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Kadettiupseerien työ on kansainvälistä

L

ehtemme tämänkertaisen nume
ron teemana on kadettiupseerien
työn kansainvälisyys. Keskiössä
ovat Puolustusvoimien kolmanteen
tehtävään – kansainväliseen kriisinhal
lintaan – liittyvät työtehtävät. Artik
keliemme tarinoista paljastuu, että
upseerin työn kansainvälisyys ei rajoi
tu pelkästään kriisinhallintatehtäviin.
Taustoitamme tehtävien kansainväli
syyttä Suomen turvallisuuspolitiikkaan
ja puolustuspolitiikkaan pureutuvilla
haastatteluilla. Syvennämme näkökul
maa ulkomailla palvelleiden upseerien
omilla kokemuksilla. Lehden sisällön
taustalla kuultaa myös koko Kadettikun
nan tämän vuoden teema ”Kadettiupsee
rit yhteiskunnan palveluksessa – yksilöinä ja yhteisönä”.
Ensimmäiset suomalaiset kadettiupseerit lensivät
rauhanturvaamistehtävään Suezille vuonna 1956. Ensi
syyskuussa tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Suomi
virallisesti osallistui ensimmäiseen Naton rauhankumppa
nuusohjelman mukaiseen harjoitukseen. Varusmiesten krii
sinhallintaosaamiseen tähtäävä koulutus aloitettiin vuoden
1996 alussa. Kansainvälisten tehtävien luonne on paljon
muuttunut rauhanturvaamisen alkuajoista. Afganistanissa
palvelleiden sotilaidemme turvallisuustilanne on ajoittain
lähennellyt suoranaista sotatilaa. Muutos ei ole tapahtunut
automaattisesti, vaan olemme itse kehittäneet toimintata
pojamme vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä ja
sen mukaisia tehtäviä. Puolustusvoimien kansainvälinen
osallistuminen elää ajassa ja upseerit työskentelevät sen
ytimessä.
Upseerimme ovat aina hakeneet oppia tehtäviinsä myös
ulkomailta. YK:n pääsihteerin sotilaallisena neuvonantajana
Suezin kriisin aikana toiminut ja myöhemmin YK:n joukko
ja Kyproksella komentanut kenraali A. E. Martola suoritti
Sotakorkeakoulun Ranskassa vuosina 1919–1921. Hän oli
itsenäisyytemme ajan ensimmäinen ulkomailla opiskel
lut yleisesikuntaupseeri. Martolan jälkeen on tullut paljon
muita. Koulutukseen ja tutkintoihin liittyvää yhteistyötä
on tehty niin idässä kuin lännessä ja niin naapurissa kuin
ison vedenkin takana.
Koulutuksen ohella kansainvälinen yhteistyö on lisään
tynyt koko ajan myös muissa Puolustusvoimien toiminnois
sa. Tänä päivänä ei taida enää olla sellaista toimialaa, jossa
kansainvälisyys ei jotenkin näkyisi. Kehityksen seuraava
vaihe lienee kansainvälisten toimijoiden rantautuminen

myös Puolustusvoimien työpisteisiin.
Yritysmaailmassahan näin on ollut jo
pitkään. Tämän kehityksen seuraukse
na monet työyhteisöistämme muuttu
vat monikielisiksi ja -kulttuurisiksi. Yhä
useamman Puolustusvoimissa palvele
van henkilön tehtävä edellyttää entistä
laajempaa monikansallista osaamista.
Yhteistyön syvyydestä päättäminen
on politiikkojen käsissä. Selontekomme
linjaa sotilasliittoon kuulumattomuuden
puolustuksemme keskeiseksi perustaksi.
Siinä siis on yhteistyön syventämisen
yksi reunaehto. Nato-kysymyksestä
Suomessa on keskusteltu vähintään
kin koko EU-jäsenyytemme ajan. Eikä
keskustelu Euroopan tämänhetkisen tur
vallisuuspoliittisen tilanteen takia näytä ainakaan olevan
laantumassa.
Kylkirauta ei ota kantaa siihen, tulisiko Suomen liittyä
sotilasliiton jäseneksi vai ei. Sen sijaan sekä painetun lehden
että verkkolehden sivuilla jatkossakin käydään keskustelua
molempien vaihtoehtojen perusteista ja seurannaisvaiku
tuksista sekä niiden eduista ja haitoista.
Tämän numeron myötä avattavan verkkolehden tavoit
teena on syventää ja laajentaa painetussa lehdessä julkaistuja
artikkeleja ja teemoja. Verkkolehti tarjoaa julkaisufoorumin
myös niille artikkeleille, jotka eivät mahdu sivumäärältään
rajallisen painetun lehden sivuille. Verkkolehden kautta
pystymme entistä paremmin hyödyntämään myös muita
sosiaalisen median julkaisukanavia ja siten houkuttelemaan
jäsenkuntamme lisäksi myös laajempaa yleisöä tutustu
maan turvallisuuspolitiikasta sotataitoon ulottuvaan artik
kelitarjontaamme. Verkkolehti mahdollistaa ajankohtaisten
artikkelien julkaisemisen myös painetun lehden ilmesty
miskertojen välissä.
Kylkirauta toivottaa lukijoilleen mukavaa kesää ja
rentouttavia lukuhetkiä – sekä painetun lehden että verk
kolehden parissa!

Päätoimittaja
Eversti Mika Kalliomaa
mika.kalliomaa(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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”Minulle heti kaikki!”

örmäämme varsin usein mitä
erilaisimpiin arvoihin liittyviin
asioihin ja ajaudumme jopa ar
voihin liittyviin keskusteluihin. Omilla
arvoillamme on myös paljon vaikutusta
siihen, miten toimimme päivittäises
sä elämässä, sen kummemmin asiaa
ajattelematta ja tiedostamatta. Kadet
tiupseerin ammatissa ja tehtävissä se
on tietenkin luonnollista, koska toimin
tamme ja katsomuksemme perustuu
vahvasti yhteisiin arvoihin.
Suurin osa lukijoista on myös jos
sain uransa vaiheessa ollut mukana
määrittelemässä oman organisaationsa
arvoja toiminnan ohjaamisen ja suun
nittelun perustaksi. Samoin olemme
käyneet keskustelua arvojohtamisesta.
Joudumme lähes päivittäin tilanteisiin,
joissa vertailemme arvojamme muiden arvoihin tai arvoste
lemme muiden ihmisten arvoja.
On selvää, että organisaatiolla ja sen henkilöstöllä pitää
olla arvoja, joita kunnioitetaan ja noudatetaan kaikessa
toiminnassa. Arvoilla, kuten kaikella johtamisella, pitää
myös olla kasvot. Kadettikunnan jäsenistön edustamissa
työyhteisöissä eli Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
joukko-osastoissa ja laitoksissa upseerit ovat useimmiten
niitä henkilöitä, jotka antavat kyseisen työpaikan arvoille
kasvot. Upseerin tulee sitoutua määritettyihin arvoihin ja
näyttää sitoutumisensa päivittäisessä toiminnassaan. Aina
kaan upseeri ei voi toimia yhteisesti määritettyjen arvojen
vastaisesti.
Yhteiskunnallinen kehitys näyttäisi olevan johtamas
sa siihen, että yksilö ajattelee yhä enemmän ensin itseään
ja vasta sitten, jos silloinkaan, muita ihmisiä tai kyseisen
yhteisön jäseniä. Ihmisten käyttäytyminen on muuttumas
sa yhä enemmän yksilö- ja itsekeskeiseksi. Ajattelutapa
tuntuu olevan ”minä ensin”, ”minulle kaikki heti”, ”ei koske
minua”, ”joku muu varmaan korjaa”, ”tulen, kun ehdin”.
Tällaiseen ajattelutapaan törmäämme päivittäin esimerkiksi
liikenteessä. Kohteliaisuudella ei niin väliä, kunhan minä
ehdin ensin. Yhteisten tilojen ja tavaroiden käytössä riittää,
kunhan ne ovat minun tavoitettavissani, ehjinä ja siisteinä.
Seuraavista käyttäjistä ei ole niin väliä. Ainakin allekirjoit
taneelle on syntynyt tuntuma, että ihmisillä on yhä enemmän
oikeuksia ja yhä vähemmän velvollisuuksia.
Esimiestehtävissä työskenteleville ja erityisesti upsee
reille edellä kuvatun kaltainen ”oma etu ensin” -ajattelu ja
käyttäytyminen ei kuulu. Upseeri käyttäytyy kaikessa toi
minnassaan korkeiden eettisten arvojen mukaisesti. Päätök
siä tehdessään ja toimintaa johtaessaan upseeri lähestyy asiaa
ensisijaisesti organisaation sekä sen tehtävien ja tavoitteiden
näkökulmasta, on organisaatio sitten komppania, pataljoo
na tai jokin muu. Mitä korkeammasta upseerin tehtävästä

on kyse, sitä enemmän päätöksiä tulee
harkita Puolustusvoimien tai Rajavar
tiolaitoksen edun kannalta. Yksilö ja
yksilöiden etu otetaan parhaalla mah
dollisella tavalla huomioon, mutta iso
kuva ja kokonaisuus syntyvät vain or
ganisaation edun kautta.
Upseerien arvomaailma alkaa kehit
tyä, kuten kaikkien muidenkin, pienestä
pitäen kotona, koulussa ja kaveripiireis
sä. Nykyisen kaltainen kehitys saattaa
kuitenkin aiheuttaa sen, että Maanpuo
lustuskorkeakouluun kadetiksi pyrkivän
nuoren arvomaailma on jonkin verran
erilainen kuin jo kolmekymmentä
vuotta palveluksessa olleen upseerin.
Ikäpolvien välillä on siis eroa, niin pi
tääkin olla. Meidän ei tule kuitenkaan
hyväksyä sitä, että päästäisimme itse
keskeisemmän ajattelun hivuttautumaan yhteisöömme ja
siten vaikuttamaan toimintamme ja siihen liittyvän kulttuurin
kehittymiseen.
Voimme välttää tällaisen kehityksen ainoastaan pitämällä
tiukasti kiinni vuosien saatossa hyviksi todetuista perinteistä,
palvelukseen liittyvistä säädöksistä ja ohjeista sekä toimi
malla itse niiden edellyttämällä tavalla. Vastuuntuntoisuus,
oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja lojaalisuus ovat upseerin
perusominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia tarvitaan, on sitten
kyse alaisten johtamisesta, joka muuten sisältää myös heistä
huolehtimisen, yhteisillä verorahoilla hankitun materiaalin
käsittelemisestä tai vaikeiden asioiden toimeenpanemisesta.
Edellä mainittuja ominaisuuksia ei voi oppia ja omak
sua kirjoja lukemalla tai kaupasta ostamalla. Ne syntyvät
pitkällä aikavälillä kasvatuksen, koulutuksen ja kokemuk
sen karttumisen kautta. Kadetiksi hakeutuvalla nuorella on
tietty perusasenne kohdallaan, muuten hän ei varmasti edes
hakeutuisi upseerikoulutukseen. Asenteet ja arvot muuttuvat
ja kehittyvät kuitenkin koko upseerin uran aikana, enemmän
tai vähemmän. Upseeri saa Maanpuolustuskorkeakoulussa
opiskelun aikana perusteet ja eväät tulevaa uraansa varten.
Kadettikunta tekee osaltaan yhteisiin arvoihin ja yhteisöl
lisyyteen liittyvää työtä, mutta myös koko upseerikunnalla
on oma roolinsa yhteisiin arvoihin ja asenteisiin liittyvässä
kasvatustyössä.
Pidetään yhdessä huoli siitä, että upseerin ammattiin
yleisesti liitettävät hyvät arvot ja ominaisuudet säilyvät vah
voina myös tulevaisuudessa ja mahdollisesti jossain kytevät
yhteisömme kannalta katsottuna huonommat arvot ja asenteet
pysyvät edelleenkin jäsenistömme ulkopuolella.

Puheenjohtaja
Lippueamiraali Veijo Taipalus

haastattelu

Voimapolitiikalla
ei ole tulevaisuutta
Ulkoministeri Erkki Tuomiojan haastattelu
Teksti: Hannu Liimatta
Kuvat: Lisa Hentunen

Herra ulkoministeri, kuinka vakavana
pidätte Ukrainan kriisiä?
Tämä on ilman muuta vakavin
kriisi Euroopassa sitten kylmän sodan
päättymisen. Euroopalle kriisi on
äärimmäisen merkittävä siinäkin
mielessä, että siinä rikotaan monia jo
kylmän sodan aikana rakennettuja pe
ruspilareita aina ETY-kokouksen pe
riaatteista alkaen. Kriisi on nostanut
hyvinkin vahvoja reaktioita ja huoles
tuneisuutta eri puolilla, ja näyttää siltä,
ettei se kovin nopeasti mene ohi.
Juuri tällä hetkellä on kyllä käyn
nissä hyvin vakava yritys konfliktin
ratkaisemiseksi. Ukrainan osalta kon
fliktin ratkaisun avaimet, tai oikeam
min se, mitä ratkaisu edellyttäisi, on
oikeastaan ollut jo aika pitkään tie
dossa. Helmikuun 21. päivänä kolmen
EU-maan kätilöimän, ja myös Venä
jän silloin tukeman, ratkaisun periaat
teet ovat edelleenkin käyttökelpoisia,
vaikka itse ratkaisu tuolloin romahti
kin. Myös huhtikuun 17. päivän Ge
neven yhteisymmärrys sisältää kaikki
ratkaisuun tarvittavat elementit. Sitä
yritetään nyt viedä päätökseen ETYJin
puheenjohtajamaa Sveitsin johdolla.
Paikan päällä tilanne on koko ajan
kärjistynyt, ja alueella on tehty tekoja,
jotka vaikeuttavat kaikkia ratkaisuja.
Mitä ilmeisimmin alueella on toimi
joita, jotka eivät ainakaan enää näytä
olevan täysin aikaisempien tukijoit

Kuluvan kevään aikana ulkoministeri Erkki Tuomiojan
kalenteri on ollut vielä tavallistakin täydempi.
Kiireidensä keskellä hän kuitenkin ehti antaa
lehdellemme haastattelun, joka tehtiin eduskunnassa
14. toukokuuta. Ulkoministeri Tuomioja pitää Ukrainan
kriisiä erittäin vakavana. Hän ei kuitenkaan usko
voimapolitiikalla olevan tulevaisuutta nykypäivän
maailmassa.
tensa kontrollissa. Mielestäni ei ole
epäselvyyttä siitä, etteikö Venäjä olisi
inspiroinut, tukenut ja aseistanutkin ItäUkrainan separatisteja. Epävarmaa sen
sijaan on, pystyykö Venäjä enää täysin
kontrolloimaan heidän toimintaansa.
Toisellakin puolella on vastaavanlaisia
toimijoita. Siellä on niin sanottu Oikea
sektori, joka ei myöskään ota suoraan
vastaan käskyjä ainakaan Ukrainan
valtiojohdolta. Uusien provokaatioiden
riski on koko ajan olemassa.
Miten kriisi vaikuttaa Euroopan turvallisuuspoliittisiin rakenteisiin?
Keskeinen kysymys on, mitä tulee
tapahtumaan ja minkälaisia seurauk
sia kriisistä tulee olemaan Euroopalle.
Kyllähän kriisi on käsityksiä jo muutta
nut. Jotkut puhuvat jo paluusta kylmän
sodan asetelmiin. Mitä lähempänä tai
mitä kauempana kriisiä ollaan, sitä
helpommin niin ajatellaan. Myös Yh
5

dysvalloissa esiintyy hyvin voimakasta
kylmän sodan mentaliteettia, samoin
joissain Baltian maissa. Naton piirissä
käydään koko ajan keskustelua, eikä
ole ihan selvää, mihin suuntaan siellä
edetään. Valtavirta kuitenkin katsoo,
että paluuta kylmään sotaan ei haluta.
On ollut pakko reagoida ja sanoa
selvästi, mitä ajattelemme, ja tuoda
julki se, että Krimin kansainvälisen
oikeuden vastaisella haltuunotolla on
oltava seurauksia. Kukaan ei varmasti
toivo syntyvän tilannetta, joka joh
taisi vielä pidemmälle meneviin toi
menpiteisiin, eli kauppaan ja talouteen
ulottuviin pakotteisiin. Kaikessa mitä
tehdään, tulee aina muistaa myös exitstrategia ja se, onko sellaista olemassa.
Kokemukset viime vuosikymmeniltä
ovat osoittaneet, että on ollut helppo
ottaa käyttöön pakotteita, mutta ei ole
mietitty, miten niistä päästään ulos.
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Entä miten näette kriisin vaikuttavan
globaaliin turvallisuuspolitiikkaan ja
esimerkiksi Yhdysvaltojen rooliin Euroopassa?
Kriisi tavallaan taas palauttaa Yh
dysvaltojen kiinnostusta Eurooppaan.
Globaalisuuden osalta täytyy muistaa,
että kaikkialla maailmassa Ukraina ei
ole ykkösasia, vaan on paljon muita
kin asioita, jotka menevät tämän kriisin
edelle. Tämähän näkyi siinäkin, että
vaikka YK:n yleiskokousäänestyksessä
enemmistö oli samalla kannalla kuin
me kaikki Euroopassa, oli kannatus
kuitenkin paljon pienempi kuin mitä
se oli turvaneuvostossa.
Monien muiden maailman konflik
tien rinnalla tämä kriisi näyttää muu
alla vähäisemmältä. Kylmän sodan
aikana mikä tahansa konflikti olisi ollut
myös globaali. Nyt iso osa maailmasta
katsoo, että tämähän on teidän juttunne,
eikä se kuulu meille. Kaikista vähiten
kantaa haluavat ottaa BRICS-maat,
Brasilia, Etelä-Afrikka, Intia ja Kiina.
Niillä on kyllä omat mielipiteensä,

mutta ne eivät näe tätä samalla tavalla
eksistentialistisena.
Pitäisikö meidän suomalaisten olla
huolissamme?
Valtiojohdon yhteinen arvio on,
että tällä hetkellä ei ole mitään Suo
meen kohdistuvaa sotilaallista uhkaa.
Mutta kaikki mikä koskee Euroopan
unionia, koskee tietysti myös meitä.
On ihan selvää, että meillä on vahva
kiinnostus ylläpitää kansainvälistä so
pimusjärjestelmää ja kansainvälisen oi
keuden kunnioitusta sekä välttää uusien
kriisien synnyttämistä ja kärjistämistä
varsinkin Euroopassa. Jos sitten syntyy
tilanne, jossa joudutaan käyttämään pa
kotteita, niin se vaikuttaa tietysti vielä
paljon enemmän. Markkinavoimien
reagointi Venäjän toimintaan näkyy
jo nyt Suomessa. Suomen ja Venäjän
laajasta kaupallis-taloudellisesta yh
teistyöstä johtuen – joka on ollut meille
hyvä asia – Suomi on tässä tilanteessa
myös kovin haavoittuvainen.

Sanotaan sodan olevan politiikan
jatkamista toisin keinoin. Onko nyt
mielestänne tarvetta tehdä sotilaallisiin suorituskykyihimme liittyviä
uudelleenarviointeja?
Ukrainan kriisi varmasti vahvistaa
käsitystä siitä, että meidän on pidettä
vä huolta omasta puolustuksestamme.
Tämä on selkeä ja hyvin yleinen joh
topäätös.
Palaisin kuitenkin vielä siihen
kysymykseen, merkitseekö tämä ti
lanne myös voimapolitiikan paluuta
hallitsevaksi paradigmaksi kansain
välisten suhteiden hoitamisessa. Olen
sitä mieltä, että ei se kuitenkaan sitä
merkitse. Elämme keskinäisen riippu
vuuden maailmassa, jonka ehkä kai
kista puhuvin tekijä on väestönkasvu.
Sotilaallisella voimalla uhkaamiseen,
sen käyttämiseen ja varustautumiseen
perustuva toimintatapa oli mahdollinen
vielä toisen maailmansodan jälkeisessä
parin miljardin ihmisen maailmassa.
Se ei ole mahdollinen enää nykyisessä
seitsemän ja puolen miljardin – joka
vielä kasvaa yhdeksään-kymmeneen

Ulkoministeriä haastattelemassa eversti evp Hannu Liimatta ja eversti Mika Kalliomaa.
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miljardiin – ihmisen maailmassa.
Valtioiden keskinäinen riippuvuus
on muodostunut asiaksi, joka tekee
perinteisellä voimapolitiikalla saavu
tettavat edut huomattavasti kestämät
tömämmiksi ja lyhytaikaisiksi. Uskon
näin käyvän Venäjälläkin, jossa Krimin
palauttamisesta Venäjän yhteyteen on
riemuittu ja sillä on ollut suuri kan
natus. Tilanne muuttuu, kun selviää,
ettei se tuonutkaan parempaa elämää,
hyvinvointia eikä turvallisuutta. Siinä
mielessä maailma on muuttunut. Mutta
perinteiseen voimapolitiikkaan usko
via on edelleen, ja se täytyy vain ottaa
huomioon.
Olette myös Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti ja tutkija.
Miten realistisena historian valossa
pidätte pohjoismaisen yhteistyön onnistumista kriisitilanteessa?
Olen havainnut, että kun Suomes
sa puhutaan suomalais-ruotsalaisesta
yhteistyöstä – jolla sinänsä on hyvin
laaja kannatus – keskustelussa esiintyy
usein epäily: ”Voiko niihin ruotsalaisiin
luottaa?” Arvostamani Heikki Talvitie
on hyvin todennut pettymyksen Ruot
siin aiheutuvan siitä, että ruotsalaiset
ovat toimineet aina täsmälleen juuri
niin kuin he ovat ilmoittaneet, eikä
siten kuin Suomessa on toivottu tai
kuviteltu. Eivät ruotsalaiset ole tässä
suhteessa koskaan mitään selvää vel
voitetta pettäneet.
Kysymys ei ole siitä, että läh
dettäisiin rakentamaan mitään puo
lustusliittoa. Kysymys on aivan
käytännönläheisestä yhteistyöstä har
joitus-, koulutus- ja valvontatehtävis
sä, kriisinhallinnassa, hankinnoissa ja
ehkä joissakin suunnitteluasioissa. Se
voi sitten vähitellen johtaa siihen, että
tarvitaan sopimuksia siitä, miten esi
merkiksi jotkin yhteishankinnat olisi
vat käytössä kriisitilanteessa. Jos tämä
sitten 10–20 vuoden kuluttua johtaa
johonkin syvempään sitoumukseen,
ja jos siihen ollaan valmiita, niin hyvä
on. Mutta sitä ei voi eikä pidä ottaa
tavoitteeksi, vaan se voi olla sitten
joskus lopputulema ilman, että siihen
olisi mitään tarvetta nyt pyrkiä.
Miten Ruotsin uudet turvallisuus- ja
puolustuspoliittiset ratkaisut vaikuttavat meidän omiin ratkaisuihimme?

Arvelen ruotsalaisten nyt vähän
purkavan aiemmin päätettyä puolus
tuksen suhteellista alasajoa. Poliittisia
uusia linjauksia ei ole. Minusta tämä
asia oikeastaan vain vahvistaa yhteis
työpohjaa Suomen ja Ruotsin välillä.
Olen itse pitänyt hyvin läheistä yh
teyttä Ruotsin hallitukseen ja ensisijai
sesti tietysti kollegaani Carl Bildtiin.
Olemme jo 2000-luvusta alkaen koros
taneet hallitusten välillä sitä, ettemme
aiheuta toisillemme mitään yllätyksiä.
Jos eteen tulee joitain turvallisuus
politiikkaan liittyviä asioita, pidämme
aina toisemme tietoisina siitä. Kon
sultoimme, minkä jälkeen molemmat
tekevät omat, itsenäiset päätöksensä.
Käytännössä ne useimmiten ovat sitten
samanlaisia. Tämä menettely on toimi
nut hyvin, ja sitä on toistettu hallituk
sesta toiseen.
Millaisia kriisinhallintatehtäviä Suomelle mahdollisesti avautuu lähitulevaisuudessa?
Tarpeita maailmalla on koko ajan
ja ennen kaikkea YK-operaatioihin.
Läsnäolo Etelä-Libanonissa tulee
jatkumaan ja mahdollisesti edelleen
vahvistumaan. Meillä on siellä pitkä
aikainen kokemus, erittäin hyvä maine
ja meihin luotetaan. Kukaan ei epäile,
että Suomella olisi siellä jotain erityi
siä pyrkimyksiä, ja siksi se on toiminut
niin hyvin. YK:n osuus kriisinhallin
nassa tullee taas vähän kasvamaan.
Yritämme tukea muun muassa Af
rikan unionin ja sen alueellisten ala
järjestöjen valmiuksien vahvistamista,
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jotta ne voivat itse vastata kriisinhal
lintatehtävistään. Mutta tulee tilanteita,
niin kuin nyt Keski-Afrikan tasaval
lassa, jossa tarvittiin eurooppalaista
operaatiota ennen kuin Afrikan unionin
oma operaatio tulee valmiiksi.
Olette toiminut valtiomiehenä yli neljäkymmentä vuotta. Millaisena näette
kadettiupseerien roolin suomalaisessa
yhteiskunnassa?
Puolustusvoimien ammattilaiset
ovat ammattilaisia. Heidän ammatti
taitoaan täytyy kunnioittaa ja käyttää
– kukaan ei tietysti toivo muunlaista
tilannetta – kriisinhallinnassa. Suo
malainen järjestelmä, jossa ammat
tiupseeristo vastaa pääjohdosta ja
kokonaisuudesta, mutta joka muuten
perustuu reserviläisten käyttöön, on
mielestäni vahva argumentti yleisen
asevelvollisuuden puolesta. Se on
tuottanut selvästikin parhaat rauhantur
vaajat erilaisiin kriisinhallintatehtäviin.
Kun ihmiset tuovat myös siviilivalmiu
tensa ja osaamisensa niihin tehtäviin ja
sekä osaavat että haluavat käyttää niitä
yhteiseksi hyväksi, ei ole mikään sat
tuma, että CIMIC-toiminta on meidän
erityisvahvuuksiamme, ja se kelpaa
malliksi monille muillekin. Ammat
tilaisten ja reserviläisten työskentely
yhdessä toimii hyvin, ja se on tuottanut
erittäin korkeatasoista osaamista, jota
arvostetaan. 
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haastattelu

Päätöksentekoon tarvitaan
tietoa ja täsmällistä tilannekuvaa
Teksti: Hannu Liimatta

S

e, että yritetään tuoda poliitikoille
valmiita malleja päätettäväksi, ei
ole toimiva ratkaisu. Hallinnon
alan on kyettävä antamaan poliittisille
päättäjille riittävästi oikeanlaatuista
tietoa, jotta heillä on mahdollisuus tehdä
päätöksiä itse faktoihin perustuen. Puo
lustushallinto tuskin on tässäkään asi
assa muuta valtionhallintoa huonompi,
mutta ehkä sille on ollut ominaista kät
keytyä asioiden salattavuuden taakse
sellaisissakin asioissa, joissa sille ei
tosiasiallisesti olisi ollut tarvetta.

Tietoa suorituskyvystä,
materiaalista ja
puolustuksen haasteista
Puolustusministeriön järjestämässä
eduskunnan informointiprosessissa
ovat mukana kaikki puolueet, opposi
tio mukaan luettuna. Kansliapäällikkö
Räty pitää nyt käynnissä olevaa hanketta
ehkä parhaana niistä poliittisen johdon
ja puolustushallinnon välisistä proses
seista, joissa hän on uransa aikana ollut
mukana.
Työskentelyyn osallistuva parla
mentaarikkoryhmä on saanut realistisen
kuvan Suomen toimintaympäristöstä,
tänne mahdollisesti kohdistuvista uh
kista ja riskeistä, Puolustusvoimien
suorituskyvystä ja materiaalisesta val
miudesta sekä myös niistä haasteista,
joita kohdataan vuoden 2015 jälkeen,
kun rakennetaan 2020-luvun puolustus
ta. Asioiden avaamisesta poliittisille vai
kuttajille on saatu hyvää palautetta. Räty
toteaa olevansa vaikuttunut siitä, miten
asiantuntevia ja haastavia kysymyksiä
parlamentaarikkoryhmän poliitikot ovat
alustajille esittäneet.

Ensi vuonna valittava hallitus linjaa kautensa
tavoitteita ja rahoituskehyksiä. Kylkirauta
haastatteli puolustusministeriön kansliapäällikköä,
kenraaliluutnantti Arto Rätyä puolustushallinnon
tulevaisuuden näkymistä. Räty korostaa täsmällisen
tilannekuvan ja tiedon merkitystä poliittisessa
päätöksenteossa.
Haastetta on vielä siinä, miten
ryhmän jäsenet onnistuvat siirtämään
saamansa informaation johtopäätöksinä
omien puolueidensa johdon ja eduskun
taryhmien käyttöön. Puolustusministe
riön osalta informointiprosessi päättyy
kesällä, mutta ministeriö on yhdes
sä Pääesikunnan kanssa tietysti aina
valmis vastaamaan kysymyksiin. – Se
mitä eduskunta ja puolueet sen jälkeen
tekevät, on luonnollisesti niiden oma
asia, mutta itse uskon tiedon voimaan,
toteaa Räty.

Nato-optioita ei ole
olemassa
Nato-kysymykseen liittyen Räty painot
taa, ettei ole olemassa mitään Nato-opti
oita. Suomi voi itse kansallisesti päättää
ainoastaan siitä, haetaanko jäsenyyttä
vai ei. Päätöstä jäseneksi hyväksymistä
ei tee yksin Nato organisaationa, vaan se
on käsiteltävä ja hyväksyttävä jokaisen
28 jäsenmaan parlamentissa. Vaikka
Suomi olisikin tervetullut jäseneksi, ei
sen hyväksyminen jäseneksi ole mikään
itsestäänselvyys.
Toinen huomattava asia on, että
mahdollisen kriisin aikana jäsenyyden
hakeminen on liian myöhäistä. Siinä
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tilanteessa Nato keskittyy omaan toi
mintaansa ja osa sen jäsenvaltioista
saattaa suhtautua jäseneksi pyrkiviin
kielteisesti.
Suomessa käytävä Nato-keskus
telu näyttää olevan kovin mustaval
koista ja kulminoituvan siihen, onko
keskustelija jäsenyyden kannattaja vai
vastustaja. Liian vähän käydään ana
lyyttistä keskustelua siitä, mitä mahdol
linen N
 ato-jäsenyys tarkoittaa Suomelle
poliittisessa, taloudellisessa ja sotilaal
lisessa mielessä, mitkä ovat sen edut,
haitat, riskit ja haasteet ja mikä on niiden
keskinäinen painotus.
Ulkoministeriön vuonna 2004 laati
ma selvitys liittoutumisen vaikutuksista
on edelleenkin ajantasainen, mutta joita
kin sen perustietoja olisi hyvä päivittää.
Myös Naton tilanne on tällä välin muut
tunut melko radikaalisti. Se on tavallaan
palannut juurilleen artikla 5:n noustua
esille entistä vahvemmin. Tämä ei johdu
pelkästään Ukrainan tilanteesta, vaan
myös siitä, että uudet jäsenvaltiot ovat
halunneet artikla 5:n olevan näkyvästi
esillä. Naton harjoitus- ja muu toiminta
keskittyy nyt entistä vahvemmin liittou
man ytimen eli yhteisen puolustuksen
ympärille.
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haastattelu
Sotilaallista yhteistyötä
voidaan tehostaa myös
liittoutumatta

asia. Hän painottaa, ettei syvenevä yh
teistyö ratkaise kansallisen puolustuksen
ongelmia.

Puolustuksen
kehittäminen edellyttää
pitkän aikavälin linjauksia

Kansliapäällikkö Rädyn mukaan soti
laallista yhteistyötä voidaan syventää
monella tavalla. Suomi on valmis syven
tämään yhteistyötä kaikilla sektoreilla
niin pitkälle kuin mahdollista, ja näin
pitääkin tehdä. Se on globaali euroop
palainen ja erityisesti pohjoismainen lä
hestymistapa asiaan. Suomen ja Ruotsin
yhteistyöpaketti, jonka Puolustusvoimi
en analyysi tehdään syksyn aikana, on
merkki siitä, että me olemme valmiita
menemään kahdenvälisessä ja monikan
sallisessa yhteistyössä niin syvälle kuin
se on mahdollista.
Rajaviivana on suorituskykyjen
yhteinen käyttäminen. Jos niin pitkäl
le mennään, on Suomella oltava täysi
takuu siitä, että suorituskyvyt ovat käy
tettävissämme kriisitilanteessa. Suomen
ensimmäisenä lähtökohtana tulisi kui
tenkin olla se, että keskeisimmät suori
tuskyvyt ovat aina omassa hallussamme.
Syvenevä kansainvälinen yhteistyö
on jo nyt olemassa oleva asia. Aika näyt
tää, miten se käytännössä toteutuu, sillä
yhteistyölle on olemassa myös rajoit
tavia tekijöitä. Jo mainitun rajaviivan
lisäksi niitä ovat muun muassa Natojäsenyys tai ei-jäsenyys sekä kansallinen
puolustustarviketeollisuuden toimijat ja
sitä kautta politiikka. Sen sijaan kah
denvälinen puolustusliitto on Rädyn
mielestä melko vaikeasti miellettävä

Valtion pidettävä
huolta kansalaistensa
turvallisuudesta

Puolustushallinto poikkeaa muista hal
linnonaloista siinä, että tarvitsemme
pitkän aikavälin ylläpito- ja kehittä
mislinjauksia. Niiden on ulotuttava yli
hallituskausien ja puoluerajojen. Suo
rituskyvyn rakentamisessa kymmenen
vuotta on lyhyt aika. Hankittavan suo
rituskyvyn elinkaari on 25–30 vuotta,
joten sen aiheuttamat kustannusvaiku
tukset on nähtävä varsin pitkälle.
Puolustuksen kehittämiseen tarvi
taan pitkän aikavälin linjausta, joka voi
olla turvallisuus- ja puolustuspoliittinen
selonteko, erillinen puolustusselonteko
tai jokin muu poliitikkojen päättämä ja
asiaa kokonaisvaltaisesti tarkasteleva
dokumentti. Jonkinlainen poliittinen
konsensuspaperi joka tapauksessa tar
vitaan, sillä ilman sitä voi puolustuk
sen kehittäminen olla tempoilevaa, eikä
käytössämme oleva vähäinen rahamäärä
välttämättä kohdistu järkevällä tavalla.

Kuva Ali Rinta-Jaskari / Ruotuväki-lehti.

Räty myöntää, että taloudellisen kasvun
tielle pääseminen edellyttää kaikilta
hallinnonaloilta merkittäviä rakenne
uudistuksia, kuntarakenne mukaan lu
ettuna. On selvää, että tässä tilanteessa
on vaikea kasvattaa minkään sektorin
budjettitasoa. Samalla Räty kuitenkin
korostaa, että valtion perustehtävä on
luoda kansalaisilleen turvallisuutta. Sen
on pidettävä huolta turvallisuussekto
ristaan myös huonon taloustilanteen
vallitessa. Kerran alas ajettujen suo
rituskykyjen uudelleen rakentaminen
kestää kymmeniä vuosia. Sen takia olisi
tärkeää, että ratkaisut Puolustusvoimien
resurssitasosta olisivat positiivisia.
Selontekoon nyt kirjattuna oleva re
surssitason nousu edustaa hyvin maltil
lista lisäystä. Se on vain alle puolet siitä,
mitä puolustushallinnolta leikattiin, ja
nousu tapahtuisi viiden vuoden aikana.
Ennemminkin se kertoo suunnan, mihin
pitää tähdätä. Kaikkien tulisi ymmärtää,
mitä seuraa, jos positiivista muutosta
ei tapahdu. Koko puolustusjärjestel
män perusta pitää miettiä uudestaan, ja
pohdinnan kohteeksi on otettava kaikki
puolustuksemme fundamentit.

Kansliapäällikköä haastattelemassa eversti evp Hannu Liimatta ja
eversti Mika Kalliomaa.
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Asevelvollisuudella
vahva arvolataus
Kysymykseen koko maan puolusta
misesta Räty toteaa, että kyseessä on
itsestäänselvyys, jota ei kuitenkaan pidä
käsittää liian vanhakantaisesti. Koko
maan puolustaminen ei tarkoita sitä, että
massoitamme alueemme joukoilla, eikä
sodan ajan joukkojemme vahvuus sitä
edes mahdollistaisikaan. Puolustusvoi
mien tehtävänä on puolustaa Suomea.
Se tarkoittaa, että valvomme koko valta
kunnan aluetta ja tarvittaessa käytämme
kaikkia olemassa olevia suorituskykyjä
sen puolustamiseksi.
Toinen fundamentti, yleinen ase
velvollisuus, sisältää Suomessa vahvan
arvolatauksen. Se on erittäin hyvä ja
meille sopiva tapa kansallisen puo
lustuksen järjestämiseksi henkilöstö
resursseiltaan kustannustehokkaalla
tavalla. Tämän hetkisillä ja tulevilla
rahoitusnäkymillä meillä ei edes ole
mitään muuta vaihtoehtoa. Yleisen
asevelvollisuuden jatkuvan kehittämi
sen tulisi olla yksi puolustushallinnon
keskeisimmistä tehtävistä. Jokainen
palvelukseen tuleva nuori on oikeutettu
saamaan hyvän koulutuksen, ja hänellä
on oltava oikeus koulutuksen jatkumi

seen myös reservissä. Varusmiehet ja
reserviläiset ovat ”asiakasomistajia”,
jotka Suomen kansalaisina omistavat
osan Puolustusvoimista.
Korjattavaa on edelleen siinä, miten
Puolustusvoimat kohtaa asevelvollisen
sa. Mitä nuorempia kouluttajat ovat, sitä
enemmän pitää satsata heidän koulut
tamiseensa ja asennekasvatukseensa.
Toinen merkittävä asia on yhteydenpito,
joka katkeaa lähes totaalisesti asevel
vollisen siirtyessä reserviin. Kontaktin
katkettua asevelvollisten kiinnostus
Puolustusvoimia kohtaan loppuu. Käy
tössä tulisi olla jokin interaktiivinen sys
teemi, jolla voidaan järkevällä tavalla
ylläpitää yhteyttä ja kohdentaa ihmisiä
Puolustusvoimien tehtäviin sotilaskou
lutuksen ja muuttuvan siviilikoulutuk
sen mukaisesti.

Kriisinhallintaoperaatiot
kehittävät osaamista
Operaatioihin osallistuminen on tär
keää sekä ulkopoliittisista että puolus
tuspoliittisista syistä. Puolustuksemme
uskottavuuden kannalta on tärkeää,
että voimme näyttää osaamistamme
myös kotimaan rajojen ulkopuolella.
Käytännön johtaminen kriisinhallinta
operaatiossa on erittäin hyvä työkalu
sekä kadettiupseerien että aliupseerien
osaamisen kehittämisessä.
Kriisinhallintaan liittyvät päätökset
tehdään vuosittain ja tilanteen mukaan,
joten tulevien operaatioiden painopistet
tä on mahdotonta määrittää etukäteen.
Päätöksen operaatioista tekevät poliiti
kot, mutta Libanonissa olisi hyvä pysyä,
koska UNIFILin toiminnalla on Lähiidässä tällä hetkellä iso merkitys. Toinen
painopistealue on tavalla tai toisella Af
rikka, jonka tilanne näyttää edellyttävän
pitkän aikavälin kriisinhallintaa. Kuluva
vuosi on toisaalta osoittanut, että myös
kotoisessa Euroopassamme saattaa
syntyä tilanteita, jotka voivat yllättäen
synnyttää kriisinhallinnan tarpeen.
Räty ei usko operaatioihin osallistu
vien suomalaisten henkilömäärän kas
vavan kovin paljoa nykyisestä. Suomen
tulee keskittyä korkean osaamisen aluei
siin, joissa henkilömäärä on pienempi,
ja joissa tarvitaan erityisesti ammatti
taitoista henkilökuntaa. Nykypäivän
hinnoilla operaatiot ovat kalliita, eikä
Suomella ole tarvetta kierrättää operaa
tioissa suuria joukkoja.

Kuva Puolustusvoimat / Olli Nurmi.

haastattelu

Puolustusministeri Carl Haglund ja kansliapäällikkö Arto Räty tutustumassa UNIFILin operatiiviseen toimintaan jääkärijoukkueen
tukikohdassa.

Yhteiskunnan
turvallisuus edellyttää
kokonaisvaltaisuutta
Turvallisuuskomitean puheenjohtajana
Räty näkee, että yhteiskunnan turvalli
suusajatteluun on tullut mukaan uusia
toimijoita ja yhteiskunnan eri sektoreista
on tullut entistä turvallisuusorientoitu
neempia.
Esimerkkinä Räty mainitsee so
siaali- ja terveydenhuoltoalan, jota ei
perinteisessä mielessä ole totuttu pitä
mään turvallisuusviranomaisena. Nyt
sen on aikaisempaa enemmän huoleh
dittava myös turvallisuusasioista, sillä
yhteiskunta ja sen yksilöt ovat mones
sa mielessä entistä haavoittuvampia.
Terveydenhuollon, vanhustenhuollon
ja sosiaalipalvelujen on toimittava
myös kyberhyökkäystilanteessa. Yh
teiskunnan turvallisuus edellyttää ko
konaisvaltaista ajattelua, jossa meillä
suomalaisilla on hyvä perinne. Yhteis
kunnan turvallisuusstrategia tultaneen
ajantasaistamaan tulevalla hallituskau
della.
Sotilaina ymmärrämme, että Puo
lustusvoimilla on omat tehtävänsä ja
meidän pitää keskittyä niihin. Samalla
meidän pitää kuitenkin olla valmiita
yhteistoimintaan kaikkien toimijoiden
kanssa. Puolustusvoimilta kysytään
entistä monipuolisempaa virka-apua.
Onkin erittäin tärkeää, että kansalais
ten veroeuroilla maksetut resurssimme
ja suorituskykymme ovat yhteiskunnan
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käytössä aina silloin, kun se niitä tarvit
see. Ei niin, että kuka tahansa voi huutaa
sotilaita apuun, sillä siihen eivät resurs
simme riitä. Mutta kriittisissä tilanteissa
suorituskykyjä ei pidä makuuttaa va
rastoissa odottamassa sopivaa kriisiä,
vaan niitä pitää pystyä käyttämään
joustavasti.
Sotilaat on koulutettu ajattelemaan
asioita kokonaisvaltaisesti, järjestel
mällisesti ja uhkalähtöisesti. Meidän
tehtävänämme on tuoda yhteiskunnan
kokonaisturvallisuuden kenttään oma
ammattitaitomme ja ymmärryksemme.
Olemme varautumisen ammattilaisia, ja
meillä on tässä mielessä paljon annetta
va yhteiskunnan eri sektoreille.

Terveiset
kadettiupseereille
Käynnissä on vilkas vaalivuosi, joka
huipentuu ensi kevään eduskuntavaa
leihin. Kansliapäällikkö Räty toivoo,
että kadettiupseerit ottaisivat aktiivises
ti osaa omassa toimintaympäristössään
käytävään keskusteluun ja toisivat siinä
esiin omaa ammattitaitoaan maanpuo
lustukseen liittyvissä kysymyksissä.
Kadettiupseerien tulisi myös itse etsiä
tietoa ja kehittää osaamistaan moni
puolisesti. Kansalaisoikeus ja samalla
myös velvollisuus on ottaa kantaa asi
oihin äänestämällä ja olla sitä kautta olla
mukana valitsemassa tulevaa poliittista
johtoamme. 
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artikkelit

Yhteistyö
kansallisen puolustuksen
voimanlähteenä
Teksti: Charly Salonius-Pasternak

Suomen kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö
on laajentunut ja syventynyt tavalla, jota vielä
kylmän sodan päättyessä ei osattu kuvitellakaan.
Yhteistyö on ollut keskeisessä asemassa Suomen
puolustuskyvyn rakentamisessa. Tässä artikkelissa
tutkija Charly Salonius-Pasternak pohdiskelee
kansainvälisen yhteistyön luonnetta ja sen erilaisia
toteuttamisvaihtoehtoja.

S

otilaallisen yhteistyön verkosto
on osa Suomen ulko- ja turval
lisuuspolitiikasta vastuussa ole
vien tahojen viime vuosikymmenten
aikana rakentamaa laajempaa kokonai
suutta. Rakentamisen päämääränä on
ollut, että kriisin laadusta riippumatta
Suomi voisi tarvittaessa saada apua ja
tukea muilta.

Miten yhteistyö tukee
Suomen puolustusta?
Kriisinhallintaan keskittyvä monikan
sallinen tai kahdenvälinen rauhan ajan
yhteistyö vaatii resursseja, jotka joi
denkin mielestä ovat pois kansallisesta
puolustuksesta. Yhteistyön hyötyjen
ja panos-tuotossuhteen arvioimisen
kannalta on vähemmän merkityksel
listä, onko yhteistyö monikansallis
ta vai kahdenvälistä. Oleellista on,
miten se tukee Suomen puolustusta
ja puolustuspolitiikan vahventamista.

Yhteistyön hyötyjä pyritään arvioi
maan joko rahallisesti tai konkreetti
sena suorituskykyjen kehittämisenä.
Molemmista näkökulmista katsottuna
kansainvälinen yhteistyö, onpa se sitten
tapahtunut kriisinhallintaoperaatioissa
tai kahdenvälisenä kansallisen puolus
tuksen kehittämisenä, on tuonut selvän
lisän puolustukseemme.
Konkreettinen esimerkki on ilmas
ta maahan -suorituskyvyn rakentami
nen. Kylmän sodan päätyttyä F/A-18
Hornet -hankinta mahdollisti aivan
uudenlaisen yhteistyön syventämisen
Yhdysvaltojen kanssa. Myöhemmin
tämä yhteistyö teki mahdolliseksi
Yhdysvaltojen sofistikoituneimman
ilmasta maahan -ohjuksen, JASSM:n
(Joint Air-to-Surface Stadoff Missile)
hankkimisen. Sen lisäksi Ilmavoimat
sai käyttöönsä myös tavanomaisempia
lyhyemmän kantaman ilmasta maahan
-pommeja. Kaiken tämän on mahdol
listanut hyvä luottamuksellinen kah
denvälinen yhteistyö niin kansalliseen
13
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puolustukseen kuin kriisinhallintaankin
liittyvissä asioissa.
Järjestelmien vapautuksista keskus
teltaessa ei pidä aliarvioida Yhdysval
tojen kongressin tietoisuutta Suomen
kontribuutioista eri operaatioissa. Suo
malaisten upseerien läsnäolo Yhdysval
tojen komentokeskuksissa, kiitettävästi
hoidetut opiskelujaksot Yhdysvaltojen
asevoimien opinahjoissa ja pitkäaikai
nen hyvien suhteiden hoito ovat kaikki
vahvistaneet maiden kahdenvälistä yh
teistyötä.
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Yhteistyöstä hyviä
esimerkkejä

Kuva blogg.försvarsmakten.se

Todellisen suorituskyvyn saavuttaminen
edellyttää, että hankittuja järjestelmiä
osataan myös käyttää. Monikansallinen
yhteistyö on antanut suomalaisille pe
rusteita ilmasta maahan -operaatioiden
suunnittelun ja toteutuksen edellyttä
mälle koulutukselle. Kriisinhallinta
operaatioissa ja etenkin Afganistanin
ISAF-esikunnissa toimiminen on
syventänyt omaa ajatteluamme siitä,
miten operaatioita toteutetaan moni
kansallisissa Joint-esikunnissa. Koke
mukset edesauttavat luomaan Suomelle
järjestelmää, joka mahdollistaa avun
vastaanottamisen kriisintilanteessa –
edellyttäen, että sitä tarjotaan. Myös
pääsy taktisen tason FAC-koulutukseen
(Forward Air Control) on perustunut
yhteistyöhön Naton ja sen jäsenmaiden
kanssa. Tulevaisuudessa Ruotsin kanssa
tehtävällä yhteistyöllä voi olla entistä
suurempi rooli suorituskyvyn kehittämi
sessä. Esimerkkejä on muitakin, mutta
jo näistä selviää, miten keskeinen rooli
kansainvälisellä yhteistyöllä on ollut
meille merkittävien suorituskykyjen

luomisessa.
Kun yhteistyön voidaan selkeäs
ti osoittaa edesauttavan kansallisen
puolustuksen kehittämistä, sen hyödyt
on suhteellisen helppo selittää niin
puolustusvoimien sisällä kuin sen ul
kopuolellakin. Tästä huolimatta Puo
lustusvoimien viestintä kansainvälinen
yhteistyön hyödystä kotimaan puolus
tukselle on edennyt sykäyksittäin. Syitä
on monia. Joskus on ollut sisäpoliitti
sesti hankalaa myöntää, että Suomi on
tehnyt yhteistyötä Israelin tai Yhdysval
tojen kanssa tai että kriisinhallintaope
raatioita on käytetty apuna kansallisten
suorituskykyjen kehittämisessä.
Yhteistyötä koskevan viestinnän
haasteet moninkertaistuvat, kun ky
seessä ei ole konkreettinen yksittäi
nen projekti tai suorituskyky tai kun
yhteistyö rajoittuu pelkästään rauhan
ajan toimintaan. Esimerkki jälkimmäi
sestä on Suomen ja Ruotsin puolustus
ministerien vastikään allekirjoittama
toimintaohjelma. Jo viisi vuotta kes
täneen NORDEFCOn (Pohjoismainen
puolustusalan yhteistyö) sekä noin
puoli vuotta vanhan Suomi–Ruotsiyhteistyön (SuRu) tarjoamien hyötyjen

Ruotsalainen partio lyhyellä tauolla Afganistanissa.
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avaaminen onkin hyvin vaikeaa, jos
tuijotetaan vain budjettivaikutuksia tai
kansallisen puolustuksen suorituskyky
jä. Yhteistyötä, joka ei perustu valtio- tai
liittolaissopimukseen, pidetään kriisi- tai
sodan ajan tilanteen kannalta vähämer
kityksellisenä. Tätä käsitystä korostavat
enimmäkseen huonot kokemukset yhtei
sistä materiaalihankkeista.

Yhteistyö voimakäytön
ennaltaehkäisijänä
Tutkijan näkökulmasta kahden pienen
maan, kuten Suomen ja Ruotsin, kah
denvälinen yhteistyö voisi kuitenkin olla
hyvin hyödyllistä. Se voisi edesauttaa
sotilaallisen voiman käytön ennaltaeh
käisyä, jossa potentiaalisille vastustajille
osoitetaan sotilaallisen voiman käytöstä
koituvien kustannusten olevan merkit
tävästi korkeammat kuin siitä saatavan
hyödyn.
Miten yhteistyö ilman valtiosopi
muksia voisi ennaltaehkäisevästi nostaa
voiman käytön kynnystä? Monellakin
eri tavalla. Seuraavassa esitän kaksi
eri tieteenaloilta lainattua ajatusmallia,

jotka avaavat kansainvälisen yhteistyön
hyötyjä.
Ensinnäkin asiaa voidaan hahmottaa
yhteistyön vastustajassa kasvattaman
epävarmuuden näkökulmasta. Pitkäl
le menevä Ilmavoimien CBT (Cross
Border Training) ja ehkä entisestäänkin
syvenevä Merivoimien yhteisharjoitte
lu luovat jo sellaisenaan niin kutsutun
fleet in being -asetelman: mahdollisen
vastustajan on otettava suunnittelus
saan huomioon molempien maiden
asevoimien suorituskyvyt ja allokoita
va resurssinsa niiden mukaisesti. Tämä
1690-luvun merisodista periytyvä britti
läinen periaate sopii hyvin myös pienten
valtioiden puolustuskonseptiin.
Jos Suomen ja Ruotsin eri aselajit
kykenevät normaaliajan harjoituksis
sa yhteisoperaatioihin, on yhteistyön
toteuttaminen myös kriisin tai sodan
aikana kiinni enää vain poliittisesta
tahdosta. Sen mahdollisuus sitoo vas
tustajan resursseja riippumatta siitä,
tehdäänkö lopullista päätöstä vai ei.
Yhteistyön riittävän yksityiskohtainen
julkistaminen siis vahvistaa Suomen
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja
jopa puolustusta.

Piiloutuminen ei ole
paras vaihtoehto
Toinen kansainvälisen yhteistyön hyö
tyjä avaava ajatusmalli on lainattu luon
nosta ja eläinmaailmasta. Maailmassa,
jossa suurempi on valmis käyttämään
kaikkia keinoja tyydyttääkseen omat
tarpeensa, on niin eläimillä kuin pie
nillä maillakin erilaisia toimintamah
dollisuuksia. Ne voivat joko piiloutua
mahdollisimman hyvin, tai ne voivat
yrittää näyttää olevansa suurempia,
vahvempia ja myrkyllisempiä kuin mitä
ne todellisuudessa mahdollisesti ovat.
Luonnossa tämä vaikutelma saavutetaan
usein laumaan tai ryhmään kuulumisen
avulla. Kyseessä on epävarmuuden li
sääminen saalistajassa. Vastustaja tulee
epätietoiseksi siitä, mitä sillä oikeastaan
on vastassaan. Ryhmään kuulumisen
kautta myös tietoisuus vastustajan toi
mista leviää nopeammin eri yksilöille.
Piiloutumis- tai maastoutumisvaih
toehto ei välttämättä sovi valtiolle.
Sen vastineena voidaan pitää lintuko
toajattelua, jota vielä näkee esiintyvän
Suomessakin käytävässä keskustelussa.
Ajatus on teoriassa houkutteleva: kun on

Kuva Nordefco.
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Pohjoismaista yhteistyötä komentajatasolla.
ottamatta kantaa ja pyrkii ylläpitämään
hyviä suhteita kaikkiin ilmansuuntiin,
ei kukaan tule meitä häiritsemään. Säi
lyttääkseen uskottavuutensa Suomen
pitäisi tässä ajatusmallissa irtisanoutua
suurimmasta osasta kansainvälistä yh
teistyötä, ehkä YK:n toteuttamia ope
raatioita lukuun ottamatta. Myös EU:n
jäsenyyttä pitäisi arvioida uudelleen.
Sotilaallisen suorituskyvyn kehittämi
sen kannalta vaihtoehtoa ei voine pitää
realistisena eikä toivottavana.
Toinen vaihtoehto, vastustajan epä
varmuuden lisääminen, on nykyisen
kansainvälisen sotilaallisen yhteistyön
keskeisimpiä turvallisuus- ja puolus
tuspoliittisia hyötyjä. Etenkin kah
denvälisillä Suomi–Yhdysvallat- ja
Suomi–Ruotsi-akseleilla syvennettävä
yhteistyö luo vastustajassa epävarmuut
ta riippumatta siitä, perustuuko yhteis
työ valtio- vai puolustussopimuksiin.
Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin vä
lisiin rauhanajan harjoituksiin on nyt jo
sisällytetty selvästi kansalliseen puo
lustukseen ja sen molemminpuoliseen
tukemiseen liittyviä osia. Strategisen
suunnittelun avaaminen ja siitä julkisuu
teen kertominen voivat jo sellaisenaan
lisätä molempien maiden puolustuk
sen pitkän aikavälin uskottavuutta. Se
viestisi syvästä luottamuksesta ja po
liittisesta lähentymisestä, ja samalla se
mahdollistaisi entistä tehokkaamman
puolustuskyvyn suunnittelemisen mo
lemmille maille.
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Yhteistyöllä
erilaisia muotoja
Riippumatta yksittäisten projektien
konkreettisista hyödyistä kansainvä
linen yhteistyö siis vahvistaa yleisesti
Suomen kansallista puolustusta. Tästä
huolimatta on selvää, että nykyinen yh
teistyö ei ole sama asia kuin valtiosopi
muspohjainen puolustusliitto Ruotsin
kanssa tai jäsenyys Natossa. Vastustajan
epävarmuuden lisääminen ja sitä kautta
hyökkäyskynnyksen nostaminen ei ole
sama asia kuin puolustusliittoon kuulu
misen kautta konkreettisesti muodostuva
vahvempi ja kestävämpi puolustuskyky.
Lopuksi toinen luontovertaus: Lau
maeläimet luovat edellytyksiä tulevien
sukupolviensa kasvamiselle yhdistämäl
lä voimansa ravinnon keräämiseksi ja
lauman puolustamiseksi. Yksilö, joka
ei siihen kykene, saattaa jopa tulla uh
ratuksi muun lauman pelastamiseksi.
Eläinmaailman näkökulmasta katsot
tuna suomalaiskansallisen ihmislajin
käytös voi näyttää kummalliselta. Se
ilmoittaa jatkuvasti, että vaikka sillä
on kykyä, se ei halua osallistua muun
lauman puolustamiseen. Kysymys
kuuluu, tuottaako Suomi laumalle niin
paljon jotain muita hyötyjä, että mahdol
lisen vaaran uhatessa lauman kannattaa
sitä kuitenkin auttaa?
Valtiotieteiden maisteri Charly
Salonius-Pasternak toimii tutkijana
Ulkopoliittisessa instituutissa.
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Kadettiupseeri
ja kansainväliset tehtävät
– kurkistus muistelojen arkkuun
Teksti: Markku Nikkilä
Arvoisat lukijat, sallinette aloittaa pienellä
muistelolla. Kurvailimme joskus loppusyksystä 1980
maataloustraktoreillamme pioneerijoukkueeni kanssa
Keuruun ja Multian välisellä maantieosuudella –
lempipuuhassamme: miinoittamassa ja katkomassa
maantiesiltoja – suluttamassa! Varuskuntaan
palattuamme allekirjoittanutta odotti käsky saapua
pataljoonan koulutustoimistoon, sen silloisen päällikön,
ye-kapteeni Yrjö Kukon puheille. ”Kehotan sinua
hakeutumaan tälle kurssille”, kuului ytimekäs viesti.

K

yseessä oli kouraan saamani
sanoman mukaan Yhdysval
tain asevoimien Ranger-kurs
si, josta en tiennyt kerrassaan yhtään
mitään. ”Ilman muuta, herra kapteeni”,
kuului yksiselitteinen vastaus. Nuoren
luutnantin luottamus järjestelmän har
kintakykyyn oli, jos nyt ei vallan poh
jaton, niin ainakin epäröimättömän
järkähtämätön.
Kiitän tässä nyt julkisesti korkeas
ti kunnioittamaani kadetti- ja pionee
riupseeriveli Yrjö Kukkoa siitä, että
”potkaisit nuoren miehen maailmalle”.
Sillä tiellä on ollut toki monta mutkaa
ja haastetta. Uskallan väittää palannee
ni jokaiselta ulkomaankomennukselta
osaavampana sotilaana ja upseerina
mutta myös avarakatseisempana ja
suvaitsevaisempana Suomen kansa
laisena.

Kadettiupseeri – joka
paikan höylä vai
segmentoitunut yhden
tehtävän asiantuntija?
Kadettiupseerien, ja ylipäätään soti
laiden, osallistuminen kotimaan puo
lustukseen myös kansainvälisessä
toimintaympäristössä ansaitsee oman
tarkastelunsa täältä Brysselin näkökul
masta. Tarkastelussa tulisi pystyä erot
telemaan yksilö- ja yhteisönäkökulma.
On kovin toivottavaa, että näillä olisi
mahdollisimman paljon yhtymäpisteitä
tai ainakin toisiaan läheisesti sivuavia
kohtia. Mitä muita asioita olisi hyvä
tarkastella tässä artikkelissa, jossa pyrin
ammentamaan pääosin omasta elämän
kokemuksesta? Olisiko syytä sivuta
myös seuraavia asiakokonaisuuksia:
systemaattisuus, tasapuolisuus, laki
sääteisyys, vapaaehtoisuus… Yritetään
– ilman turhia lyhenteitä ja jargonia.
Noista alun muisteloiden ajoista
maailma on muuttunut ja Puolustusvoi
17
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mat tuon maailman mukana. Valtiojohto
on asettanut nykyiset Puolustusvoimien
tehtävät mahdollisimman yksinkertais
tettuun muotoon. Olemme liittyneet jo
aikoja sitten Euroopan unionin täysjä
seneksi. Puolueettomuus on muuttunut
sotilaalliseksi liittoutumattomuudeksi.
Puolustusvoimat on jatkuvan muutoksen
polulla niin organisaatioiden, henkilös
tön kuin materiaalinkin osalta. Väkisin
– tai uskoakseni itseohjautuvasti – Puo
lustusvoimat on myös kansainvälisty
nyt. Monikansalliset operaatiot ja niitä
palvelevat harjoitukset, opiskelija- ja
upseerivaihto, tiivistyvä Pohjoismai
nen yhteistyö, yhteiset monikansalliset
huoltoon ja hankintoihin liittyvät projek
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kansallisella päätöksellä ulkopuoliseksi.
Naton osalta ei-jäsenen toimintavapaus
on suurempi – mutta maksamme partne
ristatuksesta hintana sen, että emme ole
sotilaallisten turvatakuiden saajaosapuo
li. YK ja ETYJ ovat järjestöinä edellisiä
huomaamattomammin poliittisen suu
rennuslasin alla.

Kadettiupseeri –
tavoitteena terveen
itseluottamuksen omaava
moniosaaja
Vedän edellä kuvaamastani uudestaan
esiin yhden kohdan – kaikkiin tehtäviin
yksi raide: tapauskohtaisesti hienosää
dettynä samat joukot ja sama henkilöstö.
Tämä vaatii henkilöstön sitouttamista.
Se voidaan tehdä nykyisellä vapaaeh
toisuuteen perustuvalla järjestelmällä,
jos urasuunnittelu on systemaattista ja
kannustavaa. Upseeri voi palvella isän
maata monella eri tapaa. Kaikki tavat
ovat kunnioituksen ansaitsevia, eivätkä
ne saisi sulkea toisiaan pois.
Tarkastellaan hieman kansainvä
listen tehtävien kotimaan puolustusta
tukevaa roolia upseerin elämänuralla.
Yksilönäkökulmasta urasuunnittelun ja
sitä palvelevan koulutuksen, mukaan
luettuna kansainvälisen koulutustarjon
nan, tulee olla systemaattista. Upsee
rin oma, kuhunkin ajankohtaan sidottu
halu sekä elämäntilanne tulisi pystyä

Kuva Pasi Väätäinen.

tit. Listaus ei edes pyri olemaan kaiken
kattava. Mikä sitten ei ole muuttunut?
Kadettilupaus on säilyttänyt sisältönsä
ja muotonsa sivuilleen vilkuilematta ja
ketään nöyristelemättä – hyvä näin!
Yksilönäkökulma, yhteisöllisyys,
tasapuolisuus, systemaattisuus, va
paaehtoisuus – saako näistä toimivaa
yhtälöä siten, että lopputuloksena olisi
entistä vahvempi maanpuolustus, joka
nojaa tehokkaan materiaalin lisäksi
ennen kaikkea osaavaan ja asiaansa
uskovaan henkilöstöön? Uskoakseni
saa. Aloitetaan puolustusvoimain la
kisääteisistä tehtävistä: 1. valtakunnan
sotilaallinen puolustaminen, 2. muiden
viranomaisten tukeminen ja 3. osallis
tuminen kansainväliseen sotilaalliseen
kriisinhallintaan. Johtava ajatuksemme
on ollut jo pitkään toteuttaa kaikki teh
tävät niin sanotun ”yhden raiteen poli
tiikalla”. Tavoitteena on käyttää samoja
joukkoja hieman hienosäädetyllä va
rustuksella, mutta samalla henkilöstöllä
kaikkiin edellä mainittuihin tehtäviin.
Koko puolustusvoimia on mahdotonta
ajaa tähän asentoon. Osa joukoistamme
on nimetty varsinaiseen monipuoliseen
kriisinhallinnan joukkorekisteriin, josta
sitten poimitaan tarvittavia kokonaisuuk
sia kulloinkin käsillä olevaan tehtävään.
Varsinaisen harjoituksen tai operaati
on toteuttavan organisaation lipun värillä
on vaikutusta. Viittaan tällä siihen, että
EU:n täysjäsenenä yhteisöllinen paine
osallistua on suurempi kuin jättäytyä

EU:n parlamentin kokous Brysselissä.
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ottamaan riittävässä määrin huomioon.
Ehkäpä urasuunnittelussamme olisi tilaa
nykyistä vahvemmalle ”yhdessä tekemi
selle”. Haen tällä nykyistä ohjaavampaa
roolia tämän päivän esimiesasemassa
oleville vanhemmille kadettiupseerivel
jille ja -sisarille. Nuorempi upseeri osaa
uskoakseni kuunnella kokemuksen ääntä
vielä tänäkin päivänä.
Yhteisönäkökulmasta meidän pitäisi
pystyä sijoittamaan osaavia suomalaisia
upseereja sellaisten kansainvälisten jär
jestöjen, operaatioiden ja sotakoulujen
tehtävälistoille, joissa olemme tavalla tai
toisella ylimmän valtionjohdon ohjauk
sesta mukana. Liitän edelliseen mukaan
myös kohtalaisen mittavan sotilasasia
mies- ja sotilasedustajaverkostomme.
Nuoremman upseerin tehtävät ovat
väistämättä enemmän koulutuspaikkoja.
Mitä vaativampi upseerin tehtävätaso on,
sitä enemmän järjestelmän tulee pystyä
panostamaan tehtäväalueen valinnas
sa vaikuttavuuteen. Ja edellinen tulee
pystyä sitomaan mahdollisimman hyvin
pitkän tähtäimen suunnitteluun. Haastet
ta piisaa, kun kaikki tehtävät eivät ole
suinkaan kaikille yhtä aikaa avoinna.
Vaikuttavimmista tehtävistä käydään
yleensä tiukkaa kansainvälistä vääntöä.
Vuosien varrella kasvaneen käsi
tykseni mukaan meidän pitäisi pyrkiä
”tasapuolistamaan” kansainvälisiä li
sääntyneitä velvoitteita nykyistä enem
män – tarjoamaan mahdollisuuksia
kunkin kadettiupseerin elämäntilantee
seen sopivimmalla tavalla. Toimiva ja
kuormaa tasaava järjestely voisi löytyä
ehkäpä moniportaisesta lähestymista
vasta.
Ensimmäinen askel olisi lähettää
nuori upseeri opiskelemaan monikan
sallisia tehtäviä uransa alkutaipaleella.
Tehtävä voi olla operaatioihin liittyvä tai
myös opiskelijapaikka. Tavoitteena voisi
olla hieman keventäen: ”oppia näkemään
unetkin operaatiokielellä”. Siis kasvattaa
kielitaitoa, monikansallisten toimintaja työskentelytapojen tuntemusta sekä
ennen kaikkea itseluottamusta.
Toinen, ehkäpä jopa kolmaskin,
kierros olisi hyvä pystyä toteuttamaan
vaiheessa, jossa upseeri saisi todistaa
osaamisensa esimerkiksi jopa suoma
laisen joukon komentajana, esikun
tapäällikkönä, operaatiopäällikkönä
tai merkittävässä päällikkötehtävässä
kansainvälisessä esikunnassa. Tai sitten
vastaavassa ylemmässä johtaja-/asian

tuntijatehtävässä kansainvälisesti vaa
tivassa ympäristössä. Tai ulkomaisella
esiupseeri-/yleisesikuntaupseerikurssilla
vertaistensa joukossa. Tämän tyyppi
nen tai muu vastaava tehtävä sijoittuisi
todennäköisesti vaiheeseen, jossa elä
mäntilanteen huomioon ottaminen ura
suunnittelussa olisi aivan ratkaisevassa
asemassa. Tarkoitan tällä erityisesti
perhetilannetta mukaan luettuna lasten
koulutus, puolison ura ja monet muut
asiat. Tämän portaan yleistavoite voisi
olla hieman yksinkertaistaen: ”meillä ei
ole mitään hävettävää – päinvastoin”.
Näillä ensimmäisillä portailla raken
nettaisiin systemaattisesti luottamusta
omaan järjestelmäämme, joka on omien
kokemuksieni valossa kansainvälisesti
vertaillen kovastikin tuon luottamuksen
arvoinen!
Seuraavassa vaiheessa, jo uran
ehtoopuolella, upseeri voisi matkata
maailmalle edistämään isänmaan ja
maanpuolustuksen asiaa vaativassa
ylemmän tason johtotehtävässä. Tähän
portaaseen, tai jopa sen yli, voisivat
kuulua harvinaisemmat, mutta silloin
tällöin kohdallemme osuvat kenraali
tehtävät maailmalla. Tällä tehtävätasolla
olisi yksi selkeä tavoite ylitse muiden:
”vaikuttavuus – isänmaan etujen ajami
nen kaikin käytettävissä olevin keinoin”.
Tämä elementti on toki mukana myös
aikaisemmissa vaiheissa mutta ehkäpä
hieman matalammalla intensiteetillä.
Miksi edes hahmottelen moista
porrasrakennelmaa, kun kaiken pitää
perustua kuitenkin vapaaehtoisuuteen?
Viimeisten parin vuosikymmenen
aikana lisääntyneiden kansainvälisten
upseeritehtävien peruskuorma on joka
tapauksessa olemassa, enkä näe omassa
kristallipallossani ainakaan laskevaa
trendiä. Itse asiassa Bryssel-näkökulma
pikemminkin ohjaisi päinvastaiseen nä
kemykseen. Haluan kuitenkin todeta,
että olemme tällä hetkellä EU:n ja Naton
sotilasrakenteissa edustettuna riittävällä
ja kohtuullisen vaikuttavalla tasolla.
Vilpitön haluni olisi pyrkiä tasaa
maan olemassa olevaa kuormaa ja
haastaa kaikki positiivisessa hengessä
taakankantajiksi. Systemaattisesti mene
tellen tästä hyötyisivät sekä yksilöt että
järjestelmä.

Kuva SKJA / Puolustusvoimat.

artikkelit

Komentajanvaihtoparaati. Väistyvä komentaja everstiluutnantti
Timo Hartikainen luovuttaa lipun everstiluutnantti Tommi
Haapalalle.

Aika sulkea
muistelojen arkku
Jokainen meistä kadettiupseereista tar
kastelee ympäröivää maailmaa omasta
ikkunastaan. Ikkuna on huoneessa, joka
on sisustettu omilla elämänkokemuk
sillamme. Jokaisen huone on erilai
nen mahdollisista yhteisistä puitteista
huolimatta. Kun nuoren upseerin elä
männälkä, uteliaisuus ja positiivinen
seikkailunhalu yhdistyvät suopealla ta
valla järjestelmän suunnitelmallisuuteen,
edessä olevan puoliavoimen ikkunan
takana aukeaa mahdollisuuksia täynnä
oleva maailma. Mitä nuorempana oival
taa tuon ikkunan olevan ihan oikeasti
olemassa, sen helpompaa on vanhem
pana herrasmiehenä siirtyä kaivelemaan
muisteloiden lähes pohjatonta arkkua.
Hyvin usein sieltä löytää elementtejä,
joita käyttäen on helpompi ratkoa kä
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sillä olevia käytännön haasteita. Joskus
saattaa päästä jopa hymy karehtimaan
suupielessä. Toisinaan voi silmäkulma
kostua.
Kun mittailen täältä Brysselistä käsin
omaa palvelusuraani, huomaan maan
kiertyneen tuona aikana auringon ympäri
34 kertaa. Yhdettätoista kertaa seuraan
tuota keskeistä elämän mahdollistavaa
taivaankappaletta eri leveysasteelta kuin
missä isänmaamme sijaitsee. Joka iki
sellä kierroksella totean olleeni kadet
tilupauksen muistaen isänmaan asialla!
On aika sulkea muistelojen arkku. Ja
jättää vain sen verran raolleen, että sitä
voi vielä täydentää. Tilaa kun näyttäisi
edelleen olevan….
Kenraalimajuri Markku Nikkilä
palvelee Suomen pysyvänä Sotilasedustajana EU:ssa ja Natossa. 
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Ohjaajana Afganistanissa
– johtajuutta ohjattavan kautta
Teksti: Kari Sainio

P

alvelin saksalaisjohtoisessa
osastossa Afganistanin 209. Ar
meijakunnan esikuntapäällikön,
kenraalimajuri Jamaludin Saiedin oh
jaajana vuoden 2012 huhtikuusta vuoden
2013 toukokuuhun. Neuvonantajateh
tävän lisäksi toimin ohjaavan osaston
esikuntapäällikkönä. Siihen kuului lähes
kolmekymmentä ohjaajaa Suomesta,
Saksasta, Ruotsista, Norjasta, Unkarista,
Kroatiasta ja Yhdysvalloista.
Heti tehtävän alussa havaitsin ole
vani täysin uudenlaisessa kriisinhallin
taympäristössä verrattuna siihen, mitä
olin aiemmin kokenut kriisinhallinta
operaatiossa Lähi-idässä, Kosovossa
ja Bosnia-Herzegovinassa. Aiemmat
kokemukseni osoittautuivat kuitenkin
arvokkaiksi. Ne olivat opettaneet, että
aina kannattaa ”odottaa odottamatonta”.

Ohjaaja – sekä diplomaatti
että taistelija
Aiemmissa kriisinhallintatehtävissäni
pataljoonan komentajana ja monikan

Kylkirauta 2/2014

Joulukuussa 2001 alkaneen ISAF-operaation toiminta
on siirtynyt varsinaisista taisteluoperaatioista
Afganistanin turvallisuusjoukkojen koulutukseen,
ohjaamiseen ja avustamiseen. Tavoitteena on, että
afganistanilaiset kykenevät vuoden 2014 loppuun
mennessä vastaamaan maansa turvallisuudesta
ilman ISAFin tukea. Ohjaamistehtävää jatkaa uusi,
vahvuudeltaan entistä pienempi operaatio 
Resolute Support Mission (RSM).
sallisen esikunnan osastopäällikkönä
olin johtanut omia alaisiani suoraan.
Olin saattanut odottaa, että johtamisel
lani on välitön vaikutus ja että joukko
toimii käskemälläni tavalla.
Ohjaajana olin kuitenkin tilan
teessa, jossa minulla ei ollut esimiesalaissuhdetta ohjattavaani. Hän johti
joukkojaan neuvojeni ja keskusteluis
samme syntyneiden johtopäätösten
kautta. Ohjaamisen keskeisin periaate
oli se, että ohjaaja ei saanut omia joh
tajuutta itselleen. Lopullisen ratkaisun
ja päätöksen teki aina ohjattava, joka
kantoi aina myös vastuun päätöksistä.
Opin pian – joskus jopa kantapään
kautta – että hyvän ohjaajan oli löydet
tävä ratkaisu myös sellaisiin asioihin,
joissa ratkaisua ei näyttänyt olevan.
Lisäksi ohjaajan tuli kyetä toimimaan
komentajansa toiminta-ajatuksen
mukaisesti ottaen samalla kuitenkin
huomioon myös ohjattavansa tarpeet.
Ohjaajan oli oltava sekä diplomaat
ti että taistelija. Hänen täytyi pysyä
erossa ohjattavan joukon sisäisistä val
tataisteluista ja -verkostoista. Niiden
vaikutus ohjattavaan organisaatioon
täytyi kuitenkin osata ottaa huomioon.
Kaikessa toiminnassa tuli nähdä pitkäl
le tulevaisuuteen, aina siihen hetkeen
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saakka, jolloin afgaaneilla on täysi
vastuu maansa turvallisuudesta.

Pääpaino johtamisen
ohjaamisessa
Ohjaamiseni painopiste oli armeija
kunnan esikunnan johtamisen, toimin
taprosessien hallinnan, suunnittelun,
organisoinnin, kontrolloinnin sekä niihin
liittyvän päätöksenteon kehittämisessä.
Se kohdistui erityisesti armeijakunnan
johtoon ja esikunnan osastopäälliköihin.
Lisäksi yhtenä keskeisenä tavoitteena
oli operaatioihin liittyvän arviointijär
jestelmän luominen.
Ohjattavani oli kokenut ja ammat
titaitoinen upseeri. Hän oli toiminut
aiemmin prikaatin komentajana, mutta
esikunnan johtamisesta hänellä ei ollut
kokemusta. Alkuvaiheessa hän pyrki
johtamaan esikuntaansa kuten taiste
luyksikköä. Ohjattavani ehdottomia
vahvuuksia taas olivat taistelukoke
mus, korkea moraali, sitoutuminen ja
lojaalisuus sekä torjuva suhtautuminen
Afganistanille tyypilliseen korruptioon.
Ajoittain nämä ominaisuudet aiheuttivat
myös jännitteitä esikunnan sisällä.
Ohjaamissuunnitelmassani oli neljä

artikkelit
päätavoitetta. Kaksi niistä koski esikun
tapäällikön suunnittelu-, johtamis- ja or
ganisointivalmiuksien kehittämistä ja
sitä kautta koko esikunnan toiminnan
tehostamista. Muut tavoitteet tukivat
kahta ensimmäistä tavoitetta. Niihin
sisältyneitä kehittämiskohteita olivat
esimerkiksi esikuntapäällikön ja osas
topäälliköiden viikkokokous, johtoryh
mätyöskentely sekä esikunnan sisäinen
tiedonkulku, koulutus, työjärjestys ja
tehtävänkuvaukset. Erityinen huomio
oli operatiivisen suunnittelun proses
sissa.
Länsimaisen ajattelutavan mukai
sesti muotoilemani tavoitteet olivat
mielestäni hyvinkin selkeitä. Varsin pian
kuitenkin opin, että yksinkertainen on
kaunista. Länsimainen esikuntatyös
kentely, monimutkainen koordinointi
ja pitkät prosessit esittelyineen eivät
sovi afgaanikulttuurin mukaiseen ajat
telutapaan. Toinen merkittävästi esi
kuntatyöskentelyyn vaikuttava tekijä
oli afgaanien käsitys ajasta, sillä se
poikkeaa varsin paljon omista käsityk
sistämme.
Jännitteitä esikunnan työskentelyyn
aiheuttivat muun muassa henkilöstön
etninen ja uskonnollinen tausta, sosi
aalinen verkosto, Afganistanin aiemmat
sodat (kuka oli kenenkin puolella), sisäi
nen valtataistelu ja valitettavasti joskus
myös korruptio. Ne vaikuttivat armei
jakunnan johdon keskinäisiin suhteisiin
ja sitä kautta myös esikuntapäällikön ja
osastopäälliköiden välisiin suhteisiin.
Liian usein ne myös estivät ohjattavani
hyvät ja perustellut esitykset esikunnan
toiminnan tehostamiseksi. Ohjaajilla ei
ollut keinoa vaikuttaa näihin tekijöihin,
eikä se edes ollut heidän tehtävänsäkään.

Ohjattava johtaa
Varsinainen ohjaaminen perustui hyvin
pitkälti keskusteluihin. Käsittelimme
niissä esimerkiksi meneillään olevia tai
tulevia operaatioita. Ohjattavani kysyi
näkemyksiäni ja vaihtoehtoja asian
ratkaisemiseksi. Annoin hänelle suosi
tuksia, jotka perustuivat omaan sotilas
koulutukseeni, kokemuksiini aiemmista
operaatioista ja ISAFille asetettuihin ko
konaistavoitteisiin. Yhteistyön onnistu
minen edellytti keskinäistä luottamusta
ja ”kemioiden” kohtaamista ohjaajan
ja ohjattavan välillä. Luottamuksen
saavuttaminen otti oman aikansa. Vä

Armeijakunnan esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Saied ohjaajansa
kanssa ”Shona-ba-Shona”.
hitellen keskinäinen suhteemme muut
tui alun ohjaaja–ohjattava-asetelmasta
enemmänkin työtoveruudeksi.
Suhteen muuttuessakin oli jatku
vasti otettava huomioon, ettei ohjaaja
saanut muuttua johtajaksi. Lopullisen
päätöksen teki aina ohjattava. Erityisen
tärkeää tämä oli taisteluoperaatioiden
suunnittelussa ja toteuttamisessa, joissa
myös ohjaaja kohtasi usein suuria hen
kisiä haasteita. Kyse ei ollut kartta- tai
sotaharjoituksesta, jossa ”väärä” suori
tus voidaan uusia. Oli tiedostettava, että
näkemykseni ja suositukseni saattoivat
pahimmillaan johdatella ohjattavaa
tekemään virheellisiä päätöksiä, jotka
toteutuessaan johtivat omiin tappioihin.

Lessons learned
Mitkä sitten ovat tekijöitä, jotka saatta
vat tuhota periaatteen ”johtaa ohjattavan
kautta”?
Jossain tapauksissa ohjaaja voi
yrittää ”keksiä pyörän uudelleen”. Hän
unohtaa, että ennen häntä ohjattavalla
on ollut monta ohjaajaa. Ohjaamisen
tulee olla jatkuvaa ja suunnitelmallista.
Uuden ohjaajan tulee jatkaa siitä, mihin
hänen edeltäjänsä on lopettanut.
Ohjaaja saattaa turhautua ohjatta
van henkilön tai joukon toiminnan te
hostumisen hitauteen. Se johtaa otteen
menettämiseen ja vaikeuttaa rakentavan
ja luottamuksellisen suhteen muodostu
mista ohjattavan kanssa. Tuloksellinen
ohjaaminen edellyttää ohjattavan halua
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ottaa vastaan ja käyttää tarjottua tietoa
ja vaihtoehtoja johtamistoiminnassaan.
Ohjaajan on sisäistettävä paikalli
nen kulttuuri ja siitä johtuva ajattelutapa,
esimerkiksi ohjattavan käsitys asioiden
kiireellisyydestä ja yleensäkin ajan ku
lusta. Perimästä ja toimintakulttuurista
kumpuavaa ajattelutapaa ja mielenlaatua
ei voi eikä edes kannata yrittää muuttaa.
Ohjaaja saattaa pyrkiä kopioimaan
omien asevoimiensa menettelytapoja
ohjaamaansa organisaatioon. Tämä
ei välttämättä johda hyvään lopputu
lokseen. Esimerkiksi operatiivisessa
suunnittelussa on tietenkin noudatet
tava yleisiä periaatteita ja suunnittelu
prosesseja, mutta ne on mukautettava
vastaamaan paikallista sotilaskulttuuria
ja ajatusmaailmaa. Ohjaajan on ”myytä
vä” sitä, mitä ohjattava haluaa ”ostaa” ja
käyttää myös sen jälkeen, kun ohjaajat
ovat poistuneet.
Tehokas ja kestäviin tuloksiin johta
va ohjaaminen edellyttää sitoutumista,
luottamusta, keskinäistä kunnioitusta,
sotilasammatillista osaamista ja jat
kuvaa läsnäoloa. Erityisesti taistelu
tilanteessa se edellyttää myös riskien
jakamista ohjattavan kanssa. Tätä pe
riaatetta kuvaa hyvin ISAFin ohjaaja
toiminnasta käytettävä darinkielinen
iskulause: ”Shona-ba-Shona” – ”Olka
pää olkapäätä vasten”.
Everstiluutnantti evp Kari Sainio
toimii Kylkirauta-lehden verkkotoimittajana. 
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Kansainvälistä oppia

– yksilölle ja Puolustusvoimille
Teksti:Vesa Virtanen

Aina ei tule ajatelleeksi, että Suomi on kohtuullisen
pieni ja syrjäinen maa. Sen asukasluku vastaa
suurehkon maan yhden kaupungin asujaimistoa.
Upseerina kehittymiselle on eduksi laajentaa
omia näkökulmiaan työskentelemällä myös
ulkomailla uran jossakin vaiheessa. Ulkomailla
opittuja hyviä käytänteitä voi hyödyntää
kotimaan palvelustehtävissä. Siitä on hyötyä koko
Puolustusvoimille.

O

len palvellut ulkomailla kol
messa eri jaksossa: vuosina
1995–1996 YK:n sotilastark
kailijana entisen Jugoslavian alueella,
2001–2004 EU:n sotilaskomitean pu
heenjohtajan adjutanttina Brysselissä ja
2012–2013 fellow:n tehtävässä Harvar
din yliopistossa Yhdysvalloissa. Kaikki
tehtävät ovat olleet erilaisia ja omalla
tavallaan sekä vaativia että antoisia.

Selviytymistä
sotilastarkkailijana
YK:n aseettomina sotilastarkkailijoina
valvoimme, että osapuolet noudattivat
sopimuksia ja raportoivat rikkomuksis
ta YK:n päämajaan. Tietoa hankittiin
ajoneuvo- ja jalkapartioinnilla sekä
tapaamalla paikallisia asukkaita, osa
puolia ja alueella olevia kansainvälisiä
toimijoita. Tehtäviimme kuului myös
neuvotteluiden järjestäminen sekä
muun muassa ruumiiden ja sotavanki
en vaihdon järjestäminen.
Sarajevossa jokainen päivä vaati
selviytymistä tulituksen keskellä.

Jatkuvien liikkumisrajoitusten takia
emme voineet tehdä tarkkailijan työ
tämme kunnolla. Lopulta tämä vaihe
päättyikin Naton ilmaiskujen jälkeen
yli viikon mittaiseen panttivankeuteeni.
Myöhemmin palvelin sotilastarkkai
lijaryhmän johtajana kroaattialueella
Sisakissa, esikuntapäällikkönä musli
mialueella Bihaćissa ja sektorin johta
jana Itä-Slavonian serbialueella.

Byrokratian Brysselissä
Brysselissä tehtäviini kuului EU:n so
tilaskomitean puheenjohtajan, kenraali
Gustav Hägglundin avustaminen. Soti
laskomitea oli uusi organisaatio, mikä
lisäsi tehtävän mielenkiintoisuutta.
EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuus
politiikka oli dynaamisessa vaiheessa,
ja sen puolustusulottuvuus kehittyi
nopeasti. Brysselin moniportainen ja
kankea byrokratia tuli tutuksi. Kolmen
vuoden aikana vierailin esimieheni
mukana lähes kolmessakymmenessä
eri maassa ja olin ”kärpäsenä katossa”
erilaisissa poliittisissa ja sotilaallisissa
tapaamisissa.
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Vesa Virtanen
Verkottumista Harvardissa
Harvardissa fellow on eräänlainen
vieraileva tutkija, joka tuo omiin käy
tännön kokemuksiinsa perustuvaa
osaamistaan akateemisen tiedemaail
man käytettäväksi. Lukuvuoden aikana
laadimme tutkimuksen ja osallistuim
me yliopiston tilaisuuksiin sekä semi
naareihin, joissa pyrimme jakamaan
oman osaamisemme mahdollisimman
monipuolisesti yliopiston hyväksi.
Opiskelijoita kannustettiin ajatteluun ja
innovointiin sekä kyseenalaistamiseen,
argumentointiin ja vaihtoehtoisten rat
kaisujen etsimiseen.
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Suomalainen
upseerikoulutus antaa
hyvän perustan
Jugoslavian ajan päällimmäisin opetus
oli itsetuntemuksen lisääntyminen. Siellä
korostuivat erityisesti pelon hallitsemi
nen ja ihmisten kanssa toimeen tulemi
sen tärkeys. Panttivangin on paras olla
ajattelematta, milloin ja millä tavalla
kaikki mahdollisesti päättyy. Tärkeää
oli kehittää itselleen päivittäiset rutiinit,
pitäytyä niissä ja elää hetki kerrallaan.
Oli hienoa huomata, että suomalaisella
upseerikoulutuksella pärjäsi kansain
välisessä ympäristössä ja sodan tyyp
pisissä olosuhteissa. Kokemuksista on
ollut hyötyä muun muassa sodan ajan
tehtävien operatiivisessa suunnittelussa
ja joukkojen tuottamisessa.
Brysselin lukuisissa kokouksissa
konkretisoituivat neuvottelujen ja käsi
teltävien asioiden perinpohjaisen valmis
telemisen tarpeellisuus, yhteistyökyky ja
kuuntelemisen taito.
Työskentely Harvardissa ja eläminen
Yhdysvalloissa olivat uudenlainen avar
tava kokemus. Sain sieltä laajan ja ympäri
maailmaa ulottuvan ystäväverkoston.
Opetusmenetelmät olivat hyviä. Luen
not alkoivat keskustelulla, joten jokainen
luento edellytti laajan aineiston lukemista
etukäteen. Mielestäni myös Suomessa
opiskelijoilta tulisi vaatia perusteellisem
paa valmistautumista luentoihin. Siten
luennolla päästäisiin heti asiaan ja sy
ventävään keskusteluun. Lyhyt alustus
ja pitkä keskustelu on parempi kuin pitkä
luento ja lyhyt keskustelu.
Bostonin alueella tapahtui erilaisia
arkipäivän kriisejä, kuten hirmumyrsky
Sandy, lumimyrsky Nemo ja Bostonin
maratonin terrori-isku. Viranomaisten

EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan virallinen vierailu Puolassa.
Pöydän takana everstiluutnantti Richard Jefferies (UK), kenrali Gustav
Hägglund ja kirjoittaja.
toiminta näihin kriiseihin varautumises
sa sekä toiminnan johtamisessa ja jälki
hoidossa olivat nykytehtäväni kannalta
opettavaisia. Näin muun muassa, miten
julkista liikennettä rajoitettiin ja tiedotta
mista tehostettiin informoimalla väestöä
sähköposteilla, tekstiviesteillä ja televisi
otekstityksillä. Näin myös, miten alueelle
määrättiin ulkonaliikkumiskielto.

Monikulttuurisuus
edellyttää yhteistyökykyä
Kansainvälisissä tehtävissä korostuu
itsehillinnän taito. Kaikki ei aina suju
niin kuin itse on suunnitellut. Sopeutu
miskyky lisääntyy. Menestyminen edel
lyttää kykyä tulla toimeen erilaisten ja
eri kulttuureista sekä uskontokunnista
peräisin olevien ihmisten kanssa. Mitä
korkeammassa asemassa upseeri toimii,
sitä enemmän yhteistyökyvyn merkitys
korostuu. Mielipiteiden perusteleminen

Itä-Slavoniassa keväällä 1996. Vasemmalta eversti Reilly (UusiSeelanti), prikaatikenraali Yudhoyono (Indonesia) ja kirjoittaja.
Yudhoyonosta tuli vuonna 2004 Indonesian presidentti.
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ja toisten kuuntelemisen taito ovat tärkei
tä. Itse arvostin erityisesti niitä johtajia ja
esimiehiä, jotka kykenivät motivoimaan
alaisiaan ja osoittamaan heille yhteisen
suunnan. Johtajan on otettava vastuuta.
Päättämättömyys ja virrassa mukana
meneminen eivät vetele. Erityisesti YKoperaatiossa sain johtamisesta sekä hyviä
että huonoja esimerkkejä.
Perheen myönteisyys ulkomaan ko
mennukseen on tärkeää. Kriisialueelle
perheen mukaan ottaminen ei ole mah
dollista, joten kotiasioiden on oltava kun
nossa. Mukaan lähtemisessäkin on omat
haasteensa. Pienten lasten kanssa muutta
minen ulkomaille on yleensä helpompaa
kuin murrosikäisten lasten kanssa. Kan
nattaa siis pohtia hyvissä ajoin, mihin elä
mänvaiheeseen ulkomaanpalvelus olisi
parasta ajoittaa.
Ulkomaanpalveluksen jälkeen
maailma – erityisesti kotimaa – näyt
tää erilaiselta. Suomen osaa hahmottaa
maailman kartalle aivan uudella taval
la. Emme ole maailman napa, emmekä
pärjää yksin. Suomella huomaa olevan
paljon vahvuuksia, kuten peruskoulu,
sosiaaliturva ja terveydenhuoltojärjes
telmä. Puolustusjärjestelmämme hyviä
ja huonoja puolia osaa arvioida uudesta
näkökulmasta. Kokemusteni perusteella
voin kannustaa jokaista upseeria hakeu
tumaan jossain vaiheessa uraansa ulko
maan tehtäviin. Ulkomailla asuminen on
ainutlaatuinen ja avartava kokemus myös
upseerin perheelle.
Eversti Vesa Virtanen palvelee Turvallisuuskomitean pääsihteerinä. 

kolumni

T

oisen maailmansodan jälkeen
vakuutimme kaikki toisillem
me: ”Ei koskaan enää!” Mitä
onkaan tapahtunut? Kaksikymmentä
vuotta sitten näimme Ruandan kan
sanmurhan, jolloin sadassa päivässä
surmattiin noin 800 000 siviiliä, jotka
olivat pääosin tutseja. Seuraava kan
sanmurha tehtiin heinäkuussa 1995
Bosnian Srebrenicassa, Euroopan kult
tuurin sydämessä. Molemmissa YK
ja muu kansainvälinen yhteisö olivat
voimattomia. Bosnian jälkeen seura
sivat Irak, Afganistan, Länsi-Afrikan
maat, Kosovo sekä Lähi-idän ratkaise
mattomat ongelmat, joissa Palestiinan
statuksen ratkaiseminen on avainase
massa. Viime vuosien aikana Syyriassa
on surmattu satoja tuhansia ihmisiä ja
miljoonat ovat joutuneet pakolaisiksi.
Keväällä 2014 Syyriakin jäi tie
dotusvälineissä jo taustalle Ukrainan
tilanteen vuoksi. Tässä piileekin yksi
nykyajan ongelmista: Media ja suuri
yleisö pystyvät käsittelemään vain yhtä
katastrofia kerrallaan. Edelliset kriisit
unohtuvat uutisoinnista nopeasti.
Olen toiminut Balkanilla vuodes
ta 1995 lähtien. Siellä olen oppinut,
kuinka tärkeää on pitkäjänteisyys. Toi
menpiteiden on tähdättävä kestävään
rauhaan, jota ei kuitenkaan voida saa
vuttaa sormia näpsäyttämällä. Tärkein
tä työssä on kriisialueiden useimmiten
erittäin monimutkaisen historian tun
temus. Kun ensimmäisen kerran tulin
Kosovoon, muistutettiin minulle heti
aluksi Kosovo Poljen taistelun merki
tyksestä. Se oli käyty vuonna 1389...
Jokainen konfliktialueella rauhan
saavuttamiseksi työskentelevä toimija
voittaa paljon aikaa tutkimalla alueen
taustoja ja siellä asuvien ihmisten
historiaa. Tässä varsinkin Maanpuo
lustuskorkeakoulun opiskelijoilla ja
tutkijoilla on erinomaiset edellytykset
hankkia ja jalostaa tietoa sekä käyttää
sitä kansainvälisen rauhan hyväksi.
Nimissäni järjestettiin maalis
kuussa nuorten tutkijoiden think tank
-seminaari Helsingissä. Sen aiheena oli
nimenomaan Syyria. Laaja asiantun
tijapaneeli valotti konfliktin taustoja
monipuolisesti ja antoi runsaslukuiselle
yleisölle uutta tietoa siitä, miksi rauha
on niin vaikeasti saavutettavissa tällä

Ajan kaikuja

alueella.
Tämän päivän konfliktit ovat sisäl
lissotia, joiden osapuolten taustalla on
usein ulkopuolisia intressiryhmiä ja ul
kovaltioita. Niiden vaikutus ei valitet
tavasti välttämättä helpota ratkaisujen
aikaansaamista. Monet ovat sanoneet,
että olisi parasta antaa osapuolten itse
selvittää ongelmansa aina katkeraan
loppuun saakka ilman ulkopuolisten
niihin sotkeutumista. Siinä on hitu
nen totuutta. Toisaalta kansainväliset
sopimukset velvoittavat hallituksia
puuttumaan tilanteisiin, joissa näitä
sopimuksia rikotaan.
Naisten asema konflikteissa on
yhä voimakkaammin nostettu esiin
kansainvälisessä keskustelussa. YK:n
turvallisuusneuvoston vuonna 2000 hy
väksymä päätöslauselma 1325 ”Naiset,
rauha ja turvallisuus” antoi lähtölauka
uksen asialle, joskin hitaasti. Olen itse
toiminut siitä lähtien varsinkin Afrikas
sa toteuttamassa naisten osallistumista
rauhanprosesseihin. Naiset nähdään
liian usein ainoastaan sodan ensisijai
sina uhreina. Niin totta kuin se onkin,
edellyttää pysyvän rauhan saavutta
minen kuitenkin välttämättä naisten
osallistumista valtion uudelleenraken
tamiseen myös päättäjinä. Tämä ajatus
on toteutunut hitaasti. Prosessi vaatii
kansainväliseltä yhteisöltä vilpitöntä
tukea ja varsinkin hyvää esimerkkiä.
Ei ole erityisen uskottavaa, että YK:n
tai EU:n puhtaasti miespuolinen ryhmä
vaatii vakavalla äänensävyllä toiselta
osapuolelta sukupuolikiintiöitä ja nais
ten nostamista johtopaikoille!
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”No Peace without Justice” on erin
omainen totuus. Sen toteuttaminen voi
joskus olla jopa este rauhalle. Kukapa
sotapäällikkö ei asettaisi rauhansopi
muksen ehdoksi syyttämättäjättämistä,
jos vaihtoehtona on se, että hän joutuu
itse vastaamaan teoistaan tuomioistui
messa? Olen useita vuosia ollut län
simaiden edustajana Kansainvälisen
rikostuomioistuimen uhrirahaston
johtokunnassa. Se on suonut minul
le mahdollisuuden nähdä taas kerran
ne jäljet, jotka sota jättänyt uhreihinsa
Pohjois-Ugandassa ja Itä-Kongossa.
Lapsisotilaat, metsävaimot, viidakko
veitsellä silvotut ihmiset, majoihinsa
kätkeytyneiden ihmisten palovammat
palamaan sytytetyn ruohokaton ro
mahdettua heidän päälleen... Näiden
uhrien kohtaaminen tukee vaatimusta
oikeudesta – syyllisten on vastattava
teoistaan.
Rauhanprosessit ovat monimut
kaisia. Ne vaativat monipuolista asi
antuntemusta. Humanitaarista apua,
rauhanvälityksen ammattilaisia, rau
hanturvaajia, poliiseja, demokratian
rakentajia... Jokaisen näissä tehtävissä
toimivan on tunnettava kokonaisuus
voidakseen toimia tehokkaasti. Rau
hanprosessit jatkuvat kauan ja neuvo
teltukin rauha voi rakoilla uudelleen.
Rauhanoperaation osapuolilta vaadi
taan jatkuvaa neuvottelua ja joustavaa
osallistumista. Nimenomaan tässä
korostuvat konfliktimaan asioiden
tunteminen ja sen edustajien kunni
oittaminen.
Olen oppinut, että jokaisella val
tiolla, olipa se syyllistynyt mihin ta
hansa raakuuteen, on valtava itsetunto
ja ylpeys. Sitä ei saa loukata. Olipa
ulkopuolisten tahojen työ ollut kuinka
loistavaa tahansa, on kunnia rauhan
saavuttamisesta aina annettava kan
salliseen omistukseen ja kansalle
itselleen. Uskon, että Maanpuolustus
korkeakoulun opit antavat kadettiup
seereille ja tutkijoille, niin naisille kuin
miehillekin, hyvän pohjan osallistua ja
menestyä monimutkaisessa rauhanra
kentamisessa maailmalla.

Elisabeth Rehn
Ministeri
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Havaintoja sotilasjohtamisesta

kriisinhallintaoperaatiossa
Teksti: Toivo Pollock & Kai Uitto

Onko Suomi sodassa Afganistanissa? Johtavien
poliitikkojen ja virkamiesten mukaan Suomi ei
de jure ole sodassa. Mielestämme Suomi kuitenkin
käytännössä on Afganistanin konfliktin osapuoli.
Tässä artikkelissa pohdiskelemme oman suppean
kokemuksemme pohjalta kriisinhallintapalveluksen
sotilasjohtamisesta heränneitä ajatuksia ja teemoja.

S

ota ja siihen liittyvät tunte
mukset voivat olla hyvinkin
subjektiivisia. Ne vaikuttavat
merkittävästi sotilasjohtajan toimin
taympäristöön sekä henkilökohtaisella
tasolla että suhteessa alaisiin. Subjek
tiiviset kokemukset vaikuttavat voi
makkaasti siihen, miten henkilöstö
suhtautuu tehtäviin ja millaisena he
näkevät tilanteen ja tehtävien tarkoi
tuksenmukaisuuden.

Kriisinhallintapalvelus
ammatillisena
kokemuksena
Kokonaisuutena komppaniatason krii
sinhallintapalvelus oli ammatillisesti
antoisa kokemus. Joukko-osastopal
velus valmensi kriisinhallintatehtävään
soveltuvilta osin varsin hyvin. Vastaa
vasti palvelus kriisinhallintatehtävissä
on tuonut päivittäiseen työhön paljon
arvokkaita kokemuksia ja uusia ajatuk
sia. Vaikka kriisinhallintaoperaatios
sa käytettyjä toimintamalleja voidaan

hyödyntää kotimaassa, on varottava
niiden omaksumista ilman kriittistä
tarkastelua.
Kriisinhallintaoperaatioista saatu
jen kokemusten tehokas ja kriittinen
hyödyntäminen kotimassa edellyttää
lessons learned -toiminnan tehostamis
ta. Kokemuksia on saatu, mutta niiden
jalkauttaminen kotimaan koulutukseen
ja toimintatapamalleihin on liiaksi yk
sittäisten henkilöiden varassa. Yleensä
henkilökunnan tietoisuus kriisinhallin
taoperaatioista saaduista kokemuksista
on vähäistä.
Kriisinhallintapalvelus jalkavä
kiyksikössä vahvisti uskoa koulutus
järjestelmäämme. Perusasiat toimivat.
Perustaistelumenetelmät, vakioidut
toimintatavat ja toistoharjoittelu ovat
asioita, joista on syytä pitää jatkossakin
kiinni. Suomalainen reserviläinen tekee
taistelussa sen, mitä häneltä vaaditaan.
Ammattikuntana meidän tehtävämme
on varmistaa, että hänet on koulutettu
ja varustettu korkealaatuisesti.

Toivo Pollock

Kai Uitto
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Komppanian taistelijoita ampumaradalla harjoittelemassa ryhmän etenemistä.

Ryhmänjohtajat mukaan
suunnitteluun
Jääkärikomppaniamme kuului ruotsa
lais-suomalaisen TFNL:n (Task Force
Northern Lights) alaisuuteen ja sai teh
tävänsä esikunnan operatiiviselta osas
tolta. Osaston ruotsalainen johtamisote
oli selkeästi vähemmän kontrolloiva
kuin se, johon olimme kotimaassa tot
tuneet. Komppaniamme pystyi paljon
vaikuttamaan saamansa tehtävän yksi
tyiskohtiin, ja se oli alusta asti mukana
suunnitteluprosessissa. Operaatioiden
aikana esikunnan johtaminen oli enem
män tukevaa ja ohjaavaa – ei niinkään
ehdottomien käskyjen jakamista. Esi
kunnalla oli vahva luotto kenttäjohtajan
tilannekuvaan ja kokonaisuuden ym
märtämiseen. Kenttäjohtajan ratkaisuja
ei kyseenalaistettu.
Jälkeenpäin tarkasteltuna yläjoh
toportaan esimerkkiä olisi voinut so
veltaa jääkärikomppanian johtamisessa
laajemminkin. Joukkueenjohtajat olivat
useimmiten mukana suunnittelussa,
mutta sen sijaan ryhmänjohtajat jäivät
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yleensä sen ulkopuolelle. Ryhmänjoh
tajien rooli miehistön ohjaajina, kou
luttajina ja motivoijana on suuri. Jos
johtaja ei ole sitoutunut tehtävään, sitä
ei yleensä ole hänen ryhmänsäkään.
Ryhmänjohtajien ottaminen mukaan
suunnitteluun ja valmisteluun alusta
saakka olisi sitouttanut heidät tehtyihin
suunnitelmiin. Lisäksi käytäntö olisi
tuonut heille lisää tehtävätaktiikan mu
kaisia vaikutusmahdollisuuksia. Kun
ymmärtää kokonaisuuden, kykenee
myös mukauttamaan oman toimintansa
sen mukaisesti.
Ruotsalaisten tapa kuunnella, kes
kustella ja antaa alaisille vapautta on
usein suomalaisten irvailun kohteena.
Oikein ymmärrettynä käytäntö on hyvä
ja se tuottaa tuloksia. On kuitenkin tär
keää, että lopulta johtaja tekee päätök
sen ja lopettaa keskustelun. Johtajan
ja johdettavan on ymmärrettävä, että
keskustelun päätyttyä annetaan vain
suoria käskyjä.
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Lääkintähuollon oltava
näkyvästi läsnä
Jääkärikomppaniamme toimintaym
päristö oli uhkatasoltaan merkittävä.
Operaatiomme suunnattiin useimmi
ten niille muutamille alueille TFNL:n
vastuualueella, joilla kapinallisilla oli
vahva jalansija. Komppania joutui
usein tienvarsipommien iskujen koh
teeksi ja joitakin kertoja tulitaisteluihin
kapinallisjoukkojen kanssa. Onnek
semme vakavammilta haavoittumisilta
ja kuolonuhreilta vältyttiin, vaikka naa
puriyksiköt ja afgaanijoukot kokivat
merkittäviä tappioita.
Lääkintähuollon merkitys koros
tui vaarallisessa toimintaympäristössä.
Ensihoitohenkilöstön näkyvä läsnä
olo jalkaväkisotilaiden keskuudessa
operaatioiden aikana vaikutti olevan
tärkeää. Operoivat joukkueet usein
halusivat, että heille alistetaan omien
lääkinnällisten voimiensa lisäksi myös
ensihoitohenkilöstöä mukaan jalkapar
tioon. Komppanian ensihoitoryhmä
olisi puolestaan halunnut toimia koo

Kuva SKJA.

artikkelit

Lääkintähuollon merkitys korostuu vaarallisessa toimintaympäristössä. Taistelijapari kertaamassa
lääkintätaitoja.
tusti oman suorituskykynsä varmista
miseksi.
Lääkintähuollon näkyvyyttä odo
tettiin myös evakuointikyvyltä. He
likoptereiden toiminta-alue ja sään
vaikutukset niiden toimintaan kiin
nostivat miehiä suuresti. Lentosään
ollessa ”vihreä” oli joukko varmempi
kuin tilanteessa, jossa sää oli ”keltai
nen”. Syntyi tilanne, jossa lääkintä
huollon näkyvä läsnäolo ja kokemus
sen läheisyydestä korostuivat suhteessa
lääkintäketjun kokonaisuuteen. Lää
kintähuollon tarpeen korostuneisuus
vaikutti paikoitellen suorastaan yliko
rostuneelta. Vaikuttiko tähän mieliku
va haavoittuneiden kotimaassa saaman
tuen riittämättömyydestä?

Veteraanipolitiikka?
Monilla jääkärikomppanian sotilailla
oli tuoreessa muistissa paljon julki
suutta saaneet tapaukset, joissa Afga
nistanissa haavoittuneet sotilaat ovat
kotimaahan palattuaan joutuneet kamp
pailemaan saadakseen tarvitsemaansa

hoitoa. Osalle sotilaista lienee syntynyt
mielikuva, että taistelutoimintaa on väl
tettävä, koska taistelussa henkisesti tai
fyysisesti haavoittunut on Suomessa
lopulta omillaan. Tämä mielikuva vai
kutti negatiivisesti taistelumoraaliin ja
-tahtoon. Epäonnistunut hoito- ja kor
vauspolitiikka heikensivät suomalais
joukon taistelutehoa.
Miten kuvatunkaltainen tilanne on
päässyt syntymään? Kyse on halutto
muudesta myöntää yleisellä tasolla, että
Suomi on de facto sodassa. Tämä on
johtanut kummalliseen asetelmaan. So
tilaita haavoittuu taistelussa, niin fyy
sisesti kuin henkisestikin. Kotimaan
byrokratian näkökulmasta he eivät kui
tenkaan ole taisteluissa haavoittuneita
veteraaneja, vaan tapaturman uhreja.
Tienvarsipommi-iskussa haavoit
tunut ammattisotilas on tällä hetkellä
hallinnollisesti samassa asemassa kuin
vuosittaisissa kuntotesteissä itsen
sä loukkaava kollega. Erona on vain
se, että ensiksi mainittujen fyysiset ja
henkiset vammat ovat todennäköises
ti paljon vakavampia. Toipuminen on
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kivulias vuosia kestävä prosessi, ei
vätkä kaikki parannu koskaan. Louk
kaantuminen taistelutehtävässä ei ole
tapaturma!
Monet tahot ovat tehneet ansio
kasta työtä ongelman poistamiseksi.
Esimerkiksi Rauhanturvaajaliitto on
ollut aktiivinen vertaistuen järjestäjä.
Valtionhallinto on saanut käynnistettyä
kansallisen kriisinhallinnan veteraa
niohjelman. Nämä toimet ovat hyviä,
mutta auttamattoman alimitoitettuja.
Perusongelma ei ole poistunut. Krii
sinhallintaoperaatioissa vammautu
neet eivät saa tarvitsemaansa tukea ja
hoitoa. Sotiemme veteraanit jätettiin
aikanaan paljolti oman onnensa varaan.
Onko nykypäivän veteraanien tilanne
yhtään sen parempi?
Kapteeni Toivo Pollock palvelee
opettajana Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksessa ja kapteeni Kai Uitto
1. Jääkärikomppanian päällikkönä
Porin Prikaatissa. 
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Libyan rajaturvallisuusjärjestelmää

rakentamassa
Teksti: Antti Hartikainen

Euroopan unionin rajaturvallisuusoperaatio
Libyassa käynnistettiin keväällä 2013. Tämän
siviilikriisinhallintaoperaation tehtävänä on avustaa
ja neuvoa Libyan rajaturvallisuusviranomaisia
yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän
kehittämisessä ja antaa alan koulutusta. Ensimmäisenä
toimintavuonna on ilmennyt haasteita toinen toisensa
perään, mutta periksi ei anneta.

L

uonnonvarojensa ja ilmastonsa
ansiosta Libya voisi olla kansa
laisilleen paratiisi, mutta nykyti
lanne maassa on erittäin sekasortoinen.
Kylmäveriset murhat, aseelliset yhteen
otot ja kidnappaukset ovat arkipäivää.
Al-Qaidalla on Libyassa vahva jalansija,
ja vähemmän radikaali Ansar al-Sharia
on avoimesti aktiivinen Koillis-Libyas
sa. Hallitus on heikko ja kansalliskong
ressi melko toimintakyvytön. Libyan
tulevaisuus on suuri huolenaihe EU:lle,
vaikka maan tapahtumat ovatkin jää
neet viime aikoina Egyptin, Tunisian,
Syyrianja Ukrainan uutisten varjoon.

yhteiskuntaansa ja edusmiehiään val
tionhallinnossa. Paljon olen vuoden
aikana oppinut, mutta silti tuntuu,
että olen edennyt opinnoissani vasta
alkeisiin. Sama haaste näyttää olevan
suurimmalla osalla Libyassa toimivaa
diplomaattikuntaa. Tämä yhteiskunta
”pyörii” omalla tavallaan. Elämä jatkuu
ja eteenpäin mennään päivä kerrallaan.
Suunnasta vain ei ole aina selvyyttä. Se
tuntuu ajoittain vaihtuvan lähes yhtä
tiuhaan kuin tuulet Suomenlahdella.
Lopputulosta voi vain arvailla, sillä
sekä uhkia että mahdollisuuksia on
roppakaupalla.

Kuka ymmärtäisi Libyaa?

Sekasorto vallalla

Hulluksi koiraksikin kutsuttu Muammar
Gaddafi, vuoden 2011 vallankumous
siihen liittyneine Nato-operaatioineen
ovat tuoreessa muistissa. Libyan tiede
tään olevan merkittävä öljyntuottaja
maa, joka Gaddafin vallassaoloaikana
oletettavasti osallistui terrorismin tuke
miseen ja oli jopa suoranaisesti osalli
sena terroriteoissa. Sen sijaan Libyan
yhteiskunnan nykytilanteesta tiedetään
yleisesti sangen vähän.
Nykyisessä tehtävässäni olen
yrittänyt parhaani mukaan oppia
ymmärtämään libyalaisia, heidän

Maan hallitus elää lähes jatkuvassa
kaaoksessa. Viime syksynä pääministeri
siepattiin ja myös puolustusministerin
poika oli useita kuukausia siepattuna.
Kansalliskongressi on lähes toiminta
kyvytön. Parin viimeisen kuukauden
aikana sinne on hyökätty jopa aseelli
sesti muutaman kerran. Yhdessä niistä
hyökkääjät noutivat puhemiehen tuolin
istuntosalista, kiinnittivät sen kadun var
ressa olevan valaisinpylvään nokkaan
ja sytyttivät palamaan. Siinä sitä sitten
ihailtiin, kuinka demokratia liekehti
Libyassa.
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Antti Hartikainen
Poliisi, armeija ja oikeuslaitos ovat
käytännössä toimintakyvyttömiä. Val
lankumoukseen osallistuneet aseelli
set ryhmittymät määräävät ”humpan”
tahdin. Osa ryhmittymistä on muokkau
tunut rikollisjärjestöiksi. Radikaalien
muslimien ryhmittymä Ansar al-Sharia
ja vielä radikaalimpi Al-Qaida ovat voi
missaan. Vallankumouksen tiimellyk
sessä ryövättiin Libyan suunnattomat
asevarastot. Rynnäkkökivääreistä ja
kevyistä singoista tuli jokapojan aseita,
eikä niiden käyttämistä myöskään ujos
tella.

Ainekset paratiisiksi
Afrikan suurimmat öljyvarannot,
lempeä ilmasto ja 1 770 kilometriä Vä
limeren rantaviivaa. Kaikkea tätä hyvää
on jakamassa vain reilun kuuden mil
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Vuoden 2011 vallankumous syöksi Tripolin kadut lohduttomaksi
näyttämöksi.
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symys on ensi sijassa siitä, onnistuvatko
libyalaiset rakentamaan kansallisen po
liittisen yhteisymmärryksen ja saamaan
maalleen riittävän vahvan ja osaavan
poliittisen johdon toteuttamaan tarvitta
vat muutokset. Matka ”Norjan malliin”
on pitkä ja todennäköisesti tavoitteena
epärealistinen, mutta sitä kohti kompassi
kannattaisi kuitenkin suunnata.

Operaation
johtamisen haasteita
EU:n rajaturvallisuusoperaation (EU
Integrated Border Management Assis
tance Mission in Libya, EUBAM Libya)
johtamisen suurimmat haasteet ovat
unionin suuri byrokratia ja jäsenmaiden

Kuva Antti Hartikainen.

joonan ihmisen kansa. Ongelmana on,
että Libyassa on tuudittauduttu täysin
öljyn- ja kaasuntuotannon tuomaan
vaurauteen. Yli 90 prosenttia valtion
tuloista on peräisin niistä, eikä muuta
teollisuutta ole käytännössä lainkaan.
Lähes kaikki tavarat ja suuri osa palve
luistakin tuodaan ulkomailta. Öljynja
lostamokapasiteetti ei riitä kattamaan
edes maan omaa tarvetta.
Reilu 80 prosenttia kansasta on val
tion palkkalistoilla. Suurin osa heistä
nostaa palkkaa tekemättä yhtään mitään
sen vastineeksi, minkä vuoksi myös
työssäkäyvien motivaatio on usein
huono. Hallintokulttuuria ei juuri ole
olemassa. Suurella osalla työssä käyvis
tä on heikko ammattitaito. Poikkeuksen
muodostavat vallankumouksen jälkeen
ulkomailta kotimaahansa palanneet,
joilla on länsimainen koulutus ja työ
kokemus. Valitettavan usein he ovat
poissaolonsa aikana ehtineet irtautua
Libyan todellisuudesta.
Polttoaineen ja peruselintarvikkei
den hintoja pidetään poikkeuksellisen
alhaisina valtion tukijärjestelmän avulla.
Esimerkiksi bensiinilitra maksaa vain
noin 15 senttiä. Vahva subventointikult
tuuri yhdessä toimimattoman rajaval
vonnan kanssa on johtanut tuotteiden
laajamittaiseen salakuljetukseen naapu
rimaihin. Transparency Internationalin
listalla Libya on pahiten korruptoitunei
den valtioiden joukossa.
Monenlaista kehittämistä siis riittää.
Taloudelliset mahdollisuudet tähän ovat
etenkin afrikkalaisesta perspektiivistä
katsottuna poikkeuksellisen hyvät. Ky

usein toisistaan kovastikin poikkeavat
kansalliset intressit.
Siviilikriisinhallintaoperaation pe
rustamisvaihe on todella vaativa. Rekry
tointi tapahtuu vaiheittain ja ydintiimin
perustamisen jälkeen pääosin operaati
on omin toimenpitein, mukaan luettuna
tehtäväkuvausten ja valintakriteerien
valmistelu. Henkilöstön hyvin erilaiset
koulutus- ja kokemustaustat sekä yh
teisten standardien vähäisyys hanka
loittavat toiminnan aloittamista. Vaikka
aikaisempien vastaavien operaatioiden
kokemuksia ei vielä osata hyödyntää
riittävän hyvin, eteenpäin mennään
operaatio operaatiolta.
Hankintaprosessit ovat pääosin
hyvin hitaita ja monimutkaisia. Ensi
vaiheen välttämättömien varusteiden
hankkimista varten Berliiniin viime
vuonna perustetun keskusvaraston toi
minta on vasta alkumassa. Suunta on
kuitenkin oikea. Myös koulutusta ke
hitetään. Ero sotilaspuolen volyymeihin
ja resursseihin on ja tulee jatkossakin
olemaan valtava.
Libyan tyyppisessä toimintaympä
ristössä henkilöstön turvallisuus on yksi
operaation päällikön suurimmista huo
lenaiheista. Henkilöstöllä ei ole aseita,
ja turvapalvelut on järjestetty kansainvä
lisen turvallisuusalan yrityksen kautta.
Kalleudestaan huolimatta palvelujen
laadussa on edelleen parantamisen
varaa. Libyassa ei voi Afganistanin,
Irakin tai Kosovon tapaan turvautua
toimialueella olevien kansainvälisten

Historiasta kiinnostuneille riittää nähtävää. Tässä Leptis Magnan,
foinikialaisten valtakaudella noin 1 100 eaa. perustaman ja Rooman
valtakaudella kukoistukseena nousseen kaupungin teatterin jäänteitä.
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Libyan, Tunisian ja Algerian rajat kohtaavat lähellä Ghadamesin
kaupunkia. Tällä vierailulla mukana muun muassa EU:n Libyan
delegaation päällikkö ja neljän EU-jäsenmaan suurlähettiläät.

maahanmuuttopoliisin sekä rannikko
vartioston kalusto ja infrastruktuuri ovat
uskomattoman huonoja. Esimerkiksi
parissa vierailemassani rajanylityspai
kassa ainoa tekninen laite oli leimasin.
Infrastruktuuria edusti muutama purku
kuntoinen rakennus.
Suuri osa maastorajan valvontaan
palkatusta henkilöstöstä ei käy lainkaan
töissä, koska yksiköillä ei ole toimitilo
ja, ajoneuvoja eikä muuta tarvittavaa ka
lustoa tai laitteita. Eteläraja on heimojen
hallinnassa, ja turvallisuussyistä sinne
ei ole menemistä muilla kuin sotilasvi
ranomaisilla.
Virastoilla on budjettivaroja vain
palkkaukseen. Kaikki muu rahoitus on
neuvoteltava tapauskohtaisesti ja har

Kuva Arabian Gazette.

sotilasosastojen tukeen. Niinpä turval
lisuuden suunnitteluun on kiinnitettävä
erityistä huomiota – ja huomioon otet
tavaa riittää.
Esimerkiksi lokakuussa siepatun
pääministerin ja tuolloin majapaik
kanamme toimineen hotellin alueella
käytiin pari viikkoa myöhemmin päivän
ajan oikein kunnon sotaa. Maaliskuussa
eräs aseellinen joukko varasti uudelle
yksityiselle turvafirmallemme tulos
sa olleet aseet Tripolin lentoasemalla.
Kaikesta tästä on selvitty toistaiseksi
henkilövahingoitta ja ampumatta lau
kaustakaan. Toivottavasti tämä onni
jatkuu.
Ulkopuolisten tahojen odotukset
operaation tuloksista, etenkin tavoit
teiden saavuttamisen aikataulusta, ovat
olleet osin epärealistia. Näyttää siltä,
ettei mandaattiamme ja toimintamme
rajoituksia tunneta riittävän hyvin.
Usein esimerkiksi luullaan virheellisesti,
että operaation vastuulla on laittoman
maahantulon tyrehdyttäminen Libyasta
Eurooppaan, vaikka tosiasiassa meillä ei
ole tällaista tehtävää tai tavoitetta.
Lisäksi viime kesänä alkanut turval
lisuustilanteen oleellinen heikentyminen
on pakottanut operaation johdon paneu
tumaan aivan liiaksi operaation sisäisiin
asioihin. Libyan poliittinen päätöksen
teko on jumissa, ja mitään aloitteita on
erittäin vaikea saada etenemään. Libya
laisia on melko turha liikaa hoputtaa,
sillä kuulemma meillä on kellot, mutta
heillä on aika.
Libyan rajaturvallisuusviranomais
ten eli rajavartiolaitoksen, tullin, raja- ja

Kuva Libya Herald.

artikkelit

Libyassa sijaitsee Afrikan suurimmat öljyvarannot, ja yli 90
prosenttia valtion tuloista on peräisin niistä.
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voin tuloksellisesti. EU olettaa Libyan
pystyvän rahoittamaan varuste- ja kalus
tehankintansa itse, mutta nykytilantees
sa ne eivät etene juuri lainkaan. Ilman
varusteita ja kalustoa on äärimmäisen
vaikea järjestää asianmukaista koulu
tusta.

Tähänastiset tulokset
Operaation perustamisjärjestelyjen li
säksi ensimmäisen vuoden aikana on
perustettu rajaturvallisuusalan keskeis
ten ministeriöiden ja virastojen välinen
koordinointityöryhmä sekä sen kolme
alatyöryhmää. Niiden toiminta on
vakiintunut. Yhdennetyn rajaturvalli
suusjärjestelmän perustaksi suunniteltu
rajaturvallisuusviranomaisten yhteisen
johtokeskuksen perustamishanke on
hyvin käynnissä. Lukuisia erilaisia
seminaareja ja koulutustilaisuuksia on
järjestetty ja pilottiprojektit käynnistet
ty muun muassa Tripolin lentoasemalla
sekä yhdellä Tunisian vastaisen maa
rajan rajanylityspaikalla. Vaikutukset
käytännön toimintaan kentällä ovat
kuitenkin toistaiseksi harmittavan vä
häisiä. Merkittävien muutosten aikaan
saaminen näissä olosuhteissa vie vuosia
aikaa. EU:lta vaaditaan kärsivällisyyttä.
Kiireestä huolimatta kelloa on turha vil
kuilla liian tiuhaan.
Eversti Antti Hartikainen on virkavapaalla Tullin pääjohtajan tehtävästä
ja palvelee EU:n Libyan rajaturvallisuusoperaation päällikkönä. 
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historiakatsaus

Suezilta kaikki alkoi
Teksti:Yrjö Lehtonen

YK:n rauhanturvatoiminta alkoi vuonna 1956 Suezilla.
Samalla syntyivät seuraavien vuosikymmenten aikana
tutuksi tulleet YK:n rauhanturvatoiminnan periaatteet.

U

NEF (United Nations Emer
gency Force) perustettiin
marraskuun alussa. Suomi
osallistui operaatioon vuosina 1956–
1957 komppanian suuruisella osastolla.
Suezilla, Siinailla ja Gazassa palveli
yhteensä 437 miestä.
Lähi-idän tilanne kärjistyi sodaksi
Egyptin uuden johdon kansallistettua
Suezin kanavan heinäkuussa 1956.

Israel hyökkäsi Egyptiin lokakuun
lopulla. Englanti ja Ranska seurasivat
perässä. Pian näiden kolmen valtion
joukot miehittivät suuria alueita Port
Saidissa ja Siinain niemimaalla. YK:n
johdolla neuvoteltu tulitauko päätti
sotatoimet marraskuun 7. ja 8. päivän
välisenä yönä. Ensimmäiset rauhan
turvaajat ryhmittyivät Suezin kanavan
alueelle viikkoa myöhemmin.

Suomalaiskomppania
lentää Suezille
Suomalainen rauhanturvaamistoiminta
aloitettiin nopealla aikataululla. Vaki
oitua toimintatapamallia ei ollut. Ha
kuilmoitus YK:n Suomen komppaniaan
(YKSK) julkaistiin lehdissä 14. mar
raskuuta 1956, eikä miettimisaika ollut
pitkä. Siitä huolimatta Pääesikuntaan
saapui määräaikaan 19. marraskuuta
mennessä peräti 1 779 hakemusta.
Karsinta oli kova, sillä lopulliseen va
lintatilaisuuteen Helsingin Merikasar
mille kutsuttiin hieman yli kolmesataa
reserviläistä ja Puolustusvoimien palk
kalistoilla olevaa. Seuraavana päivänä
tasavallan presidentti Urho Kekkonen
tarkasti tuoreen rauhanturvajoukon
Kaartin kasarmin pihalla. Port Saidis
sa YK:n Suomen Komppania aloitti
toiminnan 14. joulukuuta 1956.
Suomalaisten saapuessa Port
Saidiin tulitauko oli voimassa. Tehtä
viin kuului partiointi ja vartiointi. Olo
suhteet olivat suhteellisen rauhalliset,
ja ammuskelua tapahtui lähinnä vain
öisin. Suomalaisten suhteet erityisesti
ruotsalaiseen pataljoonaan olivat koko
ajan erittäin hyvät. Ruotsalaiset muun
muassa luovuttivat suomalaisten käyt
töön viestikaluston, konekivääreitä ja
panssarintorjunta-aseita.

Kuva UN Photo.

Telttamajoitusta ja
miinavaaroja

Presidentti Urho Kekkonen tarkastamassa ensimmäiseen operaa
tioonsa lähteviä Suomen UNEF-rauhanturvajoukkoja.
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Suomen komppanian elämään kuu
luivat useat siirrot paikkakunnalta
toiselle sekä lähes primitiiviset ma
joitusolosuhteet. Myös miinavaara oli
todellinen riski. Vuoden 1957 tammi
kuun lopussa YKSK ryhmittyi laajalle
alueelle Suezin lahden rannalle. Abu
Rudeis, El Tor ja Ras Kanisha tulivat

historiakatsaus

Toukokuussa tuli vuoro siirtyä Gazaan,
Välimeren rannalle. Komppanian
tehtävänä oli valmistautua kesäkuun
rotaatioon. Suomen päätös operaati
on jatkosta tuli myöhään, ja uuden
komppanian kokoaminen Suomessa
tapahtui tälläkin kertaa kiireellä. Kou
lutukseen ei juuri jäänyt aikaa, mutta
ensimmäisestä rotaatiosta palvelusso
pimuksen uudisti vajaa kolmannes mie
histä. Ensimmäisen puolivuotiskauden
kokemusten perusteella komppanian
organisaatiota uudistettiin tarkoituk
senmukaisemmaksi. Päällikkönä toimi
majuri Ensio Siilasvuo. Mainittakoon,
että Suomesta ei löytynyt komppaniaan
yhtään arabiankielen tulkkia.
Rotaation jälkeen alkoi rauhantur
vaajan arki. Leirin vartioinnin lisäksi
suomalaiset osallistuivat YK:n Port
Saidin huoltotukikohdan sekä Gazan
ja Israelin välisen demarkaatiolinjan
vartiointiin. Uutta suomalaisille oli
se, että rajan molemmilla puolilla oli
runsaasti siviiliasutusta. Päivisin tä
hystettiin hiekkasäkkipesäkkeistä ja
öisin tehtiin jalkapartiointia. Syksyllä
1957 komppania siirtyi Rafahiin var
tioimaan UNEF:n huoltotukikohtaa, ja
yksi joukkue toimi samaan aikaan 900
kilometrin päässä Sharm el Sheikhissä.
Siirto Rafahiin oli YKSK:n seitsemäs
muutto. Tällä kertaa komppania pys
tyttiin jo majoittamaan telttojen sijasta
rakennuksiin. Suomeen YKSK palasi
joulukuussa 1957. 

Suomalaisia sotilaita tukikohdassaan Port Saidissa testaamassa
puhelinkalustoa joulukuussa 1956.

Kuva UN Photo.

Toinen rotaatio

Kuva UN Photo.

suomalaisille tutuiksi. Pyhän Katarii
nan luostarin alueella voitiin nauttia
vuoriston viileydestä. Maaliskuussa
suomalaiset siirtyivät Sharm el Shei
kiin, Siinain niemimaan eteläisimpään
kärkeen. Tehtävänä oli ottaa alue vas
taan vetäytyviltä israelilaisilta sekä
valvoa meriliikennettä Aqaban lahden
rannalta.
Vartiopalveluksen lomassa oli
myös vapaa-aikaa. Syrjäisen El Torin
tukikohdan saunat olivat rauhanturvaa
jien ahkerassa käytössä joka päivä. Ah
kerimmat kylpivät niissä jopa kolme
kertaa päivässä. Nautiskelun lisäksi
saunominen tarjosi mahdollisuuden
pitää itsensä puhtaana ainaisesta pölys
tä, liasta ja hiestä. Sen lisäksi suosittu
vapaa-ajan harrastus oli kalastaminen.

Majuri Ensio Siilasvuo, brikadier general Erik O. Rosengren ja majuri
Uolevi Koskenpalo keskustelutuokiolla marraskuussa 1957.
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pääsihteerin palsta

V

Geopolitiikan oppitunti livenä

enäjä järjesti voima- ja geo
politiikan oppitunnin valtaa
malla maaliskuussa Krimin
ja korjaamalla vuosikymmeniä sitten
kokemansa vääryyden. Mitä oppitunti
meille opetti?
Tärkein opetus lienee se, että Naton
rauhankumppanuus ei tuo mukanaan
Naton turvatakuita. Toinen opetus
on se, että Yhdysvaltain sotilaallista
tukea on tarjolla vain maille, joilla on
Yhdysvaltain kannalta merkittävä int
ressi. Ukraina ei näytä olevan intressin
kohteena. Kolmas opetus lienee se, että
Euroopan unioni on vain poliittinen ja
taloudellinen toimija, jolla on yhteistä
sotilaallista kykyä vain teoriassa. Täs
täkin kyvystä on vähitellen toteutumas
sa vain rajoitettu kriisinhallintakyky.
Euroopan puolustus perustuu nyt ja
tulevaisuudessa puolustusliitto Naton
yhteiseen puolustukseen. Neljäs opetus
lienee se, että YK:n turvallisuusneuvos
to on hampaaton tapauksessa, jossa sen
käsittelyn kohteena on turvallisuusneu
voston pysyvä jäsenmaa, koska tällä
on veto-oikeus turvallisuusneuvoston
päätöksiin.
Suomen kannalta Venäjän arvaama
ton käyttäytyminen synnyttää huolta
ja epävarmuutta kansalaisissa sekä
rapauttaa maiden välistä luottamusta.
Luottamusta tarvitaan tulevaisuudessa,
kun pohjoisille merialueille kohdistuu
kasvava suurvaltojen intressi. Napajään
sulaminen mahdollistaa luonnonvaro
jen hyödyntämisen ja uusien strategis
ten kuljetusreittien avaamisen.
Miten turvataan kansalaisten elin
olosuhteet ja kansallinen turvallisuus
myös tuleville sukupolville? Suomen
uskottava puolustus on joutumassa
suurten haasteiden eteen ensi vuosi
kymmenellä.
Upseeriliiton uusi puheenjohtaja
everstiluutnantti Jari Rantala nimesi
Ilta-Sanomien verkkolehdessä 28. maa
liskuuta 2014 Suomen puolustuksen
kolme heikkoutta. Hänen mukaansa
maavoimien uudistettua taistelutapaa
ei ole voitu kouluttaa, koska kertaus
harjoitusmäärärahoja on leikattu.
Toiseksi puolustusta rapauttavak
si tekijäksi Rantala toteaa sen, että
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1990-luvulla toteutettujen kalustohan
kintojen taistelumateriaali vanhenee
ja poistuu käytöstä lähes samanai
kaisesti. Kolmantena huolenaiheena
Rantala mainitsee Ilmavoimien Hor
net-kaluston vanhenemisen viimeistään
2020-luvulla. Myös puolustusministeri
Carl Haglund on useissa yhteyksissä
tuonut esille huolensa Puolustusvoi
mien materiaalihankintamäärärahojen
riittämättömyydestä.
Puolustusvaliokunnan puheenjohta
ja, kansanedustaja Jussi Niinistö totesi
MTV 3:ssa 1. huhtikuuta 2014, että
Puolustusvoimiin kohdistuneet supis
tukset voivat olla eräs syy siihen, että
kansalaisten usko Suomen omaan puo
lustuskykyyn on MTV:n tutkimuksen
mukaan heikentynyt. Merkittävimpänä
Maavoimien puutteena Niinistö piti pi
meätoimintakyvyn puutetta.
Uskottava puolustus edellyttää
korkean maanpuolustustahdon lisäksi
riittäviä puolustusmäärärahoja, jotka
mahdollistavat sodan ajan joukko
jen varustamisen ja kouluttamisen.
Erityisesti maamme päättäjien olisi
hyvä tuntea Suomen puolustuskyvyn
todellinen tila, jottei kansalaisia joh
dettaisi harhaan ja luotaisi illuusioita
olemattomista voimavaroista tai tuudit
tauduttaisi hyväuskoisuuteen jostakin
ulkopuolisesta avusta.
Geopolitiikan oppitunnin viides ja
tärkein opetus lienee se, että Suomen
puolustuksen on oltava kunnossa oli
maa sotilaallisesti liittoutunut tai liit
toutumaton. Maantieteelle emme voi
mitään.

Kadettikunnan viestintä
monipuolistuu
Kadettikunnan verkkosivut on uudis
tettu. Suurin uudistus koskee käyttä
jälle näkymättömissä olevaa sivuston
teknistä alustaa. Toivon, että uudet
verkkosivut www.kadettikunta.fi voivat
paremmin palvella ja tukea Kadettikun
nan, kadettipiirien ja kadettikurssien
viestintää.
Verkkosivujen uudistamiseen liitty
en on Kylkirauta-lehdelle avattu omat
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verkkolehden sivut osoitteessa www.
kylkirauta.fi. Näiden sivujen tarkoi
tuksena on tukea Kylkiraudan printti
lehden tarjontaa lehden ilmestymisten
välisenä aikana. Sivustolla voit tutustua
myös Kylkiraudan digitaaliseen arkis
toon vuodesta 1935 lähtien.
Uutena jäsenistölle tarkoitettuna
maanpuolustuksen avoimena kes
kustelukanavana on avattu Kadetti
kunnan Facebook-sivusto osoitteessa
www.facebook.com/kadettikunta.
Constantem decorat honor –
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi

juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter: (at)KaaderiJT
Facebook.com/juha.tammikivi

toiminta
		

Kadettikunta ry:n syyskokous

Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Helsingissä Katajanokan Kasinon tiloissa
Laivastokatu 1:ssä lauantaina 25. lokakuuta 2014 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
10.00–11.00

Ajankohtaisesitelmä

11.00–11.15

Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkintojen luovuttaminen

11.15–12.00

Kahvitarjoilu

12.00–

Sääntömääräinen syyskokous

Kokouksen jälkeen kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille tai heidän edustajilleen järjestetään neuvottelutilaisuus, joka päättyy kello 16:een mennessä.
Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään
15. lokakuuta 2014 ensisijaisesti Kadettikunnan kotisivulla www.kadettikunta.fi
olevalla ilmoittautumislomakkeella tai puhelimitse 09 490 759.
Tervetuloa joukolla päättämään yhteisistä Kadettikunnan asioista!
Kadettikunnan hallitus

Kadettikunnan toimisto kesätauolla
Kadettikunnan toimisto on suljettu 16.6.–17.8.2014.
Kesän aikana toimistoa remontoidaan ja arkistoa supistetaan.

Aliupseeriliitto ry tervehtii
Kadettikunnan jäseniä
www.aliupseeriliitto.fi

Isänmaa tarvitsee puolustajansa – upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa – Upseeriliiton.
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Kadettikunnan kevätkokous
ja päiväjuhla Mikkelissä

adettikunnan sääntömääräi
nen kevätkokous pidettiin
Päämajakaupunki Mikkelin
kaupungintalossa 29. maaliskuu
ta 2014. Kokouksessa oli läsnä 33
Kadettikunnan jäsentä. Edellisen
kerran vuosikokous on pidetty Mik
kelissä vuonna 1998.
Kokousta edelsi Mikkelin
Varuskuntakerholla järjestetty esitel
mätilaisuus, jossa historiantutkija, li
sensiaatti Jukka Torvelainen esitelmöi
aiheesta ”Jääkäriliikkeen syntymästä
sata vuotta – Jääkäriliike Etelä-Savossa
ja Itä-Suomessa”.
Esitelmätilaisuuden jälkeen siirryt
tiin Mikkelin kaupungintaloon, jossa
pidettiin kevätkokous. Kokouksen
avauspuheenvuorossaan Kadettikun
nan puheenjohtaja, lippueamiraali
Veijo Taipalus totesi Kadettikunnan
92. toimintavuoden toteutuneen

suunnitelman mukaisesti ja ”Maail
ma muuttuu – Kadettiveljeys kestää”
-teeman hengessä. Hänen mukaansa
Kadettikunnan käynnissä olevalle
strategiatyölle on tehty hyvää pohja
työtä arvotutkimuksen, viestintä- ja
järjestötutkimuksen sekä Kylkiraudan
lukijatutkimuksen osalta. Tutkimukset
antavat hyvät perusteet tehdä strategi
sia valintoja Kadettikunnan toiminnan
suuntaviivoiksi ja kehittämiseksi.
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Veijo Taipalus. Puheenjohta
ja kutsui sihteeriksi Kadettikunnan
pääsihteerin. Järjestäytymisen jälkeen
vietettiin hiljainen hetki 75:n vuoden
2013 aikana kuolleen kadettiupseerin
muiston kunnioittamiseksi.
Kevätkokouksessa käsiteltiin ja
hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen
valmistelemat vuosikertomus ja tilin
päätös sekä myönnettiin tilivelvollisille

vastuuvapaus tilivuodelta 2013. Ko
kouksessa hyväksyttiin strategiatyön
evästykseksi majuri Reino Laajanie
men aloite Kadettikunnan tapahtumien
alueellistamiseksi.
Kokouksessa todettiin vuoden
2013 olleen jälleen täysipainoinen
toimintavuosi. Todettiin, että tasaval
lan presidentti Sauli Niinistö kunni
oitti läsnäolollaan Suomen marsalkka
Mannerheimin muiston kunniaksi 4.
kesäkuuta järjestettyä upseerijärjestö
jen juhlapäivällistä.
Turvallisuuspoliittiseen keskus
teluun osallistuttiin muiden muassa
järjestämällä turvallisuuspolitiikan
seminaari ”Maailma ja Suomi 2030
– talous ja puolustus” Helsingissä
sekä puolustusvoimauudistusta ja
kyberpuolustusta käsittelevä seminaa
ri Haminassa. Valtakunnallisen tason
yhteistoimintaa toteutettiin muiden
muassa Maanpuolustuskorkeakoulun,
Reserviupseeriliiton ja Poliisiammat
tikorkeakoulun kanssa järjestetyllä
yhteisellä seminaarilla, jonka teema
na oli ”Äärikäyttäytyminen – miten
kohdataan, miten johdetaan?”

Kadettipiirit
tekevät merkittävää
maanpuolustustyötä

Kuva Juha Tammikivi.

Kadettipiirien maanpuolustusaat
teellinen toiminta on ollut edelleen
aktiivista, ja piirien tai yksittäisten ka
dettiupseerien järjestämiin tilaisuuksiin
osallistui viime vuonna 38 952 opetta
jaa, koululaista tai muuta kansalaista.
Kadettikunnan internetissä olevaan
Veteraanien Perintö – Itsenäinen Isänmaa -multimediaoppimisympäristöön
kohdistui 1 368 141 tietohakua ja Turvallisuuspolitiikan tietopankkiin kaik
kiaan 1 527 011 tietohakua. Maailman
muutos ja Suomi -internetsivustolle
kohdistui 555 389 tietohakua.
Kadettikunnan jäsenkehityksen
todettiin olleen edelleen positiivinen.
Kadettikunnassa oli viime vuoden lo
pussa 5 352 jäsentä, joista 2 330 oli
evp-upseereja ja 3 022 aktiivipalve
luksessa olevia upseereja tai Maan

Mannerheimin patsas Mikkelin torilla.
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toiminta
puolustuskorkeakoulussa opiskelevia
kadetteja.

Paavo Salosesta
Kadettikunnan kunniajäsen
Vuosikokous kutsui yksimielisesti
everstiluutnantti Paavo Antero Salo
sen (46.k) Turun kadettipiiristä Kadet
tikunnan kunniajäseneksi. Päätöksen
perusteluissa todettiin muun muassa,
että Paavo Salonen on koko upsee
rinuransa ja myös sen jälkeen toiminut
kadettilupauksensa mukaisten arvojen
puolesta ja niitä itse tinkimättä nou
dattaen. Hän on sisäistänyt toiminnan
Kadettikunnassa ja kadettipiireissä
elämäntehtäväkseen toimien lukuisissa
luottamustehtävissä kaiken kaikkiaan
yli 40 vuoden ajan.

Päiväjuhla kaupungintalon
valtuustosalissa
Kokouksen jälkeen pidettiin Kadet
tikunnan päiväjuhla kaupunginta
lon valtuustosalissa, johon osallistui
50 henkilöä. Tilaisuuden avasi EteläSavon Kadettipiirin puheenjohtaja
majuri Mika Barck toivottaen kutsu
vieraat ja jäsenet tervetulleiksi Mik
keliin. Kadettikunnan tervehdyksen
esitti puheenjohtaja, lippueamiraali
Veijo Taipalus, ja Mikkelin kaupun
gin tervehdyksen esitti hallintojohtaja
Ari Liikanen.

Sotavarustuksen
vanheneminen suurimpana
haasteena
Päiväjuhlan esitelmän piti maavoimien
operaatiopäällikkö, prikaatikenraali
Petri Hulkko. Esitelmän aiheena oli
”Maavoimat 2015”. Esitelmä antoi
hyvän yleiskuvan Maavoimien kehit
tämisen vuosikymmenestä. Euroop
palaiseen taantumaan liittyen myös
Puolustusvoimien määrärahoja on
jouduttu supistamaan, mikä on aset
tanut Maavoimien suorituskyvyn ke
hittämiselle vaikeita haasteita. Näistä
merkittävin on Maavoimien kaluston
laajamittainen vanheneminen ja sen
korvaaminen uudella sotavarustuksella.
Esitelmän ajankohtaisuutta lisäsi vielä
käynnissä oleva Ukrainan kriisi, jossa
Venäjä oli juuri vallannut Krimin ja

Everstiluutnantti Paavo Salonen
kutsuttiin Kadettikunnan kunniajäseneksi.
päättänyt liittää sen takaisin Venäjään.
Esitelmän jälkeen julkistettiin Ka
dettikunnan vuosikokouksen päätös
kutsua everstiluutnantti Paavo Salo
nen Kadettikunnan kunniajäseneksi.
Puheenjohtaja luovutti Saloselle kun
niajäsenen kunniakirjan ja ilmoitti, että
hänen nimensä merkitään Kadettikun
nan Kultaiseen kirjaan. Paavo Salonen
on Kadettikunnan 28. kunniajäsen.

Vesa Valtosesta
Vuoden kadettiupseeri
Kadettikunnan hallitus nimesi Vuoden
kadettiupseeriksi yleisesikuntaevers
tiluutnantti, sotatieteiden tohtori Vesa
Valtosen Pohjois-Kymen kadettipiiris
tä. Puheenjohtaja luovutti Valtoselle
kunniakirjan ja Maanpuolustusrahas
ton stipendin sekä ilmoitti Valtoselle,
että hänen nimensä merkitään Kadet
tikunnan Kultaiseen kirjaan. Valin
tapäätöksen perusteluissa mainittiin
muun muassa, että Valtonen on hyvin
verkostoitunut muiden turvallisuus
toimijoiden kanssa ja hän on edistänyt
omalla toiminnallaan ammatillisen
osaamisen kuvaa kadettiupseereista
laajalle yleisölle.

Sotaveteraanille
Kadettikunnan ansiomitali

jälkeen luovutettiin puolustusministeri
Carl Haglundin (rkp) 27. tammikuuta
2014 myöntämät Kadettikunnan an
siomitalit. Kadettikunnan ansiomitalin
miekkojen kera saivat kenraalimaju
ri Juha-Pekka Liikola, eversti Ensio
Ilmari Mäkipelto, everstiluutnantti
Jukka Pekka Haltia ja everstiluutnantti
Paavo Pasi Keskiruusi.
Kadettikunnan ansiomitalin saivat
prikaatikenraali Jukka Ojala, eversti
Asko Kustaa Olavi Muhonen, evers
ti Kari Juhani Siljander, kommodori
Pertti Olavi Inkinen, everstiluutnantti
Timo Juhani Iltanen, everstiluutnantti
Raimo Juhani Koskela, everstiluut
nantti Kari Tapani Partinen, evers
tiluutnantti Jarmo Juhani Kullervo
Seppä, everstiluutnantti Hannu Juhani
Teittinen, majuri Jouko Pekka Ahonen,
majuri Karl Ingmar Torbjörn Asplund,
komentajakapteeni Rami Mikael
Collin, kapteeni Christian Olav Per
heentupa, sotilaspastori Janne Aalto,
valokuvalaborantti Sirpa Leijoki ja
sotaveteraani, panssarimies Reino
Kullervo Perta.
Panssarimies Perta on tehnyt pit
kään pyyteetöntä maanpuolustusaat
teellista työtä muun muassa kiertämällä
Länsi-Uudenmaan kadettipiirin upsee
rien kanssa luennoimassa kouluissa ai
heenaan yhteishenki, kiusaaminen ja
syrjäytymisen ehkäisy.
Tilaisuuden päätteeksi Kadettikun
nan puheenjohtaja kiitti Mikkelin kau
punkia vieraanvaraisuudesta ja luovutti
Mikkelin kaupungille Kadettikunnan
Kunniakilven numero 33. Kunniakil
ven otti vastaan kaupungin hallinto
johtaja Ari Liikanen.
Kadettikunnan puheenjohtaja kiitti
Maavoimien esikuntaa yhteistoimin
nasta ja luovutti Maavoimien esikun
nalle Kadettikunnan standaarin, jonka
otti vastaan maavoimien esikunta
päällikkö, kenraalimajuri Juha-Pekka
Liikola.
Päiväjuhlan jälkeen oli Mikkelin
kaupungin järjestämä kahvitilaisuus.
Voinemme yhtyä lämpimiin kiitoksiin
vieraanvaraisuudesta Mikkelin kau
pungille ja Etelä-Savon Kadettipiiril
le hyvin valmistellusta ja toteutetusta
kevätkokouspäivästä!

Pääsihteeri

Vuoden kadettiupseerin julkistamisen
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Seminaari

vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta
Kadettikunta järjesti yhdessä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Suomen
Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton kanssa
10. huhtikuuta seminaarin, jossa käsiteltiin
vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta osana
sotilaallista maanpuolustusta. Seminaariin osallistui
noin 120 henkilöä.

P

uolustusministeri Carl Haglund
kunnioitti tilaisuutta puheenvuo
rollaan. Seminaarin puheenjoh
taja, kenraali Gustav Hägglund kehui
avaussanoissaan suomalaisen maan
puolustuksen ainutlaatuisuutta. Hänen
mukaansa se muodostuu maamme
nauttimasta arvostuksesta, sotaveteraa
neista, asevelvollisuusjärjestelmästä ja
vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulu
tuksesta.

Kertausharjoitukset,
vapaaehtoisuus ja
omatoimisuus

Kuva Hannu Kankkunen.

Reservin merkitys sodan ajan joukoille
on ratkaiseva. Reservin osaaminen ja
toimintakyky rakentuvat kolmelle toi
siaan tukevalle osa-alueelle. Ne ovat
kertausharjoitukset, vapaaehtoinen
maanpuolustuskoulutus ja reserviläis

ten omaehtoinen toiminta.
Puolustusvoimien koulutuspääl
likkö, eversti Hannu Hyppönen kertoi
tuoreesta tutkimuksesta Reservin kou
lutuksen ja vapaaehtoisen maanpuo
lustuskoulutuksen kehittäminen, jonka
tavoitetila ulottuu vuoteen 2020.
Maanpuolustuksemme vahvuuksia
ovat korkea maanpuolustustahto, laa
dukas varusmieskoulutus ja maanpuo
lustusjärjestöjen aktiivinen toiminta.
Kehittämismahdollisuuksia ovat muun
muassa puolustushaarojen uudistettu
taistelutapa, reserviläisten osaamisen
hyödyntäminen, informaatiopalvelut,
avoin oppimisympäristö, simulaatto
rit, kertausharjoitusten määrän kasvu
ja paikallispataljoonien perustaminen.
Haasteita aiheuttavat varuskuntien
sulkeminen sekä reserviläisten ampu
makoulutukseen ja -harjoituksiin liitty
vät rajoitukset. Seurattavia asioita ovat

reservin heikkenevä kenttäkelpoisuus
sekä maasto- ja kertausharjoitusten
määrän lisääntymisen aiheuttama työ
kuorman kasvu joukko-osastoissa.
Toimintaympäristömme on jatku
vassa muutoksessa. Sodan ajan jouk
kojen määrä vähenee, ja se vapauttaa
sijoittamatonta reserviä muuhun
käyttöön. Sotavarustus teknistyy ja
osaamisvaatimukset kasvavat. Krii
sinhallintatehtävät muuttuvat entistä
vaativammiksi, virka-aputehtävät
lisääntyvät ja kilpailu reserviläisen
vapaa-ajasta kasvaa. Maanpuolustus
koulutusyhdistyksen tehtäviä tulee
laajentaa virka-aputehtäviin. Reservi
läisten osaamista tulee hyödyntää ja
heidän omaehtoista kouluttautumistaan
ja harjoitteluaan tulee tukea.
Tavoitetilassa reservin koulutus ja
vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus
tukevat yhteiskunnan kokonaisturval
lisuutta. Kokonaisuus mahdollistaa
joustavan, nousujohteisen ja yksilöl
lisen osaamisen kehittämisen ja tukee
myös joukon suorituskyvyn kehittä
mistä. Vapaaehtoisen maanpuolustuk
sen sekä sotilaallinen että sotilaallisia
valmiuksia palveleva koulutus koh
dennetaan sodan ajan joukkoihin,
painopisteenään paikallisjoukot. Soti
laskotiliiton ja Naisten Valmiusliiton
mahdollisuudet tukea puolustusvoimia
selvitetään.
Reservin koulutus perustuu oma
toimisuuteen, vapaaehtoisuuteen ja
kertausharjoituksiin. Erityistä huomi
ota kiinnitetään omatoimisuuden ke
hittämiseen. Reserviläisille laaditaan
ikään, osaamiseen ja tehtäviin perus
tuvia urapolkuja. Koulutuspäivät ovat
osa kannustejärjestelmää. Tavoitteena
on lisätä reservin johtajien vastuuta
omien joukkojensa kertausharjoituk
sissa ja kannustaa heitä kehittämään
itseään nousujohteisesti.

Maanpuolustuskoulutuksen painopisteenä
paikallisjoukot
Seminaarin puheenjohtaja, kenraali Gustav Hägglund (keskelllä) keskustelemassa eversti Kai Vainion ja eversti Hannu Hyppösen kanssa.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) toiminnanjohtaja Pekka Tuu

nasen mukaan kaksi kolmasosaa yhdis
tyksen koulutuksesta on vapaaehtoista
sotilaallisia valmiuksia palvelevaa kou
lutusta, kun taas loppuosa on kaikille
avointa varautumis- ja turvallisuus
koulutusta. Painopiste on puolustus
voimien tilaamassa koulutuksessa ja
erityisesti paikallisjoukoissa.
MPK tuottaa vuosittain puolustus
ministeriön ja Pääesikunnan kanssa
sovitut koulutusvuorokaudet. Puolus
tusvoimat kouluttaa vuodesta 2015
alkaen 18 000 reserviläistä vuodessa.
MPK kykenee sen lisäksi koulutta
maan 27 000 henkilöä koulutuksen
jakautuessa omaehtoiseen sotilaallisia
valmiuksia palvelevaan koulutukseen
ja vapaaehtoisiin harjoituksiin. Reser
viläiskoulutuksen 45 000 reserviläisen
vuositavoitteesta MPK:n osuus on 60
prosenttia ja 150 000 koulutusvuo
rokauden kokonaismäärästä noin 38
prosenttia.
Koulutusta kehitetään jatkuvasti.
MPK:n laatujärjestelmä on hyväksytty
vuonna 2013 ja kehittämissuunnitelma
on laadittu vuoteen 2020 asti.

Tulevaisuuden haasteena
puolustuksen uskottavuus?
Puolustusministeri Carl Haglund totesi
taloudellisen tilanteen olevan keskeisin
haaste Puolustusvoimien kehittämisel
le. Ajanmukaisen puolustusmateriaa
lin hankinta edellyttää tulevaisuudessa
vuosittaista 150 miljoonan euron lisä
ystä puolustusbudjettiin. Vapaaehtoi
sen koulutuksen merkitys korostuu,
sillä kertausharjoituksissa voidaan
kouluttaa vain vajaa kymmenen pro
senttia Puolustusvoimien sodan ajan
vahvuudesta.
Pidemmän aikavälin haasteita
Haglundin mukaan ovat maanpuolus
tustahdon säilyminen ja puolustuksem
me uskottavuus. Maanpuolustuksen
fundamenteista – koko maan puolus
taminen, yleinen asevelvollisuus ja
sotilaallinen liittoutumattomuus – on
voitava käydä avointa keskustelua.
Päätökset on voitava tehdä omien läh
tökohtiemme pohjalta.

Järjestöt
reserviläistoiminnan
peruspilareina
Toiminnanjohtaja Janne Kososen

Kuva Hannu Kankkunen.

toiminta

Koulutuspäällikkö, eversti Hannu Hyppönen kertoi vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen kehittämisestä.
mukaan Suomen Reserviupseerilii
ton toiminnan painopisteet ovat va
paaehtoinen maanpuolustuskoulutus,
liikunta, perinteinen maanpuolustus
työ kerhoiltoineen ja veteraaniyhteis
työ. Reserviupseeriliitto kirjasi viime
vuonna 26 000 ampumasuoritusta ja
41 000 liikuntasuoritusta. Liiton kiin
nostuksen kohteena on johtamiskoulu
tus ja sen kehittäminen. Reserviläiseltä
edellytetään aktiivisuutta. Puolustus
voimilta toivotaan mahdollisuutta
nousujohteiseen reserviläisuraan ja
mielekkäisiin tehtäviin. Reserviläis
ten aktiivisuus tulee ottaa aidosti huo
mioon sodan ajan sijoituksissa.
Varapuheenjohtaja Osmo Suo
minen totesi Reserviläisliiton olevan
MPK:n suurin jäsenjärjestö. Koulu
tukseen osallistui viime vuonna yli
40 000 henkeä ja koulutusvuorokausia
kertyi 75 000. Suosituin toimintamuoto
on ammunta ja toiseksi kiinnostavin
maanpuolustuskoulutus. Liitossatoimii
muun muassa 49 vapaaehtoisen pelas
tuspalvelun hälytysryhmää. Suominen
korosti erityisesti maanpuolustustah
don ylläpitämistä, toimintamahdolli
suuksien turvaamista ja veteraanien
hyväksi tehtävää työtä.
Paikallisjoukkojen perustaminen
avaa reserviläisille uusia sijoitusmah
dollisuuksia sodan ajan joukkoihin.
Haasteen muodostaa miehistötason
rekrytointi. Kosonen ja Suominen
toivoivat, että reserviläisiä voitaisiin
hyödyntää laajemmin kertausharjoitus
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ten suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Turhia toimintarajoitteita tulee poistaa.

Jokainen
reserviläinen tärkeä
Loppukeskustelussa painotettiin jokai
sen reserviläisen ja yhdessä tekemisen
tärkeyttä. Sijoittamattomalle reserville
on tarjottava mielenkiintoisia vaihtoeh
toisia kokonaisturvallisuuden tehtäviä,
mitä osaltaan kuitenkin vaikeuttaa kun
tien tehtävien ulkoistaminen.
Siviilissä hankittuja taitoja tulee ar
vostaa sijoitettaessa henkilöitä sodan
ajan tehtäviin. Siviilisektorille tulisi
laatia suunnitelma, jonka avulla re
serviläisten henkilökohtaisia taitoja
voitaisiin hyödyntää varautumis- ja
turvallisuusalan tehtävissä.
Keskustelussa nousi myös esille
kotiutuvien varusmiesten ja -naisten
ohjaaminen reserviläisjärjestöihin.
Nuorille tulisi tarjota aktiivista ja mo
nipuolista toimintaa. Yhteydenpidossa
korostuu sosiaalisen median merkitys.
Eversti Hyppösen seminaariesitys
on luettavissa Kylkiraudan verkkoleh
destä osoitteessa www. kylkirauta.fi.

Kai Vainio, kadetti 6114
Juha Tammikivi, kadetti 6584
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Vesa Valtosesta
vuoden 2014 kadettiupseeri

K

adettikunnan hallitus nimesi
Vuoden kadettiupseeriksi evers
tiluutnantti, sotatieteiden tohtori Vesa
Petteri Valtosen. Hän on syntynyt
vuonna 1969 Joutsenossa ja valmis
tunut upseeriksi 77. Kadettikurssilta
vuonna 1993.
Monien opetus-, suunnittelu- ja joh
totehtävien ohella Valtonen on palvellut
uransa aikana kansainvälisessä krii
sinhallintaoperaatiossa (SFOR) sekä
opiskellut stipendiaattina Sveitsissä.
Hän palvelee Turvallisuuskomitean
sihteeristössä (PLM) yleissihteerinä,
josta hän siirtyy 1. elokuuta alkaen
Kymen Pioneeripataljoonan komen
tajaksi Karjalan Prikaatiin. Kadetti
kunnassa Valtonen on toiminut muun
muassa Pohjois-Kymen Kadettipiirin
puheenjohtajana. Hän on Kadettikun
nan hallituksen jäsen ja toimii sen vies
tintäjaoksen puheenjohtajana.
Kylkiraudan haastattelussa Valto
nen haluaa ensiksi lausua kiitoksensa
valinnastaan. Hän pitää Kadettikunnan
johdon myöntämää tunnustusta henki
lökohtaisesti erittäin merkityksellisenä.
Se motivoi edelleen viemään kadettiup
seeriston yhteisiä asioita eteenpäin. –
Koen, että tunnustus kohdentuu myös
kotipiirini Pohjois-Kymen Kadettipii
rin toimintaan, joka on ollut jo pitkään
hyvin aktiivista Kouvolan seudulla,
toteaa Valtonen.
Kysymykseen kadettiupseerin
asemasta tämän ajan suomalaises
sa yhteiskunnassa Valtonen vastaa
nopeasti: – Se varma viranomainen.
Upseerien perusominaisuuksia poh
dittiin vastikään järjestön viestintää
varten. Niiden todettiin nojautuvan
hyvään koulutustasoon sekä korkeaan
eettiseen ja moraaliseen sitoutumiseen.
Nämä ominaisuudet ilmenevät varmuu
tena toimia yhteiskunnan tukena, kuten
Kadettikunnan vuositeemakin kuuluu.
Tässä mielessä pahimman varalle täh
täävä koulutus antaa hyvät valmiudet
muidenkin yhteiskunnan tärkeiden
tehtävien hoitamiseen tai tukemiseen.
Keskustelu Kadettikunnan roolista
”maanpuolustusaatteellisena veljesjär
jestönä” vetää Valtosen mietteliääksi.
Termeinä ”aate” ja ”veljesjärjestö” ovat
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Vesan mielestä jäämässä viestinnälli
sesti auttamattomasti vanhanaikaisiksi,
vaikka niiden merkityssisällöistä tuskin
vallitseekaan erimielisyyttä. – Tämä
on ensisijaisesti viestinnällinen haaste,
jollaisia esiintyy nykyisin hyvin mo
nella järjestöllä. Siksi Kadettikunnan
strateginen suunnittelu ja erityisesti
viestinnän päivittäminen yhteiskun
nallisesti ajan tasalle on tärkeää. Niillä
on Valtosen mukaan merkitystä sekä
nuoremman upseeriston osanottoon ka
dettipiirien toimintaan että toimintaan
sidosryhmien kanssa.
Kenties antoisimpana Kadetti
kunnan toiminnassa Valtonen pitää
eri ikäpolvien kokoontumista yhteen.
Kadettikunnan vuosipäivä on keskei
nen yhteinen juhlatapahtuma, mutta
myös monet maanpuolustusaihei
set projektit ja tukitarpeet tarjoavat
tilaisuuksia tutustua kadettiveljiin.
Viimeisin, ja Valtosen mukaan hyvin
miellyttävä, käytännön kokemus kurs
sit ylittävästä kadettiveljeydestä oli
alkukeväästä, kun hän pääsi sparraa
maan Pohjois-Kymen alueen upseereja
Sotakorkeakoulun pääsykokeisiin. –
Osallistujia ja vetäjiä oli kapteenista
kenraaliin. Koetilaisuudet, kriittiset op
pimiskeskustelut ja palautetilaisuudet
yhdistivät kokemuksen ja nykypäivän
näkökulmat. Kaikki oppivat ja yhteisöl
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lisyys vahvistui. – Tällaisten yhteisten
tavoitteiden kautta löydämme yhteistä
tekemistä ja solmimme kadettikurssit
ylittäviä verkostoja.
Kadettikunnan toimintaa laajem
malle ulottuvaa maanpuolustustyötä
Valtonen tekee harrastuksensa sota
historian parissa, veteraanien perintöä
vaalien. Hän toimii oppaana erityises
ti Karjalan taistelupaikoille vievillä
matkoilla. – Keskeisin motivaatto
rini on soihdun eteenpäinvieminen
tammenlehväsukupolven väistyessä.
”Himmetä ei muistot koskaan saa!”
Matkojen ohella Valtonen toimii ase
lajinsa pioneerien ja jääkäreiden (JP27)
perinteisiin liittyvän Schmardenin
muistomerkkihankkeen projektipääl
likkönä. – Tavoitteenamme on pystyt
tää muistomerkki Latviaan Smārden
kylään taistelun satavuotismuistopäi
vänä 25. heinäkuuta 2016.
Valtosen johtama Kadettikun
nan hallituksen viestintäjaosto jatkaa
viestintästrategian valmistelua kevääl
lä. – Tavoitteena on saada valmiiksi
sidosryhmäanalyysi ja suunnitella
strategiaan välineet ja keinot, joilla
viestintämme toimii. Merkittäviä aske
lia on otettu Kylkiraudan toimitukses
sa, erityisesti sähköisessä viestinnässä,
mikä mahdollistaa vuoropuhelun aiem
paa helpommin. – Silti laadukkaiden
artikkelien julkaisemisesta painetussa
lehdessä ei tingitä, perinteistä pidetään
kiinni – aina, tiivistää Valtonen.
Kylkirauta onnittelee vuoden 2014
kadettiupseeria, everstiluutnantti Vesa
Valtosta!

toiminta

Kutsu XVI Kaaderigolfiin
Tuusulassa to–pe 31.7.–1.8.2014
XVI Kaaderigolf järjestetään Tuusulassa Tuusulan Golfklubin kentällä 31.7.–1.8.2014. Kilpailu on
kaksipäiväinen (18 + 18)
Sarjat		Yleinen 		pb
			Seniorit 55+ 		pb		
			Veteraanit 65+ 		pb
			
Yliveteraanit 70+
pb
			Naiset/puolisot 		pb
Lähdöt
torstaina 31.7. klo 10.30, perjantaina 1.8. klo 8.30.
Osanottomaksu on 90,00 euroa, joka maksetaan paikan päällä ja sisältää molempien päivien
greenfeen sekä tulokahvin torstaina.
Muuta huomattavaa torstaina 31.7. illalla on illanvietto/illallinen Taistelukoulun Upseerikerholla. Hinta on noin 35,00 euroa. Illanviettoon toivotaan myös muita kadettiveljiä ja -sisaria kuin
golfin harrastajia.
Majoitusvaihtoehto majoitus MPKK:lla (Taistelukoulu) hinta 10 eur/henkilö.
Tiedustelut majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen puh. 0400 458 565, s-posti:
luukkanen.risto@kolumbus.fi. Lähtöajat 29.7. alkaen Tuusulan Golfklubilta 042 410 241.
Ilmoittautumiset: Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja Kadettikunnan verkkosivuilta
www.kadettikunta.fi

Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö
palkitsi nuoria kirjoittajia

K

enraali Hannes Ignatiuksen
Kadettisäätiön palkitsemis
tilaisuudessa 28. huhtikuuta
Säätiö jatkoi jo perinteeksi muodostu
nutta tapaa palkita nuoria upseereita.
Kylkiraudan päätoimittajan esityk
sestä palkittiin kadettikersantti Anssi
Heinämäki ja kadetti Aito Paloheimo
kadettikurssilta 98 kirjoituksestaan
”Historian suurimman kadettikurssin
valmistumisesta 70 vuotta” Kylkirau
dan numerossa 3/2013.

Anssi Heinämäki

Aito Paloheimo
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Kadetit, luutnantit ja yliluutnantit erikoishinnalla
Kaaderitanssiaisiin 24.10.2014

K

aaderitanssiaiset järjestetään
Maanpuolustuskorkeakoulun
perinteisessä Juhlasaliraken
nuksessa Santahaminassa perjantai
na 24. lokakuuta 2014. Tilaisuus on
avoin kaikille Kadettikunnan jäsenille
puolisoineen. Tavoitteena on jatkaa
kadettiupseerien vuosittaista tapah
tumaa, jossa voidaan viettää mukava
hetki yhdessä ja hyvässä seurassa sekä
maittavan illallisen ja tanssin kera.
Tilaisuus alkaa buffet-illallisella
kello 19.00. Tanssit alkavat noin kello
21.30 ja ne jatkuvat puoleen yöhön. Ti
lojen rajallisuudesta johtuen mukaan
voidaan ottaa noin 200 henkilöä ilmoit
tautumisjärjestyksessä. Illalliskortin
hinta on 60 euroa/henkilö, ja se sisäl

tää alkujuoman, illallisen, ruokajuo
mat, oheisohjelman sekä tietysti hyvän
seuran ja tanssit. Tarjoilu järjestetään
buffet-tarjoiluna.
Kadeteille ja nuoremmille upsee
reille (luutnantti – yliluutnantti) ja
heidän kumppaneilleen illalliskortti
50 prosentin alennuksella tänä vuonna,
eli hinta on 30 euroa/henkilö.
Ilmoittautumiset pyydetään teke
mään ensisijaisesti sähköpostilla 14.
lokakuuta 2014 mennessä Kadettikun
nan verkkosivuilla olevalla ilmoittau
tumislomakkeeella (www.kadettikunta.
fi/ilmoittautumislomake tai puhelin
09 490 759). Illalliskortit pyydetään
maksamaan 22. lokakuuta 2014 men
nessä Kadettikunnan tilille Nordea

FI24 1014 3000 2067 44. Maksun
viestiin pyydetään merkitsemään
osallistujien nimet ja kadettikurssin
numero. Pöytäkunnat muodostetaan
kadettikursseittain. Viime vuonna tans
siaisiin osallistui kadetteja ja upseereita
kadettikursseilta 39–100.
Lisätietoja antaa tarvittaessa Kadet
tikunnan perinnejaoston puheenjohtaja
eversti Harri Niskanen, puh 0299 800
tai harri.niskanen(at)mil.fi.
Asuna on pieni juhlapuku, tumma
puku tai smokki.
Kokoa kadettiveljistä ja -sisarista
puolisoineen mukava pöytäkunta ja
rentoudu hetkeksi!
Lämpimästi tervetuloa!

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.

Kadettikunnan uudistettu vyö tilattavissa

K

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

Kadettikoulu kunnioitti Haapaniemen
Sotakoulun muistoa Rantasalmella

Kadettikoulun johtajaja, eversti
Harri Niskanen ja kadettivääpeli
Jesse Rousu 98. Kadettikurssilta
laskivat seppeleen Haapaniemen
Sotakoulun muistomerkille Rantasalmella 20. maaliskuuta 2014.

K

Kadettiosasto siirtyi Rantasalmelle Maavoimien helikopterilla.

Kadettikunnan solmioneula ja
kalvosinnappisetti tilattavissa

adettikunta on valmistanut
ainutlaatuiset Kadettikunnan
tunnuksella varustetut sol
mioneulan ja kalvosinnapit. Ne ovat
saatavissa tyylikkäässä mustassa samet
tipäällysteisessä rasiassa. Käytännölli
nen 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.
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Kadettikurssi 27 päättyi dramaattisesti

atkosodan aikana toimeenpantu 27.
kadettikurssi alkoi asemasotavai
heessa 15. heinäkuuta 1943. Kurssin
oli tarkoitus päättyä 22. joulukuuta 1944.
Toisin kuitenkin kävi. Se keskeytettiin
dramaattisissa olosuhteissa 19. kesäkuuta
1944, ja kadetit määrättiin rintamajouk
koihin. Heistä kaatui 27 ja haavoittui noin
40 kadettia.

Jatkosota-ajan ainoa
uusi kadettikurssi
Kurssille haki yli kuusisataa upseeria,
joista opiskelemaan hyväksyttiin 246
kadettia. Kurssin keskeytyessä sen vah
vuus oli 206 kadettia. Nuorimman ja
vanhimman kadetin välinen ikäero oli
lähes 14 vuotta. Sotilasarvot vaihtelivat
kapteenista vänrikkiin. Jotkut kadeteista
olivat toimineet upseereina talvisodassa,
kun taas nuorimmilla oli takanaan vain
muutaman kuukauden rintamakokemus.
Kymmenkunta kadettia oli ollut sotimas
sa saksalaisissa joukoissa.
Koulutusaika oli suunniteltu jaetta
vaksi kahteen vuosikurssiin: I vuosikurssi
15.7.1943–31.5.1944 ja II vuosikurssi
1.6.1944–22.12.1944. Kurssin koulutus
ohjelma noudatti aikaisempien kurssien
opetustavoitteita: tarkoituksena oli antaa
vakinaiseen palvelukseen valmistuville
upseereille yhtenäinen yleiskoulutus ja
aselajien peruskoulutus.
Sodasta huolimatta kadettielämä
sujui normaalilla tavalla. Simppuyö,
Kadettilupaus ja Sarkajuhla, samoin
kuin poistumiskiellot seuraamuksineen
rikastuttivat opiskelua. Perinnehenkilöt
valittiin. Merkittävää oli, ettei koulus
sa ollut vanhempaa kurssia antamassa
”kadettikasvatusta”. Sota antoi kuitenkin
koulutukselle oman luonteensa. Koettiin
Helsingin pommitukset ja ilmahälytys
järjestelmän sekavuudet. Mahdollisiin
vihollisen maahanlaskuihin varauduttiin
perustamalla seitsemän torjuntayksikköä.
Talvikenttäharjoitus 20.–29.2.1944
Koirinoja–Nietjärvi–Loimola-alueella
muodostui kurssin siihenastisista har
joituksista raskaimmaksi ja kokemus
rikkaimmaksi. Kurssin Nietjärvelle
rakentamissa asemissa taisteltiin sodan
loppuvaiheessa.
Toukokuussa 1944 koulutusohjel

Kylkirauta 2/2014

massa oli panssarintorjuntakoulutusta.
Koulun johto oli pyytänyt opetusmate
riaaliksi saksalaisia panssarinyrkkejä ja
-kauhuja, joita maassa tiedettiin olevan.
Jostain syystä Päämaja ei pyyntöön
suostunut. Virheen seuraukset joudut
tiin myöhemmin korjaamaan vaikeissa
olosuhteissa.

Linnoitustöihin
Kannakselle
Ensimmäinen vuosikurssi päättyi
31. toukokuuta, ja kadetit nimitettiin van
hemmiksi kadeteiksi 3. kesäkuuta 1944.
Kenttätyökausi Karjalankannaksella
alkoi välittömästi. Junakuljetus saapui
rauhanomaista kesäpäivää elävään Vii
puriin lauantaina 4. kesäkuuta. Pian
tapahtuvasta muutoksesta ei näkynyt
merkkiäkään. Junan pysähdysalueella
näkyi kuitenkin keskeneräisiä taistelu
hautakaivantoja. Samalta alueelta vihol
linen myöhemmin murtautui kaupunkiin.
Kadetit omalaatuisine arvomerkkeineen
ja pistooleineen herättivät jonkin verran
kaupunkilaisten uteliaisuutta. Nakkikios
kien kauppa kävi hyvin.
Vielä samana päivänä junamatka
jatkui Viipurista Raivolaan. Kadetti
komppania hajautettiin aselajeittain
omiin työkohteisiinsa, jalkaväki Saha
kylään ja ilmatorjuntakadetit Muurilaan,
Suomenlahden rannalle. Kuljetukset ta
pahtuivat yöllä. Vihollisen vilkastuneesta
ilmatoiminnasta alkoi näkyä merkkejä.
Telttoihin majoituttiin sunnuntai-aamuna
5. kesäkuuta. Iltapäivällä päästiin kent
tävarustustöihin. Työmaana oli kovin
keskeneräiseltä vaikuttanut VT-linja
(Vammelsuu–Taipale). Jalkaväki raken
si tulipesäkkeitä, kaivoi taisteluhautaa
ja kokosi espanjalaisia ratsuja. Tykki
miehet rakensivat tulenjohtopaikkoja ja
tykkiasemia, ja pioneerit suluttivat Ki
vennavalla. Kertoman mukaan ilmator
juntakadetit viettivät ”herrasmieselämää”
Muurilassa.
Vapaa-aikoinaan kadetit tekivät
polkupyörillä ”turistimatkoja” lähiym
päristöön, kuten Terijoelle ja Vammel
suuhun. Telttaelämää vietettiin joskus
laulun voimalla, ja taisipa jollain olla
mukana kitarakin. Telttaa kohti oli yksi
radiovastaanotin, jota kesäisessä illassa
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kuunneltiin hartaasti ja sääskiä torjuen.
Maanantaina 6. kesäkuuta radiosta saatiin
tieto liittoutuneiden maihinnoususta Nor
mandiaan. Sen ymmärrettiin merkitsevän
muutosta myös omilla rintamillamme.
Kadettien elo jatkui kuitenkin uurastava
na mutta leppoisana leirielämänä – mutta
ei kuitenkaan enää kauan.

Suurhyökkäys alkaa
Rintamavastuussa alueella oli IV AK:aan
kuulunut 10. Divisioona. Sen ryhmitys
oli Suomenlahdelta alkaen seuraava:
ErP 20, JR 58 ja JR1. Näistä joukoista
lähtöisin olevien kadettien kautta alkoi
tihkua tietoja siitä, mitä etulinjassa oli
tapahtumassa. Vihollinen kaivoi lähes
tymishautoja ja suoritti tarkistusammun
toja. Suuria joukkoja siirrettiin paikasta
toiseen ja hyökkäysvaunujen moottorei
den äänet lisääntyivät. Etulinjassa ilmiöt
tulkittiin hyökkäysvalmisteluksi, mutta
ylemmissä portaissa siihen ei uskottu.
Torstaina 9. kesäkuuta kello 6 maa
vavahti teltoissaan nukkuvien kadet
tien alla. Hetkeä myöhemmin kuului
räjähdysten jyminää ja ylitse lentävien
pommikoneiden mottoreiden pauhua.
Pommituksen laannuttua alkoi edessä
oleville Valkeasaaren ja Rajajoen loh
koille kohdistuva tykistön tulitus. Punaarmeijan hyökkäys oli alkanut. Kadetit
jatkoivat kuitenkin kenttävarustustöitään.
Mieliala oli odottava.
Perjantaina 10. kesäkuuta noin kello 5
alkoi edellistä ankarampi tulivalmistelu.
Etulinjan suunnassa näkyi musta savu- ja
hiekkapölypilvivyöhyke. Maataistelu
koneet risteilivät leirialueen yläpuolella.
Raivolan suunnassa riehuivat tulipalot.
Leirit purettiin iltapäivällä, mutta tais
teluhautojen kaivamista jatkettiin iltaan
saakka. Asemien edessä oli Kannaksen
kuuluisa lehtikuusimetsä. Ampuma-alaa
ei saanut raivata muuten kuin runkojen
alaoksia karsimalla. Vihollisen tykkituli
ei näitä puita myöhemmin säästellyt.
Illan mittaan URR miehitti asemat.
Tulijoiden ilmeet olivat vakavat. Ilta
hämärissä alkoi jalkaväkijoukkueiden
polkupyörämarssi, suuntana Perkjärvi.
Tykistölinja siirtyi sinne rautateitse istuen
vaunuissa panssarintorjuntaestekivien
päällä. Ilmatorjuntakadetit saivat auto
kuljetuksen.

ajankohtaista
Tiedot rintamatilanteesta olivat kovin
vajavaiset. Virallisia tietoja saatiin radios
ta, jonka keskipitkiltä aalloilta kuultiin
myös vihollisen voimakkaita lähetyksiä.
Ne oli suunnattu sekä sen omalle väelle
että suomalaisille. Lueteltiin vallattuja
”kaupunkeja”, kuten Ollila, Kuokkala ja
Terijoki. Haastateltiin myös suomalaisia
sotavankeja. Myöhemmin kävi ilmi, että
radiossa esiintynyt ”suomalainen luut
nantti” oli todellisuudessa kaatunut jo
9. kesäkuuta Rajajoella, hänen paperinsa
vain olivat päätyneet vihollisen haltuun.
Toivoa herättivät tiedot muun muassa
Kivennavalla tuhotuista vihollispanssa
reista.

Kurssi keskeytetään
Kadettien keskuudessa liikkui erilaisia
arvioita siitä, mitä pitäisi tehdä. Etulin
jassa taistelevista JR 1:stä ja JR 58:sta
lähtöisin olevat kadetit miettivät siirty
mistä joukko-osastoihinsa omin luvin.
Jälkeenpäin on keskusteltu siitä, olisivat
ko he olleet sotilaskarkureita jättäessään
yksikkönsä liittyäkseen taisteleviin jouk
koihin. Ehdotettiin myös oman taistelu
yksikön muodostamista. Ajatus todettiin
huonoksi, koska koulutettua päällystöä
tarvittaisiin tappioiden korvaamiseksi.
Kadettikomppanian oma ohjelma herätti
ihmetystä. Polkupyöräsulkeisten ja va
rustarkastusten sijasta olisi tarpeellisem
paa ollut tutustua esimerkiksi saksalaisiin
panssarintorjunta-aseisiin.
Perkjärveltä pyörämarssia jatkettiin
Hovinmaalle 13.–16. kesäkuuta. Se oli
varsin sekasortoinen elämys. Päätiet
olivat täynnä kotinsa jättäneitä Kan
naksen asukkaita, joiden suuntana oli
pohjoinen. Hevosajoneuvot, lehmät ja
lampaat kulkivat mukana. Etelään riensi
vät vastahyökkäykseen kiirehtivät PsD:n
joukot. Kadettiyksikön pyöräily pohjoi
seen herätti myös sivullisten ihmetystä.
”Kyllä siellä varmaan on kovat paikat,
kun upseeritkin pakenevat joukolla.”
Marssin aikana saatiin muonitusapua
siirtoväeltä. Emäntien oli pakko lypsää
lehmät. Maitoa tarjottiin myös ohi pyö
räileville kadeteille.
Keskiviikkona 15. kesäkuuta ajet
tiin savuavan ja parhaillaan evakuoita
van Viipurin läpi. Tunnelmat olivat nyt
toisenlaiset kuin yksitoista päivää aikai
semmin. Muutos oli masentava. Samana
päivänä saavuttiin Hovinmaalle. Ajoki
lometrejä oli kertynyt noin 150. Saimme

Kuvassa 27. Kurssin kadetteja lähdössä rintamalle. Näistä miehistä
kolme kaatui ja kaksi haavoittui Äyräpäässä heinäkuussa 1944.
vihdoin tiedon 27. Kadettikurssin kes
keyttämisestä. Junakuljetus Helsinkiin
alkoi torstaina 16. kesäkuuta ja saapui
Herttoniemeen seuraavan päivän illalla.
Polkupyörämarssin jälkeen Santahami
naan saavuttiin kello 21.30.
Lauantaina 18. kesäkuuta kello 1
kurssi kokoontui koulun liikuntasaliin.
Siellä koulun johtaja, eversti Salmio il
moitti, että kurssi päätetään päivämääräl
lä 19. kesäkuuta ja kadetit komennetaan
välittömästi rintamalle. Puhuttelun jäl
keen alkoi kiireinen varusteiden luovutus.
Ensimmäiset kadetit lähtivät rintamalle
jo samana aamuna.

Kallis uhri
Kannakselta siirtymisvaiheen aikana
esiin tullut ajatus kadettien palaamisesta
omiin joukko-osastoihinsa ei toteutunut.
Päämaja sijoitti heidät eniten tappioita
kärsineisiin armeijakuntiin. Jalkaväki
kadeteista 54 sijoitettiin III ja IV AK:aan
ja 58 Laatokan pohjoispuolella oleviin
joukkoihin.
Tykistö-, viesti- ja pioneerijoukkuei
den kadetit sijoitettiin pääosin Kannaksen
armeijakuntiin. Ilmatorjuntakadetit ko
mennettiin Ilmatorjuntarykmentti 1:een,
joka toimi Helsingissä. Kenttätyöleirin
aikana Vesivehmaalla ja Utissa olleet
ilmavoimien kadetit saapuivat koulul
le sunnuntaina 19. kesäkuuta, ja heidät
komennettiin Lentosotakouluun Kau
havalle.
Oman reserviupseeriarvonsa edel
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lyttämät arvomerkit kauluslaatoissaan
koululta lähtevien kadettien yleinen
mieliala oli toiveikas. Päästiin vihdoin
kin tositoimiin. Rintamalla suurin osa
kadeteista toimi aluksi joukkueen joh
tajina tai vastaavissa aselajitehtävissä.
Joistakin tuli heti yksikön päälliköitä ja
tykkimiehistä tulenjohtopäälliköitä. Sota
toimien jatkuessa tehtävät muuttuivat yhä
vastuullisemmiksi.
Ensimmäinen vänrikki kaatui Viipu
rin lähistöllä 22. kesäkuuta, kolme päivää
kurssin päättymisen jälkeen. Hän oli iäl
tään kurssin nuorin. Kurssin vanhin, kap
teeni, kaatui kolme viikkoa myöhemmin.
Äyräpään–Vuosalmen taisteluissa kaatui
yhdeksän kadettia, mikä osoittaa näiden
taisteluiden rajuutta.
Vänrikkien ylentäminen luutnan
teiksi tapahtui RUK:n kurssinumero
järjestyksessä parin viikon välein. Näin
muodostui myöhemmin tärkeä virkaikä
järjestys. Kurssi päättyi lopullisesti
10. elokuuta 1944, jolloin kadetit nimitet
tiin ylipäällikön päiväkäskyllä alemman
palkkausluokan luutnantin virkoihin.
Tällä hetkellä 27. kurssin kadetteja
on elossa seitsemän. Kahden ulkomaille
siirtyneen tilasta ei ole täyttä varmuutta.

Olli Fallenius
Kadetti 2754
Kertomus perustuu osittain everstiluutnantti K. Kuosan ja kadetti J.
Luoman tutkimuksiin.
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Tutkittua tietoa sissitoiminnasta

T

oukokuun lopulla julkaistiin
Kylkiraudan pitkäaikaisen
kirjoittajan, majuri Marko
Palokankaan laajaan lähdeaineistoon
perustuva väitöstutkimus Räjähtävää
tyhjyyttä – sissitoiminta suomalaisessa
sotataidossa. Väitöskirja muodostaa
kokonaiskuvan ja analysoivan perus
tutkimuksen kansallisen sissitoiminnan
kehityksestä osana suomalaista sota

taitoa. Tutkimusperiodi kattaa vuodet
1918–1983, mutta tutkimuksen pai
nopiste on toisen maailmansodan jäl
keisessä ajanjaksossa. Kirjan voi tilata
hintaan 39 euroa + postikulut sähkö
postitse osoitteesta: asiakaspalvelu@
kustantajapalvelut.fi tai puhelimitse:
(03) 4246 5334. Kirjasta julkaistaan
arvio Kylkiraudan numerossa 3/2014.

Aarresaaret

E

verstiluutnantti evp Jarmo Nie
misen uusin kirja Aarresaaret –
Helsingin saariston uskomaton
luonto tarjoaa historiaa ja tunnelmia
Helsingin edustan salaperäisiltä saa
rilta. Nieminen on kameroineen kier

tänyt saaria jo vuosia, ja hänen työnsä
tulokset hienoine tarinoineen on nyt
julkaistu Gummeruksen kustantamana
kirjana, jonka ovh on 42 euroa. Kir
jasta julkaistaan arvio Kylkiraudassa
myöhemmin.

Lisäyksiä merkkipäiväluetteloon
		80 vuotta
		Vuori Martti		E

43.K

20.11.1934

Perhepiirissä

		75 vuotta
		Perkkala Paavo		

Evl

46.K

10.8.1939

Perhepiirissä

		70 vuotta
		Madekivi Jaakko		

Evl

52.K

14.10.1944

Matkoilla

K

Kadettiupseerin isännänviiri tilattavissa!

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.
Kylkirauta 2/2014
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K

Kadettikunnan viestintä
kehittyy ja monipuolistuu

adettikunnan viestintä on pe
rinteisesti toteutettu pääasiassa
Kylkirauta-lehden ja Kadetti
kunnan verkkosivujen avulla. Jokaisen
jäsenen kotiin kannettava painettu lehti
on jo kauan ollut luettavissa myös säh
köisenä näköislehtenä Kadettikunnan
verkkosivuilla. Strategiansa mukaisesti
Kadettikunta pyrkii lisäämään näky
vyyttä ja tunnettuutta myös sosiaalisissa
medioissa.
Viestinnän lippulaiva on ollut Kylkirauta-lehti, ja näin tulee olemaan
jatkossakin.
Kylkiraudan ilmestymistiheys, neljä
kertaa vuodessa, ei anna mahdollisuut
ta reagoida nopeasti ympäristössämme
tapahtuviin muutoksiin. Pahimmassa
tapauksessa lehdessä ilmestyneiden
asiantuntija-artikkelien sanoma saattaa
vanhentua jo ennen kuin lehti ehtii pai
noon.
Nyt Kylkirauta on saanut pikkuveljekseen myös verkkolehden.
Verkkolehden tavoitteena on sy
ventää ja laajentaa painetussa lehdessä
julkaistuja artikkeleita ja teemoja. Se
mahdollistaa ajankohtaisten artikkelien
julkaisemisen myös painetun lehden il
mestymiskertojen välissä. Lisäksi siinä
voidaan julkaista artikkeleita, jotka eivät
mahdu sivumäärältään rajallisen paine
tun lehden sivuille.

Kadettikunnalla on nyt käytössään
myös Facebook-sivut.
Facebook-sivuilla on kaksi tavoitet
ta: lisätä Kadettikunnan näkyvyyttä ja
tunnettuutta sekä mahdollistaa keskus
telu Kylkiraudassa julkaistuista artikke
leista ja yleensä kertoa toiminnastamme.
Myös Kadettikunnan verkkosivut on
ajantasaistettu vastaamaan paremmin jä
senistömme ja muun lukijakuntamme
tarpeita.

Poimintoja Kylkiraudan
verkkolehdestä
Everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen:
Sotilaana vai toimittajana Afganistanissa? Itsekin Afganistanissa palvellut
Huhtinen arvioi blogissaan Tuomas Mu
rajan kirjaa. Hän korostaa, että Afganis
tanin kehityksestä puhuttaessa oleellista
on muistaa mittakaava. Suomen puolus
tusvoimien rakentaminen ennen talviso
taa kesti kaksikymmentä vuotta. Myös
Afganistanissa on jo tähän mennessäkin
saatu paljon aikaan.
Eversti evp Petter Parikka: Johtaminen maavoimien taistelussa. Parikka
ottaa kantaa Kylkiraudan numerossa
2/2013 olleeseen artikkeliin, jossa käsi
teltiin johtamista ja maavoimien taistelua
2015. Parikka kysyy: Jäävätkö taistelun
tavoite ja ratkaisuun pyrkiminen näin
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passiivisesti määriteltyinä pahasti puo
litiehen? Eikö tulevaisuudessa taistelun
tavoitteena enää olekaan vastustajan
lyöminen tai tuhoaminen?
Kapteeniluutnantti, filosofian maiste
ri Pekka Snellman: Sotilastulkit suomalaisissa kriisinhallintaoperaatioissa.
Tulkit ovat kriisinhallintaoperaatioiden
avainhenkilöitä. Suurin osa operaati
oiden tulkkauspalveluista toteutetaan
kohdealueelta rekrytoitujen tulkkien
avulla, mutta heidän lisäkseen kriisin
hallintajoukkoihin kuuluu usein myös
sotilastulkkeja. Snellman kertoo soti
lastulkkien roolista osana suomalaista
kriisinhallintajoukkoa.
Komentaja Jukka-Pekka Schroderus:
Kansainvälistä oppia kriisinhallinnasta. Artikkeli Ruotsin johtamasta kansain
välisestä Viking-esikuntaharjoituksesta.
Lue lisää verkkolehdestä www.
kylkirauta.fi.

Kylkirauta 2/2014

ajankohtaista

Arvoseminaari ”Johtaminen ja toimintakyky
turvallisuustilanteissa” 10.10.2014

K

adettikunta järjestää yhteis
toiminnassa Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskorkea
koulun ja Poliisiammattikorkeakoulun
kanssa arvoseminaarin ”Johtaminen ja
toimintakyky turvallisuustilanteissa”.

Seminaari järjestetään 10. lokakuuta
2014 Tampereella Poliisiammattikor
keakoulun tiloissa kello 9.00–14.30.
Seminaari on jo yhdeksäs yhteinen
arvoseminaari. Tilaisuudessa julkiste
taan viime vuoden seminaarin julkaisu

”Äärikäyttäytyminen – miten kohda
taan, miten johdetaan?”
Lisätietoja syyskuussa Kadettikun
nan verkkosivulla www.kadettikunta.fi.
Tervetuloa Pirkanmaaalle!

SOTAMUSEO
Sukellusvene Vesikko
Entisöity suomalainen sukellusvene
Susisaari, Tykistölahti
Suomenlinna, Helsinki
avoinna 5.5.–30.9.2014 ma–su 11–18
0299 530 260

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

Autonomiasta Atalantaan
Näyttely Suomen sotahistoriasta
Sotamuseon Maneesi
Suomenlinna, Helsinki
avoinna 5.5.–30.9.2014 ma–su 11–18
0299 530 261

Hinnat: 5 / 3 / 12 €. Varusmiehet, puolustusvoimien henkilökunta, sotaveteraanit ilmaiseksi

www.sotamuseo.fi

Ostamme
sOtahistOriallista
kirjallisuutta ja
upseerikirjastOja.

Kruunuasunnot Oy on valtakunnallinen asuntojen ja
asumisen kehitysyhtiö. Omistuksessamme on noin
2500 vuokra-asuntoa 26 paikkakunnalla.
Vuokra-asuntoja kannattaa kysyä esim. Lahdesta,
Upinniemestä, Tuusulasta ja Hämeenlinnasta.
Myymme asuntoja esimerkiksi Haminasta,
Lahdesta, Tikkakoskelta ja Säkylästä.
Tiedustelut Pia Uusikartano-Alatalo,
puhelin 0207 431 619,
sähköposti pia.uusikartano@kruunuasunnot.fi

AntikvAriAAtti
Pufendorf
p. 040 7354 987
pufendorf@antikvaari.fi

www.kruunuasunnot.fi
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?
Tornileijona ja kokarditunnukset

uolustusvoimien tunnus
kuva otettiin käyttöön
vuonna 1963. Tunnus
kuvana on tornin päällikkeenä
Suomen valtakunnan vaakunan
leijona kruunuineen ja varuksi
neen ilman ruusukkeita. Tunnus
kuvaa voidaan käyttää moni- tai
kaksivärisenä. Sen on aina oltava
täsmällinen ja määritetyiltä mit
tasuhteiltaan oikea. Lisäksi sen
on oltava heraldisesti oikein
sijoitettu.
Moniväristä tunnuskuvaa
käytettäessä torni on punainen.
Leijona kruunuineen ja varuk
sineen sekä aseiden kahvat ja
käsivarsihaarniskan nivelet ovat
joko kullanväriset tai keltaiset.
Aseiden terät ja käsivarsihaar
niska ovat vastaavasti joko ho
peanväriset tai valkoiset. Käytettäessä
tunnuskuvaa kaksivärisenä tornin tulee
olla kokonaisuudessaan yksivärinen
ja leijonan joko valkoinen tai taustan
värinen.
Tunnuskuvan tornikuviota tai sen
ääriviivoja ilman Suomen valtakunnan

leijonaa voidaan käyttää vain Puolus
tusvoimien omaisuuden ja Puolustus
voimien hallussa olevan omaisuuden
merkitsemiseen.
Kokarditunnuksen käyttö Suo
messa periytyy preussilaisesta soti
lasperinteestä. Saksasta palatessaan
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suomalaiset jääkärit toivat mu
kanaan harmaanvihreän jää
käriunivormun, johon kuului
kaksikokardinen lakki. Leijonaja sinivalkokokardit vakiintuivat
kansallisuustunnuksiksi vuonna
1919, jolloin niiden käytöstä
annettiin tarkat ohjeet miehis
tölle ja päällystölle. Miehistön
ja alipäällystön lakeissa oli pel
tinen sinivalkokokardi ja harmaa
leijonanappi. Upseerien sinival
koinen kokardi oli emaloitu ja
kultaleijonakokardi taustaltaan
punainen.
Yhden kokardin käyttöön
siirryttiin sotilaspukujen m/36
ja m/39 myötä asteittain vuo
desta 1936 alkaen. Sinivalkoinen
kokardi vakiintui vain miehis
tökäyttöön ja leijonak okardi
päällystön tunnukseksi sotien 1939–
1944 aikana.

Marko Palokangas
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kirja-arvio

Kenraali perehtyi suojeluskuntiin
Jarkko Kemppi
Kenraali ja sotataidon kehittäjä
N.V. Hersalo
Docendo 2013, sivuja 264
ISBN 978-952-291-009-7

J

oensuulainen sotahistorian
tutkija, filosofian tohtori ja
dosentti Jarkko Kemppi on
jälleen kirjoittanut mielenkiin
toisen elämäkerran. Kenraali
Niilo Viktor Hersalo (vuoteen
1935 saakka Sigell) saattaa
tuntua nykyihmisille vähän
vieraalta, mutta teokseen pe
rehtyminen osoittaa nopeasti,
kuinka merkittävästä kenraalista
on kyse.
Ensimmäisen kosketuksen
kirjan päähenkilöön olen saanut
kirjahyllyssäni olevasta Suojeluskuntain historia -teoksesta,
jonka kaksi ensimmäistä osaa
ovat Niilo Hersalon kirjoitta
mia. Vuonna 1946 palveluk
sesta eronnut kenraali kirjoitti teosta
viisi vuotta, ja se ilmestyi vuonna 1955.
Teoksesta kaikui pettymys Suomen po
litiikkaan.
Harri Korpisaaren mukaan Suoje
luskuntain historian ensimmäinen osa
on säilyttänyt arvonsa järjestön perusta
misen paikallistason kuvauksena, vaik
kei sitä tieteellisenä esityksenä voida
pitääkään. Aiemmin vallitsevana oli
jääkärilähtöinen historiatulkinta. Her
salon teoksen jälkeen suojeluskuntiin
kohdistunut historiatutkimus oli äärim
mäisen vähäistä aina Neuvostoliiton
romahdukseen saakka.
Niilo Hersalo ei ollut jääkäri, vaikka
ikänsä puolesta olisi voinut sitä ollakin.
Hän ei myöskään ollut kadettiupsee
ri, vaan hän oli suorittanut ainoastaan
lyhyen kurssin Kadettikoulussa. Sota
korkeakoulun hän oli käynyt Saksassa.
Hersalo oli tuottelias kirjoittaja.
Hän kirjoitti useita ohjesääntöjä ja
oppaita, jotka käsittelivät taistelun pe
rusteita. Hersalon kirjoittama teos Jalkaväen taistelutaito käsittelee melko
väljästi joukkueen ja komppanian
taistelun periaatteita sekä toimintaa eri
taistelulajeissa. Monista hyvistä puolis
taan huolimatta sitä ei koskaan julkaistu
Puolustusvoimien ohjesääntönä.
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Hersalo kirjoitti taistelutaitoteok
seen myös jatko-osat eli kirjat Jalkaväen taistelutaito II ja III. Niitä käytettiin
jalkaväkitaktiikan ja sovelletun tais
telukoulutuksen perusteoksina aina
1930-luvun alkuun saakka. Kirjoja
jaettiin kouluttaville joukko-osastoille,
ja ne olivat myös Kadettikoulun ope
tuskäytössä. Vesa Tynkkynen on to
dennut, että Hersalon kirjat korvasivat
hyvin harjoitusohjesääntöjen pahinta
puutetta.
Kenraali Hersalo palveli vuosia
suojeluskunnan eri tehtävissä. Ylimää
räisten harjoitusten ja talvisodan aikana
hän ensin palveli 1. Täydennysdivisoo
nan komentajana Päämajan reservinä.
Sittemmin hän toimi 21. Divisioonan
komentajana, aluksi Päämajan reservi
nä ja myöhemmin Kannaksen Armeijan
III Armeijakunnan alaisuudessa Taipa
leen–Vuosalmen taisteluissa.
Jatkosodassa Hersalo palveli koko
sodan ajan 15. Divisioonan komenta
jana Karjalankannaksella.
Kun kenraali Harald Öhqvistin
muistelmateos Talvisota minun näkökulmastani ilmestyi vuonna 1950,
Hersalo kirjoitti laajan artikkelin kir
jasta. Kirja sai Hersalon reagoimaan
poikkeuksellisen voimakkaasti. Hän
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pohti kirjoituksessaan erityisesti
sitä, mikä mahtoi olla kenraa
liluutnantin kirjan tarkoitus.
Jälkikäteen voi päätellä, että
erityisesti Öhqvistin arvostelu
reserviupseereja kohtaan laukai
si Hersalon kritiikin.
Hersalo oli koko uransa
– ja vielä sen jälkeenkin – voi
makas Urho Kekkosen vastus
taja. Vuonna 1973 hän kirjoitti:
”Minä olen syyttänyt jo pari
vuosikymmentä suurista harha
töistä valtion korkeinta ja syytän
edelleen. UKK on henkisesti ja
sielullisesti hyvin toispuolinen
ja siinä mielessä puutteellinen
ihminen ja valtion päämies.”
Niilo Hersalo oli tunnetusti
huonokuuloinen. Toinen huono
kuuloinen, kenraali Aaro Pajari,
oli Raudussa seuraamassa
15. Divisioonan koulutustilai
suutta. Koulutuksen kestäessä
kenraalit halusivat keskustella
kahden kesken asioista ja siirtyivät
hieman sivummalle ”kuiskaamaan”.
Lähistöllä olleet sotilaat tietenkin kuu
livat aivan hyvin kaiken, mitä kova
ääniset kenraalit huusivat toisilleen.
Keskustelun lopuksi Pajari huusi:
”Tämä asia jää sitten meidän kahden
keskeiseksi.”
Jarkko Kemppi kertoo saaneen
sa ajatuksen Niilo Viktor Hersalon
elämäkerran kirjoittamisesta vii
meistellessään käsikirjoitustaan jal
kaväenkenraali A. E. Martolasta.
Martolan ja Hersalon välillä oli ollut
runsaasti kirjeenvaihtoa. Toinen syy
tutkimuksen tekemiselle oli se, ettei
Hersalosta – yhdestä merkittävästä suo
malaisen sotataidon kehittäjästä – ollut
aiemmin kirjoitettu elämäkertaa. Työtä
helpotti merkittävästi se, että Hersalo
oli nuoruudesta asti pitänyt toimistaan
päiväkirjaa.
Kenraali Niilo Hersalon elämä
kerta on mielenkiintoinen teos, ja sitä
voi todella suositella. Lukija voi vain
ihmetellä, kuinka paljon kenraali ehti
elämänsä aikana pohtia ja kirjoittaa
ajatuksiaan vielä nykypolvienkin tut
kittaviksi.

Heikki Tilander

kirja-arvio

Venäläinen talvisotakirjallisuus
Pavel Petrov ja suomalainen toimituskunta
Venäläinen talvisotakirjallisuus
Bibliografia 1939–2011
Docendo 2013, sivuja 384
ISBN 978-952-5912-975-5

V

enäläisen historiantutki
jan ja suomalaisen toi
mituskunnan – Antero
Uitto, Carl-Fredrik Geust, Pauli
Kruhse – yhteistyönä syntynyt
teos Venäläinen talvisotakirjallisuus on lähes 4 500 kohdetta
käsittävä bibliografia. Mielen
kiintoiseksi sen tekevät artik
kelit talvisodan venäläisestä
historiankirjoituksesta, jota
tarkastellaan sekä suomalaisesta
että venäläisestä näkökulmasta.
Artikkeleita lukiessa tulee
mieleen eräitä talvisotaan liitty
viä asioita, joita aina ei muisteta
mainita. On hyvä esimerkiksi
muistaa, että sodan alla Suomen
ja Venäjän (vuodesta 1922 Neu
vostoliitto) välillä oli kolme voimas
saolevaa valtiosopimusta: Suomen
itsenäisyyden tunnustaminen vuodelta
1917, rauhansopimus Tartossa vuodel
ta 1920 ja hyökkäämättömyyssopimus
vuodelta 1932.
Suomalaisten yhtenäisyys oli yl
lätys venäläisille. Niin valkoiset kuin
punaisetkin olivat syyttäneet toisiaan
vuoden 1918 tapahtumista, vaikka to
dellisuudessa pääsyyllinen ongelmiin
oli Nikolai II:n Venäjä. Viimeistään
1930-luvulla Suomessa tehtiin mer
kittäviä yhteiskunnallisia uudistuksia,
jotka edesauttoivat yhteiskunnan ehey
tymistä. Sotamarsalkka Mannerheim
viittasi tähän 16. toukokuuta 1933 pi
tämässään puheessa. Siinä hän muun
muassa totesi, ettei enää tullut kysyä,
millä puolella kukakin oli vuonna 1918,
koska maassa oli nyt yhtenäistä maan
puolustustahtoa.
Ennen kuolemaansa Leninin ker
rotaan varoittaneen, että Stalinia ei
tule missään tapauksessa valita hänen
seuraajakseen. Niinhän siinä kuitenkin
kävi. Epäluuloinen Stalin aloitti ase
voimien puhdistuksen. Noin 35 000–
43 000 teloitetun upseerin joukossa
olivat muun muassa kolme marsalkkaa,

13 armeijan, 57 armeijakunnan ja 110
divisioonan komentajaa. Keskityslei
reille lienee viety yli 34 000 upseeria.
Stalinin sanotaan käskeneen
yleisesikunnan päällikkö Boris
Šapošnikoville ja tykistön tarkastaja
Nikolai Voronoville, että Suomi valla
taan kahdessa viikossa. Upseerit olivat
tyrmistyneitä ja Šapošnikov lausui mie
lipiteenään, ettei Suomea kyetä valloit
tamaan edes kuukausienkaan kuluessa.
Stalin vastasi: ”Tämä on sentään Neu
vostoliitto.”
Suomen valtaamiseen varattiin
noin 52 divisioonaa sekä lukuisa
joukko panssari- ja muita prikaateja,
eli yhteensä yli 900 000 sotilasta. Noin
300 000 sotilaan Suomelle ei maail
malla paljon toivoa annettu. Paraati
marssia hyökkäyksestä ei kuitenkaan
tullut. Ensimmäinen pettymys oli se,
ettei suomalainen vasemmisto toivot
tanutkaan puna-armeijaa tervetulleek
si, vaan taisteli maataan puolustaen.
Otto Wille Kuusisen kansanhallitus
ei saanut vastakaikua suomalaisissa.
Sää ja maasto-olosuhteet olivat punaarmeijalle vieraita. Johtajateloitusten
seurauksena joukkoja johtivat koke
mattomat johtajat. Lopulta Neuvosto
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liiton luoteiskolkan rintamalla
oli puolet puna-armeijasta eli
1,3 miljoonaa sotilasta. Tappiot
olivat järkyttävät. Ulkoministeri
Molotovin mukaan Neuvosto
liitto menetti kaatuneina 48
745 ja haavoittuneina 15 8863
sotilasta. 2000-luvun alussa val
tion sota-arkisto ilmoitti kaatu
neitten, haavoihinsa kuolleiden
ja kadonneiden lukumääräksi
167 976 sotilasta.
Marsalkka Kirill Merets
kovia lukuun ottamatta punaarmeijan komentajat eivät
halunneet muistella talviso
taa. Olisin erityisesti toivonut
Kainuun suunnalla toimineen
9. Armeijaa komentaneen ja
sekä Stalingradin että Berliinin
taisteluista kirjoittaneen mar
salkka Vasili Tšuikovin tarttu
van kynään.
Vuoteen 1953 saakka Neu
vostoliitossa jatkui Stalinin aika,
jota seurasi NKP:n aika vuoteen
1989. Sen jälkeen monet asiat muut
tuivat. Keskiviikkona 27. syyskuuta
1989 suomalaiset hämmästyivät löy
täessään aamun lehdestä usean palstan
uutisen: ”Neuvostoeversti pitää talviso
taa häpeällisenä.” Kirjoittaja, tunnettu
sotahistorioitsija eversti Aleksei Go
rohov vertasi talvisotaa Afganistanin
sotaan mainiten erityisesti sen, että
Stalinin johtama Neuvostoliitto aloitti
sodan. Myös hän mainitsee marsalkka
Šapošnikovin varoituksesta Stalinille.
Kiitokseksi tästä hänet erotettiin. Tässä
kirjassa nuoren polven historioitsijat
ovat Šapošnikovin kanssa samaa mieltä
ja tuomitsevat hyökkäyksen Suomeen
sekä typeräksi että rikolliseksi.
On surullista, että kaksi Euroo
pan suurta kansaa saatiin usutetuksi
sotaan. Katseet kääntyvät Neuvosto
liiton ja Saksan johtajiin. Eniten näiden
despoottien raivosta kärsi molempien
maiden tavallinen kansa. Positiivista
kuitenkin on, että näistä tapahtumis
ta keskustellaan ja kirjoitetaan. Siinä
keskustelussa tämäkin kirja on erin
omainen päänavaaja.

Tapio Skog
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kirja-arvio

Hyvästit Heinjoelle
Tuomo Hirvonen
Hyvästi Heinjoki
Milita Oy 2014, sivuja 330
ISBN 978-951-9697-81-9

L

uettuani Tuomo Hir
vosen esikoisromaa
nin Hyvästi Heinjoki
tulivat mieleeni sotahistorian
opettajamme Sampo Ahdon
oppitunnit. Niiden teho perus
tui yksityiskohtien – faktojen –
runsauteen. Opettajamme latoi
kuulijoiden tajuntaan valtavan
määrän yksityiskohtia, joiden
avulla historia alkoi elää, ja
johtopäätökset syntyivät kuin
itsestään.
Hyvästi Heinjoki tuo lukijan
ulottuville jatkosodan aikaisen
karjalaisen pikkukylän elämän
koko kirjon. Pikkutarkka kuvaus
ulottuu hämmästyttävällä tark
kuudella perheiden henkilösuh
teista jokapäiväisten askareiden
kuvaamiseen. Viisivuotiaan pik
kupojan tuntemuksia lukiessaan tuntee
itsekin kokeneensa juuri samanlaisia
pelkoja isompien pilkanteon kohteek
si joutumisesta, samoin kuin haaveista
isoksi kasvamisen kivikkoisella polulla.
Kirjan riipaisevin kohta on kuvaus
kirkkoherran käynnistä ilmoittamassa
surusanomaa poikansa kaatuneena me
nettäneille vanhemmille. Tilanteen loh
duttomuus tuntuu loputtomalta. Oma
isäni oli sotilaspappi, ja hän palveli
rintamalla kolmen sodan ajan, yhtenä
tehtävänään kaatuneiden huolto. Kui
tenkin juuri kotirintaman seurakuntapa
pit joutuivat kohtaamaan kaatuneiden
omaiset silmästä silmään. Raskas oli
heidän työnsä.
Muutamia kohokohtia lukuun ot
tamatta kirja oli tasaisen rauhallista
kerrontaa aivan arkisista asioista, sel
viytymisestä puutteen keskellä. Sotaajan kuvauksessaan kirjailija, sotilas
itsekin, on suorastaan välttänyt sotatoi
mien käsittelyä. Poimitaan korvasieniä,
käydään Viipurin torilla, tehdään kor
keushyppytelineitä, saunotaan kilpaa,
leivotaan piirakoita, paimennetaan
lehmiä, pelataan korttia, ryypätään,
korjataan kenkiä, käydään kirkossa ja
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niin edelleen. Vaikka ollaan Karjalan
kannaksella, on sota kaukana.
Heinjokelaisten tavoin lukijakin
tuudittautuu odottelemaan, että koh
tahan tässä saadaan rauha. Sitä ennen
Rommel lyö vastustajansa länsirinta
malla ja Neuvostoliitto kukistetaan Hit
lerin salaisella aseella. Kevään kylvöt
tehdään varmoina siitä, että evakosta
palanneet karjalaiset jatkavat kotiseu
dullaan elämäänsä pian koittavaan rau
hantekoon ja sen jälkeen aina hamaan
tulevaisuuteen saakka. Tätä uskoa eivät
horjuta sanomalehdet eikä radio, joiden
sotauutiset ovat kovin kaukaisia ja vaa
rattoman oloisia.
Sodan todellisuuteen havahdutaan
vasta aivan viimeisillä kirjan sivuilla.
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Yhtäkkiä kaikki junanvaunut
viedään ”jonnekin”. Yhtä yl
lättäen tiet täyttyvät evakkojen
loputtomasta virrasta, johon
Heinjoenkin asukkaat ajautuvat.
Evakkonäkymään kirja
loppuu. Tässä on samalla kirjan
opetus. Sen avulla saamme eläy
tyä samaan illuusioon, jossa
Suomen kansa oli sotavuosina.
Samassa illuusiossa eli ilmei
sesti niin poliittinen kuin soti
laallinen johtommekin, vaikka
niitä ei kirjassa käsitelläkään.
Lukijalle käy kuten alussa kiit
telemäni Sampo Ahdon sotahis
torian opissa olleille. Alamme
ymmärtää. Alamme ymmärtää,
miltä ihmisten mielissä tuntui.
Alamme aavistella, että tämän
petollisen luottavaisuuden on
täytynyt vallata myös sotilas
johtomme. Seuraukset olivat
sen mukaiset.
Tuomo Hirvonen on tieto
kirjailija. Hyvästi Heinjoki on
tietokirja siinä missä muutkin tietokir
jat huolimatta siitä, sen että sen ope
tukset on puettu romaanin muotoon.
Ainoo asja, mitä mie kaipasin, ol
tää Karjala murre näis ihmiste juttelois, mut se ois saattan olla kovi vaikee
heil ko ei ymmärrä meiä kielt. Kirjan
repliikit on siis ”suomennettu” yleis
kielelle. Aluksi tämä hieman häiritsi,
mutta toisaalta se myös selkeyttää
kirjan ilmaisua. Pikantin lisävärin antaa
pikkupoikien venäjänkielinen molotus.

Martti Haavisto

kirja-arvio

Oppikirja operaatiotaidosta
Nils Marius Rekkedal et al.
Operaatiotaito
Operaatiotaidon kehittyminen neljässä suurvallassa
Maanpuolustuskorkeakoulu
2013, sivuja 354
ISBN 978-951-25-2494-5

P

rofessori Nils Marius
Rekkedalin johdolla
laadittu oppikirja Operaatiotaito – operaatiotaidon
kehittyminen neljässä suurvallassa on harvinainen teos bittien
vihellyksen ja kriisien hallinnan
värittämässä maailmassamme.
Vuonna 1951 syntynyt Rek
kedal on norjalainen upseeri,
joka aktiiviuransa aikana työs
kenteli Norjan asevoimien eri
tutkimuslaitoksissa opettajana
sekä luennoitsijana eri maiden
sotakouluissa. Hän on toiminut
Ruotsin maanpuolustuskorkea
koulun sotataidon professorina.
Suomen Maanpuolustuskorke
akoulun vierailevana profes
sorina Rekkedal toimi keväästä 2010
seuraavan vuoden loppuun. Tätä taus
taa vasten onkin ymmärrettävää, että
teoksen kirjoittajat ovat pääosin ruot
salaisia ja norjalaisia upseereja.
Oppikirjana teoksen tavoite on
tarjota kokonaisuus operaatiotaidon
opetuksen perustaksi lähinnä yleis
esikuntaupseerikursseilla. Kirjan pai
nopisteeksi on valittu operaatiotaito
tavanomaisessa sodankäynnissä. Toi
saalta sisällössä otetaan huomioon
myös nykyiset aseelliset konfliktit ja
niin sanotut ei-tavanomaiset sodat.
Kirja ei pyri tuomaan esiin täysin uusia
tutkimustuloksia tai kirjoittajien omia
tulkintoja. Kysymys on enemmänkin
englanninkielisen lähdemateriaalin
kautta muodostetusta yleiskuvasta,
joka piirretään lukijalle pitkälti toisen
maailmansodan jälkeiseen aikaikku
naan.
Kirjan ensimmäisessä osassa kä
sitellään vajaan sadan sivun verran
sodankäynnin käsitemaailmaa ja johda
tellaan lukija operaatiotaidon sisältöön.
Kokonaisuus tarjoaa lähinnä eri maiden
käsityskantoja ja tuttujen teoreetikko

jen ajattelumallien esittelyä. Lienee
kö niin, että kommunismin haamut ja
kansallissosialismin kauhut edelleenkin
estävät käsittelemästä neuvostoliitto
laista ja saksalaista operaatiotaitoa
niiden ansaitsemalla painokkuudella.
Lukemani perusteella pidin kokonai
suutta otsikon näkökulmasta kovin
teoreettisena. Toisaalta siinä pystytään
luomaan teemaan ensimmäisen kerran
perehtyvälle lukijalle yleisiä mielikuvia
ja lähtökohtia syvemmälle ymmärryk
selle, mikä lienee tarkoituskin.
Suurvalloiksi kirjaan on valittu
Neuvostoliitto ja sen hajoamisen jäl
keinen Venäjä, Saksa ja sen kylmän
sodan edeltäjät Itä-Saksa ja LänsiSaksa, Amerikka tarkoittaen Yhdys
valtoja sekä Ranska. Operaatiotaidon
kehittymistä käsitellään erillisinä ar
tikkeleina reilun kahden sadan sivun
verran. Analysoimatta tekstejä laa
jemmin voidaan todeta, että käsittely
on mielenkiintoista ja se tuo lukijalle
tiiviissä muodossa kunkin maan kehi
tyksen keskeiset piirteet. Lukiessa jää
kuitenkin hivenen vaivamaan se, että
teksti valottaa laajasti doktriinin kehit
tymistä ja pääsee vain välähdyksittäin
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otsikon edellyttämään ytimeen.
Lisäksi ihmetyttää se, että rans
kalaiselle operaatiotaidolle on
varattu lähes sata tekstisivua. En
ole pitänyt Ranskaa tässä tee
massa ytimen keskeisimpänä
vaikuttajana.
Ymmärrän toki, että kirja
pyrkii antamaan neljä näkymää
operaatiotaidon kehittymisestä
eri maissa. Tästä huolimatta
on vaikeaa ymmärtää teosta,
joka ei päädy minkäänlaiseen
päätoimittajan kokoavaan yh
teenvetoon. Voisi kuvitella, että
oppikirjaksi tarkoitetussa teok
sessa tämän tyyppinen kokonai
suus olisi hyvinkin tärkeä.
Olen huomannut, että olen
vanhemmiten tullut kärsimät
tömäksi, kriittiseksi ja hivenen
jämähtäneeksi. Edellä olevat
ajoittaiset tummat sävyt eivät
tarkoita sitä, että Rekkedalin
toimittama kirja olisi kevyt ja
yhdentekevä – päinvastoin.
Rekkedalin kirja tuo tar
peellisen kokonaisesityksen
operaatiotaidon sisällöllisestä
kehittymisestä toisen maailmanso
dan jälkeisenä ajanjaksona. Teemasta
kiinnostuneen kannattaa tarttua kirjaan,
vaikka hän olisikin jo lyönyt lukkoon
omat käsityksensä operaatiotaidosta.
Älyn kehityshistoriaan ei voi koskaan
perehtyä riittävästi. Kirja on erinomai
sesti käännetty ja kielellisesti viimeis
telty.
Lopuksi lainaan professori, evers
ti Pasi Kesselin kirjan alussa olevaa
osuutta toteamalla, että ”Operaatio
taito on luovuutta, kykyä rakentaa
asetelmaa, joka johtaa päämäärän saa
vuttamiseen. Se on kuin shakkipeliä:
päämääränä on lopettaa peli kustannus
tehokkaasti uhkaamalla kuningasta.”
Älyllisesti raikkaita lukuhetkiä toi
vottaen

Vesa Tynkkynen
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kirja-arvio

Rannikkotykkejä
Ove Enqvist
Suomen rannikkotykit –
Coastal Guns in Finland
Moreeni 2013, sivuja 240
ISBN 978-952-254-162-8

K

un aikoinani kadet
tikurssilla valitsin
aselajikseni rannikko
tykistön, valisti minua tuolloin
jo hieman varttuneempi upseeri:
”Linnakkeilla joko ryypätään
tai kirjoitetaan historiikkeja.”
Everstiluutnantti evp, sotatietei
den tohtori Ove Enqvistin osalta
ei liene epäselvää, kumpaan
pääkategoriaan hän kuuluu.
Ove Enqvististä on vuosien varrella
kehittynyt aselajimme ehdottomasti
ahkerin kirjoittaja. Enqvistin tuorein
teos Suomen rannikkotykit esittelee
lyhyesti rannikkotykistön kehityshis
torian ja kattavammin rannikkotykistön
käytössä olleen kirjavan tykkikaluston.
Kirjan pääpaino on rannikkotykis
tön käytössä olleiden eri tykkimallien
esittelyssä. Tykkimallit on jaettu kol
meen pääkategoriaan: rannikkotykit
ennen itsenäisyyttä, rannikkotykit it
senäisyyden alusta jatkosodan loppuun
ja rannikkotykit jatkosodan jälkeen. Jo
kaisesta käytössä olleesta tykkimallista
on kirjassa kuva ja esittelyteksti.
Sivumääräisesti mitaten kirjavin
kalusto oli käytössä itsenäisyyden
alusta jatkosodan loppuun. Tsaarin
perintönä saadun sekalaisen tykkika
luston lisäksi se koostui sotien aikaan
ostetusta ja sotasaaliina saadusta ka
lustosta. Kaikkiaan rannikkotykistön
käytössä on ollut yli viisikymmentä
tykkimallia, joista osa on ollut ensisi
jaisesti ilmatorjunta-, kenttä- tai laiva
tykeiksi tarkoitettuja.
Etevät suomalaiset insinöörit ja
puuhakkaat rannikkotykistön upseerit
kehittivät itsenäisyyden alkuvuosina
kirjavasta kalustosta yksinkertaisin
teknisin ratkaisuin ja uusin mittaus- ja
laskentamenetelmin maailman moder
neimman rannikkotykistöjärjestelmän.
Esimerkiksi vanhojen ammusten varus
taminen ballistisella kärjellä, tykkien
korotuskulman suurentaminen kään
tämällä putki hidastinlaitteineen ylös
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alaisin ja kranaattien lähtönopeuden
kasvattaminen saattoivat lähes kym
menkertaistaa tykistön aikaisemman
ampuma-alan.
Esiteltävistä tykkimalleista kerro
taan kirjassa myös niiden vaiheet aina
hankinnasta nykypäivään. Venäläisten
Hankoon hylkäämien 12-tuuman rau
tatietykkien lyhyeksi jäänyt palvelus
Suomen rannikkotykistössä on erityi
sen mielenkiintoinen.
Hangosta sotasaaliiksi saadut
rautatietykit oli tehty käyttökelvot
tomiksi muun muassa katkaisemalla
putki räjäyttämällä, vioittamalla tyk
kien jarrulaitteita ja moukaroimalla
keskustulenjohtolaitekone perusteel

lisesti. Suomalaiset korjasivat
tykit jatkosodan aikana aiemmin
Afrikasta hankituilla putkilla ja
jarrulaitteilla kehtoineen siten,
että vuoden 1943 loppuun
mennessä tykit olivat jälleen
toimintakuntoisia. Työtunteja
kertyi noin satatuhatta ja pelkät
korjausmiesten palkat olivat 1,2
miljoonaa markkaa. Uudenvuo
den päivänä 1945 rautatiepatteri
luovutettiin täysin toimintakun
toisena neuvostoliittolaisille.
Tämä on yksi sodan hävinneen
kansakunnan kärsimistä vää
ryyksistä. Tykit ovat nykyään
esillä kolmessa venäläisessä
museossa.
Suomen rannikkotykit – Coastal
Guns in Finland on kokonaisuudes
saan kaksikielinen, ja se tuo maail
man mittakaavassa varsin eksoottisen
aselajin historian myös ulkomaalaisten
lukijoiden ulottuville. Kirja on sekä
sisällöltään että kuvitukseltaan kor
keatasoinen, ja sitä voi vilpittömästi
suositella aiheesta kiinnostuneille. Suo
menlinnalaisena löysin itsekin kirjas
ta monta mielenkiintoista tiedonjyvää
linnoituksen tykeistä.

Ville Vänskä

JÄÄKÄRIKONSERTTI
Jääkäriliike 100 -vuotta
torstaina 20.11.2014 klo 19.00 (ovet avataan klo 17.00)
Finlandia – talo, Helsinki
Liput myynnissä Lippupalvelun myyntipisteissä sekä www.lippupalvelu.fi
Lipun hinta on 27 euroa (sis. palvelumaksun ja vaatepalvelun)
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Kirjalöytöjä hyllystäni
Hermann Foertsch
Nykyinen ja tuleva sotataito
WSOY 1939, sivuja 230

O

len ostanut kirjan
15. syyskuuta 1943
Äänislinnan kirjakau
pasta ollessani nuorempana
upseerina Aunuksen ryhmän
Viestipataljoona 5:ssä. Stalin
gradin taistelut olivat päätty
neet saksalaisten antautumiseen
vuoden alussa.
Vuosikymmenien aikana
kirja on kulkeutunut Hauhon
mökilleni, josta löysin sen viime
kesänä kirjahyllyä siivotessani.
Saksassa kirja julkaistiin nimel
lä Kriegkunst heute und morgen
ennen ilman sodanjulistusta
tapahtunutta Saksan armeijan
hyökkäystä Puolaan 1. syyskuuta
1939. Alleviivauksista päätellen
olen lukenut kirjan silloin aikoi
naan. Nyt luin sen uudelleen.
Yleisesikuntaeversti Her
mann Foertsch oli syntynyt
4. huhtikuuta 1895. Hän aloitti uransa
vuonna 1913 fahnenjunkerina ja yleni
ensimmäisessä maailmasodassa yli
luutnantiksi vuonna 1917. Everstiksi
hän yleni kesäkuussa 1939, kenraali
majuriksi heinäkuussa 1942 ja jalka
väenkenraaliksi marraskuussa 1944.
Helmikuun lopulla 1945 Foertsch
määrätiin 1. Armeijan komentajaksi.
Vähän ennen toisen maailmansodan
loppua hän antautui amerikkalaisille, ja
hän oli sotavankeudessa vuoden 1948
alkuun. Foertsch kuoli 27. joulukuuta
1961 Münchenissä.
Kirjan Nykyinen ja tuleva sotataito ensimmäisessä luvussa käsitellään
sodan perusteita ja käsitteitä saksa
laisen everstin perinpohjaisuudella ja
siteeraten muun muassa Clausewitzin,
Moltken ja Bismarckin ajatuksia sodan
käynnin sotilaallisesta puolesta, strategi
asta ja taktiikasta. Kirjoittaja toteaa, että
”sota ja rauha ovat vain kansojen elämän
eri muotoja” ja että ”ikuinen rauha on
unelma ja sota on Jumalan säätämän
maailmanjärjestyksen osa”. Valtiomies
ja sotapäällikkö saattavat näyttäytyä sa
massa henkilössä silloin, kun poliittinen
valta kasaantuu yhden miehen hartioille.

Tässä hän viittaa varovaisesti Hitleriin,
joka oli jo silloin täysin vallan kahvassa
kiinni. Koska sota on politiikan keino,
täytyy sodan johdonkin olla poliittisesti
vastuuntuntoisen valtiomiehen käsissä.
Vastuuta on kuitenkin jaettava useam
malle miehelle.
Sodan kehitystä tarkastellaan alkaen
suku- ja heimotaisteluista ja edeten rat
sumiesten ja ritarien sekä palkkasotilai
den, kuninkaiden ja kansakuntien sotien
kautta kansojen sotaan eli ensimmäiseen
maailmansotaan. Sen vaiheista kerro
taan varsin yksityiskohtaisesti.
Pääosa kirjan sisällöstä käsittelee
sitä, miltä tuleva sota näyttää. Foertsch
toteaa aluksi, ettei ”mikään sota ei ala

57

siitä, mihin edellinen päättyi”.
Hävityt sodat opettavat paljon
enemmän kuin voitetut sodat.
Sodat ovat poliittisten aattei
den tuloksia. Kenenkään ei pidä
toivoa sotaa tai edes ennustaa
sitä. Tulevaisuuden sodat alkavat
ilman sodanjulistusta, kestävät
kauan ja ne ovat liittojen sotia,
joita käydään monella rintamalla.
Ilmavaltiudella ei vastustajaa voi
pakottaa ratkaisevaan taisteluun.
Sota voidaan voittaa vain puo
lustusvoimien yhtenäisyydellä,
jonka osina ovat maa-, meri- ja
ilmavoimat.
Foertschin mielestä konetuli
asein varustetut ja moottoroidut
jalkaväkiyhtymät ovat edelleen
ratkaisevin sotajoukkojen osa.
Tykistö on apuaselaji, jonka
tulivalmiudella, nopeudella ja
tulen massakeskityksillä kor
vataan tykkimäärien puutetta.
Panssariase on hyökkäysase,
joka tarvitsee tuekseen jalkavä
keä ja vaunuille sopivan maas
ton. Myös tiedustelun Foertsch toteaa
tärkeäksi. Ratsuväen kirjoittaja näkee
(erheellisesti) edelleen mahdollisuudek
si samoin kuin kemialliset aseet.
Tulevaisuuden aseista Foertsch
mainitsee kaukonäkemisen, sähköener
gian käytön ja kauko-ohjauksen. Ko
konaisuudessa kirjoittajan näkemykset
tulevaisuuden sodasta ovat hämmästyt
tävässä määrin juuri sellaisia, millaiseksi
toinen maailmansota todellisuudessakin
muodostui. Uskon hänen aikanaan saa
neen hyvää palautetta kirjastaan.

Olli Vuorio
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esittelyssä

Rauhanturvaajaliitto – vertaistukea, virkistystä
ja vapaaehtoista maanpuolustusta

S

uomen Rauhanturvaajaliitto ry
on rauhanturvaajien veteraanija maanpuolustusjärjestö. Se on
perustettu vuonna 1968 Sinibarettiliiton
nimellä entisten YK-rauhanturvaajien
veljesjärjestöksi. Nykyiseen Rauhan
turvaajaliittoon kuuluu yli kolmekym
mentä jäsenyhdistystä, joihin kuuluu
yhteensä noin 6 500 jäsentä. Liiton
näkyvä jäsenetu on Rauhanturvaajalehti.

Veteraani- ja vertaistuki
toiminnan ytimessä
Rauhanturvaajaliiton tärkein tehtävä on
veteraanituki. Siihen kuuluvat vertais
tuki rauhanturvaajille ja heidän läheisil
leen sekä tuki sotiemme veteraaneille.
Sotiemme veteraaneja tuetaan pie
nimuotoisin talkootöin, kuljetuksin ja
virkistystilaisuuksin.
Rauhanturvaajien tukemiseksi yl
läpidetään tukipuhelinta 24/7-periaat
teella. Puhelinta päivystävät koulutetut
vapaaehtoiset. Usein kuuntelu ja kes
kustelu riittävät. Tarvittaessa asiakas
ohjataan asiantuntijan puheille. Puo
lustusvoimat tukee järjestelyä puhelinja koulutuskustannusten osalta. Liitto
onkin vertaistuen järjestäjänä Puolus
tusvoimien kumppani. Tukipuhelin on
myös sotiemme veteraanien käytössä.
Viime vuonna aloitettiin Raha-auto
maattiyhdistyksen tukema nelivuotinen
vertaistukiprojekti, jonka tavoitteena
on kehittää valtakunnan kattava ver
taistukijärjestelmä. Tukipuhelimen
rinnalle kehitetään muun muassa inter
netpohjaisia yhteydenottotapoja. Lisäk
si kehitetään uusia vertaistuen muotoja,
koulutetaan vapaaehtoisia tukihenkilöi
tä ja tiedotetaan tukipalvelusta.
Pääosa operaatioista kotiutuneista
rauhanturvaajista asettuu vaivatta ta
kaisin kotimaan elämään. Operaation
aikaisten kokemusten seurauksena joku
voi kotiin palattuaan tarvita erilaista
tukea. Jo yhdenkin vaikeuksiin ajautu
neen henkilön ohjaaminen normaaliin
elämään kykeneväksi kansalaiseksi
tekee vertaistuen kannattavaksi.
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kokemuksiaan sotiemme veteraani
en asioiden hoitamisessa. Vastaavasti
olemme saaneet oppia suhtautumisesta
kriisinhallintaveteraanien tarpeisiin ja
jälkihoitoon.

Yhteinen kokemus
yhdistää

Rauhanturvaaja on myös
maanpuolustaja
Rauhanturvaajaliitto on myös maan
puolustusjärjestö. Liitto on nykyisen
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) perustajajäsen. Sillä on oma teh
tävänsä vapaaehtoisessa maanpuolus
tuksessa. Liitto tukee Puolustusvoimia
kansainvälisen operaatiokokemuksen
siirtämisessä kotimaan puolustuksen
käyttöön. Tehtävä toteutetaan MPK:n
kurssien kautta rekrytoimalla vapaaeh
toisia ja tuoreita kokemuksia hankki
neita kouluttajia. Operaatiokokemusta
pidetään arvokkaana, ja se halutaan
tuoda kotimaan puolustuksen käyttöön.
Rauhanturvaajaliitto tukee myös
sotilaskunnon ja yleisen kansalais
kunnon ylläpitoa. Tässä tarkoituksessa
järjestetään taitoa ja kuntoa vaativia
tapahtumia ja kilpailuja. Ammunta
on suosituin harrastus. Golfillakin on
kannattajansa. Isänmaallisuus on rau
hanturvaajien perusarvo.

Kansainvälisyys kuuluu
toimintaan
Rauhanturvaajaliitto on Maailman ve
teraanijärjestön jäsen. Maailmanjärjes
tössä liitto edustaa veteraanijärjestöjen
pyynnöstä myös sotiemme veteraaneja.
Pohjoismaisten veljesjärjestöjen
kanssa on jo vuosikymmeniä jatkunut
hyödyllinen yhteistyö. Eri maiden vete
raanien yhteinen tausta perustuu kunkin
oman isänmaan palvelemiseen. Suomi
on voinut jakaa yhteistyölle paljon
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Rauhanturvaajaliitto on avoin kaikille
kriisinhallinnassa palveleville ja pal
velleille. Baretin värillä ei ole väliä.
Myös siviilikriisinhallintatehtävissä
palvelleet ovat tervetulleita toimintaan.
Liiton talous perustuu lähin
nä jäsenmaksuihin. Korvamerkityt
säätiötuet ovat tärkeitä muun muassa
sotiemme veteraanien tukemisessa
sekä liikunta- ja urheilutapahtumien
järjestämisessä. Talous ei toistaiseksi
mahdollista toimiston ylläpitoa. Liitto
toimii hajautetusti ja talkoohengellä.
Viime vuoden lopulla toteutetus
sa jäsentutkimuksessa tärkeimmäksi
jäsenyyden motivaatioksi osoittautui
yksinkertaisesti halu kuulua joukkoon.
Vuodesta 1956 alkanut suomalainen
rauhanturvaosallistuminen on tuotta
nut yli 40 000 kriisinhallintaveteraa
nia. Vanhimmat ovat yli 90-vuotiaita
ja nuorimmat parikymppisiä. Liitto
haluaa välttää vertailua eri aikakauden
operaatioiden välillä. Sen sijaan liitossa
korostetaan, että koko rauhanturvahis
torian ajan on oltu samalla isänmaan
asialla. Jokaisen rauhanturvaajan osal
listuminen on ollut yhtä arvokas.

Paavo Kiljunen
Suomen Rauhanturvaajaliiton
puheenjohtaja
Kenraaliluutnantti evp

Tykistö-, pioneeri- ja viestiaselajien historiaa esittelevä Museo Militaria tarjoaa
monipuolista katsottavaa koko perheelle.

Päivän parhaita hetkiä.
Leijona Catering on ruokapalvelun erikoisosaaja ja
puolustusvoimien strateginen kumppani. Huolehdimme
ravitsevan ja herkullisen aterian sinne, missä sitä
tarvitaan. Parhaiden makuhetkien tuoksu kantautuu
keittiöistämme joka päivä kaikkialla Suomessa.

www.leijonacatering.fi

Suunnista museon perusnäyttelyssä ja tutustu
myös kenraali Kustaa Tapolan elämänvaiheista
kertovaan vaihtuvaan näyttelyyn.

Museo Militarian toimintapäivä 6.9.2014

Ohjelmassa mm. Sotakoira- ja raivaamisrobottinäytöksiä. Esillä uusinta tykistö-, pioneeri- ja
viestiaselajien kalustoa sekä Hämeen Mobilistit
ry:n vanhaa ajoneuvokalustoa. Laser-ammuntaa,
radiosähkötystä, miinojen paikantamista,
museosuunnistusta ja paljon muuta.
Lue lisää www.museomilitaria.ﬁ -sivustolta!

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

Tervetuloa Museo Militariaan!

Suomalaista osaamista,
suomalaiselle metsästäjälle.
www.sakosuomi.fi
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82.k 		4.6.2014
84.k 		4.6.2014
84.k 		4.6.2014
82.k 		4.6.2014
82.k 		4.6.2014
82.k		4.6.2014
84.k 		4.6.2014
84.k 		4.6.2014
85.k 		4.6.2014
82.k 		4.6.2014
82.k 		4.6.2014
84.k 		4.6.2014
84.k 		4.6.2014
82.k 		4.6.2014
88.k 		4.6.2014
84.k 		4.6.2014
84.k 		4.6.2014
84.k 		4.6.2014
84.k 		4.6.2014
78.k		4.6.2014
76.k 		4.6.2014

komentajakapteeniksi
Mika Krister FORSELL		

65.mek 4.6.2014

kapteeniksi
Jussi Eerik Esanpoika ASIKAINEN
Tommi Veikko Juhani TIILIKAINEN
Antti Veikko Olavi VIRTA		
Toni Mauno Arnold LAASONEN
Hans-Chirstian Henrik SUNDQVIST
Juha-Mikael AIKIO			
Ville Aleksi KETOLA		
Ilja HYVÖNEN			
Hanne Maria KIISKINEN		
Jaakko Tapani NIEMI		
Antti Juhani HUUSKONEN		
Mikko Toivo Sakari PEHKONEN
Aleksi Markku Tapani PÄIVIKE
Matias Pekka Mikael SUNI		
Mikko Antero KOSTIAINEN
Jussi Viljami HIMANKA		
Mikko Johannes RÄTY		
Juha Aleksi MÄKINEN		
Teemu Antero SAVOLAINEN
Joni Juhani LAITINEN		
Jonne Jyri Olavi PARKKINEN

92.k		21.3.2014
92.k		21.3.2014
92.k		21.3.2014
92.k 		4.6.2014
92.k 		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
91.k		4.6.2014
91.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014

ajankohtaista
Lauri Pekka LYYTINEN		
Antti Sakari PIHLAJAMAA		
Tomi Markus TURUNEN		
Lauri Pekka Tapani TORNIAINEN
Otto-Petteri JÄMSÉN		
Jaakko Ilari RIEPPO		
Timo Juhani PIETILÄINEN		
Andreas Johan QVIST		
Pekka Johannes KOSKINEN		
Henri Tapani MAATELA		
Ilari Juho Kullervo VIISTEENSAARI
Jukka Antero ASMUNDELA		
Antti Eemeli HANHIROVA		
Eero Eino Johannes NIEMI		
Tatu Aleksi LIPPONEN		
Pekka Ilmari KÄRNÄ		
Lauri Jussi NIEMI-NIKKOLA

92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k 		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014

kapteeniluutnantiksi
Mikko Tapio LEMINEN		
Tuomas Anssi Matias LUUKKONEN
Timo Kalevi TUOMI		
Aku Juhani VIRJULA		
Sami Tapio VUORINEN		
Ilari Jeremias VALTONEN		
Pasi Seppo Fredrik HOKKANEN
Tuomas Eemil HUOLMAN		
Antti Maununpoika MALKAMÄKI
Henrika Margareta MALMSTRÖM

75.mek		21.3.2014
75.mek		21.3.2014
75.mek		21.3.2014
75.mek		21.3.2014
75.mek		21.3.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014
92.k		4.6.2014

yliluutnantiksi
Misa Johannes HATTUNEN		
Joni Jouko Oskari HURPPU		
Janne Oskari SAARINEN		
Samuel Johannes SILJANEN		
Tony Petteri SILVANI		
Joni Fredrik Ludvig Sjöberg		
Markus Eemeli TUOMISTO		

94.k		21.3.2014
87.k		21.3.2014
77.mek		21.3.2014
94.k		21.3.2014
94.k		21.3.2014
77.mek		21.3.2014
94.k		21.3.2014

Jukka Petteri MARTIKAINEN
Harald Emil BRUINS SLOT		
Jussi Tuomas KIVINEN		

91.k		4.6.2014
88.k 		4.6.2014
88.k 		4.6.2014
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
31.12.2014
1.11.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.8.2014
1.8.2014
1.8.2014
1.7.2014
1.7.2014
1.7.2014
1.7.2014
1.7.2014
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
15.5.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
1.4.2014
19.3.2014
19.2.2014

Kuva Puolustusvoimat / Pasi Väätäinen.

reserviin
Maj Ari Juhani Henttonen		
72.k
Maj Ilkka Sakari Hiukka		
70.k
Evl Veijo Juhani Jokinen		
68.k
Maj Jussi Sakari Korpinen		
70.k
Evl Tero Kalevi Luukkonen
68.k
Ev Olli-Matti Salminen		
66.k
Maj Juha Kalevi Suurnäkki
68.k
Maj Jouni Päiviö Pitkänen		
70.k
Evl Tapio Johannes Raittila
66.k
Kapt Ossi Jalmari Eskola		
70.k
Kom Juha Kalevi Juusela		
70.k
Evl Mika Juha Kerttunen		
70.k
Kenrm Juha-Pekka Liikola		
61.k
Maj Martti Kristian Luhtajärvi
73.k
Kom Lauri Ensio Helaniemi
51.mek
Komdri Tapio Johannes Maijala
66.k
Kenr Ari Tapani Puheloinen
58.k
Kom Ari Kalervo Aho		
68.k
Evl Markus Heiskanen		
69.k
Ev Vesa Matti Huuskonen		
69.k
Maj Harri Tapani Lehtola		
77.k
Ev Harri Veikko Olavi Leppälaakso 69.k
Maj Jyrki Antero Juvonen		
66.k
Prkenr Kari Tapani Salmi		
67.k
Komkapt Patrik Pekka T Säilä
64.mek
Ltn Otto Arimo Korte		
97.k
Kaptl Jaakko Elmeri Jussila
73.mek
Komkapt Juha Petteri Olkkonen
52.mek
Kenrm Lauri Tapio Puranen
67.k
Maj Tommi Olavi Räisänen
69.k
Ltn Henna Marja Karvinen
97.k
Ltn Topi Petteri Reijula		
96.k

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä ja toivottavat reserviin siirtyneille menestystä!
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ajankohtaista

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerhei
min Kadettisäätiö on valmis
tuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hau
takiveen. Reliefinomaisesti toteutettu
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilo
kiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on 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)hautaustoimis
toautio.fi. Tunnuksia myydään vain
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitet
täväksi. 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

T

Propagandasodan keskellä

unnen väliin olevani kuin etulinjan mies
kyyristelemässä taisteluhaudassa. Rautaa
tulee taivaan täydeltä, mutta tilanteesta
en tiedä paljoakaan. Tapahtumat naapurilohkolla
ovat aivan tuntemattomia, ja tulevaisuutta voi
vain arvailla. Pahoin pelkään, että ylemmissä
kin johtoportaissa ollaan yhtä neuvottomia sen
suhteen, mitä tapahtuu.
Ympärilläni räjähtelevät kranaatit eivät on
neksi tapa fyysisesti, mutta mieleen ne kyllä vai
kuttavat. Sota, johon olen joutunut, ei nimittäin
ole kuumaa sotaa, vaan sitä käydään sanan ja
kuvan voimin. Propaganda-ammukset lentele
vät tiheään lännestä itään ja idästä länteen, eikä
niiden vaikutukselta voi olla turvassa kukaan,
joka seuraa tapahtumia lehdistön, television, radion tai netin avulla.
Parhaan suojan oikeassakin sodassa tarjoaisi meille suomalai
sille tietenkin se, että onnistuisimme pysyttelemän riitapukareista
erossa. Mutta sama pätee myös nyt käynnissä olevaan propa
gandasotaan. Mahdollisimman tasapuolinen tiedonvälitys olisi
perusedellytys sille, että viileän harkintakykyisesti osaisimme
välttää propagandakranaattien iskemiä.
Tällaiseen tiedonvälitykseen valtamediamme ei valitettavasti
kykene eikä kai halua sellaista yrittääkään. Kun johtavat poliitik
komme jo aikapäiviä sitten ovat julistaneet luopuneensa henkisestä
puolueettomuudesta niin sanotun läntisen arvoyhteisön hyväksi,
media on ollut samalla linjalla. Seuraukset näkyvät. Meille jaettava
tieto on etupäässä sen näkemyksen välittämistä, mikä on vallalla
”lännessä”. Siitä suunnasta tulevat kranaatit siis lähinnä osuvat
meihin. Neutraalin tiedonvälityksen antama suoja puuttuu päämme
päältä. Toki tietoja voisi hankkia itsekin, mutta siihen tarvitaan
aikaa, kielitaitoa ja kokemusta.
Hyväksi osoittautunut keino propagandassa on sitten antiikin
päivien ollut vastustajien johtajien demonisointi ja arvostelun
keskittäminen heihin. Tuoreimmalta ajalta ovat varmaan muistissa
vielä tapaukset Saddam Hussein tai Gaddafi, joihin keskitettiin
sanallisen sodan todellinen rumputuli. Tulos oli erinomainen, ja
harva kai vieläkään kykenee näkemään kyseisissä herroissa mitään
myönteistä. Sen sijaan vaikkapa Brunein sulttaanista emme tiedä
juuri mitään, vaikka hänen käskystään Bruneissa vastikään otet
tiin rangaistuksina käyttöön kivittäminen kuoliaaksi ja jäsenten
katkominen. Miksi puhua pahaa miehestä, jolla on myötämieltä
ja öljyä lännelle?
Ukrainan kriisissä päädemoniksi on otettu Vladimir Putin.
Meilläkin on kyselty, kuka pysäyttäisi Putinin, ja vähintäänkin
rivien välissä on vihjailtu, että miehellä saattaa olla pahoja suunni
telmia myös Suomen suhteen. Muualla on käytetty vielä rajumpaa
kieltä, mistä meillä ei ole kehdattu edes puhua. Voisi kai muuten
herätä epäilys, etteivät Ukrainan ”demokraatitkaan” taida olla
pelkkiä pulmusia. Niinpä enkelinkasvoinen Julia Tymošenko sanoi
Putinin suunnittelevan hyökkäystä länteen ja Länsi-Euroopan
hävittämistä. Rouva ilmoitti haluavansa henkilökohtaisesti ampua
luodin Putinin päähän ja toivoi lännen käyttävän ydinasetta Venäjää
vastaan. Tietysti hän luonnehti Putinia myös fasistiksi. Mussolinin
opeilla tuntuukin menevän nykyään hyvin, sillä fasisteja ovat
kuulemma myös Tymošenko itse ja hänen leirinsä, jos Moskovan
propagandaa olisi uskominen.
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Yksityiskohtiin menemättä suuri yleistilanne
idässä on seuraava: Neuvostoliiton luhistumista
seurasi venäläisjoukkojen vetäytyminen itään
suurin piirtein vuoden 1918 Brest-Litovskin
rauhan rajalle. Venäläisten lähtöä edesauttoi tie
tenkin se, että enemmistö luovutettujen alueiden
väestöstä sydämestään toivoi sitä.
Sitä seurasi Yhdysvaltojen tulo perässä. Var
sovan liiton lakkauttaminen ei tuonut tullessaan
Naton lakkauttamista, vaan vastoin annettuja
lupauksia läntisen sotilasliiton itäraja oli kohta
runsaan sadan kilometrin päässä Pietarista. Mos
kovan näkökulmasta katsoen Yhdysvallat saartoi
Venäjää yhtä perusteellisemmin, ja erilaisia vä
rillisiksi tai kukkaisvallankumouksiksi kutsuttu
ja vallansiirtoja tukemalla Washington pyrki entisellä innollaan
tekemään maailmaa ”kypsäksi demokratialle”. Tämä tarkoittaa
Yhdysvaltoja hallitsevan pienen piirin maailmanherruutta.
Tapahtumat Ukrainassa saivat lopulta Putinin käymään vas
tahyökkäykseen. Korruptoitunut ja kansallisesti jakautunut maa
ei ole historiallisista ja strategisista syistä Venäjälle ja venäläisil
le mikä tahansa paikka, mutta nyt sekin oli liukumassa lännen
tukemien vallankaappaajien avulla vastapuolen leiriin. Jotain
Putinin oli pakko tehdä, kun vaihtoehtona häämötti katastrofi,
joka venäläisten silmissä olisi ollut vailla vertaa.
Nopea vastaisku Krimillä onnistui hyvin, ja tällä kertaa olivat
venäläiset niitä, joiden puolella asukkaiden enemmistö oli. Aikoi
naanhan kansallisen itsemääräämisoikeuden periaate oli julistettu
pyhäksi periaatteeksi, vaikka todellisuudessa siitä ei ole koskaan
suuremmin välitetty. Nyt siitä välittivät vain venäläiset, koska se
sopi heille. Läntisessä arvoyhteisössä siitä ei nyt puhuttu mitään,
mutta eihän asia tunnu muutenkaan kuuluvan esimerkiksi Euroo
pan unionin asialistalle.
Tätä toukokuun alkupuolella kirjoittaessani tilanne on käynyt
yhä hallitsemattomammaksi. Venäläiset ja toiselta puolen ame
rikkalaiset vasalleineen tekevät tietenkin kulissien takana kaiken
mahdollisen omaa asiaansa edistääkseen, mutta kiihtyneet ja kiih
dytetyt ukrainalaiset eivät ole niin vain hillittävissä. Pandoran
lippaasta ulos päästetyt henget eivät tunnetusti mene helpolla
takaisin lippaaseensa.
Helsingin Sanomain pääkirjoituksesta luin 3. toukokuuta
2014 seuraavaa: ”Venäjän valtiollinen televisio ei edes pyri to
tuudellisuuteen. Televisiota hallitsevat propaganda, leimaaminen,
hysterian lietsominen ja uhkakuvien rakentelu.”
Ehkä Hesari on oikeassa. Mutta samaa se harrastaa itsekin,
tosin vastakkaisessa hengessä. Puhumattakaan lännen propagan
dakoneistosta.
Johdattelevissa kyselyissä on suomalaisilta viime aikoina
kyselty useamman kerran, pelätäänkö täällä Venäjää. Pienen maan
kansalaisena olen luonnollisesti varpaillani suuren naapurin vie
rellä, oli se sitten kuka tahansa. Mutta Yhdysvallat on varsinaisesti
se, jota pelkään. Maa on tosin tuhansien kilometrien päässä, mutta
maailmanlaajuisine pyrkimyksineen sen kohtaa yleensä kaikkialta,
missä on levotonta. Maailman kypsyttämiselle demokratiaan ei
näy loppua.

Sampo Ahto
Kylkirauta 2/2014

IN MEMORIAM
Silvo
Erkki Juhani
Eversti
s. 27.11.1934
k. 7.3.2014
Kad.nro 3644
41. Kurssi

Hämäläinen
Antti Tapio
Majuri
s. 23.7.1941
k. 10.4.2014
Kad.nro 4475
49. Kurssi

Jaakkola
Rauno Kalervo
Everstiluutnantti
s. 8.3.1942
k. 19.5.2014
Kad.nro 4698
50. Kurssi

Rinne
Reino Olavi
Eversti
s. 7.4.1918
k. 13.3.2014
Kad.nro 2124
25. Kurssi

Petäjä
Erkka Kristian
Luutnantti
s. 23.2.1987
k. 20.4.2014
Kad.nro 10642
94. Kurssi

Prinkkilä
Pauli Veikko
Everstiluutnantti
s. 24.11.1928
k. 29.5.2014
Kad.nro 3314
37. Kurssi

Vilkama
Heikki Oskari
Everstiluutnantti
s. 4.1.1920
k. 11.3.2014
Kad.nro 2188
25. Kurssi

Kinnunen
Ahti Alpo Antero
Majuri
s. 1.5.1935
k. 19.4.2014
Kad.nro 3750
43. Kurssi

Rauhala
Marko Erik
Komentajakapteeni
s. 20.3.1975
k. 27.3.2014
Kad.nro 8893
83. Kurssi

Närhisalo
Einar
Eversti
s. 11.2.1928
k. 16.4.2014
Kad.nro 3251
35. Kurssi

Ojala
Niilo Vilhelm
Kapteeni
s. 24.3.1916
k. 1.4.2014
Kad.nro 2549
26. Kurssi

Tuononen
Reijo Erkki
Majuri
s. 13.3.1930
k. 11.5.2014
Kad.nro 3484
39. Kurssi

Mandelin
Mauri Valdemar
Yliluutnantti
s. 29.7.1923
k. 22.3.2014
Kad.nro 2819
27. Kurssi

Lipponen
Pertti Rainer
Everstiluutnantti
s. 8.9.1931
k. 22.2.2014
Kad.nro 3447
39. Kurssi

Koho
Lauri (Lassi) Anselm
Kenraaliluutnantti
s. 23.3.1926
k. 5.4.2014
Kad.nro 2960
28. Kurssi

Vuorjoki
Väinö Vilho
Eversti
s. 2.10.1939
k. 16.5.2014
Kad.nro 4268
47. Kurssi

1779

1819

1919

Vyötti miekan vyötärölle
kupeellensa Kylkiraudan.

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
päättäjien ja asiantuntijoiden lehti.
Esillä lehdessä – mukana päätöksiä tehtäessä!
Puolustushallinnon budjetti on 2,75 mrd. euroa,
toimintamenot n. 1,9 mrd. euroa ja
materiaalihankinnat n. 500 milj. euroa,
Rajavartiolaitoksen budjetti on n. 230 milj. euroa.

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

Kestävää
Kestävää kehitystä
kehitystä
elinjakson
elinjakson alusta
alusta
loppuun.
loppuun.

Edistyksellistä
Edistyksellistä osaamista
osaamista valmistuksesta
valmistuksesta varastointiin.
varastointiin.
Puolustusvoimien strateginen
Puolustusvoimien strateginen
kumppani Millog Oy vastaa maavoimien
kumppani Millog Oy vastaa maavoimien
ajoneuvo- ja panssarikaluston, ase- ja
ajoneuvo- ja panssarikaluston, ase- ja
elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden
elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden
asennuksista, modifikaatioista ja
asennuksista, modifikaatioista ja
kunnossapidosta sekä osallistuu
kunnossapidosta sekä osallistuu
maavoimien materiaalihankkeisiin.
maavoimien materiaalihankkeisiin.
Millog Oy
Millog Oy
Hatanpään valtatie 30
Hatanpään valtatie 30
33100 TAMPERE
33100 TAMPERE
Puh. 020 469 7000
Puh. 020 469 7000

www.millog.fi
www.millog.fi

