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Johtaminen maavoimien taistelussa 2015

tarkastelussa myös:

Sotilaspapisto

Ilmari Hakala

Juha Myyryläinen Martti Turtola

Mannerheimin jäljillä
halki Kiinan valtakunnan 2.–11.9.

Pekingissä Kiinan muuri, Taivaallisen rauhan
aukio ja Kielletty kaupunki, Kashgar, Abak
Hojan hautamuseo ja Id Kah moskeija,
Hiekkadyynit Mingsha Hills ja Kuunsirpin
lähde, Mogaon luolat, Xian ja Terrakottaarmeija.
Mannerheim asiantuntija kenrmaj Kalervo
Sipi. Kiinan asiantuntijaopas Marja-Leena
Tiensuu.

3240 €

Kulttuuria ja sotahistoriaa

Jalta ja Krimin niemimaa
21.–28.10.

Simferopol, Kertz, Jalta, Vorontsovin palatsi,
maanalainen sukellusvenetukikohta, toisen
maailmansodan taistelut, Krimin sota ja
Balaklavan taistelu.
Asiantuntijaopas ev Sampo Ahto.

1585 €

Mustanmeren ja Dneprin
risteily 11.–21.8.

Odessa, Sevastopol, Jalta, Herson,
Zaporizzja, Kiova.
Asiantuntijaoppaat Jyrki Härkönen,
Ilmari Hakala, Pirkko Mäkinen.
alk. 1895 €

KYLKIRAUTA-LEHDEN LUKIJAMATKA

Kulttuuria ja sotahistoriaa

Amalfin rannikolla 14.–18.10.2013
Toisen maailmansodan sotanäyttämöt.
Matka Italiaan Amalfin rannikolle,
Napoliin ja Pompejiin vie monille
2. maailmansodan merkittäville
tapahtumapaikoille.
Liittoutuneiden vuoden 1944
maihinnousu Anzioon, Anzio-Nettunon
sillanpään taistelut ja Rooman
vapautuminen saksalaismiehityksestä.
Salernon vuoden 1943
maihinnousutaistelut sekä Monte
Cassinon taistelut vuosina 1943-1944.
Kulttuurikohteet Napoli, antiikin ajan
Paestum, Casertan barokkipalatsi
puistoineen sekä kuuluisa Pompejin
rauniokaupunki luovat matkaan
monipuolisen sisällön.
Tilaa matkaohjelma
Lomalinjan toimistosta
tai katso
www.lomalinja.fi
Paikkoja rajoitetusti!

Sampo Ahto

Matkaohjelma
1. päivä

Anzio ja Shinglen operaatio.
2. päivä

Salernon maihinnousu. Amalfin kaunis rannikko,
Paestumin antiikin ajan kreikkalaiskaupungin rauniot.
3. päivä

Napolin historiallinen keskusta.
4. päivä

Caserta ja Pompeiji.
5. päivä

Monte Cassinon luostari, Monte Cassinon taistelu.

1295 €/hlö
Hintaan sisältyy
• Finnairin suora reittilento turistiluokassa Helsinki –
Rooma – Helsinki
• majoitus kahden hengen huoneessa
• ohjelman mukaiset ateriat (4 x aamiainen, 1 x lounas,
4 x illallinen)
• ohjelman mukaiset tutustumiskäynnit,
sisäänpääsymaksut sekä kuljetukset
• asiantuntijaopas Sampo Ahton opastus
• Italian opas Piia Suomisen opastus Italiassa sekä
mahdollinen paikallisopas
Hotelli Hotelli Naples. Elegantti ja uusi hotelli sijaitsee lähellä Napolin tärkeimpiä nähtävyyksiä. Hotellirakennus on
alun perin 1800-luvun loppupuolelta peräisin oleva palatsi.
Hotellissa kaunis terassiravintola, josta upeat maisemat.
Ravintolan kokki on erikoistunut italialaisen keittiön herkkujen lisäksi napolilaisiin erikoisuuksiin. Viihtyisät ja tyylikkäät
huoneet. Kaikissa internet-yhteys, äänieristetyt ikkunat,
ilmastointi, minibaari, satelliitti-TV, tallelokero ja puhelin.

Laatokan ja Äänisen risteilyt
21.–26.7. ja 26.–31.8.

Pietari, Neva, Syväri, Ääninen, Kizhi,
Petroskoi, Valamo.
Asiantuntijaoppaat ev Sampo Ahto, evl Juha
Myyryläinen, ekonomisti Timo Tyrväinen,
Jyrki Härkönen. Musiikkia ja mukavaa
tunnelmaa Taljanka, Kuunkuiskaajat,
Pirjo Turunen, Ahti Jokinen...
alk. 768 €

Jokiristeily

Volga – Don 27. 9.–4.10.

Helsinki – Rostov Don – Konstantinovskiy –
Volgograd – Saratov – Samara – Uljanovsk –
Kazan – Helsinki.
Asiantuntijaoppaat Ilmari Hakala ja
Leena Hakala. Tunnelmaa luo Eino Grön.
alk. 1598 €

Tuntemattoman sotilaan
jalanjäljillä
25.–28.7., 1.–4.8. ja 5.–8.9.

Sortavala, Läskelä, Kollaa, Suojärvi, Petroskoi
Syväri, Aunus, Tuulos, Salmi.
Asiantuntijaoppaat evl Ilmari Hakala ja
Leena Hakala.

695 €

Vienan Karjala ja Solovetsk 8.–12.8.
Kalevalan laulumaat; Vuokkiniemen kylä,
Kalevala ja Venehjärvi, Solovetskin
luostarisaaristo, Rukajärventie.
Asiantuntijaopas professori Martti Turtola.

785 €

Vietnamin kiertomatka
11.–20.10. ja 19.–28.10.2013
Asiantuntijaopas Lauri Lehtovirta.

2249 €

Kuva Marja Pirilä

Matkoja voi varata 24

h verkkokaupasta www.lomalinja.fi

Ratinanlinna, Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere & 010 289 8100 & 010 289 8101 ryhmät & 010 289 8102 Helsinki
lomalinja@lomalinja.fi
Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 17 €/varaus

pääkirjoitus
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Viimeinen lipunlasku

otkan edustalla sijaitsevat
Kirkonmaa ja Rankki muodostivat 1930-luvulla rannikollamme
ainutlaatuisen, modernin ja tulivoimaisen
merellisen puolustuskeskuksen. Varautuminen oli viisautta. Maaliskuussa 1940
saarten tykeillä torjuttiin vihollisen raju
hyökkäys. Jatkosodan aikana Kirkonmaa
toimi Suursaaren valtauksen valmistautumis- ja tukialueena.
Nyt on aika siirtyä eteenpäin. Kiinteiden rannikkotykkien aikakausi on päättymässä. Koulutuslinnakkeena vuodesta
1949 asti palvellut Kirkonmaa tyhjenee
ensin varusmiehistä, sitten materiaalista ja lopulta viimeisiä
purkutöitä tekevistä henkilökuntaan kuuluvista. Kotkan
Rannikkopataljoonan toiminnot hiipuvat suunnitelmallisesti. Joku muu ottaa saaret käyttöönsä. Toivottavasti
se ”joku muu” ymmärtää hankkineensa paitsi kaunista
merellistä luontoa myös ison palan suomalaista sotahistoriaa.
Suunnitelmallinen lakkautus ei tarkoita surullista alistumista, vaan uusiin tehtäviin siirtymistä ylpeänä menneestä. Erilaisten jäähyväistilaisuuksien suunnitteleminen ja
toteuttaminen on jollakin tavalla terapeuttista toimintaa.
Ihmiset ideoivat yhdessä saadakseen kaiken päättymään
arvokkaasti. Viime kesänä ammuimme päätöslaukaukset
Kirkonmaan linnakkeen tykeillä. Tänä kesänä laskemme
lipun samana päivänä, kun viimeiset joukkotuottamamme
meritiedustelijat kotiutuvat. Olen vakuuttunut siitä, että
tilaisuus on ikimuistoinen kaikille osanottajille.
Menneisyys voi olla tyytyväisyyden ja ylpeyden lähde,
mutta siihen takertuminen saattaa olla kohtalokasta. Puolustusvoimien on sopeutettava toimintansa annettuihin
taloudellisiin resursseihin, koska taloudellisia resursseja
ei voi sopeuttaa toimintaan. Se tarkoittaa sitä, että kalliit
rönsyt on leikattava ydintoimintojen ympäriltä. Se on ollut
vilpitön mielipiteeni jo pitkään, eikä kyseessä ole lukijatutkimuksen vapaassa sanassa mainittu ”virallisten mantrojen
toistaminen”. Tietysti joistakin säästöjen yksityiskohdista
saatan olla eri mieltä, mutta se ei muuta kokonaiskuvaa.
Jos säkki ei kasva, on suun pienennyttävä.
Muutoksen välttämättömyyden ymmärtäminen ei ole
tarkoittanut sitä, että olisin nukkunut viimeisen vuoden
ajan kaikkina öinä rauhalliset seitsemän tuntia miettimättä
miljoonia pikkuasioita, joita oman joukkoyksikön lakkauttamiseen liittyy. Ja kymmeniä isompia asioita, joita ihmisiksi
sanotaan. Harvemmin on työpaikallani vilpittömämmin
puhuttu kuohuviinitarjoilusta kuin sinä kauniina päivänä,
jolloin kaikkien pataljoonalaisten ”selviytymispolut” oli
aurattu.

Puuttuvaa yltäkylläisyyttä on myös
korvattava uusilla ajatuksilla niukkojen
voimavarojen käytöstä. On aika siirtää
operaatiotaitoamme ja taktiikkaamme
reilusti eteenpäin. Tässä numerossa kerrotaan Maavoimien uudistetusta taistelutavasta ja taistelujen onnistumiseen
oleellisesti kuuluvasta huollosta. Kirjoittajat ovat oivallisesti valinneet lehteemme sopivan johtamisnäkökulman.
Toinen artikkeleista päättyy kertakaikkisen ilahduttavasti: ”Kun keinot loppuvat, otetaan konstit käyttöön.” Sitähän
se on suomalainen sotataito – sitkeyttä,
oveluutta ja luovuutta.
Kyllähän sitkeä, ovela ja luovakin sotilas tarvitsee tukea
tehtävänsä täyttämiseksi. Oikein pahan päivän aikana suomalainen taistelija on monesti turvautunut papiston apuun.
Tästä voimavarasta kertoo kenttäpiispa Pekka Särkiön
artikkeli. Muutoksen kourissa moni meistä on käyttänyt
hyväkseen mahdollisuutta keskustella kirkollisen työn
tekijöidemme kanssa. Kyse on monesti siitä, että me tarvitsemme luotettavaa kuulijaa jakamaan murheitamme.
Haluan kuitenkin todeta, että itselleni merkittävin päivittäinen tuki tuli vertaisryhmän ja työkaverien – itse asiassa
alaisten – kautta. Tietysti päättäväinen mutta ymmärtävä
esimies omine esikuntineen on tärkeä osa muutosta, koska
ilman niitä useimpia käskyjä seuraisi vastakäsky ja peruutus.
Varsinaisen henkisen selkänojan tarjoaa kuitenkin joku,
jolle voi napista tunnin pari ja sitten päätyä toivottavasti
parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. Samoin on oleellista,
että alaiset tuovat havaitsemansa hyvät ja huonot asiat avoimesti komentajan tietoon. Tosin kerran – keskellä pahinta
muutosmyrskyä – kielsin alaistani tulemaan toimistooni
ilman edes yhtä hyvää uutista. Se piti hänet poissa oveltani
melkein kolme tuntia.
Kirkonmaan linnakkeen lippu lasketaan symbolisesti
viimeistä kertaa 20. kesäkuuta 2013.
Hyvä uutinen on se, että pääsemme yhdessä ystävien
kanssa kokoontumaan ja kunnioittamaan menneitä saavutuksia.
Hyvä uutinen on myös se, että lippu nousee uudelleen
Upinniemessä, jonne keskitämme voimavaramme. Tässä
kohtaa ei kannata antaa periksi. Muutos on edistystä. Siitä
kerromme lisää Kylkiraudan numerossa 3/2013.

Juha-Antero Puistola
juha-antero.puistola(at)kadettikunta.fi

Sisältö

Vyötti miekan vyötärölle
kupeellensa Kylkiraudan.

Teiss’ on taiston tulta, peistä,
kylmyyttä myös Kylkirauan.
– Eino Leino
Kadettikunta ry on itsenäisen Suomen kadettikouluissa
upseerin tutkinnon suorittaneiden upseerien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien
kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö.
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Rohkeasti eteenpäin

M

aailman meno on jatkuvassa
muutoksessa. Emme voi välttyä muutosvoimilta, vaikka
sitä haluaisimmekin. Muutoksen kieltämisen ja paikalleen käpertymisen
sijaan on viisasta tähystää eteenpäin ja
hakea aktiivisesti uusia mahdollisuuksia.
Oma-aloitteinen ja terveellä tavalla utelias ihminen löytää etsiessään kiehtovia
polkuja, joiden olemassaolosta hän ei ole
ollut aiemmin edes tietoinen. Kulkiessaan
uutta polkua eteenpäin ja löytäessään
aiemmin vieraita mutta mielenkiintoisia
asioita, kovin harvalla mieli palaa taaksepäin. Elämä on täynnä hyödyntämättömiä
mahdollisuuksia.
Puolustusvoimauudistusta on työstetty valtaisalla voimalla. Uudistuksen
suunnitelmallinen ja systemaattinen
eteneminen kertoo Puolustusvoimista ja
sen henkilöstöstä paljon. Valtiojohdolta
saatu tehtävä täytetään nurkumatta ja samalla muutoksen
tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti.
Uusia ajattelu- ja toimintatapoja luodaan. Kaikkea tekemistä tarkastellaan kriittisesti. Toistuvasti varmistutaan
tavoiteltavasta päämäärästä ja siitä, että uudet ajatukset ja
toiminnot istuvat luontevasti kokonaisasetelmaan. Päämäärä
on selkeä. Uudistuksella tavoitellaan ajassa ja maailman
menossa kestävää ja uskottavaa puolustusjärjestelmää, joka
turvaa kansalaistemme ajattelemisen ja tekemisen vapauden sekä kytkee yhteiskuntamme vastuullisesti länsimaisten
demokratioiden joukkoon.
Henkilöstön ja ihmismielien johtaminen muutoksessa
haastaa esimiehet ja johtamiskulttuurin. Ennen kaikkea ihmisiä koskettavat epämiellyttävät asiat mittaavat johtamisemme toimivuutta. Puolustusvoimauudistus on osoittanut, että
johtamisen perustotuudet leimaavat sekä hyvää että huonoa
johtamista. Uudistuksen keskeisenä lähtökohtana on ollut
avoimuus ja tietoisuus muutoksen välttämättömyydestä.
Puolustusjärjestelmän rakentaminen palvelemaan tulevaisuutta on haastanut jokaisen puolustusvoimien ihmisen myös
henkilökohtaisella tasolla. Tunnetilat ovat vaihdelleet, mutta
yksilöön ulottuva johtamisote on tarjonnut mahdollisuuden

tarttua käytännönläheisesti itseä koskeviin asioihin. Ylemmän johdon ja komentajien selkeä ja rehti johtamistoiminta ja
yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on
tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on keskijohdon ja lähiesimiesten työskentely
ihmisten keskuudessa.
Puolustusvoimien johtamiskoulutuksen ydin – ihmisen yksilöllinen kohtaaminen ja luottamuksen rakentaminen
– on osoittanut toimivuutensa. Tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja esimerkillisyys ovat asioita, joille johtamisessa ei
ole vaihtoehtoja. Esimerkillinen johtaja
ymmärtää kaikessa toiminnassaan asemansa esikuvana ja tarjoaa käyttäytymisellään ja toiminnallaan mahdollisuuden
samaistumiseen. Johtajan on kyettävä
sopeutumaan ihmisyhteisöön, osattava
arvostaa siinä muita ihmisiä ja herätettävä ihmisten keskuudessa tunne siitä, että
hän on myönteinen, luotettava vastuunkantaja. Johtajana
olemiselle ja siinä onnistumiselle on kaiken perustana halu
ja rohkeus olla oma itsensä ja hankkia tätä kautta luonnollinen auktoriteetti. Johtaja ei voi jäädä kertaakaan kiinni
välinpitämättömyydestä, piittaamattomuudesta, vastuunpakoilusta, kaksinaamaisuudesta, epärehellisyydestä tai oman
edun tavoittelusta. On karua, että luottamuksen voi menettää
vain kerran.
Kulunut muutosten värittämä vuosi on osoittanut, että
upseerikoulutuksemme ja -kasvatuksemme vastaa ajan
haasteisiin. Ei ole pienintäkään epäilystä siitä, ettemmekö
tule pääsemään puolustusvoimauudistuksessa asetettuun
päämäärään. Työnantajamme on Puolustusvoimien kautta
Suomen kansa, jonka etu tässäkin muutoksessa on asetettu
ensimmäiseksi. Upseerin lojaalisuus valtiovaltaa ja yhteiskuntajärjestystä kohtaan on ehdoton.
Toivotan nautinnollista ja virkistävää kesää!

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali Jukka Ojala

artikkelit

Johtaminen
ja maavoimien taistelu 2015
Teksti: Tomi Pekurinen & Jukka-Pekka Pöllänen

Maavoimien taistelua kehitetään vastaamaan
tulevaisuuden vaateita. Se edellyttää johtajilta
uudenlaista tapaa ajatella johtamisen vaikutusta
eri kohderyhmissä ja toimintaympäristöissä. Mitä
johtajalta tulevaisuudessa odotetaan? Miten hänen
valmiuksiaan kehitetään? Muuttuuko johtaminen
keskeisesti nykyiseen käsitykseen verrattuna?

T

aistelun tavoitteena on tuottaa
vähemmillä mutta suoritus
kykyisillä joukoilla vastustajalle niin suuret tappiot, että sen
hyökkäys pysähtyy. Taistelevat joukot
hyödyntävät eri taistelulajeja monipuolisesti ja pyrkivät keskittämään
vaikutuksen käytössä olevilla resursseillaan. Se tarkoittaa sitä, että joukoista on saatava suhteellisesti enemmän
tehoa.

Maavoimien taistelu 2015
Maavoimien taistelu 2015:ssä korostuvat yleisistä taktisista periaatteista
aktiivisuus ja päättäväinen toiminta,
yllätys, olosuhteiden ja maaston hyväksikäyttö sekä toiminnan vapaus.
Menestykseen pyritään yksinkertaisilla ratkaisuilla, joissa johtajien rooli
korostuu oikea-aikaisilla selkeillä
käskyillä, joilla edistetään tehtävän
toteuttamista. Voimien vaikutuksen
keskittäminen edellyttää johtajilta ymmärrystä siitä, mikä on oman joukon
suorituskyky ja miten sitä käytetään.
Laaja-alaisella ymmärryksellä voidaan
saavuttaa tehokkaasti johtajan määrittämä loppuasetelma.
Silmiinpistävää on joukkojen
liike ja useiden eri tehtävien ja niiden

vaihtoehtojen toteutus. Entistä liikkuvammassa sodankäynnissä johtajien
merkitys oman joukon toimintakyvyn
säilyttämisessä ja ylläpidossa on keskeinen. Johtajien on huolehdittava
ja kannettava vastuunsa joukkojensa
palautumiskyvystä toiminnan ohessa.
Maavoimien taistelu 2015 mahdollistaa johtajille reaaliaikaisen
tilannekuvan, jonka avulla heillä on
hyvät edellytykset muodostaa oma
tilannetietoisuus. Tilannetietoisuuden
ja tilanteen arvioinnin kautta johtajalla
on mahdollisuus ennakoida paremmin
taistelussa vaadittavia toimenpiteitä.
Tekniset ratkaisut eivät ainoastaan
tarjoa johtajalle tilannekuvaa, vaan hän
kykenee itse jakamaan sitä alaisilleen
oman tilannetietoisuuden ja tilanteen
arvioinnin perusteella käskyinä ja
ohjeina. Siten sekä esimiehet että alaiset saadaan pidettyä tietoisina omista
aikomuksista ja tilanteesta.
Vaikka tekniset ratkaisut tarjoavat
mahdollisuuden välittää tietoa nopeasti ja runsaasti, ei fyysisen tapaamisten merkitystä sovi unohtaa. Johtajan
pitää mahdollisuuksien mukaan olla
läsnä johdettaviensa joukkoon ja olla
saatavilla, muulloinkin kuin vain käskynantotilaisuuksissa.
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Tomi Pekurinen

Jukka-Pekka Pöllänen
Kylkirauta 2/2013

artikkelit
Johtaja ja Maavoimien
taistelu 2015:n vaateet

Rohkeutta, oveluutta
ja luovuutta
Johtajilta edellytetään monipuolisia
ominaisuuksia. Heidän on kyettävä
tuomaan esille tuoreita näkökulmia
ja osattava kyseenalaistaa, ja heillä
tulee olla itseluottamusta ja -hillintää
sekä kokemusta erilaisista toiminta
ympäristöistä. Johtajien täytyy osata
opettaa muita ja samalla tiedostaa,
tunnistaa ja hyväksyä erilaisia ominaisuuksia alaisissaan. Näiden tekijöiden huomioon ottaminen vaatii laajaa
näkemystä koulutettavien mielipiteiden ja ajatuksien huomioon ottamisessa
sekä mahdollisesti oman ennakko
käsityksen muuttamisessa.

Maavoimien taistelu 2015 edellyttää johtajalta rohkeutta, oveluutta ja
oma-aloitteisuutta. Ominaisuuksien
on ilmettävä myös yksittäisen sotilaan
tasolla.
Johtajan rohkeutta edellytetään
päätöksenteon yhteydessä sekä tehtävänannossa alaisille, vaikka tehtävän
toteuttamisen seurauksena joukon
suorituskyky saattaisi laskea oleellisesti. Tehtävän toteuttaminen perustuu
alaiseen luottamiseen ja hänen ammattitaitoonsa toteuttaa saamansa tehtävä.
Omaan kokemukseen ja taito
tietoon liittyvien oppien soveltaminen
vallitsevaan tai arvioituun tilanteeseen
on tärkeää. Kaavamainen ja ennalta
arvattava toiminta johtaa ennen pitkää
varmaan tappioon.
Oveluus johtajan ominaisuuksissa
ilmenee yleisten taktisten periaatteiden soveltamisena ja käytössä olevien
resurssien monipuolisena hyödyntämisenä. Johtajan onkin kyettävä tekemään päätös siitä, miten hän käyttää
omia joukkojaan käsketyn tehtävän
toteuttamiseksi niiden suorituskyvyn
ylläpitäen. Toiminta-alueiden laajentumisen myötä on valittava, missä, miten,

Kuva Puolustusvoimat / Marko Jalkanen.

Reserviupseerikoulutuksen tavoitteeksi on asetettu ”ammattitaitoinen ja yhteistyökykyinen johtaja, joka johtaa
joukkoaan omalla esimerkillään ja
saa tehtävän edellyttämän toiminnan
syntymään joukon sisältä”. Lainaus
kuvaa johtajakoulutuksen tavoitteiden perusperiaatteita hyvin. Siinä on
selkeästi eroteltavissa ammatillisen
osaamisen, vuorovaikutusosaamisen,
omalla esimerkillä johtamisen sekä
alaisten motivoinnin ja innostamisen
tavoitteet.
Maavoimien taistelu 2015 edellyttää johtajalta kykyä hahmottaa,
käsitellä ja käskeä laajoja kokonaisuuksia. Kokonaisuuksien hahmottamisessa ensia rvoisen tärkeää on
ymmärtää oman toiminnan merkitys
osana muiden joukkojen ja ylemmän
johtoportaan toimintaa.
Sodassa johtajan tärkeimpänä
ominaisuutena korostuu ammattitaito.
Motivaation, arvojen ja asenteen on
oltava korkealla. Sen takia jokaisen
johtajan on jatkuvasti ylläpidettävä ja

kehitettävä sodan ajan tehtävänsä edellyttämää ammattitaitoa. Maavoimien
taistelu 2015 edellyttää, että jokainen
sodan ajan johtaja perehtyy uuteen
toimintaympäristöön. Johtajalle voi
olla haasteellista poisoppia aiemmin
iskostuneesta taistelukäsityksestä ja
omaksua uuden tavan mukainen taistelu muuttuneilla resursseilla.

Entistä liikkuvammassa sodankäynnissä johtajan merkitys joukon toimintakyvyn ylläpidossa on keskeinen.
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Kuva Puolustusvoimat.

artikkelit

Tehtävän ja selkeän tavoitteen määrittäminen – kohti tavoitteellisuutta.
millä ja kuinka kauan vaikutetaan. Esimerkkinä johtajan valinnoista voidaan
pitää valintaa siitä, milloin joukolla
isketään tai väistytään, kuinka paljon
halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi
joukkoja tai muita vaikuttamisen elementtejä käytetään.

Oma-aloitteisuutta
Oma-aloitteinen ja toimissaan
aktiivinen johtaja kykenee tehtävää
toteuttaessaan tempaamaan joukoillaan
aloitteen taistelukentällä ja tätä kautta
kiistämään vastustajan toiminnan
vapauden. Oma-aloitteellisuudessa
on kuitenkin otettava huomioon oman
toiminnan vaikutus osana muuta joukkoa, jotta liian paljon ennakoidulla toimenpiteillä ei vaikeuteta tai vaaranneta
muiden taistelua.
Oma-aloitteellisuutta toteuttaakseen
johtajan on kyettävä seuraamaan laatimaansa taistelusuunnitelmaa. Tilanteen
edellyttäessä hänen on kyettävä kuitenkin joustavasti muuttamaan suunnitelmaansa ja pyrittävä varaamaan
aikaa alaiselle mahdollisen muuttuneen
tehtävän käskemistä ja toimeenpanoa
varten.

Hyvä johtaja
Tiedusteltaessa kertausharjoitukseen
osallistuneiden reserviläisen mielipiteitä hyvästä johtajasta he nostivat esille
keskeisimpinä ominaisuuksina yhteistoimintakyvyn, luottamuksen omiin
alaisiin, kyvyn analysoida ja pelkistää
olemassa oleva tieto ymmärrettävään
muotoon, oveluuden ja luovuuden
sekä johtajan oman esimerkin. Veteraanien kokemukset hyvästä johtajasta
on kiteytetty seuraavasti: johtajan on
oltava esimerkki alaisilleen, huolehdittava heidän tarpeistaan, hyödynnettävä heidän ammattitaitoaan sekä oltava
kannustava ja kunnioittava.
Hyvältä johtajalta odotetut ominaisuudet tuntuvat siis pysyvän samoina.
Voidaankin perustellusti kysyä, muuttuuko johtamisessa ja johtajalta edellytetyissä ominaisuuksissa mikään
Maavoimien taistelu 2015:n myötä
vai onko keskeisempää ymmärtää sen
mukanaan tuoma toimintaympäristön
ja -tapojen muutos?
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Tehtävä ja tavoite
kirkkaana mielessä
Uudistettu varusmiesten johtaja- ja
kouluttajakoulutusohjelma otettiin
käyttöön Puolustusvoimissa vuonna
2010. Yksi keskeisimmistä uudistuksen tavoitteista oli sodanajan joukkojen
suorituskyvyn ja sodanajan johtajien
osaamisen kehittäminen. Hyvän johtamisen perustana ovat ammattitaito ja toimintaympäristön tuntemus.
Koulutuksen vaikuttavuus on pyritty
ulottamaan myös aikaan reservissä.
Johtajana kasvaminen ja kehittyminen onkin elämän mittainen prosessi.
Maavoimien taistelu 2015:n koulutuksen haasteena on johtajien perehdyttäminen uuteen toimintaympäristöön
haasteeksi.
Johtamiskäyttäytyminen on tavoitteellista vuorovaikutusta. Tavoitteellisuuden merkitys sekä Maavoimien
taistelu 2015:ssä että johtajien toiminnassa korostuu, kun asiaa tarkastellaan psykologisesta näkökulmasta.
Tavoitteellisuus tulee tällöin ymmärtää
haluamisena, tahtomisena sekä omien
ja muiden tarpeiden tyydyttämisenä.
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artikkelit
naapureihin. Silloin on luotettava
siihen, että joukko toteuttaa itsenäisesti
sille annettua tehtävää. Luottamuksen
on oltava molemminpuolista johtamistasoihin katsomatta.

Kuva Puolustusvoimat.

Hyvin suunniteltu,
puoliksi tehty?

Johtaminen edellyttää luottamusta alaisiin.
Maavoimien taistelu 2015:n luomisen yhteydessä korostettiin aktiivisen
puolustuksen merkitystä. Kuitenkin
aktiivisessa puolustuksessa on havaittavissa myös passiivisia elementtejä.
Käsitteen voisikin määrittää uudella
tavalla: tavoitteellinen puolustus.
Tällöin kaikki toiminta tähtää oman
joukon ja ylemmän johtoportaan tarpeiden tyydyttämiseen eli yhteisen
tehtävän täyttämiseen.
Maavoimien taistelu 2015:n yhtenä
kulmakivenä on tehtävätaktiikka. Tehtävätaktiikan mukaisesti johtajalla pitää
olla selkeä ymmärrys oman joukon
toiminnan merkityksestä osana suu-
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rempaa joukkoa. Johtajan on luotettava alaisiinsa ja heidän kykyihinsä
toteuttaa taistelu annetun tehtävän
mukaisesti.
Tehtävätaktiikka edellyttää organisaatiolta, ja erityisesti johtajalta, kykyä
itsenäiseen ja aloitteelliseen toimintaan. Onnistuminen perustuu johtajien
kykyyn ajatella ja ennakoida taistelutilan tapahtumia. Tekniset ratkaisut ja
järjestelmät johtamisen tukena antavat
johtajille mahdollisuuden erinomaisesti välittömään johtamiseen, mutta
tehtävää voidaan joutua toteuttamaan
ilman reaaliaikaista tilannekuvaa ja yhteyttä alaisiin, ylempiin esikuntiin tai
8

Maavoimien taistelu 2015:n myötä
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin
ei ole tulossa muutoksia. Vuonna 2009
käyttöön otetut yhteiset esikuntien
toiminnan suunnittelun perusteet toimivat johtajan työkaluna omien suunnitelmien laatimisessa sekä neuvovat
alaisten sitouttamisessa suunnittelun
eri vaiheisiin.
Perinteisesti sotilaallinen johtamisprosessi on jaettu valmisteluun,
päätöksentekoon, toimeenpanoon ja
valvontaan. Tehtävä on johtajan saama
tai itselleen asettama täsmennetty toiminnan päämäärä, tavoite. Päämäärän
saavuttamiseksi johtajan on kyettävä
jakamaan tahtotilansa ymmärrettävästi myös omille alaisilleen. Oman päämäärän muodostamisessa on kyettävä
yhdistämään ylemmän johtoportaan
toiminnan päämäärä sekä saatu taktinen tehtävä.
Tehtävän saatuaan johtaja aloittaa
tilanteenarvioinnin, jossa hän erittelee tehtävän ja arvioi sekä omia että
vihollisen toimintamahdollisuuksia.
Tilanteen arvioinnin perusteina käytetään maaston, sään, vuorokauden,
vuodenajan ja aikatekijöiden vaikutusta toimintaan. Johtaja jatkaa tilanteen
arviointia päätöksenteon jälkeenkin.
Tilanteenarvioinnin perusteella johtaja
tekee päätöksen, jossa hän ilmaisee,
miten tehtävä suoritetaan. Hän täydentää päätöksensä suunnitelmaksi,
jolla tehtävien toimeenpano tehdään
mahdolliseksi.
Maavoimien taistelu 2015:n
mukaisessa suunnittelussa korostuu
ehkä aikaisempaa enemmän perusteellinen arviointi vallitsevan toimintaympäristön käytettävyydestä oman
tehtävän täyttämiseksi. Käytettävyys
luo pohjan useiden eri toimintavaihtoehtojen arvioinnille ja vertailulle.
Suunnittelun välituotteena syntyy
useita vaihtoehtoja, joita voidaan
tilanteen tarkentuessa ottaa perustaksi uuden suunnitelman laatimiseen.
Hyväkään suunnitelma ei välttämättä

Kuva Puolustusvoimat / Lisa Hentunen.

artikkelit

Tekniset ratkaisut parantavat johtajan tilannetietoisuutta, mutta alaisten kohtaaminen on edelleen tärkeää.
toteudu sellaisenaan, mutta se toimii
alaisille sekä ylemmälle johtoportaalle
toiminnan käynnistämisen perusteena.
Suunnittelun perusteet on prosessina joustava. Tilanteiden muutosten
aiheuttamat jo laaditun suunnitelman
muutospaineet voidaan tehdä aikaisempiin vaiheisiin tukeutuen tai täydentämällä jo olemassa olevaa käskyä.
Alaisille annettavat käskyt on
muotoiltava siten, että niiden väärinymmärrykset voidaan välttää. Maavoimien taistelu 2015:n yhtenä tavoitteena
on laatia yksinkertaisia ratkaisuja. Se
edellyttää käskyltä ja käskijältä selkeän tehtävän ja toiminnan tarkoituksen
kuvaamista alaiselle.

luopumista sekä uuden oppimista.
Ammattitaito ja tavoitteelliseen vuorovaikutukseen perustuva johtaminen
sekä toiminta-ympäristön tuntemus
ovat keskeisiä johtajan ominaisuuksia
tulevaisuudessa. Hyvältä johtajalta vaadittavat piirteet ovat pääosin säilyneet
samoina vuosikymmenten ajan, mutta
niiden painotukset saattavat vaihdella.
Tulevat vuodet osoittavat miten,
käsityksemme Maavoimien taistelu 2015:n johtajuudesta vastaavat
todellisuutta. Kuten Puolustusvoimain
komentaja, kenraali Ari Puheloinen on

Uutta kohti

todennut: ”On kannustettava aktiivisesti miettimään, miten asioita voi tehdä
eri tavalla kuin ennen.”
Majuri Tomi Pekurinen on taktiikan
ja majuri Jukka-Pekka Pöllänen johtamisen pääopettajana Maasotakoulussa.
Pääopettajat toimivat Koulutuskeskuksen sotataidon ja kouluttamisen opettajaryhmässä. 

Kruunuasunnot Oy
on valtakunnallinen asuntojen ja
asumisen kehitysyhtiö.
Tutustu vuokra-asuntotarjontaamme ja
myyntikohteisiimme kotisivuillamme
www.kruunuasunnot.fi

Maavoimien taistelu 2015 tuo selkeän
muutoksen taktiseen ajatteluun, ja
toteutuakseen se vaatii johtajien sitoutuneisuutta, omaa ajattelua ja
omista aikaisemmista tottumuksista
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artikkelit

Uudistukset ravistavat
taktiikan opetusta
Teksti: Antti Pajari

M

itä yhteisellä pelikirjalla tai
-tavalla saavutetaan puolustushaarassa, jonka toiminta
on jo läpikotaisin ohjeistettu erilaisin
ohjesäännöin, oppain, käskyin ja normein? Toimintaa ja opetusta määrittävien
ohjeiden määrä on tosiaankin riittävä,
mutta jatkuvan muutoksen takia ne ovat
myös alati päivitettävinä. Muutoksen kehässä on vakioitava tärkeimmät periaatteet, jotta jatkossakin kyetään tuottamaan
osaavia tekijöitä operatiivisen toimialan
vaativiin tehtäviin ja varmistamaan operatiivisen kyvykkyyden jatkumo.
Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan opetuksessa punaisena lankana
on viime vuosina korostettu ajattelua ja
analysointia keskeisten taktisten periaatteiden kautta.
Yleisesikuntaupseerikurssin opetuksessa johtoajatuksena on opiskelijoiden
luovan taktisen ajattelun kehittäminen ja
innovatiivisiin ratkaisuihin rohkaiseminen. Se on hyvä perusta yhteiselle pelitavalle ainakin opetuksen näkökulmasta.
Kun upseerikoulutuksesta valmistuu rohkeasti ideoivia ja yllätyksellisiin mutta
yksinkertaisiin operaatioihin kykeneviä
taktikkoja, jotka tietävät, milloin vaikutus pitää keskittää ja milloin voimien
taloudellinen käyttö korostuu, ollaan
valmiita vastaamaan uusien tai uudistuvien taistelutapojen vaatimuksiin.
Maavoimien taistelu 2015
(MAAVTST15) on herättänyt Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksen henkilöstön aktiivisesti esittämään
kannanottoja. Vireä keskustelu taktiikan
opetuksen suuntalinjoista ja perusolettamuksista onkin vain hyvästä, sillä,
Volter Kilpeä vapaasti lainatakseni, mitä
enemmän leuat jauhavat pääkoppiemme
sisäpuolella olevaa savea pienemmiksi
murusiksi, sitä kattavamman ja uskottavamman kokonaisuuden kykenemme
luomaan.
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Jääkiekkoleijonista keskusteltaessa termit ”yhteinen
pelikirja” ja ”meidän peli” toistuvat.Voidaanko ja
pitääkö Maavoimiin luoda operaatiotaidon ja taktiikan
”meidän peli”, vai päästäänkö ”soivaan peliin” ilman
kaikki koulutustasot läpäisevää yhteistä pedagogista
pelisuunnitelmaa?
Kelpo pohja ponnistaa
Maanpuolustuskorkeakoulussa, Maa
sotakoulussa ja aselajikouluissa on vuosien saatossa luotu vahvat perusteet ja
yhtenäinen näkemys taktiikan opetuksen
suuntalinjoista, vastuista ja toteutuksesta
henkilökunnan koulutuksessa. Kaikki
tuntemani operaatiotaidon ja taktiikan
opettajat suhtautuvat antaumuksella ja
kehityshakuisesti sekä -haluisesti ”ydinbisneksemme” opetuksen kehittämiseen.
On olemassa hyvä opetuskonsepti, jota
säätämällä kyetään vastaamaan opetussisältöjen tai hallinnollisten rakenteiden
muutoksiin.
Ensireaktioni Maavoimien taistelu
2015:ttä kohtaan oli hämmentynyt mutta
toiveikas.
Hämmentynyt olin siksi, että sen
käyttöönotto lanseerattiin julkisuudessa poikkeuksellisen voimakkaasti siihen
nähden, että opetuksen näkökulmasta
sitä ei ainakaan Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksessa ollut
valmisteltu lainkaan. Maasotakoulussa
valmiudet olivat paremmat, mikä johtui
kiinteästä suhteesta kokonaisuutta valmistelleeseen Maataistelukeskukseen.
Taktiikan laitoksen opettajaryhmällä
oli siis rehellisesti sanottuna ”palikat
hukassa”.
Toiveikkuuteni syntyi siitä oivalluksesta, että Maavoimien taistelu 2015
pakottaa ajattelemaan asioita tuoreesta
näkökulmasta. Taktisen ajattelun kannalta kyse ei ole kokonaan uusista asi10

oista vaan taktista ajattelua virkistävällä
tavalla ravistavista uusista painotuksista.

Maasotakoulu veturina
Hattua nostaen haluan kehua Maasotakoulun liikkeellelähtöä Maavoimien
taistelu 2015 -koulutuksen aloittamisessa. Vuonna 2012 Maavoimien Esikunta kiersi ”road tripillään” eri puolilla
Suomea ja ansiokkaasti esitteli maavoimien taistelun perusteita maavoimien
henkilöstölle.
Vuosi sitten Maasotakoulu julkaisi
käskyn ”Maavoimien uudistetun taistelutavan mukaisen taktiikan opetuksen
käynnistäminen Maasotakoulussa”.
Käskyn mukaan ensimmäisessä vaiheessa Maasotakoulun oma henkilökunta perehdytettiin uudistettuun taistelutapaan.
Toisessa vaiheessa, elokuusta 2012 lähtien, kaikkien Maasotakoulussa toimeenpantujen kurssien ja opetustilaisuuksien
taktiikan opetuksessa sekä harjoituksissa
on noudatettu uudistettua taistelutapaa.
Maanpuolustuskorkeakoulussa lähtökohdat eivät olleet aivan yhtä hyvät.
Taktiikan laitoksen henkilöstöä ei ollut
Maavoimien taistelu 2015 -konseptin
valmistelutyössä vastuullisena valmistelijana, joten vuonna 2012 käynnistyneen
esiupseerikurssin ja yleisesikunta
upseerikurssin opetus jouduttiin siltä
osin aloittamaan varsin vajain perustein.
Asiaa pohdittiin laitoksen johdon kanssa,
ja päätöksenä oli, että ainoa oikea pedagoginen tapa oli rakentaa konseptia

artikkelit
Tärkeimpänä alueellisten joukkojen
taistelua kuvaavana lähteenä käytetään
keväällä 2013 julkaistua ohjetta maavoimien alueellisten joukkojen taisteluosaston käytöstä. Jotta alueellisten joukkojen
taistelu saadaan liitettyä osaksi laajempaa operatiivista kehystä, on opetustapahtumien suunnittelussa käytettävä
myös Maavoimien Esikunnan laatimaa
ohjetta Maasodankäynti 2015.

tutkivalla otteella yhdessä opiskelijoiden
kanssa. Emme siis kerta kaikkiaan olisi
kyenneet julistavaan – omaa opetustyyliäni on kuvattu myös paatokselliseksi
– opetukseen tässä asiassa.

Alku hankalaa
Ensimmäisten harjoituspalautteiden
jälkeen olimme hämmentyneitä. Ammattitaitoamme ja pedagogisia valmiuksiamme pidettiin huomattavasti
heikompina kuin aiempina vuosina.
Emme siis olleet valmiita, mutta eivät
olleet opiskelijatkaan. Päätimme palautteen perusteella syventää läsnäoloamme
luokissa. Tällä tarkoitan sitä, että menimme sisään opiskelijoiden keskusteluihin
emmekä tarkkailleet niitä ulkokehältä,
olimme jatkuvasti haastettavissa ja rohkenimme myös myöntää puutteet omissa
tiedoissamme. Joku voi todeta, että ainahan noin pitää toimia, mutta ei se nyt
ihan niin helppoa ole.
Opetuksen hienosäätö osoittautui
menestysreseptiksi, sillä talven ja kevään
harjoituksissa opiskelijapalaute oli erinomaisella tasolla ja pedagogiset kykymmekin on arvioitu kiitettäviksi. Haluan
korostaa sitä, että vaikka opetussuunnitelmat ja pedagogiset käsikirjoitukset
olisivat huolella laadittuja, niin opetustapahtuman lopullisen onnistumisen ratkaisee opettajan kyky heittäytyä ja laittaa
itsensä likoon itse opetustapahtumassa.

Henkilökunnan koulutus
Maasotakoulussa Maavoimien taistelu 2015:een liittyvät sisäiset koulutustilaisuudet oman henkilökunnan ja
opettajiston valmiuksien kehittämiseksi on jaettu erityyppisiin tilaisuuksiin.
Ohjelmassa on (1) lyhyitä tietoiskuja,
(2) operatiivisten harjoitustilanteiden
perehdyttämistilaisuuksia, (3) noin
puolen päivän mittaisia työpajoja, (4)
koko päivän kestäviä taktisia miniharjoituksia, joiden tulosten purku pidetään
erillisenä tilaisuutena ja (5) Maavoimien
taisteluosaston ja pataljoonan suunnittelun ja päätöksenteon perusteiden opetuspaketteihin. Menetelmävalikoima
vaikuttaa riittävän kattavalta osaamisen
luomiseksi, kunhan henkilökunta muilta
kiireiltään ehtii opetustapahtumiin.

Ohjeviidakko

Antti Pajari
Taisteluosastoista ja
hajautetuista pataljoonista
Maanpuolustuskorkeakoulussa ei ole
tehty Maasotakoulun ohjelman kaltaista
suunnitelmaa oman henkilöstön sisäiseen koulutukseen. Taktiikan laitoksen
opettajisto on kuitenkin runsaslukuisesti
osallistunut Maasotakoulun järjestämiin
työpajoihin, ja se on merkittävästi edistänyt yhteisen pedagogisen näkemyksen
syntymistä.
Maavoimien taistelussa korostuu taisteluosastojen ja hajautettujen pataljoonien toiminta aikaisempaa laajemmilla
vastuualueilla ja taistelu koko syvyyttä
hyödyntäen toiminnan kaikissa vaiheissa. Taistelutavassa viholliselle ei
anneta rauhaa missään vaiheessa ja sen
taistelujärjestys rikotaan laajalla alueella samalla säilyttäen oma taistelukyky
taktisella liikkeellä ja toiminta-alueen
maaston antaman suojan maksimaalisella hyödyntämisellä. Kun merkittävä
osa vihollisen joukoista on sitoutunut
taisteluun ja suojaamistehtäviin, luodaan
samanaikaisesti edellytykset vastahyökkäyksille, joilla saavutetaan paikallinen
ja ajallinen ratkaisu.
Taistelu perustuu alueellisten joukkojen vaikuttamiskykyyn, johon yhdistyvät operatiivinen tulenkäyttö hyökkääjän
syvyyteen sekä operatiivisten joukkojen käyttö tilanteen vakauttamiseksi ja
aloitteen tempaamiseksi. Alueellisten
joukkojen taistelun onnistuminen on
edellytys operatiivisten joukkojen menestykselliselle käytölle.
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Kun samaan soppaan liitetään vielä valmistumassa oleva paikallispuolustuskonsepti omine oppaineen ja hajautettujen
pataljoonien taisteluun liittyvät ohjeet,
niin saattaahan keitos aluksi olla vähän
vaikeasti nieltävä, mutta kyllä kaikki
ainesosat alas saadaan, kun otetaan lautaselle sopiva annos, hämmennetään vähän
ja pureskellaan lusikallinen kerrallaan.
Opetuksen näkökulmasta yhden
erityispiirteen muodostaa konseptin
keskeneräisyys: taistelutekniikkaa,
-taktiikkaa ja tarvittavia suorituskykyjä
testataan ja kehitetään jatkuvasti eri tasoilla kokeilu- ja tutkimusharjoituksissa.
Vaikka keskeiset periaatteet onkin määritetty, vielä on ratkaistava monia muun
muassa johtamiseen, huoltoon ja tulenkäyttöön liittyviä ongelmia. Tällä hetkellä opetukseen ei siis kyetä luomaan
täysin vedenpitävää taktista kehystä tai
antamaan kaikkiin kysymyksiin ”oikeita” vastauksia.
Operaatiotaito ja taktiikka ovat luonteeltaan enemmän taidetta kuin tiedettä,
joten tilannetta on pidettävä ennemmin
mahdollisuutena kuin ongelmana. Nyt
on erinomainen mahdollisuus tuottaa
opetuksen kautta koko taistelutapaa kehittävää osaamista. Se edellyttää vain
ennakkoluulotonta asennetta niin opettajilta kuin opiskelijoiltakin ja rohkeutta
luoda ja hyväksyä totutusta poikkeavia
taktisia ratkaisuja Maavoimien taistelutavan hengessä.

Tehtävätaktiikasta
menestysresepti?
Maanpuolustuskorkeakoulun lähivuosien taktiikan harjoituksissa käydään
varmasti värikästä keskustelua tehtävätaktiikan osuudesta joukkojen taistelutoiminnassa. Maavoimien taisteluahan
on jonkin verran markkinoitu tehtävätaktiikan nimissä. Yleisenä ”totuutena” olen
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artikkelit

Kuva Puolustusvoimat Combat Camera.

lun osuutta Maanpuolustuskorkeakoulun
taktiikan opintojaksoilla ja korvata sitä
taisteluosastotaktiikalla.
Käynnissä olevilla Maanpuolustuskorkeakoulun kursseilla taisteluosastotaktiikkaa on toki pohdittukin,
mutta opiskelijapalautteen perusteella
punaisen langan säilymisessä ja opetustapahtumien ajankäytössä on vielä parantamisen varaa. Rankasti yleistäen voi
myös todeta, että taisteluosastotaktiikkaa
opetetaan nyt siinä kohdassa, jossa aikaisemmin opetettiin jalkaväkiprikaatin
tai -pataljoonien puolustus- ja viivytystaistelua.

Johtamisjärjestelmähankkeilla luodaan mahdollisuudet tilannekuvaan
ja reaaliaikaiseen johtamiseen koko taistelualueella.
kuullut toistuvasti, että ainoana menestysreseptinä taistelussa, joka perustuu
laajan vastuualueen hyödyntämiseen ja
joukkojen jatkuvaan liikkeeseen ja toimintaan syvyydessä, on tehtävätaktiikan
noudattaminen.

Tehtävätaktiikan
sopivuus puntarissa
Taistelun menestysreseptejä valittaessa edustanen vähemmistöä, koska
olen sitä mieltä, että tehtävätaktiikka ei
saisi korostua tässä yhteydessä. Perustelen näkemystäni sillä, että ensinnäkään
tehtävätaktiikkaa ei ole suomalaisittain
yksiselitteisesti käsitteenä määritelty ja
näkemykset siitä tuntuvat poikkeavan
huomattavastikin sen mukaan, kuka ne
esittää. Ainakaan opetuksen peruskiveksi
ei saisi nostaa asiaa, jota ei ole selkeästi
määritelty. Toiseksi epäilen myös itsenäisen toiminnanvapauden syntymistä
tai tarpeellisuuttakaan tilanteissa, joissa
tilannekuvaa muodostetaan ja välitetään
teknisin apuvälinein ryhmätasolta alkaen
ja joukon toiminta on yhdistettävä kiinteästi jonkin muun joukon toimintaan.
Toivon, ettei keskustelu tehtävätaktiikasta jää pelkästään Maanpuolustuskorkea
koulun harjoituksiin, ja siksi rohkenin
myös oman syöttini tähän veteen heittää.
Toisena ajankohtaisena käsitteenä
myös taktiikan opetuksessa esiintyy
termi vaikuttaminen. Koska avasin
keskustelun jo tehtävätaktiikan osalta,
niin jätän vaikuttamisen kommentointini
toteamukseen, ettei ihan helppo asia ole
sekään.
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Opetuksen
painopisteeksi taktiikka
Oman lukunsa opetuksen suunnitteluun
muodostaa taisteluosastotaktiikan sovittaminen lähes nykyisillään säilyviin
tuntikehyksiin. Viime vuoteen mennessä taisteluosastojen toimintaa on sivuttu Maavoimissa lähinnä maavoimien
joukkoyksikön komentajakursseilla
(pataljoonankomentajakurssi), mutta
esimerkiksi esiupseeri- tai yleisesikuntaupseerikurssin opetuksessa aihetta ei
ole käsitelty. Erityyppisten taisteluosastojen käyttö ja taktiikka muodostavat
Maavoimien taistelu 2015:ssä selkärangan, johon tukevat toimet ja muiden
joukkojen toiminta kiinnittyvät kylkiluiden tapaan. Miten se voidaan parhaiten huomioida taktiikan opintojaksojen
suunnittelussa?

Taisteluosastotaktiikka
painopisteeksi
Tunnustan vilpittömin mielin osasyyllisyyteni siihen, että viime vuosina
taktiikan opetuksessa on painotettu FINGOPista johdetun suunnitteluprosessin
sisältöjä ja toimeenpanoa. Painopisteen
luominen suunnitteluun on toki ollut
perusteltua ja tilanteen sanelemaakin,
sillä nykyisen operatiivisen suunnittelukierroksen onnistuminen on riippuvainen uudet suunnittelumenetelmät
ja -käsitteet hallitsevasta henkilöstöstä.
Osaaminen on tältä osin jo kuitenkin niin
laajaa maakunnissakin, että ehkäpä juuri
nyt on oikea hetki keventää suunnitte12

Taistelutapa
ja opetus kehittyvät
Kehittyvään ja kehitettävään taistelutapaan liittyy kiinteästi uusien suorituskykyjen rakentaminen ja joukkojen
kaluston ja varustuksen kehittäminen.
Esimerkiksi tulenkäyttöön, johtamiseen,
tilannekuvan luontiin ja panssarintorjuntaan on hankittu tai hankitaan suorituskykyjä, jotka väistämättä muuttavat
joukkojen taktisia käyttöperiaatteita.
Muutoksen huomioiminen opetuksessa vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa muun
muassa aselajikouluihin, Maavoimien
Esikuntaan, Maataistelukeskukseen ja
joukko-osastoihin ja vastaaviin.

Keskustelua ja tutkimusta
Taktiikan opettajien aika- ja aivoresurssit
ovat rajalliset kaiken tiedon hankkimiseen tai omaksumiseen, joten tietoisesti
on lisätty opiskelijoiden pitämien tietoiskujen ja erityistarkastelujen määrää
opetuksessa. Erityisesti jatkotutkintoosaston kursseilla opiskelijoina on
monesti hyvinkin vaativissa asiantuntijatehtävissä ansioituneita henkilöitä,
joiden erityisosaaminen edustaa valtakunnan kärkitasoa.
Vaikeahkojen tai uusien asiakokonaisuuksien opettamisessa on jo muutaman
vuoden käytetty opetusmenetelmänä hyvällä menestyksellä opetuskeskustelua.
Yleensä keskusteluaihe ja tarvittava
taustamateriaali annetaan opiskelijoille
etukäteen, jotta he ehtivät esimerkiksi
edellisenä iltana valmistautua keskusteluun. Opettajajohtoisesti toteutetut
syventävät keskustelut on poikkeuksetta koettu opintojaksoilla kiitettäviksi.
Menetelmän menestyksellinen käyttö
toki edellyttää opettajalta uskoa siihen,

Kuva Puolustusvoimat / Karjalan Prikaati.

artikkelit

Maavoimien uudistettua taistelutapaa koulutettiin ja harjoitettiin Trombi13-harjoituksessa toukokuussa
2013. Kuvassa Salpausselän ilmatorjuntapatteriston sotilaita.
että opiskelijatkin saattavat tietää ja ymmärtää jotain.
Omana opetusta tukevana polkunaan
Maavoimien taistelutavan kehittämisessä kulkee tutkimustoiminta. Esimerkiksi
esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikurssin tutkimustöiden aihepalettiin on lisätty ja lisätään Maavoimien taistelu
2015:ttä ja ehkäpä sen opettamistakin
koskevia aiheita. Tutkimuksen kautta
parannetaan opettajien ammattitaitoa,
pysytään jatkuvasti ajan hermolla taistelutavan kehittämisessä, sitoutetaan
opiskelijat Maavoimien kehittämiseen
ja toivottavasti tuotetaan, ei vain Maavoimia, vaan koko Puolustusvoimia
hyödyttävää tietoa.

Hallinnolliset rakenteet
muutoksessa – opetus
jatkuu
Taktiikan opetuksessa peruslähtökohtana on ymmärtää, että hyvä taktinen taito
edellyttää omien joukkojen kokoonpanojen, suorituskykyjen ja toimintaperiaatteiden tuntemista, selkeää käsitystä
vihollisen suorituskyvyistä ja toimintatavoista, taitoa hahmottaa toimintaympäristön ja olosuhteiden vaikutukset
toimintaan ja kykyä käyttää keskeisiä

taktisia periaatteita sekä soveltaa sotahistorian opetuksia.
Hyvää taktista taitoa halutaan opettaa
myös tulevaisuudessa, kun nykymuotoiset esiupseerikurssit ja yleisesikuntaupseerikurssit muuttuvat alle puolen
vuoden esiupseerikurssiksi ja kahden
vuoden yleisesikuntaupseerikurssiksi.
Käsitykseni (toivoni) mukaan uudistuva esiupseerikurssi vastaa sisällöltään
pääosin operatiivisen alan toimialapäällikön tehtävien vaatimuksiin ja siihen
sisältyy osallistuminen laajaan esikunta- ja johtamisharjoitukseen koulutusta vastaavassa tehtävässä. Toivon,
että muutoksessa onnistutaan luomaan
koulutusjärjestelmä, jossa alueellisten
joukkojen taistelu on opetettu ja opittu
taisteluosastotasalle asti ennen kuin
opiskelija hakumenettelyn kautta pääsee
syventämään tietojaan ja opiskelemaan
ylempien johtoportaiden taktiikkaa yleisesikuntaupseerikurssilla.
Toinen taktiikan opetusta ravisteleva
muutos on Maanpuolustuskorkeakoulun
johtamis- ja hallintorakenteen muutos
vuonna 2015. Tuolloin taktiikan, strategian ja sotahistorian laitokset yhdistetään Sotataidon laitokseksi. Taktiikan
opetuksen näkökulmasta yhdistyminen
on hieno asia! Kun tällä hetkellä erillään
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toimivat opettajat saadaan yhteen suunnittelemaan opintojaksoja, on varmaa,
että lopputuloksena on nykyistä ansiokkaammin strategisista näkökulmista ja
sotahistorian opeista ponnistavia taktiikan harjoituksia. Eiköhän sillä joukolla
päästä opetusmenetelmienkin kehittämisessä ihan valtakunnan eturiviin.

Taktiikan opetuksen
pelikirja
Ehkä hieman kärjistäen sanottuna yhteinen pelikirja taktiikan opetuksessa
tarkoittaakin ensisijaisesti avoimen
mielen ja oikean asenteen välittämistä,
jotta opiskelijat kykenevät tulevissa työtehtävissään vastaamaan muutokseen ja
uskaltavat soveltaa taktiikan perusteista
uudenlaisia ratkaisuja rajallisten suorituskykyjen parhaaksi hyödyntämiseksi. Siitä olen varma, että viimeiseen asti
hiotulla pragmaattisella yksityiskohtien
opettamisella voidaan saavuttaa hyvinkin yhdenmukainen pelitapa, mutta se
löisi luovuutta ja soveltamista korville.
Kirjoittaja, everstiluutnantti Antti
Pajari palvelee Maanpuolustuskorkea
koulun Taktiikan laitoksessa taktiikan
opettajana. 
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artikkelit

Takalinjan huoltomiehestä
etulinjan logistiikkaupseeriksi
Teksti: Petri Riihijärvi

Epälineaarinen alueellinen taistelu, liikkuvat ja
järjestelmäerikoistuneet operatiiviset joukot,
alueelliset yhteisoperaatiot, modulaariset huoltoja logistiikkayksiköt, huollon joukkotuotanto, uudet
johtamisjärjestelmät ja johtamispaikkaratkaisut
– upseerikoulutus… Suurten muutosten edessä
tavoitteellinen suunta hukkuu helposti, jos ei ole
jotain, mistä sen ottaa ja mihin sen kiinnittää.

H

uollon upseerikoulutuksen
suunnanmittauksen pultin
muodostavat suomalaisen
upseerikoulutuksen kulmakivet: vankat
oman alan tiedot ja taidot, hyvä taktinen ja operatiivinen osaaminen,
johtamisympäristön, -menetelmien
ja -välineiden tunteminen, lukuisien
käytännön harjoitusten kautta hankittu järjestely- ja toimeenpanokyky sekä
ennen muuta periksi antamaton asenne.
Logistiikkaupseerien koulutus
on järjestettävä siten, että se luo valmiuksia ja vahvistaa edellä lueteltua
osaamista tässä päivässä, käytössä olevalla sotavarustuksella ja ympäristön
asettamien suorituskykyvaatimuksien mukaisesti. Koulutus on kyettävä
toteuttamaan määritettyjen opetustavoitteiden mukaisesti siten, että
opetuksella kyetään antamaan opiskelijoille valmiuksia vastata myös näköpiirissä siintäviin haasteisiin.
Viimeaikaiselle muutokselle on
huollon ja logistiikan näkökulmasta
ollut leimallista siirtyminen täysin
omavaraisista huoltoyksiköistä,
modulaarisiin kokoonpanoihin sekä
niiden avulla paikallisesti tai alueellisesti räätälöityyn logistiikan suorituskykyverkoston käyttöön. Enää ei
riitä, että tuntee oman joukon – pitää
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tuntea logistiikkajärjestelmä ja tuettavien tarpeet sekä kyetä ennakoimaan
muuttuvia tilanteita.

”Amatöörit puhuvat
taktiikasta, ammattilaiset
opiskelevat logistiikkaa...”
Otsikon lausahdus on peräisin kenraali Omar Bradleyltä. Sen voi ymmärtää monella tavalla. Menestyneet
rintamakomentajat ovat aina oivaltaneet huollon joukon toiminnan mahdollistajana ja jatkuvuuden turvaajana.
Toimintaympäristön muuttuessa ja
järjestelmien kehittyessä myös logistiikan voidaan todeta muuttuneen niin
monimutkaiseksi, että myös huoltoja logistiikkaupseereille on annettava
erikoiskoulutus siinä missä hävittäjälentäjille ja tykistöupseereillekin.
Huolto-/logistiikkaupseerit koulutetaan nykyään Hämeen Rykmentin
Huoltokoulussa ja tulevaisuudessa
Puolustusvoimien Logistiikkalaitokseen kuuluvassa Logistiikkakoulussa.
Koulutus annetaan nykyisin neljällä
pääkurssitasolla: kadettikurssilla, maisteriopinnoissa, huoltoupseerikurssilla
sekä toimialapäällikkökurssin logistiikkaopintosuunnalla. Kurssijaksojen
välissä huollon ja logistiikan tehtäviin
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Petri Riihijärvi
harjaannutaan työelämässä. Yhteensä
logistiikkaupseerin koulutusputken
voidaan siis katsoa kestävän 15–20
vuotta.
Kurssitasosta riippumatta huolto-/
logistiikkaupseerien koulutusjärjestelyiden logiikka on suoraviivainen ja
yksinkertainen:
1. Perehdytetään opiskelijat logistiikan toiminta- ja tehtäväympäristöön tuettavien joukkojen
toiminnan päämäärien ja toimintavaiheiden kautta.
2. Perehdytetään opiskelijat huolto-/
logistiikkajärjestelmän suorituskykyyn ja järjestelmäliityntöihin.
3. Perehdytetään opiskelijat huollon
ja logistiikan suorituskykyjen suunnitteluun, käyttöön ja johtamiseen
oman käden kautta.

Kuva Puolustusvoimat.

artikkelit

Kadetit opiskelemassa polttoainetäydennysten toteuttamista.
4. Harjaannutetaan opiskelijat käyttämään ja johtamaan huolto-/
logistiikkajärjestelmää opetustavoitteiden mukaisesti osana
suurempaa kokonaisuutta harjoituksissa.
Koulutus käsittää sekä normaaliolojen toiminnan että toiminnan poikkeusoloissa siten, että molemmissa
olosuhteissa toimintamenetelmät ovat
keskenään samankaltaiset. Kurssien
taktiikan ja operaatiotaidon opetuksen
kehys on yleensä käsiteltävää huoltojoukkoa kahta johtamistasoa laajempi
alueellinen kokonaisuus.
Koulutuksen kaikissa vaiheissa
korostetaan ratkaisuhakuista asennetta tehtävien toteuttamiseen mahdottomiltakin tuntuvissa tilanteissa. Sitä
vaihtoehtoa ei ole, että huollon tuki
jää toteutumatta. Se tosin edellyttää
ajoittain myös huolto-/logistiikkayksiköiden tukemista. Myös tällaiset
huollon omat tukitarpeet harjaannutetaan tunnistamaan ja niihin liittyvät
vaatimukset koulutetaan esittämään
määrätietoisesti mutta yhteistoimintahakuisesti.

Kadettiin juurrutetaan
asenne, koulutustaidot ja
sodan ajan johtajuus
Huoltokoulussa palvelee vuosittain
keskimäärin kymmenen Maasotalinjan
huolto-opintosuunnan valinnutta kadettia. Huolto-opintosuunnalle on yleensä
valikoitunut kurssien parhaimmistoa.
Mikä parasta, myös meri- ja ilmavoimat ovat alkaneet kohdentaa upseeristoaan logistiikkaan jo koulutuksen tästä
vaiheesta alkaen.
On tärkeää, että huolto- ja logistiikkaupseereiksi kasvetaan osana
kokonaisuutta toimintaympäristöön
ja tuettavien toimintaan perehtyen.
Jalkaväkipainotteinen yhtenäiskoulutusjakso muun kadettikurssin mukana
muodostaa hyvän perustan huollon
koulutukselle. Kolmannella vuosikurssilla yhtenäistä pohjaa täydennetään
antamalla kadeteille lisäksi huollon
erikoiskoulutus.
Valmistumisensa jälkeen huollon koulutuksen saaneet luutnantit
palvelevat ensisijaisesti kouluttajina
joko huollon tai jonkin muun aselajin
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joukkotuotantoyksiköissä erikoisosaamisalueenaan huollon tehtävät.
Näin taataan se, että huolto- ja logistiikkaupseerit kasvavat alusta alkaen
oman alansa erikoisosaajiksi tuettavien
tarpeet pikkupiirteisestikin tuntien.
Huoltokoulun opintovaiheen jälkeen kadetti
•
•

•
•
•

osaa sodan ajan perusyksikön huollon suunnittelun, johtamisen ja
toteutuksen
kykenee toimimaan rauhan ajan
perusyksikön huoltojoukkueen ja
huoltoyksikön toimialajoukkueen
kouluttajana
osaa sodan ajan joukkoyksikön
huollon suunnittelun, johtamisen
ja toteutuksen
osaa sodan ajan joukkoyksikön
huoltokomppanian päällikön
tehtävät
tuntee yhtymän huollon suunnittelun ja toteutusperiaatteet.

Jotta luutnantti kykenee kouluttamaan, on hänellä teetettävä itse. Tämä
pätee niin huoltoyksikön ja -joukkueen kaluston käyttöön kuin taistelu- ja
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Kuva Puolustusvoimat.

artikkelit

Huoltojoukkueen johtaja puolustusta ryhmittämässä.
tukemistehtävien tehtävien toteuttamiseenkin. Suunnittelukyvyn lisäksi
ensisijaista koulutuksessa on toimeenpanon johtamisen ja tukemistehtäviin
liittyvien kätten taitojen juurruttaminen
kadettiin. Tällä kasvatetaan tietoisuutta
toimintaympäristöstä ja hyvien suoritusten vaativuudesta eri tilanteissa ja
olosuhteissa sekä lisätään merkittävästi
luutnantin kykyä toimia esimerkkinä
– alaisistaan huolehtivana johtajana ja
kouluttajana.
Etulinjaa on vaikeaa määrittää,
joten se voi sijaita missä tahansa. Usein
se muodostuu yllättäen selustaan,
sivustaan tai huoltotiestölle. Sen vuoksi
huollon ja logistiikan tehtäviin valmistaudutaan kuten taisteluun. Nykyisessä toimintaympäristössä ei riitä, että
huoltoupseeri osaa huollon tehtävät.
Aina ei edes riitä, että huolto kykenee
suojaamaan itsensä. Huoltoyksiköitä
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valmistaudutaan käyttämään sekä operatiivisten että alueellisten joukkojen
osana myös taistelureservitehtäviin
yhteistoiminnassa muiden aselajien
kanssa. Tällainen tehtävä voi usein
olla myös hyökkäystehtävä. Huollon
luutnantin on kyettävä toimimaan
taistelunjohtajana jalkaväkitaistelussa.
Lisäksi hänen on kyettävä kouluttamaan joukkotuotettavalle huoltojoukolle tyyppitilanteissa tarvittava
taistelutaidot – huollon taitojen lisäksi.

Maisteri, yliluutnantti,
komppanian päällikkö,
logistiikkapataljoonan
komentaja
Sotatieteiden maistereiksi opiskelevat
luutnantit opiskelevat Huoltokoulussa
toisen opintovuoden syyskauden. Tänä
aikana tulevat maisterit perehdytetään
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joukko-osaston huollon toimintaan
sekä harjaannutetaan poikkeusolojen
huolto- ja logistiikkayksiköiden sekä
-pataljoonan toiminnan suunnitteluun
ja johtamiseen.
Tässä koulutuksen vaiheessa
huoltokoulutettuun kadettiupseeriin
istutetaan logistiikkaupseerin siemen
osana laajempaa kokonaisuutta.
Koulutusvaihe sisältää perusteet Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän
toiminnasta ja tilaus-toimitusketjun
hallinnasta. Huolto- ja logistiikka
yksiköt kytketään maistereiden mielissä elinkeinoelämän tuotantolaitosten
sekä Puolustusvoimien varasto- ja
varikkokentän jatkumoksi. Lisäksi
tuleville maistereille opetetaan perusteet kriisinhallintaan liittyvän huollon
toteuttamisesta ja kumppanuudesta.
Huolto-opintosuunnan tavoitteena
on antaa maistereille valmiudet toimia
sodan ajan logistiikkapataljoonan esikuntaupseereina ja rauhan ajan huollon
toimialatehtävissä sekä huollonperusyksikön päällikkötehtävissä. Koulutuksen painopiste on logistiikkayksiköiden
ja -pataljoonan poikkeusolojen toiminnan johtamisessa osana yhtymän taistelua tai logistiikkarykmentin toimintaa.
Erityisesti opetuksessa korostetaan
ennakoivaa suunnittelua yhteistoiminnassa muiden joukkojen kanssa sekä
suoraviivaista toimeenpanon johtamista taisteluvalmiudesta tinkimättä.
Johtamismenetelmien, -välineiden ja
-paikkojen käytön koulutus on myös
keskeisessä asemassa.
Koulutus rakentuu kadettivaiheen
perustietojen ja kenttäkokemuksen
jatkumoksi siten, että valmistuvalla
maisterilla on kyky johtaa joukkotuotantoyksikön harjoituskokonaisuuksia
osana taisteluosaston tai yhtymän toimintaa. Koulutuksensa jälkeen maisteriksi valmistunut yliluutnantti kykenee
toimimaan huoltoyksikön pääkouluttajana sekä opastamaan ja ohjaamaan
nuorempien kouluttajien toimintaa
tavoitteellisesti kentällä.

Huoltoupseerikurssin
kautta osaksi
logistiikkajärjestelmää
Ehkä parhaiten tunnettu huollon kurssi
on vuosittain Huoltokoulussa toimeenpantava huoltoupseerikurssi. Huoltoupseerikurssi tarjoaa muihin kuin

huoltoon koulutetuille aselaji- ja puolustushaaraupseereille mahdollisuuden
suuntautua huollon ja logistiikan tehtäviin tulevaisuudessa. Opiskelijoita on
kaikista puolustushaaroista ja aselajeista sekä Rajavartiolaitoksesta.
Huoltoupseerikurssilla opiskelevat
ensisijaisesti upseerit ja erikoisupseerit valmiuksia normaaliolojen joukkoosaston huollon toimialajohtajan ja
huoltokeskuksen päällikön tehtäviin.
Poikkeusoloissa tähdätään prikaatitason huoltotoimiston tehtäviin ja koko
logistiikkajärjestelmän toiminnan tarkasteluun.
Koulutus etenee normaaliolojen
logistiikan järjestelmäkokonaisuudesta
puolustushaarojen huollon ja toimialatarkasteluiden kautta kumppanuuteen
ja edelleen poikkeusolojen logistiikkapataljooniin ja yhtymärinnasteisten joukkokokonaisuuksien taistelun
tukemiseen. – Jatkosodan aikaisilla
vastaavilla kursseilla opintomatka alkoi
selustan varikoista, siirtyi armeijakunnan huoltolaitoksiin ja päätyi lopuksi
rintamavastuussa olleen divisioonan
etulinjan perusyksikön huoltojoukkueeseen.
Poikkeusolojen harjaantumisvaiheen operatiivinen kehys on yhtymän
taistelu osana alueellista kokonaisuutta. Johtamisprosessit, -menetelmät ja
-välineet sidotaan suunnitteluun ja toimeenpanon johtamiseen. Suunnittelu ja
johtaminen toteutetaan esikuntakeskeisesti tiimityönä yhteistoimintaa muiden
tahojen kanssa korostaen. Opiskelijoiden varmuus ja osaaminen hankitaan
toistoilla ja toimimalla useissa eri
tehtävissä riittävän pitkäkestoisessa
harjoituksessa.

Toimialapäällikkökurssien
kautta
logistiikkaupseereiksi
Huoltokoulun upseerikoulutusputken
pää on tällä hetkellä toimialapäällikkökurssin logistiikkaopintosuunta.
Kurssille osallistutaan keskimäärin
15–20 vuoden kuluttua valmistumisesta. Opintokokonaisuuden opiskelijat
•

ymmärtävät logistiikka-alan tehtävät ja merkityksen puolustushallinnossa, puolustusvoimien
johtamisessa ja strategisessa suunnittelussa

Kuva Puolustusvoimat.
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Logistiikkapataljoonan esikunnan vuoropäällikkö toimipisteellään.
•
•

•
•
•

tuntevat logistiikka-alan ja siihen
liittyvät kehittämisohjelmat ja
niiden tärkeimmät hankkeet
tuntevat perusteet logistiikka-alan
ja huollon toimialajohtajan tehtävistä keskus- ja aluehallintotason
esikunnissa sekä huoltorykmentin
esikunnassa
tuntevat perusteet maavoimien
huollon järjestelyistä
tietävät perusteet muiden puolustushaarojen huollon järjestelyistä
harjaantuvat huoltorykmentin esikunnan poikkeusolojen suunnitteluun ja johtamiseen.

Opintokokonaisuus antaa hyvät
perusteet logistiikkajärjestelmän käytölle osana Puolustusvoimien toiminnan
tukemista ja kehittämistä normaalioloissa. Lisäksi kurssi harjaannuttaa
opiskelijat poikkeusolojen logistiikkajärjestelmän käyttöön laajan alueellisen
operaation tukemiseen puolustushaarojen tarpeita yhdistellen. Koulutukseen
liittyy olennaisesti myös yhteiskunnan
ja elinkeinoelämän resurssien käyttö
osana logistiikkajärjestelmän kokonaisvaltaista käyttöä. Opiskelijat laativat
opintokokonaisuuteen sisältyvän tutkimuksen pienryhmissä määritetyistä
logistiikan aihealueista. Aihealueet on
yleensä määritetty siten, että niitä kyetään hyödyntämään puolustushaarojen
huollon tai logistiikkajärjestelmän
kehittämisessä.
Koulutus on painopisteisesti pienryhmäkeskeistä sekä opiskelijoiden
ammattitaitoa ja kokemustaustaa
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hyödyntävää. Koulutuksessa korostetaan ongelmanratkaisuja kaikkia
resursseja hyödyntäen siten, että tuettavien tarpeisiin kyetään vastaamaan.
Mitä ylemmäs kiivetään, sitä vähemmillä lähtötiedoilla ratkaisut on kyettävä tuottamaan. Ei yksin vaan tiimeissä
ja eri tahojen kanssa yhteistoiminnassa
järkeillen.

Asenne kuntoon
Kun kaikki tuntuu muuttuvan, oikeastaan mikään perusasia ei muutu. Siksi
myös huollon ja logistiikan upseerikoulutus tukeutuu edelleenkin tismalleen
samoihin upseeriuden kulmakiviin,
jotka jo artikkelin alussa mainitsin.
Voimme tehdä koulutuksessa parhaamme ja uudistaa tiedot aikaa vastaaviksi,
mutta asenne on ikiaikainen.
Jos asenne pettää, kaikki on
menetetty. Sen vuoksi juuri periksi antamatonta asennetta, vastuuhakuisuutta, yhteistoimintaa ja yhdessä tekemistä
korostetaan kaikissa koulutusvaiheissa.
Eikä asenteen ylläpitoon juuri ulkomaista apua tarvita, sillä logistiikkaupseerin asenne kiteytyy parhaimmillaan
erään suomalaisen kenraalin taannoiseen lausahdukseen: ”Kun keinot loppuvat, otetaan konstit käyttöön.” Niin
se on varmasti myös jatkossa.
Kirjoittaja, everstiluutnantti Petri
Riihijärvi palvelee koulun johtajana
Huoltokoulussa, Hämeen Rykmentissä. 
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Sotilaspapisto meillä
ja maailmalla

Kuva Puolustusvoimat / Taina Pirinen.

Teksti: Pekka Särkiö

Maakuntakomppanian taistelijat hiljentyivät kenttähartauteen KOTKA 11 -harjoituksessa.

Miksi armeijassa on pappeja? Lyhyesti sanoen siksi,
että sodassa kuollaan. Kuoleman läsnäolo ja uhka
synnyttävät hengellisen ja henkisen tuen tarpeen.
Sodanajan papit jakoivat kentällä ehtoollista, antoivat
keskusteluapua ja hoitivat kaatuneet kotipitäjiinsä.
Nykysotilaspapeilla on monenlaisia toimintakykyä
edistäviä tehtäviä.
Kylkirauta 2/2013
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R

auhan ajan armeijassa luodaan
sotilassielunhoidon rakenteet ja toimintatavat. Näin ne
ovat valmiina, jos joudutaan sotaan tai
vastaavaan kriisiin. Myös rauhan ajan
tilanteessa sotilaspapeille on tarvetta
palveluksessa olevien hengellisen ja
henkisen tuen antajina. Suomalaisilla
vähintään komppanian vahvuisilla joukoilla on kansainvälisissä tehtävissä
ollut yleensä mukanaan sotilaspappi tai
-diakoni.

Sotilassielunhoitoa
muualla
Sotilaspapiston olemassaolo on kansainvälinen ja samalla ekumeeninen ilmiö.
Maissa, joissa on itsenäiset asevoimat,
on yleensä myös sotilaspapisto. Armeijojen sotilaspapiston tehtävällä on pitkät
historialliset juuret, jotka yltävät Rooman
valtakuntaan ja Ruotsin valtakunnassakin
1500-luvulle. Uskonnon merkitys toivon
ja lohdutuksen tuojana korostuu erityisesti väkivallan ja kuoleman keskellä.

Kirkollinen työ osa
perusoikeuksia

Pekka Särkiö
monet – erityisesti nuoret miehet – ovat
vaarassa syrjäytyä.
Suomen puolustusvoimissa on
28 sotilaspappia ja noin 15 osa-aikaista
sotilaspappia, joista viisi ortodoksia.
Käynnissä olevassa puolustusvoima
uudistuksessa sodan ajan joukkojen
vahvuus vähenee 350 000 miehestä
230 000 mieheen. Samalla myös rauhan
ajan sotilaspappien määrä vähenee runsaat kymmenen prosenttia, mikä on linjassa muun henkilökunnan vähennyksen
kanssa. Vakinaiset sotilaspapit muodostavat sodanajan rungon, jota täydennetään yli 300:lla reservin sotilaspapilla ja
-diakonilla.

Pohjoismaat
Ruotsissa on 28 päätoimista sotilaspappia
ja 40 pappia toimii kodinturvajoukoissa
(Hemvärnet). Johtavan papin palkasta
maksaa valtio 75 prosenttia ja kirkko
25 prosenttia. Norjan asevoimissa palvelee 62 päätoimista sotilaspappia.
Suomen, Ruotsin ja Norjan joukot toimivat yhteistyössä Afganistanin ISAFoperaatiossa kesästä 2013 alkaen. Norja
tulee samaan leiriin suomalaisten ja
ruotsalaisten kanssa. Jokaisella maalla on
yksi pappi. Huhtikuussa 2013 oli Ruotsissa neuvottelu pappien yhteistyöstä,
kuten lomien aikaisista sijaisuuksista tai
yhteisistä jumalanpalveluksista.

Viro
Viron johtava sotilaspappi, everstiluutnantti Taavi Laanepere kertoi tavates-

Kuva Puolustusvoimat / Heikki Kauppinen.

Puolustusvoimien kirkollisen työn
perusta on perusoikeudellinen. Kun
sotilaat käsketään palvelukseen, heille
tulee järjestää mahdollisuus uskonnon
harjoitukseen samoin kuin muutkin
perustarpeet. Parlamentaarisessa kirkkoja valtiokomitean mietinnössä on sovittu
sotilaspapiston ylläpidosta.
Puolustusvoimien kirkollinen työ
on sisällöltään julistusta, opetusta ja sielunhoitoa. Sotilaspapit pitävät hartaustilaisuuksia ja jumalanpalveluksia sekä
maastossa kenttäehtoollisia. He pitävät
oppitunteja ja rippikouluja, kastavat,
vihkivät ja siunaavat hautaan. Perustana
on läsnäolo joukkojen keskellä sotilas
puvussa. Näin syntyy luottamus, ja
kynnys keskusteluihin madaltuu.
Sotilaspapin oppitunnit ja hartaudet ovat palvelusta kirkkoon kuuluville.
Muille ne ovat vapaaehtoisia. Kirkkoon
kuulumattomille järjestetään korvaavaa
elämänkatsomustiedon opetusta papin
oppituntien ajaksi. Sotilaspappi on kaikkia, myös muunuskoisia ja uskonnottomia varten. Vuosittain palveluksessa on
noin 120 islaminuskoista. Heille järjestetään mahdollisuus oman uskonnon
harjoittamiseen.
Hengellisen ja henkisen tukemisen lisäksi sotilaspappien tehtävänä on
ylläpitää eettistä toimintakykyä kaikissa tilanteissa. Joukkojen moraalin tulee
säilyä sodan äärioloissa, eikä oikean ja
väärän ero saa hämärtyä.
Kristillisen uskon ja identiteetin vahvistuminen nostavat esille turvautumisen
Jumalaan ja arvot, kuten rakkauden kaksoiskäskyn ja kymmenen käskyä. Arvot
tulevat näkyviin elämän valintatilanteissa. Ne ohjaavat rehellisyyteen, ahkeruuteen ja lähimmäisen auttamiseen. Niitä
koko yhteiskunta tarvitsee samalla kun

Uskontojen kulttuurisen roolin
ymmärtäminen on yhä keskeisempi osa
kansainvälistä kriisinhallintaa. Siksi
sotilaspapit voivat toimia kansainvälisissä tehtävissä myös uskontojen ja kulttuurien tulkkeina.

Messu koulutuspurjehduksella minalaiva Hämeenmaalla
vuonna 2011.
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koulutuskeskusta.
Roomalaiskatolisella työllä on oma
hallintonsa ja noin 80 roomalaiskatolista sotilaspappia. Heitä on vaikea saada
rekrytoitua riittävästi. Siksi työssä on
pappien lisäksi papeiksi vihkimättömiä
työntekijöitä. Saksassa on miljoonien islaminuskoisten vähemmistö, mutta toistaiseksi asevoimissa ei ole ollut tarvetta
mullahien palkkaamiseen.

Kuva Puolustusvoimat / Jarno Riiipinen.

Venäjä

Jumalanpalvelus Kosovossa työskenteleville rauhanturvaajille.
samme, että Viron puolustusvoimien
kirkollisen työn raameista sovitaan Viron
kirkkojen neuvoston kanssa, jolla on
sopimus valtion kanssa muun muassa
asevoimissa tapahtuvasta työstä.
Kahdeksan luterilaisen papin lisäksi
armeijassa on kaksi metodisti-, kaksi
baptistipappia sekä yksi helluntai- ja yksi
ortodoksipappi. Lisäksi yksi muslimi
reserviläinen on käynyt koulutuksen,
ja hän tulee tarvittaessa palvelukseen.
Viron puolustusvoimissa palvelee alle
6 000 asevelvollista ja ammattisotilasta.
Lisäksi suojeluskunnassa (Kaitseliit) on
10 000 miestä.

Saksa
Saksan sotilaspapistoa on johtanut vuodesta 2008 sotilaspiispa Martin Dutzman.
Hän on samalla Lippen maakirkon piispa.
Evankelisen kirkollisen työn toimistossa
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Berliinissä on kolme osastoa (talous,
hallinto, teologia) sekä 37 valtion ja
13 kirkon työntekijää. Osastoa on johtanut vuodesta 2010 Militärgeneraldekan
Matthias Heimer. Hänen alaisuudessaan
on edelleen neljä alueellista dekaania
(Kiel, Hampuri, München, Köln).
Matthias Heimer kertoi tavatessamme marraskuussa 2012, että edessä olevassa Saksan armeijan uudistuksessa
vahvuuden vähennys 280 000 sotilaasta
175 000:een merkitsee evankelisten pappien määrässä viiden viran vähennystä
100:sta 95:een.
Saksan asevoimien papit ovat – maan
historian johdosta – armeijassa siviilejä,
ilman univormua ja asetta. He ovat oma
osastonsa suoraan pääesikunnan alaisuudessa yhdessä maa-, meri-, ilmavoimien
ja huollon kanssa. Evankelisella sotilassielunhoidolla on kolme kirkollisen työn
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Tapasin Moskovassa marraskuun lopulla
2012 Venäjän asevoimien sotilaspapiston johtajan, rovasti Dmitri Smirnovin,
joka on Moskovan patriarkaatin alaisen
armeijan kirkollisen työn osaston johdossa.
Keisariajalla Venäjän armeijassa oli
noin tuhat sotilaspappia, joista pieni osa
oli juutalaisia rabbeja ja islamilaisia mullaheja. Vallankumouksen jälkeen 1917
sotilaspapisto lakkautettiin.
Sotilaspapisto perustettiin uudelleen
1990-luvulla. Ensi vaiheessa Venäjän
asevoimien ja kirkon välillä oli sopimus
yhteistyöstä. Papit toimivat seurakunta
viroistaan käsin vapaaehtoispohjalta varuskunnissa. Monet papeista olivat entisiä
armeijan upseereja. Vuosina 1995–2001
työn johdossa oli piispa Savva (Volkov)
ja hänen jälkeensä rovasti Dmitri
Smirnov. 1990-luvulta alkaneen kehityksen lopputuloksena presidentti Dmitri
Medvedev hyväksyi kolme vuotta sitten
lain sotilaspapistosta. Nykyinen puolustusministeri Sergei Šoigu suhtautuu
asiaan myönteisesti.
Venäjän asevoimien supistamisen
johdosta sotilaspapiston määrää on kavennettu tuhannesta noin kolmella sadalla. Tavoitteena on, että kaikki 700 ovat
päätoimisia, joiden palkat maksaa puolustusministeriö. Ministeriön alaisia soti
laspapin virkoja on nyt 240. Loput noin
460 toimivat seurakuntaviroistaan käsin.
Varuskuntien kirkkoja on 170. Lisäksi
on rukoushuoneita ja muunuskoisten
pyhäkköjä. Kun muslimien määrä sotilaiden keskuudessa ylittää kymmenen
prosenttia, on perustettava islamilainen
rukoushuone.
Ortodoksipappien lisäksi juutalaisia varten on sotilasrabbin sekä sotilasmullahin virka. Heidän lisäkseen on
vapaaehtoisia sivutoimisia rabbeja ja
mullaheja. Smirnov toivoo, että palkattuja mullaheja saataisiin lisää 10–15 sekä

yksi buddhalainen lama.
Smirnov perustelee asevoimien
kirkollista työtä perustuslailla ja perus
oikeuksilla. Palvelukseen kutsuttu sotilas
on irti omasta hengellisestä yhteydestään,
ja hän tarvitsee siksi armeijassa mahdollisuutta hengellisyyden toteuttamiseen.
Smirnov esittää vertauksen: ”Ruoka on
myös ihmisen yksityisasia, mutta silti
armeijassa on ruokalat.”
Sotilaspapistosta annetun lain valmistelun aikoihin Smirnov antoi kymmeniä
haastatteluja eri lehtiin. Toimittajien
kysymykseen, eivätkö kirkko ja valtio
ole erotettu toisistaan, Smirnov vastasi: ”Onhan Yhdysvalloissakin kirkko
ja valtio erotettu toisistaan. Kuitenkaan
ei yleensä kyseenalaisteta Yhdysvaltain
asevoimien sotilaspapistoa. Pitäisikö
maallisen vallan olla ateistinen? Ateisteja on meillä Venäjällä vähän (5 %). Se
oli aiemmin virallinen uskonto. Venäjällä ateismiin on väsytty. Tilanne näyttää
olevan toisenlainen Euroopassa.”
Smirnov kertoi, että paluumuuton
vuoksi saksalaisten määrä on Venäjällä vähentynyt, eikä siksi ole luterilaisia
sotilaspappeja. Tapasin toisessa yhtey
dessä Inkerin kirkon Kostamuksen
seurakunnan kirkkoherran, joka toimii
vapaaehtoisesti sotilaspappina seitsemän
muun luterilaisen papin tavoin.
Venäjällä sotilaspappien palvelus
puku on papin musta kauhtana. Sen
lisäksi on käytössä maastopuku, jossa on
kirkollisen työn hihamerkkejä. Sotilas
arvoja ei ole. Smirnov kuvasi sotilaspappien työn olevan jumalanpalvelusten
toimittamista, henkilökohtaisia tapaamisia ja oppitunteja. Oppituntien aiheena on
moraaliopetus, jotta ihmiset erottaisivat
hyvän ja pahan.
Pyhä Synodi siirsi Dmitri Smirnovin uusiin tehtäviin maaliskuussa 2013
ja nimitti uudeksi asevoimien papiston
vt. johtajaksi rovasti Sergei Privalovin.
Smirnov nimitettiin 1. varapuheenjohtajaksi Patriarkan komissioon, joka hoitaa
perheen ja äitiyden suojeluun liittyviä
kysymyksiä. Niihin liittynee ulkomailla
elävien venäläislasten kohtelu, joka on
ollut paljon julkisuudessa. Smirnov on
sivunnut lapsiin ja perheisiin liittyneitä
kysymyksiä monissa TV-esiintymisissään.
Hiljattain tehdyn tutkimuksen
mukaan 37 prosenttia venäläisistä pitää
ortodoksisuutta osana venäläistä identi
teettiä. Varusmiesten kotiseuduilla ei

Kuva Puolustusvoimat / O. Antikainen.
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ole aina toimivia kirkkoja. Siksi monet
haluavat saada kasteen tultuaan palvelukseen. Kerralla kastettujen määrä voi
olla 100–200. Sotilaspapit työskentelevät
myös poliisien keskuudessa. – Smirnov
kertoi, että moraalin korkea taso Suomen
poliisissa oli tehnyt häneen vaikutuksen.
Venäjälle on perustettu myös oma
vankilapapisto ja toista sataa papin
virkaa turvaamaan vankien uskonnollisia perusoikeuksia, mikä nähdään valtion
velvollisuudeksi. Suomessakin on käyty
keskustelua vankilapappien viroista, joita
vankeinhoitolaitos on esittänyt siirrettäväksi kirkon vastuulle. Perusoikeuksien
turvaamisen näkökulmasta valtion tulee
edelleen vastata sekä vankila- että sotilaspapiston ylläpidosta.

Oma sotilaspapisto
on vahvuus
Suomen naapurimaiden asevoimissa on
sotilaspapisto. Maiden puolustukselli21

set perusratkaisut ja kulttuurit vaihtelevat, mutta papistolle on silti tarvetta.
Perusoikeudellinen perustelu hengellisen
ja henkisen tuen järjestämisestä viittaa
kansainvälisiin sopimuksiin. Lisäksi
kokemus on osoittanut, että sotilaspappi
lisää parhaimmillaan joukon toiminta
kykyä ja pitää yllä sen toivoa ja rohkeutta.
Suomen ratkaisu ylläpitää sotilas
papistoa ei ole ainutlaatuinen eikä
erityinen osoitus kirkon ja valtion
likeisyydestä tai isänmaallisuuden ja
uskonnollisuuden yhteydestä viime
sotien perintönä. Ennemminkin vaikuttaa
vertailun perusteella siltä, ettei Suomen
puolustusvoimien sotilaspapisto ole asevoimien miesmääriin suhteutettuna edes
erityisen runsaslukuinen. Siksi tästä vahvuudesta kannattaa pitää kiinni.
Kirjoittaja Pekka Särkiö on kenttäpiispa ja teologian tohtori. 
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Maanpuolustustahtoon
perustuva asevelvollisuusjärjestelmä
Teksti:Vesa Nissinen

Uskottava puolustuskyky on itsenäisen kansakunnan
henkivakuutus, jota tarvitaan ennustamattoman
ja epävarman tulevaisuuden hallitsemiseksi. Onko
yleiselle asevelvollisuudelle vaihtoehtoja?

K

ansallisvaltion puolustusvalmius luo turvallisuutta ja
vakautta niin yhteiskunnan
sisälle kuin laajempaankin toimintaympäristöön kansainvälisiä sopimuksia
vahvemmin. Valtion sisäisen toimintakyvyn ja ennakoivan turvallisuuslogiikan kannalta kansallinen eheys,
yleinen velvollisuudentunto ja yhteinen
arvopohja ovat edelleen parhaita aseita
erilaisia uhkia vastaan.

Nykytilanteen analyysi
Materiaalilla tai edes teknologialla
Suomi ei kansainvälisessä sotilaallisessa voimavaravertailussa pysty kilpailemaan. Ihmisen sotaisa historia osoittaa
kuitenkin sen, että kansallisvaltion puolustuksen uskottavuus ja suorituskyky
on aina lopulta perustunut ensisijaisesti murtumattomaan puolustustahtoon.
Ilman tahtoa ei puolustuksemme voi
olla uskottava, vaikka hankkisimme
suorituskykyjä liittoutumalla tai paisuttaisimme puolustusbudjettimme
moninkertaiseksi.
Suomen omintakeinen ratkaisu
uskottavan puolustuskyvyn luomiseen
on asevelvollisuuden kautta tuotettava reservi, jota täydennetään ammattilaiselementein. Järjestelmä on myös
kansainvälisten arvioiden mukaan
kustannustehokas ja hämmästyttävän
laadukas, ainakin jos kriisinhallintajouk-
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kojen saamaa palautetta kuunnellaan.
Keskustelu ulkomaisen upseerin kanssa
kääntyy yleensä aina jossain vaiheessa siihen, että suomalaista nykymallia
sekä kadehditaan että ihaillaan. Siinä
missä ammattiarmeijat kamppailevat
rekrytointipulmien kanssa, suomalainen järjestelmä saa oikein hoidettuna
käyttöönsä kunkin miesikäluokan ja vieläpä vapaaehtoisten naisten osaamis- ja
oppimispotentiaalin.
Julkisessa keskustelussa on ahkerasti puitu asevelvollisuuden yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia, ajanhukkaa
ja muita rasitteita. Tällaisenaan keskustelu on harhauttavan yksipuolista, sillä
turvallisuus ei ole suomalaisen sotilaskoulutuksen ainoa tuote. Asevelvollisuus voi parhaimmillaan olla vaikuttava
osa suomalaista koulutusjärjestelmää,
joka sisältää huomattavan määrän koko
yhteiskunnalle hyödyllistä kasvatusta,
koulutusta ja oppimista.
Yhteiskunnan näkökulmasta asevelvollisuuteen sisältyvät hyödyt voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin osiin:
Itsenäisen kokonaisuuden muodostavat erilaiset tutkinnot, kuten yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, vartija tai
tarkastussukeltaja. Monissa teknisissä
koulutushaaroissa suoritetaan siviilikoulutukseen sellaisenaan rinnastettavia
teknisiä opintoja. Yliopistojen ja korkeakoulujen johtamisopiskelua täydentää
Puolustusvoimien ihmisten johtamista,
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Vesa Nissinen
kokemuksellista oppimaan oppimista ja
itseohjautuvuutta korostava johtajakoulutus. Oikein toteutettuna syväjohtamiseen perustuva johtaja- ja tiimikoulutus
on valtava yhteiskunnallinen voimavara.
Johtajakoulutukseen pääseminen
varusmiesaikana ei enää riipu vanhempien asemasta yhteiskunnassa tai siviilikoulutuksesta. Jokainen alokas, mies
ja vapaaehtoisesti palveleva nainen on
vuosituhannen vaihteessa uusitun valintajärjestelmän ansiosta kirjaimellisesti
samalla viivalla. Oikeudenmukaisuus
toteutuu.
Nykyiset koulutuksen palautejärjestelmät kelpaavat laajemminkin
esimerkiksi mille tahansa oppivaksi
organisaatioksi pyrkivälle systeemille.
Puolustusvoimat on myös maan
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Asevelvollisuus sisältää parhaimmillaan koko yhteiskunnalle hyödyllistä koulusta, muun muassa johtajakoulutusta.
suurin kuntokoulu. Yksilön terveytuun systeemiin sopeutumista on eritOnko valikoiva
teen ja työkykyyn suoraan heijastuva
asevelvollisuus vaihtoehto? täin vaikea ennustaa. Ruotsissa pyrittiin
monipuolistunut liikuntakasvatus tukee
aikaisemmin valitsemaan johtajiksi koukansanterveyttä pyrkien vaikuttamaan Nykytilanteen keskeiset ongelmat ovat lutettavat etukäteen, jotta heille voitaiensisijaisesti myönteisten terveys- ja paradoksaalisesti liittyneet toisiinsa. siin antaa sopiva peruskoulutus ennen
Yhtäältä olemme perustellusti huolis- miehistön palvelukseen astumista.
liikunta-asenteiden vahvistumiseen.
Kokonaan oma lukunsa on vaikeasti samme siitä kasvavasta joukosta, joka Järjestelmän osuvuusprosentti oli noin
mitattava yleinen kansalaisvalmiuksien fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten tai 50. Johtopäätöksenä on se, että kaikislisääntyminen. Luottamukseen perustu- oman edun tavoitteluun liittyvien syiden sa tilanteissa on Suomen kokonaisedun
van inhimillisen toimintakyvyn kasvu, takia ei pysty suorittamaan asepalvelus- mukaista, että jokainen asevelvollinen
yhteisvastuun merkityksen ymmärtämi- ta. Tässä joukossa ovat valtaosin myös edelleen astuu palvelukseen jossain
nen, toisista ihmisistä huolehtiminen, myöhemmin yhteiskunnasta syrjäyty- muodossa, jotta varusmiesten nykyierilaisuuden hyväksyminen ja arvosta- vät miehet. Toisaalta Puolustusvoimien nen toimiva valintajärjestelmä pysyy
minen, itseluottamuksen lisääntyminen suorituskyvyn kovimman ytimen tehtä- vahvana ja validina.
ja ryhmäkohtaiset selviytymisen koke- viin ei jatkossa tarvita ikäluokasta kuin
Monissa Euroopan maissa asemukset tukevat demokraattisen ja sisäi- vajaat kaksi kolmasosaa. Tässä asetel- velvollisuus ”ajettiin alas” siirtymällä
sesti vahvan yhteiskunnan rakentamista. massa kolmasosa palvelusvelvollisista valikoivaan asevelvollisuuteen. Näissä
Arvot ovat koulutusjärjestelmien lähitulevaisuudessa joko syrjäytyy tai maissa yleisen mielipiteen muutos aseperimmäistä rakennusainetta. Tässä suorastaan syrjäytetään esimerkiksi lää- velvollisuuden suorittamista vastaan
näkökulmassa on olemassa eräs merkit- kärintarkastuksessa pikkuvaivojen takia. tapahtui ällistyttävän nopeasti, jopa
Ensimmäinen mieleen tuleva vas- muutamassa vuodessa. Tilannetta voitävä tekijä, joka määrittelee reunaehtoja
sotilaskoulutuksemme johtamisel- taus edellä kuvatun paradoksin ratkai- daan kuvata Suomen osalta lyhyesti
le. Johtamiskäytäntöjen on havaittu suun on valikoiva asevelvollisuus. Se on näin: Nyt nuori joutuu vielä perusteeniten eroavan juuri ammatti- ja ase- periaatteessa hyvä mutta käytännössä lemaan, miksi hän ei ole suorittanut
velvollisuusarmeijoiden välillä. Ylei- tuhoisa ajatusmalli. Valikoivaan asevel- varusmiespalvelusta. Valikoivassa järseen asevelvollisuuteen perustuvassa vollisuuteen liittyy useita riskitekijöitä. jestelmässä ryhdytään kysymään päinSotilaskoulutuksessa ei paperien vastoin: ”Oletkos joku sotahullu, kun
järjestelmässä on olemassa perusteltu
täydellisen läpinäkyvyyden oletus muun ja testien avulla tehty etukäteisvalinta armeijaan haluat...?” Ilmiö ei liity peltoimi, koska tuntemattomaan ja suljet- kästään maanpuolustustahtoon, vaan
yhteiskunnan suuntaan.
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se on monimutkaisemmin sidoksissa
modernin yhteiskunnan arvo- ja taparakenteisiin. Velvollisuus tuo henkistä
selkärankaa päätöksiin yksilötasolla
asiassa kuin asiassa.
Millainen sitten voisi olla Puolustusvoimien edun mukainen ja samalla
yhteiskunnallisesti oikeudenmukainen
valikointijärjestelmä? Millainen olisi
”väkisin” valikoidun varusmiehen palvelusmotivaatio? Ennalta tapahtuvaan
valikointiin liittyvät käytännön kysymykset ovat erittäin vaikeita ratkaistavia, ja riski maanpuolustustahdon
romahtamiseen suuri.

Miten
asevelvollisuusjärjestelmää
voisi kehittää?
Nykyjärjestelmää voidaan edelleen
kehittää sisältä päin rohkean ennakkoluulottomasti. Parhaita käytäntöjä
on vahvistettava ja unohdettava toimimattomat mallit. Keskeisenä opetuksena vuoden 1998 sisällöllisesti sinänsä
erinomaisen onnistuneesta uudistuksesta opittuna on se, että tällä kertaa
uudistus on oikeasti johdettava, Puolustusvoimien johdon ja komentajien on
siihen aidosti sitouduttava, kouluttava
henkilökunta on siihen valmennettava
ja uusien koulutusohjelmien rakentaminen on valvottava.
Uutena elementtinä modernisoituvassa asevelvollisuusjärjestelmässä
tulisi ottaa mukaan yleiset katastrofija kriisitilannevalmiudet. Kaaosmaisten tilanteiden hallinta kaupungeissa,
väestönsuojelu, palo- ja pelastuspalvelu, kriisitiedottaminen, tietoturvallisuus,
ensiaputaidot ja monet muut henkilö- ja
ryhmätason taidot ovat yhteiskunnalle
kaikissa kriisitilanteissa tärkeitä.
Tänään operatiivisten joukkojen kärkitaistelijoiden takana on suuri joukko
asevelvollisia, jotka aidosti haluavat
palvella isänmaataan. Heidän maanpuolustustahtoaan ja asennettaan on
kunnioitettava mahdollistamalla ”kunniakas” tapa varusmiespalveluksen suorittamiseen pienistä fyysisistä tai muista
rajoitteista huolimatta. Tällä kehitysaskelella on jo kiire. On jaksettava ja
uskallettava uudistua, jos puolustuksemme selkärangan eli maanpuolustustahdon halutaan kestävän.
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Kutsunnat ja
palveluksen aloittaminen
Kutsuntajärjestelmää tulisi kehittää
siten, että ensimmäinen informaation
kohdennettu jako tehdään poikien ja
tyttöjen ollessa keskimäärin 17-vuo
tiaita. Tässä infossa kerrotaan kaikista
mahdollisista tavoista suorittaa varusmiespalvelus, niistä yksilölle kertyvistä
hyödyistä sekä myös varusmiespalveluksen vaihtoe hdoista. Sosiaalisen
median keinot on täysimääräisesti
hyödynnettävä.
Kutsunta tehtäisiin pääosin
nykym allin mukaan, mutta yksilöiden kohtaamisen laatua näissä
tilaisuuksissa tulisi huomattavasti
parantaa. Haasteena on ja pysyy se, että
asevelvollisen tuleva ammatti ja osaaminen eivät ole yleensä vielä selvillä,
koska lukiota tai ammattikoulua seuraavat opinnot ovat vielä edessäpäin.
Keskeisin laadullinen uudistus liittyisi palvelukseen astumisen järjestelyyn. Peruskoulutuskausi on aloitettava
noin kahden viikon sisääntulojaksolla,
jossa varsinaista sotilaskoulutusta ei
aloiteta, vaan varmistetaan onnistunut
sopeutuminen ja siihen liittyen tarkoituksenmukaiset koulutuslinjavalinnat.
Alokkaita ei tarvitse tässä vaiheessa
vielä raskaasti varustaa, maastopuku ja
urheilujalkineet riittävät.
Sisääntulojakson pääsisältö olisi
myönteisen koulutuskäsityksen rakentaminen, ryhmäkiinteyden kehittäminen,
kevyt liikuntakoulutus, tiedon jakaminen ja ennen kaikkea alokkaiden testaaminen ominaisuuksien ja motivaation
selvittämiseksi. Yksilön omalle mielipiteelle on annettava arvoa.
Sisäänajovaiheen päätteeksi palvelus jatkuu suoraan peruskoulutuskautena
siinä koulutuslinjassa, johon henkilön
on arvioitu parhaiten sopivan.
Kutsuntajärjestelmä ohjaa palvelukseen astuvan alokkaan ennakkotietojen
perusteella tiettyyn joukko-osastoon.
Tämä ei kuitenkaan uudessa järjestelmässä olisi sitova päätös, vaan vasta
sisäänajovaiheen lopuksi tapahtuu
koulutuslinjan määrittely. Tällöin osa
asevelvollisista, joita ei ole vielä varustettu, vaihtaa kokonaan koulutuspaikkaa
(varuskuntaa).
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Kolme koulutuslinjaa
Kokonaan eriytyviä koulutuslinjoja olisi
kolme (alokasjakauma): operatiivinen
joukkotuotanto (60 prosenttia), alueellinen joukkotuotanto (25 prosenttia) ja
kohdepuolustuskoulutus (15 prosenttia).
Kolmeen linjaan liittyvät yksilölliset
suoritekykyvaatimukset ovat perustana sisääntulojakson valintasysteemille.
Myös tietoa sisällöistä, tavoitteista ja
vaatimuksista on tarpeen jakaa huomattavasti nykyistä paremmin. Miehistön
reservissäolon yläikärajaa pitäisi huomattavasti laskea nykyisestä.
Operatiivinen joukkotuotanto varmistaa Puolustusvoimien iskevien osien
ja liikkuvan tulenkäyttöjärjestelmän
suorituskyvyn nykyjärjestelmän tapaan.
Alueellinen joukkotuotanto varmistaa niiden joukkojen suorituskyvyn,
joilla on ensisijaisesti sotilaallinen pitämis- tai suojaamistehtävä määräalueella.
Kohdepuolustuskoulutus varmistaa
koko yhteiskunnan kriisikestävyyden,
tehokkaan viranomaisyhteistyön ja siviiliväestön suojaamisen kaikissa oloissa.
Perinteinen taistelijakoulutus keskittyisi operatiiviseen joukkotuotantoon (pääosa) ja alueellisten joukkojen
runkokokoonpanojen koulutukseen.
Taistelijoiden koulutusjärjestelmä ja
palvelusajat pysyisivät pääosin nykyisellään seuraavin tarkennuksin:
•

•

•
•

Yhdeksän kuukauden palvelusaika
muutetaan 12 kuukaudeksi ja kaikille tämän palvelusajan suorittaville
annetaan ryhmänjohtajatason johtajakoulutusta (mm. erikoisajoneuvojen kuljettajat) tavoitteena ryhmän
varajohtajan sijoitus.
Reserviupseerikoulutusta tiivistetään
siten, että upseerikokelaat ovat joukko-osastoissa jo sisäänajovaiheen
johtajina (uuden kulttuurin tarve).
Tiimikoulutusta ja -taitoja vahvistetaan miehistökoulutuksessa.
Liikuntakoulutuksen nousujohteisuus varmistetaan.

Operatiivisten joukkojen koulu
tukseen tulisi liittyä tiivis kert ausharjoitusrytmi. Operatiivisia joukkokokonaisuuksia sijoitetaan ensimmäisen reservivaiheen jälkeen alueellisten
joukkojen operatiivisiksi reserveiksi.
Operatiivisen joukon tehtävistä sijoitutaan myöhemmin henkilötasolla
perustamis- tai sodan ajan koulutusorga-
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Yleiset katastrofi- ja kriisitilannevalmiudet ovat osa asevelvollisuuskoulutusta.
nisaatioihin. Volyymiltaan pieni erikoisjoukkokoulutus säilytetään nykyisellään
(vapaaehtoinen valikoituminen ja pääsykoemenettelyt).
Alueellisten joukkojen peruskoulutusta seuraisi nopeasti pääkertausharjoitus, jossa luotaisiin taktinen pohja
ensimmäiselle sodan ajan tehtävälle
oikealla toiminta-alueella. Jatkosijoitukset löytyvät kuten operatiivisiin joukkoihin koulutetuille.
Kohdepuolustuskoulutuslinjan
kuormittavuuden perusideana olisi se,
että sen pystyy suorittamaan jokainen
mies ja nainen, joka pystyy opiskelemaan ja käymään töissä. Linjan toteutus
perustuisi kustannustehokkaaseen monimuotoiseen oppimiseen ja laajaan viranomaisyhteistyöhön. Linja jakautuisi
kaikille pakollisiin koulutusjaksoihin ja
valinnaisiin jaksoihin. Linjan ominaispiirteisiin kuuluisi myös valinnanmahdollisuus: henkilö voi valita, haluaako
palvella aseellisena vai aseettomana.
Kohdepuolustuslinjan koulutuksen
organisoisi Puolustusvoimat, mutta se
suunniteltaisiin ja toteutettaisiin eri
viranomaistahojen yhteistyönä. Tästä
rakentuisivat myös kyseisen linjan

kaikki vapaaehtoisuuteen perustuvat
suuntautumisvaihtoehdot ja eri viranomaisten konkreettinen mahdollisuus
rekrytoida henkilöitä ja ryhmiä omiin
kriisivalmiusjoukkoihinsa. Vuorovaikutus-, ryhmä- ja johtamistaidot yhdistettäisiin kaikkiin koulutusjaksoihin.
Taitojen ylläpito perustuisi eri viranomaisten järjestämiin harjoituksiin ja
vapaaehtoiseen harjoitustoimintaan.

Kokonaisturvallisuutta
kustannustehokkaasti
Onko edellä esitetyn järjestelmän
kehittäminen Puolustusvoimien tehtävä?
Vastaus voi olla vain kyllä, sillä mikään
muu taho ei sitä pysty organisoimaan.
Mitä järjestelmään siirtyminen käytännössä tarkoittaisi? Se tarkoittaisi sitä,
että Suomi uskaltaa lähteä omintakeiselle, yhteiskunnan sisäiseen kiinteyteen
ja maanpuolustustahtoon perustuvalle linjalle. On perusteltua uskoa, että
kohdepuolustuslinja houkuttelisi yhä
suuremman määrän myös vapaaehtoisia naisia saamaan hyvää koulutusta
Puolustusvoimissa.
Mitä järjestelmä maksaa? Kun muut
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viranomaiset kantavat oman kortensa
kekoon, olisi järjestelmän kustannusvaikutus vain prosentteja puolustusbudjetista. Sekin on tietysti paljon, mutta
kuten alussa todettiin, ilman maanpuolustustahtoa Suomi on puolustuskyvytön.
Miten järjestelmä suhteutuu muihin
mahdollisiin turvallisuuspolitiikkamme
suuriin ratkaisuihin? Esitetty järjestelmä
ei edellytä eikä myöskään estä esimerkiksi sotilaallista liittoutumista tai Natojäsenyyttä.
Mitä järjestelmä tuottaa? Uusittu järjestelmä toisi kokonaan uuden
näkökulman ja elementin yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden pilariin. Se
parantaisi jo olemassaolollaan myös
viranomaisten välistä yhteistyötä ja
tukisi demokraattisen hyvinvointivaltion olemusta.
Kirjoittaja Vesa Nissinen on dosentti ja everstiluutnantti evp. 
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Kyproksen pankkikriisi
ja itäisen Välimeren
sotilaallinen voimatasapaino
Teksti: Juha Mäkelä

Turvallisuuspoliittisilla tyhjiöillä on tapana täyttyä
hyvinkin nopeasti.Yksi sellainen on muodostumassa
Välimeren itäiseen pohjukkaan. Kasvaako Venäjän rooli
Välimerellä? Myös alueen merkittävät luonnonvarat
nopeuttavat tyhjiön täyttymistä.
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E

uroopan unionin päätös auttaa
Kyprosta sen pankkikriisissä oli
EU:n yhtenäisyyden kannalta
tärkeää. Päätöksen tiedostamattomana
sivujuonteena voidaan nähdä sen osaltaan lujittavan EU:n yhteistä ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa. Moni sotilasasiantuntija odotti lopputulosta mielenkiinnolla, sillä pankkikriisin taustalla
oli kyse myös muusta kuin finanssi
politiikasta – kyse oli laivastotukikohtien uusjaosta itäisellä Välimerellä.
Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagonin ankarat säästöohjelmat
pakottavat Yhdysvaltain merivoimien
kuudennen laivaston alusyksiköt
vetäytymään Välimereltä. Suunniteltu sotilaallisen painopisteen siirto
vuoteen 2020 mennessä Aasian ja
Tyynenmeren akselille muuttaa amerikkalaisten laivastoyksiköiden vahvuuden Tyynimeri-painotteiseksi siten,
että Aasian ja Tyynenmeren alueella on
60 prosenttia ja Atlantilla 40 prosenttia yksiköistä. Välimerellä jo toteutettu
painopisteen siirto on merkinnyt amerikkalaisen lentotukialus-johtoisen taisteluosaston poistumista Persianlahdelle
”päivystykseen”. Napolissa sijaitsevan
esikunnan lisäksi alueelle ei ole pysyvästi jäämässä muita kuin nykyinen
johtoalus U.S.S. Mount Whitney.
Yhdysvaltojen vetäytyessä Venäjä
on palauttamassa laivastoaan Väli
merelle. Tämän vuoden tammikuussa
se järjesti suurimmat laivastoharjoituksensa Välimerellä sitten Neuvostoliiton
hajoamisen. Venäjän yleisesikunnan
johtamaan yhteisharjoitukseen osallistui sota-aluksia kolmesta eri laivastosta: Pohjoisesta laivastosta, Itämeren
laivastosta ja Mustameren laivastosta.
Harjoituksen yhteydessä laivaston
pinta-alukset yhteistoiminnassa sukellusveneiden ja merijalkaväen kanssa
evakuoivat muun muassa Venäjän
kansalaisia Syyriasta. Kuten Venäjän
ulkoministeri Sergei Lavrov sotaharjoituksen aikaisessa lausunnossaan totesi:
”Venäjän laivaston läsnäolo alueella on
ehdoton edellytys alueen vakaudelle.”
Venäjä ei ole suinkaan ainoa maa,
joka on lisäämässä laivastovoimaansa
itäisellä Välimerellä. Osasyy sotilaallisen voimatasapainon muutokseen on
merenpohjassa kytevä kiista energia
resursseista.

Juha Mäkelä
Pääosin Kyproksen ja Israelin aluevesillä sijaitsevat suuret Tamarinin
ja Leviathanin kaasukentät, joiden
kehittämisessä Israel ja Kypros ovat
olleet yhteistyössä vuodesta 2010.
Kaasuesiintymät arvioidaan yhteensä
noin 26 miljardiksi kuutiometriksi.
Ne tekisivät Israelista tulevaisuudessa
energian viejän ja mahdollistaisivat sen
sähköntuotannon omavaraisuuden seuraavaksi 30 vuodeksi.
Kiistaa esiintymistä aiheuttaa
se, että ainakin Kreikka, Pohjois-
Kyproksen turkkilainen tasavalta,
Turkki, Egypti ja Libanonin Hizbollah
vaativat omia osuuksiaan kaasukenttien tuotosta. Näyttää myös siltä, että
neuvottelupöydän sijaan kaikki osapuolet valmistautuvat pönkittämään
vaatimuksiaan tykkivenediplomatian
ja uusien liittolaissuhteiden avulla.
Voimatasapainon ”pelikenttä” siis elää,
eikä sen lopullista muotoa voida vielä
ennakoida.
Euroopan unionin eteläisen meri
rajan lisääntyvä sotilasliikenne aiheut
taa uusia haasteita myös unionille.
Alueella ei esimerkiksi ole rantavaltioiden yhtenäistä meritilannekuvajärjestelmää, jolla onnettomuuksia voitaisiin
ennaltaehkäistä, saati koordinoida
pelastustoimia mahdollisissa onnettomuustilanteissa.
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Venäjän laivaston tavoitteista voidaan todeta, että sen pysyvä läsnäolo
Välimerellä edellyttää tukeutumis- ja
huoltotukikohtaa alueella. Sellainen
on tällä hetkellä olemassa bilateraali
pohjalta Syyrian Tartuksessa, mutta
Syyrian sisällissodan paheneva tilanne pakottaa venäläiset kartoittamaan
vaihtoehtoisia tukeutumisalueita. Sellaisia voitaisiin mahdollisesti vuokrata
rahallista korvausta vastaan.
Sinänsä vuokraaminen ei ole
mikään uusi asia. Isolla-Britannialla on
1960-luvulta lähtien ollut Kyproksella
kaksi omaa sotilastukikohtaa, toinen
ilmavoimien ja toinen radiotiedustelun.
Kun Kyproksen valtiovarainministeri Michalis Sarris 21. maaliskuuta
2013 vieraili Moskovassa, sotilasasiantuntijoiden piirissä arveltiin, että ehtona
Venäjän avulle voisi olla tilapäinen
tukikohta Kyprokselta. Saarivaltio ei
ole Nato-jäsenmaa, joten se olisi saattanut olla sopiva varavaihtoehto Syyrian
Tartukselle.
Moskovan neuvottelujen epäonnistuminen ja siitä seurannut Kyproksen
päätös hyväksyä EU:n apupaketti säilytti osaltaan – ja ehkä tiedostamatta,
– EU:n ulko-ja turvallisuuspoliittisen
eheyden unionin etelärajalla. Venäjän
tarve laivastotukikohtaan ei kuitenkaan
ole päättynyt. Mahdollisia kandidaatteja liittolaishistorian, arabikevään
vallanvaihdosten ja kartta-analyysin
pohjalta voisivat jatkossa olla Väli
meren eteläpuolella esimerkiksi Egypti,
Libya tai Tunisia.
Kirjoittaja, everstiluutnantti Juha
Mäkelä palvelee Maanpuolustus
korkeakoulun Strategian laitoksessa. 
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Vastarinnan vaientaminen
Malin tilanne vastakumoukselliselta
kannalta tarkasteluna
Teksti: Antti Paronen & Olli Teirilä

S

uomalaisia rauhanturvaajia on
lähetetty Malin haastaviin olosuhteisiin. Kaikesta päätellen Suomi
on valmiina kantamaan osavastuunsa
pohjoisen Afrikan turvallisuustilanteen
vakauttamiseksi osallistumalla EUTM
Mali -koulutusoperaatioon (European
Union Training Mission in Mali). Puo-
lustusv oimien tiedotteen mukaan
”operaation tehtävänä on tukea Malin
asevoimia tarjoamalla koulutusta
ja neuvontaa, jotta Malin asevoimat pystyisivät jälleen huolehtimaan
koko Malin alueellisesta koskemattomuudesta ja saamaan PohjoisMalin alueen hallituksen turvallisuusjoukkojen hallintaan”.

Kouluttajakin on vastustaja
Koulutusoperaatio rajoittuu maantieteellisesti Malin eteläosiin, eikä operaatiossa ole tarkoituskaan osallistua
varsinaisiin taistelutoimiin. Vuoden
2013 ensimmäisessä Kylkiraudan numerossa komentaja Juha-Antero Puistola
esitteli Malin tilannetta luonnehtimalla
kumouksellista sodankäyntiä. Artikkelissa tehtiin ennusteena selväksi, ettei
Malin tilanne ole sotilaallisesti millään
muotoa helposti ratkaistavissa.
Tyypillisesti kumouksellisen osapuolen tavoitteisiin kuuluu konfliktin
pitkittäminen ja vastakumouksellisen
osapuolen toimintatarmon loppuun
kuluttaminen jatkuvilla iskuilla ja
jo pelkällä sitkeällä olemassaololla.
Vaikka Puistolan artikkelissa esitettiinkin, ettei Maliin ryhmitettävien
joukkojen ole määrä toimia vastakumouksellisina taistelijoina, on syytä
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kiinnittää huomiota asiaan toiselta
kannalta. Kumouksellista toimintaa
vastustavan Malin laillisen hallinnon
joukkoja kouluttamalla profiloidutaan joka tapauksessa vastakumoukselliseksi osapuoleksi, osallistuttiin varsiin taistelutoimiin tai ei.
Malin tilanne ei kuitenkaan ole
Afganistanin tapainen pelkästään
hallinnon ja sissiliikkeiden välinen
sotilaallinen konflikti, vaan kuten Puolustusvoimien luonnehdinta osoittaa,
kyse on enemmälti maan vakauttamiseen tähtäävästä toiminnasta. Malinkin
vakauttamisoperaation merkittävä ja
näkyvin osa on vastakumouksellinen
sotilaallinen toiminta. Tällaisen toiminnan resursoinnin puolesta toki puhuu se,
että historiallisesti juuri itseään vahvistamaan pyrkivän hallinnon haasteeksi
muodostuu paikallisen väestön yhteiskunnallisten olojen parantaminen.

Malin väestö ei tue
kumouksellisia
Perinteisen käsityksen mukaisesti
kumouksellisen osapuolen vastaisessa
toiminnassa laillisen hallinnoinnin merkitys korostuu. Malissa haaste ei ilmene
samalla tavoin kuin Afganistanissa, sillä
toisin kuin talibanin syntyseuduilla ja
tukialueilla Afganistanissa, Malin paikallinen väestö ei ole laajasti hyväksynyt
sharia-tuomioistuinten legitimiteettiä
osaksi alueellista hallintoa tai sen tilalle. Kapinalla ollut sen alussakaan koko
tuaregiyhteisön tukea.
Monen 1960-luvun alussa itsenäistyneen Länsi- ja Pohjois-Afrikan
valtion alueilla liikkuvat tuaregit ovat
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etsineet paikkaansa eri valtioiden
rakenteissa vaihtelevien tuloksin.
Yhteisön sisälläkin on vastakkainasettelua eri heimojen välillä, kuten esimerkiksi Koillis-Malissa sijaitsevan Kidalin
alueelta peräisin olevan ja Malin kapinointiin osallistuneen ifoghas-heimon
sekä Malin pääkaupungin Bamakon hallinnolle uskollisena pysyneen imghadheimon välillä.
Luomalla maan hallinnolle edellytykset vastata omasta alueellisesta
vakaudestaan ja kytkemällä tämän
tavoitteen saavuttaminen Länsi-Afrikan
maiden talousyhteisön (The Economic
Community Of West African States,
ECOWAS) vakaustavoitteisiin Euroopan
unionilla on verraten hyvät perusteet ja
onnistumisen edellytykset Malin operaatiolleen.
Ranska on ymmärtänyt vastakumouksellisen sodan väkivaltaisen luonteen.
Tilanteessa, jossa paikallinen väestö
ei kannata kumouksellisen osapuolen
hallintotapaa, yksinkertaisin keino on
hankkia sen silmissä laillinen oikeutus
vastakumouksellisille toimille aiheuttamalla kumoukselliselle osapuolelle
riittävät tappiot, jotta se ei enää kykene
oman hallintomallinsa toteuttamiseen toiminta-alueella. Toisin sanoen
kyseessä on vastustajan lamauttaminen
ja saattaminen tilaan, jossa se ei kykene
jatkamaan aikaisempaa toimintaansa.
Samaan aikaan on tiedostettava
velvollisuus toimivan hallintokoneiston perustamiseksi aiemmin kumouksellisen osapuolen hallitsemille alueille
ja toimittava samalla alueiden turvallisuustilanteen takaamiseksi. Tässä vaiheessa astuvat kuvaan myös suomalaiset

artikkelit
rauhanturvaajat, jotka koulutustoimillaan osaltaan takaavat kyvyn uskottavan
ja luotettavan hallinnon voimaansaattamiseksi konfliktin repimillä alueilla.
Malin tapauksessa ainakin näennäisesti kapinallisten tuhoaminen viittaa
alueelliseen vakauskehitykseen mitä
selkeimmällä tavalla. Asia ei kuitenkaan
ole välttämättä näin yksiselitteinen.

Monimutkainen
kokonaisuus
Kuten komentaja Puistola ”Vastarintaa
ei voi vaientaa tappamalla” -artikkelissaan esittää, pelkällä elävän voiman
tuhoamisella ei koskaan saavuteta haluttua tavoitetta kumouksellisen konfliktin rauhoittamiseksi. Tosiasia kuitenkin
on se, että erityisesti tilanteessa, jossa
kumouksellinen osapuoli on kyennyt
nousemaan niskan päälle, sen vastaisen
sotilaallisen voimankäytön osuutta ei
voida sivuuttaa. Osallistuuko suomalainen osasto tällaiseen sotilaalliseen
toimintaan suoraan vai välillisesti, on
toisarvoista pohdintaa. Sitoutumalla
kumouksellista osapuolta vastustavaan
toimijaan sitoudutaan samalla vasta
kumouksellisiin tavoitteisiin.
Suomalaiset rauhanturvaajat sitoutuvat tavoitteellisesti vastakumoukselliseen asetelmaan, jota esimerkiksi
Yhdysvaltain maavoimien ja merijalkaväen kenttäohjesääntö FM 3-24 kuvaa
seuraavasti: ”Vastakumouksellisella
toiminnalla tarkoitetaan niitä sotilaallisia, puolisotilaallisia, poliittisia, taloudellisia, psykologisia sekä hallinnollisia
toimia, joilla valtiovalta pyrkii tukahduttamaan kumouksellisen osapuolen.”
Tällaisen yleispätevyyden vallitessa on
tiedostettava, että vaikka joukko ei osallistu taistelutoimiin, se on osa osapuolta,
jota vastaan kumouksellinen osapuoli
tietoisesti toimii tekemättä eroa EUrauhanturvaajan, Malin kansallisen
armeijan taistelijan tai esimerkiksi ranskalaissoturin vihollisstatuksen välillä.
Kumoukselliselle osapuolelle konfliktin pitkittäminen on monesti edullista, ja Maon pitkitetyn kansansodan
mallia tulkiten on syytä uskoa myös
Malissa palattavan konventionaalisesta
sodasta sissitoimintaan ja mahdollisesti edelleen terrorismiin. Ensimmäiset
tapaukset tällaisesta nousevan ja laskevan toiminnallisuuden periaatteen
hyödyntämisestä on Malissa jo nähty.

Antti Paronen

Olli Teirilä

Miksi sitten Ranskan kaltainen
valtio, jolla on niin sotilaallista, kulttuurillista kuin laajaa yhteiskunnallistakin
ymmärrystä alueesta, laskee menestystään muun muassa surmattujen islamistitaistelijoiden määrällä? Kysymys
kuulostaa entistä erikoisemmalta, kun
samalla tiedostetaan, millainen mittava
vastakumouksellinen tietämys ranskalaisessa aseväessä Indokiinan ja Alge
rian perintönä asuu. Miten ruumisluku
voi olla merkityksellinen tekijä strate
gisessa mallissa, jonka moderneissa
esityksissä keskitytään toistuvasti väestön tuen hankkimiseen ja kansakunnan
saattamiseen puolustuskykyiseksi? Eikö
se lopulta johda samanlaiseen ansaan,
johon neuvostoasevoimat lankesivat
Afganistanissa lähes koko 1980-luvun
ajaksi? Edellä esitetty hallinnon kautta
tapahtunut tarkastelu selittää asiaa osaltaan, mutta kysymyksiin voidaan etsiä
vastausta myös toisaalta.

omistussuhteiden ja koko elinpiirien
tulee olla vastakumouksellisen ISAF:n
ja sen tukemien paikallisviranomaisten
tiedossa. Avaintoimijoihin vaikuttaminen tavalla tai toisella muodostuu
Malissakin keskeiseksi tekijäksi.
Kapinallisten joukosta löytyy ainakin yksi esimerkki siitä, miten yksittäiset
johtohahmot ovat tärkeitä kokonaisuudelle. Ansar al-Din islamistijärjestön
perustaja, malilainen Iyad Ag Ghali
hankki 1990-luvulla mainetta osallistumalla tuaregien kapinoihin Malin
hallintoa vastaan. Sittemmin rauhansopimusten jälkeen hän tuli tunnetuksi
tuaregijohtajana ja muun muassa salakuljetuksen erikoisuudet osaavana liikemiehenä. Ag Ghali tuli tunnetuksi myös
neuvottelijana ja sovittelijana hallinnon
ja jihadistien välillä osallistuen useiden
kidnappaustapausten ratkaisemiseen.
Fundamentalistisen aallon saavuttaessa Malin vuosituhannen vaihteen jälkeen myös Ag Ghali omaksui
salafistisen ideologian ja alkoi toteuttaa
radikaaleja ajatuksiaan ensiksi lähipiirissään. Syksyllä 2011, kun Libyasta
palaavat tuaregit perustivat separatistijärjestönsä (Azawadin Vapautusliike,
MNLA), radikalisoitunut Ag Ghali
joutui syrjään tuaregien valtataistelusta
islamisminsa vuoksi. Hänen ratkaisunsa
oli perustaa Ansar al-Din islamistiseksi vaihtoehdoksi maalliselle vapautusliikkeelle. Ansar al-Dinin vahvistuessa
Ag Ghali muodosti liittolaissuhteen
Afganistanissa ja Algeriassakin tais-

On iskettävä linkkeihin
Vastakumouksellinen toiminta sisältää
laajan kirjon yhteiskunnan toimintaedellytyksiä takaavia tekijöitä, mutta on
ilmiselvää, että sotilaallisen toiminnan
osuus on olemassa ja se on jopa tavanomaista sodankäyntiä raadollisempaa.
Eräs Afganistanissa joukkojaan johtanut
suomalaisupseeri on kuvannut toimintaa
henkilökohtaisuuksiin meneväksi voimankäytöksi. Vastapuolen avainhenkilöt tulee tuntea läpikotaisin: perheiden,
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Koulutusta Malissa.
telleen Mokhtar Belmokhtarin kanssa.
Belmokhtarista muodostui Ag Ghalin
yhteys Maghrebin alueen al-Qaidaan.
Ag Ghali on myös luonut suhteet
Pohjois-Malin kaupunkien valtaamiseen osallistuneen länsiafrikkalaisen
jihadistiliikkeen (MUJAO) johtajaan
Hamada Ould Mohamed Kheirouun.
Kontakti on omiaan lieventämään
aiemmin kireitä tuaregien ja Malin
mustan väestön välejä.
Vahvana persoonana tunnettu ja
Muammar Gaddafinkin joukkoihin
kuulunut Iyad Ag Ghali on pitkällä
aikavälillä ja syvälle henkilöhistoriaan
mennen tarkasteltuna avainasemassa
useamman järjestön yhtymäkohdassa.
Hänen kauttaan tuaregikapina on saanut
vahvemman islamistisen ulottuvuutensa, al-Qaida-yhteytensä, sekä Malin
mustan väestön islamistit rinnalleen
taisteluun. Tällaisen eri kapinallisjärjestöjä yhdistävän ja kokoavan henkilön eliminoiminen saattaa muodostua
tärkeäksi käännekohdaksi taisteluiden
jatkumisen kannalta.
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Ratkaisuna siirtyminen
politiikkaan?
Juuri keskeisten linkkien katkaiseminen, olivatpa linkit henkilöperusteisia
tai teknispohjaisia, muodostaa vasta
kumouksellisen toimijan keskeisimmän
onnistumisen edellytyksen. Epäilemättä kaikki ranskalaisten vastapuolelleen tuottamat tappiot eivät muodostu
avaintekijöiden surmaamisista, mutta
mikäli osa surmista on kyennyt katkaisemaan linkkejä esimerkin kaltaisessa
tilanteessa, on kumoukselliselta osapuolelta kyetty kiistämään oleellinen kyky
jatkotoimintaan sen haluamalla tavalla.
Samalla on haitattu laskevan periaatteen
mukaisesti siirtymistä konventionaalisesta joukosta sissitoimintaa käyväksi organisaatioksi. Toisaalta linkkien
katkaiseminen saattaa aiheuttaa kokonaistilanteellisen hajaannuksen, jossa
vastakumouksellinen osapuoli ei enää
kykene toimimaan selkeää osapuolta
vastaan, vaan sitoutuu monien keskenään kilpailevienkin ryhmien jahtaamiseen.
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Esimerkin tarjoaa tapaus Etelä-Amerikasta. Perussa toimineen maolaisen
sissiliikkeen Loistavan polun kohtalo
valottaa Malin kaltaisen tapauksen
tilannetta konkreettisemmin. Loistavan
polun johtaja Abimael Guzmán kehotti
seuraajiaan laskemaan aseensa ja pyrkimään järjestön poliittisiin päämääriin
rauhanomaisin keinoin tultuaan itse vangituksi 1990-luvun alussa. Se aiheutti
välirikkoja erilaisia strategioita ja taktiikoita kannattaneiden seuraajien kesken.
Vaikka Perun syrjäisimmillä alueilla
toimii edelleen Loistavan polun väkivaltaista perintöä vaalivia ryhmiä, maan
poliittiseen elämään on pyrkimässä
myös järjestön uutena poliittisena edustajana esiintyvä ryhmittymä. Se on pyrkinyt lailliseksi poliittiseksi puolueeksi,
hakenut armahdusta poliittisille vangeille ja kerännyt kannatusta erityisesti
1990-luvun terrorismin aikakauden jälkeen syntyneiden opiskelijoiden sekä
maan pääkaupungin Liman esikaupunki
alueilla asuvan köyhälistön joukosta.
Loistavan polun lähihistoria on
esimerkki siitä, miten johtohahmojen
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Kouluttajat luennoimassa Malin armeijan sotilaille.
eliminointi on nostanut siihen asti
piilevinä säilyneet järjestön sisäiset
ristiriidat esille. Seurauksena on sekä
Guzmánin että vuonna 2012 vangitun
kapinallisryhmän johtajan ”Comrade
Artemion” tapauksessa ollut järjestön
hajoaminen pieniin, toisistaan irrallisiin
ryhmiin. Taistelujaan yhä jatkavat pienet
kapinallisryhmät muodostavat edelleen
uhan Perun tärkeille luonnonrikkauksien
alueille sekä niihin investoiville ulkomaisille yrityksille.

Laillisen valtionhallinnon
on otettava vastuu
Maon kolmikantaisen ajattelun mukaisesti kumoukselliselle osapuolelle keskeisiksi käsitteiksi muodostuvat aika,
alue ja tahto. Maon mukaan sissijoukko
luovuttaa tarvittaessa aluetta vastustajalleen mahdollistaakseen olemassaolonsa
pitkittämisen eli hankkii aikaa itselleen.
Ajan turvin kumouksellisen osapuolen
on määrä voittaa itselleen toimintaalueen väestön tuki eli istuttaa kansan
pariin tahtotila, jota vallankumouksen

saavuttaminen edellyttää.
Malin tilanne eroaa kuitenkin
perinteisestä maolaisesta ajattelusta.
Malissa kumouksellinen osapuoli ei
missään vaiheessa ollut kyennyt iskostamaan kansan pariin laajaa tahtotilaa
haluamansa lopputuloksen saavuttamiseksi. Näin ollen ranskalaisten tuottamien tappiolukujen taakse kätkeytyy
merkittävämpi viesti kuin pelkästään
tuhovoiman osoitus: tuottamalla riittävät tappiot kyky vastarintaan vähenee
oleellisesti.
Toinen perustelu tappiolukujen merkityksellisyydelle on kumouksellisten
ryhmittymien välisten linkkien katkaiseminen. Malin islamistikapinallisiksi
nimitetyt toimijat eivät muodosta sellaista yhtenäistä joukkoa, jollaisena
monesti kumouksellinen osapuoli pinnallisesti tarkasteltuna halutaan nähdä.
Eri ryhmittymät ovat tässä tapauksessa
liittyneet toisiinsa välttämättömyyden
pakosta, ja tällaisiin liittymäpintoihin
tai linkkeihin vaikuttaminen sotilaallisella voimalla voi riittävän nopealla
tahdilla toteutettuna taata onnistuneen
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vastakumouksellisen operaation ensimmäisen askeleen.
Malin ja samalla koko Pohjois-Afrikan turvallisuustilanteen kannalta merkitykselliseksi muodostuukin seuraava
toiminnan vaihe. Vastakumouksellisen
sotilaallisen toiminnan sijasta astutaan
aikakaudelle, jossa laillisen valtionhallinnon on otettava vastuu kansalaisten
turvallisuudesta ja elinolosuhteiden
parantamisesta. Mahdollisuus Malissa
olevien vastarintaryhmittymien sirpaloitumiseen ja laskevan toiminnallisuuden
periaatteen mukaiseen aktivoitumiseen
on Loistavan polun esimerkin mukaisesti olemassa. Tähän haasteeseen ovat
osaltaan vastaamassa myös suomalaiset rauhanturvaajat, joiden tukemiseksi
konfliktin kokonaiskuvan on syytä olla
kirkas myös kotimaamme kamaralla.
Kapteenit Antti Paronen ja Olli
Teirilä palvelevat Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksessa strate
gian opettajina. 
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Kylkiraudalle
myönteistä palautetta
Teksti: Heidi Honkamaa & Risto Sinkko

L

ukijoilla oli vankka ehdokas
suosituimmaksi kirjoittajaksi:
”vuodesta toiseen aina vaan
Sampo Ahto” ilmaisi asian eräs vastaajista. Toinen kadettiveli kertoi aloittavansa lehden lukemisen aina Sampo
Ahton kolumnista ja siirtyvänsä vasta
sitten lehden muihin osiin.
Lehden tekijät ja toimitusneuvosto saivat myös riittävästi rakentavaa
kritiikkiä tulevaisuuden työskentelyyn.
Keskimäärin lukijoiden suhtautuminen
lehteen on tyytyväisen hyväksyvää.
Kylkiraudan lukijatutkimus toteutetiin keväällä 2013. Kyselyllä haluttiin selvittää lukijoiden tyytyväisyyttä
jäsenlehteensä ja löytää kehitystä vaativat alueet. Jäsenet osallistuivat ihailtavan innokkaasti, ja vastauksia saatiin
kaikkiaan 662.
Kysely tehtiin internetin Webropolohjelman avulla ja se toimitettiin jäsenille sähköpostitse. Kysymyksiä oli
yhteensä 68, ja neljään niistä vastaajat saivat kommentoida omin sanoin.
Avoimiin kysymyksiin vastasi noin
puolet osallistujista.
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Kylkirauta-lehden lukijatutkimus toteutettiin
ensimmäistä kertaa sähköisellä webropoljärjestelmällä, jossa kysely lähettiin suoraan kunkin
jäsenen sähköpostiosoitteeseen. Lukijatutkimuksen
yksityiskohtaiset tulokset on luettavissa
Kadettikunnan verkkosivuilla.
Iäkkäämmät upseerit
ahkeria vastaajia
Vastaajan taustasta selvitettiin sotilasarvo, ikä, koulutustausta, kadettipiiri,
puolustushaara sekä se, onko vastaaja
evp-upseeri vai aktiivipalveluksessa ja onko hän Puolustusvoimien vai
Rajavartiolaitoksen palveluksessa. Vastaajista suurin osa oli sotilasarvoltaan
joko majureita/komentajakapteeneita tai everstiluutnantteja/komentajia.
Ikäryhmistä suurin oli 60 vuotta täyttäneet (38 %) ja 46–50-vuotiaita oli
12 prosenttia. Koulutustaustaltaan
suurin osa oli joko esiupseerikurssin
käyneitä tai yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneita.
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Vastaajista 34 prosenttia oli Helsingin kadettipiirin jäseniä, ja muiden
kadettipiirien osuus vaihteli prosentista
seitsemään prosenttiin. Evp-upseereja
ja aktiivipalveluksessa olevia oli lähes
saman verran. Vastaajista 95 prosenttia
palveli tai oli palvellut Puolustusvoimissa ja 75 prosenttia Maavoimissa.

Ajankohtaisuus tärkeä
Kyselyllä selvitettiin myös vastaajien
lukutottumuksia siitä, mitä lehdestä
luetaan ja miksi sitä luetaan. Yllättävää ei ollut se, että kaikki vastaajat
kertoivat lukevansa lehteä ja 92 prosenttia heistä vastasi lukevansa lehden
aina kun se ilmestyy. Lehdestä luettiin
pääosa, mutta yksittäisistä jutuista suosituimpia olivat päätoimittajan pääkirjoitus ja Sampo Ahton kolumni sekä
puheenjohtajan näkymiä. Useimmat
vastaajat lukivat lehdestä vähintään
1–2 artikkelia pääkirjoituksen lisäksi.
Järjestöosuudesta suosituimmat olivat
pääsihteerin palsta ja kadettikurssien
kuulumiset. Vastaajat lukivat Kylkirautaa pysyäkseen perillä ajankohtaisista tapahtumista, saadakseen tietoa
Kadettikunnan toiminnasta, seuratakseen tuttujen kuulumisia ja oppiakseen
uutta.
Sisällön koettiin olevan riittävän
ajankohtainen ja artikkelien hyvin
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kirjoitettuja ja ymmärrettäviä. Sisältö
ei vastaajien mukaan kaivannut uudistamista. Tyytyväisiä oltiin myös lehden
ilmestymistiheyteen.

Perinteiden ylläpitäjä
Kadettikunnan perinteiden ja yhteisöllisyyden ylläpitäjänä Kylkirauta koettiin tärkeäksi. Vastaajien mielestä se on
myös Kadettikunnan tärkein jäsentuote. Järjestölehtenä Kylkirauta koettiin
hyväksi ja laadukkaaksi julkaisuksi,
joka yleensä vastaa lukijan odotuksia.
Myös lehden ulkoasu sai kiitosta ja
se koettiin laadukkaaksi ja selkeäksi.
Vastaajista 95 prosenttia sanoi lukevansa lehden aina paperisena. Internetsivuilla tarjolla oleva PDF-versio ei siis
vielä ole syrjäyttänyt perinteistä lehteä.
Kirja-arvosteluihin ja Kirjalöytöjä
hyllystäni -sivuun oltiin tyytyväisiä.
1/2013 numeron mielenkiintoisimmat
jutut olivat Jorma Ala-Sankilan artikkeli ”Puolustusvoimien operatiivinen
johtaminen”, Sampo Ahton kolumni ja
Raine Pölösen artikkeli ”Kokemuksia
Teamsite DARA’A:sta”. Sampo Ahton
kolumni sai erityistä kiitosta monessa kommentissa, ja sen säilyttämistä
toivottiin.
Yleisesti Kylkirauta sai myönteistä
ja tyytyväistä palautetta. Avoimissa
kysymyksissä nousi kuitenkin esille
myös muutostarpeita. Kylkirautaan
toivottiin lisää kriittisempiä artikkeleita
ja rohkeita kannanottoja ajankohtaisiin
aiheisiin, nuorien upseerien ja nais
upseerien esille tuontia ja enemmän
henkilöhaastatteluja. Muita toivottuja
aiheita olivat artikkelit turvallisuuspolitiikasta, Puolustusvoimista, sotahisto
riasta, kadetti- ja upseeriperinteistä
sekä kansainvälisestä toiminnasta.
Kiitämme kaikkia osallistuneita
arvokkaasta panoksesta ja mielipiteistä.

Heidi Honkamaa

Risto Sinkko

Kirjoittajista Heidi Honkamaa
opiskelee Vaasan yliopistossa viestintää. Risto Sinkko on yhteiskuntatieteiden maisteri ja reservin majuri.
Kylkiraudan lukijatutkimuksen
tuloksia hyödynnetään Kylkiraudan
kehittämisessä ja Kadettikunnan strategiatyössä. 
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Sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtisesta

Vuoden kadettiupseeri

K

koska hän toimi Kylkiraudan päätoimittaja vuosina 2002–2004. Lisäksi
Aki-Mauri kuului samaan Yliskylän
Ponnistajien joukkueeseen nykyisen
päätoimittajan kanssa vuosina 1999–
2000.
Aki-Mauri Huhtisen ura on ollut
täynnä mielenkiintoisia käänteitä,
joista on erikseen mainittava se, että
hän on Maanpuolustuskorkeakoulun
Johtamisen laitoksen ensimmäinen professori. Lisäksi Huhtinen on yhdistänyt
upseerin ja tieteentekijän uran: hän on
maamme ensimmäisiä sotilasprofessoreja.
Aki-Maurin mielestä upseerin
ammatti on ammatti muiden joukossa,
mutta siinä on edelleen myös kutsumuksellisuutta ja jotakin palkkapussia
enemmän. Upseerius on elämänasenne, jonka kautta voi reflektoida myös
omaa yksityiselämäänsä. Huhtinen
toteaa upseerin ammatin olevan yksi
perusprofessioista pappien, lakimiesten
ja lääkärien ohella. Hänen mukaansa
insinöörit ja ekonomistit voidaan ehkä
nykyään laskea samaan joukkoon.

Kuva kapteeni Raimo Latvala.

adettikunnan hallitus nimesi
Vuoden kadettiupseeriksi
2013 sotilasprofessori, yleisesikuntaeverstiluutnantti, filosofian
tohtori Aki-Mauri Huhtisen.
Kadettikunta on nimennyt ansioituneen upseerin Vuoden kadettiupseeriksi vuodesta 1976 alkaen. Huhtinen on
siten 38. Vuoden kadettiupseeri. Häntä
ennen nimetyistä 30 upseeria on ollut
aktiivipalveluksessa ja seitsemän on
edustanut evp-upseereja.
Everstiluutnantti Huhtinen palvelee sotilasprofessorina Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja
sotilaspedagogiikan laitoksessa. Hän
on ensimmäinen sotilasprofessori, joka
on nimetty Vuoden kadettiupseeriksi.
Aki-Mauri Huhtinen on syntynyt
vuonna 1966 Tampereella ja valmistunut upseeriksi 73. Kadettikurssilta
vuonna 1989. Hänen kadettinumeronsa
on 7464.
Onnittelujen jälkeen Kylkiraudan
toimitus hiillosti kadettiveljeä perinteiseen tapaan. Aki-Mauri oli varmasti
kysymysten parissa kuin kotonaan,

Aki-Mauri tiivistää loistavasti:
”Upseerille on oleellista kyky tehdä
päätöksiä ja kantaa niiden seuraukset.”
Upseerius on virkamiestaitoa mutta
myös kyky olla esillä ja kantaa esillä
olemisen seuraukset.
Kadettikunnan toiminnassa AkiMauri Huhtinen on vahvasti mukana.
Hän kokee, että Kadettikunta on aatteellinen toimija ja se yhdistää kaikkia kadettitutkinnon suorittaneita.
Aki-Mauri mainitsee, että Kylkirautalehden päätoimittajuus sitoi hänet vahvasti Kadettikuntaan. Mainittakoon
vielä, että viimeisen kahdeksan vuoden
ajan hän ollut järjestämässä vuosittaista
Kadettikunnan ja Reserviupseeriliiton
sekä Poliisiammattikorkeakoulun johtamista ja arvoja käsittelevää seminaaria. Seuraava seminaari pidetään
Santahaminassa 11. lokakuuta 2014.
Viimeisinä haastatteluajatuksinaan
Aki-Mauri toteaa, että Kadettikunta
on kadettiupseerin ammattikilta ja se
antaa mahdollisuuden kokea erilaisissa
tapahtumissa kadettiupseerien henkeä.
On tärkeää, että nuoret kadettiupseerit
kehittävät Kadettikunnan toimintaa,
ettei se ”ukkoudu”. Kadettikunnassa on
hänen mielestään tilaa kaikille kadetti
upseereille: siviilissä oleville, nuorille, kadeteille, aktiiveille ja senioreille.
Lopuksi hän toteaa, että Kylkirautalehti on johtamisen ja maanpuolustuksen lehti, jossa kuuluu niin kaaderien
kuin nuorukaistenkin ääni.
Aki-Mauri Huhtinen on aktiivinen
yhteiskunnallinen osallistuja, verkostojen luoja ja tienraivaaja, joka omalla
toiminnallaan on ollut innostava malli
muille upseereille.
Kylkirauta onnittelee Vuoden kadettiupseeria, everstiluutnantti AkiMauri Huhtista! 

Vuoden kadettiupseeri 2013 Aki-Mauri Huhtinen keskellä, vasemmalla Kadettikunnan hallituksen varapuheenjohtaja Esa Salminen
ja oikealla hallituksen puheenjohtaja Jukka Ojala.
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pääsihteerin palsta

Meillähän tämä ei ole mahdollista

K

evään aikana olemme median
kautta saaneet seurata nuorison mellakointia Tukholman
lähiöissä. Poltetut autot ja rikotut
ikkunat ovat muuttaneet katukuvaa,
ja se muistuttaakin ajoittain Syyrian
sisällissodan uutiskuvastoa. Erilaisia
asiantuntijoita vierailee TV-ohjelmissa,
ja he vakuuttavat katsojille, ettei tällaista voi tapahtua Suomessa.
Valitettavasti hyvinvoivassa Suomessa on kymmeniätuhansia työelämästä irti olevia ja yhteiskunnasta
syrjäytyneitä nuoria. Lisäksi syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on myös
kymmeniätuhansia. Näihin lukuihin
voidaan lisätä poliittisia äärisuun
tauksia edustavat aktivistiryhmät, jotka
etsivät sopivaa tilaisuutta saadakseen
aikaan epäjärjestystä. Kaiken päälle
voidaan vielä laskea ne eri statuksilla Suomeen tulleet ulkomaalaistaustaiset henkilöt, joiden kotouttaminen
on epäonnistunut ja johtanut henkilön
katkeroitumiseen valitsevia olosuhteita kohtaan. Historia on näyttänyt, että
Euroopan ja Ruotsin ilmiöt kulkeutuvat jollakin aikaviiveellä aina Suomeen
asti.
Kadettikunnan ”Nuoret, arvot ja
maanpuolustus” -tutkimushanke jatkuu
siten, että lokakuun arvoseminaarissa paneudutaan yhteiskunnassamme
esiintyvään äärikäyttäytymiseen ja
sen kohtaamiseen. Odotan seminaarin asiantuntijoilta selkeitä analyysejä
ja toivon, että mahdollisimman moni
Kadettikunnan jäsen osallistuisi tilaisuuteen.

Vain osallistumalla
voit vaikuttaa
Kadettikunnan strategiasuunnittelu
käynnistettiin toukokuussa järjestämällä Kadettikunnan valtuuskunnan
puheenjohtajiston, hallituksen ja kadettipiirien edustajien yhteinen strategiatyöpaja Tallinnassa.
Kadettipiirit kutsutaan mukaan
suunnittelukierrokseen tulevana syk-

synä. Tavoitteena on, että Kadettikunnan uusi strategia voidaan hyväksyä
vuoden 2014 syyskokouksessa.
Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa tapahtuvilla
muutoksilla on keskeisin ja laajin vaikutus Kadettikunnan ja kadettipiirien
toimintaan. Jokaisen kadettipiirin on
itse analysoitava toimintamahdollisuutensa tulevissa muutoksissa.
Kadettikunnan toiminnan kehittämiseksi on toteutettu jäsenistön
arvotutkimus ja Kylkirauta-lehden
lukijatutkimus. Seuraavaksi toteutetaan
viestintä- ja järjestötutkimus, johon toivotaan mahdollisimman monen jäsenen
vastaavan. Tutkimus tehdään sähköisellä webropol-järjestelmällä, jossa
vastauslinkki lähetetään kunkin jäsenen
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Jäsenet voivat osallistua strategiatyöhön myös kadettipiirien järjestämissä
tilaisuuksissa.

Veteraanien perinnön
vaaliminen
Kadettikunnan tuottamalle ja ylläpitämälle Veteraanien Perintö – Itsenäinen
Isänmaa -oppimisympäristön www.
veteraanienperinto.fi-internetsivustolle
on kohdistunut jo yli 11 miljoonaa tietohakua. Kadettikunta uudistaa sivuston teknisen alustan, jotta sivusto olisi
myös tulevaisuudessa koululaisten ja
kansalaisten käytettävissä.

Kotisivut uudistuvat
ja sähköisiä palveluja
kehitetään
Kadettikunnan kotisivujen laajamittainen uudistustyö on käynnissä. Sivuston
tekninen alusta vaihdetaan kehittyneempään versioon ja sivuston rakenne
uudistetaan siten, että kadettipiirit ja
kadettikurssit tuodaan selkeästi näkyville jo sivuston etusivulla. Kadettipiirit
ja kadettikurssit voivat jatkossa käyttää
Kadettikunnan kotisivuja tehokkaam-
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min omien tiedotteidensa julkaisemisessa. Sivustolle tulee jäsenosio, jossa
on perustietoa Kadettikunnasta. Jäsen
osioon avataan myös keskustelupalsta.
Kylkirauta-lehdet digitoidaan, ja lehdet
tulevat kaikkien ulottuville. Ilmoittautumisia Kadettikunnan eri tilaisuuksiin
helpotetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Myös myyntiartikkelit
pannaan kuvien kera näkyville ja niitä
voidaan tilata sähköisesti.

Kylkiraudan artikkeli
palkittiin
Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadetti
säätiö on palkinnut kapteeni Olli
Teirilän Kylkiraudan artikkelistaan
”Syyria, esimerkki 2010-luvun konfliktien moniulotteisuudesta ja problematiikasta”. Säätiön kirjallisuuspalkinnot
2013 on luettavissa Kadettikunnan
verkkosivuilla osoitteessa www.
kadettikunta.fi.
Kaaderigolfissa tavataan!
Constantem decorat honor

Juha Tammikivi
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
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Kadettikunta r.y:n syyskokous
Helsingissä lauantaina 26.10.2013
Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun Maanpuolustuskurssien tiloissa Maneesikatu 6 (Kruununhaan maneesi) lauantaina 26. lokakuuta
2013 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 		
			

Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimuksen tulosten
esittely.YTM Risto Sinkko ja opiskelija Heidi Honkamaa

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 mennessä.
Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 15.10.2013 Sabina Krogarsille ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelimitse 09 490 759.
Tervetuloa joukolla päättämään yhteisistä Kadettikunnan asioista!
Kadettikunnan hallitus

Ryhdikkäät Onnittelut
95-vuotiaille
Puolustusvoimillemme!

Suomalaista osaamista,
suomalaiselle metsästäjälle.
www.sakosuomi.fi
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Ylipäällikkö mukana YTE-päivällisellä

Kuvat  Puolustusvoimat / Juhani Kandell.

Jääkärisäätiö isännöi upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen juhlapäivällisen 4. kesäkuuta 2013 Katajanokan Kasinossa. Tasavallan
presidentti Sauli Niinistö kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan.

Kadettikunnan puheenjohtaja,
prikaatikenraali Jukka Ojala ja
Reserviupseeriliiton puheenjohtajan tehtävät jättävä, professori
Mika Hannula vaihtavat kuulumisia.

Everstiluutnantti Matti Orlamon johtamat Kaaderilaulajat ja Kadetti
kuoro esiintyivät tilaisuudessa.
Professori Juuso Häikiö esitelmöi
Mannerheimin ja Svinhufvudin
mielenkiintoisista henkilösuhteista.
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Kutsu XV Kaaderigolfiin
Tuusulassa to–pe 1.–2.8.2013
XV Kaaderigolf järjestetään Tuusulassa Tuusulan Golfklubin kentällä 1.–2.8.2013. Kilpailu on
kaksipäiväinen (18 + 18)
Sarjat		
			
			
			
			
Lähdöt

Yleinen 		
Seniorit 55+ 		
Veteraanit 65+ 		
Yliveteraanit 70+
Naiset/puolisot 		
torstaina 1.8. klo 10.30,

pb
pb		
pb
pb
pb
perjantaina 2.8. klo 8.30.

Osanottomaksu on 90,00 euroa, joka maksetaan paikan päällä ja sisältää molempien päivien
greenfeen sekä tulokahvin torstaina.
Muuta huomattavaa torstaina 1.8. 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 26.7.2013 mennessä
Tiedustelut majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen puh. 0400 458 565,
s-posti: luukkanen.risto@kolumbus.fi. Lähtöajat 30.7. alkaen Tuusulan Golfklubilta 042 410 241.
Ilmoittaudun XV Kaaderigolf-kisaan Tuusulassa 1.–2.8.2013
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 1.–2.8. väliseksi yöksi ______hengelle
Muita toiveita _________________________________________________________
Palauta 26.7.2013 mennessä majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen, Laiduntie 9, 04300 Tuusula
sähköposti: luukkanen.risto@kolumbus.fi
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Kadettikunnan strategiaseminaari Tallinnassa

K

adettikunnan strategiatyöpaja järjestettiin Kadettikunnan
puheenjohtajan, prikaatikenraali Jukka Ojalan johdolla Tallinnassa
24.–26. toukokuuta 2013. Työpajaan
osallistui Kadettikunnan valtuuskunnan puheenjohtajisto, hallituksen
jäseniä ja kadettipiirien puheenjohtajia
ja edustajia sekä Kadettitoverikunnan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Työpaja käynnisti Kadettikunnan
strategiasuunnittelukierroksen, ja
työpajan tarkoituksena oli osallistaa
kadettipiirit strategiatyöhön jo sen
suunnittelun alkumetreillä. Työskentely toteutettiin viidessä työryhmässä,
joissa käsiteltiin Kadettikunnan viestintästrategiaa, taloutta, hallintoa ja
organisaatiota, toiminnan päämääriä
ja toimintatapoja sekä perinnetyötä ja
palkitsemisia. Analyyttisen työskentelyn ja vilkkaan sekä avoimen keskustelun tuloksena syntyi uusia näkökulmia
ja ajatuksia Kadettikunnan kehittämiseksi.

Ryhmätöiden lomassa seminaarin osallistujat tutustuivat Suomen
Tallinnan-suurlähetystöön puolustusasiamiehen Pekka Sviilin ja hänen
Tarja-puolisonsa johdolla. Seminaariväen Baltian tietämystä lisättiin
vielä puolustusasiamiehen esitelmällä Baltian maiden sotilaspoliittisesta
tilanteesta. Baltian maiden taloustilanteeseen perehdyttiin Kadettikunnan
talousjaoston jäsenen ja Swedbankin
edustajana Baltiassa toimivan majuri
evp Jari Lahdenveden johdolla. Tallinnan historiallisen vanhan kaupungin ravintoloihin tutustuttiin yhteisillä
päivällisillä ravintola Peppersackissa
ja Glad Estlanderissa.
Strategiasuunnittelu jatkuu siten,
että Kadettikunnan hallituksen strategiatyöpaja toteutetaan syksyllä, minkä
jälkeen kadettipiirit saavat perusteet
omalle strategiatyölleen. Piirikohtaiset
työpajat toteutetaan ensi talven aikana,
ja hallitus kokoaa piirien palautteen
keväällä 2014. Kadettikunnan valtuus-

kunta käsittelee strategia-asiakirjat
syyskuussa 2014. Lopullisesti asiakirjat käsitellään Kadettikunnan syys
kokouksessa lokakuussa 2014.
Kadettikunnan strategia-analyysi ja
-suunnittelu ei tapahdu umpiossa eikä
vanhoja asiakirjoja kopioiden. Suunnittelussa tutkitaan tarkoin Kadettikunnan vuoden 2012 arvotutkimuksen ja
Kylkirauta-lehden 2013 lukijatutkimuksen tulokset. Tämän lisäksi otetaan
huomioon tänä syksynä toteutettavan viestintä- ja järjestötutkimuksen
tulokset.
Jokainen Kadettikunnan jäsen
voi osallistua strategiasuunnitteluun
vastaamalla viestintä- ja järjestötutkimukseen sekä osallistumalla oman
kadettipiirinsä strategiatyöpajaan.

Pääsihteeri

Kadettikunnan strategiaseminaari järjestettiin 24.–26.5.2013 Tallinnassa. Kuvassa seminaariin osallistujat
puolisoineen Suomen Tallinnan suurlähetystön edustalla, jossa puolustusasiamies, everstiluutnantti
Pekka Sviili toivotti ryhmän tervetulleeksi.
39
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Kadettikunnan kevätkokous Vaasassa
kuolleen kadettiupseerin muiston kunnioittamiseksi.
Kevätkokouksessa käsiteltiin ja
hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen
valmistelemat vuosikertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus tilivuodelta 2012.
Kokouksessa hyväksyttiin majuri
Reino Laajaniemen aloite Vuoden
kadettiupseerien kokoontumisen järjestämiseksi.
Kokouksessa todettiin vuoden 2012
olleen erittäin täysipainoinen toimintavuosi. Kadettikunnan puheenjohtaja toimi lisäksi Upseerijärjestöjen
yhteistoimintaelimen puheenjohtajana.
Todettiin, että eduskunnan puhemies
Eero Heinäluoma kunnioitti läsnäolollaan Suomen marsalkka Mannerheimin muiston kunniaksi 4. kesäkuuta
järjestettyä Upseerijärjestöjen juhlapäivällistä.
Turvallisuuspoliittiseen keskusteluun osallistuttiin muiden muassa
järjestämällä turvallisuuspolitiikan
seminaari ”Maailman muutos ja
Suomi – Suomen puolustuskysymys” Tampereen yliopiston tiloissa.
Kokonaisturvallisuuden sateenvarjon alla osallistuttiin Lahden turvallisuus- ja puolustusmessuille.
Valtakunnallisen tason yhteistoimintaa
toteutettiin muiden muassa Maanpuolustuskorkeakoulun, Reserviupseeriliiton, Poliisiammattikorkeakoulun,

Kuvat kapteeni Raimo Latvala.

adettikunnan sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin Vaasan
historiallisessa kaupungintalossa 23. maaliskuuta 2013. Kokouk
sessa oli läsnä 33 Kadettikunnan
jäsentä. Edellisen kerran vuosikokous
on pidetty Vaasassa vuonna 1989.
Ennen kokousta Pohjanmaan
kadettipiirin puheenjohtaja, everstiluutnantti Olavi Wetterstrand toivotti osanottajat tervetulleiksi Vaasaan.
Kokouksen alussa julkistettiin sotilasprofessori, everstiluutnantti, filosofian
tohtori Aki-Mauri Huhtisen nimeäminen Vuoden kadettiupseeriksi.
Kevätkokouksen avauspuheenvuorossaan Kadettikunnan puheenjohtaja, prikaatikenraali Jukka Ojala totesi
Kadettikunnan 91. toimintavuoden
toteutuneen hyvin ”Kadettikunta –
Turvallisuuden asiantuntijaverkosto”
-teeman hengessä. Hänen mukaansa
Kadettikunnan laaja jäsenistön arvotutkimus vuodelta 2012 osoittaa selkeästi, että upseerin ammatti on edelleen
voimakkaasti kutsumuksellinen ja
upseerin peruspiirteenä on säilynyt
lojaalisuus sekä valmius kantaa vastuuta.
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Kadettikunnan puheenjohtaja Jukka Ojala. Puheenjohtaja kutsui
sihteeriksi Kadettikunnan pääsihteerin.
Järjestäytymisen jälkeen vietettiin hiljainen hetki 76:n vuoden 2012 aikana

Kadettikunnan kevätkokous pidettiin Vaasan historiallisessa kaupungintalossa.
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Lapin yliopiston ja Helsingin yliopiston Nuorisotutkimusverkoston kanssa
yhteisellä seminaarilla, jonka teemana
oli ”Asevelvollisuus kansalaisoikeutena – kuka kasvattaa, kuka kouluttaa?”
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö
lähetti tervehdyksensä seminaarille.
Kadettipiirien maanpuolustusaatteellinen toiminta on ollut edelleen
aktiivista, ja piirien tai yksittäisten
kadettiupseerien järjestämiin tilaisuuksiin osallistui viime vuonna
45 467 opettajaa, koululaista tai muuta
kansalaista. Kadettikunnan internetissä
olevaan Veteraanien Perintö –Itsenäinen Isänmaa -multimediaoppimisympäristöön on kohdistunut vuodesta 2006
alkaen jo yli 11 miljoonaa tietohakua
ja Turvallisuuspolitiikan tietopankkiin
8,8 miljoonaa tietohakua. Maailman
muutos ja Suomi -internetsivustolle
on kohdistunut lyhyessä ajassa jo yli
800 000 tietohakua.
Kadettikunnan jäsenmäärä on
edelleen kasvussa. Kadettikunnassa
oli viime vuoden lopussa 5 372 jäsentä, joista 2 359 oli evp-upseereja ja
3 013 aktiivipalveluksessa olevia
upseereja tai Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevia kadetteja.
Kokouksen jälkeen pidettiin
Vaasan kaupungintalon juhlasalissa
Kadettikunnan ja Pohjanmaan kadetti
piirin maanpuolustusjuhla. Pohjanmaan kadettipiiri oli tehnyt erinomaiset
kokous- ja maanpuolustusjuhlavalmistelut.
Uskon, että kokouspäivän tapahtumiin osallistuneet kadettiveljet ja
-sisaret voivat yhtyä lämpimiin kiitoksiin Pohjanmaan kadettipiirille.

Pääsihteeri

toiminta
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Nuoret upseerit erikoishinnalla
Kaaderitanssiaisiin 25.10.2013

aaderitanssiaiset järjestetään
Maanpuolustuskorkeakoulun
perinteisessä Juhlasalirakennuksessa Santahaminassa perjantaina 25. lokakuuta 2013. 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, ja tanssit alkavat noin kello
21.30 jatkuvat puoleen yöhön. Tilojen
rajallisuuden takia mukaan mahtuu noin
200 henkilöä ilmoittautumisjärjestyk-

sessä. Illalliskortin hinta on 60 euroa/
henkilö, ja se sisältää alkujuoman,
illallisen, ruokajuomat, oheisohjelman
sekä tietysti hyvän seuran ja tanssit.
Tarjoilu järjestetään buffet-tarjoiluna.
Nuoremmille upseereille (luutnanttikapteeni) ja heidän kumppaneilleen
illalliskortti 50 % alennuksella tänä
vuonna, eli hinta on 30 euroa/henkilö.
I lmo ittau tu mis et p y y d etään
tekemään ensisijaisesti sähköpostilla
15.10.2013 mennessä Sabina Krogarsille (sabina.krogars(at)kadettikunta.
fi) tai puhelin 09 490 759. Illalliskortit pyydetään maksamaan 23.10.2013
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.
Asuna on pieni juhlapuku, tumma
puku tai smokki.
Kokoa kadettiveljistä ja -sisarista
puolisoineen mukava pöytäkunta ja
rentoudu hetkeksi!
Lämpimästi tervetuloa!

Äärikäyttäytymisen kohtaaminen ja johtaminen
turvallisuusammateissa -arvoseminaari

K

adettikunnan vuosittainen
arvoseminaari järjestetään
perjantaina 11. lokakuuta
2013 Maanpuolustuskorkeakoulussa
Santahaminassa. Seminaari liittyy
Kadettikunnan vuonna 2009 aloittamaan ”Nuoret, arvot ja maanpuolustus”
-tutkimushankkeeseen.
Tämän vuoden seminaarihankkeessa ovat mukana Kadettikunnan lisäksi
Maanpuolustuskorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu ja Suomen Reservi
upseeriliitto.

Seminaari järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun Auditoriotalon
pääauditoriossa kello 8.15–14.00.
Seminaarin aihe tuli yllättäen kovin
ajankohtaiseksi, kun nuoriso mellakoi
Tukholman lähiöissä. Seminaarissa
käsitellään eräiltä osin viime vuosina
tapahtuneita kouluampumistapauksia,
median roolia ääritilanteissa, kriisinsietokykyä kriisinhallintaoperaatiossa
ja kasvojen menettämiseen liittyvää
problematiikkaa.
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Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan syksyllä
Kadettikunnan verkkosivuilla www.
kadettikunta.fi.
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toiminta

K

Pohjalainen maanpuolustusjuhla Vaasassa

adettikunnan ja Pohjanmaan
kadettipiirin maanpuolustusjuhla ”Pohjanmaan kadettipiiri
20 vuotta” järjestettiin Vaasan kaupungintalon juhlasalissa 23. maaliskuuta
2013. Juhlatilaisuuteen oli kutsuttu
Pohjanmaan kadettipiirin yhteistoimintakumppaneita ja maanpuolustusjärjestöjen edustajia. Kaupungintalon juhlasali
täyttyikin mukavasti juhlavieraista. Vieraiden saapuessa veteraaneista muodostettu Korsukuoro esiintyi kaupungintalon
aulassa esittäen viime sotien aikaisia
lauluja.
Maanpuolustusjuhla aloitettiin
kapellimestari kapteeni Sami Salmivuoren johtaman Pohjanmaan Sotilassoittokunnan esittämällä Ateenalaisten
laululla. Kadettikunnan puheenjohtaja,
prikaatikenraali Jukka Ojala toivotti
juhlavieraat tervetulleiksi maanpuolustusjuhlaan, jolla haluttiin juhlistaa
Pohjanmaan kadettipiirin 20-vuotista
toimintaa. Ojala korosti puheessaan
kadettipiirien toiminnan olevan avainasemassa koululaisille ja nuorille suunnatun
maanpuolustusaatteellisen toiminnan
toteuttamisessa. Keskeistä on yhteistoiminta alueen opettajien kanssa.
Pohjanmaan kadettipiirin puheenjohtaja, everstiluutnantti Olavi Wetterstrand
kertoi omassa tervehdyksessään kadettipiirin historiasta. Pohjanmaan kadettipiiri
muodostettiin 20 vuotta sitten yhdistämällä Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan
kadettipiirit. Vaasan kaupunginjohtaja
Tomas Häyry esitti Vaasan kaupungin
tervehdyksen ja toivotti juhlavieraat tervetulleeksi Vaasaan.
Maanpuolustusjuhlassa palkittiin
Vuoden kadettiupseeriksi nimetty sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri
Huhtinen Helsingin kadettipiiristä kenraaliluutnantti Kauko Pöyhösen rahaston
stipendillä. Lisäksi luovutettiin puolustusministeri Carl Haglundin 27. tammikuuta 2013 myöntämät Kadettikunnan
ansiomitalit. Kadettikunnan ansiomitalin
miekkojen kera saivat kenraaliluutnantti Esa Tarvainen, everstiluutnantti Olavi
Wetterstrand ja majuri, liikuntaneuvos Risto Luukkanen. Kadettikunnan
ansiomitalin saivat eversti Antero
Maunula, eversti Jukka Röyti, kommodori Henrik Nystén, everstiluutnantti
Timo Karjalainen, everstiluutnantti Juho
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Juhlapuheen piti sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.
Raulo, everstiluutnantti Petri Siivonen,
komentaja Jukka Alavillamo, majuri
Pekka Ahonen, majuri Hannu Haapamäki, majuri Markus Kaartinen, majuri
Folke Nordman, komentajakapteeni Jussi
Suomalainen, kapteeni Kalle Leinonen,
kapteeni Timo Luukkainen, kapteeniluutnantti Kalle Järvi, professori Mika
Hannula ja tutkimussihteeri Tuula
Soisalo.
Pohjanmaan kadettipiirin puheenjohtajalle everstiluutnantti Olavi Wetterstrandille luovutettiin Kadettikunnan
pienoislippu numero 70 ja Pohjanmaan
kadettipiirin varapuheenjohtajalle everstiluutnantti Jarmo Sepälle kenraali
luutnantti Heikki Tilanderin rahaston
aktiivisen jäsenen stipendi sekä Pohjanmaan Kadettipiirin sihteerille ja
rahastonhoitajalle everstiluutnantti
Heikki Rintaselle Kadettikunnan Kunniakilpi numero 29. Lisäksi Vaasan
kaupungille luovutettiin Kadettikunnan
Kunniakilpi numero 30, jonka vastaanotti
kaupunginjohtaja Tomas Häyry.
Pohjanmaan Kadettipiiri luovutti
piirin pienoisliput Kadettikunnalle ja
piirin puheenjohtajana toimineille henkilöille, joita ovat kommodori Hannu
Luukkonen, everstiluutnantti Mauno
Lassila, majuri Reijo Kivelä, eversti
Mauri Koskela, everstiluutnantti Matti
Pääkkönen, everstiluutnantti Jarmo
Seppä, majuri Jari Rissanen ja everstiluutnantti Olavi Wetterstrand.
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Juhlapuheen piti sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, ja Länsi-Suomen
sotilasläänin tervehdyksen esitti Pohjanmaan Aluetoimiston päällikkö komentaja Jukka Ranta. Maanpuolustusjuhlassa
julkistettiin Kadettikunnan, Maanpuolustuskorkeakoulun, Reserviupseeriliiton
ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteisen
arvoseminaarin kirja Asevelvollisuus
kansalaisoikeutena – kuka kasvattaa,
kuka kouluttaa? Julkaisun esitteli Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori
Aki-Mauri Huhtinen.
Lämminhenkistä maanpuolustusjuhlaa kevensivät solisti Mirva Malkamäen
ja Pohjanmaan Sotilassoittokunnan upeat
musiikkiesitykset. Maanpuolustusjuhla
päätettiin juhlayleisön ja Pohjanmaan
Sotilassoittokunnan esittämään Maamme-lauluun.
Maanpuolustusjuhlan jälkeen juhlayleisö siirtyi kaupunginjohtaja Tomas
Häyryn isännöimään kahvitilaisuuteen
kaupungintalon peilisaliin.
Vaasan upean maanpuolustusjuhlan
järjestelyistä ja vieraanvaraisuudesta
saamme kiittää Pohjanmaan kadettipiiriä ja Vaasan kaupunkia. Juhlapäivän
musiikkiesityksistä kiitämme kapteeni
Sami Salmivuoren johtamaa Pohjanmaan Sotilassoittokuntaa ja solisti Mirva
Malkamäkeä.
Tilaisuudessa ei voinut välttyä tuntemasta voimakasta Pohjalaista maanpuolustustahtoa ja Pohjanmaan kadettipiirin
vahvaa veljeshenkeä.

Pääsihteeri

Solisti Mirva Malkamäki esitti
herkkiä lauluja Pohjanmaan
Sotilassoittokunnan säestyksellä.

toiminta

Juhlayleisöä.

Kadettikunnan puheenjohtaja Jukka Ojala.

Pohjanmaan Sotilassoittokunta.

Kuvat kapteeni Raimo Latvala.

Korsukuoro toivotti juhlavieraat tervetulleiksi.

Ansiomitalinsaajien rivistöä.

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry keskellä.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori Veijo Taipalus,
Jukka Ojala sekä Olavi ja Christina Wetterstrand.

Komentaja Hannu Maunula Leena-puolisonsa kanssa,
Sabina Krogars ja everstiluutnantti Mauri Prosi.
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K

Kadettikunnan uusi vyö tilattavissa

adettikunta on valmistanut
Kadettikunnan tunnuksella
varustetun nahkavyön. Vyön
pituus on 120 cm ja se on helposti
lyhennettävissä. Käytännöllinen ja tyylikäs lahja kadettiupseerille.
Hinta on 35 euroa + postituskulut.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin
09 490 759.

Kadettikunnan solmioneula ja
kalvosinnappisetti tilattavissa

K

adettikunta on valmistanut
ainutlaatuiset Kadettikunnan tunnuksella varustetut
solmioneulan ja kalvosinnapit. Ne
ovat saatavissa tyylikkäässä mustassa samettipäällysteisessä rasiassa.
Käytännöllinen ja tyylikäs lahja kadettiupseerille. Hankkimalla jäsentuotteita
tuet samalla Kadettikunnan toimintaa.
Hinta on 50 euroa + postituskulut.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin
09 490 759.

Kylkirauta 2/2013
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toiminta

Kadettiupseerin isännänviiri tilattavissa!

K

adettiupseerin isännänviiri on tilattavissa
Kadettikunnan toimistosta. Viirin hinta on 45 euroa
(4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9
metrin pituiseen lipputankoon)
tai 95 euroa (5,5 metrinen viiri)
+ postimaksu.
Tilaukset Sabina Krogarsille:
sabina.krogars(at)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(at)kadettikunta.fi tai puhelin 09 490 759.

Kadettiupseerit 1920–2010 matrikkeli
Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry ovat tuottaneet yhdessä
Kadettiupseerit 1920–2010 -matrikkelin. Matrikkeli on korkeatasoisin ja laajin upseerimatrikkeli, joka on koskaan Suomessa valmistettu.
Kadettiupseereja on valmistunut itsenäisyyden aikana yhteensä
10 690 henkilöä.
Matrikkelin myyntihinta on 80 euroa + postimaksu (11 euroa).
Tilaaja voi olla muukin kuin Kadettikunnan tai Upseeriliiton jäsen.
Se voi olla yhdistys, viranomainen tai Kadettikunnan tai Upseeriliiton
yhteistoimintakumppani sekä kokonaismaanpuolustuksen alueella
toimiva henkilö tai yhdistys. Matrikkelia suositellaan esimerkiksi
viranomaisten ja kirjastojen käyttöön.
Mahdolliset matrikkelia koskevat tilaukset ja tiedustelut pyydetään
tekemään ensisijaisesti sähköpostilla Kadettikunnan toimistonhoitaja
Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi,
puhelin 09 490 759, fax 09 446 262.
Kadettikunnan ja Upseeriliiton Matrikkelitoimituskunta
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Toimisto kesätauolla
Kadettikunnan toimisto on suljettu 17.6.–18.8.2013.

Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimus
Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimus tehdään syksyn aikana sähköisellä Webropol-järjestelmällä, ja kysely lähetetään kunkin jäsenen sähköpostiin. Ilmoita sähköpostiosoitteesi toimistonhoitajalle sabina.krogars(at)
kadettikunta.fi varmistaaksesi osallistumisesi tutkimukseen.

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 10,00 euroa + postituskulut.

Lisää Kadettikunnan kotisivut omiin suosikkeihisi!
Jäseniä pyydetään seuraamaan Kadettikunnan verkkosivuja
www.kadettikunta.fi. Kadettipiirit voivat toimittaa verkkosivuille
tarkoitettujailmoituksia Kadettikunnan toimistoon.

Lisäyksiä merkkipäiväluetteloon
70 vuotta
Mustonen Jukka-Pekka
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Kylkiraudan piirustuskilpailu
”Turvallinen Suomi 2025”

M

itä tulevaisuus tuo tullessaan? Kuinka maailmamme
muuttuu vuosikymmenen
vaihtuessa?
Pysähdy hetkeksi pohtimaan
asiaa. Tartu kynään/siveltimeen/liituun/maalitelaan ja luo kuva aiheesta
”Turvallinen Suomi 2025”.
Lähetä kuva teoksestasi 20.9.2013
mennessä osoitteeseen kylkirauta@
kadettikunta.fi ja säilytä alkuperäinen
työ itselläsi. Toimitus valitsee kuvien
perusteella kymmenen finalistia, joiden
arviointiin alkuperäisiä teoksia käytetään.
Kilpailu on kaikille avoin. Kuva
täytyy tehdä parhaiden kalliomaalareiden, hieroglyfien kilkuttajien ja TKpiirtäjien hengessä – eli käsin.
Piirustuskilpailun voittaja julkistetaan itsenäisyyspäivänä. Hyvän mielen
lisäksi hänet palkitaan stipendillä.
On aika päästää sisäinen GallenKallela ja Nostradamus valloilleen.

K

Kuva Sotamuseo / TK-Lindeberg: Sissit iskevät.

Kylkiraudan kirjoittajaohjeet

ylkirauta on kadettiupseereille ja maanpuolustuksen
asiantuntijoille erinomainen
kirjoitusten julkaisufoorumi.
Kylkiraudan kautta tavoitat
tuhansia lukijoita. Älä jätä artikkeliasi
pöytälaatikkoon tai tietokoneen kovalevylle, vaan lähetä se Kylkiraudan
toimitukseen. Ohessa muutama ohje
kirjoituksesi viimeistelyyn:
1) Kirjoita selkeästi ja vältä monimutkaisia virkkeitä.
2) Hyvän artikkelin ei tarvitse olla
pitkä. Usein 3–5 liuskaa on sopiva
mitta.
3) Kirjoituksella tulee olla punainen
lanka, keskeinen sanoma, jonka
haluat lukijoille välittää.
4) Kuvitus elävöittää ja selkeyttää
sanomaa. Jos sinulla ei ole sopivaa kuvaa käytössäsi, tee artikkelin yhteyteen kuvitusehdotus.
Muista laatia myös kuvatekstit.

5) Vältä liiallista lyhenteiden käyttöä
tai kapulakieltä.
6) Väliotsikointi auttaa sekä kirjoittajaa että lukijaa.
7) Kieliasuun kannattaa panostaa!
Tekstin looginen rakenne ja täsmälliset, huolitellut, ilmaukset takaavat
sen, että lukija ymmärtää ajatuksesi
niin kuin olet ne tarkoittanut.
8) Älä ”pelkää” kirjoittamista. Me
autamme tarvittaessa.
Lähetä artikkelisi sähköpostiosoitteeseen kylkirauta@kadettikunta.fi.
Lehdessä on aina ilmoitettu seuraavan
numeron materiaalin määräaika. Sitä
kannattaa noudattaa, jos toivoo artikkelin tulevan julkaistuksi jossain tietyssä
numerossa. Päätöksen julkaisemisesta
tekee aina päätoimittaja.
Kylkiraudan toimituskunta käsittelee artikkeliehdotuksesi sen saavuttua
ja muokkaa käsikirjoitusta tarvittaessa. Saatamme pyytää myös kirjoittajaa
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vielä muokkaamaan julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta. Joskus toimituksellisista syistä jo julkaistavaksi
hyväksytyn käsikirjoituksen julkaisemista joudutaan lykkäämään. Lähettäessäsi käsikirjoituksen toimitukselle
hyväksyt nämä peruslinjaukset.
Kylkirauta-lehden kirja-arviot ovat
olleet korkealaatuisia, ja samaa linjaa
on tarkoitus jatkaa. Mikäli olet joko
saanut tai hankkinut kirjan arvioitavaksi, laadi välilyönteineen maksimissaan
noin 5 000 merkin laajuinen arviointi
ja lähetä se osoitteeseen kylkirauta@
kadettikunta.fi.

Juha-Antero Puistola
Päätoimittaja

Kylkirauta 2/2013

ajankohtaista

S

Suomi ja muu maailma vuonna 2030
– talouden ja puolustuksen näkymiä

eminaarin puheenjohtaja kenraaliluutnantti Matti Ahola avasi
tilaisuuden lentäjän näkökulmasta: ”Air Francen matkustajakone joutui
Atlantin yllä sakkaustilaan, jota ohjaajat eivät tunnistaneet, ja kone syöksyi
mereen. Lentäjän kannalta sakkauksen
tunnistaminen on elintärkeää, jotta hän
voi ajoissa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ennen kuin sakkaus johtaa onnettomuuteen. Sama pätee valtion sekä
talous- että puolustussuunnitteluun.”

Puolustusministeriö
tarjoaa niukkuutta
Valtiosihteeri Marcus Rantala puolustusministeriöstä korosti maamme julkishallinnon elävän niukkuuden aikaa.
Suomen lisäksi puolustusmenoja on
leikannut kaksi kolmasosaa Euroopan
maista, mikä on merkinnyt supistuksia
asehankintoihin, muutoksia asevelvollisuuteen ja vetäytymistä Afganistanista.
Hän arveli puolustusmenojen bruttokansantuoteosuuden painuvan Euroopassa
prosentin tuntumaan, mikä vaikuttaa
merkittävästi asevoimien suorituskykyyn
ja puolustusteollisuuteen.
Valtion talous määrittää puolustusbudjetin tason. Suurehko sodan ajan
joukkomäärä edellyttää paljon materiaalia. Vanhan materiaalin korvaaminen
on taas aiempaa kalliimpaa. Tällöin kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu,
joten sitä on edelleen lisättävä. Meidän
on kuitenkin itse päätettävä, minkälaiset
Puolustusvoimat tarvitsemme, ja luotava
sille sitten edellytykset.

Maailman talousnäkymiä
Talousjohtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta totesi Kiinan ja Intian talouksien
suhteellisen koon kasvaneen edelleen
Eurooppaa ja Yhdysvaltoja nopeammin.
Euroopan kasvu on ollut pysähdyksissä
viisi vuotta, jona aikana Kiinan talous on
kasvanut 50 prosenttia.
Velkakriisi on halvaannuttanut Euroopan talouden. Pankkikriisi pitää
rahoituksen tiukalla. Velkaantuneet
kotitaloudet ja yritykset säästävät samalla kun varallisuushinnat ja
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Kadettikunnan seminaarissa Maanpuolustuskurssien
tiloissa 11. huhtikuuta 2013 pohdittiin,
millaisen maailman osa Suomi on vuonna 2030.
Kutsuvierasseminaariin osallistui yli 70 vaikuttajaa.
vakuusarvot laskevat. Velkaantunet valtiot kiristävät finanssipolitiikkaa. Eurooppa ei saa kasvua käyntiin, tasesopeutus
jatkuu ja finanssipolitiikka pysyy kireänä. Rahapolitiikka ei auta kriisimaita
riittävästi. Lopputuloksena on itseään
ruokkiva ja pitkittyvä talouden taantuma. Lisäksi eurooppalainen tiukka ilmastopolitiikka ja muu säätely heikentävät
teollisuuden kilpailukykyä.
Maailmantalouden kasvu kuitenkin
jatkuu. Kasvun vetureina ovat Kiina
ja muut kehittyvät maat. Yhdysvallat
on selvinnyt finanssikriisistä, ja se on
menossa nousukauteen. Kiina on nousemassa maailman toiseksi suurimmaksi
mahdiksi kaikilla aloilla. Teknologinen
kehitys on nopeaa, mutta väestön ikääntymisestä tulee kehityksen jarru
2030-luvulla.
Intia on kaoottisempi ja köyhempi
kuin Kiina. Silti se on dynaaminen ja
vahva. Sen asema vahvistuu väestön
ja talouden kasvun myötä. Ennusteiden mukaan vuoteen 2050 mennessä
suurimpia suhteellisen väestönkasvun
maita ovat Intia, Nigeria, Yhdysvallat ja
Indonesia.

tuutiot ovat toimivia, koulutustaso on
hyvä, innovaatioihin panostetaan ja infrastruktuuri on kohtuullisen hyvä. Ennen
viimeisintä kriisiä Suomi saavutti tuottavuudessa globaalin kärjen. Potentiaali on
siis edelleen olemassa. Sen hyödyntäminen edellyttää kustannuskilpailukykyä ja
nopeaa sopeutumiskykyä.
Lyhyen aikavälin ongelma ei ole
ylivoimainen. Suomi saa lainarahaa
halvalla. Pitkän ajan kestävyysongelma
on kuitenkin selvä. Työllisyysaste ei ole
nousemassa nykypolitiikalla riittävästi, ja
julkisen palvelutuotannon uudistaminen
on hyytymässä. Suomen osallistumis- ja
työllisyysasteet ovat Ruotsia heikompia
kaikissa ikäryhmissä, huonoimmat yli
55-vuotiaiden ryhmässä. Ruotsin osallistumisasteilla työvoimaa olisi noin
200 000 henkeä enemmän, mikä riittäisi työvoiman kasvuun ikääntymisestä
huolimatta. Maahanmuutto onkin erittäin tärkeää työvoiman kannalta – Suomi
tarvitsee vuosittain noin 17 000 maahanmuuttajaa pitääkseen työllisyysasteensa
nykyisellään.
Lähivuosien keskeisiä toimia
ovat työvoiman tarjonta eli eläke

Suomella vaikeaa
Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä
totesi globaalin kriisin iskeneen Suomeen kovemmin kuin moniin muihin
maihin. Suomi on pudonnut Ruotsin
ja Saksan kelkasta. Tuotannon matelu
johtuu viennin heikkoudesta ja tuottavuuden notkahduksesta. Suomi on
menettänyt vientimarkkinaosuuksia koko
2000-luvun. Maallamme on kilpailukykyongelma, vaikka monet pitkän ajan
kilpailutekijät ovatkin vahvoja. Julkisella
taloudella ei ole akuuttia rahoitusongelmaa, mutta pitkän ajan kestävyysongelma on vakava.
Pidemmän aikavälin menestysedellytykset ovat periaatteessa hyvät. Insti48

Valtiosihteeri Marcus Rantala
avasi tilaisuuden.

ajankohtaista
politiikka, verotus, työttömyysturva,
maahanmuuttopolitiikka ja asuntopolitiikka. Tuottavuuskasvua pitää tukea
verotuksella, yritystuilla ja kilpailupolitiikalla. Kansalaisille on luvattu
hyvinvointivaltion säilyttäminen. Se
edellyttää kunnon Sote-uudistusta ja
tietotekniikan hyödyntämistä. Tärkeää
on myös euroalueen ja EU:n institutionaalinen kehitys. Mihin suvereniteetin
rajoituksiin ja minkälaiseen yhteisvastuuseen ollaan valmiita EMU:n toiminnan
parantamiseksi.
Suomen menestys jatkossa ei ole
itsestään selvää. Globaali kilpailu
hyödykemarkkinoilla kiristyy. Innovointi teknologian eturintamassa on
vaativampaa kuin muiden kopiointi.
Ongelmia aiheuttavat myös verokilpailu,
työvoiman kansainvälinen liikkuvuus ja
väestön ikääntyminen. Hyvään tulokseen
pääseminen edellyttää aktiivista politiikkaa.
Keskustelun yhteydessä Vihriälä
korosti talouden kuntoon saattamista
noin kymmenessä vuodessa, mielellään viidessä vuodessa. EU:n asettama
60 prosentin raja on rikkoontumassa
myös Suomen osalta, ja lisää säästöpäätöksiä tarvitaan seuraavalta hallitukselta.

Puolustuksen tavoitteiden
ja voimavarojen välille on
muodostumassa kuilu
Puolustusministeriön ylijohtaja Esa
Pulkkinen totesi, että puolustuksen
pitkän aikavälin kehittämisen näkökulmasta tulevaisuuden kaksi keskeistä
tekijää ovat toimintaympäristön muutos
sekä puolustuksen resurssit. Puolustuspoliittinen kenttä on sekä Euroopassa
että laajemminkin maailmassa vahvassa muutostilassa. Samalla kun pitäisi ylläpitää olemassa olevaa järjestelmää ja
valmistautua vastaamaan tulevaisuuden
haasteisiin, resurssit supistuvat edelleen.
Mitä tämä tarkoittaa pitkän aikavälin
suunnitteluun pohjautuvan puolustuksen kannalta?
Viimeinen vuosikymmen on ollut Afganistanin ja Irakin kriisien muokkaama.
Katseet on selvästi käännetty Afganistanista vetäytymiseen ja sen jälkeiseen
aikaan. Libyan ja Malin kaltaiset operaatiot korostuvat. Valmiusvuorojärjestelyjen ja monikansallisten harjoitusten
merkitys kasvaa yhteistoimintakykyä
ylläpitävänä ja kehittävänä välineenä.

Vaikeat talousnäkymät saivat aikaan vilkkaan keskustelun.
Puolustuksella on poliittista merkitystä
työllisyyden, kasvun ja innovaatioiden
näkökulmasta. Kutistuvat puolustusbudjetit aiheuttavat eurooppalaisen puolustusteollisuuden muutospaineen. EU:n ja
Naton työnjako säilynee, mutta Euroopan
on otettava enemmän vastuuta. Monet
asiat konkretisoituvat alueellisten yhteistyömallien korostumisena. NORDEFCO
on tästä hyvä esimerkki.
Suomella on edessä valintoja.
Selonteossa asetettujen tavoitteiden ja
voimavarojen välillä on muodostumassa kuilu, joka käytännössä tarkoittaisi
2020-luvulla kaikkien puolustushaarojen avainsuorituskykyjen rapautumista
lähes samanaikaisesti. Puolustuskyvyn
näkökulmasta tämän riskin ennakointi on poliittisten valintojemme ydinkysymys. Seuraava hallitus ei päätä
vain hallituskautensa taloudellisista
voimavaroista vaan käytännössä puolustuksen kehittämisen poliittisista
perusvalinnoista ja puolustusratkaisusta aina 2030-luvulle saakka. Nykyisen
kaltaisen järjestelmän ylläpitäminen
edellyttää selonteossa kuvattua resurssitason nostoa sekä poliittista tahtotilaa
ylläpitää kehittämisen taloudellinen
perusta myös 2020-luvulla.
Sotilaallinen maanpuolustus on keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Elinkeinoelämän merkitys
lisääntyy yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa. Kriisitilanteessa
muualta yhteiskunnasta saatava tuki on
ratkaisevaa sotilaallisen puolustuksen
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toteuttamiseksi. Yhteiskunnan voimavarojen suuntaaminen pitkäkestoisiin
ja laajamittaisiin puolustustoimiin on
tulevaisuudessa entistä haastavampaa.
On epätodennäköistä, että Suomi
joutuisi kohtaamaan sotilaallisia tai
muitakaan uhkia yksin, eristyksissä
ympäröivästä maailmasta. Suomen
puolustuskyky ja sen kehittäminen ovat
yhä riippuvaisempia kansainvälisestä
yhteistoiminnasta. Lyhyellä tähtäimellä yhteistyö voi tarjota joitakin – joskin
suhteellisen rajattuja – säästöjä, mutta
hyötynä on erityisesti toiminnallinen tehokkuus. Yhteistyön syventäminen vaatii
vahvan poliittisen, lainsäädännöllisen ja
taloudellisen perustan. Suorituskykyjen
jakamiseen tai yhteiseen omistukseen
liittyvät kysymykset eivät ole helppoja, eivät edes sotilasliittoon kuuluville
maille.
Sotilasliittoon kuulumattomuus ei
suojele meitä ympärillämme tapahtuvalta
kehitykseltä. Kaikissa tilanteissa puolustuksemme perustana on oma kansallinen
kyky, osana kokonaisturvallisuuden viitekehystä. Tulevaisuudessa tämä oma kyky
tosin luodaan yhä enenevässä määrin yhteistyössä muiden kanssa.

Tapio Niitynperä
Kadetti 6082
Kai Vainio
Kadetti 6114
Kylkirauta 2/2013
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Kadettikurssi 37 valmistui upseeriksi 60 vuotta
sitten 4.6.1953

K

urssille hyväksytyt 49 kadettia aloittivat opiskelunsa
6. kesäkuuta 1951 silloisessa Maasotakoulussa. Nimi muuttui
Kadettikouluksi kurssimme puolivälissä.
Kurssin Maasotalinjan aloitti 41
ja Ilmasotalinjan kahdeksan kadettia.
Opiskelijoiden joukossa oli kaksi rintamapalveluun viime sotiimme osallistunutta upseeria.
Maasotalinjan jalkaväkikoulutetut
saivat ensimmäisenä sodanjälkeisenä
kadettikurssina raskasasekoulutuksen
panssarintorjunta- ja kranaatinheitin
aseilla sekä myös ilmatorjunta-aseilla.

Kurssimme ajankohtana Suomen
poliittinen elämä oli epävakaista.
Demokraattiset voimat kuitenkin
pääsivät voitolle. Presidenttinä oli
J. K. Paasikivi ja pääministerinä Urho
Kekkonen. Valtion taloudellinen tilanne korjaantui ja vakiintui sotakorvaus
ten päätyttyä 19. syyskuuta 1952.
Puolustusvoimilla oli runsaasti ampumatarvikkeita harjoitus- ja koulutusammuntoihin.
Kurssimme aikana käytiin Korean
sotaa vuosina 1951–1953. Siitä huolimatta Helsingissä järjestettiin XV
Olympiakisat. Suomessa juhlittiin
myös Armi Kuuselan voittoa Miss

Universumiksi Yhdysvalloissa.
Upseeriksi nimittämistilaisuus järjestettiin 4. kesäkuuta 1953 Presidentin
linnassa. Presidentti J. K. Paasikivi
nimitti juhlallisesti 49 kurssimme kadettia upseerin virkoihin (maavoimiin
39, ilmavoimiin kahdeksan ja Rajavartiolaitokseen kaksi).
Kurssimme vahvuudesta (49) on
vielä elossa 22 upseeria.

Ilkka Leino
Kadetti 3304
Kurt Lindeman
Kadetti 3305

Kadetikurssi 37 marssilla 4. kesäkuuta 1953 nimitystilaisuuteen Presidentinlinnaan.
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K

Kirves kertoo 40-vuotista historiaa

adettikurssiemme 57/42 valmistumisesta tuli 21. maaliskuuta 2013 kuluneeksi
40 vuotta. Juhlimme tapahtumaa perinteisiksi muodostunein menoin 21.–
23.3.2013 Helsingissä ja Tallinnassa.
”Tasaraha”-päivänä kokoonnuimme Helsingin kaupungintaloon ja aloitimme muistelut neljä vuosikymmentä
vanhasta, juhlallisesta nimitys- ja ylennystilaisuudesta. Siellähän silloinen
tasavallan presidentti Urho Kaleva
Kekkonen julisti upseerin perusopintomme päättyneiksi ja käski töihin.
Kaupungintalosta jatkoimme
Maanpuolustuskorkeakouluun, jossa
aluksi julkistimme kurssiemme juhlakirjan Kirveen kertomaa. Kirja on
aikalaiskuvaus siitä, millaisena muistamme oman kadettiaikamme. Siinä
muistellaan myös myöhempiä aikoja
vuositapaamistemme kertomuksissa.
Kirjan nimi viittaa kokouskirveeseemme, joka on ollut keskellämme vuoden
1984 tapaamisesta alkaen. Kirveshän
on kuullut kaikki tarinat – myös painokelvottomat...

Julkistamistilaisuuden jälkeen
muistimme edesmenneitä kadettivel
jiämme Sankariaulassa kadettiveljemme Matti Orlamon johtaman
Kadettikuoron luodessa mieliin painuvan tunnelman. Nauttimamme yhteisen
linjastopäivällisen jälkeen vietimme
muutaman rentouttavan hetken Olutkellarissa ennen matkan jatkumista
Tallinnaan.
Tallinnassa virallisen kokouksemme aloitti everstiluutnantti Toomas
Uustal Viron puolustusvoimien pääesikunnasta pitäen laajan ja kattavan
esityksen Viron puolustusvoimien
tilanteesta ja kehitysnäkymistä. Vuosikokouksessamme päätimme seuraavan
kerran kokoontua Tampereen suunnalla vuonna 2014. Kokouksemme ajaksi
oli puolisoillemme järjestetty opastettu tutustuminen KGB-museoon, jonne
me miehet pääsimme käymään vasta
kokouksemme jälkeen. Melkoista on
touhu ollut!
Hengähdystauon jälkeen kokoonnuimme kokkareille. Mikko ruusutti
daamit, ja kadettivääpeli Harri kertoi
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kurssien 40-vuotisesta taipaleesta. Illallisen aikana Rippe Miller loi tunnelmaa
hienoilla tulkinnoillaan meille tutuista kappaleista, ja kurssiemme kuopus
Ilkka Haapalinna piti puheen naisille
ja sai siitä ansaitsemansa aplodit. Juhlassa meitä kaikkia lämmitti erityisesti
se, että peräti 43 kadettiveljeä, suurin
osa puolisoineen, koki tapaamisen
tärkeäksi osallistumalla järjestettyihin tilaisuuksiin. Lisäksi kymmenen
kadettiveljeä lähetti tervehdyksensä,
joten osallistumisaktiviteetiksi saatiin
85 prosenttia kirjavahvuudesta.
Hyväntuulisesta seurueesta oli
aistittavissa, että juhla oli onnistunut.
Järjestäneen seuran, tupa Pelkosen
niemen, nimissä kiitämme osallistujia
ja osallisia hienosta tapahtumasta.

Harri Niipola
Kadetti 5690
Mikko Mäkinen
Kadetti 5689
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Kadettikurssi 54 kokoontui Lahdessa
Varsinaisen kurssikokouksen aluksi
kadettivääpeli Antti kertasi 40-vuotiskokouksen jälkeen kuluneiden kolmen
vuoden tapahtumia todeten kurssin
rivivahvuuden pienentyneen tuona
aikana jälleen kolmella.
Vilkkaimman keskustelun herätti
esitys kokoontumiskertojen tihentämisestä nykyisestä viidestä vuodesta.
Todettiin tällaisten kokoontumisten
suurimman annin olevan kadettiveljien
tapaamisen lisäksi maanpuolustustietojen ajantasaistaminen. Olemmehan
reserviläisyydestämme huolimatta
edelleen ympäröivän yhteiskunnan
mielestä alamme asiantuntijoita ja
meidän puoleemme käännytään Puolustusvoimia käsittelevien uutisten
tiimoilta. Kurssitoimikunta saikin
tehtäväkseen suunnitella lähivuosien
kokoontumisia ainakin vuosittaisiksi.

Kuva Jääkäri Anti Kurkinen.

adettikurssi 54 vietti kurssikokouksensa 15. toukokuuta
2013 tutustumalla Lahteen
ja puolustusvoimauudistuksessa lakkautettavaan Hämeen Rykmenttiin.
Päivä aloitettiin lounaalla perinteikkäällä Lahden upseerikerholla,
jonne määräaikaan mennessä ilmestyi
34 kadettiveljeä. Lisäksi joukko poissaolijoita oli lähettänyt tervehdyksensä, Svantte aina Nicaraguasta saakka.
Lounaan jälkeen otettiin kerhon edessä
oheinen perinteinen ryhmävalokuva.
Kokouspäivämme aluksi Hämeen
Rykmentin komentaja eversti Risto
Kolstela esitteli meille joukko-osastoansa ja sen tulevaisuudennäkymiä.
Totesimme, että kolkosta kohtalosta
huolimatta tunnelmat varuskunnassa
tuntuivat rauhallisilta.
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Seuraava suurempi kokoontuminen
tehdään kuitenkin aiemman suunnitelman mukaisesti vuonna 2015 kurssin
45-vuotiskokouksena Lappeenrannassa.
Kurssikokouksen jälkeen vietimme pari tuntia mielenkiintoisella
Lahden kierroksella, jossa pääsimme
tutustumaan muun muassa kuuluisaan
suurmäkeen. Lopuksi nautimme vielä
upseerikerhon maittavan kurssipäivällisen.

Pekka Rapila
Kadetti 5457

ajankohtaista

Asevelvollisuus kansalaisoikeutena
”Asevelvollisuus kansalais
oikeutena”-seminaari järjestettiin
12. lokakuuta 2012 Maanpuolustuskorkeakoulussa. Seminaari liittyi
Kadettikunnan johtamaan ”Nuoret,
arvot ja maanpuolustus” -tutkimushankkeeseen. Seminaarihankkeessa
olivat mukana Kadettikunnan lisäksi
Maanpuolustuskorkeakoulu, Suomen
Reserviupseeriliitto, Poliisiammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja
Helsingin yliopiston Nuorisotutkimusverkosto sekä TNS Gallup.
”Asevelvollisuus kansalaisoikeutena” -seminaari pureutui viime syksynä aktiivisesti mediassakin käytyyn
keskusteluun nuorten syrjäytymisestä.
Seminaarijulkaisu sisältää seminaa-

riesitelmien lisäksi YTM Risto Sinkon
artikkelin ”20 vuotta upseereiden arvotutkimuksia”, jossa esitellään Kadettikunnan arvotutkimuksen 2012 tuloksia.
Seminaarijulkaisun on toimittanut
Maanpuolustuskorkeakoulun tiedottaja Mari Ukkonen. Kirja julkistettiin
Kadettikunnan maanpuolustusjuhlassa
23. maaliskuuta 2013 Vaasassa. Kirja
on julkaistu Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan
laitoksen julkaisusarjassa.
Julkaisu on luettavissa internetissä pdf-muodossa Kansalliskirjaston
”Doria” julkaisuarkistossa www.doria.
fi.

Kirveen kertomaa

L

auri Ovaska ja Pekka Majuri
ovat toimittaneet kadettikurssinsa (57. Kadettikurssi,
Ilmavoimien Kadettikurssi 57 ja 42.
Merikadettikurssi) juhlakirjan Kirveen
kertomaa. Kirja julkaistiin kurssin valmistumisen 40-vuotisjuhlatilaisuudessa
21. maaliskuuta 2013 Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa.
Kirja avaa lukijalle mielenkiintoisen kadetin näkökulman 1970-luvun
alun suomalaiseen yhteiskuntaan.
Kirjan artikkeleista välittyy kuva
kadettien koulutuksessa vallinneesta

hengestä ja ajatusmaailmasta. Kuvatoimittaja Kari Väisänen on onnistunut kuvavalinnoissa ja kuvat todellakin
kertovat enemmän kuin tuhat sanaa.
Kirja on arvokas lisä kadettikurssien koulutuksen, kadettielämän ja
perinnetietouden matrikkelikirjastossa.
Julkaisussa on 357 sivua, ja kirja on
painettu Hansaprint Oy:ssä Vantaalla.
ISBN 978-952-93-1910-7.

Kenttäkeittimiä jo vuodesta 1929

www.teuvan.com

Risto Rautavirta

Risto
Rautavirta
Myyntijohtaja,
Evl evp
Risto
Rautavirta
Myyntijohtaja, Evl evp

Puhdistamontie 26,
05840 Hyvinkää
Myyntijohtaja,
Evl evp
Gsm 0400 569 229 • Puh. 019 460 3600 • Fax 019 434 920
www.suomenterastekniikka.ﬁ • risto.rautavirta@mavatech.com
Puhdistamontie 26
05840 Hyvinkää

Puhdistamontie 26
05840 Hyvinkää
www.suomenterastekniikka.ﬁ
www.suomenterastekniikka.ﬁ

Gsm 0400 569 229
Puh. 019 460 3600
Gsm 0400 569 229
Fax 019 434 920
Puh. 019 460 3600
risto.rautavirta@mavatech.com

Isänmaa tarvitsee puolustajansa – upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa – Upseeriliiton.
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Rakennushistoriaselvitys
Munkkiniemen Kadettikoulusta

M

unkkiniemen pensionaatti oli arkkitehti
Eliel Saarisen viimeisimpiä Suomeen toteutuneita hankkeita. Pensionaatti ja
saman kadun varrelle rakennetut
Hollantilaisentien rivitalot olivat
myös Saarisen ainoat konkreettiset toimeksiannot, jotka
seurasivat hänen vuonna 1915
valmistuneesta suurisuuntaisesta
Munkkiniemen-Haagan kaupunkisuunnitelmastaan.
Tyyliltään keskieurooppalaista jugendklassisismia edustava uudenaikainen pensionaatti ehti
toimia alkuperäisessä käytössään vain

muutamia vuosia, 1919-22, kunnes se
konkurssiin ajautuneena lunastettiin
valtiolle ja muutettiin Kadettikouluksi. Kadettikouluna se toimi vuoteen

Kehitämme palvelujamme
ja ratkaisujamme
aktiivisesti yhteistyössä
asiakkaidemme,
sidosryhmiemme ja alan
muiden toimijoiden kanssa.

www.senaatti.fi
Kylkirauta 2/2013
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1940 saakka, minkä jälkeen
siitä tehtiin Ilmavoimien esikunta. 1970-luvun puolivälissä rakennus muutettiin Valtion
koulutuskeskukseksi. Nykyisin
Munkkiniemen koulutustalona
tunnetussa rakennuksessa toimii
HAUS-kehittämiskeskus Oy ja
Tullikoulu.
Rakennushistoriaselvitys
laadittiin keväällä vuonna 2012
Arkkitehtitoimisto Schulman
Oy:ssä tekijöinä arkkitehdit
Johanna Luhtala ja Markus
Manninen sekä arkkitehti ylioppilaat
Kerttu Loukusa ja Pyry Vihanninjoki.

ajankohtaista

Kostian virran taistelu 1719 -seminaari
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry järjestää yhdessä Pälkäneen
kunnan kanssa perjantaina 26. heinäkuuta 2013 Nuijan talossa
(Onkkaalantie 102, 36600 Pälkäne) Kostian virran 1713 taistelua
käsittelevän yleisöseminaarin.
Iltapäivän ohjelma
13.00–13.10

Seminaarin avaus

13.10–14.10
		

Narvan ja Pultavan taistelut
Dosentti Antti Kujala

14.10–15.00
		

Suuri Pohjan sota ja Isonvihan aika Suomessa
VTK Matti J. Kankaanpää

15.00–15.30

Kahvitauko

15.30–16.15
		

Kostian virran taistelun kulku ja merkitys
Professori Aki-Mauri Huhtinen

16.15–16.45
		

Battle of Pälkäne
Aleksei Blandov, post grad student

16.45–17.00

Seminaarin päätös

Vapaa pääsy. Tervetuloa kesäiselle Pälkäneelle!

Oletko tutustunut Marskin Majaan Lopella?

K

adettikunta on mukana Suomen
Marsalkka Mannerheimin
Metsästysmajayhdistyksessä.
Marskin Maja on mielenkiintoinen
ja historiallinen vierailukohde, joka
sopii hyvin perheille, kadettipiireille ja k adettikursseille. Alueella on
museon ja ravintolan lisäksi käytettävissä kokous- ja ryhmätyötiloja. Lisätietoja Marskin Majan historiasta on
osoitteessa www.marskinmaja.net ja
alueen palveluista osoitteessa www.
marskinmaja.fi.
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Meclift solutions for domestic & international operations

Meclift valtaa maailmaa
ainoa 16 tonnia nostava trukki, joka
pystyy toimimaan myös standardikonttien sisässä. Tämä ominaisuus
tekee trukista ylivoimaisen laitteen
konttien purkuun ja lastaukseen.
Se nostaa myös 20’ kontit kuuden
metrin korkeuteen, jolloin konttien
pinoaminenkin on tehtävissä samalla laitteella kustannustehokkaasti.

Kuva Jouko Suikkari.

Suomen viennin supistuessa kasvattavat innovatiiviset
valioyritykset kuitenkin vientiään laadukkailla
tuotteillaan. Materiaalinkäsittelylaitteita valmistava
pirkanmaalainen perheyritys Oy Meclift Ltd on tästä
oiva esimerkki, referenssiasiakkaina ovat muun
muassa Suomen puolustusvoimat ja Nato.

T

ampereella ja Kangasalla toimiva yritys työllistää
kotimaassa 40 henkilöä.
Yrityksen tuotteilla operoidaan
yli kahdessakymmenessä maassa
kaikilla mantereilla. Maailmanlaajuinen edustajaverkosto vastaa
paikallisesti myynnistä, huollosta
ja jälkimarkkinoinnista. Asiakkaina
ovat raskaita taakkoja tai kontteja
käsittelevät logistiikka-alan toimijat,
kuten satamat, teollisuuslaitokset,
kuljetusliikkeet ja eri maiden puolustusvoimalogistiikka.

Liikeidea
Olavi Savolainen osti vuonna 2003
Mecliftin osaksi omaa Kangasalan
Pajamäki -yritysryhmäänsä, jonka
ydinosaamiseen kuuluivat erilaiset konepajateollisuuden työt,
haalaukset sekä teollisuuden kun-

nossapitotyöt. Savolainen näki
Meclift-tuotteiden täydentävän
hyvin jo olemassa olevaa kokonaisuutta sekä tuotteidensa kansainvälisen potentiaalin. Hän päätti
panostaa merkittävästi tuotekehitykseen ja kansainväliseen markkinointiin.
Strategiassa keskityttiin kapean
sektorin raskaaseen materiaalinkäsittelylaitteistoon. Tämä johti
yrityksen nykyiseen tuoteperheeseen, joka on varsin kattava ja sen
ns. niche-tuotteiden nähdäänkin
täyttävän nyt hyvin erilaiset materiaalinkäsittelytarpeet.

                          Kuva Tapio Niitynperä.

”Pystymme myös räätälöimään
tuotteitamme asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti, mikä nostaa
asiakaspalvelumme hyvin korkealle tasolle”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Olavi Savolainen. ”Eri
lisälaitteita vaihtamalla asiakas saa
ML1612R-trukistaan hyvin monipuolisen koneen, jolla mm. pieni
teollisuuslaitos selviää kaikista materiaalinkäsittelytarpeistaan”, jatkaa
Savolainen.
Suomen puolustusvoimien käytössä olevat Meclift™ ML1612R

Päätuote
Mecliftin tuotteet ovat innovatiivisia ja kilpailukykyisiä. Yrityksen päätuote Meclift™ ML1612R
-kurotustrukki on mm. maailman
Kuva Jouko Suikkari.

Meclift solutions for domestic & international operations
kontin lastaus että purku. Lisäksi
sillä voidaan käsitellä koko kontteja,
siirtää niitä vaikka rekan kyytiin ja
kyydistä tai pinota kontteja kolme
päällekkäin. Näin monipuolinen laite
rationalisoi monta muuta työvaihetta ja -konetta pois logistisesta
ketjusta.

Tulevaisuus

Toimitusjohtaja Olavi Savolaisen ja logistiikka-insinööri Marko Hentilän
yhteistyö tuottaa Puolustusvoimille parhaat lastinkäsittelylaitteet.

-trukit on varustettu muun muassa
tuplahaarukoilla, joilla pystytään
käsittelemään samanaikaisesti jopa
kahdeksaa EUR-lavaa. Puolustusvoimien käyttämiin lisälaitteisiin
kuuluvat myös mm. lentopalettihaarukat sekä puskulevy ja kauha, joita
käytetään erilaisiin kunnossapitotöihin. Lisäksi ollaan kehittämässä
mm. taisteluvaurio-ajoneuvojen siirtoon lisälaitteena 16 t:n vinssiä, jolla
voidaan nostaa 16 000 kg kuuden
metrin korkeuteen. Uutena on
tulossa myös vaaka, joka punnitsee
kuormat trukkihaarukoilla.
Ku ro t u s t r u k k i M e c l i f t ™
ML1612R on varsin monikäyttöinen
laite kansainvälisissä operaatioissa.
Se on hyväksytetty kuljetettavaksi
C-17- ja C-5-rahtilentokoneissa,
mikä mahdollistaa kurottajan viennin kotimaasta kansainvälisiin operaatioihin. Tällöin voidaan omalla
kalustolla hoitaa kaikki materiaalinkäsittely sekä nosto- ja huoltotyöt
kohteessa. Mecliftin kurotustrukkiperheeseen kuuluvat myös 30 ja
50 tonnia nostavat versiot.

tavalla painavat kivet (yli 20 tonnia)
kontteihin, herätti se suurta huomiota. Konttien saavuttua vastaanottajilleen Italiaan Marina di
Carraran satamaan ihmettelivät
italialaiset, kuinka kivet oli lastattu
kontteihin.
Tiedon Mosambikista saatuaan
italialaiset tilasivat pian samanlaista
Meclift-kalustoa konttien purkuun.
Näin tarina kertoo olennaisen:
samalla laitteella onnistuu sekä

Mecliftin tavoitteena on kehittää
tuoteperhettään jatkuvasti. Yritys
haluaa löytää erilaisille asiakkailleen juuri kunkin tarpeita vastaavan materiaalinkäsittelyratkaisun.
Logistiikka-insinööri Marko Hentilä (FinMCC/MatLE) kertoo Puolustusvoimien olevan erinomainen
esimerkki asiakaskohtaisesta räätälöinnistä. Mecliftille esitettyjen
tarpeiden mukaan on yhteistyössä
sekä kehitetty että parhaillaankin
suunnitellaan juuri Puolustusvoimille parhaiten soveltuvia lisälaiteprototyyppejä.
Mecliftin tuotteista vientiin
menee yli 90 prosenttia, mikä
edellyttää yritykseltä jatkuvaa
kansainvälisen edustajaverkoston
laajentamista ja kehittämistä maailmalla.

Tapio Niitynperä

Tuotteet myyvät itsensä
Mecliftin kansainvälistyminen
lähti liikkeelle nousujohteisesti.
Mosambik oli yrityksen ensimmäinen vientimaa. Kun Beiran satamassa lastattiin ennennäkemättömällä

Tuplahaarukoilla kahdeksan EUR-lavaa konttiin.

Kuva Jouko Suikkari.

ajankohtaista

Talvisodan kansallinen muistomerkkihanke etenee

T

alvisotayhdistys ry:n esityksestä valtioneuvosto on ottanut
vastuun talvisodan kansallisen
muistomerkin aikaan saamisesta ja
antanut sitä koskevan toteuttamistehtävän opetus- ja kulttuuriministeriölle
sekä puolustusministeriölle. Lisäksi
Helsingin kaupunki on tehnyt päätöksen muistomerkin sijoittamisesta
Kasarmitorille. Yhdistys on myös
saanut merkittävää positiivista kannustusta kansalaisilta ja eri järjestöiltä.
Muistomerkin suunnittelukilpailu sai laajaa kiinnostusta, ja palkintolautakunnan tehtävänä on valita
257 ehdotuksen joukosta toteutettava
muistomerkki. Niistä valitaan jatkoon
korkeintaan kuusi työtä ja taiteilijoiden
nimet julkistetaan 20. kesäkuuta 2013.
Taiteilijat saavat täydentää ja tehdä pienoismallit töistään ja lopullinen valinta
tapahtuu 27. marraskuuta 2013.

Hanke saanut laajaa tukea
Puolustusministeriö sekä opetus- ja
kulttuuriministeriö ovat tukeneet vahvasti hanketta. Tuki on ollut ratkaisevan tärkeää projektin käynnistämiselle,
ja se on luonut sekä uskottavuutta että
näkyvyyttä hankkeelle. Hanke on
saanut positiivista näkyvyyttä myös
mediassa. Kulttuuriministeri Paavo
Arhinmäen päätöksellä asetettiin toimikunta muistomerkin toteuttamista
varten sekä osoitettiin 100 000 euron
määräraha, joka mahdollisti projektin
käynnistämisen, sihteerin palkkaamisen ja muistomerkin taiteellisen kilpailun toteutuksen.
Yhdistys on saanut merkittävää
tukea presidentti Martti Ahtisaaren
lupautuessa 13. maaliskuuta 2012
hankkeen suojelijaksi. Hankkeen taustavoimana on myös toimitusjohtaja
Matti Vanhasen johtama 26 suomalaisen vaikuttajan muodostama neuvottelukunta, jossa on myös ay-liikkeen
edustus. Eduskunnan puhemies Eero
Heinäluomaa on informoitu hankkeesta, ja hänen suhtautumisensa on ollut
erittäin myönteistä.

Kylkirauta 2/2013

Talvisodan virtuaalinen
tietokeskushanke myös
myötätuulessa

valmistelut ovat käynnistyneet yhteistoiminnassa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Yhdistyksen toinen mittava projekti on toteuttaa monikielisenä tietokeskuksena ”Talvisodan virtuaalinen
tietokeskus” yhteistoiminnassa Helsingin Suomalaisen Klubin kanssa. Se
liitetään ”Suomen sähköiseen muistiin”
marsalkka Mannerheimista, arkkiatri
Ylpöstä sekä säveltäjämestari Sibeliuksesta kertovien aineistojen yhteyteen.
Yhdistys on selvittänyt asiantuntijoiden saamista hankkeeseen, venäläisten
tutkijoiden mahdollista osallistumista
sekä myös venäläisen aineiston saamista käyttöön. Tällä hetkellä käsikirjoituksen runko on valmis, tietotekninen
ratkaisu on valmisteilla ja demoversio, jolla tietoteknisten ratkaisujen ja
käsikirjoituksen keskinäinen soveltuvuus testataan, valmistuu syksyn 2013
aikana.

Muistomerkkihanketta
tuetaan keräyksin

Muita talvisodan
päättymisen
75-vuotismerkkivuoden
tapahtumia
Valtiojohdon, yhdistyksen sekä sen
tukena olevan neuvottelukunnan kanssa
on keskusteltu mahdollisista muista talvisodan päättymisen muistotilaisuuksien järjestämisestä. Yhdistys pitää
tarkoituksenmukaisena järjestää kaksi
sopivasti ajoitettua seminaaria, joista
toinen käsittelee talvisotaan johtaneita
syitä ja toinen sodan yhteiskunnallisia
vaikutuksia ja kotirintaman ponnisteluja. Lisäksi yhdistys on ehdottanut
valtioneuvoston kanslialle talvisodan
päättymisen johdosta pidettävää kansalaistilaisuutta, joka olisi muistomerkin
paljastustilaisuuden jälkeen iltapäivällä 13. maaliskuuta 2015. Tilaisuuden
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Muistomerkkihankkeen kokonaishinta tarkentuu viimeistään vuoden 2014
alussa, kun toteutettava taideteos,
taitelija palkkioineen, teoksen materiaali, perustus- ja muut kustannukset
selviävät. Keskeistä tällä hetkellä on
hankkeen rahoituksen varmistaminen
kansalaisten hankkeeseen osoittaman
suuren mielenkiinnon vuoksi. Sitä
varten on valmisteilla muistomerkkimitali, jonka myynnillä on tarkoitus
rahoittaa hanketta. Samoin toteutetaan
muitakin keräysmuotoja ja vastaanotetaan lahjoituksia. Hankkeen rahoitus
toteutetaan tasaosuuksina Talvisota
yhdistyksen, Helsingin kaupungin ja
valtion kesken.
Yhtenä keräysmuotona on tarkoitus toteuttaa ”Talvisotahiihto”, johon
on mahdollisuus osallistua 105 päivän
aikana 30.11.2014 – 13.3.2015. Tapahtumaan tulee pieni osallistumismaksu,
jolla tuetaan sekä järjestävää organisaatiota että muistomerkkihanketta ja
virtuaalisen tietokeskuksen toteutusta.
Tätä koskevat neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä eri urheiluliittojen sekä
maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Ossi Kettunen
Eversti 			
Talvisotayhdistyksen vara
puheenjohtaja
Lisätietoja: https://sites.google.com/
site/talvisotayhdistys/

SOTAMUSEO

Kruununhaka
Suomenlinna

ELÄYDY SUOMEN SOTAHISTORIAAN HELSINGISSÄ!

Sukellusvene Vesikko
Entisöity suomalainen sukellusvene
Tykistölahti
Suomenlinna, Helsinki
avoinna 8.5.–31.8.2013
päivittäin 11–18
0299 530 260

Hakkapeliitoista rauhanturvaajiin
Perusnäyttely
Liisankatu 1
Kruununhaka, Helsinki
avoinna toistaiseksi
ti–to 11–17, pe–su 11–16
0299 530 259

Autonomiasta Atalantaan
Näyttely Suomen sotahistoriasta
Sotamuseon Maneesi, Iso-Mustasaari
Suomenlinna, Helsinki
avoinna 8.5.–30.9.2013
päivittäin 11–18
0299 530 261

Hinnat: 5 / 3 / 12 €
varusmiehet, puolustusvoimien henkilökunta,
sotaveteraanit ilmaiseksi
www.sotamuseo.fi

Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna.
Puh. (03) 682 4600, www.museomilitaria.fi

SUOMEN JÄÄKÄRIMUSEO
KAUHAVAN KORTESJÄRVELLÄ

Museossa kerrotaan jääkäriliikkeen
syntyvaiheista, toiminnasta ja sen
merkityksestä Suomen itsenäisyydelle.
Vaihtuvia näyttelyjä ja museokauppa.
Museo avoinna ti-ke klo 12-16, 15.6.-15.8. ti-su klo 11-17
Pääsymaksu
aikuiset 2,50 €, lapset 1,50 €
Puhelin
06 2412 9841, 040 148 4420
Email
suomen.jaakarimuseo@kauhava.fi
www-sivusto
www.kauhava.fi/jaakarimuseo

PAINOMeNeTeLMä

LeHDeN JULKAISIJA

Kadettikunta ry, Eino Leinon katu 12 E 64,
00250 Helsinki, Puh. (09) 490 932

Offset

PääTOIMITTAJA

210 x 297 mm, sivumäärä n. 72 sivua

TILAUKSeT

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

Komentaja Juha-Antero Puistola

Kadettikunta ry, Sabina Krogars
Puh. (09) 490 759, sabina.krogars@kadettikunta.fi
ILMOITUSMyyNTI JA AINeISTOT

MilMedia Oy
Nissintie 30, 02780 Espoo
Puh. +358 40 718 8888
milmedia@milmedia.fi

PAINOPINTA-ALA
TAITTO

ILMeSTyMIS- JA AINeISTOAIKATAULUT

Nro aineisto ilmestyy
1
11.2.
8.3.
2
27.5.
20.6.
3
16.9.
11.10.
4 25.11.
20.12.

PAINOPAIKKA

Kirjapaino Uusimaa, Teollisuustie 19, 06150 Porvoo
Tuotantovastaava Saija Sihvola, puh. 020 770 3648,
saija.sihvola@lehtiyhtyma.fi

LevIKKI

Noin 7000 kpl, Jäsenjakelu 5400 kpl kadeteista kenraaleihin. Ilmaisjakelussa mm. puolustushallinnon ja Rajavartiolaitoksen päättäjät, ministerit, kansanedustajat,
pääkirjastojen lukusalit, sotilaskodit, sotilasopetuslaitokset ja lehdistö

Puolustusbudjettiin sisältyy mm. kotimaisen
puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja
kansainvälistymisen tukeminen! Ilmoittaudu
mukaan!

A

B

C
D
E

F
F

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
KOKO

Teiss on taiston tulta peistä kylmyyttä myös Kylkiraudan
(Eino Leino)

KadeTTIKunTa
– volynTary worK for naTIonal defence
sInce 1921
Tutustu Kadettikunnan kotisivuihin ja multimediatuotteisiin
osoitteessa www.kadettikunta.fi

sisäkannet
takakansi
A 1/1 sivu
B 1/2 sivu
C 1/4 sivu (v)
D 1/4 sivu (p)
e 1/8 sivu
F 1/16 sivu

LeveyS x KOrKeUS

4-värI

210 x 297 mm
210 x 297 mm
165 x 260 mm
165 x 125 mm
165 x 60 mm
80 x 125 mm
80 x 60 mm
80 x 27 mm

1 600 €
1 800 €
1 400 €
900 €
550 €
530 €
350 €
250 €

Ilmoittamalla Kylkiraudassa tuet samalla Kadetti
kunnan maanpuolustusaatteellista työtä naisten
ja nuorten parissa!

ajankohtaista

Santahamina – sinivalkoinen saari
Jarmo Nieminen
Santahamina – sini
valkoinen saari
Maanpuolustuskorkea
koulu, Sotahistorian
laitoksen julkaisusarja 2
N:o 19
Helsinki 2012, sivuja 389
ISBN 978-951-25-2360-3

T

ietokirjailija, everstiluutnatti evp Jarmo Nieminen on laatinut teoksen,
jonka kehumisessa superlatiivit
ovat loppua kesken. Niin teksteiltään kuin kuvitukseltaankin
mielenkiintoinen teos johdattaa
lukijansa varuskuntasaaren sotilashistoriaan alkaen Suomen
itsenäistymisen ajoista ja päätyen nykypäivään sekä arviointiin
Santahaminan tulevaisuudesta.
Kirja kruunaa Maanpuolustuskorkeakoulun Santahamina-teossarjan,
jossa aiemmin ovat ilmestyneet Marko
Niemisen teos Santahamina – Viaporin
linnoituksen itäinen lukko (2008) sekä
Jarmo Niemisen teos Santahamina –
Sotilassaaren luontoaarteet (2009).
Sarjaa voi lämpimästi suositella sekä
omaan kirjahyllyyn että lahjaksi.
En ota kantaa siihen, täyttääkö työ
tutkimukselle asetetut kriteerit, mutta
ainakin aiheesta kiinnostuneille se on
erinomainen tietokirja. Lähdeluettelo
osoittaa oikeaksi havainnon, jonka jo
tein omin silmin palvellessani Santahaminassa vuosina 2006–2009: Nieminen on tehnyt valtavan työmäärän
hakiessaan aineistoa ja valokuvia kirjaansa. Kunnianhimoisesti hän on myös
halunnut tallentaa jälkipolville kaiken
löytämänsä Santahaminaan liittyvän
materiaalin. Tässä ehkä piilee teoksen
ainoa heikkous – paikka paikoin tavaraa on vähän liikaakin.
Yli vuosisadan ajan Santahaminaa isännöineen venäläisen sotaväen
poistuttua saarelta vuonna 1918 Santahamina tarjosi aluksi tukikohdan
ensimmäinen maailmansodan aikana
Suomen aluevesille laskettujen merimiinoitusten raivaajille. Samaan vuo-

teen liittyy myös noin puolen vuoden
pituinen synkkä jakso, jolloin nykyisen aliupseerikoulun kasarmin ja 86:n
päätepysäkin alueella toimi vapaus
sodan jälkeinen punavankileiri.
Ensimmäinen pysyvämpi jalka
väkijoukko Santahaminassa oli Lapuan
pataljoona, joka kasarmoitiin saarelle keväällä 1919. Siitä alkaen ovat
pääkaupungin turvaksi koulutettavat
suomalaiset jalkaväkisotilaat pöllyttäneet saappaillaan Saharan hiekkaa.
Eivätkä ainoastaan jalkaväkisotilaat,
sillä jälkensä sotilassaaren historiaan
ovat painaneet myös Suomen Ilma(ilu)
voimat, hyökkäysvaunu- ja radiojoukot sekä monet muut Puolustusvoimien
aselajiyksiköt. Kadettien kiiltonahkakengät ovat piirrelleet kuvioitaan Santahaminan parketteihin vuodesta 1941
alkaen.
Santahaminan sotilaallinen merkitys osana pääkaupunkiseudun
puolustusta konkretisoitui jokaiselle
helsinkiläiselle, kun Neuvostoliitto
aloitti Suomen suurpommitukset helmikuussa 1944. Santahaminan raskas
ilmatorjuntapatteri oli itä-kaakosta
lähestyvien pommituslentojen painopistesuunnassa. Sen ampumat torjunnat
olivat osaltaan estämässä neuvosto-
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koneita pudottamasta tappavia
pommilastejaan keskikaupungille. Saari oli tärkeä myös
meripuolustuksen tukikohtana.
Ohjuskauteen pääkaupungin
ilma- ja meripuolustuksessa
siirryttiin 1980-luvulla.
Tänä päivänä saaren merkittävimmät käyttäjät ovat Kaartin
Jääkärirykmentti ja Maanpuolustuskorkeakoulu, joka tulee
lähivuosina keskittämään lähes
kaiken toimintansa Santahaminaan. Vaikka saaren strateginen
merkitys onkin kylmän sodan
ajoista vähentynyt, se on edelleen korvaamaton sotilastukikohta. Toisin kuin taannoisessa
vaalimainoksessa annettiin
ymmärtää, Santahaminassa asuu
myös ihmisiä. Vuoden 2012
alun väkiluku oli 482 henkilöä.
Saarella toimii oma koulu ja
päiväkoti.
Santahaminasta ei voi puhua
eikä kirjoittaa ottamatta kantaa sen
tulevaisuuteen. Tällä kertaa Nieminen
ei puhu itse, vaan panee muut puhumaan. Kantansa saavat lausua niin
poliitikot, kaupunkisuunnittelijat kuin
sotilaatkin. En ryhdy erittelemään näitä
lausuntoja, koska ne ovat luettavissa
teoksesta. Vanhan viisauden mukaan
leivän syömisellä ja tiettyjen laulujen
laulamisella on vissi yhteys. Yhdyn
tähän viisauteen toteamalla isänmaan
puolustuksen olevan niin arvokas asia,
että sitä ei saisi käyttää sen enempää
poliittisena kuin minään muunakaan
keppihevosena. Santahaminan sotilaallinen merkitys loppuu vasta sinä päivänä, jona tehdään päätös, ettei Suomea
enää lainkaan puolusteta sotilaallisesti.
Sellaista päätöstä ei minun tietääkseni
ole tekeillä.

Hannu Liimatta
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ajankohtaista

Paraatimarssi punaiseen pääkaupunkiin
Tuomas Hoppu
Vallatkaa Helsinki –
Saksan hyökkäys
punaiseen pääkau
punkiin 1918
Gummerus 2013, sivuja 403
ISBN 978-951-20-9130-0

H

uhtikuun 13. päivänä
tuli kuluneeksi 95 vuotta
Helsingin valtauksesta
vapaussodassa. Sopivasti merkkivuodeksi ilmestyi filosofian tohtori Tuomas Hopun teos Vallatkaa
Helsinki.
Hopun kirja on itse asiassa
perusteellinen arkisto- ja kirjallisuuslähteisiin nojaava tutkimus
aiheesta. Helsingin valtauksesta
on aiemminkin julkaistu muutamia kirjoja, mutta näin kokonaisvaltaiseen tutkimukseen en
muista ennen tutustuneeni. Miksi
kesti 95 vuotta tehdä ensimmäinen varsinainen tutkimus? Ehkä
syynä on se, että Helsingin valtaus oli
sotilaallisesti melko vaatimaton operaatio eikä se vaatinut suurta uhrimäärää.
Huomion on vienyt painopistesuunnan
ratkaisutaistelut Tampereella. Lisäksi
Helsingin valtauksen suorittivat pääasiassa vierasmaalaiset, eli saksalaiset.
Tampereen taistelujen vielä riehuessa
kenraalimajuri Rüdiger von der Golzin
komentama Saksan Itämeren divisioona nousi maihin Hangossa 6. huhtikuuta
1918. Divisioona jatkoi Hangosta Karjaan ja Kirkkonummen kautta kohti Helsinkiä kohtaamatta juurikaan vastarintaa.
Helsingissä paikallinen punakaarti olisi
ollut valmis antautumaan tai luopumaan
Helsingistä taisteluitta, mutta henkeä
täynnä olleet agitaattorit vaativat aseissa
pysymistä. Aluksi saksalaisdivisioonan
Helsingin valtauksesta näytti tulevan
paraatimarssi punaiseen pääkaupunkiin,
mutta keskustaa lähestyttäessä myös punaisten vastarinta koveni. Saksalaisjoukkojen avuksi riensivät Helsingissä salassa
toimineet valkoiset ryhmät, joiden rooli
kaupungin valtauksessa jäi kuitenkin
melko vaatimattomaksi. Brest-Litovskin rauhansopimuksen velvoittamina
pääkaupungissa yhä oleilleet venäläiset
joukot tyytyivät seuraamaan tapahtu-
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mia Viaporista ja puolueettomuuslipuin
varustetuilta laivoilta. Vain viikko
Hangon maihinnousun jälkeen Helsinki
oli jo saksalaisjoukkojen ja suojeluskuntien hallinnassa.
Helsingin ympäristössä pyöräillessä
tulee joskus miettineeksi, miksi punakaarti ei täysimääräisesti hyödyntänyt
venäläisten ensimmäisen maailmansodan
aikana Helsingin suojaksi rakennuttamaa linnoitusjärjestelmää? Teoksessaan
Hoppu antaa pohdintaan osittaisen vastauksen.
Albergassa (Leppävaara) punakaarti taisteli jonkin aikaa kantalinnotteista, mutta luopui niistä saksalaisten
kierrettyä miehitetyt maastonkohdat.
Helsingin punakaarti oli vähälukuinen,
ja se oli kokoonpantu heikosta kouluttamattomasta aineksesta. Linnoitusten miehittäminen koko pituudeltaan
ei oikein edes ollut mahdollista, eikä
sotilaallisia taitoja omaavia johtajiakaan
juuri löytynyt. Toiseksi puolustajien oli
into jo laskenut siinä määrin, että monet
heistä hylkäsivät vallankumouksen ja
hipsivät vähin äänin koteihinsa. Koko
Helsingin puolustusta kuvaa ponnettomuus. Vasta kun saksalaisjoukkojen kärki saavutti Pitkänsillan, heräsi
punakaarti taistelemaan raivokkaasti.
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Lienevätkö monet ammusten
iskemät Pitkänsillan kivissä jälkiä
kevään 1918 taisteluista vai myöhemmistä Helsingin pommituksista?
Mielenkiintoista on huomata,
miten viime vuosina vapaussotanimitys korvataan yhä useammissa yhteyksissä nimellä sisällissota.
Punakapinasta tai luokkasodasta
puhumisesta on toki luovuttu jo
aiemmin. Mitä ilmeisimmin
vuoden 1918 tapahtumien värit
ovat alkaneet haalistua, kun
tapahtumista on kulunut jo liki sata
vuotta.
Vallatkaa Helsinki on kokonaisuudessaan mainio tunti tunnilta ja kortteli korttelilta etenevä
kuvaus, joka paikallishistoriikkina kiinnostaa varmasti ainakin
lehtemme helsinkiläisiä lukijoita.
Taistelukuvausten lisäksi Hoppu
kuvaa elävästi sekä helsinkiläisten
varsin seesteistä elämää punaisten
hallitsemassa kaupungissa että
sodan likapyykin selvittelyjä vankileireineen ja teloituksineen. Tekstiä tukevat
mukavasti vapaussodan aikaiset Helsingin kartat, joihin on numeroin merkitty
tekstissä esiintyvät taistelupaikat. Pieni
miinus täytyy antaa kirjan kuvituksesta,
joka on painettu suttuisesti mattapaperille
tekstin sekaan.

Ville Vänskä
Aiheeseen liittyvää
lukemista
Aapo Roselius: Isänmaallinen kevät –
vapaussotamyytin alkulähteillä, Tammi
2013, sivuja 285, ISBN 978-951-315821-7.
Vuoden 1918 sota jätti syvät jälkensä
suomalaiseen yhteiskuntaan. Eri tilanteissa oli koettu pelkoa, surua ja katkeruutta, mutta myös ylpeyttä, kunniakkuutta
ja eloon jäämisen riemua. Toisin kuin
monissa muissa sodissa, tämän sodan
vastapuolet eivät sodan päätyttyä vetäytyneet omien rajojensa taakse. Niin voittajien kuin voitettujenkin oli jatkettava
eloaan saman yhteisön jäseninä. Lue,
miten tässä onnistuttiin ja miten vapaussodan myytti aikanaan jalostui talvisodan
hengeksi.

ajankohtaista

Jatkosodan neuvostosotavangit
Arvo Myllymäki
Kurileiri
Sotavankileiri 24 ja
muut neuvostosotavankien erityisleirit
jatkosodan aikana
Minerva 2013, sivuja 283
ISBN 978-952-492-713-0

S

odan molempien osapuolten sotavangit olivat sodan
jälkeen arka aihe Suomessa. Erityisesti sodan jälkeisinä
”vaaran vuosina” ei haluttu ärsyttää suurta. Sittemmin sotavangeista on kirjoitettu useitakin teoksia.
Arvo Myllymäen teos poikkeaa
niistä erityisesti siksi, että siinä
käsitellään pääosin vain yhden
jatkosodan aikaisen sotavankileirin vaiheita.
Vuoden 1941 aikana vangiksi
otettiin 56 000 neuvostosotilasta. Näin suuren vankimäärään ei
ollut osattu valmistautua. Heikko
vastaanottovalmius, huono elintarviketilanne ja vankien kehno yleiskunto
aiheuttivat paljon ongelmia. Joulukuun
1941 ja toukokuun 1942 välisenä aikana
menehtyi yli 12 000 vankia. Koko jatkosodan aikana kuoli yhteensä yli 18 000
vankia. Luvut antavat käsityksen leirien
surkeasta tasosta.
Sekaannusta leireillä aiheuttivat
myös Päämajan järjestelyosaston ja Kotijoukkojen esikunnan keskinäiset suhteet
vankiasioissa. Leirit siirrettiin Päämajan
alaisuuteen vasta syyskuussa 1943.
Sotavankileirejä perustettiin ympäri
maata, myös valloitetuille alueille. Yli
tuhannen vangin leirejä oli vain muutama, mutta satojen vankien leirejä oli
toistakymmentä ja pieniä leirejä yli
sata. Maatilojen vangit mukaan luettuna
sotavankeja oli lähes jokaisessa Suomen
kolkassa.
Kurisotavankileiri 24 perustettiin
Kerimäen Riitasensuolle heinäkuussa
1942. Ensimmäiset vangit saapuivat
elokuussa 1942. Leirin sijoituspaikka
oli huono: maasto oli kosteaa ja leirille
johti huono tie. Vankeja oli työskennellyt alueella suonojituksessa ja turpeennostossa jo syksystä 1941 alkaen.
Kevääseen 1942 mennessä kehnot

majoitusolosuhteet, niukat ruoka-annokset ja raskas suotyö olivat aiheuttaneet jo
45 vangin kuoleman. Lisäksi 15 vankia
oli ammuttu kapinayrityksissä. Vanki
surmat tutkittiin kyläläisten ilmiantojen
perusteella. Tuomioistuinten ratkaisut
eivät kuitenkaan osoita tapahtuneen
mitään oikeusmurhaa. Sodan jälkeen
tapahtumista vaiettiin ehkä senkin
vuoksi, että epäillyt olivat suojeluskuntalaisia.
Sotavankitarkastaja, eversti Maximilian Spåre päätyi tarkastuskertomuksessaan 30. marraskuuta 1942 esittämään
leirin siirtoa Pohjanmaalle, jossa vankeja
oli aiemminkin työskennellyt lentokenttä-
ja satamatöissä. Leiri lähti muuttomatkalle tammikuussa 1943, ja se sijoitettiin
Vanhan Vaasan hovioikeuden metsikössä
sijaitseviin suojeluskuntapiirin parakkeihin. Maaliskuussa Päämaja antoi käskyn,
jonka mukaan leirille tuli lähettää ”karkurit sekä törkeämpiä kurinpitorikkomuksia
tehneet vangit”. Leirillä oli keskimäärin
500 sotavankia. Leirin aloitettua toimintansa Mustasaaressa vangit valittivat eversti Spårelle kurin ankaruutta.
Lentokenttä ei valmistunut sodan aikana,
mutta sitä voitiin käyttää sotilaskoneiden
laskeutumiskenttänä.
Sopimukset kielsivät kaiken mieli63

vallan, ja viranomaiset korostivat
vankien inhimillistä kohtelua.
Niillä ei kuitenkaan pystytty
estämään pilkkaa, uhkailua, lyömistä eikä laittomia ampumisia.
Jo leirille tullessaan vangit olivat
karkurin, niskoittelijan ja kiihottajan maineessa. Sotavangin
työpäivä oli 8–9 -tuntinen. Joulukuussa 1943 annettiin ohje, jonka
mukaan ulkotöiden pakkasraja oli
–15 astetta. Nälkä, ravinnon yksipuolisuus ja jopa ihmisravinnoksi
kelpaamattomuus muodostuivat
uhkaksi sotavangin elämälle. Tammikuussa 1942 muona-annos oli
2 800 kilokaloria. Vangeille tehtiin
erikoisruokina sotavankijuustoa ja
hylätyistä teurasjätteistä valmistettua makkaraa. Raskaaseen työhön
verrattuna ruokaa oli kuitenkin
niukasti. Kansainvälisen vertailutason ruoka täytti vasta vankien
kotiinpaluun kynnyksellä. Vuosina
1942–1945 leirillä menehtyi yhteensä 55 vankia. Maataloudessa,
turvesoilla, kylvötöissä, metsätöissä ja
Vaskiluodolla satamassa työskennelleiden vankien olosuhteet ja ruoka olivat
parempia kuin leirillä.
Jatkosodan JR 6:n vänrikkinä muistan, kuinka antautuneelle viholliselle
tarjottiin tupakkaa ja todettiin hänenkin
olevan ihminen. Sotavankien kohtelu
ei kuitenkaan Suomessakaan täyttänyt
esimerkiksi vuonna 1922 allekirjoitetun
Haagin yleissopimuksen määräyksiä.
On hyvä, että totuus kerrotaan. Tilanne
ei kuitenkaan ollut helppo leirien johdolle eikä henkilökunnalle. Teoksen tekijä
ansaitsee työstään kiitoksen. Suosittelen
kirjaa historiasta kiinnostuneille.

Olli Vuorio
Aiheeseen liittyvää
lukemista
Hussein al-Maadidi: 361 päivää helvetissä. Irakilaistoimittajan tie läpi Abu
Ghraibin ja muiden vankiloiden.
Valitettavasti kurileirejä on olemassa
myös tällä vuosituhannella. Silminnäkijä
ja -kokija kertoo, millaista oli elää keskellä ihmisoikeusloukkauksia ja järjetöntä
väkivaltaa Irakissa vuonna 2003.
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Upseerin kasvukertomus
Norman Schwarzkopf
It doesn’t take a Hero
Bantam Books 1992,
sivuja 678
ISBN 978-085-750168-4

N

orman Schwarzkopfin
omaelämäkerrallisen
teoksen nimi tulee eräästä hänen haastattelulausumastaan:
”It doesn’t take a Hero to order
men into battle. It takes a hero to
be one of those men who go into
battle.” Se on näpäytys ylempien
esikuntien kasvottomille käskijöille
ja Pentagonin haukoille. Samalla
se viittaa hänen omaan, johdonmukaisesti urallaan edenneen
upseerin kasvukertomukseensa.
Komentajan tehtäviin ei synnytä,
vaan niihin kasvetaan. Kertomuksessa ei ole kysymys ylenpalttisesta
tai tyhmänrohkeasta sankaruudesta
vaan pikemminkin uutteruudesta ja
upseerin ammatille antautumisesta.
Schwarzkopf tarjoaa lukijalle
kokemuksiaan johtamisesta ja ohjeitaan eri tehtävätasoille. Kantavana periaatteena on huolenpito alaisista,
unohtamatta heidän perheitään ja läheisiään. Monen muun arvostetun komentajan
tapaan Schwarzkopf korostaa oppimista
harjoittelun kautta. Taistelussa virheisiin
ei ole varaa, vaan ne on tehtävä muualla.
Toiminnassaan epäonnistuneen johtajan
pitää saada analysoitu palaute ja mahdollisuus uusia suoritus oikein. Virheistään
oppineesta johtajasta voi tulla taistelun
paras johtaja.
Omaelämäkertakirjoittajan vaarana
on turruttaa lukija oman itsensä erinomaisuudella. Schwarzkopf ei siihen sorru.
Kirjassa nimetään joukko esimiehiä ja
kollegoja, joilta kirjoittaja kertoo erityisesti saaneensa oppia ja vaikutteita. Hän
ei kaihda kehua myöskään alaisiaan.
Mielenkiintoinen nimi kirjassa on John
Warden, jonka Schwarzkopf sai avukseen
suunnittelemaan Persianlahden sodan
ensimmäisen vaiheen ilmasodan tavoitteita. Wardenin ”ympyrät” tulevat sittemmin
tutuiksi suomalaisessakin strategisessa
ajattelussa. Nimeltä on mainittu myös
suomalaistaustainen Carl Vuono. Pitkä
ystävyys sai kuitenkin särön Persianlahden sodassa, jolloin Schwarzkopf ei
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mielestään saanut riittävää tukea maavoimien esikuntapäällikkönä toimineelta
Vuonolta.
Scwarzkopf vakuuttaa olleensa sotilasurallaan tiimipelaaja ja aina ehdottoman lojaali esimiehilleen. Hän tuo esiin
katkeria kokemuksiaan Vietnamissa ja
Grenadassa, kun komentajat joutuivat
toimimaan ulkoa tulleen painostuksen ja
epäpätevän ohjauksen alaisina. Saman
asian kanssa hän joutui painimaan myös
Persianlahden sodassa. Schwarzkopf
kertoo, ettei hän olisi kyennyt johtamaan
Persianlahden sotaa menestykselliseen
lopputulokseen ilman tiivistä yhteistyötä
presidentin lähimmän sotilasneuvonantajan Colin Powellin kanssa.
West Pointin käyneen upseerin poikana Schwarzkopfille oli jo nuorena selvää,
että hän pyrkii samaan opinahjoon. Koulu
ja sen jälkeiset ensimmäiset palvelusvuodet toivat kuitenkin pettymyksen toisensa
jälkeen. Toisen maailmansodan jälkeisessä Yhdysvaltojen armeijassa tuntui
olevan paljon korjattavaa sekä hengessä
että materiaalissa. Vaihtoehtoina oli joko
kääntää kaikelle selkänsä ja hakeutua
siviilitehtäviin tai jatkaa sotilasuralla ja
pyrkiä tehtäviin, joissa voisi vaikuttaa
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epäkohtien poistamiseen. Pitkän
tien kautta saavutetut itsenäiset komentajatehtävät antoivatkin siihen
mahdollisuuden. Lopulta hän oli jo
niin korkeissa tehtävissä, että menetti jälleen toiminnan vapautensa.
Schwarzkopfin sotilasuran
alkua leimaa kommunismin
leviämisen pelko. Hän hakeutui
kaksi kertaa Vietnamiin päästäkseen siellä ajamaan Yhdysvaltojen
etuja. Kotiinpaluu jälkimmäiseltä
komennukselta laukaisi moraalisen krapulan ja pettymyksen. Yhdysvalloissa laaja sodanvastainen
mielipide osoitti, ettei kansa ollut
sotaponnistelujen takana. Pääosa
ammattisotilaista lähti Vietnamiin
komennukselle ilman korkeampia
päämääriä ja palasi sen jälkeen
takaisin mukavaan elämäänsä.
Samaan aikaan heidän vietnamilaiset liittolaisensa taistelivat olemassaolostaan. Kirjassaan Schwarzkopf
selvittää tilinsä poliittisen päätöksenteon ja sodan käymisen välillä.
Iranissa neuvonantajana toimineen
isänsä mukana Schwarzkopf oli jo
poikasena päässyt tutustumaan Lähi-idän
kulttuuriin. Vieraan kulttuurin ymmärtämisestä ja kunnioittamisesta tulikin tärkeä
ohjenuora Schwartzkopfille, kun hän
toimi Yhdysvaltojen Central Commandin
komentajana vuodesta 1989. Eläköidyt
tyään vuonna 1991 Schwarzkopf
kommentoi kriittisesti Yhdysvaltojen
myöhempiä toimia Lähi-idässä.
Schwarzkopf kuoli vuonna 2012,
mutta hänen kirjansa on jäänyt elämään.
Kiehtova kirja, joka kestää lukemista useampaankin kertaan.

Jukka Röyti
Aiheeseen liittyvää
lukemista
Mark Owen & Kevin Maurer: Kova
päivä – Hyökkäys Osama Bin Ladenin
piilopaikkaan.
Kirja kertoo Yhdysvaltain laivaston
erikoisjoukkojen iskusta Osama Bin
Ladenin piilopaikkaan Pakistanissa toukokuussa 2011. Lue, miten isku valmisteltiin ja toteutettiin ja millaisia vaikeuksia
sen suorittamisessa oli.

ajankohtaista

Kirjalöytöjä hyllystäni
Tällä palstalla esitellään
teoksia, jotka ehkä ovat
painuneet unhon yöhön,
mutta joilla saattaisi yhä olla
lukijoilleen annettavaa.
Erwin Rommel
Jalkaväki hyökkää
Elämyksiä ja kokemuksia
Otava 1939, alkuteos 1937,
sivuja 398

K

irjoja, tarkemmin sanottuna sotakirjoja, on kertynyt
hyllyyni vuosien saatossa
liki kolme tuhatta nidettä. Totta
puhuen kirjakokoelmani ei ole enää
aikoihin mahtunut hyllyyni saati
edes yhteen osoitteeseen. Mistä
tämä kirjamania sai alkunsa? Vuonna
2002 Turussa palvellessani pääsin sattumalta käsiksi edesmenneen upseerin
kunnioitusta herättävään kotikirjastoon,
josta ostin koko joukon kiinnostavia kirjoja. Yksi ostamistani kirjoista oli Erwin
Rommelin Jalkaväki hyökkää.
Jalkaväki hyökkää (Infanterie greift
an) on Rommelin everstiluutnanttina
Potsdamin sota-akatemian opettajavuosinaan kirjoittama henkilökohtainen
muistelmateos ensimmäisestä maailmansodasta. Se julkaistiin Saksassa vuonna
1937. Suomessa kirja ilmestyi kapteeni
Sulo Suden suomentamana talvisodan
alla vuonna 1939. Yhdysvalloissa teos
ilmestyi vuonna 1943 nimellä Attacks!.
Kirjan suosiosta kertoo sekin, että pelkästään Saksassa sitä painettiin toisen
maailmansodan loppuun mennessä yli
500 000 kappaletta.
Erwin Rommel muistelee kirjassa vaiheitaan rynnäkköosaston päällikkönä sekä
vuoristopataljoonan komentajana Saksan
länsirintamalla, Romaniassa ja Italiassa.
Muistelmille tyypillisten tapahtumien ja
tuntemusten kuvaamisen sijaan teoksessa
kuvataan Rommelin käyttämiä menestyksellisiä jalkaväkitaktiikoita, jotka toivat
hänelle tuon ajan korkeimman kunniamerkin Pour le Mériten. Kirjaa käytettiin
oppikirjana Saksan sotilasopetuslaitoksissa, ja Suomessakin sitä luettiin ahkerasti.
Eversti (myöhemmin kenraalimajuri)
Erkki Raappanan kerrotaan jakaneen itse

ostamiaan kappaleita upseeriensa luettavaksi talvisodan kynnyksellä. Legendan
mukaan amerikkalaiskenraali George S.
Patton olisi saavuttanut voittonsa Rommelista Pohjois-Afrikassa luettuaan Rommelin teoksen ja ymmärrettyään hänen
taktisen ajattelunsa.
Jalkaväki hyökkää kuvastaa hyvin
maailmansotien välissä Suomessakin vallalla ollutta hyökkäyshenkisyyttä ja taktisia periaatteita: hyökkäys on vahvempi
taistelulaji ja ainoa, joka johtaa ratkaisuun. Muita kirjan taktisia oivalluksia on
muun muassa rynnäkköosastotaktiikka,
jonka avulla pienellä miesmäärällä voitiin
saavuttaa huikeita voittoja, suuria vankimääriä ja mahdottomilta tuntuvien linnoitusten valtauksia pienin omin tappioin.
Rommelin kirjassa kuvaama rynnäkköosastotaktiikka kuulostaa suomalaisesta
perin tutulta ja järkevältä – pienellä joukolla pidetään rintamasuunnassa kovaa
meteliä ja päävoimat suunnataan saartoliikkeellä puolustajan suojaamattomaan
sivustaan. Taktisina periaatteina Rommel
kuvaa käyttämäänsä taktiikkaa harhauttamisena, nopeutena, yllätyksenä, syvinä iskuina ja vihollisen murskaamisena. Nämä
olivat vallankumouksellisia oivalluksia
ensimmäisen maailmansodan kovin jäykässä ja massamaisessa suurstrategiassa.
Hyvän mausteen kirjalle antaa Rommelin viileän analyyttinen tapa tehdä
johtopäätöksiä kuvatuista taisteluista.
Jokainen luku päättyy havaintoihin, kuten
”…lapio on hyökkäyksessä yhtä tärkeä
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kuin kivääri. Lapiota on mieluummin käytettävä liian paljon kuin
liian vähän. Se työ säästää verta.”
Suomenkieliseen laitokseen suomentaja, kapteeni Susi, on lisännyt omat Suomen olosuhteisiin
sovelletut kommenttinsa Rommelin
havainnoista: ”Omaako puolustuksemme tosiaankin syvyyttä siellä,
missä sitä tarvitaan? Olemmeko
ottaneet huomioon lapion ja hakun
tehokkaan käyttötarpeen? Millaisessa maastossa todennäköinen
vastustajamme on koulutettu hyökkäämään ja millaisessa maastossa
sekä olosuhteissa sen hyökkäysväline pääsee oikeuksiinsa?” Analyysi puna-armeijan kyvystä hyökätä
leveällä rintamalla ja syvin iskuin
Suomen harvateisessä maastossa
osui nappiin. Toinen mielenkiintoinen piirre kirjassa on italialaisen
vihollisen sankarillisuuden ylenpalttinen
kehuminen, joka on ristiriidassa kuvattujen massa-antautumisten ja heikon vastarinnan kanssa. Tämän on sanottu olevan
Saksan propagandakoneiston kirjaan
tekemä korjaus, jolla haluttiin säilyttää
hyvät suhteet Mussolinin johtamaan
fasistiseen Italiaan.
Jalkaväki hyökkää teki suuren vaikutuksen ei pelkästään minuun, vaan myös
ensimmäisen maailmansodan jalka
väkitaistelija Adolf Hitleriin. Kirja siivitti
osaltaan sotakorkeakoulua käymättömän
Rommelin uraa aina sotamarsalkaksi asti.
Rommelin suunnitelmissa oli kirjoittaa
myös toinen teos, Panssarit hyökkäävät
(Panzer greift an), mutta toisen maailmansodan myllerryksessä kirjoitustyö
jäi kesken.
Rommelin kirjan monet taktiset viisaudet ovat päteviä vielä 2000-luvun
toisella vuosikymmenelläkin. Monet
johtopäätökset, kuten esimerkiksi puolustuksen syvyyden kasvattaminen
liikkeellä sekä asemien vaihtaminen tai
tyhjentäminen aika ajoin epäsuoran tulen
vaikutuksen pienentämiseksi, muistuttavat kovasti Suomen maavoimiemme
uudistuvaa taistelutapaa. Jalkaväki hyökkää sopisi edelleenkin hyvin myös kadettien luettavaksi.

Ville Vänskä
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85.k
84.k

Mika Petteri SUOMALAINEN
Jussi-Pekka TANNINEN		
Jari Yrjö Mikael VIRTANEN
Aku Pekka ANTIKAINEN
Tomi Mikael JUOPPERI		
Mika Väinö HANNUKKALA
Marko Sakari KAISTO		
Kurt MAKKONEN		
Kalle Matti Johannes LEINONEN
Ari Johannes KESKI-RAUSKA
Tero Tapio Antero MIKKONEN
Pasi Kalervo KALLIONIEMI
Jari Matti KOSKINEN		
Ville Ilari ROSENLUND		
Jani Juhani ÅKERMAN		
Timo Juhani HEINÄAHO		
Aki Petteri VÄISÄNEN		
Mika Petteri KOSKINEN		
Juha Lauri HEIKKINEN		
Ari Juhani KUNELIUS		
Vesa Petteri SCHUTSKOFF

21.3.2013
21.3.2013
21.3.2013
21.3.2013
21.3.2013
21.3.2013
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21.3.2013
21.3.2013
21.3.2013
21.3.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013

ajankohtaista
Tommi Tapio HUTTUNEN
Topi Aleksi HÄRKÖNEN		
Kimmo Sakari KAIPAINEN
Mikko Olavi KERVINEN		
Mika Johannes NIMELL		
Salla Riikka RIIKONEN		
Johanna Irmeli TERVAKANGAS
Jani Ilari KARINEN 		
Anne Maria Helena KOHONEN
Tuukka Juha Armas PALONEN
Kalle Matias RANINEN		
Sanni Pauliina SIMOLA		
Petri Mikko M SYRJÄLÄINEN
Jaakko Juhani TUOMI		
Toni Kristian HAUTANIEMI
Lauri Urho Topias ISOAHO
Jussi Sakari PAJUNEN		
Petri Aleksi PESONEN		
Markku Antero SAARELAINEN
Karri Aapo KINISJÄRVI		
Juha Petteri NIEMI		
Anna Maria PUOLAKKA		
Juha-Matti KULPPI 		
Tuomas Ilari MUSTONEN
Aki Mikko Matias HUGG		
Sippo Sakari JUURES		
Janne Antero KIVELÄ		
Ville-Matti Johannes KOSKI
Matti Samuli KULMANEN
Lauri Olli MUKKA		
Antti Tuomas PARVIAINEN
Toivo Samuli POLLOCK		
Antti Tapio SUIKKARI		
Juho Tapio TALVITIE		
Seppo Kalevi TOLPPI		
Jussi-Matti Tapio KONTIO
Juha Viktor KUKKOLA		
Niko Aleksanteri PEKKALA
Jari-Pekka PELO			
Marko Juhani RUUSKANEN
Tony Marko Mikael SAARINEN
Karri Petteri SAHLA		
Teemu Sakari TUUSA		
Mikael August WAHL		
Jaakko Matias RAHNASTO
Juho Nikolai MALINEN		
Veli Markus VIINIKKA		
Mikko Juhani VOUTILAINEN
Eero Olavi LEHTONEN		
Harri-Antero LÄHDE		
Tommi Artturi MYYRYLÄINEN
Matti Olavi RANTANEN		
Jyrki Heikki VEHKAMÄKI
Kristian Olavi VIRTA		
Timo Tapio KORPIMÄKI		
Janne Mikael LAMPINEN		
Esa Vihtori NOROKORPI		
Janne Henrik HAAPANEN
Jussi Matias KITINOJA		

89.k
91.k
91.k
91.k
90.k
89.k
89.k
91.k
89.k
88.k
88.k
91.k
90.k
91.k
88.k
91.k
91.k
91.k
89.k
91.k
88.k
91.k
89.k
88.k
91.k
89.k
91.k
89.k
89.k
89.k
89.k
91.k
88.k
89.k
88.k
89.k
91.k
90.k
90.k
89.k
89.k
91.k
91.k
91.k
91.k
91.k
89.k
89.k
90.k
90.k
91.k
88.k
91.k
90.k
91.k
88.k
88.k
89.k
90.k

4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
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Mika Henrik KUIKKA
Risto Mikael JÄNTTI		
Laura Annukka KAALIKOSKI
Heikki Sakari NOUSIAINEN
Jarkko Tapio TAHVANAINEN
Antti Sakari JUNTUNEN		
Karri Lars Eino KARMA		
Juha Pekka Ensio NIKONEN
Jukka Vesa Johannes SORSA
Antti Hermanni HAATAJA
Tony Mikael HIETANEN		
Janne Kalle Oskari LEPPÄNEN
Timo Tapani OSMALA		
Lasse Olaus Oskari KONTTINEN
Juha Kalevi Matias SAARIMAA
Arttu Ilmari SÄTERI		
Janne Antti ISOAHO		
Mikko Juhani KANKAISTO
Saku Hemminki LIPSONEN
Tuomas Santtu T MARKKINEN
Toni Emil Tapani VANHATALO

91.k
90.k
89.k
89.k
89.k
91.k
91.k
88.k
88.k
88.k
88.k
91.k
88.k
91.k
89.k
90.k
91.k
91.k
91.k
89.k
91.k

4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013

kapteeniluutnantiksi
Jere Krister PURHONEN		
Mikko Juhani ÄÄRI		
Teemu Pekka HALME		
Tuomas Vilhelm HELLSTEN
Petri Tapio LEHTINEN		
Jimi Nestori LIPPONEN		
Moritz ORANEN			
Eino PERELÄINEN		
Jussi Olavi SAARIJÄRVI		
Maarit Hannele SAPMAN
Arto Juhani VESANEN		
Tuukka Pekka LEHTINEN
Harri Lasse Sakari MYKKÄNEN
Juho Roobert RONUMÄKI
Timo Eerikki TURTOLA		
Sampo Tuomas SIPARI		

74.mek
74.mek
72.me
74.me
74.me
74.me
71.me
71.me
90.k
74.me
71.me
71.me
71.me
74.me
74.me
71.me

21.3.2013
21.3.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013

yliluutnantiksi
Joni Petteri KINNUNEN		
Henri Juhani LESKINEN		
Arttu Juhani MAARANEN
Timo Antti Mikael NYGÅRD
Markus Juhani PALJAKKA
Antti Juhani RAASSINA		
Mika Tapio UITTI		
Jussi Kalevi VOUTILAINEN
Juha Tapio HIRSIMÄKI		
Ari Petteri KOTOLA		
Pekka Tapani KORHONEN
Arno Juhani K HUHTILAINEN
Ilkka Kalevi KUUSISTO		
Petri Mikael LAINE		
Nina Annika LESKINEN		
Pekka Johannes PULKKINEN
Henry Juhani FRÖBERG		
Seppo Johannes JUNTUNEN

93.k
76.mek
93.k
93.k
76.mek
93.k
76.mek
93.k
88.k
89.k
91.k
91.k
91.k
73.me
91.k
91.k
92.k
91.k

21.3.2013
21.3.2013
21.3.2013
21.3.2013
21.3.2013
21.3.2013
21.3.2013
21.3.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
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ajankohtaista
Matti Juhani KAUPPILA		
Pertti Tapio KEMPPAINEN
Jari Olari MUSTONEN		
Marko Johannes TIIKKAINEN
Jukka Pekka VATANEN		
Markus Tapio KORPELAINEN
Tuomo Ari Armas PETRELIUS
Jussi Ariel SIPPOLA		
Rikupekka LEMBERG		
Jussi Samuli REGINA		
Tuomas Juha Ensio BURKE
Olli-Pekka MECKLIN		
Pekko Taavetti SIPARI		
Janne Kalevi MIETTINEN
Toni Jouni TUMMAVUORI
Tomas Kristian HOLMLUND
Sami Mikael KOIVISTO		
Ville Henrik NIKKINEN		
Heidi Johanna NUORALA
Sampo Eemeli VAINIO		
Jarkko Juhani HANÉN		
Raimo Olavi RUOKONEN
Kalle Heikki-Tapio LÄMSÄ
Jarno Tapani MATILAINEN
Ville Juhani NOUSIAINEN
Heikki Juhani TORNIAINEN
Anssi Johannes AIKIO		
Riikka Marketta TIMPERI		
Anssi Akseli KERVINEN		
Pekka Hannes Mikael KIVIAHDE
Antti Anders J LAGERROOS
Mikko Juhani LEMPIÄINEN
Jari Matias ROUVINEN		
Sam Kai Markus SKUTNABB
Mikko Oskari HIRVI		
Nicklas Viking ÅKERLUND
Marcus Edvard DUNCKER
Antti Johannes UTRIAINEN
Joni Samuel HANHELA		
Olli Artturi LYYTIKÄINEN
Tommi Sakari LYYTIKÄINEN
Lauri Markus PIRTTINEN
Henri Silvo Juhani ELOMAA

91.k
91.k
92.k
90.k
91.k
91.k
90.k
90.k
92.k
91.k
91.k
92.k
90.k
91.k
92.k
90.k
91.k
92.k
92.k
91.k
89.k
92.k
91.k
91.k
90.k
91.k
92.k
92.k
92.k
74.me
75.me
71.me
75.me
72.me
75.me
74.me
73.me
91.k
92.k
92.k
92.k
89.k
92.k

reserviin
Maj Ari Tapani Heikkinen		
Kapt Jari Ilmari Pantsari		
Maj Sauli Matti Ilmari Karjunen
Evl Timo Kalevi Karjalainen
Kom Jyrki Tapani Kivelä		
Ylil Juha-Matti Kulppi
Evl Jussi Kuusela			
Evl Kari Juhani Maijala		
Evl Harri Aarne Malmén		
Maj Jyrki Verner Raunio		
Kenrm Pertti Olavi Salminen
Evl Matti Armas Santtila		
Maj Antti-Jussi Väinölä		
Ev Esko Antero Hartikainen
Kamir Veli-Jukka Pennala		
Kenrm Jukka Antero Haaksiala
Kapt Hannu Martti A Kinisjärvi
Maj Jouni Antero Lindroos
Maj Reima Antero Luiro		
Maj Jukka Pertti Hannikainen
Evl Otso Tapio Heikkinen		
Kenrm Juha Osmo Kilpiä		
Maj Antti Juhani Kivelä		
Evl Eero Ilmari Luukka		
Evl Hannu Tapani Virta		
Ylil Petri Olavi Väistö		
Kom Ilkka Uolevi Nuolivirta
Ev Aapo Eljas Cederberg		
Evl Aki Juha Kallio		
Evl Ari Juhani Räsänen		
Kapt Mikko Sakari Vihersalo
Maj Markus Tapio Nojonen
Ev Keijo Tapani Suominen
Ltn Henri Aleksi Howe		
Ylil Janne Henrik Haapanen
Kapt Jukka Tapani Koski-Lammi
Evl Sami Juhani Aarnio		
Kapt Timo Mikael Huhta		
Ev Esa Kalevi Salminen		
Lpamir Georgij Alafuzoff		
Ltn Jaakko Veli Valtteri Häkli
Kapt Jukka Antero Pääkkönen

4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013
4.6.2013

71.k
88.k
70.k
69.k
52.mek
89.k
69.k
67.k
66.k
69.k
62.k
69.k
69.k
66.k
46.mek
61.k
86.k
67.k
69.k
69.k
69.k
61.k
69.K
67.k
66.k
89.k
51.mek
64.k
71.k
68.k
86.k
80.k
66.k
91.k
89.k
85.k
68.k
83.k
67.k
45.mek
90.k
81.k

1.9.2015
1.1.2015
1.2.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.11.2013
1.11.2013
1.10.2013
1.10.2013
1.10.2013
1.10.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.8.2013
1.7.2013
1.7.2013
1.7.2013
1.7.2013
30.6.2013
30.6.2013
1.6.2013
16.5.2013
15.5.2013
1.5.2013
1.5.2013
1.5.2013
1.4.2013
15.3.2013
15.2.2013

Kylkirauta onnittelee ylennettyjä ja toivottaa reserviin siirtyneille parhainta menestystä!
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Patria, puh. 020 4691, info@patria.fi, www.patria.fi

www.patria.fi

Osaavat, ammattitaitoiset ja
yhteistyökykyiset ihmiset ovat
menestyksemme lähtökohta ja
tekevät meistä halutun työnantajan ja
yhteistyökumppanin.
Kansainvälisesti toimivan yrityksen
maailma tarjoaa jatkuvasti uusia
haasteita eri alojen osaajille.

Puolustusvoimien strateginen
kumppani Millog Oy vastaa
maavoimien ajoneuvo-ja panssarikaluston, ase- ja elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden asennuksista,
modifikaatioista ja kunnossapidosta
sekä osallistuu maavoimien
materiaalihankkeisiin.

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30
33100 TAMPERE
Puh. 020 469 7000

www.millog.fi

ajankohtaista

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(at)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.

antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden
alalta sekä avustaa perintöoikeuteen liittyvässä
verosuunnittelussa.
Toimisto
Kaisa Mähkä
Pentti Laiho
Vesa Mattila
Olli-Pekka Lindell

02 251 1004
041 431 4318
040 581 4112
0400 706 615
0400 826 078

www.asianajotoimistolindell.fi

aatsto@lindell.inet.fi

Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen
Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön ja asianajotoimiston
väliseen sopimukseen.
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KOLUMNI
toiminta

K

Typeryys on loputon luonnonvara

aksikymmentäkuusi vuotta on pitkä
aika ihmiselämässä. Sen verran huomaan kuitenkin kuluneen siitä, kun
vaihdoin sotilasasun monenkirjaviin siviilivaatteisiin.
Hengessäni en ole kuitenkaan hylännyt
sotilaana olemista, vaikka ulkoista pehmoilua
on näkyvissä. Moni asia on silti nykyisessä
kehityksessä jäänyt vieraaksi, ja niinpä varon
ottamasta kantaa kysymyksiin, joista tiedän
kovin vähän tai en tiedä mitään. Toisen maailmansodan puhjetessa vuonna 1939 oli vuosi
1913 se vuosi, josta silloin oli kulunut kaksikymmentäkuusi vuotta. Mitä siitä olisi tullut,
jos toiseen maailmansotaan lähtevät olisivat
seuranneet taistelukentällä neuvoja, joita olisivat antaneet
vuonna 1913 eläkkeelle lähteneet ukot?
Toisaalta ihmislaji monine yksilöllisine erityspiirteineenkin on ollut muuttumaton kaikkina niinä aikoina, joista jotain
tiedämme. Älykkyytemme ei ole suurempi kuin muinaisilla
antiikin ihmisillä, moraalimme ei ole korkeammalla kuin
entisillä kansoilla, reaktiomme ovat samantapaiset kuin ihmisillä on ollut aiemminkin, jalot teot eivät olleet tuntemattomia
ennenkään ja vielä vähemmän sitä ovat olleet ahneus ja kiihkomieli ja niistä aiheutuneet ikävyydet, jotka muodostavat lajimme historian pimeän puolen. Muutosta ei ole odotettavissa.
Sitä, joka tämän tiesi vuonna 1913 eläkkeelle jäädessään
olisi siis hyvin kannattanut kuunnella vuonna 1939, eivätkä ne
opit ole vanhentuneita vieläkään. Panssarivaunujen käytöstä
ukko olisi tosin tiennyt harvinaisen vähän, mutta ehkä sitäkin
enemmän hän olisi osannut kertoa sodan karusta luonteesta
ja sen aiheuttamista seurauksista.
Tietenkin meillä myös nykyään ainakin teoriassa pyritään
koulutuksessa muistamaan se, että sota on ikävää ja totista
puuhaa: sodassa tapetaan säälittä ihmisiä ja tuhotaan sitä,
mitä vaivalla on rakennettu. Eräs entisten aikojen kokemus
on kuitenkin se, että monet tekijät, kuten mukavuudenhalu ja
armeijan ulkopuolelta tulleet paineet ovat pitkinä rauhanaikoina vaikuttaneet siten, että sodan kovuuden muistaminen on
armeijoissakin jäänyt lähinnä puheiden varaan. Menestys on
seurannut niitä, joiden tietoisuudesta sodan todellinen olemus
ei ole kadonnut. Valtavia omaisuuksia maksanut Maginot-linja
ei auttanut ranskalaisia vähääkään, vaikka betonimuurien
sisällä oli epäilemättä miellyttävämpää istuskella kuin syöksyillä ulkona kurassa ja ravassa. Jenkkien ihmetappoaseillakaan ei ole kyetty lannistamaan kaiken maailman vietkongeja
ja talibaneja, vaan perään ovat joutuneet antamaan nappien
painajat itse. Epäilemättä voitto olisi kuulunut heille, jos he
olisivat olleet valmiita kestämään niitä suunnattomia kärsimyksiä, joita vastapuoli on kestänyt ja kestää.
Miten on meillä laita? Mannerheim-ristin ritarit eivät olleet
sotatieteen maistereita eivätkä tohtoreita, mutta heidänlaistensa miesten ansiosta Suomi säilyi vapaana. Ihanteeksi ei pidä
luonnollisestikaan nostaa tsaari-Venäjän entisen sotaministerin
Vladimir Suhomlinovin kaltaista kenraalia, jonka väitetään
kerskailleen sillä, ettei hän ollut lukenut neljännesvuosisataan
71

yhtään sotilasjulkaisua eikä oikein muutakaan. Kyllä sotaväessä tutkijoita ja kehittäjiä
tarvitaan, ja kirjoituspöytäsankari olen tainnut
itsekin etupäässä olla. Mutta sittenkin. Onko
”akateemisuudesta” tullut tavoite, jonka rinnalla kuraportaan arvot jäävät toissijaisiksi?
Onneksi joitakin tehtyjä virheitä on sentään ymmärretty korjata. Niinpä on ryhdytty
perustamaan uudelleen aliupseeristoa, joka
uskomattoman lyhytnäköisesti tuhottiin
muutama vuosikymmen sitten. Entisenlaisen tasokkaan aliupseerikunnan luominen vie
kuitenkin aikansa, mutta parempi niinkin kuin
jääräpäinen pysyttäytyminen lähinnä muotisyistä tehdyissä virheratkaisuissa.
Kehityksen ulkopuolelle ei sotaväessä tietenkään pidä
jättäytyä, mutta erilaisten päivänmuotien seuraaminen on eri
asia. Yleisesti luullaan, että nuorison vaihtaessa asujaan ties
minkälaatuisten muotien mukaan, sotaväkeä sellaiset asiat
eivät kosketa.
Luulo on väärä. Silmäys itsenäisyyden ajan suomalaisen
sotilasunivormun vaihteluihin osoittaa, miten vähän yhteistä
on esimerkiksi vuoden 1922 pukumallin ja nykyisin käytettävän asun välillä. Lukuisiin muutoksiin ovat antaneet aihetta
tarkoituksenmukaisuussyyt mutta myös muotikysymykset.
Yleensä on seurattu johtavan sotilasmaan esikuvaa. Aikoinaan
se oli meillä Saksa, mutta nykyään tilalle on tullut Yhdysvallat.
Kysymys ei ole vain siitä, että jotkut apinoinnit ovat lähinnä vain huvittavia. Sitä on muun muassa kummallinen
arvomerkkiläpyskä maastopuvussa rinnan päällä. Suomalaisten perinteiden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä, mutta
onpahan päästy tässäkin asiassa isoisten seuraan. Entinen hyvä
sotilaslyhennejärjestelmämme on korvattu anglosaksisella
suurten kirjainten systeemillä, joka kenties sopii tietokoneille
mutta ei ihmisjärjelle. Onneksi kuitenkin tälläkin tapojen alalla
tehtyjä hölmöyksiä silloin tällöin pistetään hassujen muistojen
joukkoon. Näinhän tapahtui esimerkiksi päähineettömään
päähän tervehtimiselle, joka sekin oli kopioitu Atlantin takaa.
Sinänsä maanpuolustus ei kaadu tai seiso sen mukana,
tervehdimmekö tyhjään päähän tai muistutammeko asultamme
jenkkiä, venäläistä tai ties mitä. Mutta turhien muotien jäljittely kertoo enemmästä. Se kertoo kansallisten perinteiden
vähättelystä. Sille tielle lähteneillä on ainakin menneisyydessä
ollut loppu, jonka yhteyteen tavallisesti liitettyä adjektiivia en
näin kirjallisessa muodossa viitsi esittää.
Suomen päämajassa toimi jatkosodan aikana niin sanottuna saksalaisena kenraalina jalkaväenkenraali Waldemar
Erfurth. Suomessa hänestä pidettiin, koska hän ajan mittaan
muuttui mielipiteiltään melkeinpä meikäläiseksi. Mutta oman
maansa Saksan etuja hän ei silloin enää ajanut hyvin. Eräs
saksalainen tutkija sanoikin minulle, että mies oli niin tyhmä,
että Suomen armeijassa hän ei olisi koskaan kohonnut kapteenia korkeammalle. Lohdutin saksalaistutkijaa toteamuksella,
että Saksan armeijalla ei ole yksinoikeutta tyhmiin päättäjiin.

Sampo Ahto
Kylkirauta 2/2013

IN MEMORIAM
Kassinen
Timo
Majuri
s. 2.5.1934
k. 14.1.2013
Kad.nro 3681
42. Kurssi

Pajunen
Aimo Kalervo
Kenraali
s. 20.11.1931
k. 22.3.2013
Kad.nro 539me
23. Merikadettikurssi

Numminen
Veikko Juhani
Eversti
s. 18.8.1943
k. 18.3.2013
Kad.nro 4777
50. Kurssi

Karviala
Raimo Antero
Kapteeni
s. 27.11.1920
k. 3.5.2013
Kad.nro 2455
26. Kurssi

Laakkonen
Reino Juhani
Everstiluutnantti
s. 31.5.1940
k. 19.2.2013
Kad.nro 4955
51. Kurssi

Granroth
Lars-Gunnar
Everstiluutnantti
s. 18.9.1936
k. 22.3.2013
Kad.nro 4446
49. Kurssi

Pihlainen
Esko Johannes
Everstiluutnantti
s. 1.6.1940
k. 9.4.2013
Kad.nro 4569
49. Kurssi

Kekarainen
Matti Kalevi Antero
Majuri
s. 26.6.1927
k. 27.4.2013
Kad.nro 3296
32. Kurssi

Wigren
Helge Erik
Everstiluutnantti
s. 3.1.1928
k. 1.3.2013
Kad.nro 3333
37. Kurssi

Vesterinen
Heikki Sakari
Majuri
s. 15.3.1917
k. 14.3.2013
Kad.nro 2665
26. Kurssi

Saksela
Kari Yrjö
Everstiluutnantti
s. 28.2.1940
k. 11.4.2013
Kad.nro 4234
47. Kurssi

Simola
Jarmo Olavi
Eversti
s. 2.7.1935
k. 19.5.2013
Kad.nro 625me
29. Merikadettikurssi

Lemettinen
Pertti Juhani
Majuri
s. 20.7.1938
k. 8.10.2012
Kad.nro 4046
46. Kurssi

Paalanen
Kaarle Ossian Elias
Majuri
s. 17.7.1921
k. 1.3.2013
Kad.nro 1905
24. Kurssi

Aspinjaakko
Vilho Olavi
Eversti
s. 13.7.1926
k. 29.3.2013
Kad.nro 510me
19. Merikadettikurssi

Hemmer
Pieter Erland
Majuri
s. 30.10.1918
k. 11.4.2013
Kad.nro 2413
26. Kurssi

Setälä
Erkki Vilhelm
Kenraaliluutnantti
s. 4.4.1917
k. 27.5.2013
Kad.nro 1665
22. Kurssi

Jarva
Leevi Leo Väinämo
Majuri
s. 28.6.1940
k. 17.2.2013
Kad.nro 4482
49. Kurssi

Ahlström
Lasse Johannes
Majuri
s. 21.12.1941
k. 3.3.2013
Kad.nro 4426
49. Kurssi

Reis
Henri Tapani
Majuri
s. 19.7.1936
k. 1.4.2013
Kad.nro 4085
46. Kurssi

Räisänen
Seppo Kullervo
Kenraalimajuri
s. 4.11.1931
k. 16.4.2013
Kad.nro 3391
38. Kurssi

Henttinen
Jussi Ilmari
Majuri
s. 1.5.1931
k. 16.2.2013
Kad.nro 3992
46. Kurssi

Maunula
Reijo Jorma
Majuri
s. 30.3.1935
k. 3.3.2013
Kad.nro 312
41. Kurssi

Köntti
Seppo Mikael
Kapteeni
s. 12.9.1939
k. 27.2.2013
Kad.nro 4514
49. Kurssi

Okko
Teemu Niilo
Everstiluutnantti
s. 12.4.1944
k. 5.5.2013
Kad.nro 5195
52. Kurssi

Neuvo
Leo Gad Asser
Ins.everstiluutnantti
s. 19.12.1918
k. 18.2.2013
Kad.nro 2828
27. Kurssi

Hattunen
Eero Juhani
Everstiluutnantti
s. 3.8.1941
k. 8.3.2013
Kad.nro 4456
49. Kurssi

Ruokojärvi
Matti Veli
Majuri
s. 1.12.1918
k. 13.3.2013
Kad.nro 2311
26. Kurssi

Jantunen
Kari Tauno Ilmari
Everstiluutnantti
s. 5.11.1945
k. 16.4.2013
Kad.nro 5144
52. Kurssi

Mediakortti 2013
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen asiantuntijoiden ja päättäjien
maanpuolustuksen ja johtamisen erikoislehti. Tuo yrityksesi ja tuotteesi
päättäjien tietoisuuteen ilmoittamalla Kylkiraudassa! Puolustusvoimat
käyttää vuonna 2013 toimintamenoihin n. 1,8 mrd. euroa ja hankintoihin
n. 600 milj. euroa, Rajavartiolaitoksen budjetti on noin 250 milj. euroa.

Kadettikunta r.y.
Eino Leinon katu 12 E 64
00250 HELSINKI
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ATTLA Air Transport Certification for USAF C-17 and C-5
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