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pääkirjoitus

Missä on mun hevonen?

S

urulliset perhesurmat, moottoritiellä väärään suuntaan kaahannut
autoilija, suojatiellä onnettomuuteen joutuneet lapset, itsemurhaan johtanut koulukiusaaminen ja Hyvinkään
tappolaukaukset ovat kauhistuttaneet ja
puhuttaneet ihmisiä. Käsittämättömiä
tekoja on pyritty analysoimaan, mahdollisia virheitä löytämään ja ennakoivaa
puuttumista ihmisten huonoon oloon
kehittämään. Lääkkeeksi tarjotaan muun
muassa kiristyvää lainsäädäntöä, mielenterveystyön tehostamista ja sosiaalihuollon herkempää puuttumista perheiden
tilanteisiin. Hurjimmissa visioissa asekaappeja koristaa jatkossa alkolukko.
Nopeasti arvioiden vaikuttaa siltä, että
turvallisuus olisi saavutettavissa kielloilla, valvonnalla ja kaikkivoipaisella viranomaistyöllä.
Puolustusvoimissa tuhannet ihmiset käsittelevät päivittäin ampuma-aseita, räjähteitä, vaarallisia kemikaaleja,
raskaita koneita, puukkoja, kirveitä, moottorisahoja ja muita
erittäin vaarallisia välineitä. Vakavia tahallisia vahingontekoja on kuitenkin perin harvoin. Se ei välttämättä johdu
siitä, että kiellämme kaiken vaarallisen, vaan siitä, että ymmärrämme käsittelevämme ihmistä. Kuinkahan moni siviili
on sisäistänyt sen, kuinka paljon laillistettu väkivaltakoneistomme tosiasiassa käyttää voimavaroja ihmisten – ei aseiden
tai taisteluvälineiden – mielekkääseen johtamiseen ympäri
vuorokauden vuoden kaikkina päivinä? Me tiedämme, että
ihminen on kaikkien aikojen sotakone. Ihminen ei toimi
pelkillä tiukan sotilaallisilla käskyillä ja näkkileivällä. En
tietenkään kiistä kieltojen ja erityisesti valvonnan merkitystä. Valvonta on parhaimmillaan johtajan osallistumista
joukon toimintaan: kuuntelemista, keskustelua, välittämistä,
taakanjakamista ja jopa empatiaa.
Jos ihminen on rikki, korjaaminen on vaikeaa. Normaalioloissa me – Puolustusvoimien edustajat – voimme
passittaa tuhoajatuksia hautovan nuoren siviiliin, jossa hän
joko päätyy yhteiskunnan turvaverkkoon tai sitten ei. Vielä
parempi olisi, jos hän päätyisi perheensä ja ystäviensä turvaverkkoon. Jos ne puuttuvat tai ne eivät toimi riittävästi,
on yhteiskunnan – siis meidän muiden suomalaisten ihmisten – voitava auttaa. Ei yhteiskunta ole pelkkä kasvoton
mekanismi, jonka rattaissa pieniä kansalaisia jauhetaan
tomuksi. Yhteiskunnan turvaverkko ei seiso itsekseen, vaan
jokaisessa kulmassa ja solmukohdassa on ihminen omine
iloineen ja suruineen, tavoitteineen ja haaveineen, voimineen ja tietoineen.
Pyrimme tiedon ja näkemysten välittämiseen. Monet
upseerit ovat joko jättäneet aktiiviuran tai jatkaneet työelämäänsä turvallisuuden ammattilaisina muissa tehtävissä.

Tässä numerossa Kimmo Kohvakka
kertoo oman tarinansa. Lainaan yhtä
hänen nuorena miehenä kokemaansa
pohdinnan hetkeä: ”…tärkeimpiä opetuksia minulle oli se, kuinka yksin Helsingissä 40 000 kunnallista ammattilaista
tekee joka päivä kokonaisturvallisuuden
kannalta keskeistä työtä omalla sektorillaan”. Toivon, että Kimmon kirjoitus
osaltaan todistaa sen, ettemme seiso yksin
miettiessämme Suomen ja suomalaisten
parasta. Yhdessä olemme enemmän.
Kylkirautakin on osoitus siitä, että
yhdessä saamme aikaan enemmän. On
mukavaa huomata, että julkaistut artikkelit herättävät keskustelua ja kirvoittavat
jatkokirjoituksia. Lehtemme julkaisurytmi ei tietenkään ole nykyaikaiseen
tiedonvälitykseen tottuneelle ainakaan liian kiivas, joten
kirjoittajille jää runsaasti aikaa pureutua aiheisiin. Harva
artikkeleistamme muuttuu vanhentuneeksi kahden lehden
julkaisuajankohdan välissä. Kiivaaseen työskentelyrytmiin
tottuneille upseereille pitkä reagointiaika on jopa harvinainen herkku. Kesälaitumet ja laiturinnokka perinteisesti
verottavat kirjoittajien intoa, mutta tänäkin kesänä pyydän
teitä uhraamaan muutamia tunteja Kylkiraudalle.
Tiedän, että artikkelien valinnalla voidaan vaikuttaa
palautepostin määrään ja laatuun. Tuttu ja turvallinen on
mukavaa, eikä se herätä ainakaan liikaa intohimoja. Omassa
hiekkalaatikossa voi rauhassa leikkiä näkemättä Saharaa
laitojen ulkopuolella. Antakaa sanansäilän sivaltaa asioita
ihmisten asemesta.
Kehotan jälleen erityisesti nuoria upseereja tarttumaan
näppäimistöön ja lähettämään artikkeliehdotuksia toimitukselle. Tiedän, että joukossamme on monia teräviä ajattelijoita, jotka voivat osaltaan osoittaa Strategin tragedian
olettamukset yksipuolisiksi. Esimerkkinä voidaan mainita
kadettipursimies Joona Hämäläinen, joka palkittiin vuoden
2011 nuorena kirjoittajana. Kylkiraudan toimitus onnittelee
kadetti Hämäläistä ansaitusta tunnustuksesta. Mainitsemaani
Strategin tragediaa tässä numerossa ruotii everstiluutnantti
Juha Mälkki.
Turvallista yhteiskuntaa ei rakenneta kiitolaukkaavan
hevosen satulasta. Yhteiskunnan rakentaminen on niin pitkä
ja jatkuva projekti, että kyydittäjäksi kannattaa valita jokin
rauhallinen juhta. Esimerkiksi kilpikonna liikkuu hevosta
hitaammin mutta elää pidempään.

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

Maailma muuttuu, Eskoseni

S

iitä kun Aleksis Kivi nuo sanat
paperille kirjoitti, on kulunut
kosolti aikaa, mutta sanojen
viesti on paikkansa pitävä. Nyt vieläkin
enemmän kuin Aleksis Kiven aikana.
On hämmästyttävää havaita, kuinka
pieneksi ja herkäksi maapallomme on
nykyajan ihmisen käsittelyssä kutistunut. Globaalit asiat, kuten ilmastonmuutos, ihmisoikeudet, väestön kasvu
muuttoliikkeineen, maailman terveystilanne tartuntatauteineen, raaka-aineet,
energiavarat ja eritoten niiden hallinta,
ovat tavalla tai toisella osa jokapäiväistä arkeamme. Maailman talous, sitä
horjuttavat epävarmuustekijät, lukuisat
turvallisuusongelmat terroritekoineen ja
ehtymättömät informaatiovirrat ohjaavat
ajatteluamme ja toimintaamme enemmän kuin ymmärrämmekään.
Me suomalaiset haluamme elää ja kulkea kestävän
kehityksen polulla. Tavoitteemme on olla pohjoismainen
ja eurooppalainen malliyhteiskunta, jossa hyvinvointi
kohtaa tasapainoisesti kansalaisten tarpeet ja tulevaisuuden
kehityshaasteet. Hyvinvoinnin ehkäpä tärkein kulmakivi
on yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuus. Turvallisuus,
jonka todellinen arvo ja merkitys ymmärretään yleensä
vasta silloin, kun se ollaan menettämässä. Turvattomuus
voi kohdistua monella eri tapaa yksilöön, yhteisöön tai koko
yhteiskuntaan. Globaali kehitys on ohjannut turvallisuusajattelua entistä kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Turvallisuus
viranomaiset ovat kehittäneet omia toimintojaan vastaamaan
nykyuhkia ja lisänneet keskinäistä yhteistoimintaa. Kokonaisturvallisuuden ja kustannustehokkaan toiminnan näkökulmasta tämä on erittäin järkevää.  
Suomi ei koe tällä hetkellä sotilaallista uhkaa. Toisaalta
emme voi yksipuolisella päätöksellä sulkea pois tällaisen
uhan mahdollisuutta. Itsenäisenä valtiona Suomella on
vastuu alueestaan ja kansalaistensa elinmahdollisuuksien
turvaamisesta. Puolustusvoimat täyttää yhteiskunnan sille
antamaa tehtävää, joka pohjimmiltaan perustuu yksilön ja
yksilöiden muodostamien yhteisöjen turvallisuustarpeisiin.
Puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää toimintakykyään
jatkuvan parantamisen periaatteella. Aika-ajoin on

kuitenkin tarve isommille uudistuksille,
joilla varmistetaan puolustusjärjestelmän uskottavuuden kestävyys myös
pidemmällä aikajänteellä. Nyt käynnissä
oleva puolustusvoimauudistus luo toimintaedellytyksiä ensi vuosikymmenen
puolustusjärjestelmälle. Uudistuksen
onnistumisen kannalta tulee olemaan
ratkaisevan tärkeää, kuinka hoidamme
perustehtävämme lähivuosina ja millaisiin puolustuksen resurssilinjauksiin
päädytään tulevassa turvallisuus- ja
puolustuspoliittisessa selonteossa.

...mutta upseerin vastuu
on jakamaton
Puolustusvoimauudistus tulee haastamaan, jos ei ole jo sitä tehnyt, jokaisen
ihmisen puolustusvoimissa – ei vähiten
upseereja. Eräästä takavuosien ohjesäännöstä löytyy upseerien toimintaa ja käyttäytymistä koskeva vaatimusvalikko.
Ohjesäännön mukaan upseerin tulee omata selväpiirteistä
harkintakykyä ja kaukonäköisyyttä, luonteen ja tahdonlujuutta, vastuuauliutta, uskallusta ja rohkeutta sekä kykyä
päätöksentekoon ja toimeenpanoon. Ohjesäännön mukaan
on myös tärkeää, että upseeri on aito, rauhallinen, maltillinen ja luonteeltaan valoisa sekä henkisesti ja ruumiillisesti
sitkeä ihminen. Asiallisuutta, luotettavuutta ja oikeudenmukaisuutta pidetään upseerille välttämättöminä ominaisuuksina. Korostetun tärkeää on esimiehen huolenpito ja
vastuuntunto alaisista sekä psykologinen vaisto ja alaisten
luonteenpiirteiden tuntemus.  
Hyvät kadettiveljet ja sisaret, Suomen suven jälkeen
meitä odottavat haasteelliset ajat. On kuitenkin hyvä muistaa,
että suomalainen upseeri on aina ollut parhaimmillaan haastavien tehtävien parissa. Toivotan kaikille virkistävää kesää!  
   

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali Jukka Ojala

artikkelit

Kokonaisturvallisuutta
oppimassa
– turvallisuuden palveluksessa
Teksti: Kimmo Kohvakka

Yksi valtion tärkeimmistä tehtävistä – ellei tärkein –
on kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen.
Suomalaisille turvallisuus on tunnetasolla perusoikeus,
josta puhutaan vasta kun se järkkyy. Silloin kansalaiset
ja varsinkin tiedotusvälineet haluavat turvallisuudelle
kasvot ja äänen. Kriisiviestinnän rattaat pyörivät.
Kuitenkin lööpeissä näkymätön perusturvallisuus on
tuhansien suomalaisten jatkuvan työn tulosta. Sille
työlle äänen antaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
ry:n toimitusjohtaja, kadettiveli Kimmo Kohvakka.

K

adettikurssin 75 jalkaväkilinjan
jollakin talven oppitunnilla kysyttiin poikkeuksellinen kysymys vuonna 1991. Aselajivalinnat oli jo
tehty ja kuitenkin opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta hakeutua suojelu
puolen upseerin tehtävään Suojelu- ja
Sääkouluun. Mahdollisuus tuntui kiinnostavalta, ja on todettava, että tekemäni päätös on varmasti yksittäisenä
valintana vaikuttanut merkittävimmin
myöhempään palvelusuraani. Suojeluja sääalan pieni erikoisaselajikoulu
koulutti varusmiehiä, reserviläisiä ja
henkilökuntaa, tutki ja kehitti sekä julkaisi alan oppaita ja ohjeita. Koulun
upseeristo oli jo varhain sijoitettuna
virkaikään nähden korkeisiin esikuntiin. Koulu muodosti oppimisympäristön, jonka erityisalue piti käytännössä
opetella palveluksessa.
Nuori upseeri pääsi toimimaan
kaikenikäisten suomalaisten miesten kouluttajana, kirjoittamaan alan

ohjesääntöjä, kehittämään aselajikoulun oppisisältöjä, esittelemään
maanpuolustusalueen komentajalle
Bosnia-operaation materiaaliesityksiä,
ohjaamaan ja käsikirjoittamaan opetus
elokuvia, uudistamaan suojelualan
varusmiesten koulutusjärjestelmää,
opettamaan lääkäreille taistelu
aineiden vaikutuksia ja istumaan Naton
Partnership for Peace (PfP)  yhteistyö
rakenteissa milloin koulutusta, milloin
CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) -operaatiotaitoa,
-taktiikkaa ja  menettelytapoja kehittävissä työryhmissä.
Kansainvälisen koulutukseen
kuuluivat muun muassa suojeluupseerik urssi Sveitsissä, NATO
Schoolin monikansallisen joukon CBRNoperaatioiden ja koulutuksen suunnittelukurssi Saksan Oberammergaussa
sekä YK-tarkkailijakurssi Sveitsin
Bièressä. Toiminnallinen huipentuma oli YK-asetarkastajakomennus
5

Kimmo Kohvakka
UNSCOMin Irakin operaatiossa
vuonna 1998.
Virkaurakursseista esiupseerikurssi oli juuri käynnistymässä, kun
Keuruun Keski-Suomen Rykmentin
sotilaskodissa kouluttajakollega vilautti
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen
työpaikkailmoitusta.

”Palokunta” – Helsingin
kaupungin pelastuslaitos
Pelastusalan opinnot alkoivat Suomen
suurimmassa palokunnassa loppukesällä 1999. Uuden alan käsitteiden sisäistäminen alkoi heti. Aika oli Helsingin
pelastuslaitoksen organisaatiomuutoksen kynnyksellä, jossa väestönsuojeluosaston varautumistoimiston
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artikkelit
minen kuului tehtävään. Helsinki oli
jo silloin yli 700 000 väestönsuoja
paikan kaupunki, jolla oli kokonaan
maan alle rakennettujen johtokeskussuojien verkosto suojelupiireilleen ja
suojelulohkoilleen. Kaupungin virastoista perustettava koko 6 000 hengen
väestönsuojeluorganisaatio kyettiin
suojaamaan väestönsuojiin. Kaupunki
oli aktiivisesti kouluttanut väestönsuojelun johtohenkilöstöään vähintään
kerran kahdessa vuodessa toteutetulla
laajalla harjoituksella ja välivuosinakin
vähintään seminaarein ja karttaharjoituksin.  
Tehtävän myötä sain tutustua työnantajaani laajalla otteella.
Helsingin kaupungissa tulivat tutuksi
niin kaupungin johto, rahoitusjohto,
kaupunkisuunnittelu, rakentaminen ja
rakennusvalvonta, sosiaali- ja terveystoimi, ympäristötoimi, energiantuotanto
kuin vesihuoltokin. Kuntapäätöksenteko oli oma mielenkiintoinen oppi
aineensa. Tehtävä pääkaupungin
pelastustoimessa, väestönsuojelun,

varautumisen ja valmiussuunnittelun
saroilla, mahdollisti painavan näkyvyyden ja huomioarvon yhteis
toimintaverkostoissa heti alusta alkaen.
Verkostoon kuuluivat oma ministeriö,
Pelastusopisto, muut pelastuslaitokset
sekä lukuisat yhteistoimintaviranomaiset – tärkeänä myös Puolustusvoimat.
Taas kerran vain oma vastaanottokyky
oli rajoittamassa oppimisen mahdollisuuksia. Pääkaupungilla oli perinteinen yhteistyöverkosto pohjoismaisten
pääkaupunkien kanssa, eivätkä laajemmatkaan kansainväliset yhteydet olleet
vieraita. Helsinki on edelleen tälläkin
alueella ikkuna, jota kautta maailma
Suomen järjestelyitä katsoo.
Jakson tärkeimpiä opetuksia
minulle oli se, kuinka yksin Helsingissä 40 000 kunnallista ammattilaista
tekee joka päivä kokonaisturvallisuuden kannalta keskeistä työtä omalla
sektorillaan. Kerran eräässä yhteistoimintaharjoituksessa kuuntelin vanhemman upseerin painokasta esitystä siitä,
kuinka muun muassa energiahuollos-

Kuva Tampereen Aluepelastuslaitos.

toimistopäällikön tehtävä muuttui
parissa kuukaudessa johtavaksi väestönsuojelusuunnittelijaksi
riskienhallinnan toimialan väestönsuojeluyksikköön muutamien välivaiheiden jälkeen.
Uusi palvelus oli jännittävää. Oma
toimisto sijaitsi suoraan Suomen vilkkaimman paloaseman, Kallion Keskuspelastusaseman, ajoneuvoh allin
yläpuolella, josta yksiköt lähtivät
tasaisena virtana läpi vuorokauden
erilaisiin tehtäviin. Suunnittelutyön ja
koulutuksen lomassa oma ”operatiivinen” tulikoe tuli heti samana syksynä,
kun Suomen Finn Rescue Force (FRF),
pelastuskomennuskomennuskunta,
varustettiin Turkin maanjäristykseen
ja pääsin heti käyttämään viranomais
yhteistyösuhteita muun muassa edelliseen työnantajaan.  
Alkutaipaleeni pelastusalalla oli
väestönsuojelun ja varautumisen
kehittämistä. Työ alkoi tutustumisella
juuri päivitettyyn Helsingin kaupungin
suojelusuunnitelmaan, jonka kehittä-

Pelastusviranomainen vaarallisten kemiallisten aineiden riskienhallintaan liittyvässä valvontatehtävässä.
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sa tulee ottaa varautumisnäkökulmat
huomioon. Vieressäni istui Helsingin
Energian toimitusjohtaja, jonka leipätyönä oli tuottaa 560 000 ihmisen,
Helsinkiin sijoittuneen elinkeinoelämän sekä valtiojohdon tarvitsema valo,
lämpö ja energia mukaan luettuna,
tietoliikenneyhteyksien edellytykset.
”No, onhan tätä jonkin verran mietitty”, kuiskasi toimitusjohtaja.

Riskienhallintaa
Uusi vaihe alkoi, kun esimieheni,
väestönsuojelupäällikkö ja pelastuslaitoksen organisaatiouudistuksen jälkeen riskienhallintapäällikkö Kalevi
Iskanius jäi eläkkeelle syksyllä 2001.
Pelastuskomentaja Kari Lehtokangas
luotti toimialan väliaikaisesti johtooni.
Riskienhallintapäällikkönä sain johdettavakseni uusia elementtejä. Riskienhallintayksikkö vastasi onnettomuuksia
ehkäisevästä työstä, muun muassa valvontatoiminnasta ja palotarkastuksista.
Uutena tuli myös pelastusalan toinen
ammatillinen oppilaitos, Helsingin
Pelastuskoulu.
Taas oli uuden oppimisen aika.
Opiskelin ja yritin osaltani kehittää turvallisuussuunnittelun yhteistoiminta
prosesseja kaupunkisuunnittelun
ominaisuutena. Huomasin, kuinka
vakiintuneesta menettelytavasta,
lausuntopyynnöistä kaavoituksen eri
vaiheissa, oli jo tullut osa ongelmaa.
Hyvän yhdyskuntarakenteen suunnittelussa turvallisuus on huomioitava
ominaisuutena ensimmäisestä viivasta
alkaen – ei vasta lausuntokierroksilla,
kun suunnitelma on jo ”valmis” kustannusarvioineen. Tärkeintä turvallisuusjohtamista kunnassa tapahtuu
viime kädessä kaupunginvaltuustossa, hallituksessa ja kaupunginjohtajan
ja johtoryhmän työskentelynä. Kehitimme myös poikkeusolojen huomioimista yhdyskuntasuunnittelussa – ei
ehkä niinkään uudessa  vaan – lähinnä
jo unohtumaan päässeissä merkityksissä. Lyhyesti sanottuna ei kannata
sijoittaa vahingontekijää kiinnostavaa
kriittistä infrastruktuuria sinne, missä
on ihmisiä tai muuta suojattavaa arvoa.
Yhdyskuntarakenteen suunnittelupöydällä tämä on vielä kustannuksiltaan
hallittavalla tavalla toteutettavissa.
Riskienhallintapäällikön tehtävä antoi myös uusia kansainväli-

Kuva SPEK / Jyrki Vesa.

artikkelit

Paloturvallisuuskoulutusta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä
SPEK:ssä.
siä ulottuvuuksia. Pohjoismaisten
pääkaupunkien väestönsuojelu- ja
valmiuspäälliköt kokoontuivat säännöllisesti vaihtaakseen tietoja ja tarkastellakseen alan kehittämisnäkymiä.
Kansainvälinen kiinnostus suomalaisen
yhteiskunnan vahvaan varautumisen
ja väestönsuojelun perinteeseen näkyi
tasaisena vierasvirtana. Helsingin
väestönsuojelupäällikkö on perinteisesti ollut myös useiden lähetystöjen
kutsuvieraslistoilla. Pelastuslaitos
suhtautui myönteisesti myös Puolustusvoimista tuomaani tehtävään OPCW:n
(Organization for the Prohibition of
Chemical Weapons) kemiallisilta
aseilta suojautumisen kansainvälisessä
asiantuntijaryhmässä.

Keski-Uudenmaan
pelastuslaitos – alueellisen
pelastustoimen tehtävissä
Helsingin kaupunki laittoi lopulta
vuonna 2003 riskienhallintapäällikön tehtävän avoimeksi. Hieman
pahoitellen jouduin toteamaan pelastuskomentajalle, että en ehtisi saada
tutkintopapereitani valmiiksi viran
täyttöön mennessä. Jälkikäteen kaikella
oli selkeä tarkoitus. Venyneet opintoni tarkoittivat sitä, että alkuperäinen
upseerin tutkinto (160 ov) muotoutui
Maanpuolustuskorkeakoulun erinomaisella myötävaikutuksella yhdeksi
ensimmäisistä tutkinnon täydentäjien
sotatieteiden maisterin tutkinnoista.
Työkuvioissa ehdin toimia hetkisen
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tutkimuspäällikkönä, jonka tehtävän
Helsingin pelastuslaitos sittemmin on
halunnut ylläpitää erinomaisin tuloksin. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
halusi kehittää organisaatiotaan, ja
se oli perustamassa riskienhallinta
päällikön tehtävää myös omalle laitokselleen. Tehtävän ilmoitettiin olevan
lähiaikoina haussa.
Uusi alueellinen pelastustoimi oli
nähnyt päivänvalon vuoden 2004 alussa.
Kun aloitin riskienhallintapäällikkönä
syksyllä 2004, uusi kuntayhteistyö pelastustoimessa oli aluillaan ja pelastuslaitos
haki uusia toimintamuotoja kahdeksan
kunnan yhteisenä instrumenttina. Pääsin
osaltani hahmottelemaan tuoreen pelastuslaitoksen käytäntöjä vastuualueillani. Keskuskuntana toimivan Vantaan
hallinnossa oli mielenkiintoista vertailla kahden suuren naapurikaupungin
käytäntöjä. Keski-Uudenmaan kuntien
johto ja asiantuntijat tulivat tutuksi
pelastustoimen alueen yhteistyössä.
Varautuminen ja väestönsuojelu ja samalla myös onnettomuuksia ehkäisevän työn
yhteistoimintakäytännöt mahdollistivat
jälleen perehtymisen aluerakenteeseen
ja päätöksentekoon.  Oikein esitettynä
helsinkiläistäkin kokemusta kuunneltiin.
Yllättäen jo loppuvuonna 2005
tarjoutui mahdollisuus vielä syvempiin opintoihin. Esimieheni, pelastusjohtaja Pekka Vänskä ilmoitti
ottavansa vuoden vuorotteluvapaata
ja tiedusteli, olisinko käytettävissä hänen sijaisekseen. Ajatuksen
rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta
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artikkelit
Sisäasiainministeriön
pelastusosasto

Kuva Puolustusvoimat / Kaarina Honkalammi.

Pelastusosastolla oli määrätty pelastustoimintayksiköstä pelastusylitarkastaja
toisiin tehtäviin kahdeksi vuodeksi ja
tilalle tarvittiin sijainen. Heti on todettava, että tuolloin sisäasiainministeriön
pelastusosastolla, 40 virkamiehen joukossa, oli kolme pelastusylitarkastajaa
– ei siis ylitarkastajaa vaan pelastus
ylitarkastajaa. Pelastustoimintayksikkö
kehittää pelastustoiminnan valtakunnallista valmiutta.  
Ministeriöaika oli intensiivistä
asiantuntijatyöskentelyä, ja vastuu
alueeseeni kuuluivat pelastustoiminnan
valmiusasiat, riskianalyysityöskentelyn kehittäminen, meri- ja järvipelastus
pelastustointa koskevilta osin, lentopelastustoiminta sekä näiden alueiden
kansainväliset yhteydet. Pääasialliseksi
tehtäväkseni muodostui pelastustoimen
palvelutasopäätösohjeistuksen tarkistaminen. Ministerin allekirjoitus saatiin
ohjeeseen juuri ennen siirtymistäni
uusiin haasteisiin.

Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö ry SPEK

Viranomaisten yhteistoimintaa. Paikalliset viranomaiset harjoittelivat
yhteistyötä suuronnettomuustilanteessa Tyyne 2011 -harjoituksessa
Lahdessa.
osoitti esimerkiksi tuolloin Suomen
neljänneksi suurimman pelastuslaitoksen uskominen muun kuin pelastusalan
päällystötutkinnon suorittaneelle.
Palvelusurani palkitsevimpiin jaksoihin on kuulunut monen sisäisen
pikkupojan unelma. Ryhdyin palopäälliköksi palokuntaan eli pelastusjohtajaksi
pelastuslaitokseen, jossa palveli 400 pelastajaa ja sairaankuljettajaa, alueella on
yli 2 000 vapaaehtoista palokuntalaista,
joista 500 sopimuspalomiehenä hälytysosastoissa. Kaikkiaan 40 paloasemaa,
yli 200 ajoneuvoa ja 27 miljoonan euron
talousarvio.  Toisaalta mukana tuli
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ympärivuorokautinen vastuu ja varallaolo. Eräänä iltana päivystävä päällikkö
soitti ja kertoi, kuinka eräs pelastajistamme oli pudonnut rutiiniluontoisessa
rakennuspalossa katon läpi ja palanut
erittäin pahasti. Muistan varmasti loppu
elämäni puheluni perheen äidille, kun
ensin olin saanut tilannekatsauksen ja
keskustellut lääkärin kanssa hänen miehensä tilanteesta.  Tuskalliset kaksi viikkoa odotimme työyhteisönä käännettä
parempaan tai pahempaan, onnelliseksi lopuksi pelastajamme taisteli itsensä
takaisin perheenisäksi, pelastajaksi ja
vuoden palomieheksi.
8

Nykyinen työnantajani Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestö ry syntyi
vuonna 1993, kun edeltäjäjärjestöt, Suomen Palontorjuntaliitto sekä
Suomen Väestönsuojelujärjestö, yhdistettiin. Järjestö edeltäjineen on toiminut
pelastusalan keskusjärjestönä yli sadan
vuoden ajan. SPEK on ollut kehittämässä alan lainsäädäntöä, harjoittanut
alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa
sekä kouluttanut jäsenistöään ja yhteiskunnan toimijoita.  SPEK on tänään
34 järjestön yhteenliittymä. Järjestön
13 alueellisessa pelastusliitossa on
jäseninä yli 1 300 paikallista yhteisöä,
joista 730 erilaista palokuntayhteisöä.
Henkilöjäseniä palokunnissa toimii yli
30 000. Nämä palokuntayhteisöt tuottavat muun muassa pelastuslaitosten noin
14 000 sopimuspalokuntalaista, jotka
palvelevat pelastustoiminnan päivittäisessä valmiudessa 4 000 päätoimisen pelastajan lisäksi.  SPEK huolehtii
muun muassa pelastusalan sivutoimisen ja sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä.
Alueellisina jäseninä Pelastus
liitot kouluttavat vuosittain yli

Kuva Puolustusvoimat / Lisa Hentunen.

artikkelit

Kokonaisturvallisuuden luomisessa tarvitaan yhteiskunnan kaikkia toimijoita.
5 000 osallistujaa palokuntakoulutusjärjestelmän kursseilla.
SPEK tavoittaa turvallisuusviestinnällään suomalaiset lähes sata
miljoonaa kertaa vuosittain. Järjestöperhe kouluttaa vuosittain yli 100 000
kansalaista erilaisilla turvallisuuskursseilla. Toimimme asiantuntijana
onnettomuuksien ehkäisyssä, palo
turvallisuudessa, varautumisessa ja
väestönsuojelussa.
Järjestöllä on 22 valtakunnallisesti toimivaa jäsentä, joukossa esimerkiksi Suomen Palopäällystöliitto,
pelastusalan henkilöstöjärjestöt, Finnsecurity, Suomen Lentopelastusseura,
Finanssialan Keskusliitto ja Väestönsuojelusäätiö. Järjestöjen verkosto on
merkittävä vahvuus turvallisuustyön
asiantuntijatoiminnassa. Jäsenistön
ulkopuolisessa järjestökentässä
Suomen Punainen Risti (SPR) ja
Maanpuolustuskoulutus ovat keskeisiä
yhteistyökumppaneitamme.  
Asiantuntijatoiminnoissa järjestö on osallistunut vahvasti asumisen turvallisuuden kehittämiseen
osana sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. SPEK on mukana käytännössä kaikissa keskeisissä sisäiseen

turvallisuuteen ja pelastustoimeen liittyvissä kehityshankkeissa ja työryhmissä.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian
kirjoittajaryhmän jäsenyys on hyvä esimerkki asiantuntijatoiminnasta ja toisaalta sen arvostuksesta. Järjestö tutkii
ja kehittää, ja viime vuosina erityisenä
painopistealueena on ollut varautuminen. Selvitykset sään ääri-ilmiöihin
liittyvistä kokemuksista kansalaisten
ja elinkeinoelämän omatoimisessa
varautumisessa luovat perustaa alueen
kehittämiselle jatkossa.  Järjestö tarjoaa
hankealustaa ja osaamistaan koko alan
erilaisille kehityshankkeille.
Järjestöllä on noin 60 toimi
henkilöä, ja sen vuotuinen liikevaihto
on noin kuusi miljoonaa euroa. Rahoituksesta puolet tulee julkisista lähteistä
ja puolet on itse tehtyä omarahoitusta.
Valta yhdistyksessä on jäsenillä, ylintä
päätöksentekoa harjoittaa jäsenten
muodostama valtuusto ja operatiivista
toimintaa johtaa valtuuston valitsema
hallitus. Toimitusjohtaja on hallituksen
päätöksenteon valmistelija ja esittelijä
sekä päätösten toimeenpanija. Järjestöjyrän asema ei ole aina helppo. Siinä
missä järjestökentässä näkyy sielunpalo ja pyyteetön asian harrastus, on
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ominaista myös herkkä omanarvontunto ja oikeutettu oikean kohtelun
vaatimus. Lisäksi järjestödemokratia,
varsinkaan suurehkossa järjestössä, ei
aina ole tehokkuuden synonyymi.
Tehtävä on tuonut ikkunan ainutlaatuiseen maailmaan, suomalaiseen
vapaaehtoisuuteen ja järjestötoimintaan. Tie on toisaalta vienyt kansallisiin
turvallisuustyöryhmiin, kansainväliseen järjestöyhteistyöhön ja toisaalta
maakuntiin kesän palokuntajuhlien
vieraaksi. Kaikkeen on liittynyt hieno
mahdollisuus tutustua yhä syvemmin
suomalaisen kolmannen sektorin turvallisuustoimijoihin. Suomalaisessa järjestelmässä vapaaehtoisuus ja
kansalaisy hteiskunta ovat vahvasti
arvossaan ja kansalaisten arvostamaa
toimintaa. Kansallisissa turvallisuusjärjestelmissä järjestöjen mahdollisuudet tunnistetaan ja niitä osataan
käyttää Suomessa hyvin – verrattuna esimerkiksi tilanteeseen muissa
Pohjoismaissa.   
Viimeisten vuosien varsinainen suola, turvallisuuden syventävä
käsittely, on ollut toiminnan luonteesta johtuva syventyminen kansalaisnäkökulmaan – julkisen palvelun

Kylkirauta 2/2012

artikkelit
asiakkuuteen. Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestön järjestötyössä on tärkeänä tehtävänä toisaalta suomentaa
viranomaisten tarkoitusta ja joskus
monimutkaista jargonia kansan
kielelle ja toisaalta kerätä kokemuksia kentältä ja tuoda julkisen
hallinnon yhteistoimintarakenteisiin
kansalaisnäkökulmaa.  

Mietteitä yhteiskunnan
turvallisuudesta

kehityksessä on mentävä tämä kansalaisnäkökulma – asiakasnäkökulma –
edellä.
Tarvitsemme tulevaisuudessa
turvallisuussektorilla vielä nykyistä
ennakkoluulottomampaa asennoitumista hallinnonalojen tehtäviin esimerkiksi
lainsäädäntöön ja viranomaisten toimi
valtuuksiin – viime kädessä ne ovat
vain oikean ja järkevän tekemisen
välineitä. Kentällä palvelevan auttajan palvelussuhde voidaan tarvittaessa
rakentaa samanaikaisesti useampaan
toimivaltaiseen viranomaiseen, jos
niin on järkevää tehdä. Toimivaltaiset
viranomaiset voivat johtaa ja järjestää
keskitetyn tuen yhteisin teknologiavoimavaroin. Johtamisjärjestelmien
(nykyiseen) erilaisuuteen perustuvat
erot teknisen tuen ja esimerkiksi erilaisten johtokeskusten ja esikuntien
perusratkaisuissa voidaan ratkaista.
Tilannekuvatyöskentelyyn soveltuvat
samat perusratkaisut. Tietoturvakysymykset ovat ratkaistavissa ja ne kyetään ratkaisemaan, ja niin edelleen.
Suomen viranomaisten ja muiden
turvallisuustoimijoiden pienuuden
synergiaa ei saa hukata maailmalta

Kuva Lauttasaaaren VPK / Juho Luukko.

Askeleet kohti kokonaisturvallisuuden
käsitettä ovat olleet oikeita. Lopulta on
kyse sen yksinkertaisen tosiasian tunnistamisesta, että yhteiskunnan kaikkia toimijoita tarvitaan ja turvallisuus
on parhaimmillaan hyvinvoinnin ja
toiminnan ominaisuus.  Suomalaisen
yhteiskunnan turvallisuustyössä
hiomme jo kohtuullisen valmista
timanttia. Varmistaaksemme aidosti
yhteisen poikkihallinnollisen
yhteistyön tarvitsemme vielä uhkien
arvioinn issa nykyistä laajapohjaisempaa ja hallinnon tasot ylhäältä alas ja alhaalta ylös sitouttavaa
riskianalyysityöskentelyä. Nyt jo on

voitu koota suunnitteluperusteeksi
uhkamallit ja häiriötilanteet yksiin
kansiin kansainvälisesti verraten poikkeuksellisen hyvin. Haasteena on vielä
puuttuva seuraava luonnollinen vaihe,
jossa uhkamallit ja häiriötilanteet mallinnetaan avoimesti ymmärrettäviksi
ja konkreettisiksi paikallisen tason
ilmiöiksi, joita tutkimalla yhteiskunnan
eri toimijoiden ennalta ehkäisevät ja
reagoivat vastatoimenpiteet sekä toimintakyvyn palauttaminen voidaan
suunnitella riittävästi ilmiötä ymmärtäen. Tässä on huomattava, että riittävä
kuvaus riittää – toimijat osaavat itse
suunnitella tarvittavat toimenpiteensä
ennalta ehkäiseviksi toimenpiteiksi,
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
tai toimintakyvyn palauttamiseksi.
Turvallisuudella ja tietysti koko
julkisella palvelurakenteella on selkeä
asiakkuus: kansalainen ja kansalaisten yhteisöt. Kansalaisen kannalta
on täysin yhdentekevää, mistä tieto
tai ohjeet oikeasta toiminnasta tulevat. Kansalaiselle on yhdentekevää,
mistä apu hädässä tulee ja miten se on
organisoitu, kunhan se täyttää tehtävänsä ja on tehokasta. Kaikessa

Vapaaehtoiset palokunnat muodostavat kolmannen sektorin turvallisuustoimijan. Kuvassa Lauttasaaren
VPK harjoittelemassa.
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Kuva Tekes / Susanna Lehto.

artikkelit

tulevien raskaiden ja byrokratisoitu
neiden suurkoneistojen mallien hurmassa. Samalla kun yhteiskunnan
kokonaisturvallisuutta on tarkasteltava avoimesti ja valmiina joustavaan
voimavarojen oikeaan käyttöön, on
taiten väistettävä mallissa piilevä vaara.
Ei saa unohtaa koko uhkien ja tehtävien
kirjoa. Päivittäisiin murheisiin hukkuvat helposti pitkän aikavälin voima
varojen rakentaminen, jos ne asetetaan
väärällä tavalla kilpailuasetelmaan.
Tätä olemme osittain jo todistaneet
siviiliyhteiskunnan poikkeusolojen
valmiuksiin kohdistuvan mielenkiinnon asteittaisessa hiipumisessa. Seuraava ”sota” on jo tulossa. Millainen
se on, sitä ei tiedä kukaan, mutta koko
yhteiskunnan resilienssin, ennakoivan
ja joustavan turvallisuuden hallinnan ja
yhteiskunnan häiriöiden sietokyvyn on
kyettävä tarvittaessa kestämään myös
vakavimpien uhkakuvien toteutuminen. Silloin tarvitaan yhteiskunnan
kovinta kriisinsietokykyä ja muun
muassa iskukykyisiä asevoimia ja taistelijoita – ja mieluusti mahdollisimman
paljon.
Edelliseen viitaten myös puolustushallinnon etu – tai siis kansalaisten siltä

odottamien turvallisuuspalvelujen etu
– on se, että yhteiskunnallisessa keskustelussa voidaan avoimesti arvioida
sitä uhkaa eli tarvetta, johon Puolustusvoimia turvallisuusjärjestelmänä
ylläpidetään.

Lopuksi
Palvelu Puolustusvoimissa antoi hyvät
valmiudet ilmeisesti elämänikäiseen
tutkimusmatkaan kokonaisturvallisuuden parissa. Matkaan, joka nykyisten
työnantajien ehdoilla, ja jos luoja niin
muutoin suo, jatkunee vielä reilusti toiset kaksi vuosikymmentä. Olen
saanut kohdata Puolustusvoimien
palvelustovereita, kurssiveljiä ja kollegoita, esimiehiä ja opettajia uudesta
näkökulmasta ja vuosien myötä uusissa
vaativissa tehtävissään.  Intensiivikurssi päivän tilanteeseen maanpuolustuskurssilla oli hieno kertaus ja katsaus
tähän päivään. Kaksi kurssiveljeä tuli
vastaan Nato-suurlähettiläämme vastaanotolla viime syksynä Brysselissä.
Sama ryhti, sama nuorekas ilme, maailmanmiehen käytös, kielitaito sekä
laaja sivistys. Tehtävissäni olen saanut
seurata evp-upseerille poikkeuksellisen
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läheltä Puolustusvoimia. Ehkä osin
juuri siksi, että etäisyys antaa siihen
mahdollisuuden, on ilo todeta: kehitys on ollut reilussa vuosikymmenessä huimaa. Nyt jälleen uuden vaiheen
kynnyksellä toivotan voimia koko
kaaderikunnalle vaativassa uudistustyössänne.
Kylkirautaan sopivalla tavalla
uskallan heittäytyä syvälliseksi todetessani, että myös omalla kohdallani
erilaisiin haasteisiin on kannattanut
heittäytyä. Ainoa, mitä nähdäkseni
on tarvittu, on se lipun kulma nyrkissä annetun lupauksen asenne, omien
kykyjen ja hartioitten voimien mahdollistamassa laajuudessa – ei valistunut isänmaamme meiltä sen enempää
vaadi. Olen myös tähänastisesta osastani hyvin kiitollinen. Toistaiseksi kaikella on ollut tarkoitus.
Majuri evp Kimmo Kohvakka työs
kentelee toimitusjohtajana Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestö ry:ssä. 
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artikkelit

Ulkopuolisena

upseeriutta tutkimassa

Kuva Puolustusvoimat/Maanpuolustuskorkeakoulu.

Teksti: Henriika Lindroos

K

irjoitin pro gradu -työni upseerien 
professiosta Maanpuolustus
korkeakoulussa. Työni aineistona olivat
Maanpuolustuskorkeakoulun sotilashenkilökunnan haastattelut ja kymmenen kuukauden osallistuva havainnointi
Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa.  
Työni analyysiin vaikutti käytettyjen
teorioiden ja kerätyn aineiston lisäksi
työhistoriani muissa organisaatioissa, kuten kunta- ja järjestösektorilla,
kaupan alalla, yliopistossa ja uusmediaorganisaatiossa.  Seuraavassa erittelen
kokemuksiani siitä, millaista oli tutkia
upseeriutta siviilinä Maanpuolustuskorkeakoulussa.
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Miksi ja miten
upseereja tutkimaan?
Keväisenä päivänä vuonna 2009
saavun Santahaminan portille bussilla. Bussi pysäytetään, ja sotilaspoliisi
tarkistaa kyydissä olevien henkilöllisyyden ja kulkuluvat, minkä jälkeen
bussi saa jatkaa matkaa. Hyppään pois
ennalta ohjeistetulla pysäkillä ja jään
hämmentyneenä tuijottamaan Santahaminan sotilasalueen karttaa etsien
Maanpuolustuskorkeakoulun pää
rakennusta. Kaksi nuorta mieshenkilöä, jotka ovat jääneet kanssani samalla
pysäkillä, keskeyttävät kartan ihmettelyni: ”Mitä paikkaa neiti etsii?”
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Selviää, että he ovat koulun opiskelijoita ja ohjaavat minut mielellään
oikeaan osoitteeseen. Matkalla miehet
teitittelevät ja neidittelevät minua
pitäen keskustelua yllä muutamien
minuuttien kävelymatkan. Perillä he
pahoittelevat, että joutuvat jättämään
minut yksin odottamaan tapaamiseni
alkua, ja pohtivat, pärjäänkö varmasti
yksin muutaman minuutin odotuksen,
mutta heillä on kiire luennolle. Jään
keskustelun ylikohteliaasta sävystä
huvittuneena odottamaan harjoittelijan
tehtävän työhaastattelun alkua.
Aloittaessani korkeakouluharjoittelijana Maanpuolustuskorkeakoulussa törmäsin usein eroihin tuntemani

artikkelit
siviilimaailman ja minulle uuden
sotilasmaailman välillä, kuten sotilas
maailman hierarkiaan kietoutuviin
käyttäytymissääntöihin. Järjestelmällisemmin sotilasmaailmaan pääsin
tutustumaan harjoittelijan tehtävissäni: tein tutkimusta organisaation
resurssien hallinnointiin tarkoitetun
tietokoneohjelmiston, SAP-järjestelmän, jalkauttamisesta haastatellen
siviilejä ja sotilashenkilöstöä. En kuitenkaan pystynyt tavoittamaan ympärilläni toimivien upseerien todellisuutta
tavalla, joka olisi selittänyt itselleni
niin selviä eroja Santahaminan porttien ulkoisen ja sisäisen maailman
välillä. Saadessani mahdollisuuden
jatkaa Puolustusvoimien tutkimista pro
gradussani halusinkin tarkastella
upseerien professiota, toisin sanoen
upseerin ammatin taustalla vaikuttavaa
kulttuurista rakennelmaa.
Päästäkseni tutkimuskentälle, eli
Maanpuolustuskorkeakouluun, minulle tehtiin taustaselvitys ja allekirjoitin
yhteistyösopimuksen. Tämän myötä
sain kulkuluvan Santahaminaan ja
oikeuden haastatella upseereja sekä
työskennellä Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa. Tänä aikana pystyin
keräämään myös havainnointiaineistoa.
Mikä johti minut kiinnostumaan
rakennelmasta, joka upseerin ammatin
taustalla vaikuttaa? Ensinnäkin voidaan
todeta, että kaikilla professioilla on
jonkinlainen työkulttuuri.  Upseerien
työssä on paljolti samaa kuin useissa muissakin ammateissa. Upseerien
professiota ei kuitenkaan ole Suomessa juurikaan tutkittu. Upseerien kohdalla huomioni kiinnitti ensin vahva
yhtenäisyyden korostus. Lisäksi
havaitsin ammattikentässä jonkinasteisia muutoskohtia, jotka puhuttivat
upseereja. Halusin siis ensisijaisesti
tarkastella upseerien yhtenäisyyttä
ja työn murroskohtia, joissa upseerin
profession kulttuuriset rakenteet tulevat
arkisena ilmiönä näkyviksi.

Veljiä ja sisaria
Kollegiaalisuus tarkoittaa kollegan
kunnioittamista ja tämän tukemista.
Kollegiaalisuus oli tyypillistä 1900luvun alun ammateille. Nykyisin
monissa ammateissa kollegiaalisuuden
tuoman luotettavuuden korvaavat erilaiset laatujärjestelmät monitorointei-

koko ammattiyhteisöä, ja huonolla esimerkillään hän voi pilata koko
ammattiyhteisön maineen. Tämän
vuoksi kollegiaalisuus ulottuu myös
yhtenäiseen käytökseen ja hyviin
tapoihin asti. Vahva kollegiaalisuus tuo
upseeriyhteisölle yhteenkuuluvuuden
tunnetta sekä parantaa työn motivaatio
pohjaa, koska oletuksena on, että
upseerit jakavat yhteiset arvot ja pyrkivät samoihin päämääriin. Yhtenäisyyden kääntöpuolena taas on se, että
se erottaa ryhmän sisä- ja ulkopuoliset.
Ulkopuolinen ei näyttäydy yhtä luotettavana kuin upseeriyhteisön jäsen,
ja hän voi näyttäytyä myös uhkana
yhtenäisyydelle.

Henriika Lindroos

Siviilinä
upseereja tutkimassa

neen. Lisäksi monissa työpaikoissa on
jopa lakiin kirjattuna eettisiä koodistoja. Tällaiset byrokraattiset järjestelyt
pyrkivät takaamaan sen, että ammattilaiset toimisivat luotettavasti niin toisiaan kuin asiakkaitaankin kohtaan.
Upseerin ammatissa kollegiaalisuus on
yhä voimakkaasti läsnä. Upseerit eivät
kuitenkaan ole ainoa ammattiryhmä,
jossa yhtenäisyyttä omaehtoisesti
vaalitaan, vaan esimerkiksi pappien ja
lääkärien ammattikunnassa on myös
havaittu vahvaa kollegiaalisuutta.
Upseerin ammatti nojaa vahvoihin
perinteisiin. Tämä tuo ammatin historian osasia nykypäivään. Kollegan
kunnioittaminen ja tukeminen on läsnä
monissa kadettien ja upseerien perinteissä. Perinteiden ollessa kunniassa
ei ole yllättävää, että 1900-luvun alun
leimallinen professionaalinen piirre,
kollegiaalisuus, siirtyy kadettipolvelta
toiselle.
Upseerit viittaavat toisiinsa kadetti
veljinä tai -sisarina. Tämä yhteisistä
kokemuksista ja jaetusta tiedosta
muotoutuva side, johon viitataan kuin
sukulaissuhteeseen, kuvastaa sitä,
kuinka vahvaa yhtenäisyyden kokemusta upseerit haluavat puheessaan
välittää. Samaan aikaan puhetapa
rakentaa myös vaadetta tuolle siteelle:
jos johonkuhun viitataan esimerkiksi
veljenä, on taustalla velvoite toimia
nimityksen arvoisesti. Kollegiaalisuuteen liittyy myös edustavuuden
ajatus: yksilö edustaa esimerkillään

Klassisen sosiologisen teorian mukaan
voidaan todeta, että ei ole ”meitä”
ilman ”muita”, toisin sanoen sisäryhmä määrittyy suhteessa ulkoryhmään.
Upseerit muodostavat sisäryhmän,
johon kuuluvat toiset upseerit ja jonka
ulkopuolelle lukeutuvat ei-upseerit.
Tämän lisäksi upseerit kokevat hyvin
vahvasti kuuluvansa sotilaiden sisäryhmään. Minä siviilinä ja tutkijana olin
varsin kaukana upseerien sisäryhmistä. En myöskään kuulunut Puolustus
voimien henkilökuntaan, joten minua
oli vaikea sijoittaa työhierarkkisesti
totuttuihin ryhmiin.
Henkilökuntaan kuulumattomana
olin myös tottumaton Maanpuolustuskorkeakoulun toimintatapoihin, mikä
mahdollisesti korosti ulkopuolisuuttani.
Itselleni oli yllätys, että siviilityöntekijöiltä odotettiin sotilaskulttuurin melko
syvällistä tuntemusta ja kulttuurin
sääntöjen noudattamista. Esimerkiksi
juhlatilanteissa sotilaskulttuurin säännöt olivat tiukempia kuin niin sanotussa siviilimaailmassa ja sotilashierarkia
toi mukanaan itselleni tuntemattomia
tapoja. Monesti tunsinkin itseni kuin
elefantiksi posliinikaupassa törmäillen
sotilasyhteisölle itselleen selviin sääntöihin, jotka tulivat näkyviksi itselleni
vasta törmäyksissä. En esimerkiksi
välttämättä osannut tervehtiä oikeita
henkilöitä oikeissa tilanteissa tai tiedustella asioita hierarkkisesti oikeassa järjestyksessä. Sosiologille tällaiset
kulttuuriset törmäykset olivat mielenkiintoisia, muuta saatoin aiheuttaa
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voidaan tunnistaa kohtia, jotka ulkopuolisen silmin näyttäytyvät problemaattisina tai ristiriitaisina, mutta niistä
ei ole sopivaa puhua avoimesti. Julkiset
kannanotot, joissa tuodaan yllä kuvaamani ristiriita esiin, tulkitaan upseerien
keskuudessa suoranaiseksi kritiikiksi
joko ammattiryhmää tai Puolustusvoimia kohtaan. Kritiikiksi Puolustusvoimien sisällä voidaan tulkita myös
virallisesta kannasta poikkeavien toimintamuotojen esiintuonti.
Yhtenäisyyden tuomat paineet
näkyivät varsinkin haastattelutilanteissa. Haastatteluissa kysymyksiini
saatettiin vastata vain toistamalla Puolustusvoimien virallista linjaa, vaikka
kysyin henkilökohtaista mielipidettä.
Hankalia aiheita ei haluttu käsitellä ja
ne työnnettiin keskustelusta syrjään
yhdentekevinä. Upseerit lähestulkoon
sanoivat, että jos Pääesikunta ei ole
antanut jostain aiheesta virallista lausuntoa, ei kyseistä ongelmaa voi olla
olemassa. Kuitenkin epävirallisen
puheen tasolla ongelman tai ristiriidan
olemassaolo saatettiin huomioida. Tällaisten ristiriitojen julkinen käsitteleminen voidaan tulkita upseeriyhteisössä
järjestelmän kunnioituksen puutteena
ja kykenemättömyytenä ymmärtää
järjestelmän tarpeita. Järjestelmässä
vallitsevien ristiriitojen ja erimielisyyksien käsittely saatetaan usein tulkita
kritiikkinä koko puolustusjärjestelmää
kohtaan tai vähintäänkin loukkauksena
upseerien ammatti-identiteetille.
Upseerin ammatti nojaa vahvoihin perinteisiin.

toisinaan pahennusta, koska tietämättömyyteni saatettiin tulkita kunnioituksen
puutteeksi.
Mielenkiintoisia olivat myös
sotilashenkilökunnan varsin vakiintuneet ja sukupuolittuneet tavat nähdä
siviilihenkilökunta. Itseäni, nuorehkoa
naishenkilöä, luultiin lähes viikoittain sihteeriksi tai siivoojaksi. Sekä
sotilash enkilökunta että opiskelijat
kysyivät minulta kyseisiin toimiin
liittyviä asioita. Kykenemättömyyteni
auttaa henkilöitä herätti usein kulmien
kohottelua, kunnes selitin tekeväni tutkimusta, jolloin alkuperäisiä oletuksia
tavallisesti pahoiteltiin. Oletukset eivät
ole yllättäviä, sillä Puolustusvoimien
naishenkilökunnasta suurin osa toimii
tämän tyyppisissä tukitehtävissä.
Samalla oletukset ovat kuitenkin yksi
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esimerkki Puolustusvoimien sukupuolittuneesta todellisuudesta. Sukupuolen
oletetaan kertovan tehtävästä, jossa
henkilö toimii, jos näkyvä univormu
ei tätä tietoa välitä. Kanssani samaan
aikaan tutkimusavustajana toiminutta
nuorta mieshenkilöä ei sekoitettu sihteerin eikä siivoojaan.
Upseerit olivat myös tarkkoja siitä,
millaista puhetta he tutkijalle virallisesti puhuivat. Haastatteluissa käyttämäni
nauhurin nauhoitusta merkitsevä valo
toimi monille haastateltavilleni virallisen puheen ”päälle ja pois päältä”
-merkkinä käsiteltäessä aiheita, joiden
epäiltiin olevan sensitiivisiä armeijan
ulkopuolisessa maailmassa. Tällainen
ristiriita kuvastaa myös hyvin erityisiä
piirteitä Puolustusvoimien tutkimuskentässä. Puolustusvoimien sisällä
14

Murroksia
ammattikentässä
Esimerkkinä virallisen ja epävirallisen
puheen ristiriidoista esittelen muutaman murroskohdan, joista puhuminen
oli osalle haastatteluun osallistuneista
upseereista vaikeaa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet upseerit eivät suinkaan nähneet tässä esiin nostamiani
seikkoja ongelmallisina. Yksittäisille
upseereille ongelman saattoi aiheuttaa
tutkimustilanne, jossa he kokivat edustavansa yhtenäistä ammattikuntaa, joka
kunnioittaa sotilashierarkiaa. Kuinka
puhua toteutuneista uudistuksista,
jotka voivat näyttäytyä hälyttävinä tai
epämieluisina, mutta yhtenäisyyden
vaateen takia muutoksia ei ole sopivaa virallisessa puheessa arvostella?
Vaikean tilanteesta teki luultavasti

myös se, että keskustelukumppanina
toimi Puolustusvoimien ulkopuolinen
henkilö.
Niin sanottu upseerien akateemisuus, eli Maanpuolustuskorkeakoulun
siirtyminen yliopistomalliin, jakoi
upseerien mielipiteitä. Haastatteluissa
aihetta ei haluttu paljon käsitellä, mutta
olin monesti kuulemassa keskusteluja,
joissa arvosteltiin akateemisuuden
tarvetta. Tutkijoiden tuottamia tutkimuksia ja näkökulmia arvosteltiin
liian korkealentoiseksi. Tutkimusten ei
nähty hyödyttävän käytäntöön nojaavaa
ammattikuntaa tai edes puolustusjärjestelmää, jolloin puhujat kyseenalaistavat sen, tähtääkö tutkimustieto Suomen
puolustamiseen. Moni myös arvosteli
sitä, kuinka akateemiset opit syövät
tilaa kadettien käytännönharjoituksilta
ja sotilasopinnoilta. Toisaalta siirtyminen yliopistomalliin on jo toteutunut
tosiasia upseerien arjessa ja puhe voidaan nähdä myös tapana mukautua
uuteen tilanteeseen työpaikalla.
Ulkomaankomennukset, usein
kriisinhallintatehtävät, herättivät kahdensuuntaisia mielipiteitä kohtaamissani upseereissa. Henkilöt, jotka olivat
työskennelleet ulkomailla, arvostivat
kokemustaan syvästi. Jotkut taas epäilivät ulkomaankomennusten tarpeellisuutta sotilasjärjestelmän kannalta,
niiden pelättiin jopa syövän toimintakykyä kotimaassa. Myös nuorien
upseerien tarmokkuutta pyrkiä ulkomaille saatettiin arvostella itsekkääksi
toiminnaksi; sotilaan ei tulisi olettaa
tai odottaa pääsevänsä ulkomaan
komennukselle, vaan tarpeen tulisi
nousta järjestelmästä, ei yksilöstä.
Mielenkiintoista on, että tätä tehtäväaluetta arvostellaan, vaikka se
mainitaan Suomen puolustusvoimista
annetussa laissa. Ehkä tehtäväalueen
kiinnittyminen laajoihin ja monimutkaisiin turvallisuusintresseihin tekee
toimialueesta vaikeasti perusteltavan
jopa ammattikunnan sisällä. Itselleni
syntyi kuitenkin käsitys siitä, että ulkomaankokemusta arvostettiin varsinkin
esikuntatasolla.
Kuten yllä olevista keskusteluista
huomaa, upseereilla on moninaisia
mielipiteitä, mutta samalla tällainen
moninaisuus on myös ongelmallista
yhtenäisyyttä korostavalle ammattiryhmälle. Ehkä kadettiveljeyden
mukanaan tuoman kollegiaalisuuden

Kuva Puolustusvoimat/Jarno Riipinen.
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Sotilaiden ja siviilityöntekijöiden yhteistoimintaa. Kadetit pukeutumassa itsenäisyyspäivän linnanjuhliin Maanpuolustuskorkeakoulussa
pitkään palvelleen ompelijan, Anneli Valkeapään opastuksella.
ja yhtenäisyyden ihannoinnin vuoksi
moninaisuus upseerien keskuudessa on
jossain määrin hiljaista. Moninaisuus
ei tule aivan heti ilmi, vaan se vaatii
pidempää tutustumista organisaation 
työkulttuuriin ja jossain määrin
puhetapoihin tottumista. Kohtaamani
upseerit usein kuvasivat, kuinka
upseerit ovat yksilötasolla hyvinkin
moninainen joukko, mutta samalla
kerrottiin, kuinka upseeristo jakaa
samat mielipiteet, arvot ja päämäärät.
Puhujien mielestä moninaisuus on
siis sallittua vain tietyin raja-arvoin.
Tästä syystä joidenkin asioiden äärellä ei ole hyväksyttävää tuoda eriävää
mielipidettä esiin, koska se hajottaisi illuusion yhtenäisestä joukosta.
Samasta syystä monista ammattikenttään liittyvistä aiheista upseerit puhuivat varsin ”kieli keskellä suuta”, sillä
kollegiaalisuuden kannalta erimielisyys
voisi häpäistä koko joukon ja rikkoa
sotilashierarkiaa.

Ihana kamala järjestelmä
Millaista oli siis tutkia upseerin
ammatin takana vaikuttavia rakenteita?
Kutsun näitä rakenteita sanalla järjestelmä. Sana järjestelmä lienee käytössä myös Puolustusvoimissa, koska
monet kohtaamani upseerit viittasivat
arkipuheessaan sotilasjärjestelmään.
Minulle järjestelmä tarkoittaa Puolustusvoimien instituution toimintatapojen
ja arvojen yksilötasoista sisäistämistä.
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Kahteen sanaan tiivistäen prosessi oli
mielenkiintoinen ja haastava.
Upseerien ammattikulttuuriin
tutustuminen oli mielenkiintoista.
Mahdollisesti Puolustusvoimien sulkeutuneisuuden perinteen mukaisesti
monet Puolustusvoimien sisäiset aiheet
ovat olleet tutkijoilta suljettuja.  Tämän
vuoksi tunsin itseni etuoikeutetuksi
päästessäni tutkimaan varsin uutta
kenttää. Ilokseni voin kuitenkin todeta,
että yhteiskuntatieteellinen tutkimus
Puolustusvoimista on viime vuosina
lisääntynyt, mikä johtunee Puolustusvoimien entistä avoimemmasta linjasta
ja tutkijoiden mielenkiinnosta.
Monet työpäivät, vaikka ne sisälsivätkin hyvin pitkälti tietokoneen
ääressä mietiskelyä ja näpertelyä,
olivat varsin hauskoja ja täynnä ahaaelämyksiä. En voi kiistää upseerien mainetta hyvinä seuramiehinä ja
-naisina. Upseerien ruohonjuuritason
työn seuraaminen raotti moninaista tehtäväkenttää, ja yksi tutkimuksenteon
ongelmista olikin tutkimusnäkökulmien runsaudenpula.
Haastavuus johtui pitkälti upseerin ammatin rakenteesta itsestään.
Kuten aiemmin kuvasin, ja mitä
upseerit tutkimuksessani korostivat,
eräs keskeinen upseerin ammatin piirre
on kollegiaalisuus.  Monet pitivätkin
työnsä parhaimpiin lukeutuvana puolena ammatin sosiaalista luonnetta ja
yhteenkuuluvuuden tunnetta: muuan
opistoupseeri kuvasi minulle kadet-
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Kollegiaalisuus ja upseerin ammatin sosiaalinen luonne korostuvat kirjoittajan tutkimuksessa.
tiupseerien yhteenkuuluvuuden tunteen
suorastaan kadehdittavana. Samainen
yhteenkuuluvaisuus voi lyödä tutkijaa
vasten kasvoja.
Itselleni syntyi käsitys siitä, että
monien upseerien mielestä ulko
puolisena ja varsinkin siviilinä en voisi
ymmärtää järjestelmää ja sen tarpeita.
Tästä syystä en osaisi myöskään kunnioittaa näitä tarpeita. Sinällään ajatus
ei ole täysin väärä: yhteiskuntatieteilijät haastavat vallitsevia käsityksiä ja
koettavat tehdä näkymättömät toimintatavat ja tottumukset näkyviksi. Juuri
samaisesta syystä ulkopuolisuudesta oli
tutkimuksessa etua: kyky nähdä totutun ohi ja pohtia, mistä ammattikunnan
itsestäänselvyyksinä pitämissä asioissa
on kyse. Ulkopuolisen katse näkee toisinaan asioita, joita kulttuurissa elävä itse
ei enää huomaa katsoa ja kyseenalaistaa.
Sosiologiassa pohditaan usein eettisiä kysymyksiä suhteessa tutkittavaan kenttään. Tavallinen kysymys on
esimerkiksi se, onko mahdollista, että
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tutkimus horjuttaa tutkittavaa ilmiötä
liikaa tai tuottaa haitallista tietoa. Pohdin
läpi tutkimuksen näitä kysymyksiä,
varsinkin tutkimuskohteeni osoittaessa melkoista epäluottamusta itseeni.
Tutkittavien yksilöiden yksityisyyttä
toki suojelin, mutta upseerin ammatti
tai ammattiyhteisö ei mielestäni näyttäydy erityistä suojelua tarvitsevana
tahona. Näin ollen en näe upseeriuden
rakenteiden tutkimisen aiheuttavan
vaaraa Suomen puolustukselle tai hyvin
vakiintuneelle upseerin ammatille.
Päinvastoin Puolustusvoimien organisaatiolle on runsaasti hyötyä siitä, että sen
sisällä ymmärretään systemaattisemmin
keskeisten ryhmien toimintaa ja arvoja
ohjaavia rakenteita.   
Upseeristossa on moninaisuutta,
eivätkä kaikki suhtaudu ulkopuolisuuteen ja tutkimukseen kuvailluin varauksin. Itse kohtasin kuitenkin melko paljon
vastarintaa, joka ei mielestäni nouse
yksittäisten upseerien persoonasta, vaan
itse sotilasjärjestelmään sisältyy vah-
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voja sisään- ja ulossulkemisen kohtia.
Toisaalta juuri näiden haasteiden vuoksi
tutkimuskenttä oli mielenkiintoinen, ja
se opetti itselleni paljon paitsi upseeriudesta professiona myös tutkimuksen tekemisestä. Näistä moninaisista
aineksista syntyi tutkielma nimeltään
Johtajana maskuliinisessa järjestel
mässä – Upseeriusprofessiona Maan
puolustuskorkeakoulun kontekstissa.
Juuri aihealueen monipuolisuuden
vuoksi tutkimukseni oli vasta avaus
aiheeseen ja monet näkökulmat jäivät
tutkimatta. Toivonkin, että tulevaisuudessa saamme lukea lisää upseerien
kiehtovasta professiosta.
Henriika Lindroos on koulutuk
seltaan valtiotieteiden maisteri
(sosiologi).
Lindroosin pro gradu -työ Johta
jana maskuliinisessa järjestelmässä
– Upseerius professiona Maanpuolus
tuskorkeakoulun kontekstissa on luet
tavissa osoitteessa http://hdl.handle.
net/10138/29756. 
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Pähkinöitä, sipuleja ja krikettiä –

Pakistan Intian politiikassa

Kuva Antônio Milena (ABr).

Teksti: Mika Kerttunen

Ydinaseella on merkittävä rooli Intian ja Pakistanin turvallisuuspolitiikassa. Kuvassa Intian armeija
esittelee Agni II -ohjusta paraatissa vuonna 2004.

Intian merkitys maailmanpolitiikassa on kasvanut.
Maa on taloudellisesti merkittävä, poliittisesti tärkeä
ja sotilaallisesti aktiivinen.Vaikkakaan intialaiset itse
eivät sitä haluaisi, Pakistania on kuitenkin vaikea
sivuuttaa asioitaessa Intian kanssa. Maat vartioivat
rajojaan ja toistensa suhteita mustasukkaisen
tarkasti. Kumarrus yhteen suuntaan tulkitaan
herkästi pyllistykseksi toiseen. Maiden ongelmallisia
suhteita voidaan kuvata Etelä-Aasiassa suosittujen
pähkinöiden, sipulien ja kriketinpelaamisen avulla.
Kylkirauta 2/2012
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artikkelit
”...ja Pakistan”
Muutkin kuin Microsoft tai Nokia ovat
tajunneet investoida Intiaan. Taloudellisen kasvun ja kasvavan osaamisen
rinnalla ja myötävaikutuksella Intia
on noussut myös maailmanpolitiikan
merkittäväksi vaikuttajaksi. Yhdysvallat aloitti jo presidentti Clintonin
aikana poliittisen, taloudellisen ja
sotilaallisen vuoropuhelun ja lähentymisen Intian kanssa. Washingtonissa
koetut hallintojen vaihdokset demokraateista republikaaneihin ja takaisin
tai hallitusvastuun vaihto New Delhissä
hindunationalistiselta BJP-puolueelta keskustavasemmistolaisemmalle
kongressipuolueelle ei ainakaan ole
hidastanut tätä prosessia. Intia ja
Yhdysvallat ovat solmineet Intialle
edullisen ydinenergiasopimuksen,
poliittinen vierailuvaihto on tiivistynyt ja Intian ääntä kuunnellaan herkällä
korvalla niin Valkoisessa talossa kuin
Capitol-kukkulallakin. Aikaisemmin
ennenkuulumaton sotilaallinen yhteistyö on samalla käynnistynyt poliittisesti
sangen ongelmattomien tiedonvaihdon
harjoitusten ja puolustusteollisen
yhteistyön alueilla. Intian pääoma,
osaaminen ja markkinat kelpaavat
myös eurooppalaisille yrityksille ja
venäläisille asekauppiaille.
Intian ulko- ja turvallisuuspoliittiselle eliitille ongelmallista on Intian
vaikeus päästä muissa suhteissaan
eroon Pakistanista. New Delhi tavoittelee paikkaa auringossa, mutta Pakistan
tulee kaupanpäälle – haluttiin sitä tai ei.
Yhteinen historia, useat sodat ja selkkaukset ja ristiriitaiset identiteetit ovat
kasvattaneet monia kovia, tulehtuneita ja monimutkaistuneita kysymyksiä
maiden välisiin suhteisiin.

Kovia pähkinöitä
Pähkinät kuuluvat eteläaasialaiseen
ruokavalioon. Varsinkin cashewpähkinöistä saa maistuvaa purtavaa
curryyn tai salaattiin. Intian ja Pakistanin välinen kauppa jää usein kirjaimellisestikin pähkinäkaupan tasolle,
sillä tuonti ja vienti on säännösteltyä
ja keskittyy lähinnä raaka-aineisiin.
Monisatamiljoonaisen naapurimaan
osuus kokonaisviennistä ja -tuonnista
on molemmilla noin puolen prosentin
suuruusluokkaa. Kauppaa joudutaan

Mika Kerttunen
käymään usein kolmansien maiden
kautta, esimerkiksi Persianlahden
kauppakaupungeissa.
Poliittisista pähkinöistä kovin mur
rettavaksi on Kashmirin kysymys.
Brittil äisen Intian jaossa Jammun
ja Kashmirin muslimienemmistöisen ruhtinaskunnan hindulainen 
maharadža yritti pelata kovaa peliä
Delhin ja Islamabadin välillä. Periaatteessa hänellä oli oikeus päättää,
kumpaan maahan liittyä, mutta hän
vitkutteli kannassaan. Paikallisväestö
alkoi kapinoida, Pakistanista virtasi
alueelle apujoukkoja ja Kashmirista kotoisin ollut pääministeri Nehru
lisäsi painostustaan. Virallisen intialaisen historiankirjoituksen mukaan
maharadža Singh allekirjoitti liittymissopimuksen Intian kanssa 26.
lokakuuta 1947 ja intialaiset joukot
ryhmitettiin alueelle seuraava päivanä.
Marssijärjestyksestä ollaan tosin toistakin mieltä. Pari kuukautta aikaisemmin
itsenäistyneet Intia ja Pakistan sotivat
ensimmäisen sotansa Kashmirista
Kashmirissa.  Aselepolinjaa valvovassa
vuonna 1948 perustetussa UNMOGIPtarkkailijaoperaatiossa on palvellut
moni suomalainenkin rauhanturvaaja,
ja eversti Pekka Holopainen on paraikaa sen apulaiskomentajana.
Molemmille maille Kashmir on
erityisesti periaateellinen kysymys.
Intian motto Unity in Diversity,
yhtenäisyys moninaisuudessa, heijastaa
toivetta maasta, Bharat, monien uskon19

tojen ja etnisten ja kielellisten ryhmien
yhtenä ja omana kotimaana. Kashmirin
erottaminen tästä perheestä loukkaisi
periaatetta. Pakistan, ”puhtaiden maa”,
on puolestaan perustettu islamin
uskoisten omaksi kotimaaksi. Kashmirin kuuluminen Intiaan loukkaisi tätä
identiteettiä. Monet pakistanilaiset ovat
epäilleet, etteivät monet intialaiset edes
usko niin sanottuun kahden valtion
teoriaan vaan haluaisivat nähdä muinaisen ja brittiläisen Intian seuraajana
vain yhden valtion. Jotkut ääriliikkeet
haaveilevatkin Hindustanista, joka
vannoisi jonkin sortin hindulaisuuden
nimiin. Siellä muslimien ja muiden
vähemmistöjen oikeudet ja asema olisivat rajoitettuja.
”Kashmir” – mitä sillä tarkoitetaan
kin – estää suhteiden tosiasiallisen
parantamisen monessa muussakin kysymyksessä. Munan pitäisi tulla ennen
kanaa. Maiden johtajien on vaikea
esittää minkäänlaista kompromissi
ratkaisua ilman pelkoa suurista sisäpoliittisista ongelmista. Presidentti
Musharrafin ja pääministeri Vajpayeen
puhutaan päässeen lähelle läpimurtoa
Agrassa vuonna 2004; yhteisymmärryksen sanotaan kaatuneen Intian silloisen sisäministerin L. K. Advanin
väliintuloon. Yhdenkään ulkopuolisen
tahon on lähes mahdotonta puuttua
kysymykseen tai sovitella siinä ilman
sitä, että suhteet tärveltyvät molempien
maiden kanssa. Epäluulon ilmasto hallitsee suhteita.

Itkettäviä sipuleja
Sipuli on monien eteläaasialaisten ruokien olennainen raaka-aine, ja Intian
sisäpolitiikassa sipulin hinta on ollut
yksi kriittisimmistä vaalikysymyksistä.
Viime satokaudet ovat olleet sangen
huonoja. Sipulin saatavuutta on pyritty turvaamaan ja sen hinta pitämään
kurissa vientikiellolla ja lisäämällä
tuontia Pakistanista. Pakistan, jossa
sipulin hinta oli myös noussut, vastasi rajoittamalla vientiään. Pakistan
puolestaan tarvitsee vehnää, jota Intia
tuottaa yli oman tarpeensa, mutta New
Delhi kielsi pitkään raakav iljansa
viennin. Kyse ei kuitenkaan ole vain
kauppapolitiikasta vaan ruokaturvallisuudesta, ennen muuta ravinnon
saatavuuden turvaamisesta sadoille
miljoonille ihmisille. Ongelma on
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Kashmir Intian ja Pakistanin rajalla on hiertänyt maiden välejä jo
vuosikymmeniä. Kuvassa YK:n UMMOGIP-operaation rauhanturvaajia
tarkkailemassa aselepolinjaa Pakistanin puolella.
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Mitä New Delhi ei siedä lainkaan,
on Pakistanista Intian sydänalueille
suuntautuva terroristitoiminta. Intian
”9/11”, joulukuun 13. päivän 2001
hyökkäys parlamenttia vastaan, oli
kashmirilais-pakistanilaisen Jaish-eMohammed-ryhmän aikaansaannosta, ja se johti intialaisten divisioonien
ryhmittämiseen maiden rajalle sekä
suhteiden syväjäätymiseen parin
vuoden ajaksi. Lashkar-e-Taiban
vuoden 2008 Mumbain terroristiisku hiertää edelleen maiden välejä
Intian suhtautuessa epäluuloisesti
Pakistanin vakuutteluihin sen toimien

Kuva AP / David Guttenfelder.

uusvanha, mutta uudella tavalla kietoutunut vyyhti, jossa maatalouspolitiikka
energia-, ympäristö- ja maanomistuskysymyksineen näyttääkin ohjaavan
Intian yhteiskunnan kehitystä teollisuuspolitiikkaa ja high tech -investointeja vahvemmin. Vakavia uudelleen
tulehtuvia kipupisteitä riittää muutenkin.
Molempien maiden ongelmana
on säilynyt erittäin suuri eriarvoisuus
eri väestöryhmien välillä. Tyttöjen ja
naisten asema on usein surkea. Kastittomien tai vähemmistöjen kohtelu
on ala-arvoista. Korruptio rehottaa,
ja hallinnot ovat edelleen tehottomia.
Syrjäseuduilla keskushallintojen ote
ei pidä. Yhteisten ratkaisuyritysten
etsiminen samoihin yhteiskunnallisiin,
osittain jopa teknisiin ongelmiin on
mahdotonta.
Terrorismi on New Delhin yksi
vaikeimpia sisä- ja ulkopoliittisia
ongelmia. Intian liittovaltiota vastaan
kohdistuu monelta suunnalta väki
valtaisia muutospaineita. Esimerkiksi koillisilla alueilla Assamissa,
Manipurissa ja Nagamaassa samoin
kuin Punjabissa paikalliset liikkeet
ajavat asiaansa myös terrorismin
keinoin. Jammussa ja Kashmirissa
paikallisten lisäksi Pakistanista ja
kauempaakin saapuneet ryhmittymät
taistelevat Intian komentoa ja armeijaa vastaan. Maolaisia liikkeitä puolestaan operoi laajoilla alueilla erityisesti
Bengalissa, Biharissa ja Orissassa.

rehellisyydestä. Syyttävät sormet osoittavat tässäkin tapauksessa Pakistanin
vaikutusvaltaiseen tiedustelupalvelu
ISI:hin.
Turvallisuuspoliittisesti merkittävä
ja teoreettisesti kiinnostava kysymys
koskee ydinaseen roolia ja pelotteen toimivuutta. Molemmilla arvellaan olevan
lähemmäs sata ydinräjähdettä ja materiaalia toiseen mokomaan. Molemmat
ovat kehittämässä niin tehokkaampia ja
toimintavarmempia ballistisia ohjuksia
kuin risteilyohjuksiakin. Epäilyjä on
herätetty sekä järjestelmien teknisestä
toimintavarmuudesta että päätöksenteon rationaalisuudesta. Intialaisia ja
pakistanilaisia päättäjiä ei voi pitää sen
vastuuttomampina kuin esimerkiksi
entisen Neuvostoliiton tai Yhdysvaltojen poliitiikkoja, kenraaleja
ja tiedemiehiä. Historialliset ongelmat, syvä epäluulo ja maantieteellinen läheisyys tekevät
eteläaasialaisesta pelotteesta kuitenkin monessa suhteessa ongelmallisen.
Akateemista ja käytännön sotilas
poliittista keskustelua käydäänkin siitä,
riittääkö keskinäinen peloteasetelma
estämään osapuolia pyrkimästä sotilaalliseen ratkaisuun Kashmirissa vai
mahdollistaako nimenomaan pelote
rajoitettujen sotatoimien käymisen, kun
yksi osapuoli uskoo toisen pelkäävän
päättäväisen toiminnan seurauksia.
Onko ydinase vain ase muiden joukossa vai pelkästään poliittinen työkalu,
ja kuka tätä työkalua oikein käyttää?

Terrorismi on yksi vaikeimpia sisä- ja ulkopoliittisia ongelmia. Vuoden
2008 terrori-iskussa Intian Mumbaissa kuoli 166 ihmistä.
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Kriketti on käsittämättömän suosittua
Etelä-Aasiassa. Ulkopuoliselle tarkkailijalle sen säännöt vaikuttavat sekavilta ja muuttuvilta, ja pelin seuraaminen
vaatii suurta kärsivällisyyttä. Kriketin
vuoden 2011 maailmanmestaruus
kilpailujen semifinaalia Intian ja
Pakistanin välillä maaliskuun lopussa
seurasi satamiljoonainen yleisö ja paikanpäällä Intian Mohalissa kumpikin
pääministeri. Otteluja käytetään poliittisten keskustelujen näyttämönä siinä
missä Yhdistyneiden kansak untien
yleiskokouksia tai Etelä-Aasian yhteis
työjärjestön huippukokouksiakin. Korkeimman tason poliittinen vuoropuhelu
on kovin suhdanneherkkää ja epäsäännöllisen järjestäytymätöntä.
Geopoliittinen, Arthasastrasta tutun
mandalateorian mukainen ajattelutapa
on vallinnut maiden ulkosuhteissa.
Vihollisen vihollista ja naapurimaan
naapurimaata pidetään ystävänä.
Islamilainen Pakistan on hakeutunut ja
kelvannut kommunistis-konfutselaisen
Kiinan kumppaniksi. Tätä Intia pyrki
aluksi tasapainottamaan Neuvostoliiton
ja nyt myös Yhdysvaltojen avulla.
Kylmän sodan aikana Washingtonille 
Etelä-Aasiaa tärkeämpää olivat sen
suurvaltapoliittiset pyrkimykset, mutta
globalisaation aikakautena nämä kaksi
toiminta-aluetta näyttävät yhtyvän.
New Delhi ja Islamabad kilvoittelevat amerikkalaisten huomiosta, mutta
ne joutuvat samalla tasapainottelemaan kotimaan poliittisten voimien
puristuksessa. Intiassa suvereniteetin
pyhyydestä pidetään kiinni niin oikealla kuin vasemmallakin samoin kuin
keskustan syvissä riveissä. Urbanisoitunut liberaalioikeisto ja -vasemmisto
ovat mukautuneet maailmanmenoon
helpommin, mutta liian myöntyväinen
ei voi olla.
Poikkeavista sisäpoliittisista
agendoistaan ja ideologisista eroistaan huolimattta Kongressipuolueen ja
BJP:n johtamien hallituskoalitioiden
ulko- ja ydinasepolitiikassa ei näytä
vallitsevan suurtakaan eroa. Ydinaseistuksen kehittäminen on jatkunut BJP:n
hahmottamaan suuntaan. Pääministeri
Singh on paaluttanut Intian vaikutuspiirin ”strategiseksi jalanjäljeksi”,
joka ulottuu Afrikan sarvesta Malakansalmeen.  Linjaus laajentaa Monroe-

Kuva AFP / Raveendran.

Krikettipelin politiikkaa

Krikettiottelu poliittisten keskustelujen näyttämönä. Kuvassa
Pakistanin pääministeri Yousuf Raza Gilani (vas.) keskustelemassa
Intian pääministerin Manmohan Singhin kanssa Cricket World Cup
-semifinaalissa Intian Mohalissa maaliskuussa vuonna 2011.
opin paikallista versiota, vanhaa Indiradoktriinia, ja kertoo niin kauppareittien
kuin energiaturvallisuudenkin merkityksestä nyky-Intian tulevaisuudelle ja
turvallisuudelle. Ruhtinaan toive tehdä
hyvää ja hänen velvollisuutensa turvautua voimaan on keskustelu, joka on
tunnettu jo intialaisesta mytologiasta,
ja tämä ristiriita raastoi vuoden 1962
rajasodasta järkyttynyttä Nehrua hänen
viimeisinä elinvuosinaan. Intian vaikutusvallan patoaminen on puolestaan
yksi Pakistanin tiedustelupalvelun,
ISI:n, tärkeimmistä tavoitteista. Intiassa
ja Kashmirissa harjoitettavan terrorismin, mutta myös Afganistanin talebanien tukemisen, uskotaan edistävän
tätä ISI:n epävirallisen ulkopolitiikan
tavoitetta. Geopoliittinen, hyperrealistinen ajattelutapa sekä maskuliininen
strateginen kulttuuri liimaavat Intian
ja Pakistanin toisiinsa.

Garam masala
– kuumottava
maustesekoitus
Kun lukuisat ja vakavat ongelmat tuntuvat kietoutuvan toisiinsa ja merkittävää ulospääsyä ei näytä löytyvän, on
myönteinen kehitys usein vain listaus
kaikkein huonoimmista vaihtoehdoista, jotka eivät ole onneksi toteutuneet.
Niin tässäkin. Kaikesta huolimatta
maat eivät sodi keskenään. Silloinkin kun ne taistelevat, ne näyttävät
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kykenevän kontrolloimaan tilannetta ja
kuuntelevan varsinkin Yhdysvaltojen
puhetta. Ydinase kummittelee taustalla, muttei etulinjassa. Taustoista riippumatta molempien maiden
poliittiset johtajat ovat olleet riittävän
pragmaattisia. Sisäpolitiikan käyminen ulkopolitiikan edellä ei ole johtanut suuriin katastrofeihin. Olemattomat
kauppasuhteet ovat mahdollisuus luoda
toimivat ja laajat markkinat – jos niin
vain halutaan. Sipuli- ja vehnäkaupan
salliminen on tahdon asia, ja jalosteet
ja teollisuustuotteet voivat helposti
lisätä kaupan arvoa ja poliittista merkittävyyttä. Veden, energian ja hyvinvoinnin tarpeet ovat yhteisiä ja yhdessä
paremmin ratkottavissa kuin erikseen.
Hindi, urdu ja englanti, eteläaasialainen kulttuuriperintö ja globalisaation
houkuttimet saattavat lopulta yhdistää
enemmän kuin mitä uskontoperäinen
poliitiikka kykenee erottamaan. Historiaa voidaan joskus osata tulkita
yhdistävänä eikä erottavana voimana.
Keskiyön lastenlapset ehkä oppivat
olemaan katsomatta peruutuspeiliin.
Toivottavasti tämän oppimiseen ei
tarvittaisi tuhoisan maanjäristyksen
kaltaisia mullistuksia.  
Yleisesikuntaeverstiluutnantti,
valtiotieteiden tohtori Mika Kerttu
nen palvelee Tartossa Baltic Defence
Collegessa Johtamisen laitoksen
johtajana. 
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Miksi Suomi taisteli?
Teksti: Alpo Juntunen

S

uomen taistelu talvisodassa
1939–1940 on vuosikymmeniä ollut hämmästelyn, ihailun
ja tutkimuksen aiheena. Venäläisille
talvisota oli pitkään häpeällinen tapahtuma, josta vaiettiin. Vasta Neuvostoliiton
hajoamisen jälkeen Venäjällä on alettu
käsitellä talvisotaa lähes objektiivisesti. 
Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja
Yhdysvalloissa Suomen taistelu on
herättänyt ihailua eräitä kommunisti
piirejä lukuun ottamatta. Ruotsissa
kansalaismielipide tuki sodan aikana
varauksettomasti Suomea, mutta
poliitikot eivät halunneet rikkoa puolueettomuutta auttamalla maata, jonka
kuitenkin uskottiin joutuvan Neuvostoliiton haltuun. Viron yleinen mielipide
ei tuolloin ymmärtänyt Suomen taipumattomuutta. Virolaiset näet katsoivat
välttäneensä sodan myönnytyksillä.
Asenteet Suomenlahden eteläpuolel-

Edvard Iston teos Hyökkäys vuodelta 1899 muodostui aikalaisten
silmissä venäläistämistoimien
symboliksi.
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la muuttuivat Baltian maiden koettua
neuvostomiehityksen seuraukset. Talvisodasta on kulunut yli 70 vuotta, mutta
Suomessa puhutaan edelleen 105:stä
kunnian päivästä, ja kun maassa on
vaikeaa, vedotaan talvisodan henkeen.

Talvisodan henki
Mistä syntyi talvisodan henki? Se
perustuu pohjoismaiseen demokraattiseen traditioon ja Suomen historiaan.
Ruotsin yhteydessä valtakunnan itäiset
maakunnat, eli Suomi, nauttivat täysiä
poliittisia oikeuksia, ja kaikilla kansanryhmillä aatelista talonpoikiin oli edustus valtiopäivillä. Napoleonin sotien
alettua myös Suomeen oli syntynyt siinä
määrin strategista näkemystä ja poliittista taitoa, että maa kykeni perustamaan
autonomisen valtion Venäjän suojeluksessa. Venäjään ei haluttu sulautua.
Maiden välillä oli syvät kulttuurierot.
Uskonto oli erottava tekijä rahvaan
tasolla. Suomalainen talonpoika oli
köyhä kuten venäläinenkin, mutta
Venäjällä kansa oli lukutaidotonta ja
eli maaorjuudessa. Luterilaisuus oli
sivistänyt suomalaisia, ja talonpojilla
oli poliittisia oikeuksia. Suomen poliittinen johto halusi pitää maan erillään
Venäjästä politiikan avulla. Korostettiin
kansallisia oikeuksia, joiden pelättiin
katoavan, jos liiaksi lähestyttiin Venäjää.
Suomen omat valtiopäivät 1860luvulta alkaen loivat edellytykset
demokratian jatkuvalle kehitykselle, ja
kun vuonna 1906 Suomessa siirryttiin
yleiseen äänioikeuteen, maassa syntyi
nopeasti poliittisten puolueiden järjestelmä. Venäjään kuuluminen tosin
rajoitti poliittista toimintaa monin
tavoin.
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Alpo Juntunen
Vapaammin demokratia ja parlamentarismi alkoivat toimia Suomen
itsenäistyttyä vuonna 1917. Vapaus
sodassa oli sisällissodan piirteitä, mutta
kansakunta kokosi nopeasti itsensä.
Sodassa hävinneelle puolelle jääneet
sosiaalidemokraatit säilyttivät asemansa
suurimpana puolueena ja osallistuivat
sodan päätyttyä poliittiseen toimintaan.
Vuonna 1926 he muodostivat ensimmäisen puhtaasti sosiaalidemokraattisen
hallituksen.
Suomalainen demokratia joutui
kokeeseen 1930-luvun lamavuosina.
Kuten kaikkialla Euroopassa, taloudellinen ahdinko antoi mahdollisuuksia
ääriliikkeille. Suomessa äärioikeisto
laiset puolueet eivät kehittyneet merkittäviksi poliittisiksi vaikuttajiksi. Ennen
talvisotaa niiden merkitys oli kutistunut
marginaaliseksi.

Kuva Museoivirasto.
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Talvisodan hengen syntyä edisti demokratian kehitys. Kuvassa
eduskunnan ensimmäinen istunto sisällissodan jälkeen 15.5.1918.
kenraalikuvernööriksi vuonna 1898
ja hänen Suomeen ulottamansa valtakunnan yhtenäistämistoimet herättivät
vastarinnan, joka ensimmäisen maailmansodan aikana kulminoitui nuorten
miesten hakeutumisena saamaan sotilas
koulutusta Saksasta. Jääkäriliikettä
onkin pidettävä sankaritaruna, joka
vuosikymmenien ajan on elähdyttänyt
maanpuolustushenkeä.
Venäläisten punaisille kapinallisille
antama tuki oli osoitus idästä mahdollisesti nousevasta uhasta, jota vastaan

Ryssäviha
Suomalaisia ja venäläisiä erottivat toisistaan edellä mainitut kulttuurierot,
mutta venäläisvastaisuus alkoi kehittyä vasta 1900-luvun alussa Pietarista

Kuva Puolustusvoimat.

Toinen demokratian uhka tuli Neuvostoliitosta, jonne vapaussodan jälkeen
paenneet punaiset olivat perustaneet
Suomen kommunistisen puolueen, joka
halusi muuttaa Suomen kommunistiseksi. Neuvostoliiton ja Kominternin
tavoitteet erosivat suuresti suomalaisten
kommunistien pyrkimyksistä, eikä pieni
kommunistien määrä kyennyt uhkaamaan demokratian rakenteita. Voidaan
todeta suomalaisen demokratian olleen
toimintakykyinen ennen talvisotaa ja
suurimman osan kansasta tunteneen
Suomen isänmaakseen.
Toisena keskeisenä osana talvisodan
henkeä on pidettävä maanpuolustustahtoa. Aseellisen maanpuolustuksen
perinteet olivat syntyneet jo Ruotsin yhteydessä. Autonomisessa Suomessa 1800-luvun isänmaallinen
kirjallisuus loi henkisiä edellytyksiä
maanpuolustukselle, ja 1870-luvulla
Venäjän sotilasreformin yhteydessä Suomi sai oman armeijan, joka
koulutti suomalaisia sotilaiksi.
Suomalaisia upseereja myös palveli runsaasti keisarikunnan armeijassa ja laivastossa. Bolševikkien
kaapattua vallan sadat suomalaiset
upseerit palasivat kotimaahan ja antoivat taitonsa ja kokemuksensa itsenäistyneen isänmaansa käyttöön. Heistä
merkittävin oli talvisodan ylipäällikkö
Gustaf Mannerheim.
Suomen on kiitettävä Venäjää
ideasta ryhtyä aseellisesti vapauttamaan
maata. Suomen oloja tuntemattoman
Nikolai Bobrikoffin nimittäminen

oli varustauduttava. Itsenäiselle Suomelle haluttiin rakentaa vahva puolustus. Maahan luotiin asevelvollisuuteen
perustuvat asevoimat, joita johtamaan
koulutettiin upseeristo ja aliupseeristo.
Koulutuksessa kiinnitettiin erityistä
huomiota Suomen sosiaalisiin rakenteisiin, maasto- ja ilmasto-olosuhteisiin.
Talvisodassa suomalaisen koulutuksen
edut osoittautuivat ylivoimaisiksi neuvostoliittolaiseen koulutukseen nähden.
Suomen armeijan sotilaat koostuivat
pääasiassa talonpojista, jotka osasivat
liikkua ja taistella talviolosuhteissa. Maa
oli kuitenkin köyhä, eikä armeijaa kyetty
varustamaan riittävästi ajanmukaisella
aseistuksella. Varsinkin ilmavoimien
heikkous ja panssariaseen puute olivat
suuria ongelmia talvisodassa.
Suuri merkitys taisteluhengen ylläpitämisessä oli Suojeluskunnilla ja Lotta
Svärd -järjestöllä, jotka huolehtivat
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.
Suomessa vallitsi 1930-luvun lopulla isänmaallinen henki, joka ilmenee
sananlaskussa ”kyllä yksi suomalainen
kymmentä ryssää vastaa”.

Neuvostoliittolaisten toimet herättivät suomalaisten
taistelutahdon. Talvisota syttyi 30.11.1939.
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Poliittisen ja sotilaallisen
johdon vastuu

Kuva Sotamuseo.

Yleisellä venäläisvastaisuudella
oli kääntöpuolensa. Sotilaallisen ja
poliittisen johdon oli otettava se huomioon neuvotteluissa ja päätöksenteossa. Neuvotteluissa syksyllä 1939
Suomen sotilaallinen johto oli valmis
myönnytyksiin välttääkseen kriisin
kehittymisen aseelliseksi konfliktiksi.
Mannerheim katsoi, ettei Suomi yksin
voi taistella Neuvostoliittoa vastaan.
Hän toivoi neuvotteluilla voitavan
pitkittää konfliktin puhkeamista ja
Suomen saavan aikaa varustautumiseen. Toisaalta pidettiin mahdollisena
kansainvälisen poliittisen tilanteen
muutosta, joka antaisi pienille valtioille enemmän poliittista liikkumatilaa.
Suomen pääneuvottelijana toiminut
J. K. Paasikivi kannatti myönnytyksiä nimenomaan ajan voittamiseksi. Suomen johtavat poliitikot,
kuten pääministeri A. K. Cajander ja
ulkoministeri Eljas Erkko, eivät olleet
valmiita myönnytyksiin. Tällä tinkimättömyydellä oli kansan enemmistön
tuki. Myöhemmin Paasikivi arvosteli
heidän tinkimättömyyttään tyhmyydeksi, joka vei Suomen sotaan. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen paljastuneista
asiakirjoista on kuitenkin ilmennyt,
etteivät myönnytykset olisi estäneet
Neuvostoliittoa ryhtymästä hyök
käykseen.

Talvisota ja sen seuraukset

Talvisodan hengen yhtenä keskeisenä osana oli maanpuolustustahto,
jota edistettiin muun muassa vapaaehtoisissa suojeluskunnissa.
Kuvassa Pohjois-Hämeen suojeluskunta talvitaisteluharjoituksissa
Kuljun maisemissa 1930-luvulla.
ohjatun venäläistämisohjelman myötä.
Bolševikkien kapinallisille antama tuki
oli syynä voittaneen valkoisen Suomen
venäläisvastaisuuteen. Suomen nuori
ja aktiivinen valtiojohto katsoi myös
aiheelliseksi tehdä selvän eron kaikkeen
venäläiseen, ja maassa myös tietoisesti
harjoitettiin venäläisvastaisuutta. Nuorisolle ja asevelvollisille tähdennettiin
ryssän aina uhanneen Suomen vapautta
ja kehitystä. Tällä yksipuolisella propagandalla oli perusteensa, kun Neuvostoliitossa puhkesivat Stalinin vainot ja
tuhannet suomalaisten heimosukulaiset
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Venäjän Karjalassa ja Inkerinmaalla
teloitettiin ja vielä useammat karkotettiin kotiseuduiltaan. Kaikki nämä
toimet vaikuttivat siten, että Neuvostoliittoa ja sen edustamaan järjestelmää
pelättiin Suomessa ja haluttiin torjua
sen levittäytyminen itärajan yli länteen.
Tällainen asenne heijastuu kirkkaimmin runoilija Uuno Kailaan sanoissa:
”Raja railona aukeaa, takana länttä ja
Eurooppaa, edessä Aasia Itä”. Suomalaiset katsoivat olevansa lännen etuvartio idän bolševikkilaumoja vastaan.
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Suomalaiset olivat monin tavoin valmistautuneet sodan puhkeamiseen,
vaikka monet poliitikot uskoivat
Stalinin vain pelottelevan suomalaisia
ja pidättäytyvän hyökkäyksestä. Neuvottelujen keskeyttäminen, hyökkäys
ja niin sanotun Kuusisen hallituksen
muodostaminen osoittivat Stalinin
tavoitteena olevan Suomen valloitus.
Nämä neuvostoliittolaisten törkeät
toimet herättivät suomalaisten vastarinnan. Kansa katsoi velvollisuudekseen
ja kunniakseen isänmaan puolustamisen.   Neuvostoliittolaisille Suomen
vastarinta ja taistelutahto tulivat yllätyksenä. Sadanviiden päivän taisteluissa suomalaiset pitivät tiukasti puoliaan
ja saavuttivat merkittäviä voittoja.
Venäläiset olivat kuvitelleet valloittavansa Suomeen kahdessa viikossa. 

Kuva Sotamuseo.
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Suomi kävi Neuvostoliiton kanssa kolmet neuvottelut ennen talvisodan puhkeamista. Kuvassa
J. K. Paasikivi Helsingin rautatieasemalla palaamassa ensimmäiseltä neuvottelukäynniltään Moskovasta
16.10.1939. Vierellä ulkoministeri Eljas Erkko ja pääministeri A. K. Cajander.
länsiliittoutuneet valmistautuivat auttamaan Suomea. Stalinin saatua tietää
lännen valmistautumisesta hän oli
valmis rauhanneuvotteluihin. Suomen
voimat alkoivat myös ehtyä, ja poliittinen ja sotilaallinen johto olivat valmiit rauhaan. Moskovan rauha 1940

Kuva Sotamuseo.

Kolmen kuukauden taistelujen
kuluessa neuvostojoukot olivat kärsineet huomattavia tappioita, ja keväisen
kelirikon uhatessa ratkaisua ei ollut
näkyvissä.
Suomalaisten sankaruus herätti
kansainvälistä ihailua. Maaliskuussa

Varainkeruuta Yhdysvalloissa Suomen hyväksi. Kuvassa (vas.) Suomen
avun rahaston puheenjohtaja presidentti Herbert Hoover, varapuheenjohtaja tohtori van Loon ja New Yorkin pormestari La Guardia.
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oli Suomelle raskas. Alueluovutukset
olivat merkittäviä, noin 40 000 neliökilometriä, ja maa joutui uudelleen
asuttamaan yli 400 000 luovutettavilta
alueilta siirtyvää kansalaistaan. Suomi
menetti kaatuneina ja pommitusten
uhreina noin 25 000 henkeä ja haavoittuneita oli noin 45 000. Heistä noin
10 000 jäi pysyvästi invalideiksi.
Voittona on pidettävä itsenäisyyden
säilymistä ja asevoimien säilymistä
toimintakunnossa. Talvisodan Suomen
ja Neuvostoliiton suhteet olivat umpi
kujassa, ja voidaan todeta Neuvostoliiton aloittaman talvisodan olleen
keskeinen syy Suomen ryhtymisessä
Saksan kanssasotijaksi kesällä 1941.  
Tänä päivänä talvisodan henki
ilmenee asevoimien arvostuksena
kansan keskuudessa. Upseeristo nauttii yleistä kunnioitusta, ja suurin osa
nuorista miehistä haluaa suorittaa asepalveluksen.
Kirjoittaja jäi eläkkeelle Maan
puolustuskorkeakoulun Venäjän tur
vallisuuspolitiikan professorin virasta
maaliskuussa 2012. 
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Clausewitzin
uudet vaatteet
– sopivatko ne suomalaisupseerille?
Teksti: Juha Mälkki

Kauppatieteiden maisteri (väit.) Mika Aalto on
tarttunut äskettäin julkaistussa väitöskirjassaan
Strategin tragedia – Suomalaisupseerit
clausewitzlaisina strategeina kiinnostavaan
haasteeseen.

V

äitöskirja on tarkastettu julkisesti, eikä tässä kirjoituksessa
ole tarkoitus jatkaa kustoksen
jo kerran päättämää tilaisuutta. Jokaisen tieteellisen avauksen toivoisi synnyttävän julkista keskustelua, jos ei
tiedepoliittista keskustelua niin ainakin
arviointeja väitöskirjan perusargumentaation mahdollisista vaikutuksista vallitseviin uskomuksiin. Tässä mielessä
Aalto onnistuu kirjassaan erinomaisen
hyvin.
Letkeästi kirjoitetusta ja varsin pitkäsanaisesta kirjasta voisi ottaa montakin
teemaa tarkasteltavaksi. Tässä lyhyessä
artikkelissa kiinnitän huomiota kolmeen
perusteemaan: kitkan käsitteeseen,
clausewitzlaiseen strategiaan ja oletuksiin juuri oikean tyyppisen strategisen
osaajan löytämisestä. Juuri näihin teemoihin liitetyt kytkökset tekevät Aallon
tutkimuksesta samanaikaisesti kiinnostavan tuoreen mutta myös poikkeuksellisen ongelmallisen.

Ongelmalliset käsitteet
Käsitteet muodostavat perushaasteen:
1800-luvulla ei ollut käytettävissä
samoja termejä, joihin itse olemme
tottuneet ja joiden kautta hahmotamme inhimillistä elämää. Toisaalta oman
aikamme käsitejärjestelmät saattavat
johtaa meidät entistä kauemmaksi
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sodankäynnin luonnetta käsittelevästä
keskustelusta. Siinä keskiössä pitäisi
olla inhimillinen elämä ja sodankäynnin todellinen vaikutus ihmiseen. Kirjan
lähtökohta-ajatus clausewitzlaisesta
sodankäynnin toiminta- ja johtamisympäristöstä ymmärtää sen samanaikaisesti
kaoottisena, kompleksisena ja kitkaisena. Tämä ympäristökuvaus luonnehtii
myös koko kirjan tieteellistä argumentaatiopohjaa, hyvässä ja pahassa.
Sotateoreetikot ja sodan klassikkokirjoittajat pysyvät hengissä vain
jos jokainen aikakausi pukee niille
ymmärryksensä mukaiset vaatteet. Carl
von Clausewitzilla on erityisasema sotataidossa, etenkin kun hänen argumenteistaan ei ole päästy yhteisymmärrykseen,
vuosisataisen keskustelun jälkeenkään.
Samanlainen potentiaali on väitöskirjassakin käytetyillä kiinalaisen Sunzin
Sodankäynnin taito -teoksella ja japanilaisen Miyamoto Musashin kirjoituksilla. Sunzi ja Musashi käsittelivät
sodankäyntiä ja sotataitoa tavalla, joka
hakee vieläkin vertaistaan.
Pääasiallinen syy jatkuvaan kiinnostuksen kohteena olemiseen on kirjoitta
jien tavassa liittää ihminen sodankäyntiin
ja heijastaa inhimillisyyttä sodankäynnin
taitoon. Teosten sisältämiin käytännön
läheisiin vertauksiin jää toisaalta helposti koukkuun ja niistä alkaa saada
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Juha Mälkki
käsityksiä, jotka liittyvät enemmän
lukijan omiin ennakkokäsityksiin kuin
siihen, mitä kirjoittajat tosiasiallisesti
pyrkivät sanomaan. Ehkä oman aikamme sodankäynnin kuvaukset, teknisellä tiedonintressillä varustettuina, ovat
samalla irtautuneet liian kauaksi todellisesta sodankäynnistä ja sitä kokevasta
ihmisestä. Vai eikö länsimainen sota
tiedekeskustelu enää halua kuvata, mitä
todellinen sodankäynti on? Sotataito on
kuitenkin ihmisten kukistamisen taitoa,
eikä systeemien taistelua systeemejä
vastaan.

Kitkainen sotanäyttämö
Klassikoiden kirjoittajat pitää aina suhteuttaa siihen, miten he arvottivat ja

artikkelit
ylipäätään lähestyivät sodan kokemusta.
Lisäksi on syytä pohtia, millaisia merkityksiä he liittivät aikakautensa sotanäyttämöön. Esimerkiksi Clausewitz
lisäsi Vom Kriege -teokseensa vuonna
1827 muistiinpanon, jossa hän korosti,
että oli pyrkinyt vangitsemaan sodankäynnin juuri sellaisena kuin hän oli sen
kokenut. Tutkimus perustuu pitkäaikaiseen taistelukentän havainnoimiseen ja
myös sen traumatisoivan vaikutuksen
ymmärrykseen. Monen vuoden kenttäpalvelus Euroopan eri rintamilla ja
Venäjän aroilla tekivät tehtävänsä. Sodan
raskasta taakkaa kantaen hän kuitenkin
kirjoitti merkkiteoksen, jolla on ollut
yllättävän suuri vaikutus omaan aikaamme. Clausewitzin jälkipolville jättämät
käsitteet eivät ole siis syntyneet kentän ja
kasarmin olosuhteissa, vaan kirjoittajan
omien sotakokemusten myötä.  
Mika Aalto liittää Carl von Clausewitzin kitkan käsitteen (saks. Friktion)
sotapäällikön osaamisvaatimuksiin,
koska se liittyy sodankäynnin toiminta
ympäristön luonteeseen, joka on
kaoottinen, kompleksinen ja kitkainen.
Käsite on moninainen ja paljolti myös
väärinymmärretty, kuten Aalto perustellusti kirjassaan kuvaa. Aallon oma
kitka-käsittely on tosin sekin varsin
yksipuolinen ja suppea. Kitka tulkitaan
kirjassa ihmisen kokemuksen kannalta
ulkopuoliseksi häiriöelementiksi, kuten
se yleisestikin mielletään.
Clausewitz toteaa sodan olevan ruumiillisten (saks. körperlich) ponnistusten
ja kärsimysten aluetta. Sen vuoksi hän
korostaa sotakelpoisuuden mittarina erityistä synnynnäistä tai harjaantumisella

saavuttua ruumiin ja sielun voimaa, joka
tekee ”ruumiin kovaksi”. Ongelmaksi ei
muodostu niinkään päätösten tekeminen, vaan johtajan tekemät virhearviot,
jotka voivat altistaa johdettavat joukot
entistäkin suuremmille vaaroille. Tämä
taas johtuu siitä, että sodankäynnin olosuhteet vääristävät asioiden ja ilmiöiden
mittasuhteita, eli sitä, miten ihminen ne
sodankäynnin olosuhteissa kokee. Käytännössä tarkasteluun siis otetaan, Aallon
tutkimuksessa ja muissa sodan kitkaa
pohtineissa kirjoituksissa, tekijät, jotka
vastaavat vaaran kokemusta, fyysisiä
ponnisteluja, tiedustelutiedon epämääräisyyttä ja huonon sään vaikutuksia.
Nämä Clausewitz nimesi toimintaa
rajoittaviksi tekijöiksi ja samalla myös
yleisen kitkan lähteiksi.

Kitkan inhimillinen
ulottuvuus
Kitka-käsittelyistä jää usein uupumaan
Clausewitzin kitkan ulottuvuus, joka
kumpuaa inhimillisyydestä erotuksena kitkasta luonnonilmiönä tai muuna
ihmisen ulkopuolisena ilmiönä. Ihmiseen liittyvän kitka-ulottuvuuden avulla
Clausewitz kuvaa, miten kitka vaikuttaa inhimilliseen kykyymme toimia
järkiperäisesti ja miten se mahdollisesti
heikentää arviointikykyämme. Erityisen kohtalokasta tämä on sotaa ja sen
olosuhteita kokemattomille. Kitka saa
siis meidät toimimaan huonosti ja epätarkoituksenmukaisesti. Siksi johtajan on
hyvä ymmärtää omaa kriisikäyttäytymistään ja toimintatapojaan kovan paineen
ja stressin alaisena.
Mutta mitä Clausewitz sitten tarkoittaa ruumiin kovaksi tekemisen ajatuksella? Ehkä koemme nykykäsitteiden
valossa sen tarkoittavan jonkinlaista
kykyä asennoitua tunteettomuuden ja
kylmän harkitsevuuden tilaan. Teemme
itsestämme järkeviä ja järjellisiä. Clausewitz tarkoitti kivenkaltaisella olomuodolla tosin lähes päinvastaista:
”Komentajan on luotettava
harkinta- ja arviointikykyynsä
ja pysyttävä kovana kuin kivi,
jota aallon lyöttämät eivät pääse
horjuttamaan.”
Komentaja ei voi paeta sodankäynnin kaaosmaisuutta, vaikka ei välttämättä esikunnan omaisissa olosuhteissa itse
olekaan aktiivinen toimija taistelukentän
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Kenraali Carl von Clausewitz
tunnetaan lähinnä sodankäynnin
tarkoitusta ja päämääriä analysoineena sotateoreetikkona.
tappamisen ja tuhoamisen ilmapiirissä.
Toisaalta visuaalisen näköyhteyden
puuttuminen etäännyttää nopeasti itse
toiminnasta lisäten Clausewitzin määrittämää ”sodan sumua”. Myös Miyamoto
Musashi, kuuluisa japanilainen miekkamestari 1600-luvulta, käyttää samaa
kivi-metaforaa:
”Opittuasi strategian Tien voit
muuttaa ruumiisi yhtäkkiä kiven
kaltaiseksi, eikä kymmenentuhat
takaan voi sitä hipaista. Tämä on
kiviruumis. Mikään ei saa sinua
hievahtamaan.”
Sodankäynnin melskeessä tehok
kaasti toimiva johtaja ei siis ole
kehittänyt itsestään tunteetonta ja
ympäristöstään irti olevaa hahmoa, joka
ei enää pystyisi aistimaan ja tuntemaan
ympäristössä tapahtuvia asioita. Pikemminkin hän on kehittänyt ruumiillista
kestävyyttään tavalla, jossa hän osaa
käsitellä epämiellyttäviä tuntemuksia.
Tällainen johtaja ei yritä olla kokematta sitä, mihin olosuhteet häntä pyrkivät
heilauttelemaan. Päätösten tekeminen
sodan olosuhteissa on erityisen vaikeaa.
Pahimmassa tapauksessa johtaja sulkee
kaaosmaisuuden itsensä ulkopuolelle ja
tietämättäänkin altistaa itsensä ”veden
liikkeiden” johdateltavaksi luullen tässä
heilunnassa tekevänsä johdonmukaisia
päätelmiä. Juuri tuo yksilöpsykologinen
johtamistaidollinen tarkastelutaso on se,
joka tahtoo jäädä vähemmälle huomiol-
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le. Näin ollen ei ole yllättävää, että kitka
on tulkittu epämääräiseksi negatiivisten
sattumien kertymäksi, joka ei ole kenenkään vastuulla tai syytä.
Samanlaisen kohtalon ovat kokeneet muidenkin klassikoiden syvälliset
mietteet, joita kopioidaan ilman näiden
merkitysten analysointia. Aallon teoksessa tämä näyttää olevan pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Esimerkiksi
muinaiskiinalaisen Sunzin teoksesta on
mahdollista löytää selityksiä jokaiseen
vaivaan, jos sitä haluaa:
”Vaikka määrällisesti pieni olisi
kin vahva, määrällisesti suurem
pi vangitsee hänet.” (III luku)
”Suurten joukkojen kanssa tais
tellaan samalla tavalla kuin
vähäisten kanssa.” (V luku)
”Sodankäynnissä lukumäärä ei
tuo etua.” (IX luku)
Edellä esitetyt määrällisyyteen liittyvät esimerkit näyttävät kumoavan
toisensa. Myös Clausewitzin tekstistä
on löydettävissä samanlaisia ristiriitaisuuksia. Toisaalta ongelmana ei ole niinkään klassikon teksti itsessään, vaan se,
miten yritämme kammeta tekstejä omiin
tarkoitusperiimme ja mitä erilaisimpien tieteenalojen raameihin, joihin ne
eivät lopulta tahdo sopia. Sunzin teosta
lukiessa pitää ymmärtää, mitä missäkin
luvussa tarkastellaan ja miten luvun
argumentointi liittyy kirjan kokonaisselittävyyteen. Yksittäiset ajatukset kertovat siis samasta ilmiöstä mutta erilaisin
tarkastelutavoin. Jotkin luvut kertovat
normittavasti siitä, miten asiat ovat yleisesti (III luvun esimerkki). Jotkin luvut
kertovat siitä, mitä määrällisyys on
ihmiselle (V luvun esimerkki). Jotkin
luvut taas kertovat siitä, miten määrällisyys vaikuttaa esimerkiksi liikesodankäynnissä (IX luvun esimerkki).

Visiottomat byrokraatit?
Mika Aallon kirjassa väitetään, että juuri
tiettyä persoonallisuutta ja luonteenpiirrettä edustava ihminen on erityisen
hyvä tai erityisen huono kohtaamaan
sodankäyntiä clausewitzlaisittain. Aalto
tosin pitää Maanpuolustuskorkeakoulun
2000-luvun alun opiskelijoiden henkilöarviointien valossa epätodennäköisenä,
että Puolustusvoimista, ainakaan tulevaisuudessa, löytyisi Clausewitzin
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peräänkuuluttamaa neroa. Juuri tuolloin elettiin upseerikoulutuksessa erästä
murrosvaihetta, joka jäi lopulta vain
välivaiheeksi. Tätä ei tosin huomioida
Aallon kirjassa.
Lahjakkuus- ja älykkyyskysymys on
silti kiinnostava, vaikkakin vanhahtava.
Jokainen ala haluaa lahjakkuuksia. Myös
huippuekonomistilla on oltava korkea
osaamisen taso kyseisen ammatin eri
aloilta ja alueilta. Ollakseen erityisen
lahjakas hänellä on oltava lisäksi harvinaisia lahjakkuusyhdistelmiä. Käytännössä hänen osaamisensa on oltava
korkea useilla eri aloilla ja hänellä on
oltava kyky yhdistää näitä kykyjä, jotka
tosin harvoin esiintyvät samanaikaisesti.
Tätä mieltä oli kuuluisa talousteoreetikko John M. Keynes, jolla on ollut kiistämätön vaikutus modernin talouden
ajattelumalleihin. Hänen mielestään
taloustiede on helppo tieteenala, jossa
tuskin kukaan on mestari.
Ehkä myös Clausewitzin kuvaama
strateginen nerous tai poikkeuksellinen
lahjakkuus ja siihen liittyvä vaade korkeasta osaamistasosta on vain retorinen
ja se on tarkoitettu kannustamaan oman
ammattialan jatkuvaan opiskeluun.
Toisaalta ehkä sodankäynnin alalla
lahjakkuusyhdistelmä liittyy, kuten
taloudenkin alalla, kykyyn ymmärtää
mikro- ja makrosuureiden dynamiikkaa ja niiden ilmentymiä ihmis- ja kulttuuritieteellisissä painotuksissa, mutta
myös luonnontieteissä. Kuulostaa ehkä
yksinkertaiselta, mutta tämän kokonaiskentän mestarimainen hallinta lienee
varsin vaikeasti saavutettavissa. Sodankäynnin konteksti asettaa erityisen lisähaasteen ”sotapäällikön” osaamiselle.
Kirjoista voi toki yrittää ammentaa sitä
osaa sodankäynnin olemuksesta, jonka
sotataidon klassikot ovat onnistuneet
vangitsemaan. Kaikkien ei toki tarvitse
ymmärtää sodankäynnin tutkimuksen
ontologisia saloja ja epistemologisia
kiemuroita. Jokaisen upseerin on tosin
hyvä ymmärtää sodankäynnin klassikoiden välittämä kuva siitä fyysis-raadollisesta sodankäynnistä, joka ei ole edes
teknologisen vallankumouksen myötä
haalistunut. Tämä on tärkeää, koska kirjoista ei voi ammentaa clausewitzlaista
kokemusperusteista sodankäyntiajatusta, joka perustuu sodan kokemuksen
ymmärrykseen, koska hänen mukaansa
sotaa kokematon ei voi ymmärtää sodan
todellista luonnetta.
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Aallon erään väitteen mukaan
sotilasalalle hakeutuu ja sinne valikoituu
visiottomia byrokraatteja, joilta puuttuu
kyky strategiseen ajatteluun. Asian voi
toki nähdä aivan päinvastoinkin: se,
mihin suomalainen upseeristo harjaantuu, on juuri clausewitzlainen kokemusperäinen sotataidollinen ymmärrys.
Suomalainen upseerikoulutus
järjestelmä pohjautuu yleiseen asevelvollisuuteen. Matka alokkaasta
ylempään päällystöön on haastava, ja
se vaatii upseerilta jatkuvaa sopeutumiskykyä uusissa ja usein myös entistä
haastavammissa tehtävissä. Pelkkien
teoriaopintojen perusteella ei kukaan
hyppää johtotehtäviin. Jokaisella suomalaisupseerilla on siis varsin syvällinen
ymmärrys sotilasorganisaation todellisesta luonteesta. Kriisinhallintaoperaatioiden myötä tutuksi tulevat myös
ne kriiseille tyypilliset ilmiöt, joista
Clausewitz kirjoitti muun muassa käsitellessään kitkaa ja ”sodan sumua”. Kyse
ei siis ole fyysisestä sumusta vaan toimintaympäristöstä, joka tuottaa kyseisen
vaikutelman ihmismieleen. Kokemus
peräistä oppimista tarvitaan, jotta johtaja
ei joutuisi todellisen sodan olosuhteisiin
valmistautumatta.
Suomalaisupseeristo, kuten muidenkaan vakinaisten asevoimien
ammattiupseeristo, ei voi olla ylimiehitetty intuitiivisilla visionääriupseereilla.
Aallon kirjan mukaan ainakin tiettyjen
upseeri-ikäluokkien MBTI (MyersBriggs Type Indicator) -jakauma painottaa ST-tyyppiä (Sensing, Thinking).
Käytännössä kyse on persoonallisuuden
tyypistä, jota voisi luonnehtia ahkeraksi,
velvollisuudentuntoiseksi ja yhteisölliseksi modifioijaksi. Sotilasorganisaation
kannalta kyse on myös sen toiminnan
pyörittämisen kannalta keskeisestä
perustyypistä, joka on kiinni nykyhetkessä ja aistien kautta havaittavissa tiedoissa. Näissä persoonallisuusarvioissa
pitäisi aina ottaa huomioon se, ettei
yksikään niistä ole sinänsä muita tyyppejä parempi tai huonompi. Keskeistä
on ymmärtää perusasiat oman persoonallisuusluonnehdinnan vahvuuksista,
stressikäyttäytymisen perusteet sekä
ne kehittämiskohteet, jotka täydentävät
omia persoonallisuuspiirteitä. Aallon
kirjan perusteella jää kuva, että vain
NT- tai NF -tyypit (Intuition, Thinking
ja Intuition, Feeling) voisivat pärjätä
sodan kaaoksen myllerryksessä. Näissä
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Hankala strategia
Strategian käsite on vaikea. Oma aikamme on täynnä erilaisia strategiaoppeja,
eikä niitä tarvitse etsiä vaikeaselkoisesta sotataidon historiasta. Politiikka
ja suurstrategia (grand strategy) ovat
muutenkin ulottuvuuksia, joihin löytyy
omat osaajansa, ja sotilasoperaation
komentaja voi hyvällä omallatunnolla
keskittyä itse operaation johtamiseen:
pelkästään sotilaallisessa kontekstissa ja
taktisen sekä operatiivisen tason yhdistelmässä on jo riittävästi haasteita.
Todellisten sotien puutteessa
meidän on heijastettava kokemaamme
sotataidon historian esimerkkeihin,
jotta ymmärtäisimme, että esimerkiksi
Clausewitzin ajatuksia mukaillen sodankäynnin tasoluokitus on vain ihmisen
tekemä, eikä siis itsetarkoitus. Rauhan
oloissa on myös aikaa oppia tiedollisesti siitä, miten sodankäynti on koettu
aikaisempina aikoina ja miten perinteinen kahden tai useamman osapuolen
välinen väkivallan vyyhti todellisuudessa vaikuttaa käsityksiimme sodankäynnistä. Brittiläinen kenttämarsalkka
A. P. Wavell kirjoitti toisen maailmansodan kokemustensa perusteella kirjettä sotateoreetikko ja ensimmäisen
maailmansodan veteraani B. H. Liddell
Hartille:
”Jos minulla on aikaa ja vä
hänkään sinun kykyäsi sodan
tutkimiseksi, uskon, että keski
tyn syvemmin ’sodan todellisuu
teen’ – väsymyksen, nälän, pelon,
unettomuuden ja sään vaikutuk
siin […] Strategian ja taktiikan
periaatteet ja sodan huolto
järjestelmä ovat todellisuudessa
naurettavan yksinkertaisia: vain
sodan todellisuus tekee siitä niin
kin monimutkaisen, ja silti juuri
nämä tekijät ohitetaan virallises
sa historiankirjoituksessa.”

Kuva Puolustusvoimat.

arvioissa unohtuu sodankäynnin
osaamisvaade, jossa mestari on lopultakin se, joka on harjaantunut sodan
väkivaltaiseen perusluonteeseen ja sen
todellisiin piirteisiin kriisien keskellä,
siis sodankäyntiin clausewitzlaisittain,
eikä se, joka vailla minkäänlaista kokemusta koko alasta on mielestään syntynyt sotapäälliköksi.

Johtamiskokemusta vaativissa olosuhteissa.

Mitä jäi käteen
– vaatteet vai aatteet?
Strategin tragedia. Suomalaisupseerit
clausewitzlaisina strategeina -teos on
lukemisen arvoinen. Satojen sivujen
järkäle ei tosin ole kevyttä iltalukemista kenellekään. Toisaalta tämäkin teos
on oiva koetinkivi organisaatiollemme,
joka kyllä kestää pieniä, mutta myös
suuria, kolhuja. Suomalaisen asevelvollisuusarmeijan erityispiirteenä on siviili
yhteiskunnan jäsenten (kansalaissotilaat)
läsnäolo ja mahdollisuus siten hyödyntää
kansakunnan terävimmän kärjen osaamista kriisiajan organisaatioissa. Tämä
piirre jää helposti vähemmälle huomiolle ammattiarmeijoiden aikakaudella,
vaikka todellisuudessa nekin kaipaavat
riveihinsä moniosaavaa henkilöstöä,
joka ei tosin välttämättä koe ammattisotilaan virkauraa itselleen mielekkäänä.
Aallon tutkimus osoittaa MBTI-
testiin nojautuen, että (ainakin joidenkin ikäluokkien) upseeristossa on selkeä
vaje tietyistä persoonallisuustyypeistä.
Oleellisempaa on toisaalta ymmärtää,
mistä vajeesta todellisuudessa on kyse ja
miksi NT- tai NF -tyypit eivät upseerin
ammattiin ehkä mielellään hakeudu (tai
pääse). NF-tyyppinä ymmärrän varsin
hyvin tätä valikoitumista ja sitä, miksi
ST-tyyppisen organisaation perusvire ei
välttämättä houkuttele näyttämään omaa
osaamista. Toisaalta meistä jokaisen on
tunnistettava osaamis- ja suvaitsevuusvajeemme ja löydettävä keinoja yhdistää
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erilaisuus ja monimuotoisuus yhteisten
päämäärien saavuttamiseksi.
Tämä artikkelin perusteella on
mahdollista tulkita, että clausewitzlaiset sotapäällikön vaatteet sopivat varsin
hyvin suomalaisupseereille, etenkin, jos
tarkoitetaan koulutusjärjestelmää, joka
mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen alokkaasta aina kenraaliin asti.
Ehkä seuraava tutkimus voisi tarkastella suomalaisupseereita Liddell Hartin
teorioiden valossa ja niitä osaamisvaatimuksia, joita sodankäynnin epäsuoruus
ja suoruus asettavat päällystöllemme.
Erilaisten kulttuuristen ja organisaatio
systemaattisten lähtökohtien viidakossa clausewitzlaisuus saattaa osoittautua
lopulta varsin hallittavaksi, tosin ehkä
vaikeammin määriteltäväksi, kokonaisuudeksi.
Vanhan sanonnan mukaisesti pitäisi
välttää ampumasta viestintuojia ja keskittyä itse viestin sisältöön. Mika Aalto
on ansiokkaasti avannut keskustelu
linjoja, vaikka ei tutkimuksessaan ehkä
pystynytkään antamaan niihin perusteltuja vastauksia. Jatkossa voi vain toivoa,
että vastaavat tieteelliset avaukset olisivat argumentaatioltaan perusteltuja.
Yleisesikuntaeverstiluutnantti,
valtiotieteiden tohtori Juha Mälkki
palvelee Pääesikunnan Henkilöstö
osastossa. 
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artikkelit

Kaveria ei jätetä
Teksti: Juhani Ruutu

Toimintaa...
Aikaa hukkaamatta majuri Niilo
Hakulinen lähetti pataljoonansa kolmannen komppanian kapteeni Lakion
johdolla selvittämään tilannetta. Vahvennuksiksi komppania sai vänrikki
Raimo Sormusen johtaman konekiväärijoukkueen ja vänrikki Kauko Kedon
johtaman kranaatinheitinryhmän. Ei
kulunut aikaakaan, kun Lakio pyysi
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Kuva Y. J. Ruutu

T

unnustelija kohottaa kättään.
Paarinkantajat laskevat varovasti taakkansa ja kyyristyvät
pensaiden suojaan. Tajuttomaksi luultu
potilas kohottautuu: ”Ettehän jätä minua
– ainakaan elävänä”, hän sopertaa. ”Ei
jätetä. Ei elävänä eikä kuolleena”,
kuuluu vastaus.
Elettiin kesäkuun loppua 1944.
Kalpa-divisioonan joukot olivat taistellen vetäytyneet Syvärin niskalta
Äänisen rantatien suunnassa. Petroskoin
länsipuolelta oli saatu kaivattu autokyyti
Nuosjärven maisemiin. Syy vetäytymisen nopeuttamiseen oli etelästä Syvärin
keskijuoksulta Nirkan kautta pohjoiseen
etenevä vihollisen 65. Divisioona, joka
alkoi uhata Kalvan selustayhteyksiä.
Myös vihollinen näki tilanteen kehityksen ja pyrki ilmavoimillaan hidastamaan
joukkojemme vetäytymistä. Niinpä odotettu autokuljetus muodostuikin piinalliseksi kujanjuoksuksi ”peltikaton” alla.
Perillä painuttiin taas helpotusta tuntien
korpeen, jalkaväen omaan elementtiin,
ja jätettiin maataistelukoneet mellastamaan tien varteen.
Erillinen pataljoona 17 sai käskyn
ryhmittyä Nuosjärven lounaispuolelle
divisioonan reserviksi, mutta ehti tuskin
majoittua, kun tuli hälytys. Vihollinen
oli vähintään komppanian voimin
tunkeutunut Topasjärven suunnassa
taistelevien Jalkaväkirykmentti 9:n
pataljoonien sauman kautta pohjoiseen
ja saartanut I/JR 9:n huollon lampien
pirstomassa metsämaastossa.

lisää tulitukea; vihollinen oli otaksuttua
vahvempi. Niinpä sain käskyn kiidättää pataljoonan loput heittimet motti
alueelle.
Lampikannaksia lähestyttäessä
kuului edestä varsin kiivasta tuli
toimintaa. Konekiväärit päästelivät
pitkiä sarjoja, konepistoolit sirahtelivat, käsikranaatit paukkuivat ja ”korohorokin” haukkui äkäisesti. Räiskeen
yli kantautui vaimeata uraa-huutoa.
Äkkiä taistelun äänet taukosivat ja paha
enteinen hiljaisuus laskeutui taistelu
kentän ylle. Yllätysten välttämiseksi
jätin osaston vääpeli Eetu Jormalaisen
johdolla tauolle suojaiseen notkelmaan ja
lähdin uskollisen taistelulähettini Uuno
Sormusen kanssa eteen ottamaan selvää
tilanteesta. Matkaa etulinjaan oli kilometrin verran, polku kiemurteli pitkin
männikköharjannetta, jonka kahden
puolen metsälammet pilkahtelivat.
Löysin vänrikki Kedon tulenjohtopaikan ja sain kuulla vihollisen
yrittäneen rajulla hyökkäyksellä murtautua motista. Heittimellä oli ammuttu
158 kranaattia ja käsiasein kaadettuna lojui rynnäkköetäisyydellä ainakin
parikymmentä vihollista. Vihollinen oli
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saanut yrityksestä tarpeekseen, ja nyt
näytti hetki otolliselta aloitteen tempaamiseen. Päätin kiiruhtaa kapteeni
Lakion luo sopiakseni hyökkäyksen
tulituesta.
Palasimme tulojälkiämme parisataa
metriä paikalle, jossa otaksuin komppanian komentopaikan olevan. Siellä
odotteli ilmasuojassa joitakin ajomiehiä
hevosineen. Vähän sivummalla oli rivi
kaatuneita venäläisiä ja niistä erillään
meikäläinen vänrikki pää verisessä
siteessä. Tuskin olin ehtinyt nämä
havainnot tehdä ja avata suuni tiedustellakseni ajomiehiltä komppanian päällikköä, kun kiivas laukausten vaihto alkoi
motin suunnalla uudelleen ja siihen yhtyi
kiihtyvä tulitus vastakkaiselta suunnalta, siltä järvikannakselta, jonka kautta
olimme taistelualueelle tulleet. Tulen
määrästä päättelin, että sieltä oli tulossa
entistä vahvempi vihollinen. Paluureitti
oli auttamattomasti tukossa ja vihollisen tuli pyyhki myös tulenjohtopaikalle
vievää polkua. Lähettyvillä oli vain puolenkymmentä ajomiestä ja saman verran
muita huoltomiehiä. Aseina oli kiväärit
ja minulla pistooli. Edellytykset vahvan
ja tulivoimaisen vihollisen lyömiseen

artikkelit
olivat olemattomat. Vain pohjoiseen
päin johtava järvikannas näytti vihollisesta vapaalta. Sieltä voisimme lammen
kiertäen päästä omieni luo.
Käskin ajomiesten ottaa ajoneuvoista arvokkaimman kaluston ja kiinnittää
sen hevosten valjaisiin. Kärryt oli pakko
jättää. Nimesin tuntemani ajomiehen
joukon johtajaksi ja lähetin ”ratsu
partion” pohjoista kohti tuumien, että
tiedustelevathan he samalla reitin meille
jalkamiehillekin. Tässä vaiheessa Uuno
Sormunen ilmoitti yllättäen havainneensa päähän haavoittuneessa vänrikissä
elon merkkejä. Tämä vaikutti ratkaisevasti tilanteen arviointiin. Kaveria ei
jätetä. Vänrikki oli saatava mukaan.
Kuin ihmeen kaupalla löytyivät
eräästä ajoneuvosta paarit. Kantajiakin riitti kahteen vaihtoon: lähettini ja
minun lisäksi viisi huoltomiestä sekä
jostakin ilmestynyt vänrikki. Jaoin
tehtävät, kaksi miestä tunnustelijoiksi ja vänrikki yhden miehen kanssa
jälkivarmistukseen. Matkan varrella
vaihdettiin määräajoin kantajia ja suojamiehiä, näin voimme pitää melko hyvää
vauhtia. Vauhtia toki tarvittiinkin, kun
uraa-huutojen saattamina painuimme
hevosmiesten jotokselle metsän kätköön. Onneksi hyökkääjät intoutuivat
tutkimaan hylätyistä ajoneuvoista löytyvää sotasaalista menettäen siinä touhussa kosketuksen meihin.
Alkoi runsaan puolen peninkulman korpivaellus. Päämääränä oli
saada potilas nopeasti ja turvallisesti
Prääsän–Vieljärven tien varteen. Olin
nyt auttamattomasti eristetty omasta joukostani, mutta luotin alijohtajiini vänrikki Ketoon ja vääpeli Jormalaiseen, enkä
luottamuksessani pettynyt. Seuraavana
aamuna oli joukkoni jälleen koossa,
mutta nyt oli läpäistävä taival, joka merkeistä päätellen oli muodostumassa eikenenkään maaksi. Aluksi seurasimme
pohjoiseen johtavaa metsälinjaa, mutta
kun tunnustelijat havaitsivat linjalla
ruskeapuseroisia hiippailijoita, oli siirryttävä umpimetsään. Siinä vaiheessa
koettiin alussa kerrottu keskustelu
potilaan kanssa.

Hikinen taival
Lienee turhaa yrittää kuvata neljä ja
puoli tuntia kestänyttä vaellusta, jonka
aikana piti useasti suojautua ja kuulostella vihollispartioiden liikkeitä. Pahim-

vastahyökkäyksen, kun majuri Kalle
Riitesuon pataljoona (II/JR9) oli selvittänyt kaksoismotin.

Arpi todistaa

Juhani Ruutu
missa tiheiköissä oli käytettävä vesuria
reitin raivaamiseksi. Taival taittui äänettömyyden vallitessa ja hien virratessa.
Vain säännöllisesti toistuvat tehtävien
vaihdot osoittivat ajan kulumista ja
matkan edistymistä.
Takaa kantautuvat taistelun äänet
hiljenivät yön pimetessä. Aamuhämärissä hiljaisuuden katkaisi – nyt jo loitolta kuuluva – jalkaväkiaseiden kiivas
tulitus, joka neljännestunnin kuluttua
harveni päättyen puolen tunnin sisällä.
Mieleen hiipi kalvava epäilys: oliko tuo
mottiin jääneitten aseveljiemme loppu?
Heinäkuun ensimmäisen päivän
sarastaessa tunnustelijat ilmoittivat
tavoitteen olevan näkyvissä. Kun paarit
laskettiin ja suojauduttiin odottamaan,
kunnes tieltä kuuluvan liikenteen laatu
selviäisi, kohottautui potilas toisen
kerran ja sanoi: ”Ettehän te voi jaksaa
minua kantaa, minä kävelen.” Sitten
hän menetti uudelleen tajuntansa.
Jälleen meillä oli onni myötä. Tiellä
osui juuri ajamaan tyhjä kuorma-auto
länttä kohti. Paarit nostettiin lavalle, ja
yksi kantajista, joka osoittautui Raimo
Sormusen joukkueen mieheksi, lähti
mukaan varjelemaan potilaan päätä
kuljetuksen aikana.
Nyt olikin jo kiiruhdettava hakemaan omaa pataljoonaa. Kun ilmoittauduin kovaksi tunnetulle komentajalleni,
olin kieltämättä jännittynyt hänen suhtautumisestaan korpivaellukseeni.  
Muttta komentajani oli loistavalla
tuulella ja kertoi suorastaan säteillen
nähneensä elämänsä railakkaimman
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Tähän voisinkin jo tarinani päättä, ellei
siihen kuuluisi epilogi. Kolmekymmentäyhdeksän vuotta myöhemmin pidin
juhlapuhetta Kalvan asevelikokokouksessa Kuopiossa. Peräänkuulutin silloin
kesäkuun 30. ja heinäkuun 1. päivän
välisenä yönä 1944 kantamaamme
päähän haavoittunutta vänrikkiä, jonka
sukunimen tiesin Sormuseksi, mutta
etunimen muistin väärin. Puheen jälkeen
ilmestyi luokseni vastikään eläkkeelle jäänyt ekonomi Raimo Sormunen.
Erehdys etunimestä oikaistiin ja arpi
todisti, että oikea mies oli kyseessä. Hän
kertoi osallistuvansa ensi kertaa Kalvan
kokoukseen, joten suotuisa sattuma korjasi tässäkin satoaan.
Itse asiasta eli haavoittumisestaan Raimo kertoi, että oli poistanut
konekivääristä häiriön ja jäänyt asetta
kokeilemaan vihollisen hyökkäystä torjuttaessa, kun oli saanut luodin päähänsä. Sen jälkeen olivat muistikuvat hyvin
hataria aina sotasairaalaan tuloa myöten.
Lukija uskonee, että meillä kolmella
– kahdella Sormusella ja minulla – on
ollut monta antoisaa tarinatuokiota tuota
korpivaellusta muistellessa. Eihän siinä
sinänsä mitään poikkeuksellista ollut.
Se oli tapaus lukuisten samankaltaisten joukossa. Mutta jälleennäkeminen
lähes neljän vuosikymmenen kuluttua tässä oli ihmeellistä. – Kesäöinen
korpivaellus oli vain eräs tinkimättömästi omaksutun periaatteen toteutus:
kaveria ei jätetä.
Kirjoittaja palveli talvisodassa
vapaaehtoisena Helsingin Vartio
pataljoonassa ja Jalkaväen Koulutus
keskus 3:ssa. Jatkosodassa hän palveli
joukkueenjohtajana Jalkaväkirykmentti
11:ssä vuonna 1941, toimistoupseeri
na Kotijoukkojen Esikunnassa vuonna
1942 ja yksikön päällikkönä Erillinen
Pataljoona 17:ssä vuonna 1944. Kadet
tikurssin 27 hän suoritti vuosina 1943–
44. Kenraalimajuri Juhani Ruutu jäi
reserviin Kaakkois-Suomen Sotilaslää
nin komentajan tehtävästä vuonna 1980.
Toimituksen huomautus: Historiallisia kirjoituksia ei muokata.
Kieliasu on alkuperäinen. 
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mielipide

Ajatuksia

Kybersodankäynnistä
Teksti: Mika Hyytiäinen

T

uen Catharina Candolinin
esittämää ajatusta (Kylkirauta
1/2012) kyberin laajuudesta.
Kyber ei rajoitu vain tietoverkkoihin
tai internetiin. Sotaa ja sodankäyntiä tutkinut everstiluutnantti (evp)
Sakari Ahvenainen on jo useamman
vuosikymmenen ajan puhunut sähkö
magneettisesta spektristä yhtenä taistelun ulottuvuutena, ja kyber syventää
tätä ajattelua monin tavoin.
Popularisoidessani itse kyberiä olen
usein kaivanut taskustani kulkutunnis
teeni, jonka sisällä on radiotaajuinen
tunnistinpiiri eli RFID, joka keskustelee turvajärjestelmämme kanssa tarkistaen, että identiteettini sen osassa
kyberiä on kunnossa. Lukon raksahtaessa tiedän myös, että itse järjestelmä
on pystyssä; sen voi kaataa monin eri
tavoin. Voisin itse hyökätä kyberin tätä
osaa vastaan ruiskuttamalla tilkan vettä
pakkasen pureman lukon kieleen, jolloin reaalimaailma lakkaa tottelemasta
kyberiä.
Lähes vastaava RFID-siru voi
myös ladata huonosti suojattuun järjestelmään viruksen. On mahdollista,
ettei murtautuja viekään mitään, vaan
vaihtaa varastossa yhden sirun väärään. Kun siru luetaan, virus pääsee
toiminnanohjausjärjestelmään ja kaataa
sen halutulla tavalla tai pahimmassa
tapauks essa vääntää osan luvuista
vääriksi. RFID on tekniikka, josta ei
ole paluuta manuaaliseen. Ei ole SAPjärjestelmästäkään. Niiden on toimittava kaikissa oloissa.
Aseemme eivät ole irti kyberistä.
Pian niillä jokaisella on ”älyä”, jota
parametrisoidaan ja jonka kanssa
huolloissa keskustellaan. Keskusteleva
järjestelmä taas on tavallinen kannettava tietokone, läppäri, joka ajoittain
saa tietotäydennystään jotenkin. Pian
myös osataan mennä piirilevylle ulkoa
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Mika Hyytiäinen
kytkeytymättä siihen fyysisesti. Myös
tietosabotaasi on mahdollista. Mitäpä
jos panssarintorjuntaohjuksemme
räjähtävätkin aina maalin takana tai
miinamme alkavat tuhota asentajiaan?
Kyberistä on vasta nähty rikollisversioita, tuettuja kansalaisliikkeitä ja
tarkasti suunniteltuja bittisavuverhon
takaa tehtyjä täsmäiskuja. Muistutan, että joukkotuhoaseita tutkitaan ja
kehitetään edelleen. Näihin verrattuna kansakunnan kaatamiseksi tehty
kyberhyökkäys kuulostaa inhimilliseltä. Kokonaismaanpuolustuksessa on
ehdottomasti varauduttava myös tähän
uhkaan, koska sen todennäköisyys on
paljon suurempi kuin aseellisen hyökkäyksen.
Kyber nähdään liian usein sisäisesti
symmetrisenä. Ilma-ase ensin maalitti
tykistölle ja pudotti sitten pommeja
taivaalta jalkaväen niskaan, lopulta
kaupunkeihin. Hävittäjät keksittiin
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symmetriseksi vastatoimeksi. Tehokkainta on kuitenkin ampua hävittäjäässä kotiovelleen.
Koneita vastaan hyökkäävä ja kovia
tappiota kärsivä ihmisarmeija menettänee taistelutahtonsa aika nopeasti.
Toisaalta karvalakilla ja pystykorvalla
varustettu hiihtäjä läpäisee ääritieto
teknisen taistelukentän epäsymmetriallaan ja jää lopuksi pohtimaan
pakettiautoon teurastamiensa nörttien
mielen metkuja. Voisiko tuleva doktriinimme perustua näiden yhdistelmään
jättäen välin eli nykyisen tyyppisen
”aika hyvän” tekniikan vähemmälle.
Jos haktivisti sotatilan aikana
hyökkää, sotilaan perusratkaisu on
ampua hänet. Haktivistin kotitalon
kaiken elektroniikan autoineen ja
kodinkoneineen voi tuhota korkean
energian mikroaaltopulssilla (HPM)
oheistappioiden välttämiseksi. Kriisinhallinnan poliisitoimet, pidätykset
ja todistelut vääristävät monen sodan
kuvaa Jos haktivisti haastaa sotilaan,
hän ei välttämättä tappele siististi verkossa tai keräile bittitrofeita. Oikeassa
sodassa ihmisiä edelleen tapetaan.

Mika Hyytiäinen
Suomalaisen taktiikan professori
Maanpuolustuskorkeakoulussa
syksystä 2012

pääsihteerin palsta

K

Kadettiveljeä ja -sisarta
ei jätetä

adettikunnan perustama
Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö täytti
60 vuotta 24. toukokuuta 2012. Säätiön
toiminta-ajatus syntyi jo 1930-luvulla,
kun nuori kadettiupseeri kuoli ja leski
sekä kaksi lasta jäivät suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Vappuna saimme
lukea järkyttävästä nuoren miehen
aiheuttamasta itsemurha-autokolarista
Haminassa. Sen toisena, syyttömänä,
osapuolena oli palveluspaikalleen matkalla ollut nuori upseeri, joka myös
kuoli kolarissa. Upseeri-isää jäivät
kaipaamaan muiden muassa alaikäiset
lapset. Säätiö on tarjonnut apuaan
omaisille hautaus- ja perheavustuksin.
Yhteiskunnassamme on käyty
viime aikoina keskustelua muun
muassa rauhanturvaoperaatioissa ja
sotilaallisissa kriisinhallintaoperaa
tioissa vammautuneiden tai kuolleiden
sotilaiden ja upseerien kuntoutus- ja
avustustoiminnasta. Keskustelu on
käynnistynyt maamme osallistuttua
Afganistanin kriisinhallintaoperaatioon. Säätiö on avustanut muiden
muassa rauhaturvaoperaatioissa
Makedoniassa ja Libanonissa kuolleiden upseerien omaisia.
Toiminta-aikanaan säätiö on myöntänyt hautaus- ja perheavustuksia 787
tapauksessa yhteensä 317 474 euron
edestä. Kadettiveljille ja -sisarille sekä
heidän omaisilleen apuaan tarjoavan
säätiön toiminta on tänäänkin koskettavalla tavalla hyvin ajankohtaista.

Kadotetut pataljoonat
Kadettikunta järjestää lokakuussa
yhteistoiminnassa Maanpuolustuskorkeakoulun, Poliisiammatti
korkeakoulun ja Reserviupseeriliiton

kanssa arvoseminaarin Santahaminassa, Helsingissä. Seminaari liittyy
Kadettikunnan tutkimushankkeeseen
”Nuoret, arvot ja maanpuolustus”, joka käynnistyi vuonna 2009.  
Seminaarissa pohditaan kodin, koulun,
harrastusten ja yhteiskunnan roolia
lasten ja nuorten kasvattamisessa.
Aihetta tarkastellaan asevelvollisuuden
näkökulmasta. Seminaarin paneeliin
osallistuu lasten ja nuorten parissa toimivien viranomaistahojen ja järjestöjen
edustajia.
Elämme yhdessä maailman vauraimmista hyvinvointiyhteiskunnista.
Samaan aikaan voimme kysyä itseltämme, miksi menetämme syrjäytyneinä useita pataljoonia nuoria miehiä  
vuosittain? Olisiko jo ryhdyttävä
sanoista tekoihin?

Yhdessä
turvalliseen arkeen
Kadettikunta ja Lahden kadettipiiri
osallistuvat syyskuussa Turvallisuus ja
Puolustus  -messuille Lahdessa. Messujen teemana on ”Yhdessä turvalliseen
arkeen”.  Messuilla saa selkeän kuvan
maamme kokonaisturvallisuudesta,
jossa varautuminen ja kriisijohtaminen
perustuvat yhteistyöhön yhteiskunnan
kaikkien toimijoiden kesken. Yksilön
vastuu oman ja yhteisen turvallisuuden edistämisessä on vahvasti esillä
tapahtumassa. Messuilla voi jokainen
vierailija itse testata osaamistaan turvallisessa ja ohjatussa ympäristössä.
Erinomaisen mahdollisuuden tähän
antaa Survival Track  -turvallisuuskisa, jonka suunnittelussa on myös
Kadettikunta ollut mukana. Messut
ovat erinomainen vierailukohde perheille ja kadettipiireille.

Mielipiteelläsi on
merkitystä
Kadettikunnan jäsenistön arvotutkimus
toteutetaan kesäkuussa ja tutkimus
tulokset esitellään Kadettikunnan
syyskokouksen yhteydessä. Arvotutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on antaa pohjatietoa upseeriston
arvokeskustelulle ja saada perusteita
Kadettikunnan strategiasuunnitelman
laatimiselle. Tutkimuksessa käytetään
Kadettikunnan osalta ensimmäistä
kertaa myös sähköistä Webropolkyselyjärjestelmää perinteisen paperitulosteen ohella.

Kevennä kesällä ja tule
mukaan Kaaderigolfiin
Kaaderigolf pelataan Tuusulassa
2.–3. elokuuta. Tapahtuma sopii niin
golfia vähemmän pelanneille kuin konkareillekin. Kokoa kadettikurssistasi
kolmen henkilön joukkue tai pelaa
yksin. Kaaderigolf on ensisijaisesti
mukava veljestapahtuma, jossa jälkipeli käydään Tuusulan upseerikerholla. Haastankin kadetit ja nuoremmat
kadettiupseerit puolisoineen mukaan
tapahtumaan.
Constantem Decorat Honor –
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi
juha.tammikivi@kadettikunta.fi
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Vuoden kadettiupseeri
– Jarkko Källi
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Kuva Puolustusvoimat / Saaristomeren Meripuolustusalue / Nyman.

V

uoden kadettiupseereja on
nimetty vuodesta 1976 alkaen.
Vuoden 2012 kadettiupseeriksi Kadettikunta nimesi vuonna 1974
syntyneen komentajakapteeni Jarkko
Källin. Komentajakapteeni Källi on
näin ollen 37. vuoden kadettiupseeri
ja kolmas vuoden kadettiupseeri, joka
palvelee Merivoimissa. Jarkko Källi
valmistui kadettikurssilta 81 vuonna
1998. Tällä hetkellä hän palvelee
huollon operatiivisena suunnittelijana
Saaristomeren Meripuolustusalueen
Esikunnan huolto-osastossa Turussa. Nykyiseen tehtäväänsä hän siirtyi
syyskuun alussa 2011 valmistuttuaan
yleisesikuntaupseerikurssilta.
Ennen Kadettikoulua vuoden
kadettiupseerin ajanvietteisiin kuului
oppivelvollisuuden ohessa metsästys
ja urheilu kaikkine muotoineen. Kesät
hän vietti – useimpien silloisten pohjalaisten nuorten tapaan – tienaten
milloin turvesuolla ja milloin rakennustyömailla. Ensimmäisten itse ansaitsemiensa rahojen Källi muistelee
menneen haulikon hankkimiseen. Se ei
ollut lainkaan epätavanomaista Källin
kaveripiirissä.
Peruskoulun ala-asteen Källi kävi
Soinin keskustassa Kukonkylällä. Se
on paikka, jonne koottiin merkittävä
osa soinilaisista nuorista – ja vähän
vanhemmistakin – miehistä ennen
talvisotaa. Peruskoulun jälkeen Källi
lähti urheilulukioon Kuortaneelle
Korjuksen ja Rädyn innoittamana.
Viikot poissa kotoa 16–18-kesäisenä
nuorena miehenä opettivat omatoimisuuteen ja antoivat jo nuoresta alkaen
hyviä eväitä reissaamiseen ja kotoa
poissa olemiseen.  
Soinin seurakuntatalolla vuonna
1992 järjestetyissä kutsunnoissa
Puolustusvoimat antoi Jarkko
Källille ensimmäisen käskyn. Hiukkavaaran Pajulan pelloilla suoritettiin

sitten ensimmäiset ”lyhyet” syöksyt
marraskuussa 1993. Syöksyt eivät
oikeasti olleet kovin lyhyitä, koska
tanner oli peilijäässä, jonka päällä
oli hieman vettä. Verkkokalvolla ja
tajunnassa on vuoden kadettiupseerilla vieläkin alokasajan opetuksen vaiheittaisuus ja perinpohjaisuus. Liekö
tämä ”vaiheittainen taonta” vaikuttanut
miehen myöhempään ammatinvalintaan? Källi huomasi, että alokkaiden
koulutusmenetelmällä yksinkertaisempaankin pohjalaiseen saadaan oppia
syötettyä – miksei myös muihin.
Aika ennen Kadettikoulua ja upseerin ammattia antoi erinomaiset eväät
upseerin ammatissa toimimiseen.
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Reippaat kasvatusmenetelmät kotona
ja koulussa, harrastukset luonnossa
raittiissa ilmassa ”multaa syöden” ovat
antaneet vastustuskykyä tämän päivän
kliinisen yhteiskunnan vaatimuksiin.
Källi kokee, että tästä kuvaannollisesta
vastustuskyvystä on upseerin ammatissa ollut erityisesti hyötyä.
Vuoden kadettiupseerille upseerius
merkitsee ennen kaikkea järjestelmällisyyttä. Hiukkavaaran Pajulan pelloilla
saadut ensimmäiset opit pakollisista
tempuista ennen seuraavaa ovat hänen
mielestään hyvä ohjenuora elämässä
muutoinkin. Virheistä on syytä oppia,
mutta pääsääntö on, että suunta on
eteenpäin.

toiminta
Muualla yhteiskunnassa upseereja pidetään juuri ennen kaikkea
järjestelmällisinä ihmisinä. Källin
tuttavapiirissä moni on sanonut, että
upseerien perheissä kalenteria ei täytetä
viikko kerrallaan, esimerkiksi lasten
harrastusten mukaan, vaan kalenteria
täytellään äärimmillään lasten teosta
ulkomaanpalveluksen kautta vaativimpiin tehtäviin ja vaativimmille
palveluspaikkakunnille.
Toinen asia, jota upseerius Källille merkitsee, on suvaitsevaisuus. Hän
kokee upseerin ammatissa pääsevänsä
kohtaamaan eri lähtökohdista ponnistavia ihmisiä, joiden ajatusmaailmat
ovat usein mitä mielenkiintoisimpia ja
erilaisia. Tämä on Källin mielestä yksi
rikkauksista Puolustusvoimissamme.
Yleisesti ajatellaan, että armeijassa
nuoret miehet ja naiset sulautetaan
samaan muottiin puolen vuoden tai
vuoden aikana. Tämähän ei perinteisesti sovi suomalaisen miehen eikä naisen
periaatteisiin. ”Lopunperin me olemme
kaikki yksilöitä, ja juuri itsenäisesti ajattelevissa ihmisissä on meidän
vahvuutemme”, Källi muistuttaa. Tämä
korostaa nimenomaan suvaitsevaisuuden merkitystä upseeriudessa.
Valmistuttuaan vuonna 1998
Källi muiden nuorten yliluutnanttien
tavoin otettiin perinteisin menoin
vastaan Upinniemen upseerikerholla
joukko-osaston ja Länsi-Uudenmaan
Kadettipiirin toimesta. Tuleva
vuoden kadettiupseeri valittiin LänsiUudenmaan kadettipiirin sihteeriksi
myös perinteisin menetelmin. Nuoria
miehiä tarvittiin toimintaan.
Källi muistelee Kadettipiirinsä toiminnan olleen erinomaisen aktiivista.
Kadettipiirin puheenjohtaja järjesti
omalla vastuualueellaan toimintaa,
jossa nuoret upseerit pääsivät tutustumaan laajasti uuteen asuinpaikkakuntaansa ja lähialueen toimijoihin. He
kävivät pitämässä luentoja paikallisissa
kouluissa yhdessä sotaveteraanien ja
vanhempien upseerien kanssa ja järjestivät turvallisuuspolitiikan seminaareja,
joissa pääsi toimimaan yhdessä poliittisten vaikuttajienkin kanssa. Toiminta
erityisesti eläkkeellä olevien upseerien
sekä sotaveteraanien kanssa oli Källille
mieleenpainuvinta ja motivoivinta.
Jarkko Källi toimi Kadettikunnan
hallituksessa vuosina 2008–2011.
Kadettikunnan hallituksessa on hänelle

erityisesti jäänyt mieleen oppi laajasta
järjestökentästä, jonka kanssa toimittiin
tiiviissä yhteistyössä, maukkaimpana
muistona Upseeriyhdistysten Yhteistyöelimen päivällinen Katajanokan
kasinolla. Kaikkien maallisuudesta
muistuttivat mieleen painuneet hiljaiset
hetket ennen kokousta poismenneiden
upseeriveljien muistoa kunnioittaen.
Källi on kokenut tehtävien Kadetti
kunnassa kasvattaneen ja opettaneen
häntä upseerin ammatissa. Niissäkin
tehtävissä järjestelmällisyys ja suvaitsevaisuus ovat osoittautuneet tavoittelemisen arvoisiksi ominaisuuksiksi.
Ammatillisen kehittymisen kannalta
mielenkiintoisena Källi mainitsee myös
mahdollisuuden istua kenraalin kanssa
samassa pöydässä keskimäärin kerran
kuukaudessa. Jälkeenpäin ajatellen hän
kokee saaneensa keskusteluhetkistä
ennen varsinaisen kokouksen alkua
ja kokouksen jälkeen kullanarvoisia
oppeja upseerina olemisesta. Haasteet
ovat yksilötasolla kapteeniluutnantista
kenraaliin useasti ainakin samansuuntaisia. Källi on oppinut, että myös
kenraali pääsee tilaamaan henkilökohtaisesti uudet arvomerkit Topperin
järjestelmää käyttäen. Jos ei onnistu,
niin Annikki auttaa.
Källi kokee järjestökentän oppimisen avartaneen ymmärtämystään
Puolustusvoimien tehtäväkentästä.
Järjestökentän kautta vaikuttamisella
ja siinä onnistumisella on suuri vaikutus maanpuolustustahdolle ja sen yllä
pitämiselle. Näin on erityisesti aikana,
jolloin toimipaikkoja supistetaan
alueilta, joilla Puolustusvoimat on ollut
merkittävä paikallinen vaikuttaja.

Tällä hetkellä komentajakapteeni Källi on jäsenenä Turun Kadetti
piirissä. Hän pitää toimintaa Turun
alueella vähintään yhtä aktiivisena kuin
Länsi-Uudellamaallakin. Tästä yhtenä
osoituksena on se, että Turun piirillä on
hallituksessaan kaksi sihteeriä.
Vuoden kadettiupseeri kokee, että
Kadettikunta on tällä hetkellä varsin
hyvin näkyvillä yhteiskunnassa. Kylkirauta on julkaisuna arvostettu ja
luettu muuallakin yhteiskunnassa kuin
upseerien keskuudessa. Lisäksi muun
muassa koulut opettajineen käyttävät
aktiivisesti Kadettikunnan internet
sivujen kautta saatavilla olevaa turvallisuuspoliittista materiaalia. Tätä kautta
Källi kokee pidettävän aktiivisesti
yhteyttä nuorisoon – tulevaisuuteemme
– nykyaikaisin menetelmin.
”Nuoriso” näkyy myös tällä hetkellä Kadettikunnan hallituksen toiminnassa. Tätä kautta muodostuu varmasti
entistä enemmän ideoita kentällä toimivan nuoremman polven upseerien
aktivoimiseksi piirien toiminnassa.
Nuoremmille upseereille vuoden
kadettiupseeri välittää evästyksenä sen,
että vaikka kalenteria täytellään, niin
kannattaa välillä nauttia nykyisestä
hetkestä.

Toimitus

Porkkalan
vuokrakausi ja
Neuvostoliiton
sotilastukikohta
1944–1956

Näyttely avoinna
kesälauantaisin
klo 11-15
(ei juhannuksena),
muulloin
sopimuksen mukaan.
Osoite:

Överbyntie 140, 02400 KirKKONummi,
GPS N 60°07.370', E 024°25.046'
Lisätietoja: 040-126 9333, www.kirkkonummi.fi/ragvalds
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Eduskunnan puhemies
Upseerijärjestöjen juhlapäivällisellä

adettikunnan puheenjohtaja
prikaatikenraali Jukka Ojala
isännöi Upseerijärjestöjen
yhteistoimintaelimen, YTE:n, perinteisen juhlapäivällisen 4. kesäkuuta 2012.
Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelin
perustettiin 4. kesäkuuta 1948, ja sen
muodostavat Jääkärisäätiö, Suomen
Reserviupseeriliitto, Upseeriliitto ja
Kadettikunta.
Perustamisajankohdasta lähtien
upseerijärjestöt ovat järjestäneet
Katajanokan Kasinolla juhlatilaisuuden Suomen marsalkka Mannerheimin
kunniaksi. Tänä vuonna tilaisuutta
kunnioitti läsnäolollaan eduskunnan
puhemies Eero Heinäluoma. Juhlatilaisuuteen osallistuivat myös puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen
sekä aikaisemmista komentajista kenraali Jaakko Valtanen, amiraali Jan
Klenberg ja amiraali Juhani Kaskela.
Rajavartiolaitosta edusti laitoksen
päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko
Kaukanen.
Kadettikunnan puheenjohtaja totesi
omassa tervetulopuheessaan, että
tämänkertainen Upseerijärjestöjen
juhlapäivällinen on eräässä mielessä
myös historiallinen, sillä ensimmäistä kertaa YTE:n isäntäpöydässä istui
Kadettik unnan hallituksen edustajana naisupseeri, kapteeni Annukka
Ylivaara.  Pöytäpuheessaan Kadettikunnan puheenjohtaja käsitteli
puolustusvoimauudistusta ja sen toimeenpanon edellyttämää upseerin
lojaalisuutta ja vastuuta.  
Juhlapäivällisen sotilaalliset ja
ratsuväkihenkiset alkutahdit esitti
Kaartin Soittokunta musiikkikapteeni
Ville Paakkunaisen johdolla.  Juhlapäivällisen aikana juhlayleisö sai nauttia Kaaderilaulajien ja Kadettikuoron
esiintymisistä everstiluutnantti Matti
Orlamon johdolla.
Juhlatilaisuuden odotetun ja mielenkiintoisen Mannerheimia käsittelevän esitelmän piti kirjailija Jörn
Donner. Hänen huumorilla kevennetty
esityksensä todisti kuulijoille jälleen
sen, että myyttisestä Mannerheimista
on aina löydettävissä uusia näkökul-
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mia. Professori, kirjailija Donner väläytti myös mielenkiintoisen aiheen
jatkotutkimukselle, jonka aiheena
saattaisi olla ”Naiset ja Mannerheim”.  
Juhlatilaisuuden päätteeksi eduskunnan puhemies käytti kunniavieraan puheenvuoron, jossa hän käsitteli
ajankohtaisia puolustuspolitiikkaan ja
maanpuolustukseen liittyviä asioita.

Katajanokan Kasinon ammattitaitoinen henkilökunta ja perinteikäs
Kenraalisali loivat erinomaiset puitteet Suomen marsalkka Mannerheimin
muiston kunniaksi järjestetylle upseeri
järjestöjen juhlatilaisuudelle.

Pääsihteeri

Kadettikunnan puheenjohtaja, prikaatikenraali Jukka Ojala toivotti
YTE:n  päivällisvieraat tervetulleiksi.

Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen, YTE:n, ensimmäinen kokous
4.6.1948 Katajanokan Upseerikasinolla.
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Kadettikunta ry:n syyskokous
Helsingissä lauantaina 27.10.2012
Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun
Maanpuolustuskurssien tiloissa Maneesikatu 6 (Kruununhaan maneesi) lauantaina
27. lokakuuta 2012 kello 12.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Kadettikunnan hallitukselle kirjallisesti neljä viikkoa ennen kokousta lähettämät kokousaloitteet.
Äänioikeutettuja kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan jäsenet. Äänestäminen
nimetylle jäsenelle annetulla valtakirjalla on sallittu.
Syyskokouspäivän ohjelma
10.00–10.45
		

Ajankohtaisesitelmä ja Kadettikunnan arvotutkimuksen tulosten
esittely

10.45–11.00

Keskustelu

11.00–11.15

Sotavahinkosäätiön tunnustusstipendien luovuttaminen

11.15–12.00

Kahvitarjoilu

12.00–

Sääntömääräinen syyskokous

Kokouksen jälkeen kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille tai heidän edustajilleen järjestetään koulutustilaisuus, joka päättyy kello 16:een mennessä.
Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 13.10.2012 Sabina Krogarsille ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella
sabina.krogars@kadettikunta.fi tai puhelimitse 09 490 759.
Tervetuloa joukolla päättämään yhteisistä Kadettikunnan asioista!
Kadettikunnan hallitus

Hinta 25 € + postikulut.
Tilaukset: kannatus.yhdistys@ruk.inet.fi
tai (05) 354 7067
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Kadettikunnan arvotutkimus 2012

Kadettikunnan jäsenistön arvotutkimus toteutetaan kesällä 2012 ja
tutkimustulokset esitellään Kadettikunnan syyskokouksen yhteydessä
27.10.2012. Tutkimus on osa Kadettikunnan strategiaprosessia, ja arvokyselyn tarkoituksena on selvittää kadettien ja kadettiupseerien nykyistä
arvoperustaa.Vertailututkimuksena ovat Jukka Ojalan tutkimus vuodelta
1992 ja Kadettikunnan tutkimukset vuosilta 1998, 2003 ja 2008.
Arvotutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on antaa pohjatietoa upseeriston arvokeskustelulle ja saada perusteita Kadettikunnan strategiasuunnitelman laatimiselle. Tutkimuksella halutaan selvittää myös 2000- ja
2010-luvuilla tapahtuneiden yleismaailmallisten, kansallisten ja sekä Puolustusvoimissa että Rajavartiolaitoksessa tapahtuneiden suurten ja osittain
rajujenkin muutosten vaikutukset arvoihimme.
Arvotutkimuksen kysely lähetetään postissa kaikille Kadettikunnan jäsenille. Lisäksi kysely toteutetaan sähköisenä Webropol-nettikyselynä niille
henkilöille, joiden sähköpostiosoite on Kadettikunnan tiedossa. Kyselyn
tutkimuspäällikkönä toimii tutkija, reservin majuri Risto Sinkko.
Suomen Reserviupseeriliitto ry toteuttaa vastaavan Kadettikunnan
arvotutkimukseen perustuvan tutkimuksen ensimmäistä kertaa omalle
jäsenkunnalleen.
Tutkimusta koskevat tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen tutkimus@kadettikunta.fi
Osallistu tutkimukseen, mielipiteesi on meille arvokas.
Pääsihteeri
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Kadettikunnan kevätkokous
ja turvallisuuspolitiikan seminaari

adettikunnan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
Tampereen yliopiston tiloissa
31. toukokuuta 2012. Kokouksessa oli
läsnä 55 Kadettikunnan jäsentä. Edellisen kerran vuosikokous on pidetty Tampereella Satakunnan Lennoston tiloissa
Pirkkalassa vuonna 2002.
Ennen kokousta Pirkanmaan
kadettipiirin puheenjohtaja eversti Pentti
Väänänen toivotti osanottajat tervetulleiksi Tampereelle. Kokouksen alussa
palkittiin Turun kadettipiirin esityksestä vuoden kadettiupseeriksi nimetty
komentajakapteeni Jarkko Källi
kenraaliluutnantti Kauko Pöyhösen
rahaston stipendillä. Lisäksi luovutettiin Kadettikunnan ansiolevykkeet
eversti Pentti Väänäselle ja eversti Kari
Suvannolle.
Kevätkokouksen avauspuheenvuorossaan Kadettikunnan uusi puheen
johtaja prikaatikenraali Jukka Ojala
totesi ottaneensa puheenjohtajan tehtävät vastaan iloisin mutta nöyrin mielin.
Hänen mukaansa maanpuolustusaatteelliselle työlle on kasvavaa tarvetta myös
nähtävissä olevassa tulevaisuudessa.
Puheenjohtaja totesi lisäksi, että Kadettikunta jäsenineen nauttii tällä hetkellä
yhteiskuntamme ja kansalaisten varauksetonta luottamusta, mikä on hyvä
ymmärtää ja oivaltaa osana toimintaamme ja käyttäytymistämme.
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Kadettikunnan puheenjohtaja
Jukka Ojala. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Kadettikunnan pääsihteerin. Järjestäytymisen jälkeen vietettiin hiljainen
hetki 52:n vuoden 2011 aikana kuolleen
kadettiupseerin muiston kunnioittamiseksi.
Kevätkokouksessa käsiteltiin ja
hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen
valmistelemat vuosikertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin tilivelvollisille
vastuuvapaus tilivuodelta 2011.
Kokouksessa todettiin vuoden 2011
olleen erittäin täysipainoinen Kadettikunnan 90-vuotisjuhlavuosi. Kadettikunnan jäsenistö osallistui aktiivisesti
sekä Helsingin että Hämeenlinnan juhlatapahtumiin. Juhlavuoden aikana

julkistettiin kaikille maamme kouluille
jaettu Kadettikunnan uusi historian ja
turvallisuuspolitiikan opetusmultimedia
Maailman muutos ja Suomi. Lisäksi
todettiin, että turvallisuuspoliittista
keskustelua käytiin myös Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan seminaarissa,
jonka pääaiheena oli puolustusvoimauudistus. Valtakunnallisen tason yhteistoimintaa toteutettiin muiden muassa
Maanpuolustuskorkeakoulun, Reservi
upseeriliiton ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa yhteisellä seminaarilla,
jossa käsiteltiin johtamista, tilannekuvaa,
tietoa ja luottamusta turvallisuudessa.
Kadettikunnan jäsenkehityksen
todettiin olleen positiivista viime vuosina. Kadettikunnassa oli viime vuoden
lopussa 5 344 jäsentä, joista 2 369 oli
evp-upseereja ja 2 975 aktiivipalveluksessa olevia upseereja tai Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevia kadetteja.
Kadettipiirien maanpuolustusaatteellinen toiminta on ollut edelleen aktiivista,
ja piirien tai yksittäisten kadettiupseerien järjestämiin tilaisuuksiin osallistui
viime vuonna 55 355 opettajaa, koululaista tai muuta kansalaista. Kadettikunnan internetissä olevaan Veteraanien
Perintö – Itsenäinen Isänmaa -multimediaoppimisympäristöön on kohdistunut
vuodesta 2006 alkaen jo yli 10 miljoonaa tietohakua ja Turvallisuuspolitiikan
tietopankkiin 7,7 miljoonaa tietohakua.

Kokouksen jälkeen pidettiin yliopiston juhlasalissa avoin turvallisuuspolitiikan seminaari, jonka aiheena oli
”Maailman muutos ja Suomi – Suomen
puolustuskysymys”. Seminaarin alustajina toimivat eversti, valtiotieteiden
tohtori Pekka Visuri, joka tarkasteli
globaalia turvallisuusympäristön muutosta. Toisena alustajana oli everstiluutnantti, sotatieteiden tohtori Vesa
Valtonen, joka tarkasteli kokonais
turvallisuuden uutta konseptia. Alustusten jälkeen oli paneelikeskustelu,
johon osallistuivat Suomen Reservi
upseeriliiton puheenjohtaja Mika
Hannula, kansanedustaja Mika Kari
(SDP), kansanedustaja Lea Mäkipää
(PS), kansanedustaja Arto Pirttilahti
(KESK), kansanedustaja Kimmo Sasi
(KOK), Tampereen yliopiston Rauhanja konfliktintutkimuskeskuksen amanuenssi Unto Vesa (Pirkanmaan SDP),
kansanedustaja Sofia Vikman (KOK)
ja puolustusministeriön turvallisuus- ja
puolustusasiain komitean sihteeristön
jäsen, everstiluutnantti Vesa Valtonen.
Pirkanmaa kadettipiiri oli tehnyt
erinomaiset kokous- ja seminaarivalmistelut. Uskon, että kokouspäivän
tapahtumiin osallistuneet kadettiveljet ja
-sisaret voivat yhtyä lämpimiin kiitoksiin
Pirkanmaan kadettipiirille.

Pääsihteeri

Komentajakapteeni Jarkko Källi nimettiin vuoden Kadetti
upseeriksi. Julkistamassa varapuheenjohtaja, eversti Ensio
Mäkipelto ja puheenjohtaja, prikaatikenraali Jukka Ojala.
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Toimisto kesätauolla
Kadettikunnan toimisto on suljettuna 25.6.–5.8.2012.
Toimistonhoitaja on lomalla 25.6.–5.8.2012.

Kadettikunnan sähköpostitiedottamista tehostetaan
Kadettikunnan sähköpostitiedottamista on kehitetty uuden jäsenrekisterijärjestelmän käyttöönoton myötä. Kadettikunta ja kadettipiirit voivat lähettää
omalle jäsenistölle suunnattuja sähköpostitiedotteita käyttäen jäsenrekisterin
toimintoja.Viesteihin ei voi liittää liitetiedostoja, jolloin virusvaara on mini
moitu.Viestiin voidaan liittää linkki esim. Kadettikunnan kotisivulle.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi Kadettikunnan toimistolle osoitteeseen
kadettikunta@kadettikunta.fi, niin lisäämme sähköpostiosoitteesi Kadettikunnan postituslistalle.

Kadettikurssit huomio!
Kadettikurssit voivat käyttää Kadettikunnan verkkosivuja kurssinsa tiedottamiseen. Lähettäkää materiaali Kadettikunnan toimistoon, niin avaamme
kadettikurssille oman sivun osoitteessa www.kadettikunta.fi/organisaatio/
kadettikurssit/kadettikurssien kuulumisia.

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920–2000
Matrikkelia on vielä jonkin verran saatavissa Kadettikunnan toimistosta.
Hinta on 54,00 euroa + postituskulut.

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920–1985
Matrikkelia on vielä jonkin 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
tarkoitettujailmoituksia Kadettikunnan toimistoon.

Mirion Technologies (RADOS) Oy

www.mirion.com
www.mirion-hp.com
Kylkirauta 2/2012

www.forcit.fi
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Kaaderitanssiaiset Santahaminassa
perjantaina 26.10.2012

aaderitanssiaiset järjestetään
Maanpuolustuskorkeakoulun
perinteisessä Juhlasalirakennuksessa Santahaminassa perjantaina 26. lokakuuta 2012. Tilaisuus on
avoin kaikille Kadettikunnan jäsenille
puolisoineen. Tavoitteena on jatkaa
kadettiupseerien vuosittaista tapahtumaa, jossa voidaan viettää mukava
hetki yhdessä ja hyvässä seurassa sekä
maittavan illallisen ja tanssin kera.
Tilaisuus alkaa illallisella kello
19.00. Tanssit alkavat noin klo 21.30,
ja ne jatkuvat puoleen yöhön. Tilojen
rajallisuuden takia mukaan voidaan
ottaa noin 200 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Illalliskortin hinta on
60 euroa/henkilö, sisältää alkujuoman,
illallisen, ruokajuomat, oheisohjelman
sekä tietysti hyvän seuran ja tanssit.
Tarjoilu järjestetään buffet-tarjoiluna.
Ilmoittautumiset pyydetään
tekemään ensisijaisesti sähköpostilla
12.10.2012 mennessä Sabina Krogarsille (sabina.krogars@kadettikunta.fi)
tai  puhelin 09 490 759. Illalliskortit
pyydetään maksamaan 19.10.2012
mennessä Kadettikunnan tilille Nordea
FI24 1014 3000 2067 44. Maksun viestiin pyydetään merkitsemään osallistujien nimet ja kadettikurssin numero.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Kadettikunnan perinnejaoston puheenjohtaja
eversti Harri Niskanen, puh 0299 800
tai harri.niskanen(at)mil.fi.
Kokoa kadettiveljistä ja -sisarista
puolisoineen mukava pöytäkunta ja

rentoudu hetkeksi!
Asuna on pieni juhlapuku, tumma
puku tai smokki pienoiskunnia
merkein.
Lämpimästi tervetuloa!

Helsingin upseerien syystanssiaiset 6.11.1954 Katajanokan
Upseerikasinolla.
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KADETTIKUNTA RY:n MYYNTIARTIKKELIT
TUE TOIMINTAA – TILAA
1.1.2011
ADRESSIT
Toimitus myös suoraan vastaanottajalle (halutulla tekstillä varustettuna). Hintoihin lisätään
postikulut.
4-lehtinen
10,00
KIRJEENSULKIJAMERKIT
suruadressi
10,00
tunnus
0,70 / kpl
sininen
25,00
arkeittain
17,50 (25 kpl)
mokkakantinen
ml. kuoret
PIENOISADRESSIT
tunnuksella
0,60
kolme kadettia
0,60
ml. kuoret
KORTIT
kiitoskortti (sk, rk)
0,40
kortti ilman tekstiä
0,60
kutsukortti
0,40
MUUT
pöytäkortti
0,30
kadettipatsas
2.000,00
standaari
25,00
MERKIT
jäsenmerkki
20,00
cd Kautta maan ja
15,00
meren ja ilman…
upseerin
30,00
cd, Eessä seisten,
10,00
tutkintomerkki
eellä mennen
isännänviiri 4,0 m
42,00
isännänviiri 5,5 m
85,00
KIRJAT
Juhlakirja
Hehkuvin
12,00
kadettiperinteistä
25,00
mielin,Kadettikuoron
150-vuotishistoriikki
Kadettiupseerimatrik20,00
Kaaderilauluja
30,00
keli 1920–1985
Kadettiupseerimatrikkeli 1920–2000

54,00

Kadettiupseerimatrikkeli 1920–2010

80,00

Tilaaja:
Osoite:
Tilaukset postitse
Puhelimitse
S-postitse

Kylkirauta 2/2012

Kadettikunta, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki
09 490 759
faksilla
09 446 262
sabina.krogars@kadettikunta.fi
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Kadettiupseerin isännänviiri tilattavissa!

K

adettiupseerin isännänviiri on tilattavissa
Kadettikunnan toimistosta. 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.

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@kadettikunta.fi tai puhelin 09 490 759.

SUOMEN JÄÄKÄRIMUSEO

www.oricopa.fi

KAUHAVAN KORTESJÄRVELLÄ

Menestys on yhteistyötä

Museossa kerrotaan jääkäriliikkeen
syntyvaiheista, toiminnasta ja sen
merkityksestä Suomen itsenäisyydelle.
Vaihtuvia näyttelyjä ja museokauppa.

Valitse hankkeisiin aito kumppani, jonka kanssa saavutat
tavoitteesi ja menestyt.
Nerokkaat ratkaisumme ja palvelumme:
Hankkeet
• Järjestelmien kokoonpano ja integrointi
• Modifikaatiot ja modernisoinnit
• Suojaratkaisut

Museo avoinna
Pääsymaksu
Puhelin
Email
www-sivusto

Kunnossapito
• Puolustuslaitteiden ja –järjestelmien ylläpito

Asiantuntijapalvelut
• Suunnittelu (järjestelmä ja HW)
• Dokumentointi
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15.6.–15.8. ti–su klo 11–17, ti-ke klo 12–16
aikuiset 2,50 €, lapset 1,50 €
06 2412 9841, 040 148 4420
suomen.jaakarimuseo@kauhava.fi
www.kauhava.fi/museot
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Kutsu XIV Kaaderigolfiin
Tuusulassa to–pe 2.–3.8.2012
XIV Kaaderigolf järjestetään Tuusulassa Tuusulan Golfklubin kentällä 2.–3.8.2012. Kilpailu on
kaksipäiväinen (18 + 18)
Sarjat		
			
			
			
			
Lähdöt

Yleinen 		
Seniorit 55+ 		
Veteraanit 65+ 		
Yliveteraanit 70+
Naiset/puolisot 		
torstaina 2.8. klo 10.30,

pb
pb		
pb
pb
pb
perjantaina 3.8. klo 8.30.

Osanottomaksu on 90,00 euroa, joka maksetaan paikan päällä ja sisältää molempien päivien
greenfeen sekä tulokahvin torstaina.
Muuta huomattavaa torstaina 2.8. 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 25.7.2012 mennessä
Tiedustelut majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen puh. 0400 458 565,
s-posti: luukkanen.risto@kolumbus.fi. Lähtöajat 31.7. alkaen Tuusulan Golfklubilta 042 410 241.
Ilmoittaudun XIV Kaaderigolf-kisaan Tuusulassa 2.–3.8.2012
Nimi ________________________________________________________________
sähköposti/puhelin ______________________________________________________
Arvo _______________________________
Kadettipiiri ________________________________________Kadettikurssi_______
Sarja (rasti)
Yleinen ___
					
Seniorit ____
					
Veteraanit ____
HCP:____
					
Yliveteraanit ____
Kotiseura _____________
					
Naiset ____
Osallistun illanviettoon
					
Kyllä ____ Ei _____
Illallisvaihtoehto
					
Liha ___
Kala____
Varaan majoituksen PVKK:lta 2.–3.8. väliseksi yöksi ______hengelle
Muita toiveita _________________________________________________________
Palauta 25.7.2012 mennessä majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen, Laiduntie 9, 04300 Tuusula
sähköposti: luukkanen.risto@kolumbus.fi
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Kylkiraudan kuvakilpailu
Vuoden 2011 kirjoituskilpailu tuotti erinomaisen sadon. Toimitukseen saapui
useita laadukkaita kirjoituksia, joista raati valitsi parhaat julkaistavaksi.
Suurin osa kilpailuun osallistuneista oli kokeneita upseereja, joilla on
takanaan pitkä ura. Kylkiraudan on kuitenkin tarkoitus olla koko upseeriston lehti,
jonka sisältö syntyy yhteisenä ponnisteluna. Haluamme siis myös nuoret upseerit
mukaan Kylkiraudan tekoon.
Huomasimme, että kadettien Kalpa-lehti voisi olla esimerkki siitä, kuinka uudet
sukupolvet saadaan mukaan. Kadetit ilmaisevat itseään yhtä paljon – tai enemmän
– kuvin kuin sanoin. Kuvat ovat oleellinen osa tarinaa ja keskeisessä asemassa siinä.
Tämän vuoden kilpailun aihe on lehden yleisteeman mukaisesti turvallisuus.
Kirjoitusten asemesta pyydämme lukijoita lähettämään kuvan tai kuvia, jotka
ilmentävät Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen asemaa yhteiskunnan tai
yksilön turvallisuudessa. Kuvan tulee olla painokelpoinen (resoluutio 300 dpi) ja
varustettu noin puolen sivun mittaisella selityksellä. Luonnollisesti tekijänoikeuksien
tulee sallia kuvan julkaisu Kylkiraudassa.
Kilpailuun osallistuvat kuvat teksteineen lähetetään osoitteeseen juha-antero.
puistola@kadettikunta.fi 31.7.2012 mennessä. Parhaat työt julkaistaan numerossa
4/2012.
Juha-Antero Puistola
Päätoimittaja

Arvoseminaariin ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen seminaariin pyydetään tekemään
1.10.2012 mennessä Sabina Krogarsille ensisijaisesti
sähköpostilla sabina.krogars@kadettikunta.fi tai
puhelin 09 490 759.
Lisätietoja seminaarista on saatavilla elokuussa
Kadettikunnan kotisivulla.
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Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön
60-vuotisjuhla

K

adettikunnan perustaman Suomen Marsalkka
Mannerheimin Kadettisäätiön 60-vuotisj uhla järjestettiin
24. toukokuuta 2012 Katajanokan
Kasinon Kenraalisalissa. Säätiön
puheenjohtajana on prikaatikenraali
Jukka Ojala ja säätiön hallituksena
toimii Kadettikunnan hallitus. Säätiön
sihteerinä on Kadettikunnan pääsihteeri
ja toimistonhoitajana Kadettikunnan
toimistonhoitaja. Säätiön valtuus
kunnan puheenjohtajana on kommodori
Jukka K. Pajala ja varapuheenjohtajana
eversti Heikki Hult. Säätiön valtuuskunnassa ovat lisäksi everstiluutnantti
Tapio Skog, everstiluutnantti Matti
Orlamo, eversti Kari F. Jääskeläinen,
everstiluutnantti Jukka Haltia, eversti
Pekka Rapila, eversti Pentti Väänänen
ja everstiluutnantti Ilkka Kouri.
Säätiön juhlatilaisuuteen osallistui noin sata Kadettikunnan jäsentä ja
yhteistoimintakumppania. Tilaisuuden
tervehdyksen esitti säätiön hallituksen varapuheenjohtaja eversti Ensio
Mäkipelto. Hän myös luki Pääesikunnan päällikön, vara-amiraali Juha
Rannikon ja Upseeriliiton onnittelu
adressit säätiölle.
Tilaisuudessa luovutettiin puolustusministerin myöntämät Kadetti-
kunnan ansiomitalit ja Kylkirautalehden kirjoittajapalkinto sekä säätiön
standaarit ja muut muistoesineet.
Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja
kommodori Jukka K. Pajala esitelmöi säätiön historiasta ja toiminnasta. Hänen esitelmänsä on luettavissa
tässä lehdessä toisaalla. Tilaisuuden
juhlavasta musiikkiesityksestä vastasi
Kaaderilaulajat everstiluutnantti,
director cantus Matti Orlamon johdolla.
Tilaisuuden päätteeksi nautittiin maistuva Kasinon buffet-päivällinen.
Kadettikunnan ansiomitali miekkojen kera: kenraali Ari Tapani
Puheloinen (Helsinki), kenraaliluutnantti Jaakko Sakari Kaukanen
(Helsinki), everstiluutnantti Martti
August Ericsson (Karkkila).
Kadettikunnan ansiomitali: eversti
Mauri Tapani Koskela (Sodankylä),

Kylkirauta 2/2012

Kadettisäätiön hallituksen varapuheenjohtaja, eversti Ensio
Mäkipelto toivotti vieraat tervetulleiksi.
eversti Timo Henrik Pöysti (Helsinki), eversti Matti Juhani Ropo (Helsinki), eversti  Pekka Juhani Toveri
(Hämeenlinna), majuri Timo Kullervo
Hänninen (Oulu),  majuri Ilpo Olavi
Kleemola (Hämeenlinna), majuri Sami
Juhani Mattila (Espoo), majuri Reijo
Saikkonen (Espoo),   majuri Anssi
Yrjölä (Kirkkonummi), kapteeniluutnantti Henri Johannes Kummala
(Kaarina), kapteeniluutnantti Heikki
Antti Rahikainen (Turku), kapteeniluutnantti Mikko Leonard Sistonen
(Helsinki), vakuutusneuvos Peter
Küttner (Helsinki) ja KHT-tilintarkastaja Markku Alho (Helsinki).
46

Kylkirauta-lehden vuoden 2011
kirjoituskilpailun tunnustusstipendi
myönnettiin everstiluutnantti Mika
Kerttuselle hänen artikkelistaan
”Keksi, vonkamies ja johtajan märät
saappaat – Puolustusvoimat ja uusi
toimintaympäristö – kuinka muutosta johdetaan?”. Artikkeli on julkaistu
Kylkiraudan numerossa 4/2011.
Tilaisuudessa julkistettiin Suomen
Marsalkka Mannerheimin Kadetti
säätiön standaari, jonka on suunnitellut komentajakapteeni, heraldikko
Tapani Talari. Säätiön hallitus hyväksyi
standaarin kokouksessaan 7. toukokuuta 2012. Standaarit on valmista-

ajankohtaista
nut Ylöjärvellä toimiva Taitolippu
Oy. Standaarissa on esitetty Kadetti
kunnan tunnuksesta tuttu Haminan
Kadettikoulusta periytyvä nouseva
aurinko, jonka alapuolelle on sijoitettu
marsalkan sauvat. Standaarin väreinä
ovat sininen (PMS 294), valkoinen ja
keltainen (PMS 116). Standaarin tupsut
ovat valkoiset. Sininen väri on Suomen
lipun sininen.
Numeroidut säätiön standaarit
luovutettiin seuraaville henkilöille ja
yhteisöille:
Kadettikunta (nro 1), eversti
Niilo Palmén (nro 2), eversti Jorma
Kaarnola (nro 3), komentajakapteeni Tapani Talari (nro 4), everstiluutnantti Martti Ericsson (nro 5), eversti
Aarno Liusvaara (nro 6), eversti Mikko
Virrankoski (nro 7), eversti Pekka
Rapila (nro 8), toimistonhoitaja
Marjukka Lehtinen (nro 9), everstiluutnantti Mikko V. Mäki (nro 10),
lainopin kandidaatti Kalevi Klefström
(nro 11), KHT-tilintarkastaja Markku
Alho (nro 12), majuri, ekonomi Matti
Krannila (nro 13) ja komentajakapteeniAri  Rajamäki  (nro 14).
Eversti Niilo Palménille ja eversti
Jorma Kaarnolalle luovutettiin kiitoksena pitkäaikaisesta toiminnasta
säätiön hyväksi sekä toiminnasta säätiön valtuuskunnan puheenjohtajana
Hämeenlinnan Kultakeskuksen valmistamat marsalkka Mannerheimin
nimikirjoituksella ja suvun monogrammilla varustetut hopeiset solmioneulat
ja kalvosinnapit.
Constantem Decorat Honor

Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja, kommodori Jukka K Pajala
(vas.) ja Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, eversti Ensio
Mäkipelto vastaanottamassa Säätiön standaarin suunnittelijaa,
komentajakapteeni Tapani Talaria.

Säätiön sihteeri

Juhlatilaisuuteen osallistui eri kadettikurssien edustajia ja Säätiön
sekä Kadettikunnan tehtävissä palvelleita henkilöitä.
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Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö
60 vuotta 24. toukokuuta 2012

I

tsenäisen Suomen ensimmäisen
kadettikurssin upseerit perustivat
Kadettikunnan 27. tammikuuta
1921. Kadettikunnan nuoruusvuodet
olivat monessa suhteessa ”taisteluvuosia”, kun yhdistys haki paikkaansa
koulutustaustoiltaan monimuotoisen
upseeriston keskuudessa. Kuitenkin
1930-luvulle tultaessa Kadettikunta oli
kiistatta maamme suurin yhtenäisesti
koulutettujen kadettiupseerien järjestö.
Jo 1920-luvulla todettiin, että
upseeriperheissä tarvitaan jotain taloudellista apua, koska upseerien palkat
eivät olleet tuolloinkaan palkkahaitarin
korkeammasta päästä. Vuoden 1930
alussa Hämeenlinnan osastossa kuolleen nuoren kadettiupseerin leski ja
kaksi lasta jäivät suuriin taloudellisiin
vaikeuksiin. Kadettipiirin aloitteesta
Kadettikunnan johtokunta pyysi kaikkia kadettipiirejä toimimaan siten, että
kultakin jäseneltä kerättäisiin 10 markkaa (noin 3,3 euroa, ostovoima vuoden
2011 tasossa) perheelle osoitettavaa
avustusta varten. Keräys ei tuottanut
toivottua tulosta, ja Kadettikunta avusti
perhettä omista varoistaan.
Tapaus antoi kuitenkin sykäyksen muodostaa vuonna 1930 Kadetti
kunnan hautausapurahasto. Sääntöjen
mukaan hautausapurahaston tuen piiriin kuului jokainen Kadettikunnan
jäsen, joka oli suorittanut liittymis- ja
vuosimaksut.  Suurimmaksi avustussummaksi määrättiin 10 000 markkaa.
Tarvittavat varat saatiin Kadettikunnan
liittymismaksuista ja osasta käyttö
varojen ylijäämää.
Saman vuoden lopulla Kadettikunnan johtokunta päätti, että jokaisen rahaston jäsenen kuoltua
hänen oikeudenomistajalleen, varallisuudesta riippumatta, suoritetaan
samansuuruinen hautausavustus.
Vuoden 1933 vuosikokous päätyi
yllättäen lakkauttaa avustusrahaston vastoin johtokunnan esitystä
suositellen ryhmähenkiv akuutusta.
Pääsyynä oli jäsenmaksujen
keräämisen vaikeus ja toisena perusteena kartunnan hitaus.
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Kesäkuun 15. päivänä 1933
solmittiin jälleenvakuutusyhtiö Varman
kanssa sopimus ryhmähenkivakuutuksesta. Vakuutukseen saivat liittyä
kaikki Kadettikunnan jäsenet. Ehtojen
mukaan vakuutettujen määrän tuli olla
vähintään 90 prosenttia palveluksessa
olevista upseereista. Vakuutussumma
oli 5 000 markkaa (noin 1 850 euroa)
ja vakuutusmaksu 80 markkaa (noin
30 euroa) vuodessa, ja sitä maksettiin aina 60 vuoden ikään asti. Vain
60 prosenttia upseereista saatiin
mukaan vakuutuksen piiriin ja kovistelujen jälkeen juuri ja juuri saavutettiin vaadittu 90 prosentin taso. Vuonna
1933 uusille jäsenille määrättiin pakollinen liittyminen vakuutukseen, ja
ne vanhat jäsenet, jotka eivät olleet
15. toukokuuta 1934 mennessä liittyneet vakuutukseen, katsottiin eronneiksi Kadettikunnasta.
Vuoden 1937 vuosikokous perusti
Sotamarsalkka Mannerheimin rahaston taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden upseerien auttamiseksi. Jokainen
Kadettikunnan jäsen maksoi perus
maksun, jonka tuotoilla oli tarkoitus
hoitaa avustustoimintaa.
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Sotien aikana Kadettikunnan ryhmähenkivakuutus osoittautui erittäin
tarpeelliseksi, koska kyseinen vakuutussumma oli usein ainoa tuki, jonka
kaatuneen upseerin leski sai. Eri varuskuntiin oli tätä varten myös perustettu
erillisiä hautausapurenkaita.
Sotien jälkeen voimakas inflaatio
muutti vakuutukset epäedullisiksi,
ja Kadettikunnan vuosikokous päättikin ryhmähenkivakuutuksen lopettamisesta 1. kesäkuuta 1952. Vuoden
1951 loppuun mennessä vakuutusyhtiö
Varma oli maksanut vakuutussumman
531 kuolemantapauksesta. Vakuutuksia
oli tuolloin voimassa 2 109 kappaletta.
Vuoden 1951 vuosikokous evästi
johtokuntaa yhdistämään erilliset avustusmenetelmät, joita olivat
Sotamarsalkka Mannerheimin rahasto ja hautausapurenkaat.  Valmistelun jälkeen hallitus allekirjoitti 16.
toukokuuta 1952 Suomen Marsalkka
Mannerheimin Kadettisäätiön säädekirjan, joka hyväksyttiin oikeusministeriössä 24. toukokuuta 1952, ja säätiö
merkittiin säätiörekisteriin.
Säädekirjalla Kadettikunta luovutti säätiölle edellä mainittujen lakkautettujen rahastojen omaisuuden, joka
arvioitiin 1 423 146 markan (noin
44 000 euron) arvoiseksi.
Säätiön tarkoitukseksi määritettiin
avustaa Kadettikunnan ”kuolleen jäsenen lähimpiä omaisia raha-avustuksella
välittömästi kuolemantapauksen sattuessa”. Lisäksi säätiö avustaa ”taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita maan
vakinaisen väen upseerikoulun käyneitä upseereita sekä näiden omaisia”.
Säädekirjan mukaan säätiön omaisuutta
ja asioita hoitaa hallitus, jonka muodostaa Kadettikunnan hallitus. Säätiön 
toimintaa valvoo Kadettikunnan
vuoden 1952 vuosikokouksen valitsema kymmenjäseninen valtuuskunta,
joka tarvittaessa täydentää itse itsensä.
Ensimmäisiksi jäseniksi tulivat everstit
S. E. Laaksonen, L. Harvila, Y. Hautala,
V. Norgren, R. Tengström, everstiluutnantit J. O. Valtonen, V. Pesonius sekä
majurit P. Huhtala, V. Lundström ja
N. Stolpe. Valtuuskunta valitsi
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ensimmäiseksi puheenjohtajakseen
eversti Lauri Harvilan.
Varoja säätiö sai taloudellisella
toiminnalla ja lahjoituksina. Säätiön
ensimmäisenä toimintavuotena 1952
jäsenistön lahjoitustuki jäi yllättävän
pieneksi. Kadettikunnan ja kadetti
piirien voimistuneen valistustoiminnan
avulla vuoteen 1960 mennessä noin
65 prosenttia jäsenistöstä teki lahjoituksen säätiölle.
Säätiön tarkoituksena oli taata
jokaisen kuolleen jäsenen omaiselle
pieni hautausavustus. Sen määrä oli
kuitenkin niin vähäinen, ettei sillä
ollut sanottavaa merkitystä kuolleen
jäsenen hautaustapahtumassa. Toisaalta pääomakin alkoi vähitellen huveta
niin, että säätiön mahdollisuudet
tukitoimintaan olivat vähitellen hiipumassa. Hallitus mietti kuumeisesti
1970-luvun alussa, mitä asian hyväksi
voitaisiin tehdä. Ainoana mahdollisuutena pidettiin sitä, että jokaiselle lankeavasta avustuksesta luovuttaisiin.
Hautausavustus myönnettäisiin vain
anomuksesta, ja hallitus myöntäisi
sen vain todella tarvitseville. Silloin
voitaisiin avustussummaa kasvattaa,
jolloin sillä olisi todellista merkitystä.
Jäsenistöltä kysyttiin myös mielipidettä siitä, miten tilanne olisi järjestettävä. Kysymys, haluaako jäsen
pysyä säätiön avustusten piirissä talou
dellisesta tilanteesta huolimatta, sai vai
kahden prosentin kannatuksen. Valtaosa kannatti ehdotusta, että säätiön tuki
tulisi osoittaa taloudellisesti vaikeaan
asemaan jääneille. Jäsenistö siis kannatti uutta järjestelmää, johon siirryttiin
kesällä 1976.
Tosin tieto ei mennyt täydellisesti läpi, vaikka siitä kerrottiin sekä
kevään vuosikokouksessa että kaksi
kertaa Kylkiraudassa ja useita kertoja
myöhemminkin. Vielä 1990-luvulla
tuli anomuksia, jotka oli osoitettu säätiön hallitukselle siinä mielessä, että
tuki tulee ilman muuta, koska jäsen
on maksanut säätiömaksun aivan sen
perustamisesta lähtien. Päätöshän ei
ollut aivan yksiselitteinen, mutta vaikeaan asemaan joutuneiden tukeminen
miellettiin silti tärkeäksi. Tulihan se
tavallaan täyttämään sitä moraalista
velvoitetta, jonka Kadettikunta oli
asettanut itselleen heikompien jäsenten tukemisessa.

Viime aikoina Suomen Marsalkka  
Mannerheimin Kadettisäätiö on hyvin
sijoitetun pääomansa tuotoilla tukenut
vuosittain kuolemantapauksissa jäsenten perheitä tai lähiomaisia yhteensä
10 000–20 000 eurolla. Avustus
tapauksia on ollut 5–15 vuodessa,
jolloin hautausavustukset ovat olleet
keskimäärin 1 500 euroa. Perhe
avustuksia on muutaman kerran jaettu
myös jäsenelle, joka on joutunut oman
sairautensa tai perheenjäsenen sairauden takia taloudellisesti vaikeaan asemaan.
Viimeisimmät sääntöjen tarkistukset tehtiin 1990-luvun alussa. Oikeus
ministeriössä 13. toukokuuta 1991
vahvistetut säännöt toivat säätiön tarkoitukseen uutena toimintamuotona
palveluasuntotoiminnan.
Näin säätiön tarkoitus on sääntöjen
2 §:n mukaan nykyisellään seuraava:
”Säätiön tarkoituksena on avustaa
taloudellisesti vaikeaan asemaan
jääneitä Kadettikunta ry:n kuolleen
jäsenen lähimpiä omaisia raha-avustuksella mahdollisimman pian kuoleman
tapauksen sattuessa”.
”Säätiö voi tukea vanhenevia tai
vammautuneita Kadettikunta ry:n
jäseniä hankkimalla omistukseensa
ja ylläpitämällä palveluasuntoja sekä
vuokraamalla niitä”.
”Säätiö voi avustaa myös taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita maan
vakinaisen väen upseereita sekä näiden
omaisia.” Palveluasuntokysymystä
tutkittiin tiiviisti 1990-luvulla eversti
Niilon Palménin johdolla, mutta toimivaa ratkaisua ei löytynyt.
Säätiön avustustoimintaa laajennettiin vuonna 2001, kun hallitus päätti
aloittaa sosiaalisen neuvontatyön Laki-  
ja Tukipalvelu Seniorin avustuksella.
Everstiluutnantti Mikko V. Mäki ja
oikeustieteiden kandidaatti Kalevi
Klefström ovat tehneet arvokasta

sosiaalista neuvontatyötä jo kymmenen vuoden ajan. Säätiön sosiaalista
neuvontapalvelua on käytetty yhteensä
514 kertaa.
Säätiö on teettänyt kadettiupseerin
hautatunnuksen ja edesauttanut tunnuksen käyttämistä myös sanomalehtien
kuolinilmoituksissa. Säätiö myös muistaa jokaisen joukostamme poistuneen
kadettiveljen lähimmäisiä tai omaisia
adressilla ja kirjeellä, jossa annetaan
ohjeet säätiön avustusmenettelystä.
Säätiön toiminta ja säännöt ovat
tänäänkin koskettavalla tavalla hyvin
ajankohtaiset. Yhteiskunnassamme
on käyty keskustelua muun muassa
rauhant urvaoperaatioissa ja sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa vammautuneiden tai kuolleiden
sotilaiden ja upseerien kuntoutus- ja
avustustoiminnasta. Säätiö on tukenut
muun muassa rauhaturvaoperaatiossa
Makedoniassa ja Libanonissa kuolleiden upseerien omaisia.
Hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa
elämme, on edelleen tarvetta avustustyölle. Saimme juuri vappuna
lukea järkyttävästä nuoren miehen
aiheuttamasta itsemurha-autokolarista
Haminassa. Sen toisena syyttömänä
osapuolena oli palveluspaikalleen
matkalla ollut nuori upseeri, joka myös
kuoli kolarissa. Upseeri-isää jäivät
kaipaamaan muiden muassa alaikäiset lapset. Tässäkin tilanteessa säätiö
tarjoaa apuaan omaisille hautaus- ja
perheavustuksin.
Säätiön 60-vuotisen toiminnan
aikana 24. toukokuuta 2012 mennessä säätiö on myöntänyt avustuksia
787 kertaa, yhteensä 317 474 euroa.
Säätiön toiminnan tarkoitus on edelleen
ajanmukainen, ja säätiö on osoittanut
tarpeellisuutensa nykypäivän muuttuneissa olosuhteissakin.

Jukka K Pajala

Palveleva painotalo
Juvenes Print –Tampereen Yliopistopaino Oy
Tampereen Tietotalo
Naulakatu 2 • 33100 Tampere
Puh. 020 756 8683 • Fax (03) 3551 7403
yliopistopaino@uta.fi
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Perinnehenkilöstön historian kartoitus
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Kuva Perinnehenkilöstön arkisto.

K

Haapaniemen kadetti seisoo Haapaniemen upseerikoulujen muistomerkillä.

Kuva Puolustusvoimat.

adettien keskuudessa on viime
vuosien aikana herännyt halu
alkaa dokumentoida kadettija upseerikasvatuksen pitkiä perinteitä. Vuosittain nuorimman kurssin
kadeteille jaettavaan Perinnevihkoon
on taltioitu paljon niin nykypäivänä
voimissaan olevia kuin jo ”käytöstä”
poistettujakin perinteitä. On kuitenkin
olemassa huomattava määrä perinteitä sekä perinnekasvatukseen liittyvää
historiaa, jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle ainoastaan suullisena perimätietona. Itsenäisyyden ajan
upseerikoulutuksen lähestyessä satavuotissyntymäpäiväänsä ovat kadetit
alkaneet hieman huolestua siitä, että osa
perinnehistoriaa katoaa tietämättömiin
edellisten upseerisukupolvien nukkuessa pois. Selvitys- ja dokumentointityöt
on aloitettu kadetti- ja upseerikasvatuksen perinnehistorian vaalimiseksi, mistä
yhtenä esimerkkinä toimii perinne
henkilöstöselvitys.
Perinnehenkilöstöselvityksen
perustana toimi eräältä Maanpuolustuskorkeakoulun opettajalta saatu lista
perinteiden isistä. Listan pohjalta otettiin yhteyttä vanhoihin perinteiden isiin
niiltä osin kuin yhteystietoja oli saatavilla. Varsinkin vielä virassa olevien
kurssien eri perinnetehtävissä toimineiden henkilöiden nimilista täyttyi melko
nopeasti, joten selvitystyö lähti varsin
vauhdikkaasti käyntiin.
Suorien yhteydenottojen jälkeen
tukeuduttiin kadettikurssien julkaisemiin kurssihistoriikkeihin. Tässä
kohtaa astui työtä tukemaan Kadettikunta, jonka toimistossa kadetti sai
myös kupposen kahvia historiikkeihin
perehtyessään. Kurssihistoriikeista löytyi jonkin verran perinnehenkilötietoja, mutta ei ehkä niin
paljoa kuin ”tutkija” olisi toivonut. Erittäin mielenkiintoista
luettavaa ne silti olivat. Ymmärtääkseen
pelkästään itsenäisyyden ajan upseerikoulutuksessa tapahtuneita muutoksia
jokaisen kadetin kannattaisi lukea edes
muutamia kurssihistoriikkeja menneiltä
vuosikymmeniltä. Looginen lähtökohtateos voisi olla ensimmäisen kadetti
kurssin historiikki.

Perinnehenkilöstöä 1990-luvulla.
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Kuva Niina Valtanen.
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98. Kadettikurssin ja 81. Merikadettikurssin kasteyö.
Kun kurssihistoriikit oli koluttu,
päätettiin hakea perinnehenkilötietoja
Kylkirauta-ilmoitusten avulla. Tämä
vaihe osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi, kun pääosin jo eläkkeelle ehtineiden kadettikurssien edustajat ottivat
yhteyttä asian tiimoilta ja muistelivat
siinä ohessa omia kouluaikojaan. Oli
yllättävää kuulla, että aikanaan esimerkiksi perinteiden isän tehtävään
on eräs kadetti joutunut tahtomattaan.
Myös erilaisia lukumääriä kasteyönä
katkenneiden miekkojen ennätyksestä tuli ilmi. Sekin oli yllättävää, että
muutamiin perinnetehtäviin on valittu
joskus henkilöt sen perusteella, ketkä
mahtuivat Haminan tai Haapaniemen
kadetin perinneasuihin.
Kylkirauta-ilmoitusten jälkeen
työtä päätettiin jatkaa ottamalla
yhteyttä kadettikurssien yhteyshenkilöihin, joiden yhteystiedot saatiin
Kadettikunnasta. Kaikkia elossa olevia
yhteysupseereja lähestyttiin joko sähköpostin tai kirjeen välityksellä. Tämä
tuotti paljon yhteydenottoja, jotka
auttoivat selvitystyön sen nykyiseen
tilaan. Kadetin näkökulmasta on ollut
erittäin antoisa kokemus päästä kes-

kustelemaan vanhempien upseerien
kanssa. He ovat jakaneet omia kadetti
aikaisia muistojaan, jotka ainakin
ensiyön ja kasteyön osalta ovat säilyneet paljolti muuttumattomina. Eräs
ilmavoimien vanhempi herrasmies
kertoi mieleenpainuvasti, miten
kadetti pääsi ensimmäistä kertaa tarttumaan Messerschmitt Bf109 -hävittäjän
ohjaksiin ja nousemaan taivaan sineen.
Suomalaisten upseerien omistautumisesta kertoo kaikkein parhaiten 25.
Kadettikurssin yhteysupseerin toiminta. Tämä yli 90-vuotias herrasmies vastasi lähettämäämme selvityspyyntöön
kirjeitse. Ollessaan ikänsä puolesta estynyt hän pyysi apuun kadettivääpelin
tyttären. Kyseinen kadettivääpeli
kuului niihin moniin sankareihin,
jotka maksoivat maamme vapaudesta
sen korkeimman mahdollisen hinnan.
Hyvät upseeriveljet ja -sisaret,
teidän apuanne kaivataan, jotta puuttuvat perinnehenkilöt löytävät paikkansa
perinnehenkilöstöselvityksessä. Perinteet ovat yksi suuri osa upseerikoulutuksemme historiaa ja tulevaisuutta.
Tämä perintö on arvokasta taltioida
myös tuleville upseerisukupolville.
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Seuraavien kadettikurssien perinnehenkilötiedot ovat puutteellisia:
69, 68, 62, 60, 57, 52, 40, 38, 33, 32,
29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19,
18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pyydämme teitä
lähettämään puuttuvia tietoja alla
oleviin yhteystietoihin.
Kiitämme kaikkia tähän mennessä
selvitystyössä auttaneita.

Jere Sjögren
Kadettiylikersantti

97. Kadettikurssi & 80. Merikadettikurssi
jere.sjogren@mil.fi
puh. 040 089 5510

Toni Mononen
Kadettivääpeli

96. Kadettikurssi & 79. Merikadettikurssi
toni.mononen@riihi-kimara.fi
puh. 040 593 3818
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Kultainen sapeli ja upseerin aarteet -esineitä
Everstiluutnantti L. Pohjanheimon Asekokoelmasäätiön
kokoelmista Pohjois-Pohjanmaan museossa 25.5.–9.9.2012

I

tsenäisyytemme ensimmäiset vuosikymmenet olivat värikkäiden
henkilöiden ja tapahtumien aikaa.
Monipuolinen keräilijä, tulisieluinen
Lennartti Pohjanheimo (1875–1951),
oli eräs Suomen rannikkotykistön ensi
vuosien keskeisistä henkilöistä. Hän
perusti nimeään kantavan Asekokoelmasäätiön vuonna 1939 ja lahjoitti sille
kokoelmansa. Valikoitua parhaimmistoa Asekokoelmasäätiön esineistä on
näytteillä Pohjois-Pohjanmaan museossa Oulussa 25.5.–9.9.2012.
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Keisarillisen Venäjän ja Suomen
armeijan upseerinuriensa lisäksi Pohjanheimo oli myös lakimies, kiihkeä
fennomaani ja raittiusmies, ja näyttelyn
yhteydessä pienenä painoksena julkaistava kirja valaisee kokoelman eräiden
osien lisäksi hänen elämänvaiheitaan.
Kokoelmaa edelleen laajentavan
Asekokoelmasäätiön esineistö, joista
osa on pysyvästi talletettu Pohjois-
Pohjanmaan museoon, muodostaa Suomen oloissa ainutlaatuisen
kokonaisuuden, jota ei ole milloin-
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kaan aiemmin esitelty julkisuudessa
yhtä kattavasti. Näyttelyn painopiste
on teräaseissa, mutta näytteillä on
keisarillisen Venäjän ja itämaisten
kylmien aseiden lisäksi muun muassa
suomalaisen taistelumaalari Hugo
Backmanssonin  maalauksia, tsaari
Aleksanteri III:n huvipurren Tsarevnan
posliiniastioita, tsaarin Chevalierkaartin rintahaarniska ja miekka sekä
kansantieteellistä esineistöä.

ajankohtaista

Kadettikunta ja kadetit mukana
Puolustusvoimain lippujuhlan päivän tapahtumissa
Maanpuolustusjärjestöt osallistuivat puolustusvoimain komentajan
kenraali Ari Puheloisen ja kenraali
kunnan kunnianosoitukseen Helsingin Hietaniemen hautausmaalla
puolustusvoimain lippujuhlan
päivänä. Päällystöliitto, Suomen
Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto laskivat seppeleen Sankariristille. Aliupseeriliitto, Kadettikunta
ja Maanpuolustuskiltojen liitto
laskivat seppeleen Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle.
Jääkärisäätiön ja Upseeriliiton
puheenjohtajat osallistuivat kunnianosoitukseen. Kadettikunnan
seppeleenlaskijana toimi Kadettikunnan valtuuskunnan puheenjohtaja eversti Ensio Mäkipelto.
Kuvassa oikealla Tasavallan
presidentti Sauli Niinistö seuranaan puolustusvoimain
komentaja suorittavat paraatikatselmuksen Helsingin Senaatintorilla 4.6.2012. Etelä-Suomen
Sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Pertti Laatikainen ilmoitti
paraatijoukot puolustusvoimien
ylipäällikölle.

Kuvassa vasemalla Tasavallan
presidentti ottaa vastaan ohimarssin Helsingin Senaatintorilla.
Maanpuolustuskorkeakoulun paraatiosastoa johti Kadettikoulun
johtaja eversti Harri Niskanen.
Paraatiin osallistuivat 97. Kadettikurssin  ja 80. Merikadettikurssin
kadetit, jotka ovat toisen vuosikurssin opiskelijoita.
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”Terve Pohjolan maa!”
Kaaderilaulajat taas kerran Ritarihuoneella

V

iileän keväinen lauantai-iltapäivä kutsuu kadettiupseereja
perheineen ja ystävineen oman
mieskuoromme, Kaaderilaulajien,
vuotuiseen kevätkonserttiin Helsingin
Ritarihuoneelle. Tästä on tullut hieno
tapa, ja vuosi vuodelta uusia samanhenkisiä liittyy seuraamme. Musiikillinen
anti on tietysti keskeinen, mutta tämä
konsertti, jos mikä, on myös merkittävä
sosiaalinen tapahtuma.
Konsertin pitopaikkana Ritarihuone on vakiinnuttanut asemansa, eikä
syyttä. Voiko sijainti olla mitenkään
enää parempi Helsingin ydinkeskustassa. Rakennus sinänsä on näyttävä
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokas
ja mikä tärkeintä, salin akustiikka
soveltuu loistavasti niin kamarimusiikin kuin kuorojenkin käyttöön. Salin
ohella juhlakerroksen muut tilat palvelevat sopivasti väliaikatarjoilun järjestelyä, ja kapasiteetti kaiken kaikkiaan
on toistaiseksi ollut riittävä Kaaderilaulajien konsertteihin. Riittävä, mutta ei
myöskään liian suuri. Sali täyttyy aivan
sopivasti mieskuorolaulun ystävistä.
Puitteet siis kunnossa, entä konsertin sisältö? Kuoron johtaja, eversti
luutnantti Matti Orlamo on tehnyt

Konsertin solistit Tea Luoto ja Jussi Ahvenjärvi.
hyvää työtä. Kaaderilaulajien lisäksi
hän johtaa Helsingin Faktorilaulajia ja
Kadettikuoroa, jossa joka syksy uuden
kurssin myötä käynnistyy myös uuden
kuoron harjoittaminen. Haastetta riittää, mutta tulostakin näyttää syntyvän.
Kevätkonsertilta yleisö on tottunut odottamaan keväisiä säveliä,
mutta tässä tapauksessa ehdottomasti
myös reipasta marssilaulua ja muuta

Ritarihuoneen sali täyttyi mieskuorolaulun ystävistä.
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isänmaallista kuoromusiikkia. Eikä se
pettynyt tälläkään kertaa. Oli tuttua ja
turvallista, mutta myös uutta ja oma
peräistä. Useimmille kuulijoille mieleenpainuvin oli ”Löylyloitsu”, jossa
kaikki paha manattiin pois ihmisen
ihosta, luojan luomasta lihasta. Vastapainona kuoron kvartetti esitti kaksi
kaunista,  tuttua serenadia ennen harvemmin kuultuja marssilauluja.

ajankohtaista
Konsertin toisella puoliskolla esiintyivät konsertin solistit, kakkosbasso,
everstiluutnantti Jussi Ahvenjärvi ja
vaimonsa, sopraano Tea Luoto. He
esittivät aarioita W. A. Mozartin oopperasta ”Taikahuilu”. Näistä viimeiseen liittyi myös kuoro sekä kellopeli
16-vuotiaan Antti Hemilän soittamana.
Selim Palmgrenin mieskuoroklassikko ”Sjöfararen vid milan” aloitti
ohjelman viimeisen osion, joka huipentui tälle kuorolle tyypillisiin, iskeviin
marsseihin, ”Hakkapeliittain marssi”
ja ”Nuijamiesten marssi”. Eräät
hitaimmin syttyvät kuulijat kertoivat
kokeneensa väristyksiä vasta näitten
teosten kohdalla, mutta pääasia on, että
kukaan ei jäänyt kylmäksi. Kiitoksia
tuli sekä musiikin ammattilaisilta ja
suurkuluttajilta että myös tavallisilta
rivikuulijoilta.

Pekka Tuomisalo

Kellopeli Antti Hemilän soittamana.

67. Kadettikurssi ja 50. Merikadettikurssi kokoontuvat
Upinniemeen 8.9.2012
Kurssitoimikunta on kenraali Lauri Purasen johdolla valmistellut tapaamistamme
Upinniemeen, missä kommodori Markus Aarnio meitä isännöi lauantaina 8.9.2012.
Kuljetus Helsingistä lähtee kello 10.30 ”Fennian edestä” ja saapuu perille
Upinniemeen kello 11.30. Nautimme sotilaslounaan ja sen jälkeen kuulemme
isännän puheenvuoron ja Suomenlahden Meripuolustusalueen esittelyn ja
tutustumme varuskuntaan. Tutustumisen jälkeen on kurssikokous,
jonka aikana daameille on oma ohjelmansa. Kello 18.00 kokoonnumme kerholle
päivälliselle ja muulle iltaohjelmalle.
Palaamme Helsinkiin iltaohjelman jälkeen noin kello 01.00 alkaen.
Kutsukirjeessä on tarkemmat ohjeet ilmoittautumisista.
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E

49. Kadettikurssi ja 34. Merikadettikurssi
Tampereella
konekivääriin asti, äänitehosteineen, sekä
Näsijärven sotalaivaston esittely antoivat
selvän mielikuvan Tampereen taisteluista ja niiden tapahtumiin osallistuneista. Vapriikin muut näyttelyt kertovat
Tampereen tehtaista, Pyynikin moottoripyöräkisoista, valokuvauksesta, luonnosta, kengistä, leluista ja jääkiekkoilusta.
Iltajuhla oli hotelli Rosendahlin
tiloissa. Illan ohjelmassa paikallista väriä
antoi tanssiyhtye Tonika ja Taru. Miellyttävänä yllätyksenä Tampere Filharmo
nian viulistit Lea Antola ja Sanna Tullila
esittivät Mendelssohnin musiikkia.
Kurssin iltajuhlaan osallistuivat entisen kadettikomppanian päällikkö eversti
Kauko Kuismanen sekä kadettivääpelin
tehtäviä aikoinaan hoitanut vanhemman
kurssin kadettiylikersantti, nyt everstiluutnantti Toivo Nikander. Kumpikin
esitti kurssilaisille tervehdyksensä.
Kadettikurssimme suola on tarinankertojamme virkaa ansiokkaasti hoitava
Markku Laurinen.  Hän muuan muassa
kertoi käyneensä kadettiaikaisella harjoitusalueella ja etsineensä Privatområden
tienhaaraa. Niin ovat seudut muuttuneet,
ettei se enää löytynyt!
Toisena tapaamispäivänä oli varsinainen kurssikokous. Kokouksen
tärkeimmiksi asioiksi tulivat seuraa-

vat kokoontumiset, kummikurssius ja
kurssin DVD:n valmiusaste. Seuraava
yhteinen kokoontuminen on vuonna
2015, jolloin kurssin valmistumisesta
tulee kuluneeksi 50 vuotta. Tapahtuma
järjestetään Helsingin alueella siten,
että ainakin käydään Kadettikoululla.
Kokoontumisista vuoden 2015 jälkeen
päätetään 50-vuotiskokoontumisessa.
Kadettikurssin 49 kummikurssi on
99. Kadettikurssi, joka alkaa vuoden
2012 syyskuussa. Yhdessä pohdittiin,
mitä velvoitteita ja mahdollisia oikeuksia
kummius tuo mukanaan.
Kurssin DVD on valmis siten, että
siihen lisätään vielä tämän kokouksen
aineisto ja viimeistellään levy jako
valmiiksi.
Herrojen pitäessä kurssikokoustaan
rouvat tutustuivat Varalan Liikuntaopistoon, sen toimintaan ja kurssitarjontaan.
Tampereen kokouksen järjestelyistä
vastasivat Hannu Uusmies, Eero Lapinleimu ja Juhani Nikkanen. Hyvin valmistellut tapahtumat sujuivat hankauksitta.
Jälleen voitiin todeta, että missä tahansa kurssimme kokoontuu, aina löytyy
innokkaita ja osaavia kokousisäntiä.

Visa Auvinen
682me

Kuva Visa Auvinen / Tauno Karvo.

nsimmäiset akateemiset upseerit
ovat kokoontuneet säännöllisesti
muutaman vuoden välein. Edellinen kokous oli Turussa kaksi vuotta
sitten, nyt oli kokoontumiskaupunkina
Tampere 27.–28.4.2012.
Perinteisestä seppeleenlaskusta
Kalevankankaan sankarihaudalla vastasivat kurssin puheenjohtajan Tauno
Niemisen johdolla järjestäjien edustaja
Juhani Nikkanen ja laivaston edustaja Visa Auvinen. Juhlavan Axel von
Kothenin hymnin soitti trumpetilla
kurssiveli Hannu Uusmies.
Kiertoajelu Tampereella päättyi
Pellavatorille, jossa kurssilaiset puolisoineen asettuivat ryhmäkuvaan. Monen
asettelun jälkeen saatiin lopulta lähes
kaikki ikuistetuiksi.
Tampereen kaupungin tunnetuimpia
museoita on Vapriikki-museo. Tapaamisen järjestäjät olivat saaneet museon
edustajan, projektipäällikkö Kimmo
Antilan, esittelemään vuoden 1918
Tampereen valtauksesta kertovan näyttelyn. Näyttely on saanut laajalti arvostusta
muun muassa tapahtumien tasapuolisen
esittämisen vuoksi. Lukuisat yksityiskohdat aina valkoisten, punaisten ja
venäläisten sotilasasuista ja punaisten sotilaiden valokuvastudiosta kenttätykkiin ja

Eversti Kauko Kuismanen kurssikokouksen päättyessä. Hyvästelemässä entisen kadettikomppaniansa
kadetteja, oikealla kurssin puheenjohtaja Tauno Nieminen.
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Länsi-Uudenmaan Kadettipiirin toimintaa

L

änsi-Uudenmaan Kadettipiiri
on kiertänyt alueensa (7 kuntaa)
kouluja ala-asteelta lukioihin jo
useita vuosia. Vierailuissa on annettu
tuhansille lapsille ja nuorille mahdollisuus keskustella ja kysellä sotiemme
veteraanien sukupolven kokemuksia
sekä sodistamme että Suomen jälleenrakentamisesta, tai vaikkapa siitä, millaista oli olla nuori 1930-luvulla.
Tilaisuudet on pyritty järjestämään
itsenäisyyspäivän tuntumaan tai Suomen
historian opetusjakson yhteyteen.
Talvisodan päättymisen muistopäivän viikolla järjestettiin Karkkilan
yhteiskoulussa ja lukiossa sotiemme
veteraanien luennot. Sadat karkkila
laiset nuoret ja kymmenet opettajat
saivat kuulla veteraanin kokemuksia.
Oppilaat olivat valmistelleet kysymyksiä, ja lopuksi oli vapaan sanan vuoro.
Tilaisuuden loputtua aplodit veteraaneille olivat raikuvat.
Kadettipiirin puheenjohtajan,
komentaja Jukka Alavillamon mukaan
on tärkeää, että nuori polvi saa mahdollisuuden tavata ja keskustella sotiemme
veteraanien kanssa. Monien nuorten
omat isovanhemmat ovat niin ”nuoria”,
että heillä ei ole tammenlehvää. On ollut
ilo huomata, että sotiemme veteraanit
ovat todella arvostettuja sekä oppilaiden
että opettajien keskuudessa. Veteraanit
ovat välittäneet omat elämänkokemuksensa nuorille ajankohtaisista asioista,
kuten koulukiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisemisestä, mottonaan ”kaveria
ei jätetä”!
Kirkkonummelaisina yhteistyökumppaneinamme ovat vuosien aikana
toimineet jo edesmennyt liekinheitinryhmän johtaja, konsuli Eero Salmi sekä
Laguksen panssaridivisioonan Vickerspanssarivaunun ajaja sotainvalidi Reino
Perta. Kadettipiirin yhteistoiminta
veteraanien kanssa on ollut vilkasta.
Ollaanpa sitä piirihallituksen kanssa
tehty halkojakin kokouksen jälkeen
veteraanin puulämmitteiseen rintamamiestaloon. Palkkioksi tuli maittavat
löylyt saunassa. Parasta veteraaneille
on kuitenkin ollut, kun he ovat päässeet
kertomaan kokemuksistaan nuorille.

Länsi-Uudenmaan kadettipiiri laski seppeleen Karkkilan sankarihaudoille 27.1.2012.

Lounaalla lukion oppilaskunnan hallituksen pöydässä maaliskuussa  
2012. Piirin puheenjohtaja, komentaja Jukka Alavillamo, sotiemme
veteraanit Karkkilan Rintamaveteraanit ry:n kunniapuheenjohtaja
Arvo Ruoskanen ja Espoon Sotaveteraanien kunniajäsen Reino Perta
sekä Karkkilan lukion rehtori Jorma Kivilä.

Jukka Alavillamo
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Maailman muuttumisesta ja siihen varautumisesta II
Hiski Haukkala: Suomen
muuttuvat koordinaatit
Gummerus Kustannus Oy
2012
Sivuja 196
ISBN 978-951-20-8791-4
Heikki Patomäki: Euro
kriisin anatomia. Mitä
globalisaation jälkeen?
Into Kustannus Oy 2012
Sivuja 222
ISBN 978-952-264-128-1

A

lkuvuodesta kotimainen keskustelu tulevaisuuden suuntalinjoista on saanut lisää
virikkeitä Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorin Hiski
Haukkalan ja Helsingin yliopiston
maailmanpolitiikan professorin Heikki
Patomäen uusista kirjoista. Molemmat
teokset ovat miellyttävän helppolukuisia, ja ne avaavat oivallisesti monia
tulevaisuuden haasteisiin liittyviä tärkeitä kysymyksenasetteluja.
Haukkalan ja Patomäen teoksia
voi, ja ehkä kannattaakin, lukea rinnan
Kylkiraudan edelliseen numeroon
arvioimani viime vuonna ilmestyneen
Jarno Limnéllin Maailma ja Suomi
9/11 jälkeen -teoksen kanssa. Esitykset
keskittyvät eri kysymyksiin ja täydentävät siten toisiaan. Limnéll keskittyy
ensisijassa turvallisuuden tuottamisen
problematiikkaan, Haukkala syventyy
kansainvälisen politiikan sekä diplomatian kenttään ja Patomäki tarkastelee maailmantalouden rakenteita sekä
perustelee tarpeita kehittää demokraattisia globaalihallinnan rakenteita.
Haukkala on jakanut kirjansa neljään lukuun, joista ensimmäisessä hän
pohtii Suomen ulkopolitiikan pitkää
linjaa. Toisessa, jälkipuolen analyysia taustoittavassa, luvussa maalataan
lavein vedoin maailman muuttumista
toisen maailmansodan jälkeen sekä tulevaisuuden horisontissa häilyviä haasteita. Kirjoittajan fokus tarkentuu ja ote
napakoituu kolmannessa luvussa, jossa
käsitellään Suomen kansainvälisen
aseman kannalta keskeisiä ulkovaltoja
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sekä niiden välisten suhteiden muuttumista ja näiden muutosprosessien
vaikutusta maamme ulkopoliittiseen
liikkumatilaan.
Kirjan viimeisessä luvussa tarkastellaan sitä, millaista uutta ulko- ja sisäpolitiikkaa tulisi rakentaa, jotta Suomi
pärjäisi tulevaisuudessa siintävässä
epävarmemmassa maailmanjärjestyksessä. Haukkala hahmottelee kaksoisstrategiaa, jossa ”Suomen tulee pyrkiä
lykkimään suotuisia kehityskulkuja
eteenpäin ja varautua samalla negatiivisempien lopputulemien mahdollisuuteen”. Tämän strategian mukaan
Suomen on ensinäkin ratkaistava omat
ongelmansa eli noustava ekologisesti
kestävälle kasvu-uralle ja ratkaistava
sisäiset yhteiskunnalliset jännitteensä. Ulkopolitiikan saralla Suomen on
tuettava Euroopan unionia ja muita läntisiä rakenteita ja tukeuduttava niihin
sekä rakennettava aiempaa likeisempi
Venäjä-suhde ja päästävä osalliseksi
arktisesta buumista. Lisäksi Suomen on
oltava osa ratkaisuja eikä osa ongelmia
sekä kasvatettava oman yhteiskunnan
kriisinsietokykyä.
Haukkalan esittelemän strategian
suuntalinjat vaikuttavat järkeenkäyviltä, mutta niiden käsittely jää varsin
pintapuoliseksi. Olisi ollut kiinnostavaa, jos strategian yksityiskohtia olisi
kehitelty pidemmälle. Näin ehdotuksen
jossain määrin erisuuntaisista tavoit58

teista kumpuaviin mahdollisiin (näennäisiin?) ristiriitaisuuksiin olisi saatu
lisää selkeyttä. Esimerkiksi Suomessakin voidaan havaita jo nyt viitteitä
läntisten, nykyisin suosiossa olevien
voimakasta kasvua ja työn tehostumista tavoittelevien uusliberaalien
talousoppien ja niiden pohjalta muokattujen rakenteiden eriarvoistavasta ja
yhteiskunnallisia jännitteitä lisäävästä
vaikutuksesta.
Patomäen kirjan punaisena lankana on tarkastella vuosien 2008–2009
globaalia rahoitusmarkkinakriisiä,
Euroopan unionin rakenteita ja velkakriisiä sekä mahdollisia ratkaisumalleja taloustieteellisen ja osin myös
politiikan teorian valossa. Tarkastelutapa laajentaa keskustelua nykyisistä
taloudellisista haasteista perusolettamuksiin siitä, kuinka kansantaloudet
toimivat. Patomäki peräänkuuluttaa
syvälle menevää poliittista keskustelua
nyt tehtävistä talouspoliittisista valinnoista, sillä niillä on hyvinkin erilaisia
yhteiskunnallisia seurausvaikutuksia.
Tähän vaateeseen on helppo yhtyä.
Kirjoittaja tuo reilusti myös omat
kantansa esiin nostaen globaalikeynesiläisyyden lupaavimmaksi teoreettiseksi
suuntaukseksi, jonka pohjalta rakentaa tulevaisuutta. Tästä näkökulmasta
tulkiten Suomen tulisi ottaa etäisyyttä
uusliberaalien oppien pohjalta luoduista Euroopan unionin rakenteista

ajankohtaista
ja kokonaiskysyntää pienentäviä säästökuureja ajavasta politiikasta. Sen
sijaan tulisi pyrkiä sekä kehittämään
Euroopan unionia sosiaalidemokraattisempaan suuntaan että myötävaikuttamaan globaalien demokraattisten
hallintarakenteiden syntyyn.
Kiitettävän selväkielisen teoreettisen käsittelyn myötä lukijalle käy
selväksi, että taloustiede on yhteiskuntatieteiden kaltainen kenttä, jolla
on tilaa kilpaileville teorioille talouden toimintamekanismeista. Analyysia
olisi kuitenkin vielä voinut syventää
antamalla enemmän huomiota muillekin teorioille kuin vain nyt vastakkain
asetetuille tehokkaiden markkinoiden
hypoteesille sekä muille uusklassisen
talousteorian näkemyksille ja keynesiläisyydelle. Näin olisi tullut vielä
vakuuttavammin perustelluksi, miksi
juuri keynesiläinen talousteoria tarjoaa
Patomäen mielestä parhaat vastaukset
nyt käsillä oleviin haasteisiin joidenkin
muiden tarjolla olevien vaihtoehtoisten
teorioiden sijaan.

Ehdottamani käsittelyn laventaminen olisi toivon mukaan tuonut mukaan
myös muutamia lisäkysymyksenasetteluita, joita vasten valittuja teorioita ja
nykytilannetta olisi peilattu. Erityisesti olisin kaivannut sitä, että kirjoittaja
olisi käsitellyt kattavammin uusiutumattomien luonnonvarojen hupenemisen seurauksia maailmantaloudelle.
Kysynnän ja tarjonnan välisen suhteen
muuttuminen vaikuttaa hintoihin ja sitä
kautta talouselämään sekä mahdollisesti eri teoreettisten mallien toimivuuteen. Nyt lukijalle jää epäselväksi
esimerkiksi se, miten öljyn ja muiden
raaka-aineiden hintojen eläminen vaikuttaa keynesiläisen elvytyspolitiikan
mahdollisuuksiin ja seurauksiin pidemmällä aikavälillä. Missä määrin elvytystoimet nostaisivat luonnonvarojen
hintoja ja ohjaisivat rahavirtoja pankkien sijaan raaka-aineiden tuottajille
ja kiihdyttäisivät ilmastonmuutosta?
Patomäki nostaa näitä teemoja jonkin
verran esiin myös itse, mutta vasta
esitellessään kirjan lopuksi globaali-

keynesiläisyyden poliittisia tavoitteita
ja perustellessaan globaalien hallintarakenteiden kehittämisen tarvetta.
Haukkalan, Patomäen (ja Limnéllin) puheenvuorot ovat kaikki
perusteltuja, eikä niitä sovi sivuuttaa
pohdittaessa nykyisiä ja tulevia haasteita sekä sitä, millaisia kerrannaisvaikutuksia erilaisilla mahdollisilla nyt
tehtävin päätöksin valittavilla ratkaisumalleilla saattaa tulevaisuudessa olla.
Näiden katsantokulmien lisäksi tulisi
pohdinnoissa ottaa vielä pidemmälle
ja konkreettisemmin huomioon ympäristönmuutoksen, maailman väkiluvun
kasvun sekä niukkenevien resurssien
muassaan tuomia haasteita. Tilaa ja
tarvetta keskustelun jatkamiselle on,
ja toivottavasti sitä myös jatketaan vastaavan korkeatasoisin puheenvuoroin.

Janne Malkki

Isänmaa tarvitsee puolustajansa
- upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa
- Upseeriliiton.
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Mannerheim Jörn Donnerin näkökulmasta
Jörn Donner:
Muistiinpanoja
Mannerheimista
Kustannusosakeyhtiö
Otava 2011
Sivuja 160
ISBN 978-951-1-25618-2

M

annerheimista ilmestyy jatkuvasti vuosittain useita uusia
kirjoja. Eräs mielenkiintoisimmista vuonna 2011 ilmestyneistä on Jörn Donnerin kirjoittama.
Joitakin vuosikymmeniä
sitten ei olisi voinut kuvitellakaan, että Jörn Donner kirjoittaisi kirjan Mannerheimista. Tai
korkeintaan olisi voinut olettaa
hänen laativan hyvin kriittisen ja
halveksivan kirjan. Niin kaukana toisistaan he tuntuivat olevan
aatemaailmaltaan. Donner
sanookin, että vielä 1960luvulla Mannerheim ei merkinnyt hänelle mitään. Mannerheimia ei
yksinkertaisesti ollut olemassa siinä
maailmassa, jossa Donner eli.
Donnerin isä ja isoisä kuitenkin
tunsivat Mannerheimin. Jörn Donnerin isä Kai Donner kirjoitti vuonna
1934 yhden ensimmäisistä Mannerheimista kirjoitetuista elämänkerroista. Jörn Donnerin isoisä Otto Donner
taas valmensi Mannerheimia tämän
ollessa lähdössä Venäjän yleisesikunnan lähettämänä tiedustelijana pitkälle matkalle Aasiaan. Otto Donner oli
perustanut Suomalais-Ugrilaisen
Seuran edistääkseen Suomen nousua
tieteen maailmankartalle. Kaikki,
mikä oli vanhaa ja aasialaista kelpasi
Mannerheimin matkatuliaisina.
Jörn Donnerin kirja on nimensä
mukaisesti muistiinpanoja Mannerheimista. Se perustuu osittain Donnerin
tekemään TV-sarjaan. Donner pyrkii
arvioimaan Mannerheimia nykypäivän
näkökulmasta. Kirja sisältää paljon
ajattelua ja pohdintaa, kriittistäkin,
mutta yleensä yllättävän arvostavaa.
Hetkittäin jopa tuntuu siltä, että Donner
kadehtisi Mannerheimin tiettyjä luon-
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teenominaisuuksia, ainakin näkökulman laajuutta ja kosmopoliittisuutta.
Donner toteaa, että Mannerheimin
tapauksessa on yritettävä löytää vastaus useisiin kysymyksiin. ”Paljon jää
vastausta vaille ja hämärän peittoon.”
Kirja ottaa kantaa myös joihinkin
nykypäivän asioihin. Nato-jäsenyydestä Donner sanoo ”tietävänsä, että
Mannerheim olisi vaatinut meidän liittymistämme Natoon, mitä kansan suuri

enemmistö vastustaa”. Kieltämättä Mannerheim työskentelikin sen puolesta, ettei Suomi
olisi puolustuksessaan yksin.
Donner ylistää myös
Mannerheimin talvisodan viimeistä päiväkäskyä, ”jossa
Mannerheimin puhujanlahjat
yltivät huippuunsa”.
Donnerin kirjaa on kritisoitu siitä, että hän käsittelee
siinä itseään yhtä paljon kuin
Mannerheimia. Joka tapauksessa hän suorittaa itsetilitystä sen
suhteen, ettei aikoinaan suorittanut asevelvollisuutta, vaan palveli 16 kuukautta porilaisessa
sairaalassa. ”Tänään olisin luultavasti valinnut asevelvollisuuden jossain muodossa.”
Suosittelen Donnerin kirjaa
Mannerheimista. Se on esimerkki siitä, että ihminen vanhetessaan voi muuttaa ajatuksiaan.
Kirja tuo myös tuoretta näkökulmaa moniin tuttuihin asioihin. Donnerilla on kyky katsoa
asioita uusista suunnista.  Kirjan loppusanoissa Donner korostaa, että ”mitään
täysin kattavaa lopullista totuutta
Mannerheimista ei ole eikä koskaan
tule. Ehkä se tekee hänestä juuri niin
kiehtovan”.

Heikki Tilander

Mannerheimmuseo
Suomen marsalkka G. Mannerheim koti
vuosina 1924–51. Opastetut kierrokset.
Avoinna pe, la ja su klo 11–16
sekä sopimuksen mukaan.
Osoite: Kalliolinnantie 14, 00140 Helsinki
Puh. 09-635 443, www.mannerheim-museo.fi
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Riitelevät kenraalit
Lasse Laaksonen: Mistä
sotakenraalit tulivat, tie
Mannerheimin johtoon
1918–1939
Helsinki-kirjat 2011
Sivuja 416
ISBN 978-952-5874-25-9

S

otahistorian tutkija,
filosofian tohtori Lasse
Laaksonen on perehtynyt
Suomen sodanjohdon sisäisiin
kysymyksiin. Jo väitöskirjassaan,
Todellisuus ja harhat: Kannak
sen taistelut ja suomalaisten
joukkojen tila talvisodan lopussa
1940, hän käsitteli komentajien
henkilösuhteita. Seuraava tutkimus, Eripuraa ja arvovaltaa –
Mannerheimin kenraalien henki
lösuhteet ja johtaminen, keskittyi
nimensä mukaisesti johtamiseen
ja henkilösuhteisiin.
Mielenkiintoista on, että juuri
siviilitutkija paneutuu nimenomaan kenraalien johtamiseen ja henkilösuhteisiin.
Lasse Laaksosen viimeisin kirja,
Mistä sotakenraalit tulivat, keskittyy
vapaussodan ja talvisodan väliseen
aikaan. Kirja pyrkii selvittämään,
minkälaisten vaiheitten jälkeen ja
minkälaisten henkilösuhteiden kautta
muodostui se sodanjohto, jonka Mannerheim sai käyttöönsä talvisodan alkaessa.
Tuloksena on tutkimus, joka ei voi
olla järkyttämättä lukijaa. Niin suuria
henkilöristiriitoja vallitsi. Vaikka asiat
ovat olleet kauan tuttuja, tällä perusteellisuudella niitä ei ole analysoitu. Tosin
myös kansainvälisesti sotilasjohdon keskinäiset riidat ovat olleet hyvin yleisiä
ja tunnettujakin.
Itsenäisyyden alkuvaiheessa pää
ongelma oli upseeriston, ja nimenomaan
kenraalikunnan, koostuminen kolmesta
pääryhmästä, joilla kaikilla oli erilainen
tausta, kokemuspiiri ja ehkä arvomaailmakin. Venäjällä koulutuksensa saaneet
”ryssänkenraalit” oli kokenein ja iäkkäin ryhmä. Jääkärit yrittivät kammeta
venäjänkenraaleita pois sodanjohdosta
leimaamalla heidät sekä yksilöinä että
upseereina. Suomessa koulutetut tasavallan kenraalit oli nuorin ja kasvava
ryhmä.

Laaksonen keskittyy paljolti
Mannerheimin aseman tarkasteluun,
myös suhteessa tuleviin kenraaleihinsa.  
Se, että vapaussodan – tosin Laaksonen
käyttää yleensä sisällissota nimitystä
– päämaja oli pitkälti Mannerheimin
luomus, sekoitus venäläistä ja ruotsalaista esikuntaa, leimasi pitkään suomalaista
ajattelua. Mannerheimin lyhyet kaudet
ensin vapaussodan ylipäällikkönä ja
myöhemmin valtionhoitajana loivat
ainoastaan pohjaa myöhemmin tulevalle
sotien ylipäällikkyydelle. 1920-luvun
Mannerheim oli yksityishenkilö.
Tultuaan nimitetyksi puolustusneuvoston puheenjohtajaksi vuonna
1931 Mannerheim alkoi vaikuttaa
Suomen puolustuksen kehittämisen.
Samalla alkoi hänen tutustumisensa
tuleviin kenraaleihinsa. Vapaussodassa
hän oppi tuntemaan vain osan. Samalla alkoi myös Suomen puolustuksen
johdon kehittäminen yhden miehen
– Mannerheimin – mittojen mukaan.
Monia erityisjärjestelyjä tarvittiin,
kun oli yhdistettävä tuleva sodan ajan
ylipäällikkyys ja puolustusneuvoston
puheenjohtajuus. Laaksonen kysyykin,
mitä olisi tapahtunut, jos Mannerheim
jostain syystä olisi joutunut yllättäen
pois pelistä.
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Samalla alkoi Mannerheim
myös muodostaa mielipidettään
tulevista kenraaleistaan. Osan
hän hyväksyi, osaa ei. Tunnettua on, että jos upseeri joutui
Mannerheimin silmissä epäsuosioon, hänellä ei ollut paluuta suosioon. Ilmeisesti Mannerheimin
käsitys upseerista perustui pitkälti mielikuviin. Ammattitaidon
perusteellista arviointia ei ilmeisesti tapahtunut. Mannerheim
luotti omaan kokemukseensa,
ja se joskus synnytti myös risti
riitoja. Toisaalta ylipäällikkö
edellytti luottamusta ja siihen oli
tyytyminen.
Nuoren, vasta itsenäistyneen Suomen puolustusvoimien
kehittämisessä oli voimakkaita
ristiriitoja, joita särmikkäät persoonallisuudet vielä syvensivät.
Asiat eivät yksin riidelleet, vaan
yleensä ne myös henkilöityivät.
Tätä kaikkea Laaksonen käsittelee perusteellisesti. Lähdeaineisto on
mittava. Erityisesti monet yksityiskirjeet
ovat mielenkiintoinen lisä. Virallisissa
asiakirjoissa ei koskaan sanota asioita
niin suoraan kuin yksityiskirjeissä.
Laaksosen kirjaa lukiessa tulee
mieleen myös Kadettikunnan rooli
itsenäisyyden ajan ensimmäisestä
kadettikurssista lähtien. Kadettikunnan keskeisenä päämääränä on koko
toimintansa ajan ollut upseeriston
sisäisen eheyden tukeminen ja lujittaminen. Mahdotonta onkin viimeisimmiltä
vuosikymmeniltä muistaa niin suuria
ristiriitoja kuin mitä Laaksonen käsittelee kirjassaan.
Laaksosen kirja on mielenkiintoista
ja hyödyllistä luettavaa etenkin nyt, kun
Puolustusvoimissa jälleen valmistaudutaan suuriin muutoksiin. Kieltämättä
kirja on asiapaljoutensa puolesta aika
raskas, mutta upseerille Laaksosen
kirja on tärkeä. Se kuvaa, miten suuri
vaikutus asioiden hoitamisessa on keskinäisillä henkilösuhteilla ja luottamuksella. Kirja kertoo myös sotilasjohdon ja
poliittisten päättäjien keskinäisen luottamuksen tärkeydestä.

Heikki Tilander
Kylkirauta 2/2012
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Helmi kruununjalokivistä
Ove Enqvist & Taneli
Eskola: Kruunun
jalokivet.Vallisaari ja
Kuninkaansaari.
Kustannusosakeyhtiö
Moreeni 2011
Sivuja 304
ISBN 978-952-254-065-2

O

ve Enqvistin ja Taneli
Eskolan teos Kruunun
jalokivet käsittelee
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren, Helsingin edustan linnake
saarien, historiaa ja nykyisyyttä.
Saaret ovat osa kansallismaisemaa ja ne kätkevät ainutlaatuisia luontoarvoja. Ne ovat vähän
tunnettuja nykypäiviin ulottuvan
sotilaallisen käyttönsä vuoksi.
Nyt Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ajankohtaisuutta korostaa
Puolustusvoimien vuonna 2008
tekemä päätös luopua näistä saarista.
Kirja on johdonmukaisesti
rakennettu. Johdanto-osan jälkeen
käsitellään kronologisesti Vallisaaren
ja Kuninkaansaaren historiaa alkaen
Ruotsin vallan ajasta. Saaret ovat olleet
1700-luvulta sotilaallisessa käytössä –
osana mahtavaa linnoitusjärjestelmää,
joka Helsingin edustalle rakennettiin.
Osansa käsittelyssä, historian suuren
kulun ja erityisten tapahtumien lisäksi,
saa myös jokapäiväinen elämä saarissa. Lukujen väliin on sijoitettu Taneli
Eskolan kamerallaan tallentamia vaikuttavia kuvia saarista. Lisäksi luvut
on runsaasti kuvitettu historiallisella
kuvamateriaalilla, kartoilla ja piirroksilla. Kirjan toimitustyö ja ulkoasu ovat
ensiluokkaisia – vastineeksi tosin hintakin on kova (ovh 68 €).
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren historia on rajallisesti tutkittua, eivätkä
ne esiinny kuin alaviitteinä historiantutkimuksessa tai lyhyinä mainintoina
yleisteosten sivuilla. Kuten tekijät jo
johdannossa toteavat, saarten historiasta puuttuu arkistolähteitä. Siksi onkin
erityisen ilahduttavaa, että kirjassa on
käytetty lähdeviitteitä. Lopun lähdeluettelo kertoo, kuinka arkistolähteiden, lehdistön ja tutkimuskirjallisuuden
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lisäksi on nähty vaivaa tekemällä haastatteluita, jotka tuovat oman mikro
historiallisen näkökulmansa tekstiin.
Viimeinen luku on otsikoitu ”Kruunu luopuu Vallisaaresta ja
Kuninkaansaaresta”. Saarten siirtyminen pois Puolustusvoimilta tuo
uudenlaisia tulevaisuuden haasteita.
Puolustusvoimien hallussa oleminen
on säästänyt saaret suurilta muutoksilta
ja mahdollistanut niiden luontoarvo-

jen säilymisen. Toisaalta saarilla
on historiansa jäljiltä erityishaasteita, kuten vuoden 1937
ammusvaraston räjähdyksessä
maastoon lentäneet räjähteet,
joita yhä löytyy. Rakennukset ja
linnoituslaitteet ovat myös vuosikymmenien aikana ylläpidon
puutteessa pahoin rapistuneet.  
Suuri kysymys onkin, miten
konservointi, luontoa rvojen
suojeleminen ja saarten järkevä
käyttö tulevaisuudessa voidaan
järjestää. Miten suojella ainutlaatuisia menneen muistomerkkejä ja samalla käyttää saaria
mennyttä kunnioittaen?
Ove Enqvist ja Taneli Eskola
ovat saaneet aikaiseksi tärkeästä aiheesta mainion kirjan, joka
toimii niin näyttävänä selailukirjana kuin syvällisemmänkin
perehtymisen apuvälineenä.
Toivottavasti kulttuurihisto
riallisesti arvokkaiden saarien
tulevaisuus voidaan rakentavalla tavalla turvata. Helsingin kantakaupungin
edustan saaret ovat aarteita, joita on
osattava vaalia.

Joonas Sipilä
Kirjoittaja on strategian laitoksen erikoistutkija ja Kylkiraudan
artikkelitoimittaja

Ostamme
sotahistoriallista
kirjallisuutta ja
upseerikirjastoja.
Antikvariaatti Pufendorf
p. 040 7354 987
pufendorf@antikvaari.fi
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Reino Waris in memoriam

ommodori Reino
Matti Waris kuoli pitkään sairastettuaan
84-v uotiaana 31. joulukuuta
2011. Hän syntyi 11. maaliskuuta 1927 Rautjärvellä
maanviljelijäperheeseen. Suoritettuaan varusmiespalveluksen
viestijoukoissa hän hakeutui
22. merikadettikurssille ja
valmistui kurssinsa parhaana
4. kesäkuuta1950.
Reino Waris palveli aluksi
nuorempana upseerina muun
muassa uuden karhealla jäänmurtaja Voimalla sekä opetus
upseerina Laivastokoulussa ja
Merisotakoulussa. Uran edetessä operatiiviset tehtävät
tulivat tutuiksi Pääesikunnassa
ja Merivoimien Esikunnassa.
Hän siirtyi reserviin yleisesikuntaosaston päällikkyydestä
kesällä 1974.
Kadettikunnan pääsihteerit
olivat vaihtuneet tiuhaan tahtiin
1960- ja 1970-lukujen taitteen molemmin puolin. Edellinen pääsihteeri oli
juuri eronnut vain parin kuukauden
työrupeaman jälkeen Wariksen siirtyessä reserviin. Liike lakkasi, kun Reino
Waris kutsuttiin tehtävään. Toiminnanjohtajaksi nimettynä hän hoiti tehtävää
yli kolmetoista vuotta, pidempään kuin
kukaan tähän asti. Hänen jälkeensäkin
pääsihteerit ovat vaihtuneet harvakseltaan, noin kymmenen vuoden välein.
Tämä on osaltaan tukenut Kadettikunnan kehittymistä nykyiseksi vahvaksi
ja arvostetuksi maanpuolustusaatteelliseksi järjestöksi.
Reino Wariksen aloittaessa toiminnanjohtajana pääsihteeriruljanssin
lisäksi tuoreessa muistissa oli monta
vuotta jatkunut kädenvääntö Kadettikunnan tulevaisuudesta. Sen päätteeksi
Kadettikunta ja Upseeriliitto tekivät yhä voimassa olevan sopimuksen
työnjaosta: Kadettikunta hoitaa aatetta,
Upseeriliitto edunvalvontaa ja molemmat vaalivat upseeriutta. Myös toimenpiteet täysin kuralla olleen talouden
kohentamiseksi olivat hyvällä alulla.
Näiden asioiden edistämiseen Waris
tarttui innolla ja tukevalla otteella.

Niinpä kautensa päättyessä hän totesi
Kylkiraudassa: ”Erityisen mielihyvän
aiheita ovat olleet kitkattomien suhteiden vahvistuminen Puolustusvoimien
johtoon ja Upseeriliittoon sekä kaikki
odotukset ylittävä oman järjestömme
talouden kohentuminen.”
Talouden vahvistaminen olikin
Reino Wariksen toiminnanjohtaja
kauden alkuvuosina melkeinpä tärkein tehtävä. Liike-elämään hyvin
sijoittuneet kadettiupseeriveljet tulivat lahjoituksineen avuksi. Esimerkiksi ”tuntematon kadetti” toi monen
vuoden aikana – ja toisinaan vain
pudotti Kadettikunnan postiluukusta –
rahat Kylkiraudan tekemiseksi. Toiminnanjohtaja puolestaan alkoi lähettää
tukianomuksia maanpuolustusta lähellä
oleville säätiöille. Niiden myönteisyys
kasvoi sitä mukaa kun 1970-luvun
puolivälissä aloitetun koulunuorisolle
ja opettajille suunnatun turvallisuus
politiikan opetus kasvatti kuulijamääriä. Vuonna 1978 talous oli jo niin
vakaa, että toiminnanjohtaja saattoi
esittää rajusti kasvaneen työtaakkansa
keventämiseksi vakinaisen toimistonhoitajan palkkaamista. Niin Marjukka
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Lehtinen tuli taloon ja ryhtyi
koko sydämellään hoitamaan
osaansa. Heidän yhteistyönsä
sujui tehokkaasti ja ongelmitta.
Reino Waris oli toiminnan mies, jolla oli sujuva ja
nopea kynä. Jos hän ei saanut
Kadettikunnan hallitukselta,
sen työryhmältä tai jaokselta
jotain suunnitelmaa tai paperia, hän teki sen itse. Puolustus
voimien esimerkin innoittamana
Waris laaditutti ja osin teki itse
vuoden 1979 lopulla ”Kadettikunnan toiminnan suuntaviivat
1980-luvulla”. Se oli alku tulevien kolme- ja kymmenvuotissuunnitelmien laatimiselle.
Reino Waris oli luonteeltaan herrasmies. Hän sanoi
tarvittaessa tiukasti ja selkeästi näkemyksensä, mutta
teki sen rakentavalla tavalla.
Riitely ei kuulunut hänen toimintatapoihinsa. Sen sijaan
brittityylinen huumori höysti sopivasti puheita. Yhteistyö Kadettikunnan hallituksen ja muiden toimielimien
kanssa sujui luontevasti, ja kenttäkin
kuunteli hänen ääntään. Hän houkutteli myös nuoria mukaan aktiiviseen
järjestötoimintaan.
Kaiken kaikkiaan Reino Wariksen
aikana Kadettikunta eteni suotuisien
tuulten vallitessa karikot välttäen kohti
entistä vaativampia haasteita. Hänen
työnsä huomattiin Puolustusvoimissakin. Oli hienoa käydä puheenjohtajan kanssa tervehtimässä häntä
sairaalavuoteella tuomisenamme hänen
kavaijitakkinsa, uudenuutukaiset kommodorin arvomerkit hihansuissa loistaen. Se nauha tiesi paikkansa!      

Kommodori Jukka K Pajala
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Constantem Decorat Honor
Kenraalimajuriksi
Heimo Touko Sakari Honkamaa

65.k

4.6.2012

prikaatikenraaliksi
Timo Tapani Rotonen             

66.k

4.6.2012

everstiksi
Pasi Jukka Tolvanen
Juha Olavi Pekkola
Jari Petteri Rokka
Ahti Olavi Kurvinen
Asko Kustaa Olavi Muhonen
Jukka Antero Orava
Mats Mikael Feldt
Pertti Juhani Lahtinen
Pasi Pellervo Jokinen

72.k
69.k
70.k
72.k
72.k
69.k
72.k
70.k
75.k

21.3.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012

kommodoriksi
Raimo Juhani Pyysalo
Mikko Usko Juhani Santavuori

54.mek 4.6.2012
67.k
4.6.2012

everstiluutnantiksi
Heikki Jussi Olavi Koponen
Timo Juhani Koukkari
Jouko Ilmari Seitakari
Roi Mauri Kalervo Helminen
Harri Antero Heinonen
Ari Kalervo Aho
Aki Juhani Heikkinen
Jussi-Pekka Paavali Virtanen

71.k
67.k
68.k
68.k
69.k
68.k
80.k
76.k

komentajaksi
Harri-Petteri Leppänen
Ismo Johannes Siikaluoma
Marko Juhani Karppinen

55.mek 21.3.2012
62.mek 21.3.2012
76.k
4.6.2012

majuriksi
Tommi Antero Ikonen
Olli Juhani Hyyppä
Ariko Kristian Miettinen
Pekka Jussi Äikäs
Lasse Juhani Väyrynen
Timo Riku Edvard Hesso
Jarno Tapio Rinne
Raino Harri Kristian Kukonlehto
Timo Tapani Saarnio
Miikka Olli Ilmari Sävelkoski
Niko Johannes Korhonen
Markus Keijo Tapani Kaartinen
Mikko Olavi Rundelin
Ville Kalevi Tolkki
Jukka Ilmari Kangasniemi
Aki Kalervo Komulainen
Jari Johannes Koski
Jari Matti Oinonen
Tero Petteri Parikka

80.k
86.k
77.k
80.k
80.k
80.k
80.k
80.k
80.k
80.k
80.k
85.k
80.k
82.k
86.k
89.k
86.k
80.k
80.k
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21.3.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012

4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
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Marko Tapio Puisto
Markus Tapio Nojonen
Raine Samuli Roivas
Jani Tapio Viitala

82.k
80.k
82.k
82.k

4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012

kapteeniksi
Heikki Matias Ojala
Timo Olavi Pesonen
Mikko Tuomas Heikkilä
Antti Matti Eemeli Juurakko
Markus Juha Antero Lahti
Jesse Jonathan Ehtamo
Mikko Kalevi Laitsaari
Raine Mikael Pölönen
Mikko Tapani Koskimaa
Jyrki Kalervo Kalliola
Antti Kalervo Nissinen
Tero Matias Hannonen
Ilkka Tapio Hietala
Timo Johannes Koistinen
Mikko Eemeli Lehmusvuori
Valtteri Matti Tapani Kuusisto
Antti Juhani Laaksonen
Marko Juhani Pakarinen
Riku Juhani Rosti
Ilja Antero Varha
Jari Juhani Kananen
Tomi Herttuainen
Martti Petteri Iivonen
Ilkka Vesa Ossian Viisteensaari
Jaakko Matias Lyytikäinen
Juha Einari Soutolahti
Thomas Michael Valtonen
Henrik Seponpoika Ahvenainen
Kalle Juhani Nieminen
Joni Juhani Ylöstalo
Anssi Henrikki Kaunonen
Anne Maaria Lamminen
Olof Oscar Lassenius
Mikko Olavi Seppänen
Riikka Katariina Tyrkkö
Riitta Helena Viitala
Mikko Samuli Penttinen
Noora Karoliina Repo
Veikko Joonas Siukonen
Olli Juhani Kiuttu
Teemu Tapani Elonen
Tero Olavi Lyytikäinen
Jaakko Johannes Lippo
Matti Petrus Nykyri
Arto Matias Mikael Ukskoski
Heikki Ilmari Kankkio
Juha Mikael Järvinen
Timo Tapio Korpela
Lauri Kalevi Mäkinen
Christoffer Philip Al Blomqvist

90.k
90.k
90.k
90.k
92.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
92.k
90.k
90.k
89.k
90.k
90.k
92.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
92.k
89.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
89.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k  

21.3.2012
21.3.2012
21.3.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
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kapteeniluutnantiksi
Tuukka Juhani Höijer
Petteri Mikael Blomvall
Mikko Johannes Kettunen
Ilja Juho Aleksi Iljina
Matti Johannes Hägerström
Henri Juho Matias Koski
Antti Johannes Heinänen
Antti-Pekka Juhana Kiiski
Jari Juhani Maskonen
Klaus Valter Juhana Nummela
Jaakko Elmeri Jussila
Jenni Katariina Kerkelä
Simon Johannes Källman

73.mek
73.mek
72.mek
72.mek
73.mek
73.mek
73.mek
73.mek
73.mek
73.mek
73.mek
72.mek
73.mek

21.3.2012
21.3.2012
21.3.2012
21.3.2012
21.3.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012
4.6.2012

reserviin
evl Reijo Juhani Alanne
evl Pekka Tapani Intke
evl Timo Juhani Koukkari
ev Rauno Jaakko Lankila
ev Juha Kai Uolevi Mattila
evl Jouni Taneli Norppa

66.k
67.k
67.k
67.k
68.k
68.k

1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013

ltn Jani Erik Andersson
kenrm Jukka Mikko Pennanen
ev Jari Olavi Anttalainen
kom Aimo Juhani Jokela
kamir Väinö Antero Karumaa
evl Kari Erkki Sainio
ev Ari Tapio Jussila
kapt Marko Sakari Koskensalo
ltn Jussi Samuli Viuhko
komdri Henrik H M Wärnhjelm
maj Erkki Pentti Lyly
ltn Juhani Antero Matila
maj Pekka Matilainen
kom Kari Olavi Mäkinen
ltn Amos Frans Erik Roselius
kapt Antti Kalervo Kovalainen
kaptl Michael Marcus Moberg
ylil Juhana Ilmari Ryynänen
ltn Kimmo Ilmari Lavanti
ltn Mikko Sakari Hankavuori
ltn Mikko Onni J Puhakainen

76.mek
61.k
65.k
64.k
45.mek
65.k
67.k
88.k
89.k
50.mek
67.k
90.k
65.k
65.k
90.k
88.k
69.mek
89.k
91.k
74.mek
72.mek

10.11.2012
1.11.2012
31.7.2012
1.7.2012
1.7.2012
1.7.2012
30.6.2012
1.6.2012
31.5.2012
1.5.2012
1.5.2012
1.5.2012
1.5.2012
1.5.2012
1.5.2012
13.2.2012
6.2.2012
20.1.2012
19.1.2012
1.1.2012
1.1.2012

Kylkirauta onnittelee ylennettyjä ja toivottaa reserviin siirtyneille parhainta menestystä!

RAJAMUSEO
Niskapietiläntie 32, Immola,
55910 Imatra
www.raja.fi
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Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. Reliefinomaisesti toteutettu
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta  on 37
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinnitys
hautakiveen maksaa merkin myyjä

yrityksessä Helsingissä 15 euroa.
Merkin kiinnityksessä voi olla  yritysja 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@hautaustoimistoautio.fi. Tunnuksia myydään vain
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaustoimisto tarkistaa ostooikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadettikunnan 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.

CBRN
Turvaratkaisuja

P.O.Box 349
FI-50101
Mikkeli, Finland
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Tel:
+358 201 430 430
Fax:
+358 201 430 440
email: sales@environics.ﬁ

KOLUMNI
toiminta
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Kadettiveljeni on poissa

un merkittävä sotilas kuoli, entisinä
aikoina käytettiin usein sanontaa,
että mies oli saanut kutsun Suureen Armeijaan. Tämän vuoden huhtikuun
29. päivänä ikuisuuteen siirtyneen eversti
Matti Lukkarin kohdalla juhlavan hieno
sanonta tuli välittömästi mieleeni.
Lähemmin tutustuin Matti Lukkariin
vuonna 1977 saatuani siirron opettajaksi
Sotakorkeakouluun. Elämänmyönteinen ja
avoin Lukkari teki muutenkin myönteisen
vaikutuksen, mutta pian sain kokea, että miehessä oli enemmän kuin vain sympaattinen
pinta.
Eräät kirjoitelmani saivat aikaan sen, että
Helsingin Sanomissa julkaistiin minusta erittäin vihamielinen ja henkilökohtaisuuksiin menevä kirjoitus. Olin kuitenkin sitä mieltä, että en voinut vastata hyökkäykseen. Oman
itseni kehuminen on minulle vastenmielistä, ja vastineeni
olisi joka tapauksessa ollut selittelyä tyyliin ”en ole hullu”.
Pulmallisen tilanteeni selvitti kuitenkin Matti Lukkari. Vastusteluistani huolimatta hän tarjoutui kirjoittamaan
minusta omalla nimellään puolustuspuheenvuoronsa, minkä
hän myös teki. Kirjoitus julkaistiin, ja oletan sen puhdistaneen kokemani hyökkäyksen mahdollisesti synnyttämiä
mielikuvia. Mutta Lukkarille itselleen tapahtuma tietenkin tiesi harmia. Likakirjoituksen kirjoittaja otti nyt minun
lisäksi Matin antipatiansa kohteeksi eikä unohtanut asiaa
myöhemminkään.
”Veljeä ei jätetä” oli ja on sotaveteraaniemme tunnettu periaate. Tämän periaatteen toteuttamisen todellisessa
elämässä koin, kun Lukkari vailla pyyteitä tuli avukseni.
Ajattelin jo tuolloin, että saamani tuki taisi olla elämäni
arvokkaimpia kokemuksia. Nyt kymmeniä vuosia myöhemmin olen yhä samaa mieltä.
Toista näkemystäni Lukkarin kannanotoista Sota
korkeakoulun ajoilta olen sitä vastoin muuttanut perusteellisesti. Opettajakunnan keskuudessa oli herännyt ajatus, että
opettajat tekisivät koulun rahaston tukemina opintomatkan
Normandian maihinnousualueelle. Ehdotus sai jokseenkin
yksimielisen kannatuksen, mutta Lukkari asettui jyrkästi
vastaan. Mieleeni jäivät hänen sanansa: ”Toivon, että minun
ei tarvitse enää koskaan kuulla tällaisia esityksiä.” Matin
näkemyksen mukaan kysymyksessä oli korruptio ja rahaston
varojen väärinkäyttö.
Ajattelin tuolloin mielessäni, että Matti oli turhan tiukkapipoinen. Enää en ole sitä mieltä. Yhteiskunnassamme
valitettavan laajasti esiintyvää moraalista rappiota, jolta
sotaväkikään ei näytä täysin säästyneen, ei voisi olla, jos
päättäjillä ja virkamiehillä olisi samanlainen ajattelutapa
kuin oli Matti Lukkarilla.
Tiukkapipoinen Matti toki oli asioissa, jotka hän koki
elämän perusarvoiksi. Mukava ja seurallinen mies oli täyttä
terästä, jos niitä hänen näkemyksensä mukaan uhattiin
rapauttaa.
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Tämä piirre tuli ehkä parhaiten esiin Matti
Lukkarin toimiessa Kadettikoulun johtajana vuosina 1989–1993. Puolustusvoimissa
uudistettiin tuolloin upseerikoulutusta mutta
uskomattomiin teknoraattisiin ylilyönteihin
syyllistyen. Perinteiden hylkääminen huipentui lopulta siihen, että kiellettiin Kadetti
koulun nimen käyttäminen ja kyltteihinkin
vaihdettiin nykyään naurettavalta tuntuva
käsitehirviö ”Maanpuolustuskorkeakoulun
perustutkinto-osasto”.
Perinteiset upseeriarvot sisäistänyt
Lukkari ei luonnollisestikaan voinut kannattaa tällaisia hullutuksia. Mutta mukana oli
muutakin. Olin itse kokenut, miten Lukkari
oli asettunut omasta edustaan piittaamatta tukemaan minua,
nuorempaa upseeriveljeään. Nyt hän tuki alaisiaan kadetteja, joiden upseeriudelta oltiin hävittämässä vuosisataista
perinnepohjaa.
Fredrik Suuri on sanonut, että upseerin on oltava kuin
isä lapsilleen. Matti olisi varmaan ollut suuren sotilaskuninkaan mielen mukainen mies. Huolenpito kadeteista aiheutti
hänelle kuitenkin vaikeuksia, sillä Matti toimi Fredrikin
hengessä silläkin tavalla, että kun hänen näkemyksensä poikkesi esimiesten näkemyksestä, hän piti velvollisuutenaan
myös sanoa se. Minun silmissäni tämä oli suoraselkäisyyttä,
jota ilman hyvää upseeristoa ei voi olla olemassa. Kaikki
eivät nähtävästi ajatelleet samoin, ja niin vannoutunut maan
puolustusidealisti katsoi parhaaksi siirtyä syrjään.
Jos Matti olisi ollut vain palkkasoturi, hän olisi hyvin
voinut tämän jälkeen vetäytyä vaikkapa harrastamaan
veneilyn pariin. Mutta Matti ei ollut palkkasoturi. Varhain
kuolleen isänsä, Mannerheim-ristin ritari ja asekätkijä Reino
Lukkarin poikana ja henkisenä perillisenä hän piti satoja esitelmiä asekätkennästä, josta hän oli kirjoittanut perusteoksen.
Aivan erityisesti hän ansioitui virolaisten niin sanottujen
Suomen-poikien avustamisen järjestelyissä ja yleensäkin
ohjauksessa Viron uutta armeijaa luotaessa. Lukkarin aloitteesta ryhdyttiin myös virolaisia kouluttamaan Santahaminassa. Veljesmaassamme tullaan tuskin kirjoittamaan yhtään
perusteellisempaa Viron itsenäistymisen historiaa, jossa ei
mainittaisi Matti Lukkarin nimeä.
Kenraali Lauri Sutela, josta Matti kirjoitti ansiokkaan
elämäkerran, on kaiketi sodan jälkeisen Suomen arvostetuin sotilas. Omassa arvostelukyvyssäni voi olla toivomisen
varaa mutta ei viileästi harkitsevan Sutelan. Kun Matista tuli
vanhan kenraalin luottomies, se kertoo kaiken.
Eversti Matti Lukkari saattoi selkä suorana ja kunnialla
siirtyä Suureen Armeijaan. Moni on sinne aikojen kuluessa
jo mennyt, ja jos siellä mitataan ansioita maan päällä, Matti
on siellä parhaiden joukossa.

Sampo Ahto
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IN MEMORIAM
Havola
Kaarle Erkki Juhani
Everstiluutnantti
s. 2.5.1920
k. 29.2.2012
Kad.nro 2730
27. Kurssi

Ikonen
Yrjö Olavi
Majuri
s. 9.1.1929
k. 9.3.2012
Kad.nro 3354
38. Kurssi

Mäkinen
Pentti Väinämö
Kapteeniluutnantti
s. 25.3.1921
k. 29.4.1912
Kad.nro 430me
17. Mek

Nykänen
Ukko Pekka
Majuri
s. 31.1.1931
k. 23.3.2012
Kad.nro 3709
42. Kurssi

Hallaheimo
Arvo Osmo Aukusti
Everstiluutnantti
s. 11.5.1919
k. 23.3.2012
Kad.nro 2390
26. Kurssi

Poroila
Erkki Eugen
Eversti
s. 1.7.1921
k. 26.4.2012
Kad.nro 1995
25. Kurssi

Dahlbo
Kari Rafael
Kommodori
s. 13.2.1938
k. 3.3.2012
Kad.nro 606me
29. Mek

Arnkil
Jarl Björn Georg
Majuri
s. 15.3.1920
k. 1.4.2012
Kad.nro 1689
23. Kurssi

Ruotsalainen
Paavo Martti
Majuri
s. 26.12.1940
k. 9.5.2012
Kad.nro 5040
51. Kurssi

Sandström
Vilho Matias (Matti)
Luutnantti
s. 6.4.1928
k. 10.3.2012
Kad.nro 3228
34. Kurssi

Pulliainen
Eino Elias
Kapteeni
s. 13.10.1917
k. 2.4.2012
Kad.nro 2847
27. Kurssi

Helasterä
Kaarlo Juhani
Eversti
s. 8.4.1937
k. 9.5.2012
Kad.nro 3745
43. Kurssi

Nordberg
Erkki Juhani
Eversti
s. 17.8.1946
k. 28.3.2012
Kad.nro 5545
55. Kurssi

Ikonen
Yrjö Olavi
Majuri
s. 9.1.1929
k. 29.3.2012
Kad.nro 3354
38. Kurssi

Aantaa
Yrjö Ukko Ylermi
Lääkintämajuri
s. 23.4.1920
k. 8.5.2012
Kad.nro 1984
25. Kurssi

Mikonsaari
Esa Uolevi Antero
Majuri
s. 21.12.1936
k. 17.3.2012
Kad.nro 4197
47. Kurssi

Lehto
Alpo Leo
Everstiluutnantti
s. 11.2.1917
k. 12.3.2012
Kad.nro 1625
22. Kurssi

Haaja
Olli-Petteri
Everstiluutnantti
s. 11.4.1969
k. 1.5.2012
Kad.nro 7932
76. Kurssi

Wester (ent. Rantanen)
Kalle Iiro Juhani
Kommodori
s. 16.10.1937
k. 23.5.2012
Kad.nro 617me
29. Mek

Varjonen
Aarno Jouko Ensio
Everstiluutnantti
s. 4.2.1941
k. 28.2.2012
Kad.nro 4413
48. Kurssi

Lukkari
Matti Kustaa
Eversti
s. 3.10.1936
k. 21.3.2012
Kad.nro 3758
43. Kurssi

Jokinen
Tauno Tuomas
Everstiluutnantti
s. 28.6.1921
k. 29.4.2012
Kad.nro 2231
26. Kurssi

Komulainen
Arvo Veli Olavi (Artti)
Komentaja
s. 24.6.1916
k. 13.5.2012
Kad.nro 292me
13. Mek

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

TARJOAMME
SUORITUSKYKYÄ
Uusimman sukupolven ohjusjärjestelmä, RBS15 MK3, mahdollistaa
nopean reaktion ja korkean läpäisykyvyn missä tahansa skenaariossa
avomeriolosuhteista aina rannikkotaisteluihin ja maaoperaatioihin.
Pitkän kantaman ja ohjattavuuden ansiosta hyökkäys voi kohdistua
yhtä hyvin lähietäisyydellä kuin horisontin takana sijaitsevaan maaliin.
Joka sään toimintakyky, kyky toimia vihollisen elektronisen häirinnän
alla ja kyky lentää lähellä meren pintaa luovat yhdessä kokonaisuuden,
jonka avulla vaikeinkin vihollinen on lyötävissä.
RBS15 Mk3 – suorituskykyä ja voitokkuutta.

www.saabgroup.com
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