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pääkirjoitus

Kylkiraudan syntysijoilla

Juuri ennen tämän lehden ilmestymis-
tä olemme viettäneet puolustusvoi-
main lippujuhlan päivää. Kylkirauta 

onnittelee lippujuhlan päivänä muistet-
tuja. Päivä on kuitenkin meille kaikille 
yhtä tärkeä riippumatta siitä, saimmeko 
ylennyksen, kunniamerkin tai mitalin vai 
emme. Arvokas juhla suosittuine perintei-
neen on osoitus siitä, että Puolustusvoi-
mat on edelleen vahva osa suomalaista 
yhteiskuntaa.

Jatkosodan syttymisen muistopäivänä 
on syytä hetkeksi pysähtyä miettimään 
uhrauksia ja saavutuksia, joilla asevoimat 
hitsattiin osaksi suomalaisuutta ja yhteistä 
historiaamme. Muistopäivän kunniaksi 
Kylkirauta julkaisee Petteri Joukon elä-
mänmakuisen tarinan jatkosodasta.

Petteri Joukon ja monien muiden asiantuntijoiden lähet-
tämät artikkelit saivat minut pohtimaan Kylkiraudan syntyä. 
Kuinka ja miksi lehtemme päätyy lukijoilleen? Mikä erottaa 
lehtemme muista suomalaisista julkaisuista?

Kylkiraudan toimituskunta vieraili Kirjapaino Uusi-
maassa. Näimme, kuinka Sabina Krogarsin muokkaama 
taittoversio muuntui jakeluvalmiiksi jäsenlehdeksi. Mieleeni 
juolahti, että modernin kirjapainon isäksi kutsuttu Johannes 
Gutenberg olisi varmasti ylpeä keksintönsä jälkipolvista. 
Hieman olisi saattanut suurmiehen polvia heikottaa, kun 
hän olisi tarkastellut valtavia tietokoneohjattuja painoko-
neita ja niiden käyttäjiä. Kenties hän olisi ihmetellyt puut-
tuvia ääniä ja hajuja. Ei metallisten kirjakkeiden kalinaa. 
Ei paino tuoreen musteen tuoksua. Muuttuneesta muodosta 
huolimatta hän olisi kuitenkin varmasti tunnistanut ammat-
titaitoisen aherruksen.

Kesti jonkin aikaa, ennen kuin oivalsin, ettei kirjapaino 
ole lehden syntysija. Kirjapainoa voisi verrata synnytys-
sairaalaan. Koulutettu henkilökunta ja nykyaikaiset laitteet 
varmistavat sen, että lapsi näkee päivänvalon mahdolli-
simman terveenä ja elinvoimaisena. Laajemmin ajatellen 
kirjapaino on lehden toimitukselle kuin koko terveyden-
huoltojärjestelmämme lapsen vanhemmille aina synnytys-
valmennuksesta neuvolakäynteihin. Yhtä kaikki – paraskaan 
synnytyssairaala ei tee lapsia eikä mainioinkaan painokone 
lehtiä. Lapsi tarvitsee vanhempansa ja lehti kirjoittajansa.

Aluksi ajattelin, että Maanpuolustuskorkeakoulun opet-
tajana olen silmästä silmään tavannut lehtemme ”tulevaisuu-
den”. Jokaisella tasolla sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta 
yleisesikuntaupseerikurssiin opiskelee kymmeniä miehiä ja 
naisia, joille Kylkirauta voi tarjota ajatusten ilmaisukanavan. 
Siitä on erinomaisena esimerkkinä tässä lehdessä kadetti 
Johannes Gärdströmin artikkeli johtamisesta ja palautteesta.

Maanpuolustuskorkeakoulu antaa opiskelijoille amma-
tissa tarvittavat taidot ja vahvistaa upseeriuteen kuuluvia 
arvoja ja asenteita. Kylkirauta puolestaan on ”maanpuo-

lustusaatteellinen järjestölehti, joka on 
maanpuolustusta tukeva, johtamisen ja 
upseerin arvojen, moraalin ja etiikan eri-
koislehti”. Olisiko Maanpuolustuskorkea- 
koulu siis Kylkiraudan syntysija?

Pienen pohtimisen jälkeen tuntui 
siltä, että Kylkiraudan todellista synty-
sijaa – potentiaalisia kirjoittajia – on etsit-
tävä kauempaa. Kadettikunnan merkitys  
maanpuolustukseen liittyvien arvojen ja 
asenteiden vaalijana on kiistaton. Kadet-
tikunta on 1970-luvulta alkaen pyrkinyt 
lisäämään erityisesti nuorten tietämystä 
Suomen turvallisuuspolitiikasta ja sitä 
kautta ylläpitänyt maanpuolustustahtoa. 
Siitä viimeisin esimerkki on Maailman 
muutos ja Suomi  -multimediaoppimis- 
ympäristö, jonka Kadettikunta on tuot-

tanut yhteistoiminnassa Opetushallituksen ja Historian 
ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) kanssa. On 
jotenkin sopivaa, joskin sattuma, että tämän numeron tee-
mana on turvallisuusympäristömme. Toivon, että lukijat 
perehtyvät lehtemme artikkelien lisäksi multimediaoppi-
misympäristöön.

Kadettikunta lahjoittaa Maailman muutos ja Suomi 
-julkaisun kaikille maamme koulujen historian ja yhteis-
kuntaopin opettajille, jotka ovat aktiivipalveluksessa olevia 
HYOL:n jäseniä, eli noin 1 600 opettajalle. Luku on hätkäh-
dyttävä. Opetuskäyttöön annettava kirja on kuin kuuluisa 
lampeen heitetty kivi, jonka synnyttämät laineet leviävät 
laajalle.

Opettajien kautta ja avulla tavoitamme kymmeniä tuhan-
sia nuoria, joiden sisäinen arvomaailma ja maailmankuva 
ovat vasta rakentumassa. Osa nuorista hakeutuu varusmies-
palveluksen jälkeen Maanpuolustuskorkeakouluun ja upsee-
rin kutsumusammattiin. Suurin osa ei niin tee, mutta uskon 
valtaosan kantavan sisimmässään tervettä tunnetta suoma-
laisuudesta ja maanpuolustuksen merkityksestä. Hekin ovat 
osa yhteiskuntaa, jossa Kylkiraudan kirjoittajakunta kasvaa. 

Kylkirauta kaipaa ja saa myös vanhempien ikä luokkien 
edustajien kirjoituksia. Heidän historiantuntemuksensa ja 
elämänkokemuksensa nivoutuvat monesti nykyaikaan so-
vellettaviksi opeiksi. Koska upseerikunta jakaa yhteiset 
tavoitteet ja pääosin näkemykset keinoista niiden saavut-
tamiseksi, Kylkirauta on hyvä julkaisukanava sukupolvien 
väliseen tiedonvaihtoon.

Kylkirauta ei synny painotalossa tai lehden toimituk-
sessa, vaan arvomaailmamme jakavien ihmisten kodeissa 
ja työpaikoilla iästä riippumatta.

Juha-Antero Puistola
juha-antero.puistola@kadettikunta.fi
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näkymiä

Puolustuksesta  vastaavat ovat 
kovien päätösten edessä. Puolus-
tusvoimien tehtävät säilynevät 

nykyisenkaltaisina uudenkin eduskun-
nan aikana. Tehtävien muutoksiin ei ole 
tarvetta, eikä juuri mahdollisuuttakaan. 
Samalla on meneillään kehitys, joka 
pakottaa muihin muutoksiin. Puolus-
tuskyvyllemme tärkeää Maavoimien 
materiaalia vanhenee ja joutuu pois 
käytöstä massoittain lähivuosina. Uuden 
ostaminen maksaa huomattavasti enem-
män kuin nyt poistuva materiaali maksoi 
aikoinaan. Jos kalustoa ei uusita, pian 
ei ole kykyä puolustaa maata. Samalla 
miespuolinen ikäluokka pienenee tuhan-
silla muutamassa vuodessa. Pian ei siis 
synny nykyisen kokoista reserviäkään. Maamme kuitenkin 
tarvitsee jatkossa myös ulkopuolisten uskottavaksi arvioiman 
puolustuskyvyn nimenomaan ennaltaehkäisemään sotilaal-
lisella voimalla uhkaamisen tai sen käytön. 

Tätä kirjoittaessani uutta hallitusta muodostetaan. Se 
antaa meille aikanaan ohjauksen, jonka perusteella edellä 
kuvaamani tilanne ratkaistaan. En usko, että kukaan tosis-
saan uskoo, että heikosti varustettu mutta suuri armeija voisi 
toimia uskottavasti sotilaallisen uhkan ennaltaehkäisijänä. 
Sellaiseen tilanteeseen kuitenkin ajaudutaan, ellei Puo-
lustusvoimissa päästä lähivuosina tekemään laajamittais-
ta  uudistusta. Uudistus on oikea termi kuvaamaan edessä 
olevaa kehitystä, vaikka rakenteiden uudistaminen ja hil-
jalleen tyhjenevien varuskuntien sulkeminen ovat vaikeita 
toimia. Ne kuitenkin ovat lähes ainoita mahdollisuuksia 
saada irti voimavaroja. Puolustusbudjettia tuskin kasvatetaan 
suuresti, joten vain luopumalla jostain voidaan tasapainottaa 
puolustusbudjetin rakennetta niin, että välttämättömät ma-
teriaalihankinnat ovat mahdollisia. Samalla on mahdollista, 
että joudumme osallistumaan talkoisiin valtiontalouden ter-
vehdyttämiseksi. Ratkaisut tulevat olemaan kipeitä, mutta 
ilman niitä vaarantuu maanpuolustus ja asevelvollisuus siinä 
sivussa. Me upseerit odotamme nyt valtiojohdon ohjausta 
ja sen saatuamme panemme toimeksi.

Jostain on päässyt syntymään kä-
sitys, että nimenomaan nuoret upseerit 
olisivat isoin joukoin siirtymässä muiden 
työnantajien palvelukseen. On totta, 
että nuoriakin lähtee, mutta radikaalia 
muutosta aikaisempien vuosien eroamis-
tilastoihin ei ole. Ajoittain eroamisia 
tapahtuu huomattavan paljon, mutta 
silloin on poikkeuksetta kyse erillisestä 
ja lyhytaikaisesta ilmiöstä, johon löytyy 
järkevä selitys. On myös väitetty, että ni-
menomaan paras aines lähtisi paremmil-
le apajille. Tällaiseenkaan uskomukseen 
ei ole perusteita. Joku voisi olla siitä ihan 
toistakin mieltä. Toki joku huippuyksilö 
lähes jokaiselta kadettikurssilta lähtee 
rakentamaan kykyjensä mukaista uraa 

muualle yhteiskuntaan. Työnantajaa vaihtaneet upseerit me-
nestyvät muualla yhteiskunnassa yleensä vähintään hyvin. 
He haluavat myös lähes poikkeuksetta säilyä kaadereina 
kurssinsa mukana ja pitää lipun korkealla.  

On monia ymmärrettäviä syitä vaihtaa alaa, jos siltä 
tuntuu. Joskus lähdetään leveämmän leivän perään, joskus 
petytään hitaaseen etenemiseen Puolustusvoimissa, joskus ei 
olla valmiita siirtymään uuteen tehtävään pois turvallisesta 
ympäristöstä. Tosiasia kuitenkin on, että ilman siirtoja on 
vaikea hankkia vaativampiin tehtäviin välttämättä tarvittavaa 
kokemusta. Ilman kokemusta ei voi kehittyä johtajana ja 
asiantuntijana. Meillä johtaja ei voi olla heikko lenkki, koska 
johtajan virheitä taistelussa ei voi mitata rahalla. Kokemusta 
kartuttamalla saadaan myös varmuutta oikeisiin valintoihin. 
Siksi kokemusta tarvitaan, se vain vie aikaa. 

Odotan edessä olevaa kesää erityisellä innolla. Pitkän ja 
kylmän – normaalin – talven jälkeen on upeaa nähdä luonnon 
kasvu kohti kesää. Toivotankin lukijoille lämmintä kesää! 

Puheenjohtaja
Kenraalimajuri J-P Liikola

Kehityksiä
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Itsenäistynyt Suomi pyrki nopeasti 
vakiinnuttamaan ulkosuhteensa 
erityisesti länsivaltoihin. Siir-

ryttäessä 1920-luvulle ulkosuhteet 
olivat hahmottumatta enää Neuvosto-
Venäjän kanssa. Erityisen merkittävä 
tapahtuma oli Suomen hyväksyminen 
Kansainliiton jäseneksi joulukuun 16. 
päivänä 1920. Suomen hallituksen mie-
lestä jäsenyyttä puolsi ennen kaikkea 
Kansainliiton antama itsenäisyyden ja 
 alueellisen koskemattomuuden takuu, 
joka oli idänsuhteiden valossa pienelle 
valtiolle ratkaisevan tärkeä. 1920-luku 
oli sekä myllerrysten että vakiintumi-
sen aikaa, jota tämä lyhyt artikkeli 
kuvaa.

Tarton rauha

Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä 
vallitsi synkkä epäluulo, jonka pelättiin 
jopa johtavan sotaan. Neuvostoideo-
logiaan oleellisesti liittynyt maa-
ilmanvallankumouksen konkreettinen 
ajaminen suuntautui voimakkaasti 
naapureihin. Suomessa vallitsi venä-
jävastainen ilmapiiri, joka välittyi jul-
kisessa sanassa ja oli hyvin tiedossa 
myös Venäjän bolševikkien keskuudes-
sa. Varsinainen interventiohalu Venäjän 
sisällissotaan Suomen korkeimmalta 
poliittiselta johdolta ja presidentti 
Ståhlbergilta puuttui. Valtion johdon 
haluttomuus ei estänyt yksityisyritte-
liäisyyttä heimosotiin osallistumisessa.

Englanti ja Ranska olivat vetä-
neet omat interventiojoukkonsa pois 
Venäjältä vuonna 1919 ja kehottaneet 
kaikkia Neuvosto-Venäjän länsi- ja 

lounaisrajalle syntyneitä valtioita 
solmimaan rauhansopimuksen neu-
vostohallituksen kanssa. Suomi ei 
kuitenkaan saanut rauhanehtojaan hy-
väksytyksi.  Maaliskuussa 1920 muo-
dostetun Rafael Erichin hallituksen 
ohjelmassa oli rauhan solmiminen.

Pitkät ja vaikeat neuvottelut alkoi-
vat Tartossa Virossa kesäkuussa 1920. 
Osapuolten näkemykset poikkesivat 
merkittävästi toisistaan, ja Suomi 
esitti aluksi maiden välisen rajan ve-
tämistä Laatokasta Äänisjärven kautta 
Vienanmereen, mikäli Itä-Karjalan 
väestö näin päättäisi. Neuvostohal-
lituksen kantana oli neuvottelujen 
käyminen vuoden 1914 rajojen poh-
jalta. Lisäksi Suomenlahden saaret ja 

kaistale  Karjalankannasta olisi pitänyt 
luovuttaa Neuvosto-Venäjälle. Komp-
romissiin päätyneet neuvottelut saatiin 
päätökseen vasta syksyllä ja sopimus 
allekirjoitettiin lokakuun 14. päivänä 
1920. Suomi säilytti vuoden 1914 rajat, 
sai keisarin lupaaman Petsamon, mutta 
luopui käytännössä lähes kokonaan 
muista vaatimuksistaan. Suomalais-
ten neuvottelukunnan puheenjohtaja 
J. K. Paasikivi totesi myöhemmin, että 
Tartossa saatu raja oli Suomelle liian 
hyvä ollakseen pysyvä.

Ahvenanmaan kysymys

Kesällä 1920 Suomen ja Ruotsin 
välejä kiristi edelleen Ahvenanmaan 

Teksti: Yrjö Lehtonen & Juha-Antero Puistola

Suomen turvallisuusympäristö 

1920-luvulla

Yrjö Lehtonen Juha-Antero Puistola
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kysymys. Ruotsin hallitus oli aiem-
min ryhtynyt itsehallintosopimukseen 
tyytymättömien ahvenanmaalaisten 
separatistien aloitteesta diplomaat-
tisiin toimiin saadakseen saariston 
kohtalon Pariisin rauhankonferenssin 
käsiteltäväksi. Pariisin rauhankonfe-
renssissa valtioiden rajoista päättivät 
lähinnä ensimmäisen maailmansodan 
voittajavaltiot, ja Suomi oli pelännyt, 
että Ahvenanmaa olisi siirtynyt Ruot-
sille. Voittajavaltiot eivät kuitenkaan 
innostuneet ajamaan Ahvenanmaan 
erottamista Suomesta, ja asian käsit-
tely Pariisin rauhankonferenssissa jäi 
toteutumatta.

Suomen ja Ruotsin välinen tilan-
ne kärjistyi itse asiassa niin pahaksi, 
että kesäkuun 1920 alussa rannikko-
puolustuksen päällikölle annettiin ohje, 
jossa valmistauduttiin sotaan Ruotsin 
kanssa. Suomalaiset myös vahvistivat 
Ahvenanmaan puolustusta siirtämällä 
alueelle Porin rykmentin joukkoja. On-
neksi kireä tilanne rauhoittui syksyyn 
1920 mennessä Kansainliiton otettua 
Ahvenanmaan kysymyksen käsiteltä-
väkseen. Kansainliitto ratkaisi Ahve-
nanmaan statuksen Suomen hyväksi 
kesäkuussa 1921. Päätökseen liittyi 
ehto, jonka kanssa Suomen – ja Ruotsin 
– puolustussuunnittelijat ovat joutuneet 
sen jälkeen kamppailemaan: Ahvenan-
maan tuli olla entiseen tapaan demilita-
risoitu. Osaratkaisu ongelmaan saatiin 
vuonna 1930, kun Merivartiolaitosta 
koskeva laki astui voimaan. Lain val-
misteluvaiheessa Merivartioston soti-
laallista roolia vähäteltiin, mutta alusta 
asti oli selvää, että Ahvenanmaan soti-
laallinen puolustus oli hyvin tärkeiltä 
osiltaan järjestetty Meri vartioston kor-
kean valmiuden avulla.

Katse etelään

Itsenäistymisen jälkeen Suomi oli 
omaksunut brittien ja ranskalaisten 
näkemyksen siitä, että Neuvosto-Ve-
näjän vaikutusvaltaa tuli rajoittaa. Se 
tuli toteuttaa Venäjän reunavaltioiden 
yhteistyöllä. Valtioita yhdisti erityises-
ti Neuvosto-Venäjää kohtaan tunnettu 
epäluuloisuus.

Baltian maat olivat ehdotta-
neet Suomelle osallistumista reuna-
valtioiden yhteistyöhön syksyllä 1919. 
Baltian maat ehdottivat Suomelle soti-
lasliittoa, josta kieltäydyttiin. Suoma-

laiset eivät halunneet siinä vaiheessa 
sitoutua poliittisesti ja sotilaallisesti 
heikoiksi arvioituihin naapureihinsa.

Tilanne muuttui marraskuussa 
1921, kun Itä-Karjalan heimoalueilla 
puhkesi kapina, johon värvättiin myös 
suomalaisia vapaaehtoisia. Kapina 
ja Suomen laimea toiminta vapaa-
ehtoisavun tyrehdyttämiseksi ärsyt-
tivät Neuvosto-Venäjää, joka syytti 
Suomea rauhansopimuksen rikkomi-
sesta. Maiden välinen kaupankäynti 
lopetettiin ja Neuvosto-Venäjä ryhmitti 
Kannakselle puna-armeijan joukkoja. 
Helsingissä pohdittiin jälleen kerran 
liikekannallepanoa ja taivuttiin sulke-
maan rajat sekä riisumaan Suomeen 
saapuvat pakolaiset aseista.

Neuvosto-Venäjän ja Suomen suh-
teiden aallonpohja osoitti maamme 
uhanalaisen aseman ja pakotti valtion 
johdon etsimään turvallisuuspoliittis-
ta tukea muualta. Ruotsin ja Suomen 
välinen kylmäkiskoisuus esti Suomea 
lähestymästä länsinaapuria, joten kat-
seet käännettiin etelään. Puola antoi 
suomalaisten ymmärtää, että se saattai-
si auttaa Suomea sotilaallisesti, mikäli 
Neuvosto-Venäjä hyökkäisi. Avun eh-
doksi asetettiin puolustusliitto Puolan 
kanssa. Puolustusliittoajatus aiheutti 
eduskunnassa ristiriitaisia tunteita, 

mutta edustajien enemmistö vaikutti 
olevan liiton kannalla. Lisäksi hallitus 
ilmoitti pyrkivänsä samanlaisiin sopi-
muksiin Latvian ja Viron kanssa.

Puola veti esityksensä pois, ja 
asian piti olla pois päiväjärjestyksestä, 
kunnes maaliskuussa 1922 Varsovassa 
järjestetyssä ulkoministerikokouksessa 
Puola ilmeisen yllättäen tarjosi sopi-
muspaperia uudelleen. Latvian, Viron, 
Puolan ja Suomen ulkoministerit alle-
kirjoittivat sopimuksen, jonka VII ar-
tikla velvoitti hyökkäyksen sattuessa 
sopimusosapuolten väliseen myötä-
mieliseen suhtautumiseen ja tukitoi-
mista neuvotteluihin. Ulkoministeri 
Rudolf Holsti allekirjoitti sopimuk-
sen, joka Moskovassa ilmeisen oikein 
perustein tulkittiin Neuvosto-Venäjää 
vastaan suunnatuksi.

Ulkoministerin allekirjoittama so-
pimus tuli yllätyksenä niin hallitukselle 
kuin eduskunnalle, eikä sitä saatu edes 
ratifioitua ilman mainittua VII artiklaa. 
Eduskunta antoi ulkoministerille epä-
luottamuslauseen, jonka pääministeri 
Juho Vennola tulkitsi koskevan koko 
hallitusta. Hänen hallituksensa erosi   
2. kesäkuuta 1922 ja uudeksi päämi-
nisteriksi nousi – ensimmäistä kertaa  
kolmesta kerrastaan – 1930-luvun 
lopulla runsaasti arvostelua osakseen 

Geneven kokous vuonna 1926, jolloin käsiteltin Saksan ottamista 
jäseneksi Kansainliittoon. 
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saanut Aimo Cajander. 
Samaan aikaan Itä-Karjalan kan-

sannousun aiheuttama suhteiden aal-
lonpohja Neuvosto-Venäjän kanssa 
ohittui rajarauhansopimukseen ja 
turvallisuuspoliittiset ratkaisut tuntui-
vat vähemmän kiireellisiltä.  Baltian 
maiden ja Puolan kanssa tehtävän 
sotilaallisen yhteistyön mahdolli-
set haittavaikutukset alkoivat tuntua 
mahdollisesti saavutettavia etuja suu-
remmilta, ja suhteet normalisoituivat 
vähitellen normaaliksi kahdenväliseksi 
politiikaksi. Neuvosto-Venäjän nimi 
jäi historiaan Neuvostoliiton synnyttyä   
30. joulukuuta 1922. Varsovan sopi-
muksen epäonnistuminen merkitsi 
käytännössä reunavaltiopolitiikan 
päättymistä ja Suomen turvallisuus-
poliittisen suuntauksen muuttumista. 
Ruotsi pääsi pois pannasta.

Kansainliiton  
merkityksen kasvu

Suomen Tukholman suurlähettiläs 
Werner Sjöderhjelm oli asemapaikas-
saan aktiivinen sotilaallisen yhteistyön 
kannattaja. Hän keskusteli ruotsalaisten 
upseerien kanssa Suomen ja Ruotsin 
sotilasjohtojen välisten yksityisten 
keskustelujen mahdollisuudesta. Tou-
kokuussa 1923 Sjöderhjelm lähetti kir-
jeen Suomen yleisesikunnan päällikölle 
tiedustellakseen Suomen sotilasjohdon 
näkemystä sotilaallisen yhteistyön 
mahdollisuuksista. Yleisesikunnan 
päällikkö Oscar Enckell suhtautui 
Ruotsin kykyyn Suomen sotilaalliseen 
avustamiseen epäilevästi, ja presidentti 
Ståhlberg käski Sjöderhjelmiä päättä-
mään valmistavat keskustelut.

Suomen ja Ruotsin puolustusliitos-
ta rohkean ja ainakin Ruotsin upseere-
ja tyydyttävän puheen pitänyt Ruotsin 
ulkoministeri Carl Hederstierna joutui 
eroamaan. Tuosta ajasta lähtien Ruot-
sissa joka tapauksessa välteltiin julki-
sessa sanassa ilmaisua puolustusliitto 
ja korostettiin puolueettomuutta. Ruot-
salaisten reaktio ei jäänyt Suomessa 
huomaamatta, ja eri ilmansuuntien 
puolustusliittoajatukset alkoivat kor-
vautua liittoutumattomuudella, jonka 
toteutusareenaksi Kansainliitto tuntui 
sopivan hyvin.

Kansainliiton tehtävänä oli säilyt-
tää rauha, turvallisuus ja status quo 
ensimmäisen maailmasodan voittajien 

ehdoilla. Suomen liittymisen taustalla 
oli halu saada Kansainliitolta turva-
takuut liiton ulkopuolelle jättäytynyt-
tä Venäjää vastaan. Koska itsenäisen 
Suomen alkuvuosien aikana juuri tur-
vallisuusajattelu korostui, oli Suomen 
ja Ruotsin politiikka Kansainliitossa 
erilaista. Esimerkiksi aseriisunta-
kysymyksissä Ruotsi oli huomattavasti 
Suomea aktiivisempi. Ruotsi oli Ison-
Britannian kanssa samoilla linjoilla 
siitä, että aseiden vähentäminen lisäi-
si kollektiivista turvallisuutta. Suomi 
puolestaan kannatti samaa linjaa kuin 
Ranska, jonka ajatuksena oli rauhan ja 
turvallisuuden vakiinnuttaminen takuu- 
ja pakote järjestelmän avulla. Ranskan 
linja sopi luonnollisesti monille pienille 
uusille valtioille, jotka arvioivat kriisin 
sattuessa olevansa kansainvälisen tuen 
saajapuolella.

Ei siis ole ihme, että Suomi kan-
natti vilpittömästi Kansainliiton yleis-
kokouksessa vuonna 1922 hyväksyttyä 
päätöslauselmaa, jonka mukaan tuli 
solmia kaikille avoin takuusopimus. 
Sen perusteella muut velvollisuutensa 
täyttänyt hyökkäyksen kohteeksi jou-
tunut valtio saisi apua kaikilta muilta 
saman maanosan allekirjoittajavaltioil-
ta. Sopimusluonnosta käsiteltiin seu-
raavana vuonna, ja silloin ilmeni, ettei 
sillä ollut toteutumismahdollisuuksia. 
Yksimielisyyttä oli mahdotonta saa-
vuttaa.

Muussa toiminnassaan Suomi piti 
huomattavasti Ruotsia matalampaa 
profiilia. Kansainvälistä asemaa erityi-
sesti Neuvostoliiton suuntaan pyrittiin 
toki vahvistamaan, joten Suomi pyrki 
Kansainliiton neuvoston vaihtuvan jä-
senen paikalle, jonne Suomi valittiin 
kaudeksi 1927–1930. Neuvostoaika 
sujui sinänsä ongelmitta, ettei Suomen 
osallistumisaikana Kansainliiton käsit-
telyyn tullut tapauksia, joissa Suomen 
olisi pitänyt ottaa vahvasti kantaa vai-
keisiin kysymyksiin.

Näin Suomen turvallisuuspoliit-
tinen suuntaus vaihtui 1920-luvulla 
mahdollisesta puolustusyhteistyöstä 
eri valtioiden kanssa tarkoitukselliseen 
eristäytymiseen kansainvälisistä kiista-
kysymyksistä. Turvallisuus ankkuroi-
tiin Kansainliittoon, vaikka 1920-luvun 
lopussa oli jo ilmeisen selvää, ettei jär-
jestö kyennyt vastaamaan pienen maan 
sille asettamiin odotuksiin.

Sotilaallinen  
turvallisuus rakenteilla

Yleisiä käsityksiä Suomea uhkaavasta 
sodan vaarasta käsiteltiin muun muassa 
puolustusrevisionissa 1923–1926 
sekä asevelvollisuuslakien valmiste-
lutyöhön osallistuneissa komiteoissa. 
Suomalaisten poliitikkojen ja soti-
laiden lisäksi työhön osallistui myös 
ulkomaisia  asiantuntijoita, erityisesti 
brittiupseereja.  Suomen sotilaspoliit-
tista ja sotilasmaantieteellistä asemaa 
pidettiin sellaisena, että sodan syttyessä 
Itämeren alueella sodan osapuolet to-
dennäköisesti loukkaisivat valtakunnan 
aluetta ja puolueettomuutta. Myös tu-
kikohtien valtausta Suomen rannikolta 
pidettiin mahdollisena, vaikka sotijat 
eivät varsinaisesti uhkaisi Suomen 
itsenäisyyttä. Tällaista tilannetta vaa-
rallisemmaksi arvioitiin varsinainen 
maahan kohdistuva hyökkäys, jonka 
käytännössä vain Neuvostoliitto voisi 
tehdä.

Suomen puolustusratkaisun kulma-
kivi – yleinen asevelvollisuus – muo-
toutui nopeasti itsenäistymisen jälkeen, 
ja joulukuussa 1920 jätetty asevelvol-
lisuuskomitean mietintö on kovasti 
tutun oloinen. Siinä todettiin, että 
Suomen itsenäisyyden säilyttäminen 
vaati niin voimakkaan maanpuolustuk-
sen rakentamista ja ylläpitämistä kuin 
kansan elävän voiman varat suinkin 
sallivat. Yhtenä elävän voiman rajoit-
teena oli tietysti väkiluku, joka kasvoi 
1920-luvulla 3,4 miljoonaan. Edus-
kunta hyväksyi mietinnön perusteel-
la laaditun uuden asevelvollisuuslain 
20. syyskuuta1922, ja laki vahvistettiin 
marraskuussa. Suomen sotalaitosjärjes-
telmäksi vakiintui yleiseen asevelvolli-
suuteen perustuva kaaderijärjestelmä. 
Yleinen asevelvollisuus ei tarkoittanut 
sitä, että kaikki miehet saivat koulu-
tuksen. 1920-luvulla vain 60 prosenttia 
ikäluokasta kutsuttiin varusmiespalve-
lukseen ja heistäkin vielä kahdeksan 
prosenttia hylättiin alokkaiden tulo-
tarkastuksessa. 

Samana vuonna sotaministeriö 
käsitteli yleisesikunnan päällikön 
kenraalimajuri Oscar Enckellin joh-
taman komitean esitykset sotaväen 
uudelleenjärjestelemiseksi. Komitean 
perustelut kokoonpanojen muutosten 
syistä eivät ole tuntemattomia nyky-
upseereillekaan: vakiintuneet olot, 
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yleisen palvelusajan lyhentyminen, 
asevelvollisten pienenevä määrä, toi-
minnan rationalisointi, tuleva kehitys 
ja ruotsinkielisten varusmiesten saa-
minen yhteen joukkoon. Haasteisiin 
haluttiin vastata joukko-osastoja yh-
distämällä ja erillisyksikköjä lakkaut-
tamalla.  Uudelleenjärjestelyt pyrittiin 
toteuttamaan ripeästi vuodenvaihteessa 
1920–1921.

Oleellinen suunnittelutyö tapahtui 
myös sodan ajan joukkojen tehtävien 
osalta. Sotaväki jaettiin kahteen osaan 
eli suojajoukkoihin ja kantajoukkoihin. 
Rauhan ajan joukkojen, eli suojajouk-
kojen, tehtävänä oli liikekannalle-
panossa reserviläisistä perustettavan 
kenttäarmeijan liikekannallepanon 
ja keskittämisen turvaaminen. Puo-
lustusrevisioni katsoi Suomen puo-
lustamiseen tarvittavan yhteensä 13 
divisioonaa, joista pääosaa suunnitel-
tiin käytettäväksi Karjalankannaksella. 
Puolustuslaitoksen ylimmässä johdossa 
oli kuitenkin runsaasti erimielisyyksiä 
tarvittavien suojajoukkojen määrästä ja 
muista keskeisistä kysymyksistä, kuten 
varusmiesten palvelusajasta. Ristiriita 
säilyi koko 1920-luvun ajan, eikä sitä 
ollut ratkaistu kokonaan edes talviso-
dan syttymiseen mennessä. 

Miesten lisäksi sotilaalliseen puo-
lustukseen tarvittiin aseita ja muuta 
materiaalia. 1920-luvun alussa aseita 
oli lukumääräisesti enemmän kuin 
koulutettuja sotilaita, mutta taistelu-
välineiden käyttökelpoisuus oli kyseen-
alainen. Euroopassa päättynyt suursota 
oli jättänyt monille osapuolille runsaas-
ti ylijäämäkalustoa, jota Suomi oli 
hankkinut jo vuonna 1918. Niiden piti 
kansanedustajien mielestä riittää, koska 
lisävaroja ei haluttu myöntää. Varsinkin 
1920-luvun alkupuolella eduskunnalla 
oli selvä pyrkimys leikata hallituksen 
esittämiä puolustusmenoja. Se johtui 
ainakin osittain myös siitä, että puo-
lustuslaitoksen johto ei katsonut tar-
peelliseksi informoida kansanedustajia 
asevoimien todellisesta tilasta. Armeija 
ei ainakaan täysin luottanut poliitikkoi-
hin ja päinvastoin.

Suomen merivoimien auttamatto-
masti vanhenevan kaluston parantami-
seksi vuonna 1925 laadittu laivastolaki 
hyväksyttiin eduskunnassa monien 
vaiheiden jälkeen vasta vuonna 1927, 
ja rakennusohjelma saattoi alkaa. 
Sitä ennen kaluston todellinen tila 

tuli selväksi koko kansakunnalle jär-
kyttävimmällä mahdollisella tavalla. 
Vanhentunut torpedovene S2 upposi 
1925 lokakuisessa myrskyssä ja   
53 merisotilasta menehtyi Porin edus-
talla.

Määrärahojen niukkuus ja upseeris-
tossa edelleen vallinnut jako Venäjäl-
lä ja Saksassa kouluksensa saaneisiin  
upseereihin johtivat vuoden 1924 ”up-
seerikapinaan”, jossa osatavoitteena 
oli Venäjällä koulutuksensa saaneiden 
erottaminen. Jääkäriupseerit vakiinnut-
tivat valtansa 1920-luvun puolivälissä, 
mutta se ei ratkaissut kaikkia ongel-
mia. Upseeriston keskuudessa kipi-
nöi kieliriita, joka huipentui vuonna 
1926 sotaväen päällikön kenraalima-
juri Aarne Sihvon käskyyn, jossa hän 
kielsi kielilakiin vedoten upseeristoa 
suomen kielisissä joukko-osastoissa 
käyttämästä palveluskielenä ruotsia. 

Määrärahaongelma ilmeni erityi-
sesti Neuvostoliiton ja Ison-Britannian 
välien kiristyttyä kahdeksi vuodeksi 
vuonna 1927. Neuvostoliitto pelkäsi 
Ison-Britannian laivaston hyökkäystä 
Suomenlahdella ja arveli puolustuk-
sensa edellyttävän Kaakkois-Suomen 
valtaamista Kymijoen tasalle. Suomen 
tiedustelu sai kaavailut tietoonsa, joten 
usko rauhanomaisen rinnakkaiselon 
jatkumiseen oli koetuksella. Koska 
sotilaallisen liittoutumisen mahdol-
lisuus oli poissuljettu, puolustuslai-
toksen varustautumismäärärahoja 
haluttiin nostaa. Vuosille 1927–1936 

esitettiin perushankintaohjelmaa, joka 
olisi nostanut vuosittaisen määrärahan 
– kaikki menoerät mukaan lukien – 660 
miljoonaan markkaan. Se ei kuitenkaan 
sopinut puolueille, ja toisaalta 1920-
luvun lopun lama aiheutti valtion-
taloudelle muita merkittäviä rasitteita. 
1920-luvun huippu oli vuoden 1929 
määräraha – 433 miljoonaa markkaa. 
Perushankintoihin oli vuosikymmenen 
jälkimmäisellä puoliskolla kokonaisuu-
dessaan vain noin 500 miljoonaa. On 
toki muistettava, että suojeluskunta-
järjestön hankinnat eivät sisälly sum-
maan. Lisäksi hyvänä puolena on 
nähtävä kotimaisen puolustustarvike-
teollisuuden siementen kylväminen.

Sotilaallisen puolustuksen onnis-
tuminen edellyttää johtajien ja taiste-
lijoiden koulutuksen ja varustamisen 
lisäksi suunnittelua ja harjoittelua. 
1920-luvun puolustussuunnittelun 
lähtökohtana oli mahdollinen sota 
joko Venäjän tai Ruotsin kanssa. Niistä 
Venäjä arvioitiin vaarallisemmaksi 
 viholliseksi, mikä johtui Suomen rajan 
ja Venäjän pääkaupungin läheisyydes-
tä ja kulkuyhteyksistä. Yleisesikunnan 
 sotaministerille lähettämässä muistios-
sa todettiin, että vihollisen päähyökkäys 
ja taistelujen polttopiste tulee olemaan 
Karjalankannaksella, jota pitkin vihol-
linen pyrkii Viipuriin. Tulevat vuodet 
osoittivat arvion valitettavan oikeaksi.

Kannaksen suunnalla yksi tär-
keimmistä lopputuloksista kaikkien 
voimasuhdelaskelmien ja suunnitte-

Polkupyöräkomppania suksin.
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lukierrosten jälkeen oli puolustuksen 
rakentaminen linnoitettujen asemi-
en varaan. Marraskuussa 1923 val-
mistuneen suunnitelman mukaan 
arvioidussa vihollisen hyökkäyksen 
painopistesuunnassa aloitettiin linnoi-
tustyöt, joiden tuloksena Kannaksen 
länsiosiin rakennettiin useita kanta-
linnoitteita. Linnoitteet peräkkäisine 
puolustuslinjoineen muodostivat tule-
ville suunnitelmille yhteisen perustan.

Esikuntien hioessa suunnitelmiaan 
yksiköt kouluttivat miehiä. Sotaväen 
esikunta piti vuoden 1922 asevelvol-
lisuuslain määrittämää palvelusaikaa 
– yksi vuosi – liian lyhyenä tehok-
kaan armeijan kouluttamiselle. Esi-
kunta olisi halunnut kaksinkertaisen 
palvelusajan, ja se oli vedonnut suo-
malaisten varusmiesten sivistystason 
alhaisuuteen perusteluissaan. On muis-
tettava, että 1920-luvulla varusmiehiä 
piti muun muassa opettaa lukemaan 
muun palveluksen lomassa. Koulu-
tuksen päämääränä oli yksinkertaisesti 
”sotakelpoisen joukon” tuottaminen. 
Sotakelpoisuus sisälsi vuodesta 1925 
lähtien useita varusmiehille pakollisia 
valistustunteja isänmaan historiasta, 
yhteiskunta opista, kotimaisesta kir-
jallisuushistoriasta sekä raittiudesta ja 

Savon jääkärirykmentin II pataljoonan 4. komppania harjoituksessa.

siveellisyydestä.
Varusmieskoulutuksen aikajak-

sottelu vakiintui vuonna 1923 ja va-
rusmiesjohtajien palvelusaika piteni 
kolmella kuukaudella. Edellisenä 
vuonna jalkaväelle oli laadittu ensim-
mäinen yhtenäinen koulutusohjelma, 
jossa palvelusaika jaettiin viiteen 
koulutusjaksoon. Koulutuksesta on 
kenties nostettava erikseen esille 
ampuma koulutus, jonka harjoitukset 
muodostivat tavoitteellisen kokonai-
suuden. Tosin ampumatarvikkeita oli 
koulutukseen käytössä varsin niukasti 
ja vanhat kiväärit kuluivat koulutus-
käytössä pahasti. Moni 1920-luvulla 
ampumakoulutusta saanut joutui todel-
liseen testiin vuonna 1939.

Aktiiviupseerien koulutuksen 
kannalta merkittävä muutos tapahtui 
vuonna 1922, jolloin Kadettikoulun 
johtosääntö ja kadettien kolmen vuoden 
oppiaika vahvistettiin. Vuonna 1924 
annettiin asetus Kadettikoulusta, jol-
loin koulun toiminta vakiintui jo aiem-
min vallinneen käytännön mukaiseksi. 
Vuodesta 1919 vuoteen 1924 suoma-
laisten yleisesikuntaupseerikoulutus oli 
tapahtunut pääasiallisesti Ranskassa. 
Ulkomailla suoritettujen opintojen 
merkitys alkoi hitaasti hiipua vuonna 

1924, kun Sotakorkeakoulu perustet-
tiin. Ulkomaiden vaikutus muovautu-
vaan armeijaan kuitenkin säilyi muun 
muassa asiantuntijoiden ja neuvon-
antajien kautta. Varsinkin 1920-luvun 
alussa Suomi toivoi ja sai Ranskalta 
koulutus- ja asiantuntija-apua.

Valtion rattaat  
tarvitsevat rahaa

Suomen itsenäistyminen oli ollut talou-
dellisesti ankara isku suomalaisille. 
Valtion menot kasvoivat huomattavasti 
sekä kansallisen ulkoasiain hallinnon 
että puolustuksen rakentamisen vuoksi. 
Suuria lisäkuluja aiheutui myös esi-
merkiksi yleisen oppivelvollisuuden 
toteutuksesta ja sosiaalihuollon kehit-
tämisestä.

1920-luvun alkupuolella Suomen 
talouselämä koki lihavia vuosia aina 
vuoteen 1928 asti. Uutta teollisuutta 
ja yrittäjyyttä tuettiin auliisti ja lisäksi 
monet hankkeet rahoitettiin ulkomai-
silla lainoilla. Seurauksena oli kustan-
nustason yleinen nousu. Myönteinen 
kehitys kääntyi jyrkkään laskuun 
 vuodesta 1928 alkaen, ja taantumaa 
pahensi New Yorkin pörssiromahdus 
vuonna 1929. Talousmyllerryksen 
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 seuraukset tuntuivat 1930-luvulla.
Vientiteollisuus oli Suomel-

le elintärkeää. Viennin määrä ylitti 
 itsenäistymistä edeltäneen tason vasta 
1920-luvun puolivälissä. Yhteensä  
90 prosenttia Suomen viennistä suun-
tautui Eurooppaan, ja tärkein markki-
na-alue oli Iso-Britannia. Sen osuus 
kokonaisviennistä oli keskimäärin 40 
prosenttia, joten se oli huomattavasti 
tärkeämpi kuin toiseksi suurin Saksa, 
jonne viennistä suuntautui kuudennes. 
Vientiteollisuus perustui pääosin puu-
raaka-aineeseen. Viennin nousukausi 
jäi lyhyeksi paperin hinnan heikennyt-
tyä ja Neuvostoliiton palattua maail-
manmarkkinoille 1920-luvun lopussa.

Viennin ja erityisesti tuonnin 
kasvettua tullit muodostuivat val-
tion tärkeimmiksi tuloiksi. Vuonna 
1924 tullien osuus valtion tuloista oli   
42 prosenttia, kun välittömien verojen 
osuus oli 20 prosenttia. Korkea tullitaso 
– ajan protektionistiseen henkeen so-
pivasti – suojeli kotimaista teollisuutta 
tuontitavaroiden kilpailulta.

Vuonna 1920 oli säädetty laki tulo- 
ja omaisuusverosta teki välittömän ve-
rotuksen progressiiviseksi ja kasvatti 
kansalaisten verotaakkaa. Korkein ve-
roaste oli tuolloin 20 prosenttia, mutta 
tulevina vuosina korotuksia tehtiin tar-
peen mukaan. Yksi parhaista mahdol-
lisista tulonlähteistä oli tukittu, koska 
vuonna 1919 voimaan tullut kieltolaki 
oli estänyt alkoholijuomien laillisen 
myynnin ja siten myös myynnin ve-
rotuksen.

Kieltolaki kohtasi ratkaisemattomia 
vaikeuksia, kun kotipoltto, alkoholin 
salakuljetus ja laiton kauppa saivat am-
mattimaiset mittasuhteet. Esimerkiksi 
vuonna 1928 maahan tuotiin arvioiden 
mukaan kuusi miljoonaa litraa alko-
holijuomia, joten valtiolta jäi saamatta 
huomattava määrä verorahoja. Kansa-
laiset viittasivat kieltolaille kintaalla, 
ja esimerkiksi palvelukseen astuvat 
varusmiehet olivat monesti tukevas-
sa humalassa. Tosin henkilökuntaakin 
syyteltiin makeasta – viinin, laulun ja 
naisten täyttämästä – elämästä varus-
miesten kärsiessä heikosta muonituk-
sesta ja karmeista asuinolosuhteista.

1920-luvun lopulla lama sai valtion 
näkemään menetetyt veromiljoonat 
 entistä selkeämmin, ja viinan myyn-
nin sallimisen arvioitiin vastaavan val-
tion tulo- ja omaisuusverosta kertyvää 

summaa. Kieltolaki saatiin päätettyä 
neuvoa antavan kansanäänestyksen 
jälkeen vuonna 1932. Kieltolain päät-
tämisen syyt olivat siis ennen kaikkea 
taloudelliset. Vastaava keskustelu 
velloo edelleen, kun valtiovalta miettii 
sopivaa veroprosenttia alkoholijuomil-
le pitääkseen ostajat Suomessa esimer-
kiksi Viron asemesta.

Lopuksi

1920-luku oli merkittävää aikaa niin 
poliittisen, sotilaallisen kuin talou-
dellisen kehityksen kannalta. Monet 
tuolloin tehdyt ratkaisut vaikuttavat 
edelleen turvallisuuspolitiikkaamme. 

Samalla voimme huomata, että upseerit 
ovat vuosikymmeniä toimineet saman-
kaltaisten haasteiden maailmassa. Puo-
lustusmateriaalin kalleus, varusmiesten 
taso, organisaatiorakenne, sotilaallinen 
liittoutumattomuus tai liittoutuminen 
ovat olleet muutoksen kestoaiheita.

Itsenäisyyden alkutaipaleella luotu 
puolustusjärjestelmämme joutui to-
delliseen testiin vuonna 1939. Tällä 
hetkellä toivomme, etteivät seuraa-
vina vuosina uudistettavat puolustus-
voimamme koskaan joudu vastaavaan 
tilanteeseen. 

Majuri Yrjö Lehtonen palvelee 
pääopettajana Maanpuolustuskorke-
akoulun Sotahistorian laitoksessa. 

Tarton rauhan kartta.
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Teksti: Juha-Antero Puistola & Joonas Sipilä

Suomi osana  
kansainvälistä yhteisöä

Turvallisuusympäristö on ollut muutok-
sessa lähes jokaisella vuosikymmenellä 
sitten 1920-luvun. Suomen lähiympä-
ristöön kuuluu useita valtioita, joiden 
turvallisuusratkaisut ovat erilaisia. Ruot-
sin puolustus perustuu lähinnä kansain-
väliseen kriisinhallintaan soveltuviin, 
teknisesti kehittyneisiin asevoimiin. 
Norja puolestaan keskittyy ensisijaisesti 
kansainvälisiin tehtäviin, mutta säilyt-
tää toimintakykynsä pohjoisilla alueilla. 
Baltian maat nojaavat puolustuksessaan 
Natoon. Itänaapurimme Venäjä menetti 
Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena 
suuren osan maa-alastaan, mutta säilyi 
edelleen selkeästi maailman suurimpana 
valtiona, joka ei ole Euroopan unionin 
tai Naton jäsen. 

Suomen turvallisuuspolitiikkaan 
ja turvallisuusympäristöön vaikuttavat 
erityisesti Euroopan unionin ja Naton 
laajentuminen sekä Euroopan unionin 
yhteisen turvallisuus- ja puolustus-
politiikan kehittyminen. Myös Venäjän 
yhteiskunnallisella, taloudellisella ja so-
tilaallisella kehityksellä on ratkaiseva 
merkitys. 

Suomen lähiympäristössä on mie-
lenkiintoisia rajapintoja. Suomen alue 
rajautuu pohjoisessa Natoon kuulu-
vaan Norjaan, lännessä sotilaallisesti 
liittoutumattomaan, mutta Euroopan 
unioniin kuuluvaan Ruotsiin ja idässä 

Venäjään. Etelässä ovat Natoon ja Eu-
roopan unioniin liittyneet Baltian maat. 
Yhteistä kaikille alueen valtioille on 
se, että globaalit ongelmat edellyttävät 
yhteisiä ratkaisuja. Yksikään valtio ei 
selviä haasteista enää yksin.

Euroopan unioni

Euroopan unionin (EU) synnyn taus-
talla on 1950-luvulla alkunsa saanut 
taloudellinen yhteistyö kuuden Länsi-
Euroopan valtion kesken. Yhteistyö on 
vuosikymmenien aikana kehittynyt yhä 
pidemmälle ja laajentunut koskemaan 
lähes kaikkia mahdollisia toimialoja. 
Euroopan unionissa on tällä hetkellä   
27 jäsenvaltiota ja unionin yhteenlasket-
tu väkiluku on yli 500 miljoonaa. Suomi 
liittyi EU:iin kansanäänestyksen jälkeen 
vuoden 1995 alusta alkaen. 

Nykyisen nimensä Euroopan unioni 
sai vuonna 1993, jolloin Maastrichtin 
sopimus astui voimaan. Tällöin unionin 
toimintaan tuli mukaan pyrkimys yhtei-
seen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan 
sekä yhteiseen valuuttaan. Myös yhteis-
työ oikeus- ja sisäasioissa alkoi tuolloin. 
Sen jälkeen EU:n integraatio on edennyt 
monilla sopimuksilla, ja niistä viimeisin 
ja merkittävin on Lissabonin sopimus 
vuodelta 2009. 

Euroopan unioni toimii nykyään 
lähes kaikilla talouselämän ja politiikan 
osa-alueilla. EU:lla on yhteisen ulko- 
ja turvallisuuspolitiikan lisäksi muun 

muassa alue-, maatalous- ja kalastus-
politiikka. Unionilla on myös yhteinen 
energia- ja ympäristöpolitiikka. Yksi 
EU:n merkittävimmistä saavutuksista on 
ihmisten vapaan liikkuvuuden takaava 
Schengenin sopimus. Sopimukseen tai 
sen tulkintaan on tosin vaadittu muutok-
sia Pohjois-Afrikan tilanteen ja jatkuvan 
pakolaisvirran johdosta.

Unionin jäsenvaltiot ovat sopineet 
myös EU:n alueella toimivista sisämark-
kinoista, mikä helpottaa jäsenvaltioiden 
välistä kauppaa. Osa jäsenmaista on liit-
tynyt yhteiseen talous- ja rahaliittoon 
(EMU) ja ottanut käyttöön yhteisvaluut-
ta euron. Huolimatta viimeaikaisista on-
gelmista jäsenvaltioiden yhteenlaskettu 
bruttokansantuote muodostaa neljän-
neksen koko maailman BKT:sta. Näin 
ollen Euroopan unioni on taloudellisilla 
mittareilla katsottuna maailman suurim-
pia toimijoita. EU:ssa jäsenvaltiot ovat 
yhdistäneet voimavaransa saadakseen 

”Turvallisuusympäristö on liikkeessä. Lähialueen maissa 
on joko valmisteilla, käynnissä tai sisään ajettavana 

sotilaallisia uudistuksia, joiden lopulliset vaikutukset 
eivät vielä ole nähtävissä.” Puolustusvoimain komentaja, 

kenraali Ari Puheloinen 197. Maanpuolustuskurssin 
avajaisissa Helsingissä 7.3.2011.

Suomen turvallisuusympäristö 

2010-luvulla

Porin Prikaati kouluttaa nopean 
toiminnan joukkoja.
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enemmän vaikutusvaltaa kuin niillä 
yksin toimiessaan voisi olla.

Lissabonin sopimuksen voimaan-
tulo toi mukanaan monia uudistuksia 
Euroopan unionin ulko- ja turvallisuus-
politiikkaan. Keskeisimmän uudistukset 
ovat keskinäisen avunannon velvoite 
sekä yhteisvastuulauseke. Keskinäisen 
avunannon velvoitteen mukaan jäsen-
valtion joutuessa aseellisen hyökkäyk-
sen kohteeksi muilla jäsenvaltioilla on 
velvollisuus antaa sille apua. Yhteis-
vastuulausekkeen mukaan unioni ja 
sen jäsenvaltiot toimivat yhdessä yhteis-
vastuun hengessä, jos jäsenvaltio joutuu 
esimerkiksi terrori-iskun, luonnonon-
nettomuuden tai ihmisen aiheuttaman 
suuronnettomuuden kohteeksi.

Lissabonin sopimuksen lausekkeet 
eivät kuitenkaan tarkoita siirtymistä 
Euroopan unionin yhteiseen sotilaal-
liseen puolustukseen. Sopimuksessa 
onkin erikseen mainittu Naton olevan 
jäsenmailleen edelleen niiden yhteisen 
puolustuksen perusta ja sitä toteuttava 
elin. Euroopan unionin 27 jäsenvaltios-
ta 21 kuuluu Natoon. Yli 90 prosenttia 
unionin asukkaista on siten Naton turva-
takuiden piirissä, eikä Euroopan unionin 
sotilaallisen suorituskyvyn kehittäminen 
ole heille erityisen tärkeää.

Euroopan unionin kriisinhallin-
tapaletti on monimuotoinen. Sillä on 
käytössään laaja-alainen valikoima 
poliittisia, taloudellisia ja keskinäisen 
virka-avun antamisen keinoja, joilla 
voidaan ylläpitää rauhaa ja vakautta 
niin unionin alueella kuin sen naapu-
rustossa.  Esimerkiksi mahdollisuus 
päästä Euroopan unionin jäseneksi on 
Balkanin maissa edesauttanut keskinäi-
sen ristiriitaisuuksien ratkomista. On 
tosin mainittava, että Libyan kriisi on 
osaltaan osoittanut Euroopan unionin 
sisäisen hajaannuksen ja jopa nopean 
toimintakyvyn puutteen. EU painottaa 
kriisinhallinnassaan siviilikriisinhallin-
nan instrumentteja, mikä yhtäältä lisää 
tärkeitä ulottuvuuksia kriisinhallinnan 
kokonaisuuteen ja toisaalta on luon-
nollista, koska EU:n sotilasinstrumentit 
ovat Natoon verrattuna heikot.

Suomi osallistuu vahvasti Euroo-
pan unionin yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan kehittämiseen ja 
toteuttamiseen. EU:n jäsenenä Suomi 
on lisännyt vaikutusmahdollisuuksiaan 
ja laajentanut vastuutaan koko Euroopan 
kattavassa vakauspolitiikassa.

Nato

Pohjois-Atlantin liitto eli Nato perus-
tettiin vuonna 1949 Washingtonissa. 
Perustamissopimuksen allekirjoitti 
12 maata. Sotilasliiton perustamisen 
syynä oli toisen maailmansodan jäl-
keinen heikentynyt turvallisuustilanne 
Euroopassa. Länsi-Euroopan valtiot ja 
niiden valtameren takaiset liittolaiset 
kokivat Neuvostoliiton vaikutuksen 
uhkaksi Itä-Euroopalle. Uhka koettiin 
niin sotilaallisesti, poliittisesti ja ideo-
logisestikin. Myöhemmin kylmän sodan 
aikana Natoon liittyivät Turkki ja Kreik-
ka (1952), Saksan liittotasavalta (1955) 
sekä Espanja (1982).

Kylmän sodan aikana Naton asema 
yhteisen puolustuksen ylläpitäjänä 

 vakiintui. Puolustusliiton uhkakuvan 
muodosti Neuvostoliiton johtama Varso-
van liitto, jonka mahdollinen hyökkäys 
Länsi-Eurooppaan piti estää. Perusta-
missopimuksestaan lähtien järjestö on 
käynyt läpi erilaisia muutoksia sekä 
organisaatiotasolla että poliittisissa ja 
sotilasstrategisissa painotuksissaan. 
Vahva varustautuminen ulkopuolelta tu-
levaa hyökkäystä vastaan on vähentynyt 
ja kriisinhallinnan merkitys kasvanut. 
Jatkossa Naton huomio niin poliittisesti 
kuin kriisinhallinnassakin kohdistunee 
entistä selvemmin Lähi-idästä Aasiaan 
ja Afrikkaan ulottuvalle alueelle.

Naton kehitystä edesauttoi se, että 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen useat 
entisen Varsovan liiton jäsenvaltiot ovat 
liittyneet Natoon. Se on heijastunut 

Suomalaiset rauhanturvaajat Kosovossa 2.3.2006. 
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 turvallisuustilanteeseen Itä-Euroopassa 
ja sen lähialueilla. Vuonna 1999 Natoon 
liittyivät Tšekin tasavalta, Unkari sekä 
Puola. Niin sanottu viides laajentumi-
nen vuonna 2004 toi Natoon seitsemän 
uutta jäsenmaata. Viime aikoina Natoon 
liittyneet valtiot ovat lähinnä Baltian ja 
Itä-Euroopan alueelta, viimeisimpänä 
Albania ja Kroatia vuonna 2009.

Tällä hetkellä Natossa on 28 jäsen-
valtiota. Jäsenvaltioiden lisäksi järjes-
töllä on yhteistyötä useiden valtioiden 
kanssa erilaisten kumppanuusohjelmien 
kautta. Suomi on osallistunut Naton toi-
mintaan vuodesta 1994 rauhankump-
panuuden kautta, ja Suomi oli mukana 
jo vuonna 1995 Naton ensimmäisessä 
kriisinhallintaoperaatiossa Balkanilla. 
Lisääntyvissä kriisinhallintatehtävissä 
tarvitaan jäsenmaiden lisäksi nykyisten 
kumppanimaiden ja muiden mahdollis-
ten yhteistyömaiden voimavaroja. 

Venäjä

Suomen lähialueella sijaitsevat Venäjän 
kannalta keskeiset Pietarin kaupunki ja 
Murmanskin tukikohta-alue. Venäjä yl-
läpitää molemmilla alueilla merkittävää 
sotilaallista voimaa ja valmiutta. Aluei-
den merkitys säilyy myös tulevaisuu-
dessa. Ilmaston lämpenemisen myötä 
Venäjän pohjoiset alueet ja Murmansk 
kasvattavat strategista tärkeyttään en-
tisestään.

Venäjän talouskasvu 2000-luvulla 
on ollut voimakasta. Vuodesta 1998 
lähtien bruttokansantuotteen kasvu 
vuositasolla on ollut noin 7 prosenttia. 
Talouskasvun turvin valtio on kerän-
nyt vakautus rahastoa, jota se pystyi 
hyödyntämään vuonna 2008 alkaneen 
talouskriisin aikana. Venäjän talous 
on perinteisesti nojannut energian ul-
komaankauppaan, mutta lähivuosina 
kasvava kotimainen kysyntä nousee 
merkittäväksi tekijäksi.

Energian tärkeys Venäjälle koros-

tuu myös sen saamissa poliittisissa 
merkityksissä. Muun muassa ener-
gian kuljetus entisen itäblokin halki on 
osoittautunut ajoittain ongelmalliseksi. 
Tärkeitä energian läpikulkumaita ovat 
esimerkiksi Valko-Venäjä ja Ukraina. 
Venäjä on myynyt molempiin maihin 
energiaa kansainvälisiä kauppahintoja 
halvemmalla. Se on kuitenkin uhannut 
vaikeassa taloustilanteessa olleita maita 
kaasuhanojen sulkemisella. Tällaisessa 
tilanteessa kaasun saanti on vaarantunut 
koko Länsi-Euroopassa. Vaikeudet lä-
pikulkumaiden kanssa ovatkin saaneet 
venäläiset etsimään vaihtoehtoisia kulje-
tusteitä Euroopan energiamarkkinoille. 
Esimerkkinä siitä voidaan pitää Nord 
Stream -kaasuputkiprojektia Itämerellä. 
Venäjällä on myös muita kaasuputki-
hankkeita eteläisessä Euroopassa.

Euroopan unioni on Venäjän tärkeä 
kauppakumppani. Yli puolet Venäjän 
viennistä suuntautuu EU-maihin. EU 
ja etenkin Itämeri toimivat tärkeinä ja 
turvallisina tuontiväylinä. Suhde on 

Panssaroituja Pasi-miehistönkuljetusajoneuvoja partioimassa Afganistanissa 13.10.2009.
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vastavuoroinen: EU on riippuvainen 
Venäjän tuontienergiasta ja Venäjä taas 
saa lännestä tuloja sekä pystyy hyödyn-
tämään alueen hyvää infrastruktuuria. 
Suomen osalta on erikseen mainittava 
suuri riippuvuutemme Venäjältä saata-
vasta energiasta sen eri muodoissaan.

Globaalin suurvalta-aseman tavoit-
telu on nähtävissä Venäjän toiminnassa 
joitakin rajanaapureitaan kohtaan. Ul-
kopoliittisen vaikuttamisen välineenä 
on käytetty esimerkiksi venäjänkieli-
sen vähemmistön asemaa kohdemais-
sa. Muun muassa Virossa ja Georgiassa 
venäjänkielisen vähemmistön edustajat 
ovat voineet halutessaan hankkia Venä-
jän passin. Venäjän lakiin onkin kirjattu 
omien kansalaisten auttamisvelvollisuus 
riippumatta siitä, asuvatko kansalaiset 
Venäjällä vai ulkomailla.

Yksi Venäjän jatkuvista uhkista on 
Kaukasiassa vallitsevat epävakaat olot. 
Alueen kansat ovat niin uskonnollisesti, 
kielellisesti kuin etnisestikin kirjavia. 
Venäjä on käynyt 1990-luvulta lähtien 
kaksi sotaa itsenäisyyttä tavoitellutta 
Tšetšeniaa vastaan. Suuri uhka Venäjän 
suurkaupungeissa onkin kaukasialaisten 
terroristien iskut. Tällaisia ovat olleet 
muun muassa Beslanin koulukaappaus 
vuonna 2004 ja Moskovan metron itse-
murhaiskut vuonna 2010.

Idässä Venäjän uhkakuvana on 
Kiina, jossa väkiluku ja elintaso kasva-
vat. Toisin kuin muualla maailmassa, 

Kiinassa ydinasekapasiteettia kasvate-
taan jatkuvasti. Energiantarve idässä 
kasvaa tulevaisuudessa, mikä saattaa 
tarkoittaa Kiinan aktiivisempaa Keski-
Aasian energiavarojen tavoittelua. 

Venäjän turvallisuuspolitiikkaa oh-
jaavat kansallisen turvallisuuden strate-
gia (2009) sekä sotilasdoktriini (2010). 
Niissä käsitellään maan turvallisuuteen 
vaikuttavat asiat, päämäärät sekä keinot 
Venäjän turvaamiseen sekä sotilaallisesti 
että siviilihallinnollisesti. Asiakirjoissa 
nimetään Venäjän merkittävät turvalli-
suusuhkat sekä hallinnon ja asevoimien 
uudistamis- ja varustamisohjelmat, jotka 
tähtäävät puolustusvoimien laadulliseen 
kehittämiseen ja sotilaallisen suoritus-
kyvyn parantamiseen. 

Venäjällä on vastaavat haasteet 
sopeuttaa toimintansa muuttuneeseen 
tilanteeseen kuin läntisen Euroopan ase-
voimilla. Lisäksi Venäjän asevoimat on 
kärsinyt monimuotoisista ongelmista, 
kuten vanhentuneesta kalustosta ja hen-
kilöstön sosiaalisista ongelmista. Pitkä 
varusmiesaika ja huonot elinolosuhteet 
ovat kaivanneet uudistusta. Kehittämis-
tarpeista huolimatta Venäjä on säilyt-
tänyt asevelvollisuuden asevoimiensa 
henkilöstön perustana.

Venäjän talouskasvu on jouduttanut 
asevoimien modernisointia. Materiaa-
lipohjan uudistamiseen on varattu mit-
tavasti pääomaa. Venäjän asevoimien 
osuutta valtion budjetista kasvatetaan 

edelleen. Vuonna 2010 puolustusbudje-
tin suuruus oli noin 30 miljardia euroa. 
Venäjä suunnittelee kasvattavansa puo-
lustusbudjettiaan vuonna 2011 ja 2012 
yli 10 prosentin vauhtia ja edelleen 
vuonna 2012 jo yli 20 prosentin kas-
vuvauhtia.

Asevoimien kehittämisen paino-
pisteitä ovat muuan muassa riittävän 
ydinasepotentiaalin ylläpitäminen ja 
asevoimien laadullinen kehittäminen 
tietyillä osa-alueilla. Uudistukset ovat 
kohdistuneet myös varusmiespalvelun 
pituuteen, jota on lyhennetty asteit-
tain vuodesta 2006 lähtien. Nykyiseen  
12 kuukautta kestävään asepalveluk-
seen siirryttiin vuonna 2008. Venäjän 
asevoimissa palvelee noin 1,3 miljoo-
naa sotilasta ja siviiliä, joista sotilaiden 
rivivahvuus on alle miljoonan. 

Venäjän sotilasdoktriini nojaa 
vahvasti maan ydinaseisiin. Ydin-
aseiden strateginen iskukyky sisältää 
niin maasta, mereltä kuin ilmasta lau-
kaistavat ohjukset. Asevoimien te-
hokkaimman iskukyvyn muodostavat 
ydinsukellusveneet. Pohjoinen laivas-
to, joka on Venäjän merivoimien voi-
makkain yhtymä, tukeutuu pohjoiseen 
Kuolan alueelle. Suomen vastaisella 
rajalla on kaksi jatkuvassa valmiudessa 
olevaa maavoimayhtymää. Kuolassa on 
myös valmiudessa oleva merijalkavä-
kiprikaati ja Pietarin lounaispuolella 
maahanlaskudivisioona, joka osallistui 

Venäjä luottaa edelleen ydinaseisiin.
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muun muassa vuoden 2008 Georgian 
sotaan. 

Vuoden 2010 alussa Venäjä ilmoitti 
muodostaneensa uuden jatkuvassa val-
miudessa olevan maavoimayhtymän 
Pietarin eteläpuolelle sekä vahvista-
neensa maahanlaskuyhtymää. Pieta-
rin alueen yhtymissä oli vuoden 2010 
loppupuolella yhteensä noin 20 000 
sotilasta.

Yksi  Venäjän sot i lashal l in-
non uudistamisohjelmista toteutui 
vuonna 2010, kun Venäjän kuusi so-
tilashallintopiiriä yhdistettiin neljäksi 
strategiseksi yhteisjohtoportaaksi. Mer-
kittävämmäksi uudistukseksi Venäjän 
sotilasjohto on kuitenkin nimennyt 
varustuksen uusimisen. 

Iso asevelvollisuusarmeija sekä 
ydinaseet pysyvät Venäjän turvalli-
suuspolitiikan ytimessä. Venäjälle 
Pietari, Suomenlahti, Kuolan niemi-
maa ja Kaliningradin alue ovat tur-
vallisuuspoliittisesti tärkeitä, mutta 
sotilaallisen toiminnan painopiste on 
maan eteläosissa Kaukasian ja Keski-
Aasian suunnilla.

Sodista kriisinhallintaan

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiik-
kaan kuuluu vahvasti kansainvälinen 
yhteistyö. Sen lisäksi, että sotilas-
liittoon kuulumaton Suomi ylläpitää 
ja kehittää kansallista puolustusta ja 
uskottavaa suorituskykyä, se osallis-
tuu täysipainoisesti Euroopan unionin 
yhteiseen turvallisuus- ja puolustus-
politiikkaan ja kansainväliseen kriisin-
hallintayhteistyöhön. Kriisinhallinta on 
osa pitkäjänteistä tukea, jota tarvitaan 
sisäisistä konflikteista kärsivissä hau-
raissa valtioissa. Nykyiselle kriisin-
hallinnalle on ominaista, että yhdellä 
kriisialueella toimii samanaikaisesti 
useita eri kansainvälisiä tahoja edus-
tavia moninaisia sotilas- ja siviili-
toimijoita.

Kun tarkastellaan aseellisten selk-
kausten määriä toisen maailmansodan 
jälkeen, huomataan, että vuodesta 1946 
aseellisiin selkkauksiin joutuneiden 
valtioiden määrä kasvoi tasaisesti. 
Huipun kasvu saavutti vuonna 1992, 
kun melkein 30 prosenttia kaikista 
maailman valtioista oli keskellä jon-
kinasteista aseellista konfliktia. Sen 

jälkeen 1990- ja 2000-luvuilla aseel-
listen selkkausten määrä on tasaisen 
hitaasti laskenut. Vuodesta 2006 vuo-
teen 2010 aseelliset konfliktit vähenivät 
maailmanlaajuisesti. Näyttää siltä, että 
laskeva trendi on tasaantumassa noin 
15 prosentin kohdalle. Vuonna 2010 
aseellisista selkkauksista kärsi 21 val-
tiota (eli noin 13 prosenttia).

Lisäksi viimeaikaiset tai käynnis-
sä olevat aseelliset selkkaukset ovat 
usein valtioiden sisäisiä konflikteja 
tai kapinallisuuksia. Melkein puolet 
konflikteista on kestänyt yli kymme-
nen vuotta, ja näin ollen ne luokitellaan 
pitkittyneiksi konflikteiksi. Esimerkiksi 
Afganistan ja Kolumbia ovat kärsineet 
aseellisista konflikteista yli 30 vuotta.

Sodat ja aseelliset konfliktit sur-
maavat ihmisiä taistelutilanteiden li-
säksi epäsuorasti. Infrastruktuurin ja 
erityisesti terveydenhuollon luhistu-
minen, puhtaan veden puute ja sato-
jen menestys aiheuttavat kuolonuhreja 
paitsi sotien aikana, monesti myös pit-
kään sodan päätyttyä. Kun epäsuorat 
vaikutukset otetaan huomioon, voidaan 
olettaa yli 700 000 ihmisen menehty-
vän vuosittain aseellisen väkivallan 

Afganistanin armeijan sotilaita marssikoulutuksessa 8.6.2010. 
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sisäiset ja lähinnä etnisiin ristiriitoi-
hin perustuvat konfliktit vaikuttavat 
olevan kaikkein todennäköisimpiä. 
Juuri etniset konfliktit ovat tilastojen 
valossa kaikista pitkäkestoisimpia. 
Valtiollinen yhtenäisyys ja toimivat 
valtiolliset järjestelmät ehkäisevät 
konflikteja, tai ainakin niiden muut-
tumista aseellisiksi yhteenotoiksi. Kun 
tarkastellaan valtioiden toimintakykyä, 
nimenomaan Afrikka ja laaja Lähi-itä 
sekä Aasian maat ovat edelleen aseel-
listen konfliktien hautomoita.

Lopuksi

Suomen turvallisuus- ja puolustus-
politiikan ensisijaisena tavoitteena on 
Pohjois-Euroopan turvallisuuden ja 
vakauden edistäminen. Tavoitteeseen 
on pyrittävä yhdessä muiden kanssa. 
Sotilaallinen liittoutumattomuus ei 
estä aktiivista yhteistyötä.

Kylkiraudan numerossa 4/2011 tar-
kastelemme sotilaallisia instrumentte-
ja, joita Suomella on käytössään sekä 
oman alueensa puolustamiseen että 
kansainväliseen yhteistyöhön osallis-
tumiseen. 

seurauksena. Luku on siis kymmen-
kertainen verrattuna suoranaisiin tais-
telutappioihin.

Kansainväliseen sotilaalliseen krii-
sinhallintaan osallistuminen on muo-
dostunut tärkeäksi osaksi Suomen 
turvallisuuspolitiikkaa. Suomi on 
vuosina 1956–2010 osallistunut  
34 kansainväliseen operaatioon. Suo-
melle on myös uskottu merkittäviä 
operaatioiden johtotehtäviä. Suomi 
vaikuttaa kriisien ja konfliktien 
ennalta ehkäisyyn kansainvälisen krii-
sinhallinnan lisäksi myös muun muassa 
kehitys-, ihmisoikeus- ja asevalvonta-
politiikan keinoin.

Aseiden vaikeneminen ei tarkoita 
kurjuuden päättymistä. Varsinaisen 
sodan päättymisen jälkeen toimivan 
yhteiskunnan rakentaminen on vaativa 
tehtävä. Sotaa seuraavassa vaiheessa 
ilmenee yleensä vakavaa rikollisuutta, 
työttömyyttä sekä maan sisäistä pako-
laisuutta. Lisäksi sodan jäljiltä maas-
toon on voinut jäädä runsaasti miinoja 
ja räjähtämättömiä ammuksia, jotka 
surmaavat tuhansia ihmisiä vuosittain. 
Eri tekijät johtavat siihen, että sodan 
jälkeen konfliktialueella menehtynei-

den määrä voi olla yhtä suuri tai jopa 
suurempi kuin sodan aikana. Mitä hi-
taammin yhteiskunta alkaa toimia, sitä 
todennäköisempää sodan uusiutumi-
nen on. Ihmisten hätää voidaan käyttää 
hyväksi esimerkiksi lupaamalla heille 
matka Eurooppaan tiettyä työtä vastaa. 
Pahimmassa tapauksessa pakolaiset 
kuitenkin joutuvat vuosien orjatyöhön 
tai ihmiskaupan uhreiksi.

Kylmän sodan jälkeistä aikaa on 
leimannut humanitaarisen avun määrän 
huomattava nousu ja laajuuden kas-
vaminen. Konfliktialueille suunnat-
tu humanitaarinen pakolaisapu on 
yli kolminkertaistunut 20 vuodessa. 
Pakolaisavusta on tullut kustannus-
tehokkaampaa, kun esimerkiksi tervey-
denhuollon kehittämisohjelmat ovat jo 
rauhanaikana luoneet paremmat edelly-
tykset kriisiajan toiminnalle.  Erityistä 
huomiota on kiinnitetty neljään suu-
rimpaan kriisinajan tappajaan: ripuliin, 
hengityselinsairauksiin, malariaan ja 
tuhkarokkoon.

Tulevaisuuden sotanäyttämöitä on 
mahdotonta tarkasti ennakoida. Tiettyä 
osviittaa voidaan saada tarkastelemalla 
valtioiden toimintakykyä. Valtioiden 

Pakolaisia Libyasta. 
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Yleistilanne –  
partio lähtee matkaan 

Kesällä 2009 johdin noin joukkueen 
suuruista suomalais-ruotsalaista osas-
toa erillistukikohdassa Pohjois-Afga-
nistanissa. Piskuinen joukkoni vastasi 
kaikesta ISAF-operaation toiminnasta 
Samanganin maakunnassa, joka on 
pinta-alaltaan suurin piirtein Kosovon 
kokoinen. Kun pidetään mielessä, että 
operaation alussa Kosovossa oli yli 
50 000 sotilasta – ja meitä pari vuotta 
sitten Samanganissa joukkueellinen 
– syntyy ainakin jonkinlainen ajatus 
siitä, että toimintamahdollisuutemme 
olivat rajalliset. Se ei kuitenkaan ollut 
varsinainen haaste, vaan sotilaalle aika 
normaali tilanne: resurssipula. Vaikein 
tilanteemme, joka omalta osaltani 
alusta oli loppuun johtamista, tapahtui 
eräänä heinäkuisena perjantaina olles-
samme siirtymässä Pohjois-Afganista-
nin suurimmasta ISAF-tukikohdasta 
takaisin Samanganiin. 

Aamuaurinko poltti jo kuumasti 
hieman ennen puolta yhdeksää, kun 
Suomesta palvelusvapaalta palanneet 
sotilaat olivat valmiita nousemaan 
kyytiimme. Lähdimme liikkeelle 
normaalissa kokoonpanossa, kolme 
miestä molemmissa autoissa ja minä 
johtajana etuajoneuvon apukuljettajan 

paikalla. Päästyämme Mazar-e-Sharifin 
lentokentältä valtatielle kiihdytimme 
normaaliin maantienopeuteen. Afga-
nistania kiertävällä, erinomaisessa 
kunnossa olevalla kehätiellä oli py-
häpäivän takia tavallista vähemmän 
liikennettä, mutta silti liikenne oli suo-
malaisittain vilkasta. Kohdatessamme 
erään vastaantulevan ajoneuvon tapah-
tui varsin vaikuttava räjähdys. Kelloni 
näytti 08.41. 

Olimme valmistautuneet tilantee-
seen hyvin, mutta jälkeenpäin ajatel-
tuna iskun jälkeisessä toiminnassa oli 
paljonkin sellaista, jota en ollut kos-
kaan ajatellutkaan. Tässä artikkelissa 
kerron kokemuksistani iskun jälkeiseen 
toimintaan ja sen johtamiseen sitoen 
– ensimmäisestä minuutista aina Suo-
meen saakka jatkuneen debriefingin 
loppuun asti. 

Toiminta välittömästi 
iskun jälkeen (isku + 0–60 

sekuntia)

Koulutuksessa tilanne käynnistyy 
aina sillä, kun kouluttaja toteaa la-
konisesti: ”IED, ajoneuvo vaurioitui, 
apukuljettaja loukkaantui – toimikaa!” 
Harjoitustilanteessa joukko pysäköi 
hallitusti ajoneuvonsa pientareelle, 
varsinainen tilanteenmukainen toiminta 

alkaa  partionjohtajan tehtävienjaolla 
ja  lopulta kaikkien huomio keskittyy 
lähes yksinomaan lääkintämiehen 
toimintaan ”joutomiesten” suojatessa 
sivummalta. Koko urani ajan olen osal-
listunut erilaisiin tilanneharjoituksiin 
enkä siltikään ollut koskaan miettinyt, 
miten tapahtuma oikeasti alkaa. Tapah-
tuman alkamisella tarkoitan vaihetta, 
jolloin ei vielä tiedetä, onko joku 
haavoittunut vai ei, eikä ole aikaa tai 
mahdollisuutta pysäköidä tien varteen 
varmistamaan sitä.

Räjähdys tapahtui kärkiajoneuvom-
me vieressä etuvasemmalla, ja olin itse 
niin sanotulla ringside-paikalla kul-
jettajan vieressä. Kirkasta välähdystä 
saattoi kovin koskaan kuulemani ääni, 
vaikka olen kuunnellut esi merkiksi  
20 kilon putkiraivaimen soundia muu-
taman metrin etäisyydeltä. Paine kohot-
ti panssarimersun oikealle  kyljelleen 
renkaiden varaan, josta palasimme 

Tämän lehden kannessa lukee ”Maanpuolustuksen ja 
johtamisen erikoislehti”. Luen lehden aina kannesta 

kanteen, mutta erityisen hartaasti tavaan nimenomaan 
johtamista käsittelevät artikkelit. Selailtuani 

muistiinpanojani Afganistanista kesältä 2009 päätin 
kirjoittaa kohdalleni osuneesta poikkeuksellisesta 

tapahtumasta ja näin tuoda oman panokseni 
johtamista käsittelevien artikkeleiden joukkoon.

Teksti: Mikko Kurko

Räjähdeisku 
johtamisen näkökulmasta

Mikko Kurko
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hetken kuluttua takaisin neljälle pyö-
rälle. Maailma muuttui mustaksi, kun 
näkyvyys eteen hävisi kokonaan rä-
jähdysliekin poltettua karstan kiinni 
rikkoutuneeseen senttien paksuiseen 
tuulilasiimme. Räjähdyksen jälkeen 
kuulosti siltä kuin ulkona olisi ollut 
metallinen rankkasade, koska ym-
pärillä ropisi erikokoisia kappaleita 
ajo neuvomme päälle. Vilkaisin va-
semmalle ja taakse ja näin, että taiste-
lutoverini olivat edelleen siinä, missä 
heidän kuuluikin olla, toinen kuljetta-
jan paikalla ja toinen hänen takanaan – 
ja kummallakin silmät kokolailla auki. 
Kaikki oli siis toistaiseksi aika hyvin.

Ensimmäisten iskun jälkeisten se-
kuntien mieleen jäävin kokemus oli 
nimenomaan kauhun tunne siitä, että 
emme nähneet enää eteemme, mutta 
ajoneuvo eteni tuulilasi mustaksi pa-
laneena edelleen 80 kilometrin tun-
tivauhtia. Oli kuin olisimme ajaneet 
yllättäen tunneliin ilman valoja, mutta 
sivuikkunoiden alareunasta näkyi 
kuitenkin sentin levyinen kaistale 
päivänvaloa. Jokainen muisti, että lä-
hestulkoon samalla paikalla edellisen 
rotaation partio oli vastaavanlaisella 
ajoneuvolla suistunut tieltä. Tällöin 
ajoneuvo meni kattonsa kautta useita 
kertoja ympäri sillä seurauksella, että 
ajoneuvon kori irtosi kokonaan alus-
tastaan ja kolme suomalaista evakuoi-
tiin Suomeen. Olimme puhuneet tästä 
dramaattisesta onnettomuudesta lähes 
joka kerta niitä seutuja ohittaessamme.

Kuljettaja tokaisi: ”No, se oli nyt 

sitten se, … se mistä ollaan puhuttu 
… se iieedee”, jarruja pumpaten. Näin 
oikealle katsoessani, että olimme aivan 
tien reunassa, ja huusin kuljettajaa kor-
jaamaan suuntaa nopeasti vasemmalle. 
Heti kuljettajan korjattua kurssia ohi-
timme muutaman sentin päästä tien 
varteen pysähtyneen kuorma-auton. 
Yhdessä sivuikkunoiden alareunois-
ta tähystäen saimme pidettyä auton 
tiellä kuin ihmeen kaupalla. Vauhdin 
hidastuessa kuulin, että ainakin yksi 
rengas oli puhjennut. Käskin kuljetta-
jan pitää ajoneuvon liikkeessä, koska 
en halunnut joutua tilanteeseen, jossa 
joutuisimme pysähtymään sokeina nä-

kemättä lainkaan ympärillemme, mihin 
olemme pysähtyneet.

Noin kymmenen sekuntia iskun 
jälkeen kuulin taaemman ajoneuvon 
johtajan huutavan lähiradioverkossa 
savupatsaaseen kadonneeseen etu-
ajoneuvoomme: ”Onko siellä kukaan 
hengissä?” Huomioni oli tähän saakka 
keskittynyt tahtomattani ainoastaan 
nopeaan vilkaisuun oman ajoneuvoni 
henkilöstöön, tähystämiseen oikealle 
tienpientareeseen ja korjauskomentojen 
antamiseen kuljettajalle. Partion joh-
tajana itselleni ei tullut tuolla hetkellä 
mieleenkään, että sata metriä takanam-
me seurasi partiomme toinen ajoneuvo, 
joka oli niin ikään vaurioitunut. Vauriot 
aiheutuivat ajoneuvon keulaan ja tuuli-
lasiin iskeytyneistä raskaista esineistä 
sekä siitä, että ajoneuvo joutui ajamaan 
tieltä ulos väistäessään suoraan kohti 
lentänyttä vastantulleen ajoneuvon 
keulaa. Huomioni oli niin keskittynyt 
oman ajoneuvomme tilanteeseen, että 
havahduin toisen puoliryhmän olemas-
saoloon vasta kuultuani edellä mainitun 
kysymyksen. Ainoat mieleeni tulleet 
sanat, jotka olivat samalla vastaus va-
rajohtajan esittämään kysymykseen, 
olivat: ”Eteenpäin – suojaan”. Löysim-
me käyttökelpoisen suojan muutaman 
sadan metrin päästä tienvarressa ole-
vasta aidatusta alueesta. Käytännössä 
vasta pysähdyttyämme alkoi ennalta 
opetettu automaatiotoiminta. Olimme 
juuri eläneet elämämme pisimmän mi-
nuutin.

Rauhanturvaajien ajoneuvoja poistumassa kylästä Sare-Polin pro-
vinssissa.  

”Tuu yli vaan”. Rauhanturvaaja  ylittää saviaidan jalkapartiossa Ali 
Zayin kylässä huhtikuussa 2011. 
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Toiminta tilapäisellä 
johtamispaikalla ja 

haastavin temppu (isku + 
1–180 minuuttia)

Selvitin ryhmän tilanteen. Henki-
löstö oli päällisin puolin kunnossa, 
mutta molemmat ajoneuvot olivat 
vaurioituneet. Kolme miestä siirtyi 
käskemättä suojaamaan tilapäistä 
johtamis paikkaani, viestimies alkoi 
korjata iskussa vaurioitunutta viesti-
välinettä poliisi yhteysupseerin ja 
minun ottaessa yhteyttä tilannekes-
kukseen kahdella eri varavälineellä. 
Mielenkiintoista oli, että toiminta 
alkoi ilman tehtävienjakoa, mutta se 
oli tietysti ollut äksiisikoulutuksen 
tarkoituskin. Suojauksesta vastannut 
toisen ajoneuvon johtaja totesi lähi-
radiossa muille suojaustehtävää teh-
neille: ”Ampukaa suoraan läpi, jos joku 
yrittää sisään”. Suojamiehet vastasivat 
käskyyn nyökkäämällä, katse etumaas-
tossa ja vaihdin alhaalla. Käsky oli 
mielestäni erinomainen, enkä muuttaisi 
siitä tänä päivänäkään kirjaintakaan.

Ilmoittaessamme tilannetietoja 

tilannekeskukseen paikalle saapui 
kroatialainen ryhmä, joka oli ollut 
partioimassa alueen eteläpuolella, 
kuullut räjähdyksen ja suunnistanut 
paikalle korkean savupatsaan perus-
teella. Annoin kroatialaisille nopean 
tilanneselvityksen ja pyysin heitä tu-
kemaan meitä kiertämällä pohjoisen 
kautta räjähdysalueen länsipuolelle ja 
eristämään alueen sieltä. Kroatialaisten 
lähdettyä saimme tilannekeskuksesta 
odottamani käskyn siirtyä takaisin rä-
jähdyspaikan läheisyyteen suojaamaan 
tapahtumapaikkaa ja odottamaan lisä-
joukkoja.

Kerrottuani ryhmälle, että olemme 
lähdössä takaisin sinne, mistä juuri 
äsken ajoimme suojaan, kukaan ei 
ollut erityisen halukas lähtemään. In-
himillinen mekanismi käski jokaista 
jäämään nykyisille sijoilleen erityises-
ti siksi, että ajoneuvomme olivat vain 
vaivoin liikuteltavissa. Päätin kuiten-
kin, että lähdemme, koska se oli opet-
telemamme toimintatavan mukaista 
ja toisekseen helpottaakseni asiasta 
ylipääsemistä joskus tulevaisuudessa. 
Tiedän, että tein ainoan oikean ratkai-

sun toistaessani ryhmälleni, että läh-
demme liikkeelle – ja että lähdemme 
heti.

Lähdin jalkaisin kärkeen tarkasta-
maan tienvarsia, takanani nilkutti kovia 
kokenut kärkiajoneuvomme kyydis-
sään kuljettaja sekä viesti yhteyttä yllä-
pitävä viestimies. Sen takana tuli toinen 
ajoneuvomme ja hännillä toisen ajo-
neuvon johtaja taistelijaparinsa kanssa 
pitäen aseillaan liikenteen takanamme. 
Johtamispaikkamme kohdalle oli ke-
rääntynyt jo noin sadan ajoneuvon 
jono, ja paikalliset olivat kovin kär-
simättömiä joutuessaan odottamaan. 
Kaikki kuitenkin ymmärsivät suoja-
miesten eleitä, ja ohitusta yrittäneet 
löysivät nopeasti takaisin paikalleen 
jonoon. Joissain tilanteissa tulkki on 
tarpeeton, koska viesti menee perille 
elekielelläkin. Kävellessäni joukon 
kärjessä askeleet olivat tavallista ras-
kaammat ja tahti – sekä tunnelma – 
kuin Narvan marssissa. En katsonut 
lainkaan taakseni, tulivatko muut pe-
rässäni vai eivät. Näinä minuutteina 
ryhmä näytti vahvuutensa, ja se koitui 
kaikkein keskeisimmäksi hyödyksi pa-

Suomalainen rauhanturvaaja partioimassa Pohjois-Afganistanissa maaliskuun lopulla 2011. 
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lautumisessamme – ja yhdisti joukon 
lopullisesti.

Päästyämme räjähdyspaikan tuntu-
maan näimme iskun valtavan voiman. 
Jälkeenpäin amerikkalainen asiantun-
tija arvioi määrän noin 100 kilogram-
maksi kotitekoista räjähdysainetta. 
Vastaan tulleen ajoneuvon keula oli 
lentänyt räjähdyspaikalta yli 100 
metrin päähän ja pienempiä kappalei-
ta oli joka suunnassa 200–300 metrin 
etäisyydellä. Siinä vaiheessa alkoi lo-
pullisesti hahmottua, että räjähdyksen 
aiheutti nimenomaan vastaan tullut 
räjähteillä lastattu ajoneuvo, eikä esi-
merkiksi miina, tienvarsipommi, sinko, 
raketti tai jokin muu. Voi tuntua hullul-
ta, mutta tieto oli helpottava. Kävel-
lessämme kohti tapahtumapaikkaa tätä 
tietoa ei ollut, vaan jokaisella askeleella 
valmistauduimme uuteen iskuun meitä 
kohtaan.

Käskin ryhmän jäädä niille sijoil-
leen suojaamaan paikkaa idästä sekä 
ohjaamaan liikenteen räjähdyspaikan 
ohi erämaan kautta samaa reittiä, jota 
kroatialaiset olivat jo käyttäneet. Itse 
lähdin lääkintämiehen kanssa kier-

tämään jalan räjähdysalueen länsi-
puolelle kroatialaisten luokse samalla 
tarkistaen, oliko alueella muuta vaa-
rallista tai loukkaantuneita. Kävelemi-
nen siinä ympäristössä juuri silloin ei 
ole mukavinta, mitä olen elämässäni 
tehnyt, mutta muistan sen varmasti 
niin pitkään kuin ylipäätään muistan 
mitään. 

Saavutettuamme länsipuolen pai-
kalle saapuivat ensimmäiset ruotsalais-
vahvennukset, jotka ottivat meidät heti 
suojaansa. Koko ryhmämme irrotettiin 
tehtävistään ja jokainen tarkastettiin 
silmämääräisesti. Pikatarkastuksen 
jälkeen annoin tilanneraportin paikal-
le saapuneelle ruotsalaiselle raivaaja-
osastolle. Emme olleet enää yksin enkä 
minä vastuussa tilanteen johtamisesta.

Vahvistusten suojatessa aloimme 
vaihtaa etummaiseen ajoneuvoon ren-
gasta ja nostaa toista ajoneuvoamme 
paikalle saapuneelle lavetille, jotta 
 alu eelta päästäisiin pois. Samalla jo-
kainen laittoi viestin lähiomaisilleen. 
Tässä vaiheessa ryhmän jäsenten pulssi 
laski jo hieman, tupakoitiin poik-
keuksellisen ankarasti ja kerrottiin, 

tai oikeammin kerrattiin, sotajuttuja, 
naurettiinkin. Pian kaikki oli kuitenkin 
valmista ja oli lähdettävä liikkeelle. Oli 
yllättävän voimakas kokemus päästä 
taas liikkeelle kokoon parsitulla ajo-
neuvollamme. Ajoneuvon mustunut 
keula ja kylki yhdessä rikkoutuneiden 
panssarilasien ja katolta repsottavien 
taakkatelineen ja lisävalojen jäänteiden 
kanssa aiheuttivat melkoisia ilmeitä 
ajaessamme ruotsalais-suomalaisen 
joukon päätukikohdan portista sisään 
noin kolme tuntia iskun jälkeen. 
Suomen kontingentin komentajan si-
jainen oli vastassa lippukentällä, lyö-
tiin kättä ja sain ohjeet jatkosta. Lähdin 
ilmoit tautumaan ruotsalaiselle komen-
tajallemme.

Debriefing-toiminta (isku 
+ 1–200 vuorokautta)

Arvostan kovasti sitä, että ruotsalainen 
komentajamme halusi tavata heti pää-
tukikohtaan palattuamme koko partion 
ja kuulla jokaisen selostuksen tapah-
tumasta. Komentaja kuunteli kuvauk-
sen vakavana ja sen päätyttyä sanoi: 

Rauhanturvaajat neuvottelevat kyläläisten kanssa Afganistanissa 1.4.2011. 
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”Nyt on tärkeintä, että saat ryhmän 
takaisin täyteen toimintakuntoon mah-
dollisimman nopeasti. Operatiivista 
tehtävää ei tarvitse nyt hoitaa. Saat 
kaiken tuen, mitä voin antaa. Jos joku 
esikunnassa tai varastoilla vastustaa, 
soita minulle.” Komentajan tapaami-
sen jälkeen jouduimme luonnollisesti 
selittämään tapahtunutta jokaiselle vas-
taantulijalle uudestaan ja uudestaan. 
Jatkuvassa haastattelussa oleminen 
olisi muodostunut varmasti raskaak-
si, jollei eräs kokenut kuljetusupseeri 
olisi järjestänyt meitä sen kummem-
min kyselemättä sivuun hässäkästä. 
Kuljetusupseeri junaili kuljetuksen 
takaisin lähtö paikkaamme, Mazar-e-
Sharifin lentokentän reunalla olevaan 
saksalaiseen tukikohtaan, jossa käy-
tännössä kukaan ei ollut kuullutkaan 
koko tapahtumasta. Nyt saimme puida 
tapahtunutta keskenämme saunassa ja 
saimme näin ensimmäiset debriefing-
toimenpiteet käynnistettyä.

Ensimmäisenä iltana kertasimme 
lähinnä sitä, mitä oli tapahtunut. Niin 
sanotun defusingin tarkoituksena oli, 
että kaikille syntyi mahdollisimman 
kokonaisvaltainen käsitys tapahtu-
mista aikajärjestyksessä. Seuraavana 
aamuna päätin, että lähdemme uudes-
taan partioon siitä huolimatta, että ko-
mentaja antoi meille mahdollisuuden 
pidättäytyä operatiivisesta toimin-
nasta. Ajattelin, että työ olisi parasta 

lääkettä. Ensimmäisenä piti tietysti 
päästä jatkamaan edellisenä aamuna 
keskeytynyttä siirtymistämme Saman-
ganiin. Saa tuamme kuljetusupseerilta 
sijaisajo neuvot vaurioituneiden tilalle 
pakkasimme varusteemme kyytiin ja 
lähdimme taas ajamaan tuttua reit-
tiä. Räjähdyspaikkaa ohittaessamme 
kukaan ei puhunut mitään, vaikka 
lähiradioverkossa kävi normaalisti 
aikamoinen pulina. Kokemus alkoi 
hahmottua vasta kun pääsimme peril-
le omaan pikkuruiseen tukikohtaamme 
niin tutuksi tulleen joukon keskelle.

Debriefing-ohjeistuksen mukaan 
varsinainen istunto pitäisi järjestää 
2–4 vuorokautta traumatisoivan ta-
pahtuman jälkeen. Tilaisuuden pitäisi 
olla ulkopuolisen asiaan perehtyneen 
henkilön pitämä keskustelu tuntemuk-
sista, joita tapahtuma on aiheuttanut. 
Koska kriisitukiryhmän saaminen tu-
kikohtaamme viivästyi operatiivisista 
syistä, päätin, että pidämme tilaisuuden 
omin päin – aikaa kun oli jo kulunut 
ohjeellinen neljä vuorokautta. Valjastin 
asiaan sopivimman mieheni, joka oli 
Suomessakin debriefing-toimintaan pe-
rehtynyt, kaiken nähnyt paloesimies. 
Jonkinlainen ongelma oli se, että hän 
oli etummaisen ajoneuvon kuljettajana 
itsekin debriefingin kohteena. Tilaisuus 
oli kuitenkin todellinen menestys, ja 
saimme kuvan siitä, että jokainen oli 
kokenut samanlaisia tunteita muuta-

mien päivien aikana iskun jälkeen. 
Käytännössä kaikki kertoivat lähes 
samoilla sanoilla siitä, miten aluksi 
koki, että istuu ”uudestaan ja uudestaan 
siinä ajoneuvossa ja aina tulee se kirkas 
välähdys”, kun hetkeksikin unohtui aja-
tuksiinsa, tai viimeistään silloin, kun 
ummisti silmänsä. Oli hyvä huomata, 
että myös tuntemukset olivat yhteisiä: 
olimme kaikki yhtä vähän tai paljon ka-
jahtaneita. Sisäistimme sen, että asiasta 
ylipääsemistä helpotti poikkeuksellinen 
yhteenkuuluvaisuuden tunteemme ja 
ennen kaikkea se, että jatkoimme tehtä-
väämme palaamalla tapahtumapaikalle 
heti. Kriisitukiryhmä piti varsinaisen 
istunnon meille kahdeksantena päivä-
nä, mutta tilanne alkoi jo olla hallinnas-
sa ja töitäkin oli tehty jo viikko.

Psykososiaalinen tuki jatkui Suo-
messa rotaatiomme kotiuduttua, ja 
kaiken keskustelun jälkeen alkoi lo-
pulta tuntua siltä, ettei enää tarvitsisi 
tuijotella jokaista vastaantulevaa autoa 
sillä mielellä, josko se nyt juuri olisi 
räjähtämässä silmille. Aika ja saamam-
me tuki olivat tehneet tehtävänsä, ja 
olimme palanneet normaalielämään. 

Mitä jäi käteen?

Pyrin ajattelemaan positiivisesti ja 
mietin sitä, miten kääntäisin kokemuk-
set vahvuuksiksi.

Sotilasuran alussa minulle opetet-
tiin kolme aforisminomaista perus-
totuutta: 1) köydellä et voi työntää,  
2) vesi virtaa alaspäin ja 3) p…a 
kelluu. Olen muistanut tuon loitsun, 
vaikka uran alkuvaiheessa se ei tuntu-
nut sen keskeisemmältä helmeltä kuin 
Perinteiden isän jutut. Vuosien aikana 
olen suomentanut ne itselleni ymmär-
rettävämpään muotoon: 1) johda aina 
esimerkillä, 2) maailmassa on tietyt 
lainalaisuudet ja 3) joillekin asioille et 
vaan voi mitään. Samat perustotuudet 
palautuivat hieman erinäköisinä mie-
leeni tässä artikkelissa kuvatun koke-
muksen myötä. 

Esimerkin voima: Nyt ymmärrän 
konkreettisesti sen, ettei köydellä 
 tosiaan voi työntää. Johtajan on käytän-
nössä pakko kulkea fyysisesti joukkon-
sa kärjessä, koska muussa tapauksessa 
kukaan ei liiku haluttuun suuntaan tai 
ei liiku lainkaan. Nopeasta päätöksen-
teosta ja päätöksen noudattamisesta 
jääräpäisyyttä hipovalla tavalla ei ole 

Panssaroituja RG32-partioajoneuvoja ylittämässä vesistöä Pohjois-
Afganistanissa 5.10.2009. 
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yleensä haittaa, koska viimeistään jäl-
keenpäin kaikki ymmärtävät, että aina 
ei voida pohdiskella ja rupatella. Opin 
sen, että pystyn johtamaan joukkoani 
hieman paineistettunakin. Paineen-
sietokyky on toki meiltä kaikilta eri-
laisissa psykologisissa testeissä joskus 
uran alkumetreillä testattu, mutta on 
hyvä saada ikiomat parametrit siitäkin. 
Sanotaan, ettei salama iske kahta kertaa 
samaan paikkaan, mutta olen miettinyt 
mahdollisuutta, että se kuitenkin iskisi. 
Seuraavassa iskussa olen valmiimpi 
johtaja – tapahtui se sitten kriisin-
hallinta- tai sodan ajan tehtävässä.

Lainalaisuudet: Kaikkea, minkä 
aikoo todella osata tositilanteessa, on 
harjoiteltava vimmatusti. Tilanteen al-
kuvaiheen mahdollisesti aiheuttaman 
yllätyksen jälkeen ryhmä toimii juuri 
niin hyvin kuin se on kouluttautunut. 
Enää en luota muuhun joukkoon kuin 
sellaiseen, jonka kanssa olen harjoi-
tellut. Mielestäni ”suomalaisessa ro-
taatiojärjestelmässä”, jossa joukosta 
vaihdetaan rotaatioittain noin puolet, 
on kaksi hyvinkin vastakkaista nä-
kökulmaa. On totta, että menettelyn 
tuloksena joukossa on aina kokeneita 

ohjaamassa uusia tulokkaita, mutta 
toisaalta joukon koulutustaso on aina 
hyvin epäyhtenäinen. Jos ryhmä on 
kouluttautunut edes kahdella eri ta-
valla, lopputulos on se, että se ei toimi 
yhdenmukaisesti. Huomasin myös sen, 
että debriefing-järjestelmä on hyvä ja 
toimiva, kunhan vaan ymmärtää lakata 
väheksymästä sen arvoa. Debriefing on 
osa kruunun huolenpitoa.

Asiat, joille ei voi mitään: Havait-
sin, että ensi sekuntien toiminta menee 
selkäytimellä kenellä mitenkin, enkä 
usko, että sitä voi loppujen lopuksi 
opettaa. Vaikka kuinka paljon olisi 
harjoiteltu, tositilanteessa on kuiten-
kin jokin sellainen tekijä, esimerkiksi 
mustunut tuulilasi, johon kukaan ei 
ollutkaan varautunut ja joka aiheut-
taa kitkaa suunniteltuun toimintaan. 
Tilanteen aikana jokainen pelkäsi tai 
valehteli, sillekään ei voinut mitään. 
Pelolle ei kuitenkaan annettu sellaista 
valtaa, että toimintamme olisi herpaan-
tunut hetkeksikään, vaan me olimme 
niskan päällä alusta loppuun. Selätim-
me pelon palatessamme tapahtuma-
paikalle, vaikkemme siinä vaiheessa 
tienneet lainkaan, millaisesta iskusta 

Afganistanin armeijan koulutustilaisuus Mazar-i-Sharifissa 13.10.2010. 

oli kyse ja oliko alueella vielä jotain 
odottamassa meitä.

Ja lopuksi synkkään tarinaan ke-
vennys: Käytössämme ollut ajoneuvo-
kalusto osoittautui lujarakenteiseksi. 
Vajaa puoli minuuttia iskun jälkeen 
ajoneuvon vielä liikkuessa tuulilasi 
mustana takapenkillä istunut kaveri 
huusi korvat lukossa meille etupenk-
kiläisille: ”Mersulle ylävitoset”, ja 
löimme kättä ja hurrasimme. Olimme 
juuri saaneet varsin kouriintuntuvasti 
kokea, että johtotähti oli maineensa 
veroinen, ja se selvisi voittajana tästä 
räjähteillä ryyditetystä kestotestistä. 

Majuri Mikko Kurko palvelee Maa-
voimien Materiaalilaitoksen johtajan 
avustajana. Hän palveli Suomalaisessa 
Kriisinhallintajoukossa Afganistanis-
sa Aybakin aluetoimiston johtajana 
vuonna 2009. 

K
uv
a	
P
uo
lu
st
us
vo
im
at
	/	
E
lin
a	
K
at
aj
am

äk
i.



Kylkirauta 2/2011 22

artikkelit

Teksti: Katariina Simonen

Katariina Simonen

Fö
rs
va
rs
m
ak
te
n	
/	C

om
ba
t	C

am
er
a	
/	J
oh
an
	L
un
da
hl
.

Yhdistyneiden kansakuntien 
(YK) turvallisuusneuvosto 
hyväksyi 26.2.2011 Libyan 

tilannetta koskevan päätöslauselman 
(RES 1970), jossa se muistutti Libyan 
viranomaisia velvollisuudestaan suo-
jella Libyan kansaa. Päätöslauselmassa 
päätettiin pyytää kansainvälistä tuo-
mioistuinta arvioimaan Libyan tilanne 

sekä asetettiin runsas määrä eri pakot-
teita. Vajaata kuukautta myöhemmin, 
17.3.2011, turvallisuusneuvosto hyväk-
syi päätöslauselman (RES 1973), jossa 
annettiin hyvin laajat voimankäyttö-
valtuudet siviiliväestön suojelemiseksi 
Libyassa. Ranska, Yhdysvallat ja Iso-
Britannia aloittivat päätöslauselman 
täytäntöönpanoon tähtäävät sotilas-

toimet muutamaa päivää myöhemmin.
Kansainvälisen yhteisön nopea 

reagointi Libyan tapauksessa on en-
nenkuulumatonta. Yksi merkittävä 
syy nopeaan toimintaan on niin sano-
tun suojeluvastuun (Responsibility to 
Protect, R2P) periaatteen kehittyminen 
kansainvälisessä oikeudessa. Räikeät 
ihmisoikeusloukkaukset eivät ole enää 
valtion sisäinen asia.

Suojeluvastuun välitön historiikki 
juontuu 1990-luvulta. Tällöin turvalli-
suusneuvosto aktivoitui kylmän sodan 
aikaisen pitkän toimimattomuutensa 
jälkeen. Se puuttui useisiin valtion 
sisäisiin konflikteihin muun muassa 
siviiliväestöä suojatakseen. Turvalli-
suusneuvoston valtuutukset eivät kui-
tenkaan aina johtaneet toimiin (Ruanda 
1994), tai ne eivät johtaneet riittäviin 
toimiin (Srebrenica 1995). Toisaalta 
sotilaallisia, osittain humanitaarisia 
väliintuloja tehtiin ilman varsinais-
ta turvallisuusneuvoston valtuutus-

Suojeluvastuu  
pähkinänkuoressa
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ta (ECOWAS Liberia 1990 ja Sierra 
Leone 1997, Nato Kosovo 1999). Osa 
järjestöistä, kuten Afrikan unioni, myös 
kirjasi peruskirjaansa nimenomaisen 
humanitaarisen väliintulo-oikeuden 
ilman YK:n turvallisuusneuvoston 
välikäsiä.

Humanitaaristen väliintulojen mo-
nimuotoisuus aktivoi sotilaallista vä-
liintulo-oikeutta koskevan keskustelun, 
joka johti vuonna 2001 kansainvälisen 
interventiota ja valtion täysivaltaisuutta 
käsittelevän komission ICISS:n (Inter-
national Commission on Intervention 
and State Sovereignty) julkaisemaan 
suojeluvastuuta koskevaan kattavaan 
raporttiin. Raportin mukaan valtiolla 
on ensisijainen vastuu kansalaisistaan. 
Mikäli valtio ei jostain syystä huolehdi 
kansalaisistaan, toimintavastuu siirtyy 
kansainväliselle yhteisölle, ensi sijassa 
YK:n turvallisuusneuvostolle. Suoje-
luvastuu kattaa konfliktin kaikki osa-
vaiheet – ennaltaehkäisyn, väliintulon 
ja jälleenrakennuksen. 

ICISS:n raportti sai paljon arvo-
valtaista tukea. Suojeluvastuun kä-
sitettä kehitettiin YK:ssa, muissa 
kansainvälisissä järjestöissä sekä 
kansalaisyhteiskunnan parissa. Ke-
hitys kulminoitui vuonna 2005 YK:n 
60-vuotisjuhlakokouksessa, jonka lop-
puasiakirjassa suojeluvastuu määritel-
lään nimenomaisesti. Toimintakenttä 
kattaa ennakoinnin ja sekä aseettoman 
että sotilaallisen väliintulon. Sotilaal-
linen väliintulo voi olla mahdollinen, 
kun kyseessä ovat suojeluvastuu (R2P) 
-rikokset. Tällaisia ovat rikokset ihmi-
syyttä vastaan, kansanmurha, sotari-
kokset tai etninen puhdistus. Tällöin 
kansainvälinen yhteisö on valmis toi-
mimaan tapauskohtaisesti aluevaltion 
selvästi epäonnistuessa (”manifestly 
failing”). Kansainvälisen yhteisön 
vastuu tulisi toteuttaa turvaneuvoston 
kautta.

Mikä merkitys suojeluvastuulla 
sitten on tänä päivänä? Suojeluvas-
tuuta pyritään lujittamaan eri tavoin 
YK:n, järjestöjen ja laajemman kan-
salaisyhteiskunnan puitteissa. Selkeänä 
tarkoituksena on ennakoinnin tehosta-
minen, jotta sotilaallista väliintuloa ei 
tarvittaisi lainkaan. Myös valtioiden 
toivotaan panostavan ennakointiin ja 
jälleenrakennukseen, ja suunnitteilla 
on kansallisen R2P-koordinaatiotoi-
minnan aktivointi lähitulevaisuudessa. 

Sotilaallisesta välintulosta voidaan 
todeta, että suojeluvastuu vaikuttaa 
jo nyt selvästi YK:n peruskirjan eri 
artiklojen tulkintaan, määritelmien 
terävöittämiseen ja keskustelun yhte-
näistämiseen. Libyaa koskevat YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 
1970 ja 1973 ovat tästä hyvä esimerk-
ki. Räikeissä tilanteissa turvallisuus-
neuvosto on valmis reagoimaan 
nopeasti suojatakseen siviilejä. Se 
myös kykenee reagoimaan. Kansain-
välisen rikostuomioistuimen rooli 

näyttäisi myös linkittyvän suojeluvas-
tuuseen, ja se hakee siinä muotojaan. 
Mutta yksi olennaisimmista kysy-
myksistä jää kuitenkin vastaamatta: 
mitä tehdä jos turvaneuvosto ei reagoi 
R2P-tilanteissa pysyvän jäsenen käyt-
täessä veto-oikeuttaan? Yksipuolista 
humanitaarista interventiota koskeva 
keskustelu jatkuu edelleen.

Erityisasiantuntija, OTT Katariina 
Simonen työskentelee Puolustusminis-
teriön tutkimusyksikössä.
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Katariina Simosen erinomai-
sessa artikkelissa kuvataan 
suojeluvastuun periaate. Pe-

russanomaksi voitaneen tiivistää: ”räi-
keät ihmisoikeusloukkaukset eivät ole 
enää valtion sisäinen asia”. Periaate on 
kannatuksen arvoinen, eikä seuraavaa 
puheenvuoroa pidä tulkita Muammar 
Gaddafin puolustamiseksi. Tarkoituk-
senamme on muistuttaa, että monia 
tapahtumia, periaatteita ja lakeja voi-
daan tulkita useilla tavoilla. Monissa 
valtioissa YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmaa 1973 tulkitaan jo nyt 
täysin toisin kuin Libya-operaatioon 
osallistuvissa länsimaissa. Seuraa-
vassa esitellään maailmalla käytävää 
operaatioon kriittisesti suhtautuvaa 
keskustelua.

Kansainvälinen yhteisö päätyi so-
tilaallisen voiman käyttöön Libyassa 
ennenkuulumattoman nopeasti. Soti-
laallinen interventio oli epäilemättä 
ainoa tapa estää Muammar Gaddafin 
kannattajien voitto, mutta oliko se 
ainoa tapa estää räikeät ihmisoikeus-
loukkaukset? Olisiko suojeluvastuu 
ollut toteutettavissa muilla keinoin? 
Tulkittiinko Muammar Gaddafin 
kulttuurillisesti tyypillistä kovaa re-
toriikkaa tarkoituksellisesti siten, että 
sotilaallinen interventio perusteltiin 
valheellisesti?

Kunkin kansakunnan poliittisen 
ja sotilaallisen johdon olisi vastattava 
ainakin viiteen kysymykseen ennen 
asevoimien käyttöä.

•  Suojellaanko tai edistetäänkö ase-
voimien käytöllä tärkeitä kansalli-
sia intressejä?

•  Onko asevoimien käytölle kansa-
laisten tuki?

•  Onko asevoimien käytön kustan-
nukset ja seuraukset mietitty?

•  Onko asevoimilla selvä sotilaal-
linen tehtävä toteutettavaksi ja 
resurssit sitä varten?

•  Onko kaikki muut mahdolliset 
keinot käytetty?

Libyan tapauksessa moniin ky-
symyksiin vastaus olisi epäilemättä 
kielteinen. Näin ollen meidän on hy-
väksyttävä ajatus siitä, että sotilaallinen 
interventio vähentää siviilien kärsi-
mystä, jolloin suojeluvastuu oikeuttaa 
aseellisen voimankäytön periaatteiden 
unohtamisen.

Tätä kirjoitettaessa (14.4.2011) 
Libyan tilanne on monella tavalla 
epäselvä. Liittouman koneet hallit-

sevat Libyan ilmatilaa, ja Muammar 
Gaddafin kannattajia vastaan on isketty 
ilmasta satoja kertoja. Kaikki iskut on 
luonnollisesti perusteltu siviilien suo-
jelulla, mutta heti operaation alusta asti 
on ollut selvää, että tulkintaa voidaan 
venyttää tarpeen mukaan. Iskut ovat 
suuntautuneet esimerkiksi asutus-
keskuksista vetäytyviin joukkoihin 
sillä perusteella, että ne olisivat tu-
levaisuudessa uhka siviileille. Ope-
raation alussa Muammar Gaddafin 
kannattajia käskettiin siirtymään kau-
pungeista tukikohtiinsa. Sen jälkeen 
tukikohtia pommitettiin. Opposition 
voimien kanssa taistelussa olevan pri-
kaatin esikuntaa vastaan hyökättiin 
ilmasta, koska siellä ”suunniteltiin 
siviilien kimppuun hyökkäämistä”.  
Ihmis oikeuspuheen ja siitä seuraa-
vien sotilaallisten toimien kontrasti 
vetää puoleensa kritiikkiä. Esimerkik-
si tutkija Tarak Barkawi Cambridgen 

Minority Report
Teksti: Juha-Antero Puistola & Joonas Sipilä

”Tulevaisuudessa 
rikolliset saadaan kiinni, 
ennen kuin he rikkovat 

lakia”. Elokuvan Minority 
Report mainoslause.

Juha-Antero Puistola Joonas Sipilä
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yliopistosta summaa viiltävästi: ”Libe-
raali sota on erityisesti eurooppalaisille 
hyödyllinen, koska se kieltää sodan. 
Kyseessähän on ainoastaan ihmisoike-
uksia suojeleva lentokieltoalue!”

Humanitaarinen pommittaminen on 
osoittautunut erityisen ongelmalliseksi. 
Perusidea ja taktiikka on yksinkertai-
nen. Liittouman koneiden täsmäaseilla 
iskettiin sellaisiin sotilaallisiin kohtei-
siin, joiden voitiin arvioida uhkaavan 
siviilejä. Gaddafin joukkojen ilma-
torjuntakyvyn lamauttamisen jälkeen 
Libyassa käytettiin myös maailman 
tappavimmiksi lentokoneiksi luon-
nehdittuja AC-130-koneita. Massii-
visen tulivoiman käytön aiheuttamiin 
mahdollisiin siviilitappioihin voitiin 
ainakin operaation alussa suhtautua vä-
hättelevästi. Operaatiosta tiedottavien 
peruslauseeksi muodostui: ”väitettyjä 
siviiliuhreja ei voida varmistaa luotet-
tavista raporteista”. Parasta lauseessa 
on se, että siinä verhotusti myös syy-
tetään Muammar Gaddafin hallintoa 
valheiden levittämisestä ja jätetään so-
pivasti kertomatta, mikä on ”luotettava 
raportti”. 

Maaliskuun lopussa Vatikaanin vi-

rallinen uutistoimisto Agenzia Fides 
julkaisi Tripolin piispan Giovanni In-
nocenzo Martinellin haastattelun, jossa 
tämä kertoi liittouman ilmaiskujen sur-
manneen ainakin 40 siviiliä Tripolin 
alueella. Samoihin aikoihin Libyan 
kapinalliset kertoivat ilma iskujen tu-
honneen kapinallisten ajoneuvokolon-
nan Bregan lähellä. Tällaisiin uutisiin 
tiedottajat joutuivat ottamaan käyttöön 
Afganistanista tutun ilmaisun: ”Nato 
tutkii tapauksen”. Tapahtumien tutki-
minen ei välttämättä johda mihinkään, 
koska kansainvälisen yhteisön inter-
ventiolle ei ole yksittäistä vastuunkan-
tajaa. Periaatteessa me kaikki olemme 
vastuussa Libyan tapahtumista, ja aivan 
varmasti ainakin länsimaiden osuus 
vaikuttaa tavalla tai toisella tulevai-
suuteen.

Tiivistettynä voidaan todeta, että 
Libyassa kansainvälinen yhteisö reagoi 
voimakkaalla sotilaallisella väliintulol-
la konkretisoitumattomaan siviileihin 
kohdistuvaan uhkaan. Näin ollen in-
tervention hyödyllisyys pitää arvioida 
kuvitteellista ”worst case” -skenaariota 
vasten. Toisin sanoen mahdollinen kri-
tiikki voidaan aina vaientaa toteamalla, 

että kansainvälisen yhteisön väliintulo 
pelasti tuhansia tai kymmeniä tuhansia 
henkiä. Pommitusten seurauksena syn-
tyneet sivulliset uhrit ovat suhteellisesti 
pieni osuus pelastetuista, joten voimme 
nukkua yömme rauhassa.

Luonnollisesti edellä esitetyn 
suuntaista kritiikkiä esittäneet kysyvät 
myös, retorisesti, milloin kansainväli-
nen yhteisö on valmis puuttumaan Bah-
rainin, Jemenin, Norsunluurannikon, 
Saudi-Arabian, Somalian, Sudanin, 
Syyrian ja monen muun kriisipesäk-
keen tilanteeseen vähintään yhtä voi-
makkaasti kuin Libyan vastaavaan. 
Suojeluvastuun periaate joutuu myös 
tulikokeeseen, jos Gaddafin hallinto 
kaatuu ja opposition joukot alkavat 
rangaista vastapuolella olleita kovalla 
kädellä. – Ketä silloin pommitetaan?

Libyan operaatioon suhtaudutaan 
maailmalla hyvinkin kriittisesti. Osa 
vasta-argumenteista on heikohkoja, 
toiset vahvempia. Keskustelu allevii-
vaa tilanteen ongelmallisuutta sekä rat-
kaisujen löytämisen vaikeutta, onkin 
hyvä että keskustelua käydään – ihmis-
oikeudet ja niiden suojeleminen ovat 
sikäli tärkeitä asioita. 

Turvallisuusneuvosto pohtii Libyan tilannetta. 
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Teksti: Petteri Jouko

Petteri Jouko

Päätoimittajan alkusanat

Jatkosota käytiin Suomen ja Neuvos-
toliiton välillä 25. kesäkuuta 1941 –  
19. syyskuuta 1944. Tämän lehden 
ilmestymisen aikoihin jatkosodan syt-
tymisestä on kulunut 70 vuotta. Kes-
kuudessamme elää edelleen tuhansia 
talvi- ja jatkosodan veteraaneja, joiden 
uhraukset pysyvät vahvoina mielissäm-
me.

Sotiemme veteraanit ovat nähneet, 
kuinka suhtautuminen heihin ja sotien 
aikaiseen historiaan on muuttunut. Ny-
kyisin yhteiskuntamme arvostaa vete-
raanejaan tavalla, jota monissa maissa 
ihmetellään. Kansakuntamme osoittaa 
tyytyväisyytensä jatkosodan ”hyvään 
kakkossijaan”, jonka palkintona väl-
timme itsenäisyytemme menetyksen.

Jatkosodasta on tehty lukuisia kir-
joja, näytelmiä ja elokuvia. Historiaa 
on tulkittu uudelleen näkökulmia vaih-
dellen. Jatkosota on osa kansallista sel-
viytymistarinaamme, jota ei saa päästää 
putoamaan unohduksen yöhön.

Nykyisille sukupolville ajatus so-
dasta on kaukainen. Median välittämät 
kuvat taisteluista eivät juuri eroa video-
pelistä. Sodille, jos niitä voidaan sel-
laisiksi kutsua, on luotu humanitaariset 
puitteet, joissa hyökkääjä on ystävä, 
vapauttaja ja sorretun ihmisen puo-
lustaja. Todellisuudessa sota on edel-
leen verta, hikeä ja kyyneleitä. Petteri 
Joukon tarinassa nuo kaikki maistuvat.

Tarina jatkosodasta

Hän istuu kannon nokassa, katsoo ympä-
rilleen. Verestävät silmät välittävät kuvan 
konepistoolia rinnallaan roikottavasta lä-
hetistä. Hirvittävässä tulivalmistelussa 
revennyt korvan tärykalvo tihkuttaa yhä 
verta ja läpinäkyvää nestettä. Toisessa 
kädessä oleva savuke on palanut jo aikaa 
sitten puiseen holkkiin. Toisessa kädes-
sä on kenttäpuhelin, jonka vastapuolella 
oleva alainen odottaa kapteeninsa pää-

töstä elämästä tai kuolemasta. Päätöstä, 
jota horrosmaisessa olotilassa aivot eivät 
suostu muuttamaan puheeksi, vaikka ky-
pärän vereslihalle hiertämä hikinen ja 
lokainen iho tuottaa jatkuvasti kipuärsyk-
keitä. Lähellä asemissa olevan Bofors-
ilmatorjuntapatterin ampumat rytmikkäät 
sarjat herättävät hänet antamaan käskyä 
alaisilleen. Suomalainen kadettiupseeri 
sotatyössään Karjalankannaksella kesä-
kuun puolessa välissä vuonna 1944.

Olkoon hänen nimensä Olavi, 1910-
luvun lopussa syntyneiden toiseksi 
suosituin pojan nimi. Olavin johtaessa ve-
täytyviä joukkojaan Karjalankannaksen 
upottavassa hiekassa rämpivien Olavin 
ja hänen asetoveriensa sotatie jatkui jo 
neljättä vuotta, tai itse asiassa kuudetta. 
Sillä Olaville ja hänen suku polvelleen 
jatkosotana tuntemamme ilmiö oli jatkoa 
talvisodalle. Ei ehkä nimeltään, mutta 
sisällöltään. Se oli jatkoa sille sodalle, 
joka oli venyttänyt kansakuntamme 
kestokyvyn äärimmilleen. Sille sodalle, 
jossa suurvalta oli väkivalloin riistänyt 
mittavan palan hedelmällisintä Suomea. 

Sille sodalle, jossa oli kuollut yli 20 000 
suomalaista. Sille sodalle, jonka rauhan 
pääosa Suomen kansasta oli Olavin lailla 
kokenut huutavaksi vääryydeksi. 

Talvisodan päätti välirauhansopimus. 
Välirauha – mikä ihmeen välirauha?  
Välirauha käsitteenä antaa oikeanlaisen 
kuvan sen ajallisen tilan väliaikaisuudes-
ta, mutta ajanjakso oli kaikkea muuta kuin 
rauhallinen. Kaksivuotiseksi pidennet-
tyä varusmiespalvelustaan suorittavalle 
Olaville välirauha oli mitä suurimmassa 
määrin omituista ja hermostuttavaa aikaa. 
Se oli aikaa, jota nykyisin kutsuisimme 
poliittiseksi painostukseksi. Talvisodan 
ja jatkosodan välistä vajaan puolentoista 
vuoden pituista jaksoa leimasi Saksan 
ja Neuvostoliiton välinen suurvalta-
poliittinen kilpailu. Saksa valtasi pääosan 
Länsi-Euroopasta kesällä 1940. Puoliksi 
lyödyn Ison-Britannian sotilaallinen pai-
nopiste jäi kamppailuksi olemassaolosta 
ja meriyhteyksistä imperiumin perukoil-
le. Suomi haki turvaa Ruotsista, mutta 
Neuvostoliitto tyrmäsi yrityksen. Niin 
ikään epävarmuutta herätti Neuvostolii-
ton toteuttama Baltian miehitys kesällä 
1940 ja Molotovin Suomen sisä- ja ulko-
politiikkaan kohdistama painostus. Neu-
vostoliiton perimmäisistä vaikuttimista ei 
ollut selkeää mielikuvaa. 

Ei, ei Suomi ajelehtinut jatkosotaan. 
Ei se siihen syöksynytkään, sillä tuskin 
Suomi Neuvostoliittoon olisi omin päin 
hyökännyt. Niin väkevä ei ollut aate 
suur-Suomesta. On kai neutraalia väit-
tää, että Suomi hakeutui Saksan rinnalle, 
kun siihen tilaisuus tarjoutui. Poliittisen 
eristyneisyyden tunne oli voimakas. 
Suomi oli kuin heitteille jätetty avioliiton 
ulkopuolinen lapsi, jota kukaan suurempi 
ei tunnustanut tai hyväksynyt omakseen. 
Kun vihdoin hyväksyjä Saksan hahmossa 
vuosien 1940–1941 vaihteessa ilmaantui, 
oli palmikoidun Suomi-neidon helppo 
ojentaa hyväksyvä, kenties hieman täri-
sevä kätensä voittamattomalta tuntuvalle, 
sotaisan vetovoimaiselle Germanialle. 

Tarina jatkosodasta
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Aavistus tulevasta oli olemassa. 
Kansakunta ja puolustusvoimat käytti-
vät välirauhan tehokkaasti hyväkseen. 
Kansakunta valmistautui seuraavaan 
sotaan. Jo marraskuussa 1940 puolus-
tusvoimilla oli entistä ehompi hajautettu 
liikekannallepanojärjestelmä, joka perus-
tui 16 sotilaslääniin ja 34 sotilaspiiriin. 
Suunnitelma oli muutakin kuin asia-
kirjavalmiutta, sillä jo kesäkuussa 1941 
perustamiseen tarvittava materiaali oli 
hajautettu perustamisalueille. Välirauhan 
aikana puolustusvoimien materiaalinen 
valmius kehittyi merkittävästi. Suuret 
asekaupat Saksan kanssa, mittavan so-
tasaalismateriaalin kunnostaminen ja 
talvisodan aikana tilatun materiaalin 
saapuminen mahdollistivat 16 divisioo-
nan ja kolmen prikaatin perustamisen. 
Saavutettu valmius on kaikin mittarein 
arvioituna merkittävä. Miten ihmeessä he 
onnistuivat saamaan tuon kaiken aikaan 
niin lyhyessä ajassa ilman hienojen tieto-
järjestelmien toiminnallisuuksia? Kenties 
juuri siksi. 

Suomalaisten suunnitelma yhteis-
työstä saksalaisten kanssa muotoutui 
turbulentin välirauhan aikana vähitellen. 
Asekaupat ja suomalaisen SS-joukon 
perustaminen olivat esimakua kautta-
kululle Norjaan ja saksalaisten joukko-
jen ryhmittymiselle Lappiin. Suomi sai 
aikansa supervallan puolustamaan koko 
Pohjois-Suomea. Lopulta toukokuussa – 
vain reilua kuukautta ennen hyökkäyksen 
alkua – sotatoimien ajoitus ja tavoitteet 
lyötiin yhteen tulevien saksalaisten ase-
veljien kanssa. Operaatioajatuksena oli 
jättiläismäinen kaksipuolinen saarrostus, 
jonka sisäpuolelle jäisi Leningrad. Tätä 
kädenlyönti saksalaisten kanssa Syvärillä 
käytännössä olisi tarkoittanut. Hyökkäys 
Karjalankannakselle oli vain offensiivin 
egoistinen sivujuonne, jonka päämääränä 
oli palauttaa 400 000 siirtolaiselle heille 
kuuluvat tilukset. Suuren luokan ratkaisu 
oli tarkoitus luoda syvällä hyökkäyksellä 
Syvärille. 

Suomalaisten kesällä 1941 toteutta-
ma hyökkäys oli monessa suhteessa ris-
tiriitainen kokemus. Se oli juuri sitä, mitä 
suuriin hyökkäysoperaatioihin tottuma-
ton asevoima kykeni toteuttamaan. Miten 
ihmeessä olisi kenttäarmeija voinut 
hyökätä erityisen paljon paremmin? 
1920–1930-luvuilla vallinneet hyök-
käykselliset doktriinit jäivät kuolleiksi 
kirjaimiksi, koska kirjoitettua tekstiä ei 
siirretty käytäntöön. Suuria harjoituk-

sia ei pidetty ennen sotia, ja talvisodan 
ainoan suurehkon vastahyökkäyksen it-
sekriittiset suomalaiset nimesivät hölmön 
tölväykseksi. Välirauhan ajan operatiivi-
set suunnitelmat olivat ensisijassa puo-
lustukselliset, ja kun saksalaisyhteistyön 
edistyessä ilmaantui tarve hyökätä, oli 
improvisoitava.  

Hyökkäysvaiheen alun suuret läpi-
murtotaistelut, joihin Olavikin osallistui, 
olivat suomalaisten kannalta raskaita. 
Raskaan tykistön liian vähäinen määrä, 
tottumattomuus taisteluun puolustus-
valmista vihollista vastaan ja kenties 
osin mielikuvituksettomuuskin saivat 
aikaan sen, että rintamahyökkäysten 

tappiot olivat suuret. Erään pohjalaisen 
pataljoonan sotapäiväkirjan koruton 
kappale kuvastaa tilannetta: ”Hyök käys 
oli onnistunut. Vihollisen asemat oli 
murrettu… pataljoonalla oli 64 kaatu-
nutta”. Yksittäisen pataljoonan tappiot 
olivat siis heinäkuisena hyökkäysyönä 
64 kaatunutta, mutta hyökkäys luokitel-
tiin menestykseksi. Mikä voi selittää sen, 
että hyökkäys miellettiin onnistuneeksi, 
vaikka menestykseen nähden suhteet-
toman suuri joukko suomalaisia päätyi 
tuona yönä isänmaan multaan?   

Olavin ja hänen aikalaistensa viittana 
oli elää vahvojen ja väkivaltaisten ideo-
logioiden aikakautena, jotka vapautui-

Kalliojärkäleiden lomassa Ihantalassa 6.7.1944.
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vat ensimmäisen maailmansodan aikana 
tai pian sen jälkeen. Suomi kulki oman 
aatteellisen hurmetiensä ensimmäisten 
joukossa vapaussodassaan. Valkoiset 
voittivat taistelut, mutta punaiset sodan. 
Oikeastaan kaikki suomalaiset voittivat 
sodan, sillä sotaa seurannut lainsäädäntö, 
joka tarjosi jotain myös hävinneille, loi 
Suomeen yhteiskuntarauhan. Suomalais-
ta viisautta oli se, että lyötyä ei lyöty lo-
puttomiin, vaan orastavalle demo kratialle 
ja yhteistyölle annettiin tilaa. Sitä ravisut-
ti ainoastaan 1930-luvun lyhyeksi jäänyt 
äärioikeistolainen vimma, joka jäi lopulta 
vakavan lieveilmiön tasolle. Nuoren kan-
sakunnan uho ja vuoden 1918 tapahtumia 
leimannut äärimmäisyys ja viha purkau-
tuivat vielä 1930-luvun iltamissa hoilatun 
vapaussoturin marssilaulun kuudennessa 
sakeistössä: ”Ahvola se ankarin, Sunin-
mäki sankarin, Pullilankin punikit ne 
rangaistaan”. Uhoa provosoi osin epä-
luulo, jota Neuvostoliittoa vastaan tun-
nettiin. Naapurivaltiossa rehotti vieras 
ideologia, jonka terveetkin piirteet näi-
vetti vähitellen Stalinin vainoharhainen 
tyrannia. Ensi käden kuvausten puuttu-
minen Neuvostoliitosta lisäsi epäluulo-
ja. Kirjeet Neuvostoliittoon paenneilta 
punaisiltakin loppuivat vähitellen, kun 
NKVD:n upseerit löivät äärimmäisen 
rangaistustoimenpiteen toteuttamista 
todistavan kolmion muotoisen leiman 
teloitettujen asiakirjoihin. Niin moni 
unelma paremmasta päätyi matalaan 
suokuoppaan tai Stalinin nimeä kanta-
van kanavan rakennusaineeksi osana 
kollektiivista sarjamurhaa. Samassa kau-

heuksien kyseenalaisessa supersarjassa 
paini myöhemmin ainoastaan saksalai-
nen Endlösung, lopullinen ratkaisu, eli 
juutalaisten tuhoaminen. 

Juuri ideologioiden vahvuus, joka 
mahdollisti hyvän ja pahan vastakkain-
asettelun teki toisesta maailmansodasta 

äärimmäisyyksien sodan, vastenmielisen 
konfliktin, jossa kenenkään paperit eivät 
pysyneet puhtaina. On helppo ymmär-
tää, että gruusialainen kriminaali ja itä-
valtalainen katujätkä kehittivät päässään 
painajasimaisia visioita ja vielä toteut-
tivat ne, mutta samaan verikoskeen su-
kelsivat itseään sivistyneiksi kutsuvat. 
Marlboroughin herttuan jälkeläinen, 
kirjallisuuden Nobelin myöhemmin 
voittava Winston Churchill saattoi mu-
rahtaen hyväksyä saksalaisten siviilien 
massamaisen pommittamisen ja jatkaa 
sen jälkeen Spey-joen varrella tislatun 
Mortlach viskinsä nauttimista kristalli-
lasista tuntematta sen kummempia 
tunnontuskia. Amerikkalaiset edistivät 
suurta visiotaan demokratiasta tuhoamal-
la kaksi japanilaista kaupunkia atomi-
pommeilla välttääkseen nousemasta 
maihin Japanin pääsaarille. Ja kyllä. 
Kyllä suomalaisetkin syyllistyivät eri-
laisiin kauheuksiin. Ei sitä kannata kiel-
tää. Sotavankileiriemme kuolleisuus oli 
surullisen korkea jatkosodan ensimmäi-
senä talvena, ja Itä-Karjalaan suoma-
laisten  perustamat leirit täyttivät brittien 
buuri sodassa kehittämien keskitysleirien 

Tulihelvetti Simpeleellä 30.7.1941.

Tykki pannaan suorasuuntausasemaan. Laatokan koillispuoli, Le-
metin kylän maasto.
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synkän tunnusmerkistön. Vankeja am-
muttiin ja puna-armeijan komissaareja 
luovutettiin saksalaisten Gestapolle. 

Toisessa maailmansodassa kaikki 
oli nykymittapuun mukaan arvioiden 
kau heaa. Karmeuksien mittakaava ai-
noastaan vaihteli alueittain ja kansalli-
suuksittain. Olemme vielä liian lähellä 
tuota hetkeä tehdäksemme tuhon ja tär-
vellyksen tilinpäätöksen. Pystymmekö 
edes objektiiviseen välitilinpäätökseen? 
On helppoa työntää kärsä sodan iljetys-
tunkioon ja tehdä löydöksistä yleistäviä 
johtopäätöksiä, jotka tuskin kestävät 
tarkastelua sodan kokonaiskontekstissa. 
Herättääkö ennalta tuomionsa langet-
tanut, arvovirittynyt päivittely vuohen-
juuston ja vuoden valkoviinin ääressä 
RSHA:n ampumat politrukit tai parti-
saanien maatuneet lapsiuhrit henkiin? 
Me voimme tuntea voimatonta vihaa 
tai surua miettiessämme aikaisempien 
polvien koettelemuksia. Me voimme 
sumentaa näkökenttämme kyynelin aja-
tellessamme suuria vääryyksiä. Mutta 
ennen kaikkea meidän tulee yrittää ym-
märtää tapahtumien syyt ja yrittää oppia 
jotain inhimillisestä sisäänrakennetusta 
raadollisuudestamme. Me voimme vielä 
jossitella, mutta meidän ei kannata hep-
poisin perustein tuomita historian varjoi-
hin jo hiipuneita, sillä niin meidät tulee 
aikanaan tuomitsemaan yhtä vähän men-
neisyydestä oppinut sukupolvi. Se mitä 
on tehty, sitä ei tekemättömäksi saa. Se 
on historian ainutkertaisuuden kauneus 
ja rumuus.   

Hyökkäysvaihe päättyi käytännös-
sä joulukuussa 1941. Huolimatta siitä, 
että Karjalankannas oli vallattu ja uusi 
raja linja kulki Syväriltä Maaselän kan-
nakselle, ei hyökkäyksellä saavutettu sen 
tärkeintä tavoitetta. Maljojen kilistämi-
nen Syvärillä saksalaisten kanssa jäi to-
teutumatta. Leningradin saarto renkaasta 
ei näin muodostunut täydellistä, eikä yli-
päällikkö lämmennyt ajatukselle Lenin-
gradiin hyökkäämisestä. Suomi omaksui 
itse asiassa varsin passiivisen asenteen 
yhteistoimintaan saksalaisten kanssa. 

Asemasodan aika oli puuduttava 
ajanjakso, jolloin suomalaisten vasten-
tahtoisena kohtalona oli seurata Saksan 
asevoimien ajautuminen vääjäämättö-
mään tappioiden kierteeseen. Sodan 
voimasuhteet yksinkertaisesti kääntyi-
vät Saksaa vastaan, ja suomalaiset eivät 
voineet tehdä juuri muuta kuin pelätä 
rinnalla ja aloittaa oma reaalipoliittinen 

pelinsä, jonka päämääränä oli säilyttää 
kansallinen itsemääräämisoikeus. Re-
aalipoliittinen poliittinen peli tarkoitti 
suomeksi sitä, että valmistauduttiin pet-
tämään saksalainen kanssasotija ja solmi-
maan erillisrauha Neuvostoliiton kanssa. 
Petos on ruma sana, mutta siitä saksa-
laisten kannalta oli kysymys. Molemmat 
Suomen rauhantunnustelut epäonnistui-
vat, vaikka Neuvostoliitto osoitti sodan 
olevan politiikan jatke pommittamalla 
Helsinkiä kolmasti helmikuussa 1944. 
Suomen hallitus arvioi Neuvostoliiton 
asettamien ehtojen olevan liian kovia. 
Asia ratkaistaisiin lopulta asein. 

Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyk-
sensä ensimmäisen vaiheen Kannak-
sella kesäkuun 9. 1944. Suomalaisten 
pää asema murtui käytännössä jo en-
simmäisenä hyökkäyspäivänä valtavan 
tulivalmistelun seurauksena. Puna- 
armeija ei levännyt asemasodan aikana, 

vaan se kehitti huippuunsa saksalaisia 
vastaan eräänlaisen syvän hyökkäyksen 
mallin, jolle tyypillistä oli massiivisen 
painopisteen muodostaminen, moottoroi-
tujen joukkojen syöttäminen syvyyteen 
ja aloitteen pitäminen omissa käsissä 
syöttämällä vereksiä joukkoja portait-
tain kuluneiden tilalle. Tultasyöksevä 
operatiivinen rautakanki sai suomalaiset 
runsaan kahden viikon ajaksi lähes täysin 
reagoijan asemaan. 

Runsaan parin viikon mittaista ve-
täytymistä Viipurin tasalle tulivat myö-
hemmät polvet kutsumaan Kannaksen 
läpijuoksuksi. Vain muutama päivä pää-
aseman murtumisen jälkeen oli vuorossa 
sen takana olevan VT-aseman murtu-
minen. Mutta kokonaisuuden kannalta 
kannaksen läpijuoksu oli hyvin juostu. 
Materiaalia jäi runsaasti puna-armeijan 
rynnäkkötykkien teloihin, mutta yksi-
kään suomalainen sotatoimiyhtymä tai 

”Inhimillisyyden rajat”. Vankileiri Ilomantsissa 15.7.1941.
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edes pataljoonan kokoinen joukko ei 
jäänyt saarroksiin. Huolimatta taaksepäin 
menosta saavutettiin vetäytymis vaiheen 
aikana osavoittoja – tunnetuimpana 
Siiran mäki – jotka mahdollistivat jouk-
kojen irtautumisen. Sitä on pidettävänä 
saavutuksena, sillä läpimurtoon tarkoitet-
tujen puna-armeijakuntien päämääränä 
oli aikaansaada laaja läpimurto ja luoda 
asetelma, jossa suomalaiset joukot olisi 
tuhottu. Näin ei käynyt, vaan joukot ve-
täytyivät jokseenkin suunnitelmallisesti 
Viipurin tasalle. Onnistunut vetäytymi-
nen, niin pelkurimaiselta kuin se tun-
tuukin, että suomalainen sotilas juoksee 
taaksepäin, loi edellytykset torjunnalle. 
Juuri vetäytymisvaiheen ensi hetkinä 
kohtasimme useita vuorokausia valvo-
neen tarinamme Olavin. 

Olavin antaessa käskyään komppa-
nioidensa päällikölle teki ylipäällikkö 
Päämajassaan Mikkelissä ratkaisevan 
päätöksen: Itä-Karjalasta luovutaan. Neu-
vostoliiton hyökkäys yllätti sodanjohdon. 
Jälkiviisaasti voidaan sanoa, että suur-
hyökkäyksen viitteet olivat nähtävissä 
ja saksalaiset olivat suomalaisia valista-
neet puna-armeijan kyvystä murtaa linja-
mainen puolustus jo tammikuussa 1944. 

Oliko syynä väsymys, saatujen tietojen 
väärä tulkinta, ikääntyvän ylipäällikön 
säästäminen ikäviltä päätöksiltä vai ve-
näläisten kyky salata ja harhauttaa? Syytä 
suomalaisten passiivisuuteen emme saa 
kenties koskaan tietää. Mutta olisiko sillä 
lopulta ollut merkitystä? Huonoimmassa 
tapauksessa vielä suurempi määrä suo-
malaisia olisi joutunut suurhyökkäyksen 
alkuvaiheen tulikirnuun, sirpaleiden ja 
räjähdysten paukkuvaan ahjoon, joka 
tuhosi vääjäämättä Kannaksen hiekka-
maastoon tehdyt linnoituslaiteet. Yhtä-
kaikki, Mannerheim muutti puolustuksen 
painopisteen Laatokan pohjoispuolelta 
Karjalankannakselle. Päätös ei varmasti 
ollut helppo. Juuri Karjalan Armeijan 
hyökkäys oli maksanut suuren osan 
hyökkäysvaiheen tappioista. Nyt poliit-
tisesta neuvottelukortista oli luovuttava, 
jotta Suomi saisi elää. 

Torjunta alkoi pitää kesäkuun lopussa 
taisteluiden edettyä Viipurin ja Vuoksen 
tasalle. Sitä ennen kirjautui sotahisto-
riamme lehdille tapahtuma, joka syn-
nyttää yhä lähes amerikkalaistyyppisiä 
salaliittoteorioita. Viipurin menettämi-
nen lähes taistelutta juhannuksena luo-
kitellaan miltei samaan kategoriaan kuin 

 Viaporin antautuminen Suomen sodan 
aikana. Onko totuus lopulta yksinkertai-
nen: liian moni asia meni pieleen niin 
lyhyessä ajassa, että virheitä ei ehditty 
korjata? Seurauksena oli alueellinen ka-
tastrofi, jonka tappio oli lopulta enemmän 
henkinen kuin sotilaallinen, sillä muual-
la torjuntaan alkoi olla jo edellytyksiä. 
Samanaikaisesti kun hyökkääjän joukot 
kuluivat, saapui suomalaisten vereksiä 
yhtymiä Itä-Karjalasta Karjalankannak-
selle. Voimasuhteet muodostuivat yksin-
kertaisesti suomalaisille edullisemmaksi 
kuin hyökkäyksen alkuvaiheessa, vieläpä 
edullisimmassa maastossa. Myös pre-
sidentti Rytin nimiinsä ottaman liitto-
sopimuksen mukainen aseiden hätäapu 
Saksasta alkoi saapua yhä nopeammin 
perille ja Luftwaffen osasto Kuhlmayn 
vanhan variksen näköiset Stukat kak-
sinkertaistivat käytössä olevan pom-
mitusvoiman tehon. Kahden viikon 
alkušokin jälkeen oltiin perustavan ky-
symyksen edessä. Sitä kuvastaa osuvasti 
10. Divisioonan komentajan, eversti Kai 
 Savonjousen alaisilleen pitämä hyytä-
vän realistinen puhe: ”Tästä ei sitten pe-
räännytä, ei nimittäin voida. Siellä ovat 
seuraavassa linjassa äitimme, siskomme, 

Poukalahdessa kaatuneet 16.7.1941.
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lapsemme ja vanhempamme, koko avoin 
Suomen sydän. Tähän kuollaan. Minä 
olen tullut tänne kuolemaan. Juoksut on 
juostu, hyvät veljet. Nyt on aika olla taas 
suomalainen maanpuolustaja. Jos joku 
tästä pakenee, minä olen itse pidättämäs-
sä, näin on minun osani ja arpani”.

Parin viikon aikana käytiin Karjalan-
kannaksella kolmoistaistelu. Venä-
läisjoukot torjuttiin Tali-Ihantalassa, 
Vuosalmella ja Viipurinlahdella. On 
vaikea arvioida sitä, mikä lopulta py-
säytti vihollisen. Olivatko vastahyök-
käykset Leitimojärvellä Tali-Ihantalan 
taistelun kulminaatiopiste? Pysäyttikö 
hyökkäyksen lopulta tuli, keskitetty eri 
asejärjestelmien tuli? Tylsyikö puna-
armeijan hyökkäysjoukkojen terä val-
tavia pölypilviä nostattaviin tykistön 
vastavalmisteluihin, Stukien 500 kilon 
pommeihin ja lähitorjuntamiesten käsi-
patruunoiden, joita tulimme myöhemmin 
kutsumaan panssarinyrkeiksi, tuhoaviin 
osumiin. Kysymys lienee lopulta eri puo-
lustushaarojen ja eri aselajien vaikutuk-
sen keskittämisestä oikeaan paikkaan ja 
oikea-aikaisesti. Torjunta Kannaksella 
olisi osin merkityksetöntä, ellei samaan 
olisi kyetty Itä-Karjalassa ja vähän myö-

hemmin Ilomantsissa. 
Miten kävi Olavin, joka vaipui ta-

rinassa lopulta suurten tapahtumien 
sivujuonteeksi? Olin jo suomalaisen su-
rumielisesti surmannut Olavin saadakseni 
lyhyelle tarinalleni melankolisen lopun. 
Surullinen loppu on jotenkin puhuttele-
vampi kuin onnellinen. Kaavailin Olavin 
kaatuvan kenties samantyyppisessä seka-
sortoisessa vastaiskussa kuin Kariluoto 
Väinö Linnan Sotaromaanissa. Mutta he-
rätän hänet tietokoneeni näppäimillä hen-
kiin rakentamaan sodanjälkeistä Suomea. 
Hän on osa sitä sukupolvea, joka hukutti 
surunsa ja kovat kokemuksena työhön. 
Hän ei puhunut paljoa kokemastaan, saa-
mistaan henkisistä arvista, vaikka uhrasi 
nuoruutensa viisi hedelmällisintä vuotta 
sodassa. Kenties juuri tämän takia Olavi 
jäi lukuisille lapsilleen ja lapsenlapsilleen 
hieman surumielisen etäiseksi. Hänen ja 
hänen aseveljiensä kollektiivinen koke-
mus on yhä läsnä suomalaisessa tradi-
tiossa. Heidän sotatiestään muodostui 
jotain kokemusta syvempää – siitä tuli 
suurelle osalle kansaamme keskeinen osa 
suomalaista identiteettiä, suomalaisuutta. 

Vuoden 1944 taisteluiden loppu-
tulos tunnetaan Suomessa torjuntavoit-

tona. Kesällä 1944 kyllä torjuttiin, mutta 
mitä tekemistä voitolla on asian kanssa? 
Suomihan joutui solmimaan Pariisin rau-
hansopimuksen häviäjänä. Kyllä Suomi 
voitti. Suomi voitti mahdollisuuden ke-
hittyä länsimaisen yhteiskuntajärjestyk-
sen sisäistävänä demokratiana. Voiton 
hedelmiä poimimme yhä päivittäin. Me 
emme sitä ehkä enää huomaa, koska 
Nietjärven taisteluhautoja alkaa peittää 
jo paksu sammal, Äyräpään penkoilla 
makaavat hylsyt ovat vuosi vuodelta 
ruostuneempia ja Ilomantsista löytyvät 
vaateriekaleet hajoavat entistä helpom-
min käsiimme. Yhtä hauraaksi muuttuvat 
myös sotiemme veteraanit. Heidän aske-
leensa käy päivä päivältä lyhyemmäksi ja 
raskaammaksi heidän viivytystaistelunsa 
lähestyessä suurta vääjäämätöntä. Heille, 
Olavin kaltaisten uhrauksille tämän tari-
nan omistan. Uhrin ansiosta lippu liehuu.  

Tarinan kirjoittaja everstiluutnant-
ti, FT  Petteri Jouko palvelee Maan-
puolustuskorkeakoulussa Taktiikan 
laitoksen tutkimusryhmän johtajana. 

”Hän antoi henkensä Suomen vapauden ja suuren tulevaisuuden puolesta.” Elokuu 1941.
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Harvoin on mietitty suunnitte-
lun tuskaa, joka heti talvisodan 
jälkeen uuden itärajan linnoit-

tajilla oli edessään. Kiire oli hirmuinen 
ja maassa paksu hanki.

Miljoona silloista markkaa mak-
saneen teräsbetonikorsun sijoittami-
nen maastoon piti onnistua kerralla. 
Suurimmillaan jopa 3 000 tuon ajan 
autokuormaa käsittävää yhden korsun 
rakennus- ja maamassaa ei mikään 
voima olisi siirtänyt enää toiseen paik-
kaan. Linnoitussuunnittelijat olivat 
paljon haltijoina.

Mannerheim-linjan suunnitteli-
joista ei juuri enää ollut apua. Keski-
Kannaksen puolustuslinjaahan tehtiin 
monessa osassa 1920-luvun alusta 
aivan talvisodan alkuun, siis 20 vuoden 
ajan.

Heinäkuussa 1944 Suomen Salpa 
-nimen saaneen itärajan linnoituksen 
ylimalkaisen sijainnin määräsi yli-
päällikkö C. G. Mannerheim. Inkilän 
kartanon lattialle levitettyä karttaa 
22.3.1940 kontallaan tutkinut ylipääl-
likkö päätyi Klamila–Luumäki-linjan 
varustamiseen yhtenäisellä kesto-
linnoitteella.

Käytännössä Marskin käsky mer-
kitsi koko itärajan linnoittamista. Suun-
nittelu- ja samalla rakentamistehtävän 
sai jääkäriupseeri, betoniekspertti 
ja insinööri, kenraalimajuri Edvard 
Hanell. Linnoituksen käytännön suun-
nittelutyövoimana maarajalla olivat 
maavoimien alaiset, puolustukseen 
ryhmittyneet sotatoimiyhtymät.

Tarkempi linjaus linnoituksen 
eteläosassa aiheutti erimielisyyksiä. 

Pääaseman sijainnista Suomenlahden 
rantamaantien kohdalla kenraalikunta 
väänsi nimittäin kättä useita viikkoja. 
Vastakkain olivat lähinnä II Armeija-
kunnan komentaja kenraaliluutnantti 
Harald Öhquist ja maavoimien komen-
taja kenraaliluutnantti Erik Heinrichs. 
Öhquist halusi ensin linjan alkavan 
Virolahden pohjukasta (sittemmin 
oikaisuasema 1944), ja toisaalta hän 
ehdotti, että koko linja alkaisi Haminan 
länsipuolelta Summanjoesta. Heinrichs 
tuli itse paikalle maastontiedusteluun ja 
päätti, että asema tulee etelässä Ravi-
joen kylän tasalle.

Työt myöhemmin Salpa-asemaksi 
ja kansankielellä Salpalinjaksi kut-
sutussa linnoituksessa alkoivat Viro-
lahden Ravijoella Harjun koulutilan ja 
entisen lahjoitusmaakartanon maise-
missa 17.4.1940.

Mahdoton tehtävä

Rakennustöiden alkamispäivä oli taka-
raja silloiselle kapteeni Reino  Arimolle 

Teksti: Terho Ahonen

Terho Ahonen

Salpa-asema 
Taitavaa maaston käyttöä 

Salpalinjan talvinen kivieste vasemmalle nousevassa rinteessä sijaitse-
vien taisteluasemien edessä. Salpalinjan kiviesteiden korkeutta lisättiin 
Mannerheim-linjan panssariesteisiin verrattuna muun muassa paksun 
lumen varalta. Kiviestettä Salpa-asemassa on yli 200 kilometriä. 
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(1908–1991), joka neljä päivää aikai-
semmin oli saanut käskyn merkitä lu-
miseen maastoon tulevan pääaseman 
linnoitteiden tarkan sijainnin. Ruot-
salaisille vapaaehtoisille linnoittajille 
oli luvattu töiden alkavan edellä mai-
nittuna päivänä. Hehän olivat olleet 
kuukauden verran eräänlaisissa ”hätä-
aputöissä” Kymijoen varrella.

Arimon saama urakka oli mahdo-
ton. Hänen tiedusteluorganisaationsa 
olisi pitänyt merkitä neljässä päiväs-
sä linnoituslaitteet maastoon 25 ki-
lometrin matkalla Suomenlahdesta 
Säkäjärvelle, jotakuinkin Virolahden 
ja Miehikkälän rajaan saakka. Koko 
matkalle ei tietysti ollut heti saatavissa 
rakentajiakaan.

Reino Arimo kuvaa Yleisradion 
TV2:lle vuonna 1990 tehdyssä tv- 
dokumentissa (Salpalinja – kriisin 
monumentti, toimittajat Pertti Hintikka 
ja Olavi Puusaari) suunnittelun hanka-
luutta jo yksistään maastossa liikkumi-
sen kannalta:

— Maassa oli lunta niin, ettei 
oikein tiennyt, kantaako se suksea vai 
eikö se kanna. Tehtävä oli tavattoman 
vaativa, täysin mahdoton. Jonkinlainen 
suunnitelma saatiin sentään aikaan. 

Reino Arimo toimi aluksi Salpa-
linjan maastosuunnittelijana ja 
myö  hem min myös maastonsuunnitteli-
joiden tarkastajana. Hän yleni aikanaan 
kenraaliluutnantiksi. Pioneeriaselajin 
johtotehtävien lisäksi hän oli puolus-
tusministeriön kansliapäällikkönä ja 
yleisesikunnan päällikkönä. Eläkkeellä 
ollessaan hän kirjoitti teoksen Suomen 
linnoittamisen historia 1918–1944, 
jossa Salpalinjaa käsitellään hyvin 
tarkasti.

Vesistöstä toiseen

Uuden itärajan taakse käsketty puolus-
tuslinnoitus tuli rajasta lähimmillään 
hieman naapurin tykinkantaman ul-
kopuolelle, 15–20 kilometrin päähän 
uudesta valtakunnan rajasta. Puolustus-
linjan vahvin osa sijoitettiin Suomen-
lahden ja Luumäen Kivijärven väliselle 
kannakselle. Se oli Karjalankannaksen 
jatkeella, jonka ajateltiin olevan puna-
armeijan suorin tie Helsinkiin.

Vaikka alueen vesistöt olivat pieniä, 
linnoitus seurasi niiden länsirantoja 
järvestä järveen, lammesta lampeen ja 
paikoin myös pitkin joki- ja purovarsia. 

Luonnon esteitä käytettiin mahdolli-
simman paljon hyväksi.

Linnoituksen suunnittelua johti 
Myllykoskelle perustettu linnoitus-
toimisto. Ensi hätään se koulutti viisi 
maastonsuunnittelijaa, yhden per divi-
sioona. Myöhemmin heitä koulutettiin 
lisää. Voisi olettaa, että linnoitustoimis-
ton kouluttamat maastonsuunnittelijat 
johtivat, valvoivat ja tarkastivat koh-
dejoukkonsa suunnittelutyötä. Tuskin 
he millään itse jokaista poteroa olisivat 
ehtineet suunnitella.

Ryömien ja kiikaroiden

Eversti, sotahistorioitsija Vilho Tervas-
mäki (1915–2010) oli reservin vänrik-
kinä Salpalinjan suunnittelussa oman 
joukkonsa mukana ja kohdalla. Edellä 
mainitussa dokumentissa hän kertoo, 
kuinka puolustusasema käytännössä 
maastoon sijoitettiin:

— Komppania pantiin viimeistä 
miestä myöten suunniteltuun koh-
taan puolustusryhmitykseen. Jokaisen 
miehen asema tarkastettiin ja sijoitettiin 
paikoilleen hyvin huolellisesti. Sitten 
kiikaroitiin, ryömittiin ja aseteltiin kep-
pejä ja etsittiin konekiväärille edullinen 
sivustatuliasema. Tuon konekiväärin 
piti pystyä ampumaan komppanian ase-
mien eteen pyyhkäisevää sivustatulta.

Kun konekiväärin ampumasektorit 
oli kepitetty ja aseen paikka selvitetty 
sentilleen, kk:n ampuma-aukon paikka 
merkittiin erityisellä siniseksi maalatul-
la vaneripalalla.

— Kyllä siinä nuori reservin vän-
rikki tunsi itsensä tärkeäksi, kun va-
nerin palaa paikalleen sijoitimme. 
Tiesimme korsun maksavan miljoonan! 
Ja siihen se korsu tehtiin, Tervasmäki 
muisteli pieni ylpeyden kare äänessään.

Salpalinjan puolustuksen selkäran-
kana oli nimenomaan konekiväärien 

Kaksoisasekorsu päällekkäisratkaisuna kalliorinteessä. Konekivääri 
ampuu alhaalta maanpinnan myötäistä pyyhkäisevää tulta. Ylemmästä 
niin ikään naamiokiveyksen ympäröivästä aukosta tulittaisi 45 mm 
panssarintorjuntatykki. 
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Salpa-asema lyhyesti

Suomen itärajan linnoitus Suomenlahdelta Sallaan ja kenttä-
linnoitettuna Petsamoon.

Rakennettu vuosina 1940–1941 ja 1944.

Tehollinen työaika 18 kuukautta.

Välirauhan aikana palkattuja rakentajia enimmillään maalis-
kuussa 1940, jolloin töissä oli 35 000 miestä ja 2 000 lottaa.

Kenttäarmeija rakensi kenttälinnoitteet.

Vuoden 1941 valtion budjetista Salpalinjan menot olivat 5 %.

Salpa-asemassa ei taisteltu.

Työsaavutuksia:

• 720 teräsbetonikorsua
• 25 luolaa
• 225 km kiviestettä
• 130 km kaivantoestettä
• 350 km taistelu- ja yhteyshautaa
• 315 km piikkilankaestettä
• 3 000 erilaista kenttälinnoitetta.

pyyhkäisevä ristituli sivustatuliasemis-
ta. Linnoitukseen rakennettiin kanta-
linnoitettuja konekivääriasemia 
yhteensä 295. Kenttälinnoitettuja ko-
nekivääripesäkkeitä tehtiin kaikkiaan 
1 250.

Ratkaisut  
tätä päivää

Linnoituksen suunnittelun yksityis-
kohdat ovat saaneet myös nykypäi-
vän upseerit miettimään tuon ajan 
ratkaisuja. Esimerkiksi viime kesänä 
Kaakonkulman reserviläisjärjestöjen 
Salpavaellukselle osallistunut kenraa-
limajuri Juha Kilpiä kiinnitti pionee-
rina huomiota nimenomaan maaston 
käyttöön.

— Ei voi kuin ihastella maaston 
käytön taitavuutta linnoituslaitteiden 
sijoittelussa, Kilpiä kehui vaelluksen 
päätösjuhlassa.

Hän oli myös iloinen siitä, että 
vaelluksen reserviläisoppaat olivat 
hyvin perehtyneitä linnoitusjärjestel-
mään ja osasivat siitä kertoa ammatti-
maisin ottein.

Salpa-aseman Kaakkois-Suomessa 
hyvin tunteva everstiluutnantti evp. 
Arto Lavento Miehikkälästä sanoi tal-
vella Salpalinjan opaskurssilla, että kii-
reessä ja paksun lumen aikana tehdyssä 

Konekivääri- ja 20 miehen majoituskorsuja Salpalinjaan rakennettiin yhteensä 168. Sivustatulta ampuvan 
konekiväärin ampuma-aukkoa suojaa vihollisen tulosuunnasta siipimuuri. 
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suunnittelussa ei ole huomauttamista 
vielä tänä päivänäkään.

— Maastossa liikkuessani en aina-
kaan minä ole löytänyt yhtään sellaista 
Salpalinjan linjausta, jonka itse sijoit-
taisin toisin, Lavento sanoi.

Kokemus auttoi

Lavento korosti, että suunnittelun on-
nistumista ilman muuta edistivät talvi-
sodasta ja eritoten Mannerheim-linjan 
taisteluista saadut opit ja kokemukset. 
Ne otettiin Salpa-asemassa visusti 
huomioon. Varsinkin kun käytännön 
suunnittelussa olivat mukana sodan 
kokeneet rintamajohtajat ryhmän- ja 
joukkueenjohtajista komentajiin eri 
portaissa.

Yksi tekijä puolustusasemien suun-
nittelun huolellisuuteen saattoi olla 
myös ajatus siitä, että puolustuksessa 
olevat joukot olisivat mahdollisesti jou-
tuneet niissä itse taistelemaan, jos sota 
olisi syttynyt pian uudelleen.

Linnoituksen rakentamisessakin 
käytettiin edellä mainittua ajatusta 
motivaatiotekijänä. Kun itse raken-
taa, niin ei voi ainakaan muita syyt-
tää puolustuslaitteiden heikkoudesta. 
Kenttäarmeija rakensi näet omat kent-
tälinnoitteensa ja palkattu työvoima 
kestolinnoitteet.

Oppia  
myös ammattisotilaille

Jo 17. kertaa vuosittain järjestetyn Sal-
pavaelluksen nykyinen johtaja, majuri 
evp. Risto Sivula Miehikkälästä näkee 
Salpalinjassa yhä edelleen opittavaa 
myös ammattiupseereille. Tosiasia on 
se, ettei puolustusvoimien palvelukses-
sa ole, kenties muutamaa harrastajaa 
lukuun ottamatta, tietämystä Salpa-
linjan yksityiskohdista. Opastuskin on 
nykyisin täysin siviilien ja erityisesti 
vaelluksella reserviläisoppaiden, si-
nänsä korkean, ammattitaidon varassa.

— Suosittelen ammattiveljille 
osallistumista tapahtumaan ”kotiseutu-
hengessä”, niin kuin vaellukselle 
vuonna 2005 osallistunut silloinen 
puolustusvoimain komentaja, amiraa-
li Juhani Kaskeala ajatuksen ilmaisi. 
Uskon, että upseerit saisivat monista 
Salpalinjan yksityiskohdista viriteltyä 
oivallisia ratkaisuja nykypäivän sodan-
käynninkin varalta, Sivula kannustaa.

Kesän 1944 torjuntataisteluiden kokemukset ehdittiin ottaa myös Sal-
pa-asemaan. Syvyyteen lisättiin panssarintorjuntaa ja kaivantoesteitä 
useaan tasaan. Miehikkälän Salpalinja-museossa on  mäenharjanteen 
takana suojassa alkuperäisessä sivustatuliasemassa kaivantoesteen 
suuntaista tulta ampuva panssarintorjuntatykki. 

Salpavaelluksella oppaan johdolla perehdytään Salpalinjan saloihin 
monipuolisesti päältä ja alta. Patikkareitti myötäilee linnoitusketjua. 

Lisätietoja viikko jälkeen juhan-
nuksen patikoitavasta Salpavaelluk-
sesta on verkkosivulla http://www.
salpavaellus.net. Sivulla on myös 
linkki blogiin Salpalinjan salat, joka 
kertoo yksityiskohtaisesti linnoituksen 
eri toiminnoista.

Terho Ahonen on miehikkäläläinen 
reservin majuri, joka maanviljelyksen 
ja puunjalostusyrittäjyyden ohella on 
erikoistunut Salpalinjan esittelyyn 
Korsumatkat – Bunker Tours -toimi-
nimellä. Hän on ollut Salpavaellus-
tapahtumassa mukana talkoohengessä 
alusta lähtien. 
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Kysymys sotakokemusten hyö-
dyntämisestä nousee usein 
esille. Kylkiraudassa 4/2010 

Jukka Mälkki kysyi mainiossa artik-
kelissaan Tulevaisuus on joint, otet-
tiinko sotien jälkeen oppia vuoden 
1944 Viipurinlahden yhteisoperaation 
kokemuksista? Koska kukaan ei ole 
vastannut Jukka Mälkin kysymykseen, 
yrittää tällainen rannikkotykistön eri 
vaiheet kokenut kaaderivanhus tehdä 
sen rannikkojoukkojen osalta. Väitän, 
että sotakokemuksista oli otettu oppia, 
kun rannikkojoukot vuonna 1952 siir-
rettiin maavoimiin. Vastaus voi tuntua 
ristiriitaiselta. Eikö päinvastoin yhteis-
operaation edellytyksiä vaikeutettu, kun 
merellisestä kokonaisuudesta toinen 
osatekijä siirrettiin toiseen puolustus-
haaraan?

Olennaiseksi muodostuu kysymys 
siitä, kumpaan puolustushaaraan, me-
rivoimiin vai maavoimiin, kuuluvana 
rannikkojoukot paremmin antavat pa-
noksensa rannikkopuolustuksen koko-
naisuudelle? Puolustushaararatkaisu 
voi johtaa johtosuhteiden järjestelyyn 
taisteluiden kriittisessä vaiheessa, jos 
ratkaisu on ollut väärä. Tarkastelen 
rannikkojoukkojen puolustushaaran 
”ikuisuuskysymystä” sotahistorian ko-
kemusten, sotien jälkeisen järjestelyn, 
nykytilanteen ja puolustusvoimauudis-
tuksen valossa. 

Sotahistorian 
kokemuksista

Vuoden 1944 Viipurinlahden taiste-
luiden joukkojen johtosuhteiden lyhyt 
kertaus on tarpeen ennen Mälkin kysy-
mykseen vastaamista.  Viipurinlahden 

puolustuksen vastuu oli jaettu kahtia 
maavoimien ja merivoimien kesken. 
Uuraan itäpuolen vastuu oli Kannaksen 
joukkojen komentajalla ja länsipuolen 
vastuu merivoimien komentajalla. Kan-
naksen joukkojen komentajan alainen   
V Armeijakunta oli ottanut rintama-
vastuun 22.6. Armeijakunnan oi-
kealla siivellä rannikkolohkolla oli 
Ratsu väkiprikaati. Merivoimien ko-
mentajan alaisena oli Itä-Suomenlahden 
Rannikkoprikaati, jonka vasemmalla 
siivellä oli Rannikkotykistörykmentti 
22. Rykmentti oli perustettu 16.6. hätäi-
sesti, ja se oli koostumukseltaan varsin 
kirjava.

Johtosuhteet olivat Uuraan itäpuolel-
la ylipäällikkö – Kannaksen joukkojen 
komentaja – V Armeijakunnan komen-

taja – Ratsuväkiprikaati ja länsipuolella 
ylipäällikkö – merivoimien komentaja 
– Itä-Suomenlahden Rannikkoprikaatin 
komentaja – Rannikkotykistörykmentti 
22. Voisi sanoa, että Niskapohjan nie-
mellä yhtymien välirajan vasemman 
puolen ratsumiehellä ja oikean puolen 
tykkimiehellä lähin yhteinen esimies oli 
ylipäällikkö Mikkelissä! 

Vihollisen hyökkäysten alkami-
nen kesäkuun 30. päivän ja heinäkuun  
1. päivän välisenä yönä johti siihen, 
että Ratsuväkiprikaati menetti 4.7. Suo-
nionsaaren, Esisaaren ja Ravansaaren, 
Rannikkotykistörykmentti 22 puoles-
taan 5.7. Teikarsaaren ja Melansaaren. 
 Teikarsaari jouduttiin jättämään viholli-
sen voimakkaan kolmannen hyökkäyk-
sen torjuntataistelussa, ja jättämisen 
hyväksyi rykmentin komentaja omalla 
vastuullaan kello 10.57 vastoin meri-
voimien komentajan ennen taistelujen 
alkamista antamaa käskyä. Rykmen-
tin komentajan mielestä Merivoimien 
Esikunnassa Helsingissä ei ollut selvää 
kuvaa todellisesta tilanteesta saarilla.

Armeijakunnan komentaja, arvatta-
vasti huolissaan tilanteesta yhtymänsä 
oikealla puolella, kävi tapaamassa ryk-
mentin komentajaa 5.7. kello 12.15. Hän 
ehdotti Kannaksen joukkojen komenta-
jalle kaikkien Rannikkotykistörykment-
ti 22:n joukkojen alistamista itselleen. 
Kannaksen joukkojen komentaja ja Pää-
maja hyväksyivät esityksen, ja kello 23 
rykmentti alistettiin V Armeijakunnalle, 
jonka oikea raja siirrettiin Virolahden 
länsipuolelle Pihlajalahdelle.

Siirron seurauksena saatiin koko 
taistelualueen kaikki joukot yhden 
alueen puolustuksesta vastaavan ko-
mentajan johtoon. Se merkitsi heti 

Teksti: Olavi Aspinjaakko

Olavi Aspinjaakko

Yhteisoperointia merellä 
Rannikkojoukot merivoimista  

maavoimiin 1952
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huomattavien vahvennusten saapumista 
rykmentin lohkolle ja myös tykistötuen 
järjestämistä. Rannikkotykistörykmentti 
22:n alueelle koottiin lisäksi divisioonaa 
vastaavat voimat, josta osa rantavarmis-
tukseen ja osa armeijakunnan reserviksi.

Yhteisoperointikyvystä ilmavoimien 
kanssa Mälkin kirjoituksessa kuvataan 
merivoimien rannikkojoukkojen vai-
keudet verrattuna maavoimiin. Yhteis-
toiminnalle merivoimien kanssa oli 
luotu edellytyksiä asettamalla merivoi-
mien yhteysupseeri V Armeijakunnan 
Esikuntaan ja Rannikkotykistörykmentti 
22:een. Merivoimien komentaja antoi 
1.7. käskyn laivastolle osallistua mai-
hinnousujen torjuntaan Virolahdella 
 tykistösyöksyin. Laivaston komentajan 
alaisen Kevyen Laivasto-osaston kaksi 
taisteluosastoa yrittivät parhaansa, mutta 
jouduttuaan vihollisen voimakkaiden 
lentohyökkäysten kohteiksi ne olivat pa-
kotettuja tappioita kärsien vetäytymään 
taistelualueelta. Laivasto-osaston tehtä-
vä oli sille ylivoimainen ilman hävittä-
jäsuojaa. Rannikon puolustusjoukkojen 
ja Kevyen Laivasto-osaston yhteis-
operaatiot eivät oikein onnistuneet.

Yhteenvetona johtosuhteiden ko-

kemuksista voi sanoa, että Rannik-
kotykistörykmentti 22:n komentaja 
merivoimien alaisena joutui toimimaan 
ilman merkittävää tukea ja ajautui sen 
mukaisiin vaikeuksiin. Todettakoon, että 
sama komentaja, eversti Arvo Lyytinen, 
oli vuonna 1940 talvisodassa Viipurin 
Lohkon komentajana samalla alueella 
joutunut kokemaan johtosuhdemuu-
tokset seurauksineen. Hän kertoo niistä 
teoksessa ”Koivisto ja Viipurinlahti 
1939–44” (A. E. Lyytinen, T. Repo-
nen, Y. E. Pohjanvirta ja E. A. Hukari, 
WSOY, 1958, 299 sivua). Ollessaan jo 
rauhan aikana Rannikkotykistörykment-
ti 2:n komentajana Viipurissa eversti 
Lyytinen oli 1930-luvulla ehdottanut, 
että sodan aikana Viipurinlahden rannik-
kojoukko kokonaisuudessaan alistettai-
siin Kannaksen Armeijalle. Ehdotus tuli 
hylätyksi Yleisesikunnassa merivoimien 
komentajan kielteisen kannan takia. 
Talvi sodassa Summan läpimurron jäl-
keen Viipurin Lohko alistettiin kuitenkin 
Kannaksen Armeijalle. Sodan vajaan 
viimeisen kuukauden aikana, puolustus-
taistelujen vaikeassa vaiheessa, lohko 
ehti olla alistettuna vielä maavoimien 
neljälle eri johtoportaalle.

Olisi odottanut, että kokemukset 
olisi otettu huomioon neljä vuotta myö-
hemmin vuonna 1944 ja Viipurinlahden 
länsirannalle saatu Rannikkotykistö-
rykmentti 22 olisi alusta alkaen alistettu 
alueelle ryhmittymässä olevalle maa-
voimien yhtymälle. Hyvän mallin olisi 
tarjonnut Kannaksen länsirannikkoa 
puolustanut Rannikkotykistörykmentti 
2, joka oli ollut vuodesta 1942 alkaen 
alistettuna maavoimien yhtymälle, 
 lähinnä IV Armeijakunnalle.

Sotien  
jälkeisestä järjestelystä

Sotien jälkeen maanpuolustuksen 
uudel leenjärjestelyä tutkimaan asetetun 
puolustusrevisiokomitean mietinnössä 
neljän vuoden työn jälkeen vuonna 
1949 ehdotettiin rannikkotykistön ja 
laivaston pitämistä edelleen yhteisessä 
meri voimien komentajan johdossa. Se 
oli myös merivoimien komentajan ken-
raalimajuri Eino Järvisen kanta.

Puolustusvoimain komentaja, 
 jalkaväenkenraali Aarne Sihvo esitti 
Pääesikunnan selvitystyön perusteel-
la mietinnöstä poikkeavaa järjestelyä. 

Patterin putket valmiina. Pohjois-Laatokka 24.5.1942.
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Rannikkotykistö tulisi liittää maa-
voimiin. Perusteluina hän viittasi ran-
nikkotykistön asemaan entistä enemmän 
etulinjassa ja siihen, että sotien koke-
muksien ja aluepuolustuksen vaatimus-
ten perusteella rannikkojoukkojen olisi 
oltava maihinnousun torjunnassa alusta 
alkaen aluevastuussa olevan komentajan 
johdossa. Tällöin myös rauhan aikana 
rannikkotykistön joukko-osastojen 
tulisi kuulua alueellisiin yhtymiin, siis 
divisiooniin. Aselajijohto siirrettäisiin 
Merivoimien Esikunnasta Pääesikun-
taan. Aikanaan hallituksessa päädyttiin 
Sihvon esittämän järjestelyn kannal-
le. Annettiin puolustuslaitos asetus, ja 
uudelleenjärjestely astui voimaan 
1.12.1952.

Uusi organisaatio vaati aluksi sopeu-
tumista puolin ja toisin. Tämän kirjoitta-
jalla on siitä omakohtaisia kokemuksia 
Kymenlaakson rannikon 3. Erillisestä 
Rannikkotykistöpatteristosta Kouvo-
lasta johdetun 3. Divisioonan alaisena. 
Esimerkkinä voi mainita sen, että di-
visioonan johto piti saada tajuamaan, 
miten linnakesaarien palvelusolo suhteet 
eroavat mantereen kasarmialueiden 
olosuhteista. Se vaikutti muun muassa 
varusmiesten lomajärjestelyihin: saa-

rista ei käyty lomilla yhtä usein kuin 
mantereen kasarmeilta. Vähitellen asiat 
alkoivat sujua toisiaan ymmärtäen.

Alueellisesti tarkasteltuna voidaan 
todeta muun muassa seuraavat myön-
teiset seikat: Perustettava sodanajan 
rannikkojoukko oli alusta alkaen ran-
nikon osan puolustuksesta vastaavan 
maavoimien sodanajan yhtymän alai-
nen. Perustava tai ainakin runkona oleva 
rauhanajan rannikkojoukko-osasto oli 
yksi maavoimien alueellisen yhtymän 
(vuodesta 1952 divisioonan, vuodesta 
1966 sotilasläänin ja vuodesta 1993 
maanpuolustusalueen) joukko-osasto. 
Sodanajan valmistelut opittiin tekemään 
yhdessä. Sodanajan kokoonpanoon 
siirryttäessä ei olisi tarvittu johto-
suhdemuutoksia kriittisessä vaiheessa 
merivoimien alaisuudesta maavoimien 
alueellisen yhtymän alaisuuteen.

Alueellisten yhteisoperaatioiden 
johtamisessa rannikkojoukot olisivat 
olleet luonnollinen osa yhtymän toi-
mintaa. Ainakin oppi oli opittu Viipurin-
lahden kokemuksista. Jos johtaminen oli 
valmisteltu, yhtymän johtoportaaseen 
olisi sijoitettu edustaja merivoimista ja 
edustaja ilmavoimista.

Rannikkojoukkojen ja maavoimien 

yhtymien yhteenhitsautuminen jatkui 
45 vuotta (1.12.1952–30.6.1998). 
Ajanjaksoon kuuluu omana lukunaan 
rannikkopuolustuksemme voimakas 
kehittämistoiminta. Mainittakoon tässä 
vain eri toimintajärjestelmien sota-
varustuksen moninainen kehittäminen, 
suuret kertausharjoitukset sekä oman 
aselajitarkastajan (1967) ja oman ase-
lajikoulun (1969) saanti.

Nykytilanteesta

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittisessa selonteossa 1997 
esitettyihin suuntalinjoihin perustu-
neessa puolustuksen rakennemuutok-
sessa merivoimat ja rannikkotykistö 
liitettiin yhteen ja muodostettiin kaksi 
meripuolustusaluetta. Uudenmaan Pri-
kaati liitettiin osaksi meripuolustusta. 
Vaasan Rannikkopatteristo lakkautet-
tiin, samoin Hangon Rannikkopatteristo 
itsenäisenä joukko-osastona ja Ran-
nikkotykistökoulu yhdistettiin Meri-
sotakouluun. Muitakin rannikkotykistön 
supistamistoimia tehtiin. Rakennemuu-
tos toteutettiin 1.7.1998 alkaen.

Toimenpiteet olivat meille van-
hoille rannikkotykkimiehille järkytys. 
Olennaisinta ei ollut muutos rauhan-
ajan kokoonpanoon vaan sodanajan 
rannikkojoukkojen johtosuhteisiin. 
Verrattuna 45 vuotta vallinneeseen jär-
jestelyyn, jossa rannikkojoukot olivat 
olleet osa maavoimia, tapahtui sodan-
ajan valmiudessa selvä huononnus. 
Rauhanajan rannikkojoukko-osastojen 
automaattinen siirtymisvalmius maavoi-
mien sodanajan yhtymien alaisuuteen 
katkaistiin. Maavoimien yhtymät kui-
tenkin lopulta vastaavat rannikon osien 
puolustuksesta. Nyt joudutaan tekemään 
johtosuhdemuutos meri voimien (meri-
puolustusalueen) alaisuudesta maavoi-
mien yhtymän alaisuuteen, ehkä heti 
valmiutta kohotettaessa. Ei kai kuvitelta-
ne, että nykyaikaisen mereltä suuntautu-
van hyökkäyksen, johon liittyy rannikon 
takamaastoon ehkä syvällekin ilmateitse 
kuljetettavien joukkojen käyttö, torju-
minen tapahtuisi meri puolustusalueen 
voimin ja johtamana. Tapahtuisi var-
maan kolmas Viipurinlahti!

Tekee mieli vieläkin kysyä, mitkä 
olivat painavat syyt, jotka johti-
vat rannikkojoukkojen siirtämiseen 
meri voimien osaksi? Selostettiinhan 
muutosta tietysti muun muassa leh-Örön linnake 4.9.1958.
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distössä. Julkaisussa Maanpuolustus 
n:o 65/6.12.1998 oli merivoimien 
komentajan, vara-amiraali Esko Illin 
perusteellinen kirjoitus ”Uusin meri-
voimin ensi vuosituhannelle”. Siinä 
luetellut yhdistymisellä saavutettavat 
edut kohdistuvat pääosin rauhanai-
kaan. Kuva uusista merivoimista on 
jopa kaunis. Samassa julkaisussa Län-
tisen Maanpuolustus alueen komentaja 
kenraaliluutnantti Jussi Hautamäki kir-
joittaa yhdistämisestä ja toteaa lopuksi, 
että maanpuolustusalueen komentajalla 
säilyy kuitenkin kokonaisvastuu alueen-
sa puolustamisesta – merialue mukaan 
luettuna. Tuleekin väistämättä mieleen, 
että tällä organisaatiomuutoksella luo-
tiin uudet rauhanajan merivoimat. Ne 
saatiin entistä näkyvämmiksi, kun ran-
nikkotykistön ja Uudenmaan Prikaatin 
liittäminen merivoimiin nosti kantahen-
kilökunnan määrän kaksinkertaiseksi ja 
varus miesten määrän kolminkertaiseksi. 
Muutos oli myös silminnähtävä, kun 
liitettyjen joukkojen henkilöstö siirtyi 
käyttämään merivoimien pukukokonai-
suuksia, arvomerkkejä ja sotilasarvoja.

Alueellisten yhteisoperaatioiden 
johtoportaana meripuolustusalueen tai 
rannikkoalueen johtoporras tuskin tulisi 
toimimaan. Jos näin kävisi, sinne olisi 
tarpeen sijoittaa ilmavoimien edustaja. 
Maavoimien yhtymä edustajaansa sinne 
ei varmaankaan asettaisi.

Vuonna 1998 alkaneeseen uusien 
merivoimien kauteen sisältyy omana 
lukunaan rannikkotykistön alasajo. 
Sodanajan yksiköiden osalta on vaikea 
ymmärtää erityisesti taisteluvalmiiden 
100 millimetrin tornikanuunapattereiden 
poistamista ja moottoroiduista rannikko-
tykistöpatteristoista luopumista. Sota-
varustukseltaan valmiiden patteristojen 
koulutus siirtyi organisaatiomuutokses-
sa Vaasan Rannikkopatteristolta Uuden-
maan Prikaatille hyvin toivein, mutta se 
on sittemmin lopetettu. Rannikkotykis-
töyksiköiden tulivoima ei ole korvatta-
vissa viime vuosina paljon puhuttujen 
liikkuvien yksiköiden lisäämisellä so-
danajan joukkoihin. Oma selvitystä 
vaativa asia olisi myös puolustushaaran 
vaihtumisen vaikutus rannikkopuolus-
tuksen materiaalimäärärahoihin.

Rannikkojoukot 
olustusvoimauudistuksessa

Edellä esitetty antaa perusteet sille, että 

tulevassa puolustusvoimauudistuksessa 
on rakennettava pahimman uhkamallin 
mukaisiin sodanajan johtosuhteisiin ny-
kyistä valmiimpi rannikkopuolustus. Se 
merkitsee rannikkojoukkojen vuonna 
1998 alkaneen harharetken lopettamis-
ta, siis rannikkojoukkojen palauttamista 
merivoimista maavoimiin. 

Perusteita vielä lyhyesti:

•  Tätä maata halutaan puolustaa myös 
mereltä suuntautuvaa hyökkäystä 
vastaan. Hyökkäys saattaa alkaa 
myös strategisella iskulla.

•  Nykyaikaiseen mereltä suuntautu-
vaan hyökkäykseen liittyy merel-
tä hyökkäävien joukkojen lisäksi 
 ilmateitse syvällekin rannikon taka-
maastoon kuljetettavien joukkojen 
käyttö.

•  Puolustajan toiminnan on tapahdut-
tava edellä mainitulla rannikolta 
syvälle takamaastoon ulottuval-
la alueella, yhden aluevastuussa 
olevan komentajan johdossa, siis 
alueellisen maavoimien yhtymän 
puitteissa.

Johtopäätös, joka on samalla ve-
toomus puolustusvoimauudistuksen 
päättäjille:

•  Sodanajan rannikkojoukkojen, 
niiden vähäistenkin, jotka toden-
näköisten supistusten jälkeen jäävät 
jäljelle, on oltava edellä mainitun 
sodanajan maavoimien yhtymän 
etulinjan joukkoja alusta alkaen, 
ettei kriittisessä vaiheessa tarvitse 

Rannikkotykistön perusaseistusta, 130 TK.

tehdä johtosuhdemuutoksia meri-
voimista maavoimiin.

•  Rauhanajan rannikkojoukot ovat 
maavoimien yhtymien sodanajan 
rannikkojoukkojen runkona ja kou-
luttajina niiden tuottajia. Niiden 
on luonnollista olla samassa maa-
voimien kokonaisuudessa koko 
ajan, nykyisen rauhanajan hallin-
torakenteen nimellä sotilasläänien 
joukkoja.

•  Rauhanajan rannikkojoukkojen ja 
koko rannikkopuolustuksen johta-
minen kaikilla toimialoilla on siir-
rettävä merivoimista maavoimien 
johtoportaan, nykynimellä maavoi-
mien komentajan, tehtäväksi.

Lopuksi 

Olen tarkastellut tätä rannikkojouk-
kojen puolustushaaran ”ikuisuuskysy-
mystä” pahimman uhkamallin kannalta. 
Juuri siihen varautuminen pitää olla 
mielestäni ratkaisujemme perustana. 
Merivoimissa voidaan tietysti olla eri 
mieltä. Summa summarum: Rannikko-
joukot maavoimiin ja rannikkopuolustus 
 kokonaisuudessaan maavoimien joh-
dettavaksi.

Evers t i  Olav i  Asp in jaakko  
19. meri kadettikurssilta teki pitkän ja 
monipuolisen palvelusuran rannikko-
tykistöaselajin parissa. Hän jäi reser-
viin Satakunnan Sotilaspiirin päällikön 
tehtävästä 1986. 
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Rankka viikko takana ja perjan-
tai, uuvuttava perjantai, pitäisi 
vielä jaksaa. Aamulla ennen 

kuin työnteko alkaa, yksi opettajistam-
me saapuu luoksemme. Kaikki kade-
tit ovat koolla. Hän pitää äänestyksen 
siitä, millä tavalla päiväohjelma vie-
täisiin läpi. Reaktio on välitön: ”Mitä? 
Kysyttiinkö meiltä meidän mielipidet-
tä?!” Kadetin näkökulmasta hetki oli 
erittäin alaisläheinen. Opettajan päivää 
se ei varmasti kovin paljon muuttanut, 
mutta kadetin päivää kyllä. Kadetin 
mielialaan vaikutti ylipäätään se, että 
kysytään mielipidettä. Liian usein ka-
detti toteaa hammasta purren ”Kyllä, 
herra kapteeni!”. Hyvistä ja huonoista, 
miellyttävistä ja epämiellyttävistä sekä 
tarkoituksenmukaisista ja ei-tarkoituk-
senmukaisista johtamisesimerkeistä 
kadetti saa evästystä työelämään, jos 
kukin vaivautuu pohtimaan omalla 
kohdallaan ”Mitä olisin itse tehnyt ja 
miksi?” Esimerkin lisäksi toinen huo-
mionarvoinen seikka johtajaksi kas-
vamisessa on palautteen merkityksen 
ymmärtäminen sekä vastaanottajan 
että palautteen antajan näkökulmasta. 
Käsittelen palautetta laajemmin, sillä 
siinä meillä jokaisella on vielä paljon 
oppimista.  

Esimerkkinä ja  
esimerkin seuraajana 

Toisen vuosikurssin alussa kurssin-
johtaja painotti sitä, että nyt on hetki, 
jolloin viimeistään täytyy herätä esi-
merkillisyyteen. Nuorempi kurssi tulisi 
ottamaan meistä ensisijaisesti mallia 
niin käyttäytymisessä kuin kampuk-
sella elämisessä. Lisäksi kurssimme 
kadettialiupseerien täytyisi toimia 
esimerkkinä myös omalle kurssilleen. 

Esimerkillisyys on johtamisen kannalta 
olennaista; sanotaanhan, että suoma-
laista sotilasta johdetaan edestä. Me 
kadetitkin otamme esimerkkimme 
ylempää, koulumme henkilökunnasta. 
Heidän johtamissuorituksiaan speku-
loidaan usein tv-auloissa ja hiljaisissa 
nurkkapöydissä.

Johtamissuoritusta arvioitaessa 
kuvaavat adjektiivit rajautuvat usein 
pelkästään hyvään ja huonoon. Mieles-
täni parempi vertailu olisi tarkoituksen-
mukainen tai ei-tarkoituksenmukainen. 
Monet ensimmäisenä vuonna näke-
mämme johtamissuoritukset teilattiin 
kadettien näkökulmasta huonoiksi, 
sillä keskustelua päämääristä ja tar-
koituksenmukaisuudesta ei käyty. 
Esimerkiksi ensimmäisenä vuonna 
meitä monesti johdettiin etsimään itse 
tarvitsemamme tieto, jolloin ”huono” 
johtaminen oli tarkoituksenmukaista. 
Toisinaan Maanpuolustuskorkeakou-

lu palvelee opiskelijaa tuoden kaiken 
tiedon helposti saatavaksi, jolloin vaa-
raksi muodostuu oma-aloitteisuuden 
rapistuminen. ”En tiedä, mutta otan 
selvää” -tokaisu on pian vain muisto 
menneestä. Johtaminen ei missään 
nimessä tarkoita oma-aloitteisuuden 
tappamista. Johtajan päätettäväksi jää, 
ohjaako hän oma-aloitteisuuteen vai 
tarjoaako kaiken valmiina alaisilleen. 
Päätös tulisi kuitenkin kertoa alaiselle, 
jotta hän ymmärtäisi ohjeistuksen tai 
sen puutteen tarkoituksenmukaisuuden. 

Oma-aloitteisuus lähtee jokaisesta 
itsestä, mutta johtajana voi olla oma-
aloitteisuudessakin esimerkillinen. 
Kouluaikana minulla on ollut suuri 
kunnia toimia sellaisen johtajan alai-
sena. Kadettien keskuudessa hän saikin 
lisänimen ”Peliliike”. Kyseessä ei kui-
tenkaan ollut alaisten mielistelyä tai 
meidän tehtäviemme täyttämistä. Hän 
teki vain hänelle määrättyjä asioita 
oma-aloitteisesti ennen kuin odotti, että 
hänen esimiehensä käskisi myöhemmin 
asiat toimeenpantavaksi. Herra ”Peli-
liike” keräsi ansaitusti arvostuksena 
esimerkillisyydellään ja herätti alaiset 
ajattelemaan. ”Mitä minä voin tehdä 
oma-aloitteisesti?” 

Palautteen  
pohjaton suo 

Esimerkkejä on saatu myös palauttees-
ta. Kadetit antavat palautetta jokaisen 
opintojakson päätteeksi, mutta valitet-
tavan harvoin esitetään palautteen pa-
laute, jossa käsiteltäisiin palautteen anti 
opintojakson johtajan näkökulmasta. 
Juuri palautteesta raportointi asetettiin 
auditoinnissa yhdeksi koulumme ke-
hittämiskohteeksi. Kadetin elämässä 
sen tarve näkyy hyvin. Usein kuulee 

Teksti: Johannes Gärdström

Esimerkillä johtaminen  
ja palaute

Johannes Gärdström
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”Palautteen perusteella viime vuodesta 
tätä opintojaksoa on muutettu...”, mutta 
siitä huolimatta vanhemman kurssin 
mainostamat epäkohdat tuntuvat säi-
lyneen seuraavalle vuodelle ennallaan. 
Valitettavan usein palautteen jälkeen ei 
ole kuultu opintojaksosta tai etenkään 
palautteesta sanallakaan ja on jopa 
epäilyksen tuulahdus, ettei sitä ole 
edes huomioitu. Hyviäkin esimerkkejä 
palautteen käsittelystä on, kuten toi-
sinaan saatu palautteen palaute. Siinä 
on lähes aina palattu kadettien anta-
maan palautteeseen ja kerrottu, miten 
se on otettu vastaan ja mitkä kohdat 
opintojakson johtaja allekirjoittaa ke-
hittymiskohteiksi sekä mitkä kohdat 
opintojakson johtaja on nähnyt tarpeet-
tomiksi. Vastaus palautteeseen kehittää 
aina palautteen antajaa, jos siihen osaa 
suhtautua oikein. Tilanne tulisi nähdä 
oppimistilaisuutena, joka kehittää pa-
lautteenantokykyä ja valmentaa sekä 
palautteen saajaa että etenkin sen anta-
jaa. Oppimisen kautta palautteen antaja 
osaa keskittyä olennaisiin asioihin ja 
näin antaa entistä rakentavampaa pa-
lautetta.

Palautteessa vastuu on myös pa-
lautteen antajalla. Palautteen antajan 
tulisi keskittyä nimenomaan palaut-
teessa kysyttyihin asioihin ja keskittyä 

käsittelemään niitä. Palautteen antajan 
oma mielenkiinto esimerkiksi opinto-
jaksoa kohtaan tai henkilökohtaiset nä-
kemykset luennoitsijoista voivat viedä 
palautetta epätarkoituksenmukaiseen 
suuntaan, jolloin vastaanottaja ei saa 
välttämättä mitään siitä irti. Molemmat 
tahot voivat vaikuttaa palautteen rajaa-
miseen oikeanlaiseksi. Epätarkoituk-
senmukainen palaute keskittyy usein 
epäolennaisuuksiin, mutta on vaikea 
kohdistaa palautetta, jos sitä pyydettään 
koko opintojaksosta eikä vaatimuksia 
rajata sen tarkemmin. Vierailevien 
 luennoitsijoiden anti opintojaksolle ja 
käytetyt opetusmenetelmät ovat sellai-
sia, joista palautetta olisi helppo antaa. 
Oleellista on kuitenkin muistaa, että 
opintojakson johtaja pystyy vaikutta-
maan opintojakson luentoihin ja ope-
tusmenetelmiin, mutta ei opintojakson 
oppisisältöön. 

Opettajamme toimivat myös pa-
lautteen antamisen esimerkkeinä, sillä 
tenttitulos on myös eräänlainen palau-
te. Osa opintojaksoista arvostellaan 
numeraalisesti, mutta niistä on myös 
mahdollisuus käydä pyytämässä arvos-
telijalta sanallinen palaute, oli sitten 
kyseessä tentti tai oppimistehtävä. 
Palautteesta selvenee, missä onnistui 
ja missä kohdin oma oppiminen tai 

työnteko oli puutteellista. Vastakohta-
na on opintojaksoja, joista arvosana tai 
opintosuoritus tulee opiskelijan tietoon, 
mutta palautetta on turha mennä edes 
kysymään. Jos opettajan antama palau-
te kadetin opiskeluista on suppea, niin 
mielestäni on turha olettaa, että palaute 
toiseen suuntaan olisi yhtään sen katta-
vampaa. Opettajan on helppo vetäytyä 
toimistoonsa ja perustella, että resurssit 
eivät riitä satojen palautetta vaativien 
kadettien yksilölliseen kohtaamiseen. 
Hyväksyn selityksen, mutta väitän, että 
myös Maanpuolustuskorkeakoulu voisi 
rajata kadeteilta pyydettävää palautet-
ta. Jokaisesta opintojaksosta annetaan 
palautetta muonituksesta, opettajista, 
kurssinjohtajista, kadettitovereista… 
Palautetta pursuaa joka suunnalta, jo-
kaiseen mahdolliseen suuntaan. Jaksaa-
ko kumpikaan osapuoli enää keskittyä 
saati reagoida palautteeseen, kun siihen 
pakotetaan joka välissä? Voisiko pa-
lautetta kerätä kalenterin mukaan eikä 
opintojakson mukaan? 

Työelämässä meitä kadetteja 
kohtaa uudenlainen palautekeino, 
johon olemme törmänneet vain varus-
miesaikana: kehityskeskustelu, jossa 
tarkastellaan mennyttä ja kohdistetaan 
katseet tulevaan. Maanpuolustus-
korkeakoulu ei varsinaisesti valmista 

Joukkueenjohtaja taistelussa. 
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kadetteja kehityskeskusteluun, mutta 
huomionarvoista on, että sitä on sivut-
tu johtamisen opinnoissa. Mielestäni 
siinä on tärkeä voimavara työelämää 
varten. Työelämässä emme tarvitse 
kurssia tai vastaavaa esittelyä kehi-
tyskeskustelusta, vaan tietynlainen 
perustietämys kehityskeskustelusta on 
jo olemassa. Siviilimaailmassa monella 
alalla, kuten esimerkiksi sosiaalialalla, 
työntekijät ovat täysin tietämättömiä 
kehityskeskustelusta. Ne harvat, jotka 
termin tuntevat valmistuessaan, ko-
kevat sen epämiellyttäväksi juuri sen 
takia, ettei tiedä mitä odottaa. Termin 
sävy on negatiivinen ja seuraukset huo-
lestuttavat. Keskitytään siihen, mitä on 
oikein sanoa, sen sijaan, että pohdit-
taisiin asioita, joilla on oikeasti mer-

Palautetilaisuus maastossa.

kitystä. Me puolestaan jo kadetteina 
tiedämme, että kehityskeskustelu on 
myös nuoren vastavalmistuneen luut-
nantin mahdollisuus vaikuttaa omaan 
tulevaisuuteensa sekä yksi palautteen-
saantimahdollisuuksista, jonka pohjalta 
kehittää itseään. 

Lopuksi 

Palautteen prosessoiminen kahteen 
suuntaan omassa päässä ei mieles-
täni ole niinkään taito- vaan asenne-
kysymys. Se meistä, joka haluaa saada 
palautetta, oppii eniten. Puolestaan se, 
joka paneutuu antamaansa palauttee-
seen, tarjoaa vastaanottajalle suurim-
man hyödyn. Kuten palaute, myös 
esimerkistä oppiminen riippuu vain 

omasta tahdosta. Esimerkistä oppimi-
nen ja johtamisen teoriaopinnot ovat 
kadeteille perusta, jolle rakentaa omaa 
johtamiskäyttäytymistä. Kadetti kurssin 
valmistuessa ei ole epäilystäkään siitä, 
ettei jokaisella olisi mahdollisuus olla 
hyvä johtaja. Saatujen työkalujen 
käyttö ja kunkin kadetin henkilökoh-
taiset ominaisuudet ratkaisevat sen, 
miten kukin mahdollisuutensa käyttää. 

Kadetti Johannes Gärdström opiskelee 
96. Kadettikurssilla johtamista pitkänä 
sivuaineenaan. 
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Upseerin kutsumus

Viimeisten vuosikymmenien 
kiihkeä aineellinen ja sosi-
aalinen edistys on avartanut 

ihmisyhteisön toimintapiiriä luke-
mattomilla uusilla elämänmuodoilla 
ja arvoilla. Yhä kasvavien tarpeiden 
tyydyttämiseksi on tarjoutunut koko 
joukko menettelytapoja suoriutua en-
tistä helpommin elämäntaisteluista, 
ja ne puolestaan ovat luoneet puitteet 
faustisille yksilöille sijoittua muut-
tuvaiseen ympäristöönsä. Ei siis ole 
ihme, että uranvalinta on muodostunut 
tyypilliseksi probleemaksi nykyiselle 
olemassa olonsa monimutkaistumi-
sen takia päätänsä vaivaavalle yhteis-
kunnallemme.

Monimutkaistuminen on ollut 
omiaan painamaan leimansa myös 
halki aikojen pohjimmaiselta olemuk-
seltaan muuttumattomana säilyneeseen 
upseerin ammattiin. Nykyinen upseeri-
kandidaatti joutuu pakostakin motivoi-
maan itselleen perusteet, ennen kuin 
hänen tahtonsa on kypsynyt riittävästi 
uranvalinnan suorittamiseksi, mikäli 
hän ei ole mahdollisesti joutunut yhtä 
voimakkaiden ja liikuttavien vaikuttei-
den pariin kuin kävi Waltarin Sinuhelle 
nuoruudessaan.

Hyötynäkökohtien parissa kul-
kuaan jatkavalle maapahasellemme 
on upseerikunta joutunut perimään ja 
vaalimaan muistutuksena eilispäivästä 
kaikkein ylevimmät ja kunniakkaim-
mat mieshyveet. Business-, osinko- ja 
hausse-käsitteiden parissa askaroiva 
maailma ei paljon perusta itsensä kiel-
täytymisestä, vastuuauliudesta, sisäi-

sestä ja ulkonaisesta ryhdistä, naisen 
palvonnasta, rehellisyydestä.

Upseeri on myös viime kädessä 
joutunut vastaamaan kansansa vapau-
desta ja itsenäisyydestä. Hän on joutu-
nut toisten laiminlyöntien aiheuttamilla 
puutteellisilla välineillä suorittamaan 
elämäntyönsä huipentumat, hänet on 
monesti työnnetty ylipääsemättömäl-
tä näyttävän muurin eteen kysymättä 
häneltä itseltään, hänen on täytynyt 
suorittaa ratkaisu muiden keinojen 
loppuessa ja jos hän on epäonnistunut, 
ovat sen heikkouden tilaan saattajat 
olleet myös ensimmäiset häntä parjaa-
maan ja syyttämään. Tästä huolimatta 
on upseeri kuitenkin aina nurkumat-
ta täyttänyt velvollisuutensa seuraten 
ylevää kutsumustaan.

Upseerin ura asettaa korkeita vaa-
timuksia yksilöllisille hyveille ja vaatii 
kokonaisen ihmisen, hyvin harjoitetun 
ruumiin, reippaan, terveen hengen ja 
mielen, todellisen ritarin. On selviö, 
ettei kukaan ole täydellinen ja koskaan 
tuskin tuleekaan, mutta ilman ihanteita 
upseerin kutsumuksen seuraaminen ei 
ole mikään ”walk over”. Ne muodos-
tavat voimavarauksen, joka sisältyy 
upseerin perusasuun ja joka on ehkä 
eräs syvimpiä vaikutteita siinä tinki-
mättömässä hengessä elämänsä mur-
roskausista kirkastuneilla vanhemmilla 
upseereilla, jota parhaiten luonnehtii 
sanonta kategorinen imperatiivi.

Elämänuran ollessa kysymykses-
sä on turha vedota aineellisiin etuihin 
ja varjopuoliin. Ajan mittaan sisäinen 
tyydytys ja sielun harmonia ovat hal-

litsevampia tekijöitä. Niistä voi päästä 
osalliseksi yhtä hyvin yksinäisen pyl-
vään päässä, tynnyrissä tai vähemmäl-
lä todennäköisyydellä kaiken maisen 
mammonan keskellä.

Ei voi olla lopuksi vielä korosta-
matta kutsumustietoisuuden merkitys-
tä niin upseerin vaativassa ammatissa 
kuin yleensä kaikissa elämäntehtävissä.

Nimimerkki ”Iris” merikadetti 
Matti Mannerkorpi opiskeli 23. meri-
kadettikurssilla vuosina 1950–1951.  
Sotilaspoika, yleisurheilija, suunnistaja 
ja kunniakippari Mannerkorpi täydensi 
sotilasopintojaan filosofian lisensiaatin 
tutkinnolla. Komentajakapteeni Matti 
Mannerkorpi jäi reserviin vuonna 1955 
joukko-osaston adjutantin ja oikeus-
upseerin tehtävästä, joten aktiiviup-
seerin ura jäi lyhyeksi. Elämäntyönsä 
Mannerkorpi teki konsulttina, toimitus-
johtajana ja hallituksen puheenjohta-
jana eri yhteisöissä.

Teksti: nimimerkki ”Iris”

Viime lehdessä julkaisimme ensimmäisen 
kirjoituksen Kadettioppilaskunnan järjestämästä 

kirjoituskilpailusta kadeteille vuonna 1947. 
Seuraava kirjoitus on kadetti Matti Mannerkorven 
23. Merikadettikurssilta vuonna 1950. Hän kirjoitti 

aiheesta  upseerin kutsumus. 

Matti Mannerkorpi



pääsihteerin palsta

Kadettikunnan arvokeskustelun 
tulee jatkua

YouTube, Facebook, Twitter, 
tekstiviestit, sähköpostit ja 
kännykkäkamerat voivat saat-

taa hetkessä organisaation maineen vaa-
kalaudalle. Jokainen esimies ja alainen 
voi olla organisaationsa maineen tekijä 
tai tuhoaja. 

Kaakonkulman yliluutnantin väitetty 
ylipäällikön haukkumistapaus oli pöyris-
tyttävä mediakokemus, oli se sitten totta 
tai tarua. Viestimissä se oli ainakin totta. 
Oli asia niin tai näin, Kadettikunta ei 
voi hyväksyä kyseistä käyttäytymistä. 
Henkilökohtaista tuskaani ei helpota 
yhtään, että epäilty yliluutnantti ei ole 
kadetti upseeri eikä Kadettikunnan jäsen. 
Sanottu mikä sanottu. 

Puhumista pitää opettaa enemmän, 
sillä ajatukset saavat usein puhuttuna 
 uusissa medioissa merkityksiä, joita 
puhuja ei tarkoittanut. Siinä eivät arvo-
merkit enää auta.

Viimeaikaisissa sotilaallisissa krii-
seissä on sotilasasiantuntijoille tullut 
tutuksi käsite strateginen korpraali. Kaa-
konkulman-tapauksessa saimme ihan 
oman strategisen yliluutnantin, jonka 
väitetyt sanomiset heijastuvat aina Puo-
lustusvoimien strategiseen maineeseen 
ja uskottavuuteen. Tapauksen johdosta 
Puolustusvoimat ryhtyi pikaisiin toi-
menpiteisiin selvittääkseen, tapahtuuko 
Puolustusvoimissa seksuaalista häirintää 
ja toteutuuko sukupuolten tasa-arvo.

Kadettikunnan näkökulmasta tapaus 
osoitti, että Kadettikunnan tulee jatkaa 
arvokeskustelua laajemminkin upsee-
riston keskuudessa ja arvokeskustelua 
tulee käydä myös muiden maanpuolus-
tuksen parissa toimivien tahojen kanssa. 
Lisäksi Kadettikunnan tulee osallistua 
yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun.  
Kadettikunta, Reserviupseeriliitto ja 
Maanpuolustuskorkeakoulun Johtami-
sen ja sotilaspedagogiikan laitos ovat 
järjestäneet useiden vuosien ajan yhtei-
siä arvo- ja johtamisseminaareja.  Viime 
vuoden arvoseminaarin kirja Nuoret, 
arvot ja maanpuolustus julkistettiin 
maaliskuussa Poliisiammattikorkeakou-
lussa, joka osallistui myös seminaariin. 
Julkaisuun voi tutustua Kadettikunnan 

verkkosivuilla. Uusi yhteinen arvotut-
kimushanke on jo käynnistetty, minkä 
tuloksia voimme tarkastella ensi vuoden 
arvoseminaarissa.

Eduskunnan kirjasto on valinnut 
Nuoret, arvot ja maanpuolustus -julkai-
sun viikon kirjavinkiksi kansanedusta-
jille.

Maanpuolustus- 
aatteellisella toiminnalla 

selkeä tilaus

Kadettikunnan, Opetushallituksen ja 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
yhteishanke Maailman muutos ja Suomi 
on valmistunut. Seuraavaksi on edessä 
tuotteen jalkauttaminen opetukseen ja 
kansalaisten käyttöön. Kadettikunta 
on lahjoittanut noin 2 000 kappaletta  
Maailman muutos ja Suomi -julkaisua 
maamme historianopettajille, Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen maan-
puolustuspiirien ja Puolustusvoimien 
sotilasläänien aluetoimistojen edustajille 
sekä yhteistoimintakumppaneille. Op-
pimisympäristö sisältää kirjan ja inter-
netpohjaisen multimediaohjelman sekä 
DVD-tallenteen. Vastaavaa historian ja 
turvallisuuspolitiikan oppimisympäris-
töä ei ole maassamme tuotettu. Multi-
mediaohjelma www.maailmanmuutos.fi 
on internetissä  ilmaiseksi koululaisten 
ja kansalaisten käytettävissä.

Kadettipiirien aktiivinen maanpuo-
lustusaatteellinen toiminta on Kadetti-
kunnan ydintoimintaa. Kadettipiirien 
järjestämiin maanpuolustusaatteellisiin 
tilaisuuksiin on 1970-luvun puolivälistä 
lähtien osallistunut noin 65 000 opet-
tajaa, yli miljoona koululaista ja lähes 
1,5 miljoonaa muuta kansalaista. Vete-
raanien Perintö – Itsenäinen Isänmaa 
-internetsivustolle www.veteraanienpe-
rinto.fi on tehty yli 9 miljoonaa tieto-
hakua viimeisen viiden vuoden aikana. 
Samaan aikaan Kadettikunnan Turval-
lisuuspolitiikan Tietopankkiin on tehty 
6,5 miljoonaa tietohakua. Kadetti kunnan 
myönteistä palautetta saanut Suomi kyl-
mässä sodassa -oppimisympäristö on 
ollut koulujemme käytettävissä vuodesta 

2006 lähtien. Kadettikunnan toiminnalla 
on selkeä tilaus, ja kannustankin kadetti-
piirejä jatkamaan monipuolista ja aktii-
vista työtä nuorisomme parissa.

 Kadettikunnan  
strategiatyö etenee

Kadettikunnan hallitus ja valtuuskunnan 
puheenjohtajisto ovat käsitelleet kadet-
tipiirien lähettämät strategia-analyysiä 
koskevat palautteet. Kadettipiireille 
kiitos palautteesta.  Kadettikunnan hal-
litus lähettää 1.8.2011 mennessä strate-
giamateriaalin valtuuskunnan jäsenille. 
Valtuuskunta kokoontuu 17.9. käsittele-
mään strategia-asiakirjat, minkä jälkeen 
ne esitetään syyskokouksen hyväksyttä-
viksi 22.10.2011. Toimintaympäristös-
sämme tapahtuu jatkuvasti muutoksia, 
ja odotamme mielenkiinnolla, mitä 
puolustusvoimauudistus tuo tullessaan. 
Esimerkiksi Rajavartiolaitoksessa siir-
ryttiin vuoden alussa kaksiportaiseen 
johtamisjärjestelmään, jolloin raja- ja 
merivartioalueet sekä niiden johto paikat 
poistettiin. Sen jälkeen olemassa olevat 
raja- ja merivartioasemat ovat olleet 
suoraan vartiostojen esikuntien alaisia. 
Puolustusvoimauudistuksesta puhues-
saan puolustusvoimain komentaja ken-
raali Ari Puheloinen on todennut, että 
puolustusvoimien tehtävät, alueellinen 
puolustus ja yleinen asevelvollisuus 
säilyvät. Puolustusvoimauudistus tulee 
tavalla tai toisella vaikuttamaan myös 
Kadettikunnan toimintaan.

Lämmintä ja aurinkoista juhannusta 
toivottaen

Juha Tammikivi 
juha.tammikivi@kadettikunta.fi
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Kadettikunnan suurhanke Maailman muutos ja 
Suomi -multimediaoppimisympäristö on valmistunut  

www.maailmanmuutos.fi

Kadettikunta julkisti Maail-
man muutos ja Suomi -multi-
mediaoppimisympäristön 

ensimmäisen vaiheen 23.3.2011 
Suomen Kansallismuseossa. Oppi-
misympäristö on jatkoa Kadettikunnan 
vuonna 2006 tuottamalle historian ja 
turvallisuuspolitiikan Suomi kylmässä 
sodassa -oppimisympäristölle. Kadetti-
kunta on tuottanut oppimisympäristön 
yhteistoiminnassa Opetushallituksen ja 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
liiton kanssa.

Maailman muutos ja Suomi -oppi-
misympäristössä tarkastellaan kylmän 
sodan päättymisen jälkeistä kansain-
välisen politiikan kehitystä sekä 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
reagointia globalisaatioon ja muihin 
elinolojemme perustavaa muutosta 
kuvaaviin ilmiöihin.

Oppimisympäristö on tarkoitet-
tu ensisijaisesti koulujen opetuksen 
tueksi. Sisällöltään aineisto sopii myös 
yliopistotasoiseen opetukseen. Inter-
netissä oleva avoin oppimisympäristö 
on vapaasti kansalaisten ja alan harras-
tajien käytettävissä.

Kadettikunnan tietopankit 
ahkerassa käytössä

Kadettikunnan ensimmäisenä mul-
timediatuotteena valmistui kaikil-
le maamme kouluille vuonna 1999 
jaettu oppimisympäristö Turvassa – 
Turvallisuuden palapeli. Se oli myös 
ensimmäinen multimediatuote, jonka 
tuottamisessa Kadettikunta teki yhteis-
työtä Opetushallituksen ja Historian 
ja yhteiskuntaopin opettajien liiton 
kanssa. 

Seuraava Kadettikunnan ja His-
torian ja yhteiskuntaopin opettajien 
liiton yhteinen projekti oli Suomen 
1900-luvun historian oppimisympä-
ristö Veteraanien perintö – Itsenäinen 
Isänmaa, joka otettiin käyttöön kou-
luissa syksyllä 2001. Kadettikunnan 
yllä pitämälle internetsivustolle www.
veteraanienperinto.fi on viimeisen 
viiden vuoden aikana tehty lähes  
9 miljoonaa tietohakua. Viime vuoden 
suosituin hakusana oli talvisota.

Vuonna 2006 valmistui kolmas 
suurhanke Suomi kylmässä sodassa, 
joka käsitteli Suomen turvallisuus-
politiikan historiaa vuosilta 1945–1991. 
Hanke koostui multimediaohjelmasta, 
internetsivustosta sekä kirjasta. Kaikki 

edellä mainitut oppimisvälineet on 
jaettu koulujen ja historianopettajien 
käyttöön.

Lisäksi Kadettikunta on ylläpitänyt 
internetissä kaikille kansalaisille avoin-
ta Turvallisuuspolitiikan Tietopankkia 
osoitteessa www.kadettikunta.fi/tur-
vallisuus.  Turvallisuuspolitiikan Tie-
topankkiin on kohdistunut viimeisen 
viiden vuoden aikana noin 6,5 miljoo-
naa tietohakua. Turvallisuuspolitiikan 
Tietopankkia päivitetään säännöllisesti.

Kadettikunnan 
multimediatuotannon  

uusi ”lippulaiva”  
www.maailmanmuutos.fi 

Kadettikunta käynnisti syksyllä 2007 
neljännen historian ja turvallisuus-
politiikan yhteistyöhankkeen Maailman 
muutos ja Suomi Opetushallituksen ja 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
liiton kanssa. Tavoitteena oli tuottaa 
nykyaikaiseen oppimisnäkemykseen 
ja tietotekniikkaan perustuva multi-
mediaoppimisympäristö. 

Maailman muutos ja Suomi -oppi-
misympäristö sisältää laajan ja moni-
puolisen internetsivuston osoitteessa 

Maailman muutos
ja Suomi

Suomen liittyminen Euroopan unioniin
Suomi muutoksen maailmassa

Kylmän sodan päätösvaihe 
Euroopan turvallisuuspoliittinen kehitys 1990-luvulla 
Yhdysvallat ja ”sota terrorismia” vastaan
Maailman valtasuhteiden muutos
Euroopan kehitysnäkymät

Kylmän sodan päätösvaihe 
Euroopan turvallisuuspoliittinen kehitys 1990-luvulla
Yhdysvallat ja ”sota terrorismia” vastaan
Maailman valtasuhteiden muutos
Euroopan kehitysnäkymät



www.maailmanmuutos.fi, jota täyden-
tää valtiotieteen tohtori Pekka Visurin 
kirja Maailman muutos ja Suomi. 
 Oppimisympäristön DVD-tallenne 
valmistuu syksyllä 2011.

Internetpohjaisen oppimisympä-
ristön multimediaohjelma sisältää yli 
2 000 tekstisivua ja 1 000 valokuvaa 
sekä karttaa ja kymmeniä tunteja Yleis-
radion TV-uutisia. Uutislähetykset on 
sijoitettu kunkin tarkasteltavan tur-
vallisuuspolitiikan jakson yhteyteen. 
Internetohjelma sisältää monipuoliset 
tapahtuma-, kirjallisuus- ja videoluet-
telot.

Oppimisympäristöä täydentää val-
tiotieteen tohtori Pekka Visurin kirja 
Maailman muutos ja Suomi, jossa 
Visuri kuvaa havainnollisesti kylmän 
sodan jälkeisiä tapahtumia maailmalla, 
Euroopassa ja Suomessa sekä arvioi 
niiden syy- ja seuraussuhteita. Samal-
la hän hahmottelee kehitysnäkymiä 
ja pyrkii vastaamaan kysymykseen, 
kuinka maailman voimasuhteiden 
perustava muutos vaikuttaa Suomen 
asemaan ja tulevaisuudenodotuksiin. 
Kirjassa on 307 tekstisivua, 43 valo-
kuvaa, 20 karttaa ja 16 kaaviota.

 Yhteistyöllä ja 
asiantuntemuksella 

huipputuote

Kadettikunta on vastannut hankkeen 
johtamisesta, varainhankinnasta ja 

hallinnoimisesta. Hankkeen tuottajana 
on toiminut Kadettikunnan pääsihteeri 
eversti Juha Tammikivi, ja hankkeen 
johtajana on toiminut eversti Pekka 
Rapila.

Hanke on organisoitu itsenäiseksi 
projektiksi, jonka johtoryhmän puheen-
johtajana on toiminut Kadettikunnan 
puheenjohtaja kenraalimajuri Juha-
Pekka Liikola. Johtoryhmän jäseninä 
ovat toimineet valtiotieteen tohtori 
Klaus Törnudd, opetusneuvos Kristi-
na Kaihari-Salminen (Opetushallitus), 
puheenjohtaja Riitta Mikkola (His  to ri-
an ja yhteiskuntaopin opettajien liitto, 
HYOL), eversti Pekka Visuri, eversti 
Pekka Rapila ja eversti Juha Tammi-
kivi. Johtoryhmä on vastannut projek-
tin linjauksista.

Hankkeen projektiryhmä on vastan-
nut hankkeen käytännön toteutuksesta. 
Projektiryhmän johtajana on toiminut 
eversti Pekka Rapila, joka on ollut 
koko hankkeen idean isä ja tehnyt 
merkittävän työn hankkeen toteutta-
miseksi. Projektiryhmän jäseninä ovat 
olleet opetusneuvos Kristina Kaihari-
Salminen (Opetushallitus), historian-
opettaja Vesa Vihervä (HYOL), eversti 
Pekka Visuri, everstiluutnantti Arto 
Kotro, eversti Hannu Aikio ja eversti 
Juha Tammikivi.

Käsikirjoituksen on laatinut valtio-
tieteen tohtori, eversti Pekka Visuri. 
Multimediakäsikirjoittajana toimi 
everstiluutnantti Arto Kotro, ja hänen 

menehdyttyään syksyllä 2010 työtä 
jatkoi eversti Hannu Aikio. Korkea-
tasoisesta multimediatuotannosta on 
vastannut Nero & Progress Oy:n toi-
mitusjohtaja Aarno Unkila. 

Pekka Visurin tukena on toiminut 
valtiotieteen tohtori Klaus Törnuddin 
johtama asiantuntijaryhmä, johon ovat 
kuuluneet professori Timo Soikkanen 
(Turun yliopisto), professori Tuomas 
Forsberg (Tampereen yliopisto),   
FT Hanna Ojanen (Utrikespolitiska  
Institutet, Tukholma), KT Matti  
Nojonen (Ulkopoliittinen instituutti),  
PhD Juha Jokela (Ulkopoliittinen 
instituutti), kenraalimajuri FT Vesa 
Tynkkynen, kenraalimajuri VTT Pertti 
Salminen, historianopettaja Petter  
Wallenius (HYOL) ja historianopettaja 
Merja Kukkola (HYOL). 

Käsikirjoituksen laatimisessa on 
noudatettu yleisiä akateemisen tutki-
muksen ja oppikirjojen tuottamisen 
kriteereitä, joten sisällöltään aineisto 
sopii myös yliopistotasoiseen opetuk-
seen sekä kaikkien alan harrastajien 
tietolähteeksi. 

Yhteistyökumppanit 
 ja tukijat

Maailman muutos ja Suomi -multi-
mediaoppimisympäristön tuottamisessa 
on kiinnitetty erityinen huomio oppi-
misympäristön kuvamateriaalin ja kart-
tojen informaatioarvoon. Yleis radion 
myönteinen suhtautuminen hanketta 

Maailman muutos ja Suomi johto- ja asiantuntijaryhmän kokous.

Klaus Törnudd ja Pekka Visuri 
hankkeen ensimmäisen vaiheen 
julkistamistilaisuudessa Kansal-
lismuseossa.
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kohtaan mahdollisti oppimisympä-
ristön elävöittämisen muun muassa 
alkuperäisillä TV-uutislähetyksillä. 
Esimerkiksi 1990-luvun pankkikriisiä 
voi tarkastella kuin jännitysnäytelmää 
päivittäisten uutislähetysten välityk-
sellä ja todeta, että on helppoa olla 
jälkiviisas. Myös Puolustusvoimat on 
tukenut hanketta kuvamateriaalein. 
Oppimisympäristöä täydentävän kirjan 
yhteistyötahona on toiminut kustannus-
päällikkö Juha  Janhonen ja kustantaja-
na WSOYpro Oy.

Maailman muutos ja Suomi -multi-
mediaoppimisympäristön tuottaminen 
ei olisi ollut mahdollista ilman mittavaa 
taloudellista tukea. Hanketta ovat mer-
kittävästi tukeneet Suomen Kulttuuri-
rahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, 
Sotavahinkosäätiö, Uuden Päivän 
 rahasto, Maanpuolustuksen kannatus-
säätiö, Puolustusvoimien tukisäätiö ja 
ulkoministeriö. 

Kadettikunta katsoo 
tulevaisuuteen

Kadettikunta on lahjoittanut Maailman 
muutos ja Suomi -kirjan Historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien liiton jäse-
nille. Lisäksi kirja on lahjoitettu myös 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
maanpuolustuspiirien ja Puolustus-
voimien aluetoimistojen edustajille 
sekä Kadettikunnan yhteistyökump-
paneille ja Kadettipiireille.

Kadettikunnan työ koulujemme 
historian ja turvallisuuspolitiikan ope-
tuksen tukemiseksi ja elävöittämiseksi 
jatkuu myös tulevaisuudessa. Kadetti-
kunnan maanpuolustusaatteellinen työ 

ja Veteraanien perintö Suomen nuori-
solle -hanke sai jälleen merkittävän 
lisän Maailman muutos ja Suomi -mul-
timediaoppimisympäristön muodossa.

Kadettikunta kiittää lämpimästi 
Maailman muutos ja Suomi -hankkeen 
yhteistyökumppaneita ja tukijoita!

Puheenjohtaja  
Riitta Mikkola, HYOL

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Arabi-
maailman kuohunta, Japanin luonnon-
katastrofit ydinturmineen, Euroopan 
talouskriisi ja Suomen vaalikevät. 
Vähemmästäkin pienen ihmisen pää 
menee sekaisin ja mieli ihmettelee, 
mihin maailma on oikein menossa.

Koulun ja opettajan tehtävä on 
auttaa nuorta hahmottamaan maailmaa. 
Nykypäivän tapahtumiin vaikuttavat 
menneet ja meidän tapahtumiimme 
vaikuttaa ulkomaailma. Emme elä 
maantieteellisessä emmekä histo-
riallisessa umpiossa. Ymmärtääkseen 
maailmaa ympärillään nuori tarvitsee 
paljon tietoa. Miksi Libya on Italialle 
niin tärkeä? Miksi Yhdysvallat ei halua 
ottaa päävastuuta Libyan operaatiosta? 
Miksi Japanissa on niin paljon ydin-
voimaloita? Miten Libyan ja Japanin 
tapahtumat vaikuttavat koti-Suomeen?

Kadettikunnan uusin projekti Maa-
ilman muutos ja Suomi auttaa sekä 
opettajaa että oppilasta saamaan ko-
konaiskuvaa ympäröivästä maailmas-
ta. Viimeisen kahden vuosikymmenen 
muutos on ollut nopeaa, eikä siitä ker-
tovia yleisteoksia ole vielä oikein ole-
massa. Nyt ilmestynyt aineisto tulee 
opettajalle suureksi avuksi. Sen avulla 

voi tarkistaa yksityiskohtia, saada 
 lisätietoa jostakin ilmiöstä tai luoda 
yleiskuvaa vaikkapa Neuvostoliiton 
hajoamisesta tai Irakin sodasta. Opet-
taja voi oppitunnilla näyttää vaikkapa 
 uutispätkiä kyseisistä aiheista. Oppi-
laille ja opiskelijoille materiaali toimii 
lähdeaineistona esitelmiin ja tutkiel-
miin. 

Pekka Visuri viittasi puheenvuo-
rossaan heikkoihin signaaleihin. Voin 
kertoa omasta puolestani, että opis-
kelin Leningradissa Neuvostoliitossa 
vuosina 1987–1988. Kylmän sodan 
päättymiseen oli vain muutama vuosi 
aikaa, mutta pakko on myöntää, etten 
tuolloin tajunnut, kuinka lähellä se 
oli. Näin jälkikäteen on helppo lukea 
heikkoja signaaleja: alkoholia ei saanut 
ostettua kaupoista, sokeri meni kortil-
le ja kaupunkiin ilmestyi uusia, ”ko-
operatiivisia” ravintoloita, joista sai 
hyvää palvelua ja ruokaa. Jälki viisaus 
on siis helppoa, mutta lähelle on vaikea 
katsoa. Siksi arvostan erityisesti Pekka 
Visurin kirjaa, jossa uskalletaan roh-
keasti tulla nykypäivään saakka ja etsiä 
tämän päivän heikkoja ja vahvoja sig-
naaleita.

Historian ja yhteiskuntaopin opet-
tajien liitto on tehnyt yhteistyötä Ka-
dettikunnan kanssa jo useammassa 
projektissa. Nyt olemme tulleet jo 
lähes nykypäivään ja odotankin innolla, 
mihin ryhdytään seuraavaksi. Kiitän 
tässä vaiheessa hedelmällisestä yhteis-
työstä ja toivon sille jatkoa!

Pääsihteeri

Kadettikunnan tuottamia multimediatuotteita koululaisten ja kansalaisten käyttöön.
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www.scania.fi

Scania 
puolustusvoimien palveluksessa

- maalla, merellä ja ilmavoimissa!

Varavoima-asema, Scania DI 14 

Kaapelialus, pääkoneet 2 x Scania DI 16

Scania R 500 6x4

Scania CrewCab -koulutusajoneuvo 

Patria AMV, Scania DI 12

CV 90 -rynnäkköpanssarivaunu, Scania DI 16

Scania R 500 8x4

Scania P 400 6x6 -puhdistusajoneuvo

Scania P 380 4x4 -sammutusajoneuvo 

Scania G 420 8x8

Scania P 380 6x6 -pelastusajoneuvoRauma-luokka, apukoneet 2 x Scania DI 12
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Hyvä – paha hallinto   

-seminaari 14.10.2011
Kadettikunta järjestää yhteistoiminnassa Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustus-
korkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen sekä Poliisiammattikorkeakou-
lun  kanssa seminaarin Hyvä – paha hallinto: johtaminen, tilannekuva, tieto ja luottamus 
turvallisuudessa.  Seminaari järjestetään perjantaina 14.10.2011 kello 9.15–16.00 Santa-
haminassa Maanpuolustuskorkeakoulun pääauditoriossa. 

Seminaarin ohjelma
8.45  Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu, Auditoriotalon sotilaskoti
9.15 Seminaarin avaus, Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mika Hannula

Teemana Maanpuolustuksen hallinto
Puheenjohtajana professori Laura Kolbe, Helsingin yliopisto
Johtamisjärjestelmän kehitys, kenraaliluutnantti Markku Koli, Pääesikunta
Julkisen hallinnon uudistus ja tulevaisuus, johtaja Juha Kostiainen, SITRA
Johtajuuden uudet haasteet julkishallinnossa, johtava asiantuntija Mika Kalliomaa, SITRA

Lounastauko kello 11.00–12.00

Teemana Turvallisuuden tilannekuva
Puheenjohtajana pääsihteeri eversti Juha Tammikivi, Kadettikunta ry
Tilannekuva nyt ja tulevaisuudessa,  Kari Laitinen, Valtioneuvoston kanslia
Vapaaehtoinen ”tilannekuva” Japanin tsunamissa, verkkotutkija Veera Juvonen, Greenpeace
Sosiaalinen media tilannekuvan muodostajana, toimitusjohtaja Teemu Arina, Dicole

Kahvitauko

Teemana Tutkimus
Puheenjohtajana koulutuspäällikkö Eero Koljonen, Poliisiammattikorkeakoulu
Luottavatko poliisit kansalaisiin?, erikoistutkija Juha Kääriäinen, Poliisiammattikorkeakoulu
Ajankohtaisen mielipidetutkimuksen julkistaminen, yksikönpäällikkö Sakari Nurmela 
TNS Gallup ja tutkija Risto Sinkko, Maanpuolustuskorkeakoulu

Seminaarin yhteenveto, professori yleisesikuntaeverstiluutnantti  Aki-Mauri Huhtinen, 
Maanpuolustuskorkeakoulu

Kello 15.45  Seminaarin päättäminen.

Seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista 1.10.2011 mennessä. 
Ilmoittautuminen pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköisellä ilmoittautumislomak-
keella, joka on Kadettikunnan verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.  Kadettikunnan jäsenet 
voivat ilmoittautua myös puhelimitse Kadettikunnan toimistonhoitaja Sabina Krogarsille, 
puhelin 09 490 759. Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu järjestävien tahojen jäsenille 
sekä yhteistoimintakumppaneille. Seminaarista laaditaan julkaisu, jonka toimittaa Maan-
puolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos.

Tervetuloa mukaan seminaarin!



Kylkirauta 2/201151

toiminta

Kadettikunta ry:n syysko-
kous pidetään perinteisesti 
Helsingissä. Samana vii-

konloppuna Kadettikunta järjestää 
jälleen juhlalliset Kaaderitanssiaiset 
Maanpuolustus korkeakoulun pe-
rinteisissä tiloissa Santahaminassa 
perjantaina 21.10.2011. Tilaisuus on 
avoin kaikille Kadettikunnan jäsenille 
puolisoineen. Tavoitteena on jatkaa 
kadettiupseerien vuosittaista tapah-
tumaa, jossa voidaan viettää mukava 
yhdessäolon hetki hyvässä seurassa ja 
maittavan illallisen sekä tanssin kera.

Tilaisuus alkaa illallisella kello 
19.00, ja tanssit alkavat noin kello 
21.30 ja jatkuvat puoleen yöhön. Tilo-
jen rajallisuuden takia mukaan voidaan 
ottaa noin 200 henkilöä ilmoittautumis-
järjestyksessä. Illalliskortin hinta on 
50 euroa/henkilö, ja se sisältää alku-
juoman, illallisen, ruokajuomat, oheis-
ohjelman sekä tietysti hyvän seuran ja 
tanssit.

Ilmoittautumiset pyydetään te-
kemään ensisijaisesti sähköisellä 
ilmoittautumislomakkeella, joka on Ka-

Kaaderitanssiaiset Santahaminassa  
perjantaina 21.10.2011

dettikunnan verkkosivuilla www.kadet-
tikunta.fi, tai puhelimella numeroon 09 
490 759 viimeistään 5.10.2011. Illallis-
kortit pyydetään maksamaan 5.10.2011 
mennessä Kadettikunnan tilille Nordea 
101430-206744. Maksun viestiin pyy-
detään merkitsemään osallistujien 
nimet ja kadettikurssin numero.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Kadet-

tikunnan perinnejaoston puheenjohtaja 
eversti Harri Niskanen, puh. 0299 800 
tai harri.niskanen(at)mil.fi.

Asuna on pieni juhlapuku, tumma 
puku tai smokki.

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

Lämpimästi tervetuloa!

Markus Wahlstein
Kylkiraudan vuoden nuori kirjoittaja

Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö palkitsi upseere-
ja 29.4.2011 Katajanokan Kasinolla pidetyssä juhlatilaisuudessa. 
Kylkirautaan kirjoittaneista palkittiin kapteeni Markus Wahlstein 
Maanpuolustuskorkeakoulusta artikkelistaan Divisioonan kevyt osasto, 
sotiemme historiassa muiden varjoon jäänyt joukko.  Artikkeli julkaistiin 
lehdessä numero 3/2010. 
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Kadettikunta on nimennyt 
 ansioituneen upseerin vuoden 
kadettiupseeriksi vuodesta 

1976 alkaen. Vuoden 2011 kadet-
tiupseeriksi nimettiin vuonna 1984 
syntynyt yliluutnantti Sami Vuorinen. 
Yliluutnantti Vuorinen on siten 36. 
vuoden kadettiupseeri.

Yliluutnantti Sami Vuorinen 
suoritti upseerin tutkinnon 75. meri-
kadettikurssilla vuonna 2009, ja hän on 
ensimmäinen vuoden kadettiupseeri, 
joka palvelee Rajavartiolaitoksessa. 
Hän palvelee Vartiolaiva Merikarhun 
perämiehenä.

Upseeriutta vuoden kadettiupsee-
ri ei halua ylenpalttisesti korostaa. 
Hän muistelee, ettei kokenut amma-
tinvalintaansa aikanaan varsinaisena 
aatteellisena kutsumuksena. Vuorisen 

mukaan kyse oli järkikutsumuksesta eli 
hakeutumisesta alalle, jossa omimmat 
kyvyt sai parhaiten käyttöön ja tehdyn 
työn saattoi kokea päivittäin oikeaksi. 
Vuorisen mukaan upseerin pitää ym-
märtää sitä arvomaailmaa ja taustaa, 
josta suomalaiset upseerit ovat mai-
neensa saaneet ja yrittää olla ylpeästi 
työssä edelleen sen arvoinen olemalla 
oma itsensä. Silloin kun tarvitaan sel-
keästi joku ottamaan vastuu hyvässä tai 
pahassa ja katseet kääntyvät upseeriin, 
vastuu pitää kantaa.

Järjestötyössä  
toisten hyväksi

Yliluutnantti Vuorisen mukaan ka-
deteilla oli opiskelun alkuaikoina 
vaikeuksia luovia eri järjestöjen ris-

tiaallokossa. Oli hieman epäselvää, 
mihin järjestöön kuuluttiin ja mitä 
kukin järjestö tekee. Monenkirjavas-
sa järjestöviidakossa ei nuori kadetti 
aina myöskään tiennyt, mihin kuului 
automaattisesti ja mihin oli liittynyt. 
Vuorisen järjestölistalla olivat ainakin 
Kadettikunta, Upseeriliitto, Meriupsee-
riyhdistys ja Upseerien ampumayhdis-
tys.

Kadettikunnan toiminta tuli Sami 
Vuoriselle tutuksi, kun Kadettikunnan 
pääsihteeri eversti Juha Tammikivi 
esitteli kadettikurssille Kadettikunnan 
toimintaa ja ajatusta. Opintojen päät-
tyessä Kadettikunnan pääsihteerin 
luovuttama upseerin tutkintomerkki ja 
siihen kaiverrettu oma kadettinumero 
olivat Vuoriselle konkreettinen osoitus 
Kadettikunnan työstä. 

Vuoden kadettiupseeri yliluutnantti Sami Vuorinen Vartiolaiva Merikarhun kannella.

K
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Sami Vuorinen 
vuoden kadettiupseeri
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Yliluutnantti Sami Vuorinen ei 
ole koskaan pyrkinyt järjestelmälli-
sesti hankkimaan järjestövaikuttami-
sen tehtäviä. Hän on kuitenkin ollut 
kiinnostunut järjestötoiminnasta ur-
heiluharrastusten vastapainona aivan 
nuoresta pitäen. Aktiivisen upseerin 
nuoruusvuosiin on kuulunut tehtäviä 
siviilikoulujen oppilaskunnissa, varus-
miestoimikunnassa ja aliupseerikoulun 
oppilaskunnassa. Hän uskoo osasyynä 
olevan sen, että järjestötyöhön on han-
kalaa saada ihmisiä mukaan. Kaikki 
eivät halua uhrata pientä siivua vapaa-
ajastaan toisten eteen työskentelemi-
seksi. Yliluutnantti Vuorinen toteaa 
saaneensa jo nuorena miehenä järjestö-
toiminnasta monia käytännön hyötyjä, 
joista hän erikseen mainitsee esiinty-
mis- ja kokoustaidot sekä sosiaalisen 
verkottumisen eri tahoille.

Ei siis ollut ihme, että kadettina 
yliluutnantti Sami Vuorinen osallistui 
aktiivisesti Merikadettioppilaskunnan 
toimintaan jäsenenä ja puheenjohtaja-
na sekä Kadettioppilaskunnan yhteys-
upseerina. Lisäksi hän toimi sihteerinä 
sarkajuhlatoimikunnassa sekä rekry-
tointikadettina. Tehtävistä viimeisenä 
mainittu on erityisen merkittävä, koska 
siinä hän tutustui Helsingin Kadetti-
piirin hallituksen jäsenenä ja tiedotta-
jana jo tuolloin toimineeseen kapteeni 
Timo Hänniseen, joka Maanpuolustus-
korkeakoulussa toimi muiden tehtä-
viensä ohella Kadettioppilaskunnan 
kuraattorina ja rekrytointikadettien 
ohjaajana.

Helsingin Kadettipiiri 
kutsui

Yliluutnantti Sami Vuorisen valmis-
tuttua kapteeni Timo Hänninen otti 
häneen yhteyttä ja kysyi halukkuutta 
Helsingin Kadettipiirin sihteeriksi. Jär-
jestötoiminnasta vetäytymispäätöksen 
ja työhön keskittymispäätöksen tehnyt 
Vuorinen pohti asiaa hetken, pyörsi 
päätöksensä ja vastasi kutsuun myön-
tävästi. Hän koki pyynnön luottamuk-
sen osoitukseksi eikä ole myöhemmin 
hetkeäkään katunut päätöksensä muut-
tamista.

Yliluutnantti Vuorinen toteaa 
Suomen suurimman kadettipiirin sih-
teerin tehtävän olevan tähän mennessä 
järjestötöistä haasteellisin. Sihteerin 

päätehtävänä on piirihallituksen toi-
minnan ja työskentelyn tukeminen 
kaikin tavoin ja varsinaisten hallitus-
ten kokousten sihteerinä toimiminen. 
Lisäksi sääntömääräisten kevät- ja 
syyskokousten valmistelu kuuluu sih-
teerin tehtäviin. Helsingin vireässä 
kadettipiirissä on yli 1 400 jäsentä, 
joiden asioiden hoitaminen vakiintu-
neine  tilaisuuksineen, vierailuineen, 
retkineen sekä niihin kuuluvine tiedot-
tamisineen pitävät sihteerin kokousten 
väliset ajat kiireisinä.

Tehtävän hoitamisessa hän katsoo 
hyötyvänsä upseerille ominaisesta piir-
teestään eli tarkkuudesta. Selkeiden 
työlistojen sekä perusasioiden tarkan 
hoitamisen ja organisoinnin avulla sel-
viää yllättävien asioiden ilmaantumi-
sesta. Vuorisen mukaan perusasioiden, 
joita määrällisesti hoidetaan eniten, pi-
tääkin ”tuntua helpoilta”, jottei koko 
toiminta ylikuormitu pelkästään niiden 
painosta. Lisäksi hän kiittelee edeltä-
jiään, jotka olivat hoitaneet tehtävää 
säntillisesti. Edellinen kadettipiirin 
sihteeri Markus Kaartinen oli hoitanut 
tehtävien vaihdon esimerkillisesti siten, 
että uuden miehen oli mahdollisimman 
helppo aloittaa työssä.

Ajatuksia Kadettikunnasta  
ja eväitä nuorille 

upseereille

Vuoden kadettiupseerin mielestä Ka-
dettikunnan toiminnassa korostuu 

selkeästi aktiivipalveluksessa olevien 
ja vakinaisen palveluksen päättänei-
den upseerien yhteenkuuluvuuden 
lujittaminen ja lujittuminen. Vuorisen 
mukaan on keskeistä, että Kadettikun-
nan toiminnassa on mukana eri-ikäisiä 
upseereja kaikista puolustushaaroista ja 
Rajavartiolaitoksesta. Kadettikunnan 
jäsenten kokoontuessa eri tilaisuuksiin 
paikalla on aina hyvin vahva asiantun-
tijoiden joukko ja tietotaitopooli, josta 
kukin osallistuja voi ammentaa jotain 
itselleen.

Nuorille upseereille yliluutnantti 
Sami Vuorinen ei halua antaa kliseisiä 
elämänohjeita. Hän kuitenkin muistut-
taa, että on itse palveluspaikoissaan 
huomannut, kuinka organisaatioi-
den tehtävistä monet ovat päivittäis-
tä puurtamista, jota tulisi arvostaa 
enemmän. Sellaiseen perustyöhön 
kuuluvat niin alokkaiden koulutus, 
ensimmäisen linjan passintarkastus 
kuin merivartijan suorittama pelas-
tustyö merivartio asemalla tai laivalla 
– hän toteaa muutamia mainitakseen. 
Vuorisen mielestä upseerin ura johtaa 
paikoin jopa liian nopeasti suunnittelu- 
tai  johtoportaaseen, josta voi helposti 
sortua ”johtamaan valkoisen ratsun 
 satulasta”. Upseerin tulee uskaltaa 
kysyä, miten asiat on aiemmin tehty, 
säilyttää hyvät käytänteet mutta myös 
kehittää toimintatapoja.

Juha-Antero Puistola
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XII Kaaderigolf järjestetään Tuusulassa Tuusulan Golfklubin kentällä 4.–5.8.2011. Kilpailu on  
kaksipäiväinen (18 + 18) 

 Sarjat  Yleinen   pb
   Seniorit 55+   pb  

   Veteraanit 65+   pb
   Yliveteraanit 70+  pb
   Naiset/puolisot   pb 
 Lähdöt torstaina 4.8. klo 10.30,  perjantaina 5.8. klo 8.30.

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

Muuta huomattavaa torstaina 4.8. 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 27.7.2011 mennessä

Tiedustelut majuri , l i ikuntaneuvos Risto H. Luukkanen puh. 0400 458 565, 
s-posti: luukkanen.risto@kolumbus.fi. Lähtöajat 2.8. alkaen Tuusulan Golfklubilta 042 410 241.

Kutsu XIII Kaaderigolfiin
Tuusulassa to–pe 4.–5.8.2011

Ilmoittaudun XIII Kaaderigolf-kisaan Tuusulassa 4.–5.8.2011

Nimi  ________________________________________________________________ 

sähköposti/puhelin  ______________________________________________________

Arvo   _______________________________ 

Kadettipiiri ________________________________________Kadettikurssi_______ 

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

Varaan majoituksen PVKK:lta 4.–5.8. väliseksi yöksi ______hengelle

Muita toiveita _________________________________________________________

Palauta 27.7.2011 mennessä majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen, Laiduntie 9, 04300 Tuusula

sähköposti: luukkanen.risto@kolumbus.fi
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Kadettikunta 90 vuotta juhlarahasto -keräys
Kadettikunnan juhlavuonna on toimeenpantu Kadettikunta 90 vuotta juhlarahasto -keräys. 

Keräyksen tarkoituksena on kerätä varoja Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisen työn 
tukemiseksi järjestämällä arvo-, johtamis- ja turvallisuuspolitiikan seminaareja, julkaisemalla 
Kylkirauta-lehteä ja muita julkaisuja sekä opetusmultimedioita.

Huomionosoitukset pyydetään osoittamaan Kadettikunta 90 vuotta juhlarahasto -tilille 
Nordea 155530-113093. 

Kadettikunnalla on juhlakeräykseen Poliisihallituksen Arpajaishallinnon 30.12.2010 myön-
tämä lupa numero 2020/2010/4298. Lupa on voimassa 1.1.–31.12.2011 koko Suomen 
alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Juhlarahaston kartuttajien nimet julkaistaan Kylkirauta-lehdessä.

Kiitollisin maanpuolustusterveisin

    Kadettikunta ry

Kenraali Hannes Ignatiuksen 
Kadettisäätiölle on valmis-
tunut standaari, jossa kolmi-

kielekkeisen sinipohjaisen standaarin 
keskellä on kenraali Hannes Ignatiuk-
sen Kadettisäätiön sinettitunnus.

Standaari on tarkoitettu Kenraali 
Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön 
arvokkaimmaksi huomionosoitus- ja 
palkitsemisesineeksi, jolla voidaan pal-
kita yksityisiä henkilöitä ja yhteisöjä 
erityisistä ansioista säätiön tarkoitus-
perien hyväksi.

Standaarin myöntämisperusteita 
ovat ansiokas julkaisutuotanto ja so-
tatieteellinen tutkimus- ja julkaisutyö. 
Standaari myönnetään myös pitkäaikai-
sesta ja aktiivisesta toiminnasta säätiön 
hallituksessa.

Standaari voidaan myöntää koti-
maiselle tai ulkomaiselle sotilasorgani-
saatiolle, yritykselle sekä tutkimus- tai 
teollisuuslaitokselle ansiokkaasta ja 
pitkäaikaisesta yhteistoiminnasta sää-
tiön kanssa.

Säätiön sinetin ja standaarin on 
suunnitellut komentajakapteeni Tapani 
Talari.

Säätiön standaari luovutettiin kol-
melle yhteisölle ja kahdeksalle hen-
kilölle seuraavassa järjestyksessä: 
Hannes Ignatius -suku,  Kadettikunta 
ry, Kadettikoulu, eversti Sampo Ahto, 
kommodori Kari Dahlbo, eversti Matti 
Lappalainen, eversti Ahti Lappi, eversti 
Matti Lukkari, majuri Kari Norkola, 
everstiluutnantti Matti Savonjousi ja 
komentajakapteeni Tapani Talari.

Kadettikunnalle kenraali Hannes Ignatiuksen 
Kadettisäätiön standaari 29.4.2011
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Kadettiupseerit 1920–2010 matrikkeli
Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry ovat tuottaneet yhdessä Ka-

dettiupseerit 1920–2010 -matrikkelin. Matrikkeli on korkeatasoisin 
ja laajin upseerimatrikkeli, joka on koskaan Suomessa valmistettu. 

Kadettiupseereja on valmistunut itsenäisyyden aikana yhteensä  
10 690 henkilöä.

Matrikkelin myyntihinta on 80 euroa + postimaksu (11 euroa). 
Tilaaja voi olla muukin kuin Kadettikunnan tai Upseeriliiton jäsen. 

Se voi olla yhdistys, viranomainen tai Kadettikunnan tai Upseeriliiton 
yhteistoimintakumppani sekä kokonaismaanpuolustuksen alueella 
toimiva henkilö tai yhdistys. Matrikkelia suositellaan esimerkiksi 
viranomaisten ja kirjastojen käyttöön.

Mahdolliset matrikkelia koskevat tilaukset ja tiedustelut pyydetään 
tekemään ensisijaisesti sähköpostilla Kadettikunnan toimistonhoitaja 
Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi,  puhelin 09 490 
759, fax 09 446 262.

Kadettikunnan ja Upseeriliiton Matrikkelitoimituskunta

Kadettikunnan jäsenmerkki
Kadettikunnan jäsenmerkkiä, joka on upseerin tutkinnon 

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

Jäsenmerkki on tarkoitettu käytettäväksi siviilipuvussa.

Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.krogars@kadetti- 
kunta.fi tai puhelin  09 490 759.

Kadettiupseerin isännänviiri

Kadettiupseerin isän-
nänviiri on tilattavissa 
Kadettikunnan toimis-

tosta.  Viirin hinta on 42 euroa 
(4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9 
metrin pituiseen lipputankoon) 
tai 85 euroa (5,5 metrinen viiri) 
+ postimaksu.

Tilaukset Sabina Krogarsille: 
sabina.krogars@kadettikunta.fi 
tai puhelin  09 490 759.
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Juhlavuoden kirjoituskilpailu
Kylkiraudan sisältö syntyy aktiivisten kirjoittajien avulla. Jokainen numero on 

tulosta halustamme ja kyvystämme jakaa tietoamme, ajatuksiamme tai mielipitei-
tämme. Juhlavuoden kunniaksi Kylkirauta järjestää lukijoilleen kirjoituskilpailun, 
jonka avulla toivomme aktivoivamme kokeneiden kirjoittajien lisäksi uusia ky-
nätaitureita. Toimituksen parhaiksi arvioimat kirjoitukset julkaistaan kirjoittajan 
luvalla Kylkiraudan numerossa neljä. Lisäksi kirjoittajat palkitaan Kadettikunnan 
kannustusstipendillä. 

Kirjoitusohje

Kirjoita napakasti, noin 4 sivua, aiheesta Puolustusvoimat ja uusi toiminta-
ympäristö – kuinka muutosta johdetaan?

Tuo esiin organisaatiouudistusten, henkilöstöjärjestelyjen, muuttuvien tehtävien, 
turvallisuusympäristömme ja muiden muutosten nostattamia haasteita ja erityi-
sesti johtajan keinoja haasteiden voittamiseen. Osoita oppimiasi hyviä käytänteitä 
ja vältettäviä virheitä. Kerro, kuinka vakuutamme kansalaiset, alaiset, kollegat ja 
esimiehet muutosten välttämättömyydestä ja hyödystä. Artikkelisi voi käsitellä 
kaikkia tai valittuja puolustusvoimien tehtäviä.

Artikkeliin liittyvien kuvien tulee olla jpeg-muodossa vähintään 300 dpi:n reso-
luutiolla. Muista, että joskus hyvä kuva vastaa tuhatta sanaa.

Lähetä artikkelisi 15.8.2011 mennessä osoitteeseen juha-antero.puistola@
kadettikunta.fi. 

Juha-Antero Puistola
Päätoimittaja
Kylkirauta

Tutustu Kadettikunnan verkkosivuihin ja multimedia-
tuotteisiin osoitteessa www.kadettikunta.fi.

Veteraanien Perintö – Itsenäinen Isänmaa: www.veteraanienperinto.fi

Turvallisuuspolitiikan Tietopankki: www.kadettikunta.fi/turvallisuus. 

Suomi kylmässä sodassa -multimediaoppimisympäristö: www.kylmasota.fi

Maailman muutos ja Suomi -multimediaoppimisympäristö: www.maailmanmuutos.fi
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KADETTIKUNTA RY:n MYYNTIARTIKKELIT 
TUE TOIMINTAA – TILAA 
ADRESSIT   1.1.2011 
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   
tunnuksella 0,60   
kolme kadettia 0,60   
KORTIT ml. kuoret   
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 

upseerin 
tutkintomerkki 

30,00 cd, Eessä seisten, 
eellä mennen 

     10,00 

  isännänviiri   4,0 m 
isännänviiri   5,5 m 

     42,00 
     85,00 

KIRJAT    
Juhlakirja 
kadettiperinteistä 
 

 
25,00  

Hehkuvin 
mielin,Kadettikuoron 
150-vuotishistoriikki 

     12,00 

Kadettiupseerimatrik- 
keli 1920–1985 
 

20,00 
 

Kaaderilauluja      30,00 

Kadettiupseerimatrik- 
keli 1920–2000 

54,00   

Kadettiupseerimatrik-
keli 1920–2010 

80,00     

 
Tilaaja: 
Osoite: 
Tilaukset postitse Kadettikunta, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki 
Puhelimitse 09 490 759 faksilla 09 446 262 
S-postitse sabina.krogars@kadettikunta.fi  
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Toimisto kesätauolla

 Kadettikunnan toimisto on suljettuna 24.6.–31.7.2011. Toimistonhoitaja 
on lomalla ja ylityövapaalla 24.6.–7.8.2011.

Kadettikunnan sähköpostitiedottamista tehostetaan
Kadettikunnan sähköpostitiedottamista on kehitetty uuden jäsenrekisteri-

järjestelmän käyttöönoton myötä. Kadettikunta ja kadettipiirit voivat lähettää 
omalle jäsenistölle suunnattuja sähköpostitiedotteita käyttäen jäsenrekisterin 
toimintoja. Viesteihin ei voi liittää liitetiedostoja, jolloin virusvaara on minimoi-

tu. Viestiin voidaan liittää linkki esim Kadettikunnan kotisivulle.

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

kunnan postituslistalle.

Kadettikurssit huomio!
Kadettikurssit voivat käyttää Kadettikunnan verkkosivuja kurssinsa tie-

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

kadettikurssit/kadettikurssien kuulumisia.

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920–2000
Matrikkelia on vielä 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 verkkosivuja  

www.kadettikunta.fi. Kadettipiirit voivat toimittaa verkkosivuille tarkoitet-
tuja ilmoituksia Kadettikunnan toimistoon.
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Kadettikunnan kevätkokous Hämeenlinnassa

Kadettikunnan kevätkokous-
päivä kokosi ennätysmäärän 
kadettiveljiä ja -sisaria puoli-

soineen Hämeenlinnan Aulangolle ja 
Raatihuoneelle

Kadettikunnan sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin Hämeenlinnan 
Aulangolla 26.3.2011. Kokouksessa 
oli läsnä 73 Kadettikunnan jäsentä ja 
valtakirjalla oli edustettuna 126 jäsentä. 
Edellisen kerran vuosikokous on pidet-
ty Hämeenlinnassa vuonna 1996. 

Ennen kokousta Panssariprikaatin 
1.4. virkaansa astuva uusi komentaja 
eversti Pekka Toveri ja Kanta-Hämeen 
kadettipiirin puheenjohtaja everstiluut-
nantti Jukka Saario toivottivat kokous-
vieraat tervetulleiksi Hämeenlinnaan. 
Saario totesi kokousedustajien puo-
lisoiden olevan Tellervo Karikosken 
johdolla jo matkalla tutustumaan Kul-
takeskuksen näyttelyyn ja toimintaan. 

Kevätkokouksen avauspuheen-
vuorossaan Kadettikunnan puheenjoh-
taja kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola 
totesi vuoden 2010 olleen jälleen aktii-
vinen toimintavuosi. Toimintavuoden 
merkittävimpänä saavutuksena hän 
mainitsi Kadettiupseerit 1920–2010 
-matrikkelin tuottamisen yhteistoi-
minnassa Upseeriliiton kanssa. Hän 
totesi matrikkelin olevan laajin ja 
korkeatasoisin upseerimatrikkeli, 
joka itsenäisyyden aikana on val-
mistettu, sillä se sisältää lähes 9 000 
pienois elämänkertaa. Liikola kiitti 
kadettipiirejä aktiivisesta ja erityisesti 
koulunuorison parissa tehdystä maan-
puolustusaatteellisesta työstä.

Kevätkokouksen puheenjohtajiksi 
valittiin Kadettikunnan puheenjohtaja 
Juha-Pekka Liikola ja Kanta-Hämeen 
kadettipiirin puheenjohtaja eversti-
luutnantti Jukka Saario. Puheen johtaja 
kutsui sihteeriksi Kadettikunnan pää-
sihteerin. Järjestäytymisen jälkeen 
vietettiin hiljainen hetki 69:n vuoden 
2010 aikana kuolleen kadettiupseerin 
muiston kunnioittamiseksi. 

Kevätkokouksessa käsiteltiin ja 
hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen 
valmistelemat vuosikertomus ja tilin-
päätös sekä myönnettiin tilivelvollisille 
vastuuvapaus tilivuodelta 2010.

Kevätkokous kutsui yksimielisesti 

kenraaliluutnantti Heikki Tilanderin 
Kadettikunnan kunniajäseneksi.

Kokouksen jälkeen siirryttiin Hä-
meenlinnan Raatihuoneelle maan-
puolustusjuhlaan, jonne oli kutsuttu 
Kadettikunnan ja Kanta-Hämeen ka-
dettipiirin yhteistoimintakumppanei-
ta. Raatihuoneen tilat täyttyivät aina 
lehtereitä myöten. Maanpuolustusjuhla 
aloitettiin Panssarisoittokunnan ja Kaa-
derilaulajien esittämällä Ateenalaisten 
laululla, johon juhlaväki yhtyi. Kadet-
tikunnan puheenjohtaja kenraalimajuri 
Juha-Pekka Liikola toivotti juhlavieraat 
tervetulleiksi maanpuolustusjuhlaan, 
jolla haluttiin juhlistaa Kadettikunnan 
juhlavuotta. Hämeenlinnan apulais-
kaupunginjohtaja Juha Isosuo esitti 
Hämeenlinnan kaupungin tervehdyk-
sen, jossa hän totesi hämeenlinnalaisten 
olevan Suomen onnellisinta väestöä.

Maanpuolustusjuhlassa palkittiin 
vuoden kadettiupseeriksi nimetty yli-
luutnantti Sami Vuorinen kenraali-
luutnantti Kauko Pöyhösen rahaston 
stipendillä. Lisäksi luovutettiin puolus-
tusministerin päivämäärällä 27.1.2011 
myöntämät Kadettikunnan ansiomita-
lit.

Maanpuolustusjuhlassa julkistettiin 
kenraaliluutnantti Heikki Tilanderin 
kutsu Kadettikunnan kunniajäsenek-
si ja Kadettikunnan puheenjohtaja 
luovutti hänelle Kunniajäsenen kun-
niakirjan. Puheenjohtaja totesi, että 
kenraali luutnantti Heikki Tilander 
on Kadettikunnan 27. kunniajäsen ja 
hänen nimensä kirjataan Kadettikunnan 
Kultaiseen Kirjaan.

Juhlaesitelmän piti Etelä-Suomen 
Aluehallintoviraston ylijohtaja Anneli 
Taina, ja Puolustusvoimien terveh-
dyksen esitti kenraalimajuri Juhani 
 Kääriäinen. Upseeriliiton tervehdyksen 
esitti puheenjohtaja Harri Westerlund, 
joka toi esille mielenkiintoisen Akavan 
perustamiseen liittyneen episodin, jossa 
Upseeriliittoa ei hyväksytty Akavan 
perustajajäseneksi, vaan Kadettikunta 
edusti upseereja. Näin ollen Kadet-
tikunnalla on kunnia kuulua Akavan 
perustajajäseniin.

Pääsihteeri esitteli Kadettikunnan 
23.3.2011 julkistaman uusimman his-
torian ja turvallisuuspolitiikan multi-

mediaoppimisympäristön Maailman 
muutos ja Suomi. Hän totesi, että Ka-
dettikunnan 2000-luvulla tuotta mien 
historian ja turvallisuuspolitiikan op-
pimisympäristöjen  tarkoituksena on 
tukea maamme koulujen historian  ja 
yhteiskuntaopin opetusta. Kadetti-
kunnan tuottama materiaali kattaa ajan-
jakson maamme itsenäistymisestä aina 
nykypäivään saakka.  

Lämminhenkinen maanpuolustus-
juhla päätettiin juhlayleisön ja Kaade-
rilaulajien sekä Panssarisoittokunnan 
esittämään Maamme-lauluun.

Maanpuolustusjuhlan jälkeen juh-
layleisö siirtyi apulaiskaupunginjohtaja 
Juha Isosuon isännöimälle Hämeen-
linnan kaupungin vastaanotolle Raati-
huoneen edustaviin kellaritiloihin.

Juhlapäivän illan kruunasi Kanta-
Hämeen kadettipiirin järjestämä Ka-
dettikunta 90 vuotta -iltajuhla Hotelli 
Aulangossa. Iltajuhlaan osallistui lähes 
180 kadettiveljeä ja -sisarta puoli-
soineen. Iltajuhlan ikikaaderi edusti  
32. kadettikurssia, ja nuorinta juhlaan 
osallistunutta kadettikurssia edustivat 
Kadettikunnan hallituksen jäsen ja 
II vuosikurssin kadetti Kalle Vuori-
nen (96. k) sekä Kadettitoverikunnan 
puheenjohtaja Anton Halme (96. k). 
Hämeenlinnan kaupungin edustajana 
iltajuhlassa oli kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja kapteeni evp. Tapio 
Vekka (78. k), joka esitti kaupungin 
tervehdyksen iltajuhlassa.

Hämeenlinnan upean kokouspäivän 
järjestelyistä ja vieraanvaraisuudesta 
saamme kiittää Kanta-Hämeen kadet-
tipiiriä, Hämeenlinnan kaupunkia sekä 
Hämeenlinnan varuskunnan johtoa ja 
joukkoja. Päivän musiikkiesityksistä 
voimme kiittää everstiluutnantti Matti 
Orlamon johtamia Kaaderilaulajia ja 
musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkolan 
johtamaa Panssarisoittokuntaa. 

Voimme varmaankin yhtyä eversti 
Perttu Peitsaran (39. k) Hämeen Sano-
mille antamaan haastatteluun Hämeen-
linnassa: Kadettikunnassa vallitsee 
edelleen vahva veljeshenki.

Pääsihteeri Juha Tammikivi
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Everstiluutnantti Martti Ericsson esittelee tilin-
tarkastuskertomuksen. 

Majuri Reino Laajaniemi käyttää kokouspuheen-
vuoron.

Kaadereiden puolisot tutustumassa Hämeenlinnan Kultakeskuksen tuotteisiin.

Lounas Hotelli Aulangossa. Tauko paikalla.

Kokousedustajia Hotelli Aulangossa. Kadettikunnan puheenjohtaja ja Hämeenlinnan apu-
laiskaupunginjohtaja puolisoineen Raatihuoneella.
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Everstiluutnantti Matti Orlamo ja Kaaderilaulajat. Raatihuone täyttyi lehtereitä myöten.

Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Ylijohtaja Anneli Taina.

Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraa-
limajuri Juhani Kääriäinen.

Everstiluutnantti Harri Westerlund.

Maailman muutos ja Suomi -kirjojen luovutus. Kadettikunnan ansiomitalein palkitut.
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Kadettikunnan uusi kunniajäsen kenraaliluutnantti 
Heikki Tilander.

Vuoden kadettiupseeri yliluutnantti Sami Vuorinen.

Juhlayleisöä Raatihuoneella. Panssarisoittokunta.

Hämeenlinnan kaupungin vastaanottotilaisuus Raatihuoneen historiallisissa kellaritiloissa.

Juhlavieraita vastaanotolla. Maittavat Kadettikunnan täytekakut.
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Iltajuhla Hotelli Aulangossa. Kanta-Hämeen Kadettipiirin vastuuhenkilöt puo-
lisoineen juhlatunnelmissa.

”Juuan Ville” sai kadettikurssien esittäminä erilaisia ja jopa värikkäitä tulkintoja.
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Kylkirauta on kadettiupseerille ja maanpuolustuksen asiantuntijoille erinomainen 
kirjoitusten julkaisufoorumi. Kylkiraudan kautta tavoitat tuhansia lukijoita. Älä jätä 
artikkeliasi pöytälaatikkoon tai tietokoneen kovalevylle, vaan lähetä se Kylkiraudan 
toimitukseen. Ohessa muutama ohje kirjoituksesi viimeistelyyn:

1) Kirjoita selkeästi ja vältä monimutkaisia virkkeitä.
2) Hyvän artikkelin ei tarvitse olla pitkä. Usein 3–5 liuskaa on sopiva mitta.
3) Kirjoituksella tulee olla punainen lanka, keskeinen sanoma, jonka haluat lukijoille 

välittää.
4) Kuvitus elävöittää ja selkeyttää sanomaa. Jos sinulla ei ole sopivaa kuvaa käytössäsi, 

tee artikkelin yhteyteen kuvitusehdotus. Muista laatia myös kuvatekstit.
5) Vältä liiallista lyhenteiden käyttöä tai kapulakieltä.
6) Väliotsikointi auttaa sekä kirjoittajaa että lukijaa.
7) Kieliasuun kannattaa panostaa! Tekstin looginen rakenne ja täsmälliset, huolitellut, 

ilmaukset takaavat sen, että lukija ymmärtää ajatuksesi niin kuin olet ne tarkoittanut.
8) Älä ”pelkää” kirjoittamista. Me autamme tarvittaessa.

Kylkiraudan toimituskunta käsittelee artikkeliehdotuksesi sen saavuttua. Saatamme 
pyytää vielä muokkaamaan julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta.

Juha-Antero Puistola
Päätoimittaja

Kylkiraudan kirjoittajan ohjeet
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40. Kadettikurssi eli läheisnimel-
tään 40. Kuninkaallinen Kaaderi-
rykmentti suoritti juhlamatkansa 

kartanokierroksen merkeissä Viroon 
16.–17.5.2011. Kurssin operaatiopääl-
likön, Raimo Riikosen, valmistelujen 
myötä matka onnistui hyvin kenraali-
luutnantti Pentti Lehtimäen asiantunte-
valla opastuksella ja Vihdin Liikenteen 
välineillä.

Kurssilaiset kokoontuivat Länsi-
terminaaliin ilahduttavan täsmällisesti. 
Risteily yli ulapan oli ”keinuttamaton” 
ja joukkoa kokoava. Bussimatka läpi 
Tallinnan johti ensin sotilashautaus-
maalle ja sieltä Pronssipatsaan luo. 
Toisen maailmansodan päättymisen 
juhlallisuudet näkyivät kukkapinoina. 
Patsas sopi hyvin ja luontevasti ympä-
ristöönsä eli sinne, mihin se kuuluikin.

Sotilashautausmaalta jatkoimme 
kartanoreittiä pitkin Kiiun tornille. Se 
on neljäkerroksinen turva-asunto, jossa 
nykyisin on myös hyvä likööritarjoilu. 
Ylös kiipesivät ne, jotka kykenivät.

Kiiusta ajoimme Kolgan, Palmsen 
ja Sagadin kartanoiden kautta Vihulan 
kartanoon. Sinne majoituimme ja siellä 
tapahtuivat 55-vuotisjuhlallisuudet.

Söimme maittavan illallisen ja 
kuuntelimme esikuntapäällikkömme 
Reijo Kuusiston puheen. Illan kuluessa 
”runoilijakaaderimme” Urpo Mukala 
lausui kurssimme iloksi ja erityises-
ti naisedustajiamme lumoten kauniin 
runon.

Ohjelmaan kuului myös 55-vuotis-
juhlakokous, jolloin valitsimme vanhat 
johtajat uudelleen jatkamaan kurssin 
tulevaisuuden suunnittelua ja toteu-
tusta. Erityisen huomion kiinnitimme 
siihen, että kaadereiden lukumäärän 
vähetessä puolisot ja lesket täydentävät 
joukkoamme. Niinpä päätimme kutsua 
naispuoliset jäsenemme mukaan ”lou-
naskokouksiin” 1–2 kertaa vuodessa.

Varsinaisen toiminnan pää-
tavoitteeksi asetimme 60-vuotisjuh-
lat. Kaikki toivoivat olevansa silloin 
mukana. Viimeistä veräjänsulkijaahan 
ei kukaan tiedä. Välivuosien ohjelmis-
ta ja retkistä puhumme sitten lounas-
kokousten yhteydessä.

Juhlan pääasia oli kuitenkin oman 
tuotteen, Multimedia kurssilaisten 
kadettielämästä ja myöhemmistä elä-
mänvaiheista, julkistaminen. Sen ai-
kaansaamisesta vastasivat ensisijassa 
Matti Mattila ja Kari Norkola. Vahvoi-
na sivusta-adjutantteina olivat Erkki 
Itkonen, Reijo Kuusisto ja nyttemmin 
jo edesmennyt Veikko Poikonen. Tuote 
on hieno, ja siitä annettiin asianomaiset 
kiitokset.

Ilta ja yö päättyivät uuteen aamuun. 
Aamiaisen jälkeen saimme joukon yh-
teiskuvaan ja aloitimme paluumatkan. 
Ensimmäisenä kohteenamme oli Viron 
Suomen-poikien hautamuistomerkki 
Metsähautausmaalla. Sinne laskimme 
kukkalaitteemme seppelenauhoineen: 
”Suomen-poikien muistoa kunnioit-
taen, Suomen Kadettikoulun 40. Ka-
dettikurssi”. Tapahtuman täydensi 
Urpo Mukalan lausumana Yrjö Jylhän 
runo ”Vaienneet voittajat”. Erityisesti 

mieleen jäivät sanat: ”Te ette turhaan 
taistelleet, te ette turhaan kaatuneet, te 
saitte suurimman voiton: Te voititte 
veljen veljelleen, te löysitte kansan 
eksyneen, te, airuet aamunkoiton.” Kä-
velimme pienen kierroksen virolaisten 
kuuluisuuksien haudoilla ja jatkoimme 
kohti Tallinnaa.

Viimeisenä matkakohteenamme oli 
Miehityksen museo, jossa teimme kier-
roksen. Ei mikään kansallisaarre, mutta 
antoi tuntumaa vaikeisiin aikoihin.

Rauhallinen paluumatka tapahtui 
operaatiopäällikön suojeluksessa. Sa-
tamasta ajoimme tutumpiin maisemiin 
Marskin patsaan luo, josta erkanimme 
väsyneinä, mutta onnellisina. Viimei-
nen bussitaival antoi tilaisuuden laulaa 
onnentoivotukset lähiaikojen kurssi-
laispäivänsankareille.

Raimo Riikonen
Kadetti 3550

40. Kadettikurssi  
55-vuotisjuhlakierroksella Virossa

40. Kadettikurssin matkalaiset Vihulan kartanolla 17.5.2011. Vas. Anna-
Liisa Innanen, Aura Jylhä-Vuorio, Seppo Vuorio, Veikko Tähtinen, 
Raija Juurikkala, Aulis Laine, Ritva Poikonen, Jussi Kivelä, Kirsti 
Perkiönmäki, Raili Sydänmäki, Jarmo Mattila, Pekka Sydänmäki, 
Helka Kivelä, Reijo Kuusisto, Saara Ahonen, Marja-Liisa Mattila, 
Raili Mäkipää, Matti Mattila, Seija ja Urpo Mukala, Airi Mattila, Erkki 
Itkonen, Saara Riikonen, Matti Koskimaa ja Raimo Riikonen.
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64. Kadettikurssin ja 48. Me-
rikadettikurssin kurssikokous 
pidettiin perjantaina 20.5.2011 

Tallinnassa Suomen suurlähetystön 
tiloissa.

Vuosittaisten yhden päivän lyhyi-
den kokousten aloittamisesta ja nyt jo 
toimeenpannun tilaisuuden järjestelyis-
tä sovittiin kurssien 30-vuotistapaami-
sessa viime vuonna Tampereella. 

Kadettiveli Erkki Pekonen, joka 
toimii sotilasasiamiehenä Virossa, 

lupautui toimimaan ensimmäisen 
tapahtuman isäntänä. Muut järjestä-
misvastuut kantoivat Erkin lisäksi toi-
mikunnan kolme muuta jäsentä: Aapo 
Cederberg, Seppo Toivonen ja Jarmo 
Valtimo. 

Kokoukseen osallistui 15 kurssi-
veljeä, ja sen aikana kuultiin mielen-
kiintoiset esitykset Itämeren ja Baltian 
alueen sotilaspoliittisesta tilanteesta 
(Pekonen) sekä ajankohtaiskatsaukset 
Puolustushallinnosta (Cederberg) ja 

64. Kadettikurssin ja 48. Merikadettikurssin  
kurssikokous Tallinnassa

Puolustusvoimista (Toivonen). Ensi 
vuoden kokouksen pitopaikaksi vali-
koitui Satakunnan Lennosto kadettiveli 
Markku Määttäsen lupauduttua tulevan 
toisen kokouksen isännäksi.

Kimmo Hakanen
Kadetti 6400
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Kirjoittavia upseereita palkittiin 
Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön  

kirjallisuuspalkintojen jako 29.4.2011

Tänä vuonna Kenraali Hannes 
Ignatiuksen Kadettisäätiön 
kirjallisuuspalkinnot jaettiin 

tavallista juhlallisemmin, sillä vuonna 
2011 tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, 
kun säätiön perustana ollut rahasto 
perustettiin vuonna 1921. Itsenäi-
syysmiehet Kaarlo Castrén, Gustaf af  
Forselles, Rudolf Walden, Victor Favre ja   
S. J. Pentti tekivät lahjoituksen 
kenraali majuri Ignatiukselle hänen 
50-vuotispäivänään. Ignatius ei ha-
lunnut käyttää lahjoitusta omaksi hy-
väkseen, vaan hän halusi käyttää varat 
sotatieteellisen tutkimuksen edistämi-
seen.

Hannes Ignatiuksen nimeä kantanut 
stipendirahasto perustettiin Kadetti-
kunnan johtamana tammikuun 27. 
päivänä 1924, josta lasketaan säätiön 
toimintavuodet, joten vuonna 2014 
vietetään säätiön varsinaisia 90-vuotis-
juhlia. Sääntöjen mukaan tarkoituksena 
oli ”herättää Kadettikunnan jäsenissä 
harrastusta sotatieteisiin palkitsemalla 
heitä edellisen vuoden kuluessa julki-
sesti esittämistään sotatieteellisistä 
töistä ja kirjoituksista”. Ignatius kut-
suttiin arvostelulautakunnan puheen-
johtajaksi.

Rahastosta muodostettiin vuonna 
1950 nykyinen säätiö, jonka Kadet-
tikunta perusti ”kunnioittaakseen 
Kadettikoulun perustajan ja Kadetti-
kunnan kunniajäsenen kenraali Hannes  
Ignatiuksen aloiterikasta työtä”. Sää-
tiön sääntöjä on päivitetty viimeksi 
vuonna 2010 vastaamaan nykyisin val-
litsevia olosuhteita. Säätiön päätehtävä 
kuitenkin on säilynyt ennallaan: se on 
kadettiupseerien tekemien julkaisujen 
palkitseminen.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi  
140 vuotta kenraaliluutnantti Hannes 
Ignatiuksen syntymästä ja 70 vuotta 
hänen kuolemastaan.  Kenraal i  
Ignatius kuoli maaliskuussa 1941 
vajaan 70 vuoden ikäisenä. Sotamar-
salkka Mannerheim piti hautajaisissa 
Johanneksen kirkossa ylevän muisto-
puheen, jossa hän totesi muun muassa 

seuraavaa: ”Kenraaliluutnantti Hannes 
Ignatius, joka muita aikaisemmin ja 
pontevammin olemuksensa koko pa-
noksella kävi luomaan vapaalle Suo-
melle sotajoukkoja, mies, joka näki 
tämän uneksimansa armeijan nousevan 
ja voittavan ja jolle sen jälkeen Suomen 
puolustuslaitos, sen kehittäminen, us-
kollinen, harras uurastus sen hyväksi 
oli sydämen asia, hän on nyt saavutta-
nut matkansa pään.” 

Tänä vuonna muistetaan erityisesti 
kenraaliluutnantti Hannes Ignatiuksen 
elämäntyötä ja kirjallisuuspalkintojen-
jakotilaisuudessa eversti Sampo Ahto 
piti juhlapuheen aiheenaan kenraalin 
elämä ja vaikuttavuus.

Juhlavuotta varten säätiö on teet-
tänyt standaarin, joka on tarkoitettu 
Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadet-
tisäätiön arvokkaimmaksi huomion-
osoitus- ja palkitsemisesineeksi. 

Kirjallisuuspalkinnolla palkittavak-
si oli jätetty 23 teosta, mikä on suun-
nilleen sama määrä kuin aikaisempina 
vuosina. Palkittavien teosten kirjo oli 
myös aikaisempien vuosien kaltainen: 
väitöskirjoja, laajoihin tutkimuksiin pe-
rustuvia teoksia, historiajulkaisuja ja 

multimediaa. Lisäksi palkittiin perin-
teiseen tapaan Sotilasaikakaus lehden 
ja Kylkiraudan nuoria kirjoittajia. 
Merkittävänä uutena sotatieteellisen 
tutkimuksen aluevaltauksena ovat 
Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan 
laitoksen kaksi ensimmäistä operaatio-
taidon ja taktiikan väitöskirjaa.

Säätiö kunnioittaa kenraaliluutnant-
ti Hannes Ignatiuksen elämäntyötä ja 
henkistä perintöä. Ilman rahaa säätiö 
ei voisi suorittaa tehtäväänsä, joten 
varojen hoito ja kartuttaminen on hal-
lituksen perustehtävä. Vaikka kansain-
välisessä taloudessa on ollut kuluneina 
vuosina varsin turbulenttista, eivätkä 
eurooppalaiset rahamarkkinatkaan ole 
vielä rauhoittuneet, niin säätiön talous 
on kehittynyt vakaalla pohjalla. Onnek-
seen säätiö on saanut pankkisektorilta 
avukseen osaavia ammattilaisia, joiden 
ansiosta tulokset ovat olleet hyviä, ja 
säätiöllä on mahdollisuus jakaa palkin-
toja kertyneestä tuotosta. 

Kirjoittaminen kannattaa

Tänä vuonna palkittiin 20 erilaista 
julkaisua. Lisäksi palkittiin nuoria 

Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön puheenjohtaja eversti 
Martti Lehto toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
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 upseereja heidän kirjoituksistaan So-
tilasaikakauslehdessä ja Kylkiraudassa. 
Palkintojen yhteisarvo on 47 000 euroa. 

Palkittujen teosten aihepiirit ovat 
perinteisiä. Suurin osa käsittelee histo-
riaa suppeassa ja laajassa mittakaavas-
sa. Väitöskirjoja on tällä kertaa kolme. 

Erilaisia teoksia on vaikea panna 
paremmuusjärjestykseen, koska mitään 
absoluuttista hyvyysmittaria ei ole. Ar-
vioinnissa on otettu huomioon kunkin 
teoksen vaikuttavuus, sisällön mielen-
kiintoisuus, luettavuus, tieteellisyys, 
laajuus, julkaisuasu ja tekemiseen 
vaadittu työmäärä. Lopputulos on 
eri tekijöiden synteesin tulos. Asian-
tuntijalautakunta ja hallitus joutuvat 
jatkuvasti tekemään linjapäätöksiä, 
mitä palkitaan ja mitä ei. Pääperiaa-
te on se, että vain valmis lopputuote 
palkitaan. Upseerin virkauraan kuulu-
via pro graduja, diplomitöitä tai muita 
opinnäytetöitä ei palkita eikä virkatyö-
nä tehtyjä muitakaan julkaisuja, kuten 
oppaita ja ohjesääntöjä tai tutkimusra-
portteja. Myöskään seminaariraporttien 
tai muiden julkaisuiden toimitustyös-
tä ei palkita. Tällaiset julkaisut ovat 
sinänsä arvokkaita, mutta säätiön 
palkitsemisperusteena on upseerien 
kirjallisen työn, ei toimituksellisen työn 
palkitseminen.

Kunniapalkinnot

Säätiön kunniapalkinto mittavasta 
työstä maanpuolustusalan julkaisu-
toiminnan piirissä luovutettiin evers-
ti, VTT Pekka Visurille. Hän toimii 
Maanpuolustuskorkeakoulun dosent-
tina erityisalanaan turvallisuuspoli-
tiikka ja strategia. Hän on kirjoittanut 
useita teoksia kansainvälisen politiikan 
ja poliittisen historian aiheista kolmen 
vuosikymmenen aikana. Hänen jul-
kaisuillaan on aina ollut merkittävää 
vaikuttavuutta kansallisessa ja kan-
sainvälisessä turvallisuuspoliittisessa 
keskustelussa.

Tänä vuonna palkittavana oli myös 
eversti Visurin teos Idän ja lännen vä-
lissä – puolustuspolitiikka presidentti 
Kekkosen aikana. Se on erittäin mer-
kittävä väitöskirjatasoinen tutkimus. 
Tutkija on täydentänyt ja tarkentanut 
aiemmin julkaistuja tietoja ja arvioin-
teja hankkimillaan ja tutkimillaan ul-
komaisilla, uusimmilla arkistotiedoilla. 
Tehtävä on vaatinut vankan asiatiedon 

lisäksi suuren työmäärän ulkomaisis-
sa arkistoissa. Visuri tuo esille enti-
sen puolustusvoimain komentajan, 
jalkaväenkenraali Sakari Simeliuksen 
ponnistelut puolustuskyvyn ja puo-
lustusvoimien kehittämiseksi sodan-
jälkeisestä tasosta voimakastahtoisen 
ylipäällikön alaisena. Se on seikka, 
joka aiemmin on jäänyt vähäiselle 
huomiolle. Visurin teos on merkittävä 
lisä kylmän sodan aikaiseen Suomen 
poliittisen historian tutkimukseen. Sitä 
voidaan hyvin käyttää lähdeaineistona 
sekä opetusmateriaalina korkeakoulu-
tasoa myöten.

Säätiö myönsi eversti Pekka  
Visurille 10 000 euron suuruisen kun-
niapalkinnon tunnustukseksi vuoden 
2010 parhaasta julkaisusta ja erittäin 
laajasta ja merkittävästä julkaisutoi-
minnasta.

Toinen kunniapalkinto myönnet-
tiin eversti Seppo Urolle. Eversti Uro 
tunnetaan armoitettuna viestimiehenä. 
Hänen laaja kirjallinen tuotantonsa kä-
sittelee monipuolisesti viestitoimintaa, 
erityisesti maavoimien viestitoimintaa. 
Hän on 1970-luvun lopulta lähtien laa-
tinut useita kymmeniä lehtikirjoituksia 
ja artikkeleita Viestimies-lehteen ja 
muihin maanpuolustuslehtiin, sano-
malehtiin sekä ammattijulkaisuihin. 
Viestimies-lehden toimitussihteerinä 
hän toimi vuosina 1978–83. Hänen 
tuotantoonsa on kuulunut myös säh-
köisen median julkaisuja, kuten vies-
titoimintaa koskevat käsikirjoitukset 

Sotamuseolle vuonna 2001 ja puolus-
tusvoimien Koulutusportaaliin vuonna 
2006. Viestimuseo ei olisi nykyisen-
kaltainen ilman eversti Uron panosta. 
Hänen kynästään ovat lähteet viesti-
museon perusnäyttelyn käsikirjoituk-
set ja näyttelyselosteet vuosina 1993 
ja 2002. Seppo Uro on ehtinyt myös 
musiikkibisnekseen, sillä hänen tuo-
tantoaan on Viestijoukkojen kunnia-
marssin Suomalaisen sotilaslaulun uusi 
sanoitus vuodelta 2008.

Säätiö myönsi eversti Seppo Urolle 
5 000 euron suuruisen kunniapalkin-
non tunnustukseksi erittäin laajasta ja 
merkittävästä julkaisutoiminnasta ja 
historiatyöstä. 

Kirjallisuuspalkinnot  
parhaiksi arvioiduille 

Yleisesikuntamajuri, ST Vesa Valto-
nen: Turvallisuustoimijoiden yhteistyö 
operatiivis-taktisesta näkökulmasta

Vesa Valtosen teos on Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa hyväksytty 
väitöstutkimus. Työ on erittäin mer-
kittävä perustutkimus ja samalla kui-
tenkin hyvin käytännönläheinen. Se 
perustuu laajaan kenttätutkimukseen 
viranomaisten yhteistoiminnasta ja 
toiminnan mallintamiseen käytäntöä 
varten. Työ on jo nyt saanut laajas-
ti käytännön sovelluksia, erityisesti 
palo- ja pelastusviranomaisten sekä 
poliisin yhteistoiminnassa. Yhteis-

Värikkään ja mielenkiintoisen juhlapuheen kenraali Hannes Ignatiuk-
sesta kaikkine puolineen piti eversti Sampo Ahto. Kuvassa näkyy myös 
säätiön standaari, joka julkistettiin ensimmäistä kertaa tilaisuudessa.
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työn paraneminen helpottaa myös 
vastuukysymyksissä, kun toimitaan 
monitasoisissa turvallisuustilanteissa. 
Onhan puolustusvoimien lakisääteinen 
toinen tehtävä, muiden viranomaisten 
tukeminen. Työ on erittäin merkittävä 
akateeminen perustutkimus, joka on 
välittömästi sovellettavissa käytäntöön, 
ja tutkimustiedon avulla voidaan saa-
vuttaa myös kustannustehokkuutta.

Säätiö palkitsi Vesa Valtosen teok-
sen 3 500 euron apurahalla.

Yleisesikuntaeverstiluutnantti, VTT 
Esa Seppänen: Venäjä – vanha tuttu 
vaan niin vieras

Esa Seppäsen teos on kokeneen 
Venäjän tutkijan laajaan, lähes sataan 
haastatteluun ja omaan pitkäaikaiseen 
kokemukseen perustuva tutkimukselli-
nen, lähes 600 sivua käsittävä raportti 
suomalaisen yhteiskunnan käsityksis-
tä Venäjästä ja venäläisistä. Työn tar-
koituksena on antaa perustietoa ja 
helpottaa suomalaisten taloudellisia 
ja kulttuurisia yhteistyöpyrkimyksiä 
etupäässä lähialueillamme Venäjällä. 
Työ on jatkoa tekijän aiempiin Venä-
jää koskeviin teoksiin, nyt enemmän 
käytännön elämän tasolla vapaa-
muotoisemmin esitettynä. Teoksen 
sanoma sopii mainiosti otsikkoonsa 
– vanha tuttu vaan niin vieras. Totea-
mus antaa tilaa vielä lukemattomille 
tutkimuksille ja julkaisuille. 

Kirjallisuuspalkinnot 

Kapteeni, YTT Jan Hanska: Reagan`s 
Mythical America – Towards a Narra-
tive Theory of Prophetic Politics

Jan Hanskan teos on Tampereen 
yliopistossa tarkastettu englannin-
kielinen, laaja teoreettinen väitöskirja, 
joka kuuluu postmodernin teoriakehi-
tyksen alla kansainvälisen politiikan 
alaan. Teos pyrkii reflektoimaan kriit-
tisesti presidentti Reaganin hallinnon 
toimia ja osoittamaan siinä olevien 
mielivaltaisten toimenpiteiden sään-
nönmukaisuutta. Narratiiviset teoriat 
ovat yleistyneet politiikan retoriikan 
tutkimuksessa. Työ on vaatinut teki-
jältään vuosien perehtymisen ja suuren 
työmäärän. Teos löytää varmasti käyt-
täjänsä amerikkalaisten opiskelijoiden 
ja tutkijoiden joukosta.

Kenraalimajuri Heikki Holma: 
Suomen Rauhanturvaajaliitto 1968–
2008

Heikki Holman teos on kiinnos-
tavasti kirjoitettu ja hyvin havain-
nollistettu, kooltaankin ”suurteos”. 
Järjestöhistorian lisäksi teoksessa on 
tiivistettynä myös Suomen rauhan-
turvatoiminnan historia: teoksessa ku-
vataan rauhanturvaoperaatiota, joihin 
Suomi on osallistunut. Operaatio-
historia on erinomainen lisä, joka antaa 
perustan ymmärtää toimintaa, jota rau-
hanturvaajat vuosikymmenten aikana 
ovat tehneet. Teos sisältää runsaasti 
haastatteluja, jotka elävöittävät ker-

rontaa, joka järjestöhistoriassa muuten 
saattaisi jäädä hieman paperin makui-
seksi. Kirjoittaja on itsekin rauhantur-
vaamisen ja kansainvälisen toiminnan 
ammattilainen, mikä näkyy teoksen 
ammattimaisessa otteessa. Suomen 
rauhanturvaamistyö sekä rauhanturva-
operaatioihin osallistuneet ovat saaneet 
arvoisensa historiateoksen.

Yleisesikuntamajuri, ST Mika Hut-
tunen: Monimutkainen taktiikka

Mika Huttusen teos on Maan-
puolustuskorkeakoulussa hyväksyt-
ty, Taktiikan laitoksen ensimmäinen 
väitöskirja. Työ on perustutkimus 
operaatiotaidon ja taktiikan käsitteis-
tä ja niiden suhteista toisiinsa. Työ 
on merkittävä avaus, sillä taktiikan ja 
operaatiotaidon opetus ja tutkimus ovat 
kiistatta yksi Maanpuolustuskorkea-
koulun tärkeimmistä tehtävistä. Saavu-
tettu tulos on vaatinut runsaasti aikaa 
ja työpanosta laajan lähdeaineiston 
analysoinnissa. Tuloksena on laadukas, 
looginen perustutkimus, joka on käyt-
tökelpoinen upseerien ylemmäntason 
koulutuksessa.

Eversti ST Markku Iskanius: 
Kotiseudun risteysasema – Pieksämäen 
seudun sotavuodet 1939–1944

Markku Iskaniuksen teos on kaunis, 
painoasultaan viimeistelty ja perusteel-
lisesti laadittu paikallishistoria, joka 
valottaa myös Pieksämäen seudulle 
sotiemme aikana sijoitettujen pää-
majan, ilmavoimien, kotijoukkojen ja 
eri sotatoimiyhtymien alaisten esikun-
tien, laitosten ja joukkojen toimintaa. 
Lisäksi Pieksämäki oli strategisesti 
tärkeä rautatieristeysasema. Tekijä on 
paneutunut aiheeseensa oman kotiseu-
tunsa kiintymyksellä ja saanut aikaan 
mielenkiintoisen historiateoksen. Se 
tuo esille runsaasti uutta tietoa myös 
sotahistorian tutkijoille. Teoksessa on 
sotilaallisen toiminnan kuvausten lisäk-
si myös paljon tavallisten pieksämäke-
läisten ja siirtolaisten arjen kuvausta 
sodan keskellä.

Eversti Jouko Kivimäki: Koulutus-
keskuksesta kasarmille, Suomen tykis-
tömuseon perustaminen ja toiminta 
vuosina 1977–2007

Jouko Kivimäen teos on perusteel-
linen ja asiallinen tykistömuseoyhdis-

Palkittavia ja kutsuvieraita Kenraalisalissa.
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tyksen historiikki lähdeluetteloineen. 
Se kertoo museon perustamisesta ja 
siirtymisestä Niinisalosta nykyiseen 
sijoitukseensa Hämeenlinnan Linnan-
kasarmille. Täyttäessään 40 vuotta 
vuonna 2005 Tykkimiehet ry päätti 
teettää toiminnastaan historiikin. Työn 
käynnistyessä päätettiin tehdä yhdis-
tyksen näkyvimmästä aikaansaannok-
sesta eli Suomen Tykistömuseosta oma 
teoksensa. Siihen on saatu liitettyä ta-
pahtumia aina kevääseen 2010 saakka. 
Teos kuvaa hyvin edustavan, myös 
kansainvälistä tunnustusta saaneen, 
museon historiaa ja nykypäivää.

Eversti Matti Koskimaa: Viipurin-
lahti 1944, DVD-elokuvan käsikirjoitus

Viipurinlahti 1944 on arvostetun 
sotahistorioitsijan perusteellisesti tut-
kima ja sujuvaksi laatima elokuva-
käsikirjoitus merkittävästä vaiheesta 
sotiemme historiassa. DVD-elokuva on 
saanut esityskertoja myös televisioissa, 
ja siten se on tuonut laajalle yleisölle 
tietoa maamme ratkaisutaisteluista. 
DVD:ssä voidaan käyttää hyväksi 
nykyajan uusimpia mediaratkaisuja ja 
siten tavoittaa myös nuorempia ikä-
polvia.

Eversti Pekka Majuri: Kunnon liikut-
tajasta liikuntavaikuttajaksi, Reservi-
läisurheiluliitto 1970–2010

Pekka Majuri on onnistunut laati-
maan hyvin dokumentoidun ja poik-
keuksellisen pirteän ja havainnollisen 
järjestöhistoriikin, joka on ensim-
mäinen reserviläisurheilunhistoriaa 
valottava teos sitten Suojeluskuntien 
vastaavien teosten. Reserviläisurhei-
luliiton vapaaehtoistyö on erittäin 
merkittävää maanpuolustustyötä sen 
vaaliessa, ylläpitäessä ja kehittäessä 
reserviläisten fyysistä kuntoa ja maan-
puolustustahtoa. Fyysisen kunnon 
merkitys kansallisen turvallisuuden 
kannalta on noussut yhä voimakkaam-
min esiin, kun eri tilastot osoittavat 
niin varusmiesten, reserviläisten kuin 
kantahenkilökunnankin kuntokäyrien 
alenevan. Tilanteen korjaamiseksi lii-
kuntajärjestöillä on merkittävä rooli. 
Järjestön ulkopuolisena kirjoittajana 
tekijä on myös objektiivisesti valotta-
nut järjestön toiminnassa olleita, vali-
tettavia skismoja.

Yleisesikuntaeverstiluutnantti Matti 
Mattila: 40. Kadettikurssi 1954–1956

Matti Mattilan teos on DVD-mul-
timedia 40. Kadettikurssin historiasta, 
ja se sisältää laajan kuvakokoelman 
kadettiajasta, aikaisemmista kurssin 
historiikeista, kurssilaisten opinnäyt-
teistä ja julkaisusta. Kohokohtana on 
filmiotteita Matti Koskimaan sotahisto-
rian dokumenttielokuvista. Tallenne on 
tarkoitettu ensisijaisesti Kadettikurssin 
omaan ja perheenjäsenten, erityises-
ti jälkipolvien, käyttöön, mutta se on 
jälleen yksi tärkeä osa Kadettikunnan 
kadettiperinteen keräystä.

Yleisesikuntaeverstiluutnantti FT, 
Juha Mäkinen ja kapteeni Juha Tuo-
minen: Toimintakykyä kehittämässä: 
Jarmo Toiskallion juhlakirja

Juha Mäkinen ja Juha Tuominen 
ovat koonneet professori emeritus, 
everstiluutnantti Jarmo Toiskallion 
juhlakirjan, joka on vasta toinen juh-
lakirja laatuaan Maanpuolustus-
korkeakoulussa. Teoksen artikkelit 
kuvaavat Toiskallion ajattelun vaiku-
tusta hänen kollegojensa ja oppilaiden-
sa ajattelussa. Sitä ei ole laadittu vain 
tavan vuoksi, vaan tavoitteena on tar-
jota näkökulmaa sekä menneeseen että 
omaan aikaamme ja kulttuuriin. Teos 
on merkittävä lisä Maanpuolustus-
korkeakoulun julkaisutoimintaan. 
Teosta käytetään sotilaspedagogisten 
opintojen oppikirjana. 

Yleisesikuntaeverstiluutnantti 
Jarmo Nieminen: Rintaman poliisi – 
Taavetti Heikkinen

Jarmo Nieminen on toimittanut al-
kuperäisistä, sota-aikana divisioonan 
valvontaupseerina toimineen poliisi-
miehen, päiväkirjoista mielenkiintoisen 
ja merkittävän, lajissaan ainutlaatui-
sen, teoksen. Autenttisen päiväkirjan 
tekstin toimittaminen julkaisukuntoon 
on vaatinut runsaasti työtä. Tekijä on 
lisännyt kirjaan perusteellisen ja selvän 
historiikin kyseisen sotatoimiyhtymän,  
11. Divisioonan, sotatoimista jat-
kosodan aikana sekä lisäselvityksiä 
alaviitteisiin. Itse päiväkirja on erään 
erikoistehtävässä toimineen reservi-
upseerin subjektiivinen näkemys sodan 
kulusta ja realistinen näkemys sodan 
raadollisuudesta. Päämajan valvonta-
osaston vastuualueesta sodissamme ei 
juuri ole ymmärrettävistä syistä julkai-
suja ilmestynyt. Teos on merkittävä lisä 
sotahistoriamme tutkimuksessa.

Kenraaliluutnantti Heikki Nikunen: 
Airpower – Ilmavoimat tiedustelijasta 
sotien ratkaisijaksi

Airpower on alansa asiantunti-
jan laatima, houkuttelevan näköinen 
ja sisältöinen kuvateos. Se on hyvin 
yleis tajuisesti kirjoitettu kuvaus Ilma-
voimien toimintaperiaatteiden, teknii-
kan ja operaatioiden kehittymisestä 
osana laajempia sotilasoperaatioita 
lähes sadan viime vuoden ajalta. Ni-

Kaaderilaulajat esiintyivät tilaisuudessa. Kantaesityksen sai laulu: 
Haminan kadetit.
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kunen lähtee tarkastelussaan ensim-
mäisestä maailmansodasta ja päätyy 
Irakin viimeiseen sotaan vuonna 2003. 
Teos käsittää ajankohdan merkittävim-
mät sodat ja ilma-aseen toiminnan ja 
merkityksen niissä. Lukija tutustuu 
talvi- ja jatkosodan ilmataisteluihin 
sekä toisen maailmansodan ilmasotaan 
Euroopassa, Tyynellä valtamerellä ja 
Pohjois-Afrikassa. Kirjaa lukee yhtä 
suurella mielenkiinnolla asiantuntija, 
asian harrastaja kuin maallikkokin. Air-
power on monikäyttöinen ja ajantasai-
nen teos, ja tämän hetken sotilaallisten 
kriisien seurannassa se on myös hyvin 
ajankohtainen.

Eversti Lauri Ovaska: Kanttura-
niemi1940–2010

Lauri Ovaskan teos on historiikki 
ja nykykuvaus Kantturaniemen varus-
kunnasta, Lemillä olleesta välirauhan 
aikaisesta varuskunnasta, jonka osia 
nykyisin on puolustusvoimien hen-
kilöstön kesäasuntokäytössä. Paikka 
tunnetaan nykyisin Lieslahden lo-
manviettoalueena. Julkaisussa on 
myös valokuvia alueen nykykäytöstä 
ja henkilöistä. Alueen asukkaiden li-
säksi ulkopuolista kiinnostanee ainakin 
kuvaus siitä, miten kesällä 1944 Kan-
naksen puolustustaisteluja johtaneen 
Kannaksen joukkojen komentajan, 
kenraaliluutnantti Oeschin esikun-
ta oli sijoitettu alueelle. Julkaisu on 
erinomainen lisä sotilaalliseen paikal-
lishistoriaan.

Eversti Jyri Paulaharju: Tykistö-
upseerikoulutus Suomessa 1747–1900, 
Viaporista Haminaan

Jyri Paulaharjun teos on ruotsa-
laisista lähteistä kerätty, vähemmän 
tunnetun materiaalin perusteella kir-
joitettu historiikki tykistöupseeri-
koulutuksesta, joka alkoi Viaporissa 
jo ennen Haapaniemen sotakoulun 
alkua. Kuningas Kaarle XI:n käskyllä 
elokuun 18. päivänä vuonna 1747 pe-
rustettiin Suomen Tykistökadettikoulu, 
Artillerikadettskolan i Finland. Myös 
Haminan Kadettikoulusta, Keisarillisen 
Suomen kadettikoulusta, valmistunei-
den ja tykistössä palvelleiden upseerien 
suppea matrikkeli sisältyy kirjaan. Teos 
on erinomainen ja tähdellinen täyden-
nys suomalaisen upseerikoulutuksen 
historiaan.

Majuri Jari Rinne: Lentoupseeri

Jari Rinteen teos on helikop-
terilentäjän ja lentueen päällikön 
lentopäiväkirjaan ja kokemuksiin pe-
rustuva muistelmateos. Kirjoittajan 
oma kohtaiset kokemukset ja ammat-
titaito helikopterien teknisessä, takti-
sessa ja operatiivisessa käytössä ovat 
kiistämättömät ja erittäin mielenkiin-
toiset. Hän ottaa erittäin kriittisesti 
kantaa viime vuosien helikoptereiden 
käyttötarpeisiin ja hankintoihin, erityi-
sesti taisteluhelikopterien osalta. Te-
kijän kokemusta ja asiantuntemusta 
oman aikansa Suomessa on pidettävä 
kiistattomana, ja siinä valossa asiaa 
nyt tarkasteltaessa on oletettavaa, ettei 
kaikkia asiantuntija-arvioita aikoinaan 
otettu huomioon. Teos on innostava ja 
maanläheinen, oman alansa ekspertin 
mielipide, jollaisia puolustusvoimia 
kehitettäessä nimenomaan tarvittaisiin 
oikea-aikaisesti ja rohkeasti esitettyinä.

Komentaja Jyri Saanio: Increasing 
Security, but Avoiding a Security 
 Dilemma. Perspectives on the U.S. 
Ballistic Missile Defence in Europe

Jyri Saanion teos on hyvä perus-
selvitys Eurooppaan sijoitettavaksi 
suunnitellusta ohjuspuolustusjärjestel-
mästä, ja siinä keskitytään erityisesti 
ohjuspuolustusjärjestelmän sijoittami-
sen turvallisuuspoliittisiin pitkän ajan 
vaikutuksiin. Kirjoitus pyrkii vastaa-
maan siihen, miksi Yhdysvallat haluaa 
rakentaa ohjuspuolustusjärjestelmän 
Eurooppaan. Tutkimusraportti on 
hyödyllinen asiatietopaketti turvalli-
suuspolitiikan toimijoille, tutkijoille ja 
opiskelijoille. Perustyö on tehty oppi-
lastyönä Geneven turvallisuuspoliitti-
sessa instituutissa, ja teos on julkaistu 
englanninkielisenä, mikä lisää tutki-
muksen käyttölaajuutta.

Yleisesikuntaeverstiluutnantti, VTT 
Torsti Sirén: Wave after Wave. The 
Enlargement, Organization and Unit 
Emblems of the German Armed Forces 
During World War II

Torsti Sirénin teos on hyvä, laaja, 
lukuisin värikuvin havainnollistettu 
suurikokoinen hakuteos Saksan toisen 
maailmansodan aikaisten asevoimien 
joukoista ja niiden ajoneuvotunnuksis-
ta. Teos on suunnattu alan asiantunti-

joille ja harrastajille. Se on synytynyt 
kirjoittajan jo kymmenen vuotta kes-
täneen harrastuksen tuloksena. Työ on 
vaatinut laajaa perehtymistä aiheeseen. 
Englanninkielisenä teoksella on kanta-
vuutta Suomen ulkopuolellakin.

Lisäksi jaettiin tavanomaisesta 
poikkeava palkinto, joka annettiin  
Kadettikunnalle. Kadettikunta jär-
jesti 1.–2.8.2009 juhlaseminaarin Ha-
minassa, jossa useat eturivin tutkijat 
esitelmöivät suomalaisen upseeri-
koulutuksen 230 vuoden taipaleesta. 
Esitelmät antoivat kattavan kuvan 
upseerikoulutuksen kehityksestä Ha-
minan kadettikoulusta aina tähän päi-
vään saakka. Seminaarin perusteella 
Kadettikunta julkaisi viime vuonna 
teoksen 230 vuotta kadettiupseereita 
– Haminan kadetit suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Julkaisu sisältää kuvia 
ja kertomuksia kaaderiviikonlopun ta-
pahtumista Haminassa, ja pääpaino on 
juhlaseminaarin esitelmissä. Julkaisu 
on erinomainen historiallinen katsaus 
ja läpileikkaus kadettiupseerien kou-
lutuksesta. 

Palkinnot lehtiartikkeleista 
nuorille upseereille

Säätiö jatkoi jo perinteeksi muodos-
tunutta tapaa palkita nuoria upseere-
ja heidän lehtiartikkeleistaan omissa 
lehdissämme. Näin nuoria upseereja 
kannustetaan kirjoittamaan ja esittä-
mään rohkeasti mielipiteitään. 

Sotilasaikakauslehden päätoimit-
tajan esityksestä palkittiin kapteeni 
Mika Penttinen Maanpuolustuskorke-
akoulusta artikkelistaan Tervettä menoa 
Sotilasaikakauslehdessä 9/2010.

Kylkiraudan päätoimittajan esi-
tyksestä palkittiin kapteeni Markus 
Wahlstein Maanpuolustuskorkeakou-
lusta artikkelistaan Divisioonan kevyt 
osasto, sotiemme historiassa muiden 
varjoon jäänyt joukko Kylkiraudan 
numerossa  3/2010.

Martti Lehto
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Tunnetko Kadettikoulun perinnehenkilöitä?

Kadettikoulun nykyinen pe-
rinnehenkilöstö kartoittaa 
parhaillaan aikojen saatos-

sa perinnehenkilöstöön kuuluneiden 
henkilöiden nimiä. Selvitystyön tarkoi-
tuksena on saada dokumentoitua tämä 
pieni pala koulumme historiaa, ja se 
on osa laajempaa käynnissä olevaa 
dokumentointityötä. Edellisessä Kyl-
kiraudassa olleen artikkelin kautta voi 
tutustua tarkemmin käsillä olevaan 
selvitystyöhön.

Edellisessä Kylkiraudassa olleen 
ilmoituksen jälkeen olemme saaneet 

yhteydenottoja noin 20 henkilöltä. Ko-
konaisia perinnehenkilötietoja on tällä 
hetkellä 48 kurssin osalta. Oheisessa 
listassa on kurssit, joilta tiedot puut-
tuvat kokonaan tai osittain (mukaan 
luettuna myös kurssit, joiden osalta 
olemme saaneet yhteydenoton edelli-
seen ilmoitukseen liittyen, mutta tiedot 
ovat silti vielä vajavaiset): 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,36, 
37, 38, 40, 41, 50, 52, 53, 57, 60, 62, 
63, 64, 65, 68, 69.

Perinnehenkilötietoja voi edelleen 
ilmoittaa alla oleviin yhteystietoihin 
tai tarvittaessa postitse Kadettikunnan 
toimistoon.

Kiitoksia kaikille selvitystyössä 
tähän mennessä auttaneille ja mukavaa 
kesää kaikille!

Kadettikersantti Toni Mononen
Puh. 040 5933 818
toni.mononen@riihi-kimara.fi
96. kadettikurssi
Wanha kaaderi

Kuvassa 61. Kadettikurssin perinnehenkilöitä, muun muassa Kadettikunnan nykyinen puheenjohtaja, 
kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola.
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Kaaderilaulajien tämänker-
tainen kevätkonsertti oli 
s amal la  Kade t t ikunnan 

90-vuotis juhlakonsertti. Niinpä kuoron 
taiteellinen johtaja, Matti Orlamo 
olikin suunnitellut ja valmistanut 
konsertin alkupuolelle tukevan pake-
tin kadettiperinteitä, aatetta ja veljeyttä 
ilmentävää ohjelmistoa. Kuoro on jo 
pitempään pyrkinyt myös monipuolis-
tamaan ja nuorentamaan konserttiensa 
sisältöä. Kadettikuoro oli nytkin kvar-
tetin voimin mukana, ja lisäksi saatiin 
nauttia nuorten puhaltajien taidoista 
Musiikkiopisto Juvenalian saksofoni-
kvartetin esitysten muodossa. Vaikka 
samalle päivälle, huhtikuun16:een, 
oli sattunut myös muita merkittäviä 
maanpuolustustilaisuuksia, täyttyi  
Ritarihuone perinteisesti lähes viimeis-
tä tuolia myöten. 

John Williamsin Los Angelesin 
olympialaisiin säveltämä ”Olympiafan-
faari” neljällä saksofonilla esitettynä 
aloitti konsertin juhlavasti, ja kun kuoro 
kvartetin säestämänä heti perään täräyt-
ti ilmoille ”Parolan marssin”, oli asi-
aankuuluva avaus hoidettu. Seuraavat 
viisi teosta, A. Mustosen ”Hurtti-ukon 
marssi”, M. Orlamon ”Tohditko?”,  
N. von Weymarnin ”Maanpuolusta-
jat”, M. Lintulahden ”Kaaderit” ja  
U. Jokisen ”Kadettiveljeys” liittyi-
vät kiinteästi juhlavuottaan viettävän  
Kadettikunnan historiaan ja aatemaa-
ilmaan.

Oli aika keventää, ja kuoron pois-
tuttua lavalle astuikin neljä reipasta 
kadettia. Vuodesta toiseen löytyy ka-
dettikursseilta laulutaitoisia, kuoro-
laulusta kiinnostuneita ja usein jopa 
kuorotoiminnassa jo mukana olleita 

nuoria. Matti Orlamon haastavin, mutta 
toisaalta myös palkitsevin tehtävä lie-
neekin juuri Kadettikuorojen johtami-
nen. Sitä kautta pumpataan uutta verta 
myös Kaaderilaulajiin, jossa upseerit 
uransa eri vaiheissa voivat jatkaa har-
rastusta.

Kvartetti esitti I. Aaltosen sere-
nadin ”Lasinkuultava laulu” sekä 
useista 1970-luvun elokuvista tutun  
G. Bonnerin ja A. Gordonin ”Happy 
together”.  Konsertin alkupuolisko pää-
tettiin saksofonikvartetin esittämään  
B. Mintzerin teokseen ”Swingin´”.

Kahvitauon jälkeen jatkettiin ke-
väisissä tunnelmissa. Saksofonikvar-
tetti oli vielä kerran vuorossa ja esitti 
johtajansa ja opettajansa Olli-Pekka 
Tuomisalon sovittaman sikermän 
Oskar Merikannon rakastetuista pik-
kuteoksista. Merikannon musiikilla 

”Käy eespäin laulain aseveikko”
Monipuolinen juhlakonsertti Ritarihuoneella

Saksofonikvartetti, kuoro ja Parolan marssi.
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myös jatkettiin, kun konsertin solis-
ti, sopraano Tia Svanberg astui esiin. 
Matti Orlamon säestämänä hän lauloi 
kappaleet ”Omenankukat” ja ”Met-
säkyyhkyset”. Koko kuoro taustoitti 
solistia, kun hän lopuksi esitti Meri-
kannon tunnetuimpiin kuuluvan ”Miss´ 
soutaen tuulessa”.  

Perinteinen mieskuorolaulu oli 
säästetty tämän keväisen konsertin lop-
puun. Täysi sali sai kuulla F. Friebergin 
teokset ”Laulajain lippu” ja ”Kevät-
laulu”, E. Tauben tutun ja raikkaan 
”Keväthuumaus”, L. Madetojan ”Hän 
kulkevi kuin yli kukkien” ja ”Kaune-
hin maa” sekä päätteeksi J. Sibeliuksen 
”Metsämiehen laulun”. Kun ylimääräi-
sinä kuultiin vielä U. Jokisen ”Suomi 
on hyvä maa” ja J. Sibeliuksen ”Jääkä-
rien marssi”, oli aistittavissa, että pai-
kalla ollut yleisö oli saanut toivomansa.

Konsertin yhteydessä jaettiin 
myös eräitä Kaaderilaulajien omia, 
mutta myös Suomen Mieskuoroliiton 
 ansioituneille laulajille myöntämiä 
huomionosoituksia. SML:n ruusuk-
keilla palkittiin everstiluutnantti Juha 
Kalliala 40-vuotisesta, majuri Paavo 

Ruotsalainen 30-vuotisesta ja komen-
taja Pekka Tuomisalo 25-vuotisesta 
toiminnastaan liiton mieskuoroissa.

Karonkkaan pääosa kuorolaisista 
seuralaisineen kokoontui tällä kertaa 
ravintola Pääkonttorin tiloihin Rauta-
tientorin kulmaan, ja ilta jatkui maitta-
van aterian sekä tietysti monipuolisen 

laulannan merkeissä. Kaaderilaulajien 
konserteista on jo muodostunut vankka 
perinne, mutta ilahduttavaa on myös se, 
että kerta toisensa jälkeen konserteissa 
saadaan kuulla myös uutta ja hyvinkin 
erilaista ohjelmistoa.

Pekka Tuomisalo

Tia Svanberg ja Kaaderilaulajat, ”Miss soutaen tuulessa...”

”Happy together”. Kadeteilla svengaa.
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Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö pyrkii edistämään upseerien mah-
dollisuuksia tehdä ja seurata sotatieteellistä tutkimusta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja kotimaassa ja ulko-
mailla tehtävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten sekä tukemalla 
sotatieteellisten tapahtumien järjestämistä ja sotatieteellisten yhdistysten jul-
kaisutoimintaa.

Apurahoja ja stipendejä voivat anoa sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit. 

Erityisesti haluamme tukea työn ohella tehtäviä käytännönläheisiä tutkimuksia, 
jotka tukevat puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa tai kehittämistä.

Suositeltavia tutkimuksen aihealueita ovat esimerkiksi:
 – puolustuskyvyn ylläpito ja kehittäminen
 – asevelvollisuuden kehittäminen (varusmieskoulutus, reservin koulutus)
 – henkilökunnan koulutus.

Lisätietoja apurahan hakemisesta antaa
Everstiluutnantti Vesa Virtanen
PEHENKOS
PL 919
00131 Helsinki
PVAH tai vesa.virtanen@mil.fi 

Haluatko kehittää osaamistasi ja edistää  
Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen toimintaa? 

70. Kadettikurssin ja 53. Merikadettikurssin  
25-vuotiskurssitapaaminen 27.8.2011

Hyvät Kadettiveljet avec

Kadettikurssimme 25-vuotiskurssitapaaminen avec järjestetään 
lauantaina 27. elokuuta 2011 Santahaminassa.

Kutsu on jo lähetetty henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen, mutta
mikäli se ei ole sinua saavuttanut, ota yhteys Timo Viinikaiseen,

timo.viinikainen(at)mil.fi.

Terveisin

Juhlatoimikunta
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Strategisia julkaisuja

Maanpuolustuskorkea koulu 
on jatkuvasti kehittänyt 
julkaisutoimintaansa. Jul-

kaisutoiminta on osa korkeakoulun 
tutkimustoimintaa, ja siksi julkaisut 
ovat laadukkaita. Tieteellisyyden ja 
rajallista lukijakuntaa kiinnostavien 
aiheittensa vuoksi julkaisuilla tuskin 
olisi asiaa kaupallisten kustantajien 
listoille. Näkyvin osa toimintaa ovat 
eri ainelaitosten julkaisusarjat. Strate-
gian laitokselta ilmestyi vuonna 2010 
julkaisusarjoissa yhteensä 14 julkaisua, 
joista tässä artikkelissa esitellään neljä.

Tuleeko  
Iranista maailman  

kymmenes ydinasevaltio?

Suomen johtavat ydinaseasiantuntijat 
Stefan Forss ja Markku Anttila valot-
tavat Iranin ydinohjelman nykytilaa. 
Länsimaisissa tiedotusvälineissä Iranin 
ydinohjelmasta on luotu ehkä turhan 
synkkä ja uhkaava mielikuva. Kir-
joittajien mukaan todisteet ydinaseen 
saamiseen tähtäävästä ohjelmasta pe-
rustuvat aihetodistuksiin ja päätelmiin 
konkreettisten todisteiden puuttuessa. 

Aihe on ajankohtainen, ja se 
nousee uutisotsikoihin auringonvar-
masti vuosittain Iranin vallankumo-
uksen vuosipäivän aikaan. Forssin 
ja Anttilan tutkimus kokoaa arvioita 
Iranin ydinaseohjelmasta, kuvaa ydin-
tekniikkaohjelman infrastruktuuria, 

ohjusteknologiaa sekä Iranin vastaisia 
pakotteita ja niiden vaikutuksia. Huo-
mionarvoista tutkimuksessa on sen 
objektiivisuus aiheeseen ilman turhia 
tunnelatauksia.

Aihetodisteet Iranin salaisesta 
ydinohjelmasta ovat niin kattavat, että 
Israelin ja Yhdysvaltojen huoli kehi-
tyssuunnasta lienee aiheellinen. Mutta 
pyrkiikö Iran todellisuudessa ydin-
asevaltioksi, vai riittääkö sille pelkkä 
virtuaalisen ydinasevaltion status?  
Israelilaiset se on ainakin saanut pysy-
mään varpaillaan, ja Jerusalem Postin 
verkkosivuille on avattu jo muutama 
vuosi sitten alasivusto ”Iranin uhka” 
– johon kannattaa käydä tutustumassa.

Stefan Forss & Markku Anttila: 
Iranin ydinohjelman tila 2010. Maan-
puolustuskorkeakoulu, Strategian 
laitos, Julkaisusarja 2: Tutkimusselos-
teita No 44. Helsinki, 2010.

Sotilasstrategia

Everstiluutnantti, valtiotieteen toh-
tori Mika Kerttunen palvelee Baltic  
Defence Collegessa johtamisen lai-
toksen johtajana. Hänen kirjoittaman-
sa teos Kuinka sota voitetaan haastaa 
lukijan omaan ja kriittiseen ajatteluun. 
Kirjoittajan toisena tavoitteena on he-
rättää keskustelua sotilasstrategiasta ja 
sen tarpeellisuudesta sekä kannustaa 
lukemaan lisää.

Julkaisun punainen lanka on soti-
lasstrategia-käsite, joka yksinkertai-
simmillaan voidaan ymmärtää opiksi 
sotilaallisen voiman käyttämisestä po-
liittisten päämäärien saavuttamiseksi. 
Aihetta lähestytään muun muassa so-
tateoreetikkojen (Clausewitz, Jomini, 
Liddell Hart, Mahan) kirjoitusten ja 
erilaisten sodankäynnin tapojen kautta. 
Aiheen käsittely rakentuu kolmen 
teesin, antiteesin ja kahden synteesin 
varaan. Synteesissä sotilasstrategialle 
annetaan parikin määritelmää, kuten: 
”yhtenäinen ajatusrakennelma, joka 
esittää voimassaolevat uskomukset 
sotilaallisen voiman optimaalisesta 
käyttämisestä asetettujen päämäärien 
saavuttamiseksi”. Epilogi auttaa luki-
jaa ymmärtämään, miksi Suomen puo-
lustusvoimat on nykypäivänä sellainen 

kuin on. Kerttunen päätyy epilogissaan 
havaintoon, että Suomesta puuttuu kir-
joitettu sotilasstrategia, mutta samalla 
kyseenalaistaa myös sen tarpeellisuu-
den.

Kirjoitelma todella herätti ajatuk-
sia, ja en usko, että yksi lukukerta 
täysin riitti sotilasstrategian sisällön 
ymmärtämiseen. Itseäni miellyttivät 
selkeät ja lyhyet kuvaukset tunnettujen 
sotateoreetikkojen keskeisimmistä aja-
tuksista. Strategian laitokselle tyypil-
liseen tapaan kirjoitus tuotti enemmän 
uusia kysymyksiä kuin mihin vastasi.

Mika Kerttunen: Kuinka sota voi-
tetaan. Sotilasstrategiasta ja sen tutki-
misesta. Maanpuolustuskorkeakoulu 
Strategian laitos, Julkaisusarja 2: Tut-
kimusselosteita No 45. Helsinki, 2010.

Kiinan  
nousu suurvallaksi

Eversti, sotatieteen tohtori Kaarle 
Lagerstam tarkastelee Kiinan nousua 
suurvallaksi. Kiinan nousu on yleises-
ti tunnettu, mutta millä nopeudella ja 
laajuudella se tapahtuu, jakaa asian-
tuntijoiden mielipiteet. Monet Kiinan 
kasvua käsittelevät tilastot ovat väärin 
tulkittuja tai tahallisesti manipuloituja.

Lagerstam esittelee Kiinan talout ta 
ja sen eri ennusteita verrattuna Yhdys-
valtojen vastaaviin lukuihin. Myös soti-
laallisen voiman kehittymistä verrataan 
Yhdysvaltoihin. Kirjoittaja päätyy ha-
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vaintoon, että Kiinan talouden tarkaste-
luun liittyy aliarviointia ja sotilaallisen 
voiman mittaamiseen yliarviointia. La-
gerstam tarjoaa korjaavia näkemyksiä 
näiden tilalle.

Erään arvion mukaan Kiina saavut-
taa Yhdysvaltojen tason talousmahti-
na vuoden 2050 tienoilla, jos kehitys 
jatkaa nykyistä rataansa. Japanin maan-
järistyksen aiheuttama tuho on tuore 
esimerkki tulevaisuuden ennustamisen 
vaikeudesta.

Kaarle Lagerstam: The Scope 
and Pace of the Rise of China. Maan-
puolustuskorkeakoulu, Strategian 
laitos, Julkaisusarja 4: työpapereita, 
No 39. Helsinki, 2010.

Miten  
merirosvous lopetetaan?

Usean eri asiantuntijan katsaus nyky-
aikaiseen merirosvoukseen ja merelli-
seen terrorismiin on julkaistu uudelleen 
täydennettynä painoksena. Meriros-
vous ja merellinen terrorismi käsittelee 
ajankohtaista ja kiinnostavaa aihetta. 
Aihe on entistä näkyvämpi miina laiva 
Pohjanmaan Atalanta-operaatioon 
osallistumisen myötä. Pohjoismaissa 
merirosvoukseen suhtaudutaan yleen-
sä etäisenä ilmiönä, mutta vaikka se ei 
suoranaisesti koskettaisi omaa meri-
liikennettämme, sillä on aina seuran-
naisvaikutuksia – unohtamatta Arctic 
Sean kaappausta Itämerellä kesällä 
2009.

Hyväksi havaitun tavan mukaan 
aihetta lähestytään aina muinaisesta 
Kreikasta lähtien. Merirosvous ja me-
rellinen terrorismi esitellään napakasti, 
kuten myös kansainvälisoikeudelliset 
keinot puuttua merirosvoukseen. Eri-
tyisen mielenkiintoinen on julkaisun 
viimeinen osio, jossa käsitellään kan-
sainvälisiä ja kansallisia mahdollisuuk-
sia torjua merirosvousta.

Itseltäni julkaisu oikaisi muutamia 
harhakäsityksiä, kuten sen, ettei ongel-
ma merirosvouksen kitkemisessä ole 
soveltuvien kansainvälisoikeudellis-
ten oikeussääntöjen puuttuminen, vaan 
pikemminkin valtioiden haluttomuus 
toimia. Julkaisua voi suositella taus-
tatiedoksi ainakin kaikille miinalaiva 
Pohjanmaan vaiheista kiinnostuneille.

Juha-Antero Puistola, Tom 
Hanén, Tommy Jeppsson, Joonas 
Sipilä, Kari T. Takamaa, Kaarle 
Wikström: Merirosvous ja merelli-
nen terrorismi (2. täydennetty painos). 
Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian 
laitos, Julkaisusarja 4: työpapereita, No 
40. Helsinki, 2010.

Kaikki edellä esitellyt julkaisut 
ovat ladattavissa pdf-muodossa Maan-
puolustuskorkeakoulun verkkosivuilta 
http://www.mpkk.fi (välilehti tutkimus, 
julkaisut). Kannattaa tutustua myös 
muiden ainelaitosten julkaisuihin.

Ville Vänskä
Kapteeniluutnantti
Yleisesikuntaupseerikurssi 55
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Turvallisuuspolitiikkaa nuorille  
ja vähän varttuneemmillekin

Pekka Visuri: Maail-
man muutos ja Suomi
WSOYpro Oy 
Jyväskylä 2011, 307 sivua
ISBN 978-951-0-37678-2 

Suomalaiselle lukijakunnalle 
ei usein tarjota yleistajuisia 
turvallisuuspolitiikan ja 

lähihistorian katsauksia. Vajetta 
pyrkii korjaamaan Pekka Visurin 
Maailman muutos ja Suomi. Kirja 
on tuotettu ensisijaisesti maamme 
koulujen historian ja yhteiskun-
taopin opetuksen tueksi yhdessä 
Kadettikunnan tuottaman oppimis-
ympäristön www.maailmanmuu-
tos.fi kanssa. 

Kirja on jatkoa teokselle Suomi 
kylmässä sodassa, jossa keskityt-
tiin Suomen selviytymisstrate-
gioihin toisen maailman sodan 
jälkeisinä vuosikymmeninä. Maa-
ilman muutos ja Suomi taas lähtee 
liikkeelle kylmän sodan lopputilan-
teesta ja etenee kohti nykypäivää. 

Teos pyrkii kattamaan globaalitason 
keskeiset kehityskulut. Sujuva kirjoitus-
tapa ja ytimekäs kerronta kuljettavat luki-
jaa läpi laajojenkin asiakokonaisuuksien. 
Lukujen yhteydessä on runsaasti tieto-
laatikoita, jotka sisältävät ekskursioita tär-
keisiin, mutta pääjuonen kannalta sivuun 
jääviin teemoihin.

Keskeisenä juonteena tarinassa on 
Suomen kulloinenkin mukautuminen 
muuttuneisiin olosuhteisiin. 

Visuri nostaa esille Suomen ulko-
poliittisen johdon kokemia haasteita 
viime vuosikymmenten keskeisissä 
päätöksentekotilanteissa − esimerkiksi 
Pariisin rauhansopimuksen sotilasar-
tiklojen mitätöimisestä, Baltian maiden 
tunnustamiskysymyksestä ja Suomen 
EU-ratkaisusta taustoineen ja seuraa-
muksineen. 

Visurin sotilaspoliittinen asian-
tuntemus ilmenee kirjassa jälleen vaikut-
tavasti. Tämän kääntöpuolena on se, että 
paikoitellen asevoimiin ja sotilaalliseen 
turvallisuuteen liittyvien teemojen kuvaus 
on koululais- ja opiskelijalähtöisen luki-
jakunnan kannalta ehkä tarpeettomankin 

yksityiskohtaista. Visurin näkökulma ei 
kuitenkaan rajoitu sotilaallisen voiman 
kysymyksiin, vaan mukaan on nostettu 
myös esimerkiksi kansainvälisen talou-
den suuria muutosprosesseja ja pyritty 
hahmottamaan niiden merkitystä. 

Lukujen yhteydessä esitellään luki-
jaystävällisesti kulloiseenkin aiheeseen 
liittyvää kirjallisuutta ja internetlähteitä. 
Siinä viimeistely olisi tosin parantanut 
tarjontaa: esimerkiksi 1990-luvun alussa 
laadittu EU-aiheinen kirjallisuus on jo 
menettänyt ajankohtaisuutensa. Toisaal-
ta joidenkin verkkolähteiden hakeminen 
edellyttää lukijalta varsin pitkän merk-
kirivin naputtelua. Nykyisenä runsaan 
internetaineiston tarjonnan aikakautena 
tällainen menettely ei varmaankaan olisi 
ollut välttämätöntä kuin aivan poikkeus-
tapauksissa. 

Toinen lähdevinkkien kautta esille 
nouseva ajankohtainen ja laajempikin 
pedagogisen ja tieteellisen kirjoittami-
sen kysymys on Wikipedia, jonka pariin 
lukijaa ohjataan usein. Missä määrin 
Wikipedia soveltuu tieteellisen tai asian-
tuntijakirjallisuuden lähteeksi? Koulu-
lais- ja lukiotarkoituksissa sen käyttö 
lienee perusteltua eräänlaisena matalan 

kynnyksen tapana tutustua eri 
aihepiireihin, mutta siirryttäessä 
korkeakoulutasolle ja tieteelliseen 
kirjoittamiseen tulisi opiskelijoita 
kannustaa suhtautumaan tällaiseen 
aineistoon kriittisemmin.

Teos soveltuu selkeytensä ja 
saatavilla olevan lisämateriaalin 
ansiosta erinomaisesti opetus-
käyttöön. Kirja toimii hyvin itse-
näisenä lukukokemuksena, mutta 
yhdessä laajan, muun muassa va-
lokuvia, karttoja ja tallennettuja 
YLE:n TV-uutislähetyksiä sisäl-
tävän www.maailmanmuutos.fi-
verkkosivuston kanssa käytettynä 
kasvaa saatavilla olevan aineiston 
määrä ja monipuolisuus suorastaan 
huikeaksi. Visuri ilmoittaa kirjan-
sa tavoitteena olevan ensi sijassa 
kiinnostuksen herättäminen kan-
sainvälisen politiikan kysymysten 
pohtimiseen ja Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan onnistumi-
sen edellytysten arvioimiseen. 
Maailman muutos ja Suomi tarjoaa 

siihen oivalliset lähtökohdat. 
Tutkimuksen näkökulmasta kirja pi-

kemminkin vahvistaa olemassa olevaa 
käsitystä kuluneiden vuosikymmenten 
merkityksestä kuin tuo asianharrastajille 
varsinaisesti uusia näkökulmia. Kiinnos-
tavinta on Visurin analyysi maailman-
politiikan suurten trendien ja virtausten 
sekä yksittäisen pienvaltion tekemisten 
suhteesta: hän osoittaa, miten viime vuo-
sikymmenien keskeisiä ulko- ja turval-
lisuuspoliittisia ratkaisujamme voidaan 
pitää nähdä ennen kaikkea reagointina 
ulkoisen maailman vaatimuksiin ja välil-
lä myös tarttumisina muuttuvien asetel-
mien tuomiin mahdollisuuksiin. Historian 
linssien läpi turvallisuuspolitiikkamme 
näyttää siis johdonmukaiselta haastei-
den ja niihin annettujen vastausten ko-
konaisuudelta. Mistä vielä löytäisimme 
saman näkemyksen selkeyden meneillään 
olevan, hetkittäin kaoottiselta vaikuttavan 
maailmanpolitiikan ymmärtämiseksi?

Tommi Koivula
Kirjoittaja työskentelee erikoistutkijana 
Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian 
laitoksella
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Jalkaväen vuosikirja 
2011–2012 – teema-
na koulutus. Jalkaväen 
Säätiö, 2011.
Toimituskunta: Jalkaväen 
vuosikirja 2011–2012, Jal-
kaväen Säätiö
200 sivua
ISSN 0357-1092

Vuosittain ilmestyy lu-
kuisa määrä erilaisia 
vuosi- ja aikakauskirjo-

ja. Yksi ahkerimmista julkaisi-
joista on Jalkaväen Säätiö, jolta 
ilmestyi maaliskuussa järjestys-
numeroltaan jo 28. vuosikirja. 
Tuoreen vuosikirjan teemana on 
koulutus.

Vuosikirja rakentuu noin 
kolmestakymmenestä nyky-
päivän jalkaväkitaistelijan 
koulutusta käsittelevästä artik-
kelista. Suurina teemoina ovat 
2010-luvun koulutus puolustusvoi-
missa, jalkaväen koulutus, erilaiset 
koulutukselle asetettavat vaatimukset 
ja Jalkaväen Säätiön sekä joukko- 
osastojen esittelyt.

Ensimmäisen osan koulutusjär-
jestelmien kuvaukset päättää eversti 
Sampo Ahdon artikkeli Koulutuksella 
luodaan taisteluarvoa, jossa käsitellään 
laajasti muun muassa jalkaväkitaiste-
lijan johtamista, koulutusta, tiedollisia 
ja taidollisia ominaisuuksia, luonnetta 
sekä ryhmädynamiikkaa. Jos sivuut-
taa kirjoittajan ilmeisen antipatian yh-
dysvaltalaista kulttuuria kohtaan, niin 
artikkeli on lyhyesti sanottuna loista-
vasti kirjoitettu ja ajatuksia herättävä. 
Taidolla pystytään korvaamaan ainakin 
osa sotavarustuksen puutteista.

Jalkaväen koulutusta tarkastellaan 
sekä varusmiesten että kantahenkilö-
kunnan koulutuksen näkökulmasta. 
Hyvän lisän pelkän koulutusjärjestel-
män mekaaniselle kuvaamiselle tuovat 
yksittäisten henkilöiden elävät kuvauk-
set omista kokemuksista varusmiehenä 
tai ammattialiupseerina.

Kirjan kolmas osa, Koulutus 
joukko-osastoissa, on kirjan laajin. 

Siinä nykyaikaista sotilaskoulutusta 
lähestytään erilaisten olosuhteiden, 
toimintaympäristön, taistelutapojen, 
kaluston ja kriisinhallinnan asetta mien 
vaatimusten näkökulmasta. Monista 
ansiokkaista artikkeleista nostan esiin 
kapteeni Tuomas Jalkasen artikkelin 
Mekanisoitu jalkaväkijoukko hyök-
käyksessä – aselajien välisen yhteis-
toiminnan koulutus. Aselajien välinen 
yhteistoiminta ja sitä kautta saavutet-
tava yhteisvaikutus ei ole perinteisesti 
ollut vahvimpia puoliamme. Ennen 
talvisotaa aselajien yhteistoiminnassa 
oli suuria puutteita, koska yhteistoimin-
taharjoituksia järjestettiin vähän. Nyt 
Jalkanen tuo artikkelissaan esiin huo-
lestuttavan piirteen, että myös nykyi-
sin säästövelvoitteet kohdistuvat juuri 
yhteistoimintaharjoituksiin ja aselajit 
harjoittelevat omissa harjoituksissaan.  

Kirjan päättävät joukko-osastot, 
jotka vievät neljänneksen vuosi kirjan 
kokonaissivumäärästä. Joukko-osas-
tojen artikkeleiden tarkoituksena on 
olettavasti ollut tuoda esiin niiden 
viimeaikaiset kuulumiset. Nyt tekstit 
jäävät valitettavasti pääosin joukko-
osastoesittelyiksi. Poikkeuksena mai-
nittakoon Pohjois-Karjalan Prikaati, 
joka organisaatiokaavioiden sijaan on 

Jalkaväen koulutuksesta
laatinut luettavan ja lämminhen-
kisen tervehdyksen.

Jalkaväen vuosikirja on 
alansa ammattilaisten kirjoitta-
ma artikkelikokoelma, jota on 
mukava ja kiinnostava lukea. 
Kirjan artikkelit ovat lyhyitä ja 
iskeviä. Sisällöltään artikkelit 
ovat täyttä asiaa, joskin niissä 
on pakostakin hieman päällek-
käisyyksiä. Jalkaväen vuosi-
kirjaa voi suositella palkatulle 
henkilöstölle ja puolustusvoi-
mien asioista kiinnostuneil-
le reserviläisille. Kirja antaa 
kattavan ja ajantasaisen koko-
naiskuvan puolustusvoimien 
koulutus järjestelmästä sekä 
jalkaväkitaistelijan koulutus-
vaatimuksista.

Kirjaa on saatavissa Jalka-
väkimuseosta Mikkelistä ja 
MP-myymälästä (Pohjoinen 
Hesperiankatu 15, Helsinki).

Ville Vänskä
Kapteeniluutnantti
Yleisesikuntaupseerikurssi 55
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Vastavalmistunut upseeri - viestikapula on sinulla

Matti Savonjousi

Suomenniemen 10 000 vuoden 
jatkumossa Te vasta ylennetyt 
luutnantit olette onnellinen su-

kupolvi. Olette saaneet syntyä luo-
vuuden äärelle, selviytyjien maassa. 
Kaikista maailman ihmisistä, jotka 
asuvat Hankoa pohjoisempana on yli 
puolet suomalaisia. Niin pohjoisessa 
onneksemme asumme. Meitä on vain 
0,08 prosenttia maailman ihmisistä.

Vuonna 1911 Eino Leino kirjoitti 
profeetalliset säkeet:

Karjalan kannas on vaikein paikka, 
Karjalan kannas on kunniapaikka,
taistella Euroopan silmien alla,
vastata sortohon vapautumalla.

Säkeiden profetia toteutui viidesti: 
Sortokaudella torjuttiin venäläistä-
misyritykset. Vapaussodassa torjuttiin 
maailman vallankumouksen leviämi-
nen ensimmäisen kerran rajoillamme. 
Seurasi talvisota. Seurasi jatkosota. Pit-
kässä kylmässä sodassakin pidimme 
suomalaisen linjan. Kerron sodistamme 
kaksi esimerkkiä.

— En tietenkään nuorena rivimie-
henä ollut henkilökohtaisissa kosketuk-
sessa uuteen komentajaamme, mutta 
silti olen hänen läheisyydessään ko-
kenut erään elämäni syvimmistä ja 
totisimmista hetkistä. Komentaja oli 
äskettäin nimitetty Kannaksen suur-
hyökkäyksen pahimman avausryöpyn 
niskaansa saaneen ja hajalle menneen 
10. divisioonan komentajaksi. Divisi-
oona oli vetäytynyt Viipurinlahdelle, 
ja sitä koottiin ja paikkailtiin samal-
la, kun se koko ajan joutui torjunta-
tehtäviin. Osasto kerrallaan joukkoja 
lepuutettiin ja taisteluhenkeä taottiin 
vaiheessa, jossa suurhyökkäys alkoi 
menettää terää. Eräälle Karjalan niitylle 
oli koottu jäljellä olevat Jalkaväkiryk-
mentti 1:n osat. Uusi komentaja saapui 
rivistöjen eteen ja katsasti ne hitaasti 
kävellen ruodusta ruotuun. Sitten hän 
piti puheen, joka tuntui varpaissa asti. 
”Tästä ei sitten peräännytä”, hän sanoi, 

”ei nimittäin voida”. ”Siellä on seuraa-
vassa linjassa äitimme, siskomme, lap-
semme ja vanhempamme, koko avoin 
Suomen sydän. Tähän kuollaan. Minä 
olen tullut tänne kuolemaan. Juoksut 
on juostu, hyvät veljet. Nyt on aika olla 
taas suomalainen maan puolustaja. Jos 
joku pakenee, minä olen itse pidättä-
mässä, näin on minun osani ja arpani.”

Siinä nuoren sotilaan aataminome-
na kuplahti pari kertaa. Mutta myön-
tää täytyi, että niin on. Totuus lyötiin 
kuivan karskisti äkkiä jokaisen silmän 
eteen. Ei puhunut sotahullu, vaan soti-
las ja järkevä realisti, jolle oli annettu 
tehtävä. Hän oli isäni.

Karjalan Seivästöltä lähtenyt, Ren-
gossa asuva Marjatta Mannila kertoo:

— Isä kuoli ilmapommituksissa, 
veli kaatui. Monesti olen ajatellut, 
kuinka noiden viikkojen rasituksen 
ja henkisen paineen on voinut kestää. 
Entä mummo? Hän menetti kotinsa, 
miehensä, poikansa, kolme vävypoikaa 
ja kolme tyttären poikaa.

Kohtalokkaita kokemuksia on 
kansallamme sadoin tuhansin. Karja-
la meni, mutta Suomi säästyi ja voitti 
rauhan – ja tulevaisuudenkin. Suomen 
tie on viime vuosisadan eurooppalainen 
sankaritaru. Suomi kesti. Mikä auttoi? 
Mikä turvasi tulevaisuuden? Mikä on 
1900-luvun perintö?  

Suomalainen testamentti 
2000-luvulle

• Tunne juuresi – perheesi, kansasi, 
Euroopan, maailman historiaa.

• Usko Jumalaan, syvimpiin, ikuisiin 
arvoihin – sitoudu. 

• Arvioi aikaasi avarasti – omaasi, 
perheesi, ympäristösi, kansasi, pal-
lomme.

• Rakenna tulevaisuutta – rakkaudel-
la, lämmöllä.

Yliopistolaki sanoo näin: Tarkoi-
tuksena on palvella Isänmaata ja sitä 

kautta ihmiskuntaa. Sankarivainajat, 
sotainvalidit, tammenlehväsukupol-
vi antoivat jälkeläisilleen huikean 
perinnön – mahdollisuuden kehittää 
maatamme luovalla, omaperäisellä, 
suomalaisella tavalla. Siinä jälki polvet 
ovat onnistuneet suurenmoisesti.

Olen viime vuosina kerännyt yli  
50 tilastollista tietoa maastamme YK:n 
yli 190 kansakunnan joukossa. Niissä 
Suomi sijoittuu usein ensimmäiseksi 
tai aivan kärkeen. Suomalainen luova, 
tuloshakuinen ratkaisumalli toimii niin 
tekniikan kuin humanismin vainioilla. 
Kerron joitakin esimerkkejä:

• Vuonna 1999 Sitran yliasiamies 
arvioi: 2000-luvulla Suomi on osaa-
misyhteiskuntana ehkä maailman 
osaavin, joustavin sekä vaurain. – 
Sitä oli vaikea uskoa!

• Vuonna 1998 Helsingin lentokenttä 
arvioitiin maailman parhaaksi.

• Vuonna 2000 Suomi oli maa-
ilman vähiten korruptoitunut maa 
– kahdeksan eri tutkimuslaitoksen 
mukaan.

• Vuoteen 2000 suomalaiset olivat 
voittaneet ralliautoilun maailman-
mestaruuden 12 kertaa 22:sta,  
”If you want to win, find a Finn”!

• Suomi on teknologisesti maa-
ilman kehittynein maa verrattaessa  

Everstiluutnantti Matti Savonjousen tervehdys 
kummikurssien 94. Kadettikurssin ja 77. 

Merikadettikurssin valmistujaisjuhlassa 26.8.2010.
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72 maata.
• Suomi on kilpailukykyvertailussa 

toisena 49 maan joukossa arvioi-
taessa 314:ää eri kohdetta.

• Vuonna 2004 Suomi oli ykkönen 
40 maan oppimisvertailussa.

• Vuonna 2009 valmistui maailman 
suurin matkustajalaiva Suomesta, 
jossa on muun muassa metsäinen 
keidas 12 000 taimineen.    

• Vuonna 2009 Suomi oli ykkönen 
brittiläisen Legatum-tutkimus-
laitoksen vaurausindeksissä.

• Vuonna 2010 Newsweek-lehden 
tutkimuksessa Suomi todettiin 
maailman parhaaksi maaksi sadan 
maan joukossa.

Katse eteenpäin – 
tulevaisuuteen

Vastavalmistuneen upseerin on kehit-
tyäkseen jatkuvasti kysyttävä itseltään 
seuraavat viisi esimieskysymystä:

• Olenko kannustava esimerkki?
• Kehitänkö alaisiani, itseäni, jouk-

koani? 
• Luonko me-henkeä yli aineellisten 

ja henkisten rajojen?
• Rakennanko tulevaisuutta lämmöl-

lä?
• Toiminko eestä isänmaan ja ihmis-

kunnan?

Upseerin uran alun ankeudesta 
kerron kurssitoverini, nykyisen eversti 
Juhani Kinnarin sanoin: 

— Meitä saapui Kadettikoulusta 
kolme vänrikkiä junalla Ouluun aamul-
la kello 4.00. Koska emme tienneet, 
oliko prikaatin esikunta vielä kaupun-
gissa vai oliko se jo siirretty uudelle 
Hiukkavaaran kasarmialueelle, päätim-

me soittaa päivystävälle upseerille. Hän 
ei vastannut, oli kierroksella. Kysyin 
puhelinkeskuksesta: ”Missä esikunta 
sijaitsee, kaupungissa vai Hiukkavaa-
rassa?” ”Mikä esikunta?” kysyi unelias 
varusmies. ”No se, jossa komentajana 
on eversti Hannila.” Pitkä hiljaisuus, 
mutta varoituskellot eivät kilisseet. 
Kello oli 4.15. kun puhelimesta kuului: 
”Eversti Hannila”. Sotilaskoulutus oli 
opettanut, että vänrikki ei voinut lyödä 
luuria korkean esimiehen korvaan – 
vaikka olisi pitänyt! ”Herra eversti, 
vänrikki Kinnari, ilmoittaudun saapu-
neeni varuskuntaan.” Herrasmiehenä 
eversti otti ilmoituksen vastaan, toivot-
ti tervetulleeksi ja totesi rauhallisesti: 
”Tapaamme sitten esikunnassa virka-
aikana.” Näin saavutin kuuluisuutta 
heti ensimmäisenä palveluspäivänäni.

 
Myöhemmästä upseerielämän 

huikaisevasta monimuotoisuudesta 
mainitsen muutamia kurssiveljieni 
”tähtihetkiä”: noin 30 prosenttia palveli 
ulkomailla, koululaivan haku Jenkeistä 
ja migit Kazakstanista, SEV-maiden 
kuljetusten järjestelyä, suomalais-
hävittäjät Moskovan yllä, yösuunnis-
tuksen SM, Viru-hotellin KGB-huone, 
Paapan kapakka Tampereella, Viron 
armeijaa luomassa, kuningatar Elisa-
bethin isännyys, Suomen vastakaupan 
puheenjohtajuus, kaksi Kadettikunnan 
kunniajäsentä.

Ikiomille ja siksi pyrkiville

Upseeri vieressäsi, tänään valmistu-
nut, on valmistunut erääseen kaikkein 
kiehtovimpaan tehtävään – ei työhön 
vaan sanonnallisestikin poikkeavasti – 
palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa, 

kasvattamaan maamme parasta nuori-
soa, turvaamaan rauhaa pallollamme ja 
ääritapauksessa lähettämään alaisensa 
tai itsensä kuolemaan. Sotilaan tehtä-
vää kuvataan Partisaanivalssissa hyvin 
kauniisti: 

Tänään en voi luokses tulla
Yöhön synkkään tieni käy
Tuskin oikein ymmärsitkään
Mitä vaatii meiltä maa
En voi viipyä nyt pitkään
Mua veljet odottaa

Jollen saavu toukokuuhun
Veli pellot muokatkoon
Poimi tähkä kämmeneen
Anna suudelmasi sille
Elän siinä edelleen.

Ikioma, pyydän, yritä sydämelläsi 
ymmärtää upseerisi ainutlaatuista pal-
velutehtävää ja tue häntä. Sinä upseeri 
– mies tai nainen – rakasta hellästi läpi 
vuosikymmenien. 

Lopuksi

Hyvä kadettiveli, ystävä. Yli 230 
vuoden kadettikurssien veljesketjussa 
viestikapula on nyt Sinulla. Sait sen 
tänään ja viet sitä työn- ja elämäniloa 
tuntien noin vuoteen 2045. Pyri ul-
komaanpalvelukseen, jopa pallomme 
rauhanturvajoukkojen tai ehkä tulevai-
suudessa pallomme poliisijoukkojen 
komentajaksi. Olkoon palveluspaikkasi 
mikä hyvänsä, niin Sinä täytät tehtä-
vän! On aika katsoa tulevaisuuteen.

Matti Savonjousi
Kadetti 3853

RAIKKA OY



Hinta 50 € + postikulut. Tilaukset: 
kannatus.yhdistys@ruk.inet.fi 

tai (05) 354 7067

La 18.6. 
museo 50 vuotta!  

Panssari-
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Hattulantie 334, Parola, puh. 040 5681 186

                           

Panssarimuseo
                           

Panssarimuseo
Since 1961Since 1961

Telamarssi klo 13
              

              museoon vapaa pääsy

www.panssarimuseo.fi
Sotahistor iaa
parhaimmillaan 
- tule ja tutustu!  

Sotahistor iaa  
parhaimmillaan 
- tule ja tutustu!  

 

Museossa näytteillä ensimmäistä kertaa 

Parolannummella

La 2.7. Perhepäivä

Kohtauspaikka

Mikkeli
• Päämajamuseo
• Jalkaväkimuseo
• Viestikeskus Lokki
• Mannerheimin 
 salonkivaunu
• Mikkelin klubi

Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla

HANGON RINTAMAMUSEO  
HANGÖ FRONTMUSEUM

• Kylmä sota - Det kalla kriget  1947-1994
• Uponneet sotalaivat Suomen lahdessa 

• Sänkta krigsfartyg i Finska viken

• Naisten sota - Kvinnornas krig 1939 -1945

Yhteystiedot
Museo 019-244 3068  •  Toimisto 019-231 301  •  Ryhmätilaukset 041-480 1237

Museo: Lappohja  •  Tsto: Esikunnankatu 10, 10300 Karjaa
Aukiolot: 23.5.–5.9. joka päivä klo 11.30 – 18.30
Syyskuun loppuun lauantaisin ja sunnuntaisin.  

Muut ajat tilauksen mukaisesti.



Mannerheim-
museo

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

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

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

Porkkalan 
vuokrakausi ja 
Neuvostoliiton 

sotilastukikohta  
1944–1956

Näyttely avoinna 
kesälauantaisin 

klo 11-15 
(ei juhannuksena), 

muulloin 
sopimuksen mukaan. 

Osoite: Ragvaldsin museoalue, 
Överbyntie 140, 02400 Kirkkonummi. 

Lisätietoja 040-1269333.  www.kirkkonummi.fi/ragvalds

RAJAMUSEO

Niskapietiläntie 32, Immola,
55910 Imatra
www.raja.fi

Hinta 50 € + postikulut. 
Tilaukset: kannatus.yhdistys@ruk.inet.fi 
tai (05) 354 7067



SUOMEN MARSALKKA MANNERHEIMIN SOTATIETEELLISEN 
RAHASTON APURAHAT VUONNA 2011

1. Rahaston tarkoitus ja toiminta

Suomen marsalkka Mannerheimin sotatieteellinen rahasto sai alkunsa vuonna 1937 
Suomen puunjalostusteollisuuden 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 sotatieteellistä 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 tutki-
mukseen, josta on olemassa ainakin alustava tutkimussuunnitelma.

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

Hakemus laaditaan sähköiselle lomakkeelle jonka saa ottamalla yhteyttä rahaston 
sihteeri-varainhoitajaan. Yhteystiedot ovat: 

Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen Rahasto 
Eversti Pekka Toveri
PANSSARIPRIKAATI
PL 5
13701 Parolannummi
Puh: 040 5056 396
Sähköposti: pekka.toveri@mil.fi

Anomukset käsitellään pääsääntöisesti kahdesti vuodessa kesä- ja marraskuussa. Hake-
mukset pyydetään lähettämään rahaston sihteeri-varainhoitajalle 16.10.2011 mennessä. 
Sihteeri-varainhoitaja vastaa mielellään mahdollisiin apurahoja koskeviin kysymyksiin 
ja tiedusteluihin.

 
 

Suomen Marsalkka Mannerheimin
Sotatieteellinen Rahasto



Kylkirauta 2/2011 86

ajankohtaista

Constantem Decorat Honor
Kenraaliluutnantiksi
Mika Otto Matti Peltonen  64.k 4.6.2011
Raimo Kalervo Jyväsjärvi  63.k 4.6.2011

Kenraalimajuriksi
Markku Ilmari Nikkilä  64.k 4.6.2011
Seppo Risto Juhani Toivonen 64.k 4.6.2011

Prikaatikenraaliksi
Harri Kalevi Ohra-aho  66.k 4.6.2011
Jukka Ojala   67.k 4.6.2011

everstiksi
Risto Olavi Kolstela   71.k 4.6.2011
Erkki Tuomas Petteri Koskinen  70.k 4.6.2011
Kaarle Olavi Lagerstam   71.k   4.6.2011
Petri Tapani Lammi   71.k 4.6.2011
Timo Juhani Mustaniemi   69.k 4.6.2011
Hannu Kalevi Ojala   68.k 4.6.2011

kommodoriksi
Erkki Heikki Juhani Mikkola  54.mek 4.6.2011

everstiluutnantiksi
Kari Tapio Aho    77.k 4.6.2011
Henrik Johannes Elo   79.k 4.6.2011
Timo Markus Hakalahti  77.k 4.6.2011
Janne Petteri Hakaniemi   77.k 4.6.2011
Timo Tapio Heijari   77.k 4.6.2011
Vesa Pekka Helminen   77.k 4.6.2011
Jarmo Rainer Jaakkola  63.k 4.6.2011
Veijo Juhani Jokinen   68.k 4.6.2011
Jarmo Juhani Kiikka   77.k 4.6.2011
Kari Timo Litendahl  77.k 4.6.2011
Juhapekka Lötjönen  77.k 4.6.2011
Janne Heikki Myller   77.k 4.6.2011
Jaakko Juhana Nenonen  77.k  4.6.2011
Harri Ilmari Nuutinen  77.k 4.6.2011
Markku Juhani Pajuniemi  77.k 4.6.2011
Ari Pekka Pellinen  55.mek 4.6.2011
Hannu Olavi Peltonen  69.k 4.6.2011
Petri Kalevi Rantanen  77.k 4.6.2011
Mikko Antero Rastas  75.k 4.6.2011
Kari Juhani Silvennoinen  63.k 4.6.2011
Jari Marko Juhani Sormunen 73.k 4.6.2011
Juhana Matias Skyttä  77.k  4.6.2011
Kimmo Tuomas Tarvainen  77.k 4.6.2011
Vesa Petteri Valtonen   77.k 4.6.2011
Markku Tapio Viitasaari   77.k 4.6.2011
Jari Petri Kalevi Virolainen 77.k  4.6.2011
Ari-Pekka Juhani Väänänen 77.k 4.6.2011

komentajaksi
Jan-Erik Aitos    60.mek 4.6.2011
Jari Henry Danielsson   60.mek 4.6.2011
Hannu Raimo Kalevi Kinnunen 68.k 4.6.2011

Tapio Kalevi Lineri   77.k 4.6.2011
Juha-Mikko Ravanti  60.mek 4.6.2011

majuriksi
Tero Kristian Hirvonen  83.k 21.3.2011
Heikki Tapani Kammonen  81.k 21.3.2011
Timo Väinö Juhani Keinonen 80.k 21.3.2011
Janne Mika Antero Kurvinen 82.k 21.3.2011
Jussi Tuomas Napola  82.k 21.3.2011
Esa Petteri Piiponniemi  81.k 21.3.2011
Aarne Juhana Tiainen  81.k 21.3.2011
Jorma Niilo Tapio Turunen 82.k 21.3.2011
Pasi Tapio Heinua   79.k 4.6.2011
Pekka Antero Holopainen  75.k 4.6.2011
Matti Tapio Isosomppi   81.k 4.6.2011
Kimmo Tapio Juntunen   79.k 4.6.2011
Tomi Timo Tapio Kallunki  79.k 4.6.2011
Pekka Henrikki Kamppinen  81.k 4.6.2011
Jani Jochen Knuuti   81.k 4.6.2011
Kimmo Aki Samuli Kohvakka 75.k 4.6.2011
Mika Henrik Korhonen  75.k 4.6.2011
Mika Marko Tapio Korhonen  81.k  4.6.2011
Jouni Tapani Koskinen   79.k 4.6.2011
Kari Juhani Kuosmanen  75.k 4.6.2011
Mika Petri Kalevi Kuutsa   79.k 4.6.2011
Petri Albin Ilmari Lakkapää  79.k 4.6.2011
Jari Eerik Lehtoväre  75.k 4.6.2011
Jarkko Juhani Lohi   79.k 4.6.2011
Klaus Juhana Hannunpoika Luotola 79.k 4.6.2011
Esa Juhani Nahkala  76.k 4.6.2011
Jari Marko Tapani Nissinen  79.k 4.6.2011
Tuomo Santeri Oksanen   79.k 4.6.2011
Erkki Juhani Pekkanen   86.k 4.6.2011
Niko Petteri Pihamaa   81.k 4.6.2011
Juha Martti Putkisaari   79.k 4.6.2011
Sami Petteri Rivalli   76.k 4.6.2011
Tero Uolevi Tatkiainen   81.k  4.6.2011
Jyri Pentti Viskari  73.k 4.6.2011

komentajakapteeniksi 
Kimmo Sakari Ahvonen  63.mek 21.3.2011
Petri Juhana Roland Härmä 63.mek 21.3.2011
Tomi Tero Tapio Kivenjuuri 66.mek 21.3.2011
Tapio Antti Alho    86.k 4.6.2011
Sami Juhani Järvenpää  64.mek 4.6.2011
Juha Matti Seppänen   79.k 4.6.2011
Heikki Tapio Vierelä   62.mek 4.6.2011

kapteeniksi
Eero Heikki Sakari Ahtiainen 89.k 21.3.2011
Mikko Petteri Kallinen  89.k 21.3.2011
Jari Jaakko Antero Lauri  89.k 21.3.2011
Samuli Markus Mikael Murtonen 89.k 21.3.2011
Jari Pekka Nousiainen  89.k 21.3.2011
Antti Samuli Ahtola   89.k 4.6.2011
Antti Aleksi Alahonko   89.k 4.6.2011
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Ville Matias Alapiha   89.k 4.6.2011
Tuukka Tapani Antikainen  89.k 4.6.2011
Tommi Samuli Eskola   89.k 4.6.2011
Johanna Marianne Franzén  89.k 4.6.2011
Kimmo Johannes Frilander  89.k 4.6.2011
Juha Nikolai Grönroos   89.k 4.6.2011
Pasi Johannes Jalkanen   89.k 4.6.2011
Jaakko Johannes Jokela   89.k 4.6.2011
Pekka Juhani Jokinen   89.k 4.6.2011
Mikko Johannes Jurmu   89.k 4.6.2011
Sebastian Juhani Kekki   89.k 4.6.2011
Jari Matti Petteri Kokkonen  89.k 4.6.2011
Ville Juhani Korhonen   89.k 4.6.2011
Staffan Henrik Kullström   89.k 4.6.2011
Simo Mikko Petteri Lapatto  89.k 4.6.2011
Juha Jaakko Lepistö   89.k 4.6.2011
Minna Katriina Liimatainen  89.k 4.6.2011
Lasse Markus Louhela   89.k 4.6.2011
Jani Juhani Mikkonen   89.k 4.6.2011
Vesa-Pekka Muona   89.k 4.6.2011
Jaakko Tapani Mussaari   87.k 4.6.2011
Tuomas Antero Mäkinen   89.k 4.6.2011
Sami Petteri Nenonen   91.k 4.6.2011
Ville-Pekka Nevalainen   89.k 4.6.2011
Mika Henrik Nortunen   89.k 4.6.2011
Matti Paavali Ojala   89.k 4.6.2011
Jussi Tuomas Partanen   89.k 4.6.2011
Otto Julius Pekkarinen   89.k 4.6.2011
Tuomas Antero Pernu   92.k 4.6.2011
Eero Iisakki Pietilä   89.k 4.6.2011
Timo Aleksi Punnala   91.k 4.6.2011
Jarmo Sakari Puistovirta   89.k 4.6.2011
Esa Juhani Rajala    89.k 4.6.2011
Jaakko Pekka Rautanen   91.k 4.6.2011
Jukka Tapani Sahinoja   89.k 4.6.2011
Mika Markus Salonen   91.k 4.6.2011
Antti Mikael Seppä   89.k 4.6.2011
Petri Tuomas Sihvonen  79.k 4.6.2011
Jari Petteri Sorvari   89.k 4.6.2011
Katri Emilia Teho   89.k 4.6.2011
Miika Pauli Kalervo Teppo  89.k 4.6.2011
Toni Kristian Tiilikainen  82.k 4.6.2011
Antti Iisakki Turunen   89.k 4.6.2011
Jarmo Markus Tyyskä   91.k 4.6.2011
Mika Eelis Törmänen   89.k 4.6.2011
Matti Johannes Uotila   89.k 4.6.2011
Ville Aleksi Vaittinen   89.k 4.6.2011
Antti Ilmari Vuorenvirta   89.k 4.6.2011
Marko Petteri Välimäki   89.k 4.6.2011

kapteeniluutnantiksi
Mika Petteri Möttönen  72.mek 21.3.2011
Lauri Valtteri Viitala  72.mek 21.3.2011
Heidi Anna Maria Asp   72.mek 4.6.2011
Heikki-Ilari Hirvonen   72.mek 4.6.2011
Aleksi Valdemar Laine   72.mek 4.6.2011
Jari Tapio Räisänen   72.mek 4.6.2011
Rieti Petteri Suuronen   74.mek 4.6.2011
Eero Olavi Ågren   72.mek 4.6.2011

yliluutnantiksi
Antti Aleksi Alatalo   89.k 4.6.2011
Tomi Sakari Aspholm   88.k 4.6.2011
Janne Henrik Haapanen   89.k 4.6.2011
Antti Hermanni Haataja  88.k 4.6.2011
Teemu Pekka Halme   72.mek 4.6.2011
Toni Kristian Hautaniemi   88.k 4.6.2011
Tony Mikael Hietanen   88.k 4.6.2011
Juha-Matti Ilmari Hirvonsalo  88.k 4.6.2011
Tommi Tapio Huttunen   89.k 4.6.2011
Sippo Sakari Juures   89.k 4.6.2011
Risto Mikael Jäntti   90.k 4.6.2011
Laura Annukka Kaalikoski  89.k  4.6.2011
Janne Johannes Kastepohja  90.k 4.6.2011
Jukka-Pekka Katajisto  72.mek 4.6.2011
Lauri Kalle Antero Keinänen  88.k 4.6.2011
Jussi Matias Kitinoja   90.k 4.6.2011
Jussi-Matti Tapio Kontio   89.k 4.6.2011
Ville-Matti Johannes Koski  89.k 4.6.2011
Matti Samuli Kulmanen   89.k 4.6.2011
Juha-Matti Kulppi   89.k 4.6.2011
Antti Nyyrikki Kurkivuori  72.mek 4.6.2011
Janne Mikael Lampinen   88.k 4.6.2011
Tuukka Pekka Lehtinen   71.mek 4.6.2011
Eero Olavi Lehtonen   90.k 4.6.2011
Harri-Antero Lähde   90.k 4.6.2011
Tuomas Santtu Tapani Markkinen 89.k 4.6.2011
Mikko Tapio Johannes Martikainen 75.k 4.6.2011
Juha Tapio Ilmari Mattila   72.mek 4.6.2011
Otto Mikko Moilanen   88.k 4.6.2011
Lauri Olli Mukka   89.k 4.6.2011
Tuomas Ilari Mustonen   88.k 4.6.2011
Harri Lasse Sakari Mykkänen  71.mek 4.6.2011
Juha Petteri Niemi   88.k 4.6.2011
Pekka Nuutti Johannes Niittylä 72.mek 4.6.2011
Juha Pekka Ensio Nikonen  88.k 4.6.2011
Mika Johannes Nimell   90.k 4.6.2011
Janne Mikael Nordman   73.k 4.6.2011
Esa Vihtori Norokorpi   88.k 4.6.2011
Heikki Sakari Nousiainen   89.k 4.6.2011
Jussi Uolevi Nurminen  73.mek 4.6.2011
Moritz Oranen    71.mek 4.6.2011
Timo Tapani Osmala  88.k 4.6.2011
Tuukka Juho Armas Palonen  88.k 4.6.2011
Harri Esko Olavi Partanen  89.k 4.6.2011
Antti Tuomas Parviainen   89.k 4.6.2011
Niko Aleksanteri Pekkala   90.k 4.6.2011
Jari-Pekka Pelo    90.k 4.6.2011
Eino Pereläinen    71.mek 4.6.2011
Lauri Pekka Johannes Perälä 90.k 4.6.2011
Toni Pauli Kristian Puranen  89.k 4.6.2011
Kalle Matias Raninen   88.k 4.6.2011
Matti Olavi Rantanen   88.k 4.6.2011
Anne Maria Helena Reijo   89.k 4.6.2011
Salla Riikka Riikonen   89.k 4.6.2011
Mikko Oskari Rikkonen   89.k 4.6.2011
Marko Juhani Ruuskanen  89.k 4.6.2011
Juhana Ilmari Ryynänen   89.k  4.6.2011
Topi Akseli Räsänen  89.k 4.6.2011
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Kylkirauta onnittelee ylennettyjä ja toivottaa reserviin siirtyneille parhainta menestystä!

Markku Antero Saarelainen  89.k 4.6.2011
Jussi Olavi Saarijärvi  90.k 4.6.2011
Tony Marko Mikael Saarinen  89.k 4.6.2011
Juha Kalevi Matias Saarimaa  89.k 4.6.2011
Janne Johannes Savolainen  88.k 4.6.2011
Sampo Tuomas Sipari   71.mek 4.6.2011
Jukka Vesa Johannes Sorsa  88.k 4.6.2011
Antti Tapio Suikkari   88.k 4.6.2011
Juho Aleksi Suvanto   88.k 4.6.2011
Petri Mikko Mikael Syrjäläinen 90.k 4.6.2011
Arttu Ilmari Säteri   90.k 4.6.2011
Jarkko Tapio Tahvanainen   89.k 4.6.2011
Jussi Ilmari Tapio   89.k 4.6.2011
Juho Tapio Talvitie   89.k 4.6.2011
Johanna Irmeli Tervakangas  89.k 4.6.2011
Seppo Kalevi Tolppi   88.k 4.6.2011
Ville Juha Santeri Tolvanen  89.k 4.6.2011
Juho Samuel Vanhatalo  73.mek 4.6.2011
Antti Risto Matias Vasara   88.k 4.6.2011
Arto Juhani Vesanen   71.mek 4.6.2011
Veli Markus Viinikka   89.k 4.6.2011
Kristian Olavi Virta   90.k 4.6.2011
Mikko Juhani Voutilainen   89.k 4.6.2011
Petri Olavi Väistö   89.k 4.6.2011

Reserviin
Maj Kari-Pekka Ahtikoski  68.k 1.1.2012 
Kom Kari Matti Juhani Eronen 65.k 1.1.2012 
Evl Per Kristian Forsell  67.k 1.1.2012 
Ev Turkka Olavi Heinonen 63.k 1.1.2012 
Evl Vesa Ilkka Tapio Kouhia 67.k 1.1.2012 
Maj Juha Reino Tapani Loponen 68.k 1.1.2012 
Ev Jussi Vilho Ilmari Mäki 64.k 1.1.2012 
Evl Esa-Jussi Nuutila  65.k 1.1.2012 

Evl Kari Juhani Raatikainen 65.k 1.1.2012 
Evl Jari Kalevi Rankila  67.k 1.1.2012 
Evl Keijo Sakari Saarijärvi 68.k 1.1.2012 
Maj Veli-Jussi Tapani Hokkanen 68.k 1.10.2011 
Evl Veli-Pekka Luukkonen 68.k 1.9.2011 
Komkapt Juha Jaakko J  Niemelä 51.mek 1.9.2011 
Evl Matti Virolainen  68.k 1.9.2011 
Evl Jukka Pekka Haltia  67.k 1.8.2011 
Kom Juha Sakari Jäppilä  48.mek 1.8.2011 
Maj Markku Tapio Koistinen 66.k 1.8.2011 
Ltn Mikko Olli Henrikki Saariaho 88.k 1.8.2011 
Kenrl Ilkka Erkki Sakari Aspara 58.k 1.7.2011 
Maj Mikko Ensio Himanka 68.k. 1.7.2011 
Kenrl Kiljunen Paavo Kalevi 58.k 1.7.2011
Evl Markus Tapani Renko  66.k 1.7.2011 
Ylil Ilja Juho Aleksi Iljina  72.mek 1.6.2011 
Kom Mika Petteri Raimonpoika Irla 58.mek 1.6.2011 
Evl Keijo Tapio Vilhelm Luukkainen 66.k 1.6.2011 
Maj Pasi Tapio Matero  75.k 1.6.2011 
Ylil Veli Mikko Mäkinen  89.k 2.5.2011 
Maj Juha Petteri Aittola  75.k 1.5.2011 
Ylil Vesa Heikki Helama  88.k 1.5.2011 
Evl Pentti Johannes Koli  74.k 1.5.2011 
Kapt Jari Pekka Juhani Huovinen 87.k 13.4.2011 
Evl Jarmo Juhani Nieminen 67.k 1.4.2011 
Maj Peter Anders Lindblom 67.k 1.4.2011 
Ltn Jussi Eino Kalevi Heikkonen 89.k 27.3.2011 
Kapt Janne Jukanpoika Niinivaara 87.k 21.2.2011 
Evl Jarmo Kalevi Saaristo  69.k 8.2.2011 
Evl Lauri Matti Juhani Kauppinen 67.k 1.2.2011 
Maj Harry Mikael Karlsson 73.k 10.1.2011 
Maj Mikko Tapani Hietanen 76.k 1.1.2011 
Maj Olli Kaleva Viljaranta  66.k 1.1.2011 
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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. 
Merkin kiinnityksessä voi olla  yritys- 
ja paikkakuntakohtaisia eroja.

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

Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadetti-
kunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien 
joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.  Merkin 
käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta. Merkki on saatavissa 
muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

Kunnon ampumataulut
Kivääri 300 m koko: 1150 x1300 mm,

SPOL koko: 570 x 750 mm ja
RK 3 koko: 600 x 600 mm

saat varastostamme
Teollisuustie 2, 02880 Veikkola

Puh.: 020 7891000
Fax.: 020 7891099

E-mail: myynti@pa-hu.
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Hitler ei puhunut liitosta

Tosiasiat ovat tosiasioita ja mielipiteet 
mielipiteitä, ja vaikka mielipiteiden 
olisi hyvä perustua tosiasioille, niitä ei 

pidä sotkea toisiinsa. Toisaalta jokaisella on 
oikeus älyttömiinkin mielipiteisiin, mutta to-
siasioiden muunteluun kunniallinen ihminen 
ei syyllisty.

Kyynisen näkemyksen mukaan historiallis-
ta totuutta ei kuulemma ole edes olemassa, on 
vain tulkintoja eli vanhanaikaisesti sanottuna 
mielipiteitä. Tämä ei onneksi ole totta. Tie-
detään varmasti, että Neuvostoliitto hyökkäsi 
Suomeen 30. marraskuuta 1939 tai että Man-
nerheim syntyi 4. kesäkuuta 1867. Tosin jopa 
viralliset syntymäpäivätiedotkaan eivät aina 
pidä paikkaansa, kuten oli laita esimerkiksi Sta-
linin kohdalla. Mutta mieshän ”tulkitsi” historiaa muutenkin 
omaperäisesti, miksei sitten myös omaa syntymäpäiväänsä.

Stalinin itsensä ilmoittama virallinen syntymäpäivä oli 21. 
joulukuuta 1879. Päivämäärä pääsi kaikkiin häntä käsitteleviin 
teoksiin, ja viime sotien aikana meikäläisetkin rintamamiehet 
olivat aina erityisen varuillaan silloin, kun koitti neuvostojoh-
tajan syntymäpäiväksi ilmoitettu päivä. Todellinen päivämäärä 
olisi ollut kuitenkin 6. joulukuuta ja todellinen syntymävuosi 
1878. Näin joka tapauksessa nykyään sanotaan. Mutta ehkä 
viisainta Stalinista puhuttaessa on tyytyä vain yhteen varmaan 
tosiasiaan, nimittäin siihen, että ainakin mies on ollut olemassa.

Myös omassa pienessä suomalaisessa piirissämme on 
omaksuttu tosiksi eräitä ”tietoja”, jotka tarkemmassa tarkas-
telussa eivät osoittaudukaan tosiksi. Eräs näistä ”tiedoista” on 
nyt kesäkuussa ajankohtainen, kun muistellaan seitsemänkym-
mentä vuotta sitten alkanutta jatkosotaa. Aihetta käsittelevässä 
kirjallisuudessa on nimittäin toistamiseen väitetty, että Hitler 
olisi ensimmäisen sotapäivän aamuna pitämässään puheessaan 
sanonut, että ”yhdessä (im Bunde) suomalaisten toveriensa 
kanssa seisovat Narvikin voittajat Pohjoisen jäämeren äärellä.” 
Sitaatti on professori Arvi A. Korhosen tunnetusta teoksesta 
”Barbarossa-suunnitelma ja Suomi”, joka ilmestyi vuonna 1961.

Korhosen päälähteenä oli ilmeisesti Risto Rytin lausun-
to sodan jälkeen järjestetyssä näytösoikeudenkäynnissä. Ryti 
muisteli tuolloin ”sävähtäneensä” kuultuaan Hitlerin nimen-
neen Suomen ja Saksan suhteen liittosuhteeksi (”im Bunde”). 
Varmaan Korhonen on saanut vahvistusta käsitykselleen Hit-
lerin sanoista myös Saksan entisen lähettilään Wipert von  
Blücherin vuonna 1950 ilmestyneiden muistelmien suomen-
noksesta, missä myös puhutaan Hitlerin julistamasta ”liitosta” 
ja sanan suomalaisille aiheuttamasta päänsärystä.

Oli miten oli, käsite ”im Bunde” oli ilmestynyt alan suo-
malaiseen kirjallisuuteen, ja sinne se myös jäi. Vastaansa-
nomattomaksi faktaksi sen niittasi professori Mauno Jokipii 
monumentaalisessa teoksessaan ”Jatkosodan synty” vuonna 
1987. Siihen useimmat myöhemmät kirjoittajat ovat viitanneet, 
mikäli he ovat lähteensä maininneet. Nykyään he voisivat viitata 
myös saksalaisen tohtori Michael Jonasin väitöskirjan ”Kol-
mannen valtakunnan lähettiläs” viime vuonna ilmestyneeseen 
suomennokseen, missä samoin käytetään ”liitto”-käsitettä.

Vika on kuitenkin siinä, että Hitler ei käyt-
tänyt sanaa ”im  Bunde”. Asian selville saami-
nen on suhteellisen yksinkertaista eikä vaadi 
erityistä tutkijan koulutusta. Hitlerin puheet 
julkaisi 1960-luvulla tosin usein tökerösti ly-
hennellen ja vielä tökerömmin kommentoiden 
Max Domarus. Oikea sanamuoto olisi silti löy-
tynyt sieltä, mutta löytyisi se myös Hitlerin 
sodan ajan puheiden vuonna 1943 julkaistun 
kolmannen osan sivuilta. Puheen äänitekin on 
ollut kaupallisessa myynnissä, joten sen aitous 
on tarkistettavissa sitäkin kautta. Hitler itse ei 
puhettaan pitänyt, vaan sen luki Saksan ra-
diossa tohtori Joseph Goebbels.

Sana, jota Hitler käytti, oli ”im Verein”. 
Se ei ole synonyymi käsitteeseen ”im Bunde” 

kanssa, vaan sen merkitys on astetta lievempi. Esimerkiksi Afga-
nistanissa olevan suomalaisjoukon voitaisiin sanoa toimivan ”im 
Verein” muiden maiden vastaavissa tehtävissä olevien joukkojen 
kanssa mutta ei ”im Bunde”. Sana ”yhdessä” on paras käännös, 
joka tulee mieleeni käsitettä ”im Verein” suomennettaessa.

On jokseenkin varmaa, että puhettaan valmistellessaan 
Hitler ei jättänyt yhtäkään sanaa sattuman varaan. Mahdollisesti 
hän tuolloin piti puhettaan elämänsä siihen saakka tärkeimpänä 
puheena. Jos asiassa johonkin kannattaa kiinnittää huomiota, se 
on seikka, että Hitler nimenomaan vältti käyttämästä sanontaa 
”im Bunde”, joka varmaan olisi ollut hänelle mieluisampi kuin 
löysempi käsite ”im Verein”. Toisin sanoen Saksan diktaattori 
ei edes retoriikassaan harhautunut julistamaan Suomea maansa 
liittolaiseksi. Aloitetusta yhteistoiminnasta suomalaisten kanssa 
hän luonnollisesti oli yksityiskohtia myöten selvillä, mutta 
sekään ei ollut hänelle kyllin painava peruste puhua ”liitosta”.

Tämä kirjoitukseni on todennäköisesti Don Quijoten turhaa 
taistelua tuulimyllyjä vastaan. Hitlerin väitetty ”im Bunde” 
-käsite on siinä määrin ankkuroitunut suomalaiseen historian-
kirjoitukseen, että sitä ei sieltä vähällä pyyhitä pois. Meistä itse 
kunkin on vaikea pyörtää entisiä pyhiä sanojaan, ja niinpä paras 
odotettavissa oleva tulos on, että ”im Bundeen” sitoutuneet kir-
joittajat vaikenevat koko asiasta. Ainakaan ei ole odotettavissa, 
että ryhdyttäisiin analysoimaan sitä, miksi Hitler ei kutsunut 
Suomea liittolaisekseen.

Ne poliittiselle valtavirralle uskolliset historioitsijat, jotka 
etsivät vaikka kiven takaa todisteita Suomen ja kauhean natsi-
Saksan liittolaissuhteesta, eivät luonnollisestikaan anna minkään 
kääntää päätään. Joku sentään saattaa vaivautua kertomaan, että 
”im Verein” tarkoittaa täsmälleen samaa kuin ”im Bunde” tai 
jopa vielä enemmän.

Aivan toivotonta olisi yritys vaikuttaa valtamedian palve-
luksessa oleviin toimittajiin, joiden ylimielisen kaikentietäväi-
syyden takana asustavat enimmäkseen poliittinen opportunismi 
ja älyllinen keskinkertaisuus. Kuten Stalin on oikeaoppisen 
stalinistin mielestä edelleen syntynyt 21.12.1879, siten Hitlerin 
”im Bunde” -sanontaa tullaan Suomessa siteeraamaan näky-
mättömissä olevaan tulevaisuuteen saakka.

Sampo Ahto
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s. 22.8.1919
k. 23.3.2011
Kad.nro 2784
27. Kurssi

Kontio
Matti
Majuri
s. 13.8.1921
k. 1.12.2010
Kad.nro 425me
17. Mek

Klenberg
Bo Gotthelm
Kontra-amiraali
s. 10.10.1924
k. 31.1.2011
Kad.nro 491 me
18. Mek

Kirjavainen
Erkki Ilmari
Kenraaliluutnantti
s. 1.1.1926
k. 17.5.2011
Kad.nro 3042
29. Kurssi

Henttonen
Juha-Kalevi
Majuri
s. 18.10.1926
k. 15.3.2011
Kad.nro 3090
30. Kurssi

Raatikainen
Väinö Valio (Tysse)
Eversti
s. 16.12.1929
k. 7.4.2011
Kad.nro 3317
37. Kurssi

Seppänen
Aarre Juhana
Everstiluutnantti
s. 13.6.1931
k. 15.4.2011
Kad.nro 3322
37. Kurssi

Turpeenniemi
Paavali Walter
Eversti
s. 25.1.1929
k. 20.3.2011
Kad. nro 3329
37. Kurssi

Poikonen
Veikko Elias
Everstiluutnantti
s. 21.12.1931
k. 19.2.2011
Kad.nro 3547
40. Kurssi

Hölttö
Matti Rainer
Majuri
s. 5.1.1930
k. 25.2.2011
Kad.nro 3796
44. Kurssi

Turunen
Pentti Allan Johannes
Majuri
s. 25.9.1934
k. 14.2.2011
Kad.nro 3865
44. Kurssi

Tuomi
Osmo Onni
Kommodori
s. 20.8.1937
k. 19.3.2011
Kad.nro 619me
29. Mek

Nuotio
Jarmo Juhani
Kapteeni
s. 3.1.1936
k. 22.4.2011
Kad.nro 4353
48. Kurssi

Kandolin
Olavi Salomon
Majuri
s. 7.10.1942
k. 10.3.2011
Kad.nro 4709
50. Kurssi

Karnaranta
Hannu Kalervo
Komentaja
s. 29.3.1949
k. 24.2.2011
Kad.nro 818me
44. Mek

Tuure
Ismo Juha Sakari
Majuri
s. 20.10.1953
k. 3.3.2011
Kad.nro 6374
63. Kurssi

Vuoristo
Arttu Sakari
Kadetti
s. 18.1.1987
k. 25.1.2011
97. Kurssi



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

The AT4 system provides a unique flexibility to the dismounted 
close combat. This flexibility is achieved through the confined 
space capability in combination with the heavy firepower. 

With AT4, the single soldier is equipped with the capability to 
execute a wide range of tasks such as defeating enemies within 
building structures and creation of new points of entry in  
brick-walls, and destruction of light armoured vehicles – all with 
the same system.

Firepower 
with flexibility

www.saabgroup.com
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