4.6.2010
Markus Juhana Riihonen  88.k 4.6.2010
Jari Mikael Rikkonen  92.k 4.6.2010
Manu Valtteri Salomaa  88.k 4.6.2010
Atro Johannes Saukko  88.k 4.6.2010
Niko Sebastian Savolainen  88.k 4.6.2010
Jussi Akusti Tammelin  88.k 4.6.2010
Juha Matti Urpelainen  88.k 4.6.2010
Aki Mika Martti Vesterback 92.k 4.6.2010
Pertti Juhani Vesuri  88.k 4.6.2010
Janne Petteri Voutilainen  88.k 4.6.2010
Marko Kristian Värri  88.k 4.6.2010
Antti Samuli Waltari  88.k 4.6.2010

kapteeniluutnantiksi
Mika Henrik Suutarinen  75.mek 21.3.2010
Johan Anders Alanko  69. mek 4.6.2010 
Pekka Tapio Hietakangas  71. mek 4.6.2010
Juha-Pekka Laine   60.mek 4.6.2010
Kari Pekka Lehto   71. mek 4.6.2010

Pauli Johannes Lempa  71. mek 4.6.2010
Juha Kristian Lähteenmäki  71. mek 4.6.2010
Markus Erik-Mattias Mattila 71. mek 4.6.2010
Veli Samuli Pihlaja  71.mek 4.6.2010
Ilkka Eerik Tapio Stenberg  71.mek 4.6.2010
Timo Tuomas Vilhelm Syvänen 71. mek 4.6.2010 
Juuso Petteri Säämänen  71. mek 4.6.2010
Ossi Kaleva Väisänen  71. mek 4.6.2010

reserviin
Maj Olli Matti Taskinen  66.k 1.1.2010
Evl Kai Risto Kalmari  67.k 1.2.2011
Evl Hannu Veikko R Kärkkäinen 65.k 1.1.2011
Evl Jarmo Mikael Majapuro 74.k 1.1.2011
Maj Olli Kalervo Envall  63.k 1.12.2010
Maj Tarmo Kalervo Napari 67.k 1.12.2010
Maj Antti Juhani Paavonperä 66.k 1.12.2010
Evl Harri Henrik Sahlstein     62.k 1.12.2010
Maj Antti Eemeli Tiilikainen 67.k 1.11.2010
Ylili Sampo Tapio Kemppainen 89.k 10.9.2010
Komkapt Reijo Eerik Kinnunen 67.k 1.9.2010
Maj Kari Juhani Lamminen 67.k 1.9.2010
Maj Erkki Mikael Lehmus     62.k 1.9.2010
Maj Vesa Sakari Siltakorpi     67.k 1.9.2010
Evl Veli Markku Happonen 65.k    1.8.2010
Maj Erkki Juhani Haapa-alho 65.k 1.8.2010
Maj Heikki Erkki Antero Lehtonen 75.k 1.7.2010
Kapt Jarno Henry Kristian Kelo 81.k 30.6.2010
Kapt Jarno Ilmari Limnéll     83.k 17.6.2010
Kapt Mikko Sakari Savolainen 81.k 9.6.2010
Maj Martti Ilmari Kotilainen 70.k 4.6.2010 
Maj Ari Allan Enbom  65.k 1.6.2010
Kom Toivo Sakari Leimi  49.mek  1.5.2010
Ltn Turo Sakari Heino  74.mek 14.4.2010
Ltn Jussi Pekka Ahopelto     90.k 16.3.2010
Ltn Tiina Ebba Esteri Virtanen 90.k 11.3.2010
Maj Petri Tapio Myller  73.k 1.3.2010
Ltn Anna-Riikka Pykäläinen 91.k 1.3.2010
Kaptl Kimmo Kaleva Korhonen 65.mek 9.2.2010
Evl Mauri Kalevi Halonen     66.k 1.1.2010
Ev Timo Aulis Härkönen  65.k 1.1.2010
Evl Ari Tapio Kuikka  64.k 1.1.2010
Maj Heikki Olavi Kumpulainen 74.k 1.1.2010
Kapt Teemu Mika Petteri Anttila 82.k 1.1.2010
Ltn Arto Juhani Hokkanen     89.k 1.1.2010
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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. Kiinnitys 
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 säh-
köposti info@hautaustoimistoautio.fi. 
Tunnuksia myydään vain kadettiupsee-
rin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hau-
taustoimisto tarkistaa osto-oikeuden 
tarvittaessa Kadettikunnasta.

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.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta, josta se voidaan 
välittää muille lehdille.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
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toiminta

KOLUMNI

Katynista ei vieläkään kerrota kaikkea

Sellaiset nimet kuin Karl Hermann 
Strüfling, Heinrich Remmlinger, Ernst 
Böhm, Eduard Sonnenfeld,Herbard Ja-

nicke, Erwin Skotki ja Ernst Gehrer sanovat 
tuskin kenellekään mitään heidän mahdollisia 
sukulaisiaan lukuun ottamatta. Miehet tunnus-
tivat talvella 1945/46 silloisessa Leningradissa 
järjestetyssä oikeudenkäynnissä toimeenpan-
neensa puolalaisten upseerien joukkomurhan 
Katynissa alkusyksyllä 1941. Heidän yhteis-
hirttämisensä tapahtui siten, että heidät pistettiin 
seisomaan naru kaulassa auton lavalle. Auton 
ajaessa alta pois miehet jäivät sätkimään tyhjän 
päälle. Hieno keksintö ikuistettiin filminauhalle.

Hirtettyjen nimistä voi jokainen päätellä, 
että kysymyksessä eivät olleet Stalinin niska-
laukausmiehet vaan Wehrmachtin saksalaiset upseerit. Tapahtui 
vain se, mitä Katyniin venäläisten jo sodan aikana pystytetyssä 
muistomerkin tekstissä sanottiin: ”Täällä Katynin metsässä 
hitlerfasistit ampuivat syksyllä 1941 11 000 puolalaista vankia, 
upseeria ja sotilasta. Punaisen armeijan miehet tulevat kosta-
maan heidän puolestaan.”

Myöhemmin tilapäinen muistomerkki korvattiin saman-
henkisellä pysyvämmällä monumentilla, josta siitäkään ei tullut 
ikuista. Neuvostoliiton romahdettua paikalle nousi uusi muis-
tomerkki, jossa nimettiin uudet ja tällä kertaa oikeat konnat. 
Heidän hirteen päätyneitä sijaisiaan ei sen sijaan kukaan muis-
tellut. Wehrmachtin upseereitahan he vain olivat. Todellisista 
tekijöistä ketään ei viety koskaan tilille. Pääsyy vaikenemiseen 
on varmaan ollut tietämättömyys. Toimittajista tuskin kukaan on 
kuullutkaan mitään neuvostoliittolaisten järjestämästä oikeus-
farssista, joka tosin tuomituille oli kaikkea muuta kuin farssi.

Mutta osasyynä voi olla myös niin sanottu poliittinen korrek-
tius. Ei ole korrektia herättää lukijassa tai katsojassa epäilyksiä, 
että myös natsien yleisnimikkeen alle sijoitetut saksalaiset ovat 
saattaneet joutua julman epäoikeudenmukaisuuden kohteiksi. 
Vielä epäkorrektimpaa olisi synnyttää epäilyksen siemeniä sitä 
kohtaan, että sodan jälkeen syntyneissä lukemattomissa asia-
kirjoissa olisi jotain hämärää. Rakentuuhan tietämyksemme 
tapahtumista paljolti näiden dokumenttien varaan, ja itseään 
vakaviksi tutkijoiksi arvioivat kirjoittajat näyttävät edelleen 
hyödyntävän niitä mieluisasti. Ainakin tämä pätee länsivaltojen 
tuottamiin asiakirjoihin, vaikka tuoreiden kokemusten Guanta-
namosta ja muualta luulisi antavan aihetta epäilyksiin, että myös 
lännessä on hallittu ja hallitaan samat menetelmät ”totuuden” 
puristamiseksi esiin kuin entisessä Neuvostoliitossa.

Poliittisen korrektiuden noudattaminen voi olla myös hyö-
dyllistä sen harjoittajalle, sillä sehän tarkoittaa vallalla olevan 
eli valtaa pitävien näkemyksen myötäilyä. Poikkeaminen hy-
väksytyltä linjalta ei sen sijaan ole hyväksi urakehitykselle. 
Katynin tapauksessa itse presidentti Roosevelt puuttui asiaan, 
kun havaitsi epäkorrektia käytöstä ystäväksi julistamansa ”Setä 
Joen” eli Stalinin valtakuntaa kohtaan.

Epäkorrektiksi osoittautui esimerkiksi Rooseveltin lähi-
piiriin kuulunut George Howard Earle, Yhdysvaltojen erikois-
valtuutettu Balkania varten. Hänen käsiinsä oli kerääntynyt 

melkoinen määrä aineistoa siitä, mitä Katy-
nissa todellisuudessa oli tapahtunut. Aineistoa 
presidentille esitellessään Earle sai silti tylyn 
vastaanoton: ”Tämä ei ole mitään muuta kuin 
saksalaisten propagandaa, saksalaisten juoni. 
Olen täysin varma, että venäläiset eivät ole 
tehneet sitä.”

Earle oli kuitenkin sitkeä ja kirjoitti Roo-
seveltille, että jollei häntä erikseen kielletä, 
hän julkaisee hallussaan olevan aineiston. 
Tämän jälkeen presidentti ei enää sinutellut 
”Georgea”: ”Teidän aikomuksenne julkistaa 
epäedullinen mielipiteenne liittolaisestamme 
täyttää minut huolella… En ainoastaan toivo, 
vaan nimenomaan kiellän julkaisemasta yh-
destäkään liittolaisesta mitään informaatiota 

tai mielipidettä, joka palvelusaikananne lähettiläänä tai US-
laivaston upseerina on saattanut tulla tietoonne.” Siihen päättyi 
Earlen lupaava diplomaattiura. Roosevelt henkilökohtaisesti 
siirrätti hänet lähettilääksi Samoan saarille.

Vastaavalla tavalla katkesi etenemistie muutamalta upseeril-
ta, joiden tehtäviin oli kuulunut muun muassa Katynia koskevan 
aineiston kokoaminen. Yhdysvaltojen puolustusministeriön 
mukaan he olivat osoittautuneet arvostelukyvyttömiksi luot-
taessaan liikaa neuvostovastaisten puolalaisten heille antamiin 
tietoihin.

Englannissa Churchill katsoi, että saksalaisten levittämät 
tiedot olivat ”todennäköisesti totta”. ”Bolshevikit voivat olla 
hyvin julmia”, pääministeri totesi. Mutta julkisuuteen tällai-
sia ajatuksia ei saanut päästää. Stalinille hän kirjoitti: ”Tutkin 
kaikki mahdollisuudet vaientaa sellaiset puolalaiset lehdet tässä 
maassa, jotka hyökkäävät neuvostohallitusta vastaan.” Keinot 
todella löydettiin, ja Katynista ei puolalaislehdissä tämän jälkeen 
kirjoitettu. Puolan pakolaishallituksen pääministeriä, kenraa-
li Sikorskia Churchill lohdutti, ”Jos he kerran ovat kuolleet, 
ei kukaan voi enää herättää heitä henkiin.” Kun jääräpäinen 
Sikorski ei oikein ottanut ojentautuakseen ja kun hän hieman 
myöhemmin kuoli lento-onnettomuudessa, tällaisten kuoleman-
tapausten asiantuntija Stalin oli sitä mieltä, että kysymyksessä 
oli attentaatti, jonka Churchill oli järjestänyt. Sir Winston itse 
kieltäytyi vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1952 sanomasta 
Katynista yhtään mitään.

On selvää, että poliitikot kautta aikojen ovat valtioidensa 
etua ajaessaan joutuneet puhumaan tai tekemään sellaista, joka 
ei heille itselleenkään ole ollut mieluista. Mikäpä minäkään olen 
moralisoimaan varsinkin kun hyvin ymmärrän Urho Kekkosta, 
joka vastoin parempaa tietoaan väitti, että Lenin oli antanut 
Suomelle itsenäisyyden.

Jotenkin ymmärrän myös uraansa ajattelevia poliittisesti 
korrekteja perässäjuoksijoita, mutta arvostaa voin vain Martin 
Lutherin kaltaisia, joita ei osteta millään: ”Tässä seison enkä 
muuta voi.” Ja suurta myötätuntoa tunnen niitä pieniä ihmi-
siä kohtaan, jotka Leningradin näytösoikeudenkäynnin uhrien 
tapaan jäävät rattaiden murskattaviksi.

Sampo Ahto



IN MEMORIAM
Engström
Jarl Wilhelm
Kapteeni
s. 30.1.1924
k. 13.6.2009
Kad. nro 3084
30.kurssi

Lampikoski
Eero Johannes
Eversti
s. 1.8.1931
k. 13.2.2010
Kad. nro 3369
38.kurssi

Relander
Lauri Ilmari Oskar
Eversti
s. 30.6.1925
k. 7.3.2010
Kad. nro 505me
19.merikurssi

Turunen
Otto Samuli
Majuri
s. 31.5.1938
k. 3.1.2010
Kad. nro 4411
48.kurssi

Partti
Seppo Tapani Aarre
Everstiluutnantti
s. 28.1.1923
k. 14.3.2010
Kad. nro 2989
28.kurssi

Karhula
Urho Sanfrid
Everstiluutnantti
s. 10.2.1913
k. 26.2.2010
Kad.nro 1349
19.kurssi

Sario
Timo Sulevi
Everstiluutnantti
s. 24.3.1936
k. 4.4.2010
Kad. nro 624me
29.merikurssi

Heinilä
Harri Ilmari
Majuri
s. 1.10.1944
k. 5.4.2010
Kad.nro 5402
54.kurssi

Rannikko
Erkki Ensio Valdemar
Kenraaliluutnantti
s. 2.1.1933
k. 1.4.2010
Kad.nro 3387
38.kurssi

Rusama
Eero Toivo
Kapteeni
s. 4.6.1920
k. 27.3.2010
Kad. nro 2592
26.kurssi

Bäckman
Leif Ragnar
Kapteeni
s. 17.7.1928
k. 21.4.2010
Kad. nro 3285
37.kurssi

Spåre
Carl-Erik
Everstiluutnantti
s. 5.10.1945
k. 4.2.2010
Kad. nro 5224
52.kurssi

Metso
Aimo Ensio
Everstiluutnantti
s. 9.4.1927
k. 22.4.2010
Kad. nro 3149
32.kurssi

Rissanen
Toivo Kalevi
Eversti
s. 10.4.1938
k. 7.5.2010
Kad. nro 4086
46.kurssi

Seppänen
Pekka Ilari
Majuri
s. 1.10.1952
k. 17.4.2010
Kad. nro 5904
59.kurssi

Summanen
Jukka Antero
Kapteeni
s. 14.4.1943
k. 10.3.2010
Kad. nro 5226
52.kurssi

Aarnio
Risto Ilmari
Majuri
s. 27.12.1938
k. 1.6.2010
Kad. nro 4273
48.kurssi

Lampola
Erkki Tauno Olavi
Everstiluutnantti
s. 17.7.1941
k. 25.5.2010
Kad. nro 4963
51.kurssi
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75-vuotiasta 
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Turvallisuuden johtava osaaja



Avis vuokraa autot
– kaikkiin tarpeisiin

Liiku huoletta Avis-autolla.
• Maan kattavin, yli 100 toimipisteen verkosto
• Autot kaikkiin tarpeisiin ja tilanteisiin
• Henkilö-, farmari-, edustus-, maasto- ja 
 pakettiautot sekä minibussit

Hinnat ja varaukset:

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

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