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pääkirjoitus

Kadettiupseerit kansainvälistyneen 
yhteiskunnan palveluksessa

Kylkiraudan teemana on Puolustus-
voimien kansainvälinen toiminta. 
Artikkeleissa valotetaan Suomen 

sotilaallista yhteistyötä erityisesti Euroopan 
unionin, Naton, Ruotsin ja Yhdysvaltojen 
kanssa. Sattuneesta syystä Suomen suh-
teet Venäjään ovat viime vuosina jääneet 
korkeintaan kohteliaalle tasolle. Pyrimme 
palaamaan tämän suhteen problematiik-
kaan lehden tulevissa numeroissa.  

Jo itsenäisyytemme alkuajoista lähtien 
Puolustusvoimat on pyrkinyt ylläpitämään 
hyviä suhteita sekä muihin Pohjoismaihin 
että suurvaltoihin. Vaikutteita ja välineitä 
puolustuskykymme kehittämiseen on han-
kittu niin Ruotsista, Saksasta, Ranskasta,  
Isosta-Britanniasta, Neuvostoliitosta kuin Yhdysvalloistakin.

Tänä päivänä Suomesta ei taida löytyä enää sellaista mai-
ninnan arvoista toimialaa, joka ei jollain tavalla olisi tekemisissä 
kansainvälisyyden kanssa. Kansainvälisyys ei enää tarkoita 
pelkästään ulkomailla työskentelyä, vaan myös työ kotimaan 
kamaralla on vahvasti kietoutunut monikansalliseen ja -kult-
tuuriseen yhteistyöhön. Ulkopolitiikkamme suuntaviivojen 
mukaisesti kansainvälisyys näkyy tänä päivänä entistä enem-
män myös Puolustusvoimien toiminnassa.

Suomen turvallisuuspolittiisen keskustelun näkökulmasta 
kulunut vuosi on ollut erityisen mielenkiintoinen. Hallitus on 
antanut selontekonsa eduskunnalle. Kiitos parlamentaarisen 
työskentelyn läpinäkyvyyden, jokainen kansalainen voi halu-
tessaan selvittää yksityiskohtaisesti, millainen on valtionjohdon 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittinen tahtotila. Mietintöjen 
ja valiokuntien lausuntojen lisäksi voi eduskunnan verkko-
sivuilta lukea eri puolueiden ja jopa yksityisten kansanedustajien 
kannanottoja hallituksen esityksiin. 

Suomen, Puolustusvoimien ja sitä kautta myös Kadettikun-
nan ja Kylkirauta-lehden turvallisuuspoliittinen linja on selkeä. 
Kadettiupseerien roolina on käyttää osaamistaan ja ymmärrys-
tään Puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämiseksi valtion-
johdon ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisten linjaus ten 
mukaisesti siten, että ne vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla 
toimintaympäristömme uhkia.

Myös tulevaisuudessa Suomen kansainvälinen yhteis-
työ etenee aiemmin viitoitetulla polulla. Selonteon mukaan 
 Euroopan unioni on Suomelle sekä turvallisuuspoliittinen rat-
kaisu että arvoyhteisö. Esimerkiksi Krimin tilannetta ja Venäjän 
talouspakotteita koskevissa kysymyksissä Suomi seisoo lännen 
rintamassa. Niistä huolimatta Suomen ja Venäjän suhteet ovat 
luottamukselliset. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön sanoja 
lainaten: ”Venäjä tietää, että kuulumme länteen”. Saman käsi-
tyksen vahvisti haastattelussaan Venäjän suurlähettiläs. 

Puolustusselonteossa Ruotsi ja Yhdysvallat on mainittu 
Suomelle tärkeiksi kumppaneiksi sotilaallisessa yhteistyössä. 
Linjaus ei ole uusi, joten sotilaiden on helppo jatkaa jo käyn-
nissä ollutta hyvää yhteistyötä näiden valtioiden asevoimien 

kanssa. Ruotsin osalta kiinnostavaa on 
se, että selonteon mukaan ”kahdenvälisen 
puolustusyhteistyön syventämiselle ei ase-
teta ennakkoon rajoitteita”.

Natoa koskeva linjaus säilyi lähes en-
nallaan. Suomi pitää yllä mahdollisuutta 
hakea Naton jäseneksi, seuraten tarkasti 
turvallisuusympäristön muutosta. Lauseen 
loppuosa jättää lukijan pohdittavaksi, millä 
tavalla turvallisuusympäristön olisi muu-
tuttava, jotta Suomi päättäisi hakea puo-
lustusliiton jäsenyyttä. Pohdinta on sikäli 
teoreettista, että selontekojen mukaan 
Suomi säilyy jatkossakin sotilasliittoon 
kuulumattomana maana. 

Sen sijaan uusia askeleita ollaan otta-
massa sotilaallisessa avunannossa ja avun vastaanottamisessa. 
Selontekojen velvoitteiden lisäksi valmisteilla oleva lainsäädän-
tö tulee jatkossa mahdollistamaan sen, että Puolustusvoimat voi 
antaa sotilaallista apua toiselle valtiolle tämän sitä pyytäessä. 
Samalla se antaa mahdollisuuden vastaanottaa sotilaallista apua 
toiselta maalta. Ensimmäistä kertaa itsenäisyyden aikana suo-
malaisia sotilaita varaudutaan lähettämään ulkomaille muihin-
kin kuin rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin.  

Sinällään kahdenkeskisen avunannon tehtävä ei ole uusi 
eikä yllättävä, onhan se ollut mukana jo Lissabonin sopimuk-
sessa vuodelta 2007 ja sitä edeltäneissä yhteisön perusasiakir-
joissa. Itse asiassa lauseke lienee ollut keskeisin syy sille, että 
Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisissa linjauksissa luovuttiin 
käsitteestä ”puolueettomuus” ja sen tilalle vaihdettiin käsite 
”sotilasliittoon kuulumattomuus”. 

Kadettiupseerien on hyvä seurata ja perehtyä Suomen ja 
Puolustusvoimien johdon ratkaisuihin keskeisissä turvallisuus- 
ja puolustuspoliittisissa asioissa. Meiltä odotetaan asiantun-
tijuutta ratkaisujen toimeenpanoa ja taustoja käsittelevissä 
keskusteluissa. Olennaista on tunnistaa perussuunta, jonka 
suhteen itse kukin pystyy hahmottamaan ja ymmärtämään 
erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä. 

Puolustusvoimien tehtävien laajentuessa kadettiupsee rien 
työ kansainvälistyy. Valtionjohto päättää, missä tilanteessa 
Suomen itsenäisyyttä ja suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta 
on kotimaan tehtävien lisäksi tarpeen edistää myös ulkomailla. 
Sotilasvalassaan meistä jokainen on vannonut, ettemme jätä 
joukkoamme ja paikkaamme siinä missään tilanteessa. 

Kansainvälisestä teemasta huolimatta on hyvä korostaa 
sitä, että Suomen ja suomalaisten puolustaminen perustuu 
kansalliseen puolustukseen. Sen ytimenä on kansan oikeus ja 
tahto puolustaa omaa maataan tarvittaessa myös aseellisesti. 
Kansainvälinen yhteistyö antaa tälle tehtävälle selkeää lisäarvoa.

Turvallista kesää ja antoisia lukuhetkiä!

Päätoimittaja

Eversti Mika Kalliomaa
mika.kalliomaa(at)kylkirauta.fi
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näkymiä

”Kadettiupseerin isänmaallisuus 
on tunnetila, jossa Suomen valtion 
etu asetetaan oman edun edelle.” 
Tähän arvomääritelmään päädyim-
me Kadettikunnan ja kadettipiirien 
yhteisessä strategiaseminaarissa tou-
kokuisena viikonloppuna. Välillä on 
paikallaan varata aikaa ja pysähtyä 
miettimään, mihin olemme menossa. 
Tälläkin kertaa tässä onnistuttiin.

Kadettikunnan hallituksen, pii-
rien edustajien, toimiston ja Kylki-
rauta-lehden toimituksen strategia- ja 
viestintäseminaarissa laadittiin  50 
osanottajan aivotyön tuloksena pe-
rusteet järjestömme ajatusmaail-
malle ja toiminnalle seuraavaksi 
kymmeneksi vuodeksi. 

Erilaisten skenaarioiden vaiku-
tusten analysointi oli hedelmällistä 
ja eteenpäin katsovaa. Perustana 
sini sille ajatuksille toimivat aiem-
mat tavoitetilat ja arvokeskustelut. 
Paras kipinä saatiin kuitenkin piirien laatimista ansiokkaista 
analyyseista sekä harvinaisen laajapohjaisen seminaariväen 
avoimesta keskustelusta johtopäätöksineen. Kiitos sitoutu-
misesta!

Koonnos tuloksista jaetaan piireille, ja niitä kannattaa 
käyttää työvälineenä jatkossa. Laajempaa sitoutumista yh-
teiselle ajattelulle saadaan viimeistään syyskokouksessam-
me. Siellä vahvistetaan yhdessä Kadettikunnan kymmen- ja 
kolmivuotisuunnitelmat.

Tosiasia on, että kadettiveljeys ja järjestö ovat vahvoja, 
jos piirit ovat toiminta- ja yhteistyökykyisiä sekä elinvoimai-
sia. Reppuri- tai etätyötä tekevät voivat oman kadettipiirinsä 
lisäksi tukeutua myös muihin kadettipiireihin.

Kadettikunnan vastaus muutoshalukkuuteen on pitkäjän-
teisyys. Nuortenkaan ajattelussa ei näytä olevan niin radi-
kaaleja muutostekijöitä, että ne vaikuttaisivat toimintamme 
syvimpiin perusteisiin. Yksimielisiä tunnutaan olevan myös 
siitä, että järjestön perustavoitteet, arvot ja toimintatavat 
ovat kohdallaan, kuten ne ovat olleet läpi koko 96-vuotisen 
järjestöhistoriamme. 

Myös kadettiupseerien yhteiskunnalliset ja sisäiset odo-
tukset tuntuvat säilyvän. Uudet kansainvälisten tehtävien 
asettamat vaatimukset voivat nostaa keskustelun aiheek-
si käsitteen isänmaallisuudesta, mutta perusarvot pysyvät 
 samoina. Isänmaata suojellaan myös kansainvälisissä tehtä-
vissä. Kotimaan lisäksi ”kadettipiirejä” voi tarpeen mukaan 
muodostaa vaikka Libanoniin tai Brysseliin.

Kadettikunta säilyy jatkossakin yhtenäisenä. Sen orga-
nisaatio on myös taloudellisesti riittävän vahva. Statuksena 
säilyy aatteellisuus sekä pyrkimys vahvan maanpuolustus-
tahdon ylläpitoon Suomessa. Tärkeimmät yhteistyö-

kumppanit ovat luonnollisesti 
Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos, 
samalla kun yhteistyö muiden maan-
puolustusjärjestöjen sekä opetuslai-
tosten kanssa vahvistuu. 

Kadettiupseerien yhteenkuulu-
vuutta edistetään toiminnan kautta. 
Upseerihenkeä rakennetaan yhdes-
sä hyväksyttyjen perinteiden avulla. 
Kadettiveljeys koetaan suurena 
voimanlähteenä, pysykäämme siis 
veljesjärjestönä – termi on sukupuo-
lineutraali, sillä kadettiveljien ohella 
siihen kuuluvat luonnollisesti myös 
-sisaret. 

Muuttuvassa maailmassa kadetti-
upseereilta odotetaan yhä enemmän 
asiantuntijuutta. Kadettikuntana 
kannamme oman vastuumme kasva-
tuksessa ja koulutuksessa upseerien 
ammattitaidon kehittämiseksi.  

Asiantuntijuuden osoittaminen 
vaatii joskus myös rohkeutta tarttua 

haasteisiin. Jäsenistö kyselee usein, voiko vaikkapa Venäjän 
sotilaallisesta kapasiteetista puhua sotilaallisena uhkatekijä-
nä. Kyllä voi, mutta samalla on aiheellista mainita, että uhka 
ei muodostu pelkästä potentiaalista, vaan sen konkretisoitu-
minen edellyttää aina myös tahtoa käyttää sitä. Maanpuolus-
tustietoisuuden lisääminen kuuluu kadettiupseerien tehtäviin. 
Erityisen suurta tarvetta tähän on alueilla, joilla ei enää ole 
Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen toimipaikkoja.

Seminaarissa sovittiin, että Kadettikunta viestii tehok-
kaasti sekä ulos- että sisäänpäin. Viestinnän keinoja on 
 modernisoitu, vaikuttavuutta tutkittu ja kanavia kohdennettu. 
Viime vuosina varsinkin ulkoista viestintää on suunnattu voi-
makkaasti nuorille. Yksi kuitenkin säilyy – kädessäsi oleva 
Kylkirauta, uniikki ja arvostettu kadettiupseerien julkaisu. 
Painettu lehti tippuu postiluukusta ainakin niin kauan kuin 
itselläni on kunnia toimia puheenjohtajana. 

Kadettikunnan rooli vahvistuu. Fokusoitua yhteisöllisyyt-
tä kaivataan. Tarvitaan verkottumisalustaa, josta molemmat 
osapuolet voivat ammentaa tukea ja voimaa. 

Olkaamme jatkossakin ylpeitä ammattikunnastamme, 
jota tutkitusti arvostetaan. Yksi syy arvostukseen on tietoi-
suus siitä, että kadettiupseeri on isänmaan palveluksessa, ei 
töissä. Jokainen palvelee isänmaataan parhaiten siinä tehtä-
vässä, joka hänelle kulloinkin on uskottu. 

Pidetään huolta Kadettikunnasta ja kadettiveljistä.

Hyvää kesää!

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali Kim Mattsson

Kadettikunta kohti tavoitetilaa
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artikkelit

Teksti: Timo Soini

Timo Soini

Synkistelyyn ei kuitenkaan pidä 
vaipua. Päättäväisellä toimin-
nalla voimme vaikuttaa asioiden 

kulkuun. On selvää, että kansainvälinen 
talousjärjestelmä ja pohjoismainen hy-
vinvointiyhteiskunta eivät voi vastata 
tuleviin haasteisiin ilman muutoksia.

Turvallisuuspolitiikassa eristäytymi-
nen ei ole enää vaihtoehto suurellekaan 
maalle. Sanomattakin on selvää, että 
eristäytyminen ei istu Suomen ulko-
poliittiseen linjaan. Suomi on – ja haluaa 
olla vastakin – aktiivinen turvallisuutta 
luova toimija lähialueilla ja myös laa-
jemmin.

Tuulisessa maailmassa rauhan ja 
turvallisuuden asiat nousevat entistä 
tärkeämmiksi. Yksi Suomen ulkopoli-
tiikan vahvistuvista painopisteitä on rau-
hanvälitys. Jos keskustelun ja osapuolten 
kuulemisen avulla pystytään estämään 
konfliktin syntyminen tai edistämään 
rauhanratkaisua, säästetään ihmishen-
kiä – ja säästyy siinä samalla veronmak-
sajien rahojakin. Rauhanvälitys on aina 
monin verroin tehokkaampaa kuin suuret 
sotilaalliset kriisinhallintaoperaatiot.

Rauhanrakentamiseen tarvitaan kan-
salaisyhteiskuntaa – poikia ja tyttöjä, 
naisia ja miehiä. Käytännön esimerkki-
nä toiminnastamme on uskonnollisten 
ja perinteisten johtajien rauhanvälitys-

verkosto. Tämän vuoden huhtikuussa 
Helsingissä pidettiin järjestyksessään 
kolmas kansallisia dialogeja koskeva 
kansainvälinen tapahtuma. Edistämme 
vuoropuhelua myös Välimeren eteläi-
sissä maissa ja Pohjois-Afrikassa.

Kriisinhallinta on 
välttämätöntä mutta ei 

riskitöntä

Suomi on vahvasti mukana rauhantur-
vatoiminnassa. Kriisinhallintaan osal-
listuminen palvelee niin kansallista 
puolustustamme kuin turvallisuuspolitii-
kan tavoitettakin. Suurin suomalaisjouk-
ko palvelee tällä hetkellä Libanonissa 
YK:n UNIFIL-operaatiossa. Suomi on 
mukana myös terroristijärjestö ISILin 
vastaisessa toiminnassa kouluttamassa 
turvallisuusjoukkoja Pohjois-Irakissa.

On tultu pitkä matka siitä, kun suo-
malaiset ”sinibaretit” tarkkailivat tuli-
taukoa kahden osapuolen välissä. Nyt 
toimitaan yhteistyössä paikallisten tur-
vallisuusjoukkojen kanssa ja painotetaan 
kapasiteetin rakentamista. Tukemalla 
kohdemaan poliisien ja armeijan koulut-
tamista pyritään kestävämpiin tuloksiin.

Siviilikriisinhallinnassa Suomi on 
suurvalta. Toistasataa suomalaista pal-

velee siviilikriisinhallintatehtävissä 
– Ukrainassa, Georgiassa, Kosovossa 
ja monissa Afrikan maissa. Voimme 
olla ylpeitä siitä, että monet heistä ovat 
naisia.

Jokaisessa kriisissä on 
opetuksensa

Afganistanissa kriisinhallintaa on tehty 
vuodesta 2002. Tilanne on edelleen 
hauras. Tavoitteena on, ettei Afganistan 
ole terrorismin pesäke. Tämä edellyt-
tää sitä, että maa saataisiin jaloilleen ja 
 afgaanit voisivat rakentaa hyvinvointi-
aan. Tuloksia on saatu, mutta myös taka-
pakkia on tullut – ja arvioin, että voi tulla 
vastakin.

Kansainvälinen tilanne on tuulinen. Ilmassa on ollut 
myös myrskyn merkkejä. Kansainvälisen talouden 

epävarmuustekijät, EU:n kehitysnäkymät, Ukrainassa 
edelleen jatkuvat sotatoimet, Syyrian sota, terrorismi, 

pakolais- ja siirtolaisvirrat. Nämä haasteet eivät pysähdy 
rajoillemme. Ne tuntuvat kukkarossa ja kotikadullakin.

”Vie vakautta, niin et tuo epävakautta” 
Suomi kansainvälisenä  
turvallisuustoimijana
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Afganistanista pitää ottaa oppia. 
Kuinka saavuttaa kestäviä tuloksia? 
Miten turvataan paikallinen omistajuus? 
Miksi paikallisten turvallisuusjoukkojen 
toimintakyky on edelleen puutteellinen? 
Näihin kysymyksiin ei ole edelleenkään 
saatu kunnon vastauksia.

Suomi tiivistää 
kansainvälistä yhteistyötä

Yhdessä Ruotsin kanssa voimme edistää 
turvallisuutta niin alueellisesti, EU:ssa 
kuin Nato-kumppanuudenkin kautta. 
Yhteistyössä pitää olla myös valmi-
us auttaa toista tai ottaa vastaan apua, 
jos sellainen tilanne eteen tulee. EU:n 
 Lissabonin sopimuksen avunantolauseke 
vahvistaa jäsenmaiden keskinäistä soli-
daarisuutta, mutta sillä pitää olla myös 
käytännön merkitystä.  Hallituksen lain-
säädäntöhankkeilla pyritään juuri tähän.

Suomen etujen mukaista on, että 
transatlanttinen yhteistyö voi hyvin. 
Puolustusalan yhteistyöllä on pitkät pe-
rinteet, ja ulkopolitiikassa yhteistyötä 
tehdään monilla aloilla. Yhteistyö jatkuu 
yli – Suomen ja Yhdysvaltojen – vaali-
kausien. Pitkäjänteisyys lisää vakautta.

Suomi on tehnyt kumppanuus-
yhteistyötä Naton kanssa runsaat pari-
kymmentä vuotta. Tästä on ollut hyötyä 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle 
ja kansallisen puolustuskyvyn kehittämi-
selle. Yhteistyötä ja harjoitustoimintaa 
on tiivistetty. On tärkeää, että kumppa-
nuusyhteistyötä kehitetään. Mitä taas 
Naton jäsenyyteen tulee, siitä meillä on 
selvät linjaukset. Suomi pitää yllä mah-
dollisuutta hakea jäsenyyttä Natossa 
seuraten tarkasti turvallisuusympäristön 
kehitystä.

EU:lta tekoja – ei puheita

Euroopan unioni on tehnyt kriisinhallin-
taa jo toistakymmentä vuotta – Balka-
nilla, Afrikassa, Afganistanissa. Sinänsä 
konkreettista toimintaa, mutta se ei yk-
sinään riitä. Jäsenmaiden sotilaallisia 
kykyjä on pyritty kehittämään. Tulokset 
ovat vaatimattomia. Brysselin neuvotte-
lupöydissä on toki tehty toinen toistaan 
hienompia suunnitelmia ja kehitetty 
rakenteita. Viime vuonna hyväksyttiin 
EU:n globaalistrategia.

Kansalaisten mielikuva EU:n 
 kyvykkyydestä turvallisuuden tuojana 
on kuitenkin nurja. Eurooppaan tuli pa-

kolaisten ja laittomien siirtolaisten vyöry, 
johon EU ei ollut varautunut. Eikä se 
kyennyt siihen tehokkaasti vastaamaan. 
Toistuvien terrori-iskujen edessä EU:n 
keinot näyttävät vähäisiltä. Huolet Ve-
näjän sotilaallisesta toiminnasta ja hyb-
ridivaikuttamisesta ovat ilmeiset, mutta 
EU:n toimintaa pidetään tehottomana.

EU:n on vihdoin kyettävä lisäämään 
kansalaisten turvallisuutta. On tärkeää, 
että kansalaiset voivat kokea unionin 
tuottavan turvallisuutta juuri heille. Tur-
vallisuutta on vahvistettava sisäisesti ja 
ulkoisesti. Pyrkimys tiivistää puolustus-
yhteistyötä on tässä tärkeä osa. Kyse ei 
ole mistään EU-armeijasta, kuten kuulee 
väitettävän. Joukot ovat kansallisia. 
Tämä pysyy lähtökohtana jatkossakin.  
Lisäksi EU:n ja Naton keskinäistä yh-
teistyötä pyritään tiivistämään. Suomeen 
huhtikuussa perustettu hybridikeskus on 

esimerkki käytännön yhteistyön vahvis-
tamisesta.

EU on suurten valintojen edessä 
myös Brittien EU-eron vuoksi. EU27-
maiden yhteistyökyky määrittää unionin 
tulevaisuuden. Britit ovat osa Euroop-
paa. Yhteistyötä kannattaa tehdä jatkos-
sakin. Tämä koskee mitä suurimmassa 
määrin myös turvallisuuspolitiikkaa.

Pelin säännöt koetuksella

Huoli kansainvälisten sääntöjen nou-
dattamisesta nousi pintaan, kun Venäjä 
rikkoi kansainvälistä oikeutta ja valtasi 
Krimin. Venäjä on osallisena Itä-Ukrai-
nassa jatkuvassa konfliktissa. Venäjä on 
osoittanut sotilaallista voimaansa muu-
allakin – erityisesti Syyriassa. Venäjän 
toimissa näkyy geopoliittinen nolla-
summa-ajattelu, usko voimapolitiikkaan.
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Myös Yhdysvaltojen sitoutuminen 
kansainväliseen yhteistyöhön ja multi-
lateraaliseen toimintaan on nyt asetettu 
kyseenalaiseksi. Sääntöpohjainen kan-
sainvälinen järjestelmä on Suomelle 
elinehto. Yhteinen säännöstö voi hillitä 
isojenkin maiden toimintaa. YK:n tuke-
minen on siksi tärkeää.

Lähi-alueiden 
turvallisuuteen panostetaan

Itämeri on Suomen turvallisuusetujen 
kannalta tärkeä. Suomen asemaa ku-
vataan usein siten, että Suomi on saari. 
Näinhän ei ole, mutta se on selvää, että 
Itämeren meriliikenteen sujuvuus on 
Suomelle elinehto – sekä ajatellen tur-
vallisuustarpeita että myös laajemmin 
Suomen ulkomaankaupan toimivuutta.
Venäjän toimien johdosta myös Itä meren 

alueella jännitteet ovat lisääntyneet. Soti-
laallista toimintaa on aiempaa enemmän, 
myös sapelinkalistelua. Tilanteen laukai-
semiseksi Ukrainan kriisin ratkaisussa 
olisi päästävä eteenpäin Minskin sopi-
muksen pohjalta.

Naton toimet Baltian maiden puo-
lustuksen vahvistamiseksi ovat Itämeren 
alueen vakauden kannalta tarpeellisia. 
Nato on toisaalta vahvistanut puolustus-
kykyään ja toisaalta viestinyt valmiut-
taan vuoropuheluun Venäjän kanssa.

Suomi pyrkii aktiivisesti siihen, 
että sotilaalliset jännitteet vähenisivät. 
Esimerkkinä tästä on Suomen aloitteel-
lisuus lentoturvallisuuden lisäämiseksi 
Itämeren alueella. Aloitteellisuudesta on 
tullut kiitosta. Tavoitteena on sopia suo-
situksista ja edistää laajemminkin pyr-
kimyksiä luottamusta lisääviin toimiin.

Emme hötkyile  
– emmekä heilu

Kun epävarmuus on lisääntynyt, on en-
tistä tärkeämpää, että ulko- ja turvalli-
suuspolitiikkaamme on johdonmukaista.  
Näin on ministerikaudellani ollut. Lin-
jaukset tehdään yhteistoiminnassa ta-
savallan presidentin ja valtioneuvoston 
kanssa. Eduskunnan rooli on viime vuo-
sina vahvistunut, ja se on hyvä. Myös ak-
tiivinen kansalaiskeskustelu on tarpeen.

Ulkopolitiikassa tärkeintä minulle on 
isänmaan etu – suomalaisten etu. Osallis-
tumme kansainväliseen yhteistyöhön ja 
tuemme sääntöperustaista järjestelmää. 
Tuemme demokratiaa, ihmisoikeuksia, 
oikeusvaltiota, naisten asemaa. Emme 
halua sivuuttaa sitä, mitä tapahtuu Eu-
roopan eteläisessä naapurustossa, emme 
sivuuta terrorismiuhkaa, emme ihmis-
kunnan suuria haasteita.

Suomi on turvallisuuden tuotta-
ja. Olemme avoin ja demokraattinen 
oikeus valtio. Puolustuksesta on huo-
lehdittu myös kylmän sodan jälkeisinä 
vuosina. Puolustusvoimia ja asevelvol-
lisuutta kehitetään määrätietoisesti puo-
lustusministeri Jussi Niinistön johdolla. 
Suomalaisten maanpuolustustahto on 
korkea. Se lähtee kansalaisten omasta 
isän- ja äidinmaan rakkaudesta. Puolus-
tustahdon ylläpitämiseksi on kuitenkin 
tehtävä töitä. On tiedostettava, että tämän 
tahdon nujertamiseksi on liikkeellä mo-
nenlaisia voimia.

Suomessa on vahva kokonaisturval-
lisuuden malli. Se on uusia hybridi uhkia 
torjuttaessa hyvin käyttökelpoinen. 
Meillä on tässä muillekin annettavaa, 
kun kansainvälisellä yhteistyöllä pyri-
tään vahvistamaan maiden kriisinsie-
tokykyä – resilienssiä. Meillä on esittää 
vahva käyntikortti Suomen ulkopolitii-
kalle ja kansainväliselle yhteistyölle.

Kaikki kilpistyy lopulta perus-
asioihin. Pyrimme vahvistamaan 
Suomen kansainvälistä asemaa ja var-
mistamaan kansalaisten turvallisuutta. 
Keskeistä on itsenäisyyden ja alueelli-
sen koskemattomuuden turvaaminen. 
Tämän eteen on ilo tehdä töitä. Yhdessä 
rohkean kansakunnan kanssa. Pitäkääm-
me jalat syvästi Suomen maassa ja suun-
natkaamme luottavainen mutta valpas 
katse turvalliseen tulevaisuuteen.

Timo Soini
ulkoministeri



Yhdysvaltojen johtama Saber Strike 2016 -harjoitus Virossa.
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Marraskuun 2015 Pariisin 
terrori-iskun myötä EU:n 
keskinäinen avunanto tuo-

tiin teoriasta käytäntöön. Terrori-iskulla 
oli poikkeuksellisen suuria poliittisia 
seurauksia. Iskun jälkeen Ranska ryhtyi 
järeisiin vastatoimenpiteisiin ja maahan 
julistettiin poikkeustila. Samalla koros-
tettiin, ettei isku kohdistunut ainoastaan 
Ranskaa vaan koko Eurooppaa vastaan. 
Ranska kääntyi myös EU-kumppa-
niensa puoleen, mikä johti uuden sivun 
kääntämiseen EU:n turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikassa.  

Ranskan puolustusministeri vetosi 
EU:n ministerineuvostossa Lissabonin 
sopimuksen keskinäisen avunannon 
lausekkeeseen (42.7 artikla sopimuk-
sessa Euroopan unionista) ja pyysi 
tukea Ranskalle terrorismin vastaisessa 
toiminnassa. Kyseessä oli ensimmäinen 
kerta, kun jokin jäsenvaltio vetoaa ky-
seiseen artiklaan. 

Keskinäisen avunannon lausekkeen 
täytäntöönpanon ohella iskujen jälkei-
siin Ranskan pyyntöihin liittyi myös 
muita EU-tason toimia, erityisesti 
oikeus- ja sisäasioissa. Monet niistä 
olivat laajuudeltaan merkittäviä, mutta 
keskinäisen avunannon lausekkeen täy-
täntöönpanoon kiinnitettiin erityisen 
laajaa huomiota sen poliittisen merki-

tyksen ja ennakkotapauksen luonteen 
vuoksi.  

Toiminta alleviivasi kansainvälisen 
turvallisuuspoliittisen toimintaympäris-
tön muutoksia. Suomessa se julkisen 
keskustelun kansainvälisen avun an-
tamisen ja vastaanottamisen mahdol-
lisuuksista ja rajoitteista. 

Avunantolausekkeen 
sisältö 

Lissabonin sopimukseen sisältyvän 
keskinäisen avunannon lausekkeen 
mukaan jäsenmailla on velvollisuus 
antaa apua kaikin käytettävissään 
olevin keinoin jonkin jäsenmaan jou-
tuessa alueeseensa kohdistuvan aseel-
lisen hyökkäyksen kohteeksi. 

Lauseke on luonteeltaan jäsenval-
tioiden välinen sitoumus, jolla ei ole 
luotu uutta toimivaltaa EU:lle. Avun-
antolauseke on jäsenvaltioita yhtäläi-
sesti velvoittava. Kukin jäsenmaa tekee 
omat päätöksensä avun antamisesta ja 
sen muodoista. Viime kädessä ratkai-
sevia ovat jäsenmaiden kansalliset pää-
tökset, kyky antaa apua hyökkäyksen 
kohteeksi joutuneelle jäsenvaltiolle 
sekä kyseisen jäsenvaltion kyky ottaa 
tarjottavaa apua vastaan. 

Avunantolausekkeen tausta juon-
tuu Länsi-Euroopan unioniin (Western 
European Union, WEU), jonka vuonna 
1948 tehdyssä Brysselin sopimukses-
sa oli keskinäisen avunannon velvoi-
te. WEU:n lakkauttamisesta päätettiin 
vuonna 2010, kun Lissabonin sopimus 
oli tehnyt mahdolliseksi sen tehtävien 
osittaisen siirtämisen EU:lle. Lissa-
bonin sopimukseen sisältyvän avunan-
tolausekkeen teksti pohjautuukin lähes 
sanatarkasti WEU:n perussopimuksen 
tekstiin. Lauseke muistuttaa Naton pe-
rustamissopimuksen viidettä artiklaa, 
joka määrittää Naton jäsenmaiden vel-
voitteen puolustaa muita jäsenvaltiota.

Lauseke perustuu YK:n peruskir-
jan 51 artiklaan, jonka mukaan valtio 
voi käyttää kansainvälisen oikeuden 
mukaista puolustautumisoikeuttaan, 
jos se joutuu aseellisen hyökkäyksen 

Tarve luoda Suomelle valmiudet kansainvälisen avun 
antamiseen ja vastaanottamiseen on lisääntynyt. 
EU:n Lissabonin sopimuksen yhteisvastuulauseke 
ja keskinäisen avunannon lauseke ovat Suomea 

velvoittavia, ja niiden toimeenpanon mahdollistaminen 
edellyttää uutta lainsäädäntöä. 

Teksti: Rasmus Hindrén

Kansainvälisen avun 
antaminen ja vastaanottaminen

Rasmus Hindrén
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kohteeksi. Puolustus voi olla myös kol-
lektiivista, jos hyökkäyksen kohteeksi 
joutunut valtio pyytää apua. 

Avunantovelvoite sai lopullisen 
muotonsa vuonna 2004 hallitusten vä-
lisessä konferenssissa, joka valmisteli 
EU:n perussopimusuudistusta. Tuolloin 
Suomen ja muiden sotilaallisesti liit-
toutumattomien EU-maiden tavoitteena 
oli, että sopimus ottaisi huomioon kaik-
kien jäsenvaltioiden turvallisuus- ja 
puolustuspoliittiset ratkaisut. Samalla 
pyrittiin turvaamaan EU:n yhtenäisyys 
siten, että kaikki jäsenvaltiot voisivat 
hyväksyä syntyneen ratkaisun eikä 
yksikään jäsenvaltio jättäytyisi sen 
ulkopuolelle. 

Lopullisen muotoilun hyväksy-
minen ei ollut Suomelle helppoa sil-
loisessa poliittisessa tilanteessa. Kun 
yhteisymmärrys oli lopulta saavutettu, 
Suomi tulkitsi velvoitteen kokonaisuu-
deksi, johon se on sitoutunut. Avunan-
non velvoitteen nähdään kohdistuvan 
samalla tavoin unionin kaikkiin jäsen-
valtioihin. 

Lissabonin sopimusta koskevassa 
hallituksen esityksessä todetaan, että 
”velvoitteeseen liitetyt viittaukset 
tiettyjen maiden erityisasemaan tai 
Pohjois- Atlantin liiton puitteissa teh-
tyihin sitoumuksiin eivät luo viittausten 
kohteina oleville jäsenvaltioille varau-
maa olla osallistumatta avunantovel-
voitteen täytäntöönpanoon”. 

Oikeudellisen tulkinnan mukaan 
EU:n jäsenvaltiot ovat yhtäläisessä ase-
massa myös avun vastaanottajina. Viit-
taukset tiettyjen maiden erityisasemaan 
tai Naton rooliin eivät poista avun-
saantioikeutta miltään jäsenvaltiolta. 
Käytännössä tiedostettiin, että avunan-
tovelvoitteeseen vetoamisen  poliittinen 
ja sotilaallinen toimintaympäristö vai-
kuttaisi sen soveltamistapaan. 

Ranskan esitys 
täytäntöönpanosta

Ranskan päätös vedota keskinäisen 
avunannon lausekkeeseen oli yllätys 
lähes kaikille. EU-asioihin vihkiyty-
neet arvelivat, että mikäli EU:n työ-
kaluihin turvauduttaisiin, tapahtuisi se 
Lissabonin sopimuksen niin sanottuun 
solidaarisuuslausekkeeseen eli yhteis-
vastuulausekkeeseen vetoamalla. 

Solidaarisuuslauseke, joka koskee 
terrori-iskuja ja luonnon tai ihmisen 

aiheuttamia suuronnettomuuksia, si-
sältyy Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklaan. Tätä 
artiklaa Ranska ei halunnut esittää akti-
voitavaksi useastakaan syystä. 

Ensinnäkin keskinäisen avunannon 
lauseke perustuu pääasiassa jäsenmai-
den kahdenvälisiin toimiin, ja siten se 
antoi Ranskalle vapaammat kädet itse 
määrittää toivomansa avun luonne. 
Yhteisvastuulauseke olisi tehnyt toi-
minnasta hierarkkisempaa. 

Toiseksi Ranska korosti hyökkäyk-
sen sotilaallista luonnetta, mikä antoi 
aiheen aktivoida nimenomaisesti puo-
lustuspolitiikkaa koskeva sopimuslau-
seke. Kolmas syy oli Ranskan pyrkimys 
vahvistaa EU:n puolustusulottuvuutta. 
Lausekkeen aktivoiminen loi uutta 
 sisältöä EU:n puolustusyhteistyölle. 

Neljäs syy oli avun ulkoinen ulot-
tuvuus: vaikka Ranska halusikin vah-
vistaa sisäistä turvallisuuttaan, keinona 
oli toimia ulkoisesti, ennen kaikkea 

kriisinhallintaoperaatioiden puitteissa 
ja niitä vahventamalla. Operaatioiden 
vahventaminen oli myös muille maille 
poliittisesti mahdollinen ja menettelynä 
kevyt tapa osoittaa tukeaan.  

Avunantolauseke oli vuoteen 
2015 asti monella tapaa haasteelli-
nen sopimusteksti. Näkemykset sen 
merkityksestä vaihtelivat suuresti eri 
jäsenmaissa. Myöskään sen toimeen-
panoa koskevat menettelyt eivät olleet 
ennalta selviä. 

Toimeenpanoa arvioitaessa on 
muistettava poliittinen kokonaistilan-
ne Euroopassa. Lausekkeen akti vointi 
vuonna 2015 voi olla eri asia kuin 
esimerkiksi vuonna 2020. Samoin 
lausekkeen aktivointi terrori-iskun seu-
rauksena on eri asia kuin sen aktivointi 
perinteisen laajamittaisen sotilaallisen 
hyökkäyksen seurauksena.  

Poliittisella tasolla keskeistä on 
EU-maiden yksituumaisuus. Mikäli yk-
sikin maa olisi ilmaissut epäilyksensä  
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EU:n kautta toimimista kohtaan tai 
muuten väheksynyt Ranskan pyyntöä, 
olisi EU:n uskottavuus rapautunut. Nyt 
näin ei käynyt. 

Poliittinen tahtotila ilmeni myös 
siinä, miten nopeasti tuki Ranskalle 
kyettiin ilmoittamaan ja miten voimak-
kain äänenpainoin solidaarisuus todet-
tiin. Yksimielinenkään poliittisen tuen 
ilmaiseminen ei kuitenkaan yksin riitä. 

Itse asiassa EU:n uskottavuuden 
kannalta pahin skenaario olisi ollut 
se, että jäsenmaat olisivat antaneet 
Ranskalle poliittisen tuen, mutta eivät 
sen pyytämää käytännön tukea. Täl-
löin mahdolliset EU:n turvallisuutta ja 
 vakautta horjuttamaan pyrkivät toimijat 
olisivat tehneet sen johtopäätöksen, että 
viime kädessä kukin jäsenmaa on tur-
vallisuushaasteissaan yksin.

Käytännössä tuen toimeenpanon 
laajuus ja tehokkuus yltivät suunnil-
leen Ranskan toivomalle tasolle. Suomi 
kantoi oman kortensa kekoon vahvis-

tamalla kriisinhallintaosallistumis-
taan eri operaatioissa ja luovuttamalla 
Ranskalle lentotunteja sen tarvitsemia 
ilmakuljetuksia varten. 

Samaan aikaan julkisuudessakin 
käytiin keskustelua Suomen lain-
säädännön avunantoa koskevista 
rajoitteista. Vähemmälle huomiol-
le keskustelussa jäi se, että Suomen 
lainsäädännön tarkastelu oli jo ollut 
pidempään käynnissä. Prosessin alku-
sysäykset annettiin jo kauan ennen 
Pariisin tapahtumia. 

Suomen velvoitteet

Tarve luoda Suomelle valmiudet 
kansainvälisen avun antamiseen ja 
vastaanottamiseen on lisääntynyt 
toimintaympäristön muuttuessa. Val-
tioiden ja muiden kansainvälisten 
toimijoiden keskinäisriippuvuus on 
kasvanut. 

Toisaalta turvallisuuspoliittiseen 
toimintaympäristöön liittyvät haasteet 

sekä valtioiden rajat ylittävät uhkat 
ovat yhä moniulotteisempia. Näihin 
uhkiin vastaamisen katsotaan vaativan 
laajan keinovalikoiman hyödyntämistä 
ja kehittämistä. Nykykehityksen valos-
sa Puolustusvoimien resurssien käyt-
töä kansainvälisessä toiminnassa ei ole 
syytä rajata kriisinhallintaan. 

Kysymys liittyy myös siihen, että 
Suomella on asianmukaiset valmiudet 
kyetä suoriutumaan Lissabonin sopi-
muksen mukaisista velvoitteistaan. 
Eduskunta on jo Lissabonin sopimuk-
sen hyväksymistä koskevan hallituksen 
esityksen käsittelyn yhteydessä pitänyt 
tärkeänä, että keskinäisen avunannon 
lausekkeen ja yhteisvastuulausekkeen 
mukaisten toimenpiteiden valmiuksista 
pidetään huolta.

Suomen turvallisuus- ja puolustus-
politiikasta vuonna 2012 annetussa val-
tioneuvoston selonteossa edellytettiin, 
että kriisinhallintaan ja mahdolliseen 
muuhun kansainväliseen yhteistyöhön 
liittyvät lainsäädännön muutostarpeet 
selvitetään. 

Selonteossa todetaan, että ”Suomi 
varautuu toimimaan Lissabonin 
 sopimuksen yhteisvastuulausekkeen 
(SEUT 222 artikla) mukaisesti sekä 
luo ja ylläpitää valmiuksia yhteisvas-
tuulausekkeen piiriin kuuluvan avun 
antamiseen ja vastaanottamiseen”. 

Lisäksi Suomi ”kehittää omia 
valmiuksiaan avun antamiseen ja 
vastaanottamiseen ja pyrkii kuluvan 
hallituskauden aikana selvittämään 
tarpeet lainsäädäntönsä muuttamiselle 
(keskinäisen avunannon) lausekkeen 
toimeenpanon mahdollistamiseksi”. 
Vuonna 2014 ulkoministeriö asetti työ-
ryhmän valmistelemaan asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä. 

Valmistelutyö on vihdoin saavut-
tamassa päätepisteensä. Hallitusten 
esityksiä käsitellään parhaillaan edus-
kunnassa. Mikäli ne tulevat hyväksy-
tyiksi, uusien lakien on tarkoitus tulla 
voimaan mahdollisimman pian. 

Rasmus Hindrén on puolustus-
ministeriön erityisasiantuntija.
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Pohjolan  
parhaat kaverit

Teksti: Matti Anttonen

Matti Anttonen

Olemme viimeisen neljän-
nesvuosisadan aikana tottu-
neet ajatukseen jännityksen 

 vähenemisestä niin täällä Pohjolassa 
kuin koko Euroopassakin. Ruotsissa 
rauhanosinkoja pidettiin aiemmin jo 
niin varmoina, että puolustusmenojen 
osuus kansantuotteesta leikattiin puo-
leen. Länsinaapuri luopui asevelvolli-
suudesta ja siirtyi ammattiarmeijaan. 

Turvallisuus maksaa 

Suomella ei ollut kylmän sodan aikana 
varaa yhtä suuriin puolustusmenoihin 
kuin Ruotsilla, joten niistä ei voitu lei-
katakaan yhtä paljon. Asevelvollisuus 
on niin vahva osa kansallista identi-
teettiämme, että siitä luopumista ei 
kansalaisten reaktion pelossa kukaan 
uskaltanut vakavasti edes ehdottaa.  

Nyt sekä Ruotsi että Suomi raken-
tavat turvallisuuttaan uudessa tilantees-
sa, jossa aseellisen voiman käyttö on 
palannut eurooppalaiseen maailmaan. 
Tässä tilanteessa molemmilla on vahva 
intressi ja vastuu toimia oman ympä-
ristömme, pohjoisen Euroopan ja Itä-

meren alueen rauhan ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi. 

Molemmilla valtioilla on käytös-
sään varsin samanlainen työkalupak-
ki: omien kykyjen vahvistaminen ja 
kansainvälinen yhteistyö. Suomessa 
hankitaan parhaillaan uutta kalustoa 
maavoimille. Ensi vuosikymmenellä 
on tarkoitus uusia merivoimien pinta-
aluksia ja ilmavoimien hävittäjät. 

Ruotsissa nykyisen hallituksen 
ja tärkeimpien oppositiopuoluei-
den kesken on sovittu puolustuksen 
 resurssien vahvistamisesta. Ilmavoi-
mille hankitaan 60 kotimaista seuraa-
van sukupolven JAS 39E -hävittäjää. 
Merivoimat saa kaksi sukellusvenettä, 
joiden lisäksi kehitetään vedenalaista 
valvonta- ja torjuntakykyä. 

Tiedustelukykyä vahvistetaan ja 
puolustukselle luodaan kykyä kyber-
operaatioihin. Ilmatorjuntaohjuksia 
hankitaan. Gotlantiin on sijoitettu maa-
voimien mekanisoitu taisteluosasto. 
Ensi vuonna uudestaan käyttöön otet-
tavan asevelvollisuuden myötä kou-
lutettaviksi valitaan noin neljätuhatta 
alokasta. 

Turvallisuus on tällä hetkellä yksi 
Ruotsin politiikan kärkiteemoista. 
Käytännössä kaikki puolueet ovat 
luvanneet lisää rahaa ja voimavaroja 
sekä ulkoisten että sisäisten uhkien 
torjuntaan. Suuntaa antoi huhtikuussa 
julkistettu lisäbudjetti, jossa puolustus-
voimien ohella lisärahaa herui myös 
poliisille.  

 Ensi vuosikymmenen puolustuksen 
tarpeita ja prioriteetteja määrittelemään 
on asetettu entisen puolustusministeri 
Björn von Sydowin johtama puolus-
tusselontekoryhmä. Ryhmä pohtii 
myös sitä, miten rakentaa uudelleen 
kokonaismaanpuolustuksen  konseptia 

 Euroopan turvallisuustilanteen muututtua Suomi 
ja Ruotsi ovat päättäneet kasvattaa puolustuksensa 

resursseja. Kaluston, osaamisen ja harjoittelun 
ohella entistä enemmän satsataan kahdenväliseen ja 

monenväliseen yhteistyöhön. Siitä on apua sekä oman 
maan puolustamisessa että kansainvälisessä toiminnassa.
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ja huoltovarmuutta. Työssä tullaan hyö-
dyntämään myös Suomen ja Norjan 
kokemuksia. 

Vaikka Ruotsin omat puolustus-
menot suhteessa kansantuotteeseen 
jäävät reilun prosentin tasolle, maa 
on merkittävä puolustusteknologian 
tuottaja. Strategisiksi painopisteiksi 
on valittu kyky valmistaa hävittäjiä ja 
sukellusveneitä. 

Käytännössä tämä kuitenkin edel-
lyttää laajaa yhteistyötä ulkomaisten, 
erityisesti yhdysvaltalaisten korkean 
teknologian yritysten kanssa. Tuonti-
teknologiaa ovat muun muassa hävit-
täjien moottorit ja iso osa muusta 
tekniikasta. 

Ruotsin omat markkinat ovat niin 
pienet, että oman valmistuskapasi-
teetin ylläpitäminen edellyttää suurta 
aktiivisuutta myydä aseteknologiaa 
maailmalle. Asiakkaita on löydetty 
niin Brasiliasta kuin eteläisestä Afri-
kastakin. Parhaillaan kilpaillaan isosta 
hävittäjäkaupasta Intiassa ja harjoitus-
koneen hankinnasta Yhdysvalloissa. 
Myös eurooppalaisten kumppaneiden, 
kuten Suomen, hävittäjähankinnat kiin-
nostavat. 

Yksin ei pärjää

Sekä Ruotsin että Suomen nykyisten 
hallitusten ohjelmissa puhutaan soti-
laallisesta liittoutumattomuudesta. 
Molemmissa maissa kuitenkin ym-
märretään, että sen enempää omaan 
puolustuksen haasteista kuin kansain-
välisistä tehtävistä Euroopassa ja sen 
ulkopuolella ei selviydytä ilman laajaa 
monenkeskistä ja kahdenvälistä yhteis-
työtä. 

Sekä Suomi että Ruotsi ovat Eu-
roopan unionin jäsenmaita. Sitä kautta 
olemme mukana pöydissä, joissa pääte-
tään unionin yhteisestä turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikasta. 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustus-
politiikan kehitys on ollut epätasaista, 
mutta viimeisen vuoden aikana vauhti 
on lisääntynyt merkittävästi. Tämä 
sopii Suomelle, joka on jo aiemmin-
kin tukenut ajatuksia unionin yhteisen 
puolustuspolitiikan kehittämiseksi. 

Ruotsissa into on ollut vähäisem-
pää ja se on lähinnä kohdistunut EU:n 
kriisinhallintakykyjen kehittämiseen. 
Monet arvioivat vastahakoisuuden joh-

tuneen pelosta, että suuret jäsenmaat 
ja niiden puolustusteollisuus domi-
noisivat unionin puolustuspoliittista 
päätöksentekoa.

Euroopan turvallisuustilanteen 
muutos, Brexit ja viimeisenä Yhdysval-
tojen vaalit ovat kuitenkin saaneet päitä 
kääntymään, ja pääministeri Stefan 
Löfven oli joulukuussa mukana yhdes-
sä päättämässä Euroopan neuvostossa 
puolustusyhteistyön aktivoimisesta. 

Suomen kannalta Ruotsin siirtymi-
nen EU:n valtavirtaan puolustusyhteis-
työssä on myönteinen asia. Voimme 
toimia yhdessä pienten maaryhmien 
tiiviimmän puolustusyhteistyön mah-
dollistavan pysyvän rakenteellisen 
yhteistyön aikaansaamiseksi tai EU:n 

kriisinhallintakykyjen paremman 
koordi naation puolesta.  

Ruotsin oman teollisuuden mer-
kittävät intressit näkyvät sen Suomea 
varo vaisemmassa suhtautumisessa 
EU:n yhteisiin toimiin puolustusteol-
lisuudessa. Ruotsi korostaa hallitusten-
välisyyttä ja vierastaa komission roolia 
puolustusyhteistyössä. Sen sijaan 
Ruotsi tukee Suomen tavoin sitä, että 
unionin tulisi panostaa tutkimukseen 
myös puolustusteollisuuden alalla. 

Sekä Suomelle että Ruotsille on 
selvää, että suurin osa EU:n jäsen-
maista rakentaa puolustuksensa Naton 
varaan eikä EU:n pidä luoda päällek-
käisiä rakenteita. Mutta mikäli EU 
pystyy auttamaan puolustuksemme 

Ilmavoimien Hornet tankkaa ruotsalaisesta Hercules-koneesta osana kahdenvälistä yhteistyötä.
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kapasiteettien kehittämisessä, kannat-
taa tämä mahdollisuus hyödyntää.  

Yhteistyö on voimaa

Ruotsi ja Suomi ovat olleet mukana 
Naton Partneship for Peace -kumppa-
nuusohjelmassa vuodesta 1994 lähtien. 
Olemme lähettäneet joukkoja Nato-
johtoisiin operaatioihin niin Balkanille 
kuin Afganistaniinkin. Operaatioiden 
ja niihin liittyneen harjoitustoiminnan 
ja muun yhteistyön avulla on hankittu 
osaamista ja parannettu Puolustusvoi-
mien kykyä toimia yhdessä euroop-
palaisten ja pohjoisamerikkalaisten 
kumppanien kanssa. 

Kesästä 2014 lähtien molemmat 
maat ovat olleet osana Naton edisty-

neimmille kumppanimaille tarkoitettua 
Enchanced opportunities -ohjelmaa. 
Jatkossa toimintaa helpottaa molem-
pien maiden solmima isäntämaatuki-
sopimus Naton kanssa. Kokonaisuutena 
tiivis ja monipuolinen Nato-yhteistyö 
on luonut vahvemman pohjan myös 
kahdenväliselle yhteistyölle.     

Monenvälisen yhteistyön rinnalla 
Ruotsi panostaa kahdenvälisiin kump-
panuuksiin Pohjoismaiden sekä suur-
ten Nato-maiden, kuten Yhdysvaltojen, 
Ison-Britannian ja Saksan kanssa. Soti-
laallisen ja teknologisen johtoroolinsa 
vuoksi Yhdysvallat on niistä tärkein. 
Ruotsi solmi sen kanssa puolustus-
yhteistyösopimuksen kesäkuussa 2016. 

Suomi tulee hyvänä kakkosena. 
Maantieteelle Ruotsikaan ei voi mitään, 
ja maiden sotilaalliset kyvyt täyden-
tävät sopivasti toisiaan. Yhteistä ovat 
myös samanlaiset turvallisuuspoliittiset 
perusratkaisut.   

Yhteistyölle on kansalaisten tuki 
Pohjanlahden molemmin puolin. Kah-
denvälisen yhteistyön tiivistäminen on 
yksi edellä mainitun puolustusselon-
tekoryhmän prioriteeteista. Ruotsissa 
selvitetään parhaillaan myös sitä, miten 
löydetään riittävän joutuisat päätöksen-
tekotavat kahdenvälisen yhteistyön 
puitteissa tapahtuvan avun vastaanot-
tamiseksi tai antamiseksi.  

Alueellisen turvallisuuden vahvis-
tamisen lisäksi Suomen ja Ruotsin väli-
sen yhteistyön tavoitteena on resurssien 
tehokkaampi käyttö. Yhteistyöllä pa-
rannetaan myös kykyjä osallistua kan-
sainvälisiin operaatioihin. 

Poliittisella tasolla ulko- ja turvalli-
suuspoliittisen johdon jatkuva dialogi 
luo vankan pohjan puolustusyhteistyön 
kehittämiselle. Työtasolla Suomen ja 
Ruotsin välistä puolustusyhteistyötä 
viedään eteenpäin vuonna 2015 jul-
kaistun toimintasuunnitelman pohjal-
ta. Yhteistyö kattaa eri puolustushaarat 
sekä materiaalihuollon ja logistiikan. 
Tärkeää on myös henkilöstövaihto, 
joka auttaa ymmärtämään toistemme 
ajattelua ja toimintatapoja.  

Pisimmällä yhteistyössä ollaan 
meri voimien ja ilmavoimien toimin-
nassa. Tämä käsittää niin harjoitustoi-
minnan kuin tilannekuvan ylläpidon. 
Pohdinnassa ovat myös tukikohtien 
yhteis käyttö ja muu yhteisen infra-
struktuurin hyödyntäminen. Esi-
merkiksi kuluvan vuoden Ruotsin 
pääsotaharjoitukseen osallistuu Suo-
mesta Hornet-kalustoa. Suomi puoles-
taan järjestää perinteisen ilmavoimien 
yhteisharjoituksen Norjan ja Ruotsin 
kanssa Pohjoiskalotin alueella.

Puolustusyhteistyö nivoutuu 
luontevasti osaksi maidemme välis-
tä laajanevaa ja tiivistyvää ulko- ja 
turvalli suuspoliittista yhteistyötä, jonka 
tavoitteena on Euroopan ja globaalin 
turvallisuuden parantaminen. 

Matti Anttonen on Suomen suurlä-
hettiläänä Tukholmassa.  

Ilmavoimien Hornet tankkaa ruotsalaisesta Hercules-koneesta osana kahdenvälistä yhteistyötä.



Viime marraskuussa pidetty Kvarn16-harjoitus oli ensimmäinen Suomen maavoimien kahdenvälisen 
yhteistyön puitteissa johtama harjoitus Ruotsissa.
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Puolustusvoimat tarkastelee koulu-
tus- ja harjoitustoimintaa laajana 
kokonaisuutena, joka muodos-

tuu kansallisesta ja kansainvälisestä 
toiminnasta sekä käytettävissä olevista 
resursseista. Pääesikunnassa vastuu Puo-
lustusvoimien kansallisesta koulutuk-
sesta ja sitä tukevasta kansainvälisestä 
koulutus-  ja harjoitustoiminnasta on 
koulutusosastolla. 

Kansallinen  
puolustus edellä

Kansainvälisen harjoitustoiminnan 
päämääränä on valmiuden, yhteen-
sopivuuden ja yhteistoimintakyvyn sekä 
henkilöstön osaamisen ja toimintakyvyn 
kehittäminen. Samalla se tukee Suomen 
osallistumista kansainväliseen kriisin-
hallintaan. 

Järjestelmä rakentuu yksittäisistä 
harjoituksista ja niiden muodostamis-
ta nousujohteisista kokonaisuuksista. 
Niiden tavoitteena on harjaannuttaa ja 
todentaa johtajien osaamista ja johto-
portaiden, joukkojen ja järjestelmien 
osaamista ja suorituskykyä sekä Suomen 
kansalliseen puolustukseen että kriisin-
hallintaan liittyvissä tehtävissä.  

Kansainväliseen harjoitustoimin-
taan kuuluu kotimaassa, ulkomailla tai 
kansainvälisellä alueella järjestettyjä 
harjoituksia. Puolustusvoimien oma 
kansallinen harjoitus luokitellaan kan-
sainväliseksi silloin, kun siihen osallis-
tuu ulkomaisia joukkoja. Kansallisista 
harjoituksista, joihin myös ulkomaisilla 
toimijoilla on mahdollisuus osallistua, 
käytetään termiä avattu harjoitus. 

Kansallinen harjoitus voidaan 
avata kansainväliseksi harjoitukseksi 
joko kahden- tai monenvälisesti, tai 
se voidaan julkaista Naton jäsen- ja 
kumppanimaille Naton koulutus- ja har-
joitusohjelmassa (Military Training and 
Exercises Programme, MTEP). Tällä 
hetkellä kaikki MTEP:ssä julkaistut 
Puolustusvoimien avaamat harjoitukset 
ovat kutsuperusteisia harjoituksia. 

Esimerkkinä avatusta harjoitukses-
ta voidaan mainita Niinisalossa pidetty 
Maavoimien mekanisoitujen joukkojen 
aselajien yhteistoimintaharjoitus Arrow, 
joka tänä vuonna järjestettiin toista 
kertaa. Harjoitukseen osallistui suoma-
laisten joukkojen lisäksi yhdysvaltalai-
nen jalkaväkikomppania ja mekanisoitu 
joukkue Norjasta. 

Kansainvälisissä harjoituksissa 
Puolustusvoimien harjoitusjoukkoina 
voivat toimia tavanomaiset joukkotuo-
tantosuunnitelman mukaiset kansalliset 
joukot ja esikunnat, kriisinhallintakou-
lutuksen saavat joukot tai tiettyihin krii-
sinhallintatehtäviin koulutettavat joukot 
ja henkilöt. Myös reserviläiset voivat 
osallistua kansainvälisiin harjoituksiin 
niihin soveltuvissa kertausharjoituksissa.

Harkintaa ja 
pitkäjänteisyyttä

Suomen osallistuminen kansainvälisiin 
harjoituksiin harkitaan aina tapauskoh-
taisesti, ja osallistuminen on suunnitel-
mallisen ja pitkäjänteisen työn tulos. 
Sen aikana arvioidaan, mitä lisäarvoa 

Puolustusvoimien kansainvälinen harjoitustoiminta 
on puolustusyhteistyötä, joka tukee puolustuskyvyn 
kehittämistä ja parantaa uhkien ennaltaehkäisykykyä. 
Se kehittää Puolustusvoimien kykyä sotilaallisen avun 

antamiseen ja vastaanottamiseen. Kansainvälinen 
harjoitustoiminta on normaaliolojen yhteistyötä, 

joka mahdollistaa sekä kansallisen puolustuksen että 
suorituskykyjen ja toimintatapojen kehittämisen.

Teksti: Marko Leppänen

Valmiutta, yhteensopivuutta 
ja yhteistoimintakykyä

Marko Leppänen
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harjoitus tuottaa kansalliselle puolustuk-
selle ja varmistetaan, että osallistuminen 
on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliit-
tisen linjan mukaista. Osallistumisessa 
painotetaan vaativia kansainvälisiä har-
joituksia, joita ei voida tai joita ei ole 
tarkoituksenmukaista järjestää itse tai 
joihin sisältyy esimerkiksi Suomelta 
puuttuvia erityissuorituskykyjä, kuten 
ilmatankkaus. 

Suunnitteluun vaikuttavat myös 
olemassa olevien kansainvälisten har-
joitusten määrä ja tyyppi sekä Puolus-
tusvoimien joukkojen ja henkilöstön 
harjoitustarve. Muita harkintaan vai-
kuttavia tekijöitä ovat osallisuus nopean 
toiminnan joukkoihin sekä kahden- ja 
monenvälisen puolustusyhteistyön ta-
voitteet. Harjoitustoimintaan osallistu-
misen tulee palvella joukon koulutusta. 

Pääesikunta vastaa Puolustus-
voimien kansainvälisten harjoitusten 
suunnittelusta ja koordinoinnista valtio-
neuvoston puolustuspoliittisen selonteon 
sekä puolustushallinnon toiminnan ja 
talouden suunnitteluprosessin mukai-
sesti. Osallistuminen kansainvälisiin 
harjoituksiin suunnitellaan vuosittain 
Puolustusvoimien toimintasuunnitelman 
laatimisen yhteydessä. 

Suunnitteluprosessiin tulee perusteita 
puolustusministeriöstä sekä Pääesikun-
nan suunnitteluosastosta ja operatiivi-
sesta osastosta. Suunnitteluosasto ohjaa, 
että koulutus- ja harjoitustoiminnan ta-
voitetila noudattaa kehittämisohjelmis-
sa määritettyjä perusteita. Operatiivinen 
osasto puolestaan antaa operatiiviset 
vaatimukset harjoitustoiminnan suun-
nittelulle. 

Suunnittelusta 
toteutukseen

Koulutusosasto koordinoi suunnitelman 
laatimista yhteistoiminnassa puolustus-
haaraesikuntien, Pääesikunnan alaisten 
laitosten ja Pääesikunnan osastojen 
kanssa ja vastaa sen liittämisestä Puo-
lustusvoimien toimintasuunnitelmaan. 
Kaksi ensimmäistä toimintavuotta suun-
nitellaan tarkasti ja kolmelle seuraavalle 
vuodelle laaditaan alustava suunnitelma. 
Suunnitelman hyväksyy puolustusminis-
teri vuosittain.

Hyväksytyn suunnitelman mukais-
ten harjoitusten valmistelusta ja toteu-
tuksesta vastaa kunkin harjoituksen 
projektivastuussa oleva joukko-osasto 

tai vastaava taho. Myös käytännön 
suunnittelu on pitkäjänteisestä työtä, 
sillä laajojen harjoitusten suunnittelu ja 
valmistelu kestää tavallisesti puolitoista 
tai jopa kaksi vuotta. Laajat harjoitukset 
sisältävät myös useita pienempiä valmis-
tavia harjoituksia. 

Oleellinen osa harjoitusten valmis-
telua ovat suunnittelukokoukset, joista 
merkittävin on pääsuunnittelukokous 
(Main Planning Conference, MPC). 
Muita kokouksia ovat alustava (Initial 
Planning Conference, IPC) ja lopullinen 
suunnittelukokous (Final Coordination 
Conference, FCC), joiden osallistujat 
määritellään tarpeen mukaan. 

Tärkeimmät oikeudelliset harjoitus-
asiakirjat ovat yhteisymmärryspöytäkirja 
(Memorandum of Understanding, MoU), 
tekninen asiakirja (Technical Arrange-
ment tai Technical Agreement, TA) sekä 
toimeenpanoasiakirja (Joint Implemen-
tation Arrangement, JIA) tai harjoituk-

sen vaatimukset -asiakirja  (Statement of 
Requirements, SOR). Kullakin asiakir-
jalla on oma merkityksensä harjoituksen 
toteuttamisessa. Kahden ensimmäisen 
valmistelusta vastaa projektivastuussa 
oleva taho Pääesikunnan oikeudellisen 
osaston tukemana. Jälkimmäisistä vastaa 
harjoitukseen osallistuva joukko.

Neljä tavoitetasoa

Kuluvan vuoden kansainvälisen harjoi-
tustoiminnan suunnitelma sisältää noin 
kahdeksankymmentä kansainvälistä 
koulutustapahtumaa ja harjoitusta. Ne 
on jaoteltu tavoitetasoihin, joita ovat 
kansainvälisen kriisinhallintakyvyn 
kehittäminen, Nato-yhteistyön kehit-
täminen, EU:n sotilaallisen yhteistyön 
kehittäminen ja kansainvälisen sotilaal-
lisen yhteistyön kehittäminen. Lisäksi ei-
sotilaallisissa harjoituksissa tavoitteena 
on kansainvälisen viranomaisyhteistyön 
kehittäminen. 

Maavoimat osallistui Norjan johtamaan Cold Response 2016 -harjoitukseen Keski-Norjassa.
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Kriisinhallintakyvyn kehittämiseen 
tähtääviä harjoituksia ovat pohjoismai-
set harjoitukset (Nordic Defence Coope-
ration, NORDEFCO) sekä kahden- ja 
monenväliset harjoitukset. Euroopan 
unionin sotilaallisen yhteistyön kehit-
täminen toteutetaan Euroopan unionin 
ja European Defence Agencyn (EDA) 
harjoituksissa. Nato-yhteistyön kehittä-
minen toteutetaan Naton kumppanimail-
leen avaamissa harjoituksissa. 

Kansainvälisen sotilaallisen yhteis-
työn kehittämistä syvennetään kahden-
välisissä harjoituksissa, joita ovat muun 
muassa Suomen ja Ruotsin sekä Suomen 
ja Yhdysvaltojen väliset harjoitukset. 
Lisäksi kansainvälistä sotilaallista yh-
teistyötä kehitetään Naton jäsenmaiden 
ja kumppanimaiden avaamissa kansal-
lisissa harjoituksissa sekä Suomen avaa-
missa kansallisissa harjoituksissa. 

Suomi osallistuu tänä vuonna muun 
muassa Ruotsin puolustusvoimien 

pääsotaharjoitukseen Aurora 2017, joka 
on suurin Ruotsissa järjestetty harjoitus 
yli kahteenkymmeneen vuoteen. Maa-
voimien kansainvälisistä harjoituksista 
merkittävimmät ovat jo mainittu Arrow 
sekä tulenkäytön ja johtamisen harjoi-
tus Norther. Molemmat ovat Suomessa 
järjestettäviä, kumppanimaille avattuja 
kansallisia harjoituksia. 

Maavoimat osallistuu lisäksi Viron 
pääsotaharjoitukseen Kevadtorm sekä 
Baltiassa järjestettävään Saber Strike 
-harjoitukseen, joka on Viron isännöimä 
vuosittainen monikansallinen ja puolus-
tushaarojen yhteinen (Combined Joint) 
harjoitus yhdessä Yhdysvaltain Euroo-
pan maavoimien (USAREUR) kanssa. 

Merivoimien keskeisiä harjoituksia 
ovat monenväliset Northern Coast- ja 
Baltic Operations-harjoitukset Itä meren 
alueella. Ilmavoimien merkittävin har-
joitus oli toukokuussa Arctic Challenge  
Exercise -harjoitus (ACE), jonka Suomi 

isännöi. ACE-harjoitukset ovat Suomen, 
Ruotsin ja Norjan ilmavoimien vuo-
rollaan joka toinen vuosi järjestämiä 
laajoja ilmasotaharjoituksia. Lisäksi 
Pohjoismaiden toteuttama rajat ylittävä 
koulutus- ja harjoituslentotoiminta on 
ilmavoimille merkittävä harjoituskoko-
naisuus. 

Harjoituksista lisäarvoa 
Suomen puolustamiselle

Puolustusvoimien kansainvälisen harjoi-
tustoiminnan trendinä on, että Puolustus-
voimat jatkaa kansallisten harjoitusten 
avaamista kumppanimaille. Jo avattuja 
harjoituksia vakioidaan ja kehitetään 
– pyrkien löytämään mahdollisimman 
toimivat ratkaisut. Lisäksi kansallisten 
harjoitusten linkittämistä osaksi kan-
sainvälistä harjoitusyhteistyötä jatketaan 
kustannustehokkuuden ja yhteistoimin-
takyvyn parantamiseksi. Kahden- ja mo-
nenvälistä yhteistyötä voidaan kehittää ja 
kustannuksia pienentää tulevaisuudessa 
entisestään tehostamalla harjoituspaik-
kojen ja johtovastuun vuorottelua kump-
panien kanssa (vrt. ACE-harjoitus).

Naton laajennettujen mahdollisuuk-
sien kumppanuus on avannut Suomelle 
vaativampia ja puolustuskyvyn kehit-
tämisen kannalta aikaisempaa mer-
kittävämpiä harjoituksia. Uusi asema 
mahdollistaa myös osallistumisen näiden 
harjoitusten suunnitteluun. Tällä voidaan 
vaikuttaa siihen, että harjoitukset pal-
velevat parhaalla mahdollisella tavalla 
kansallisen puolustuskyvyn kehittämistä. 

Kansainvälisiin harjoituksiin osal-
listumisen painopiste on ollut ja on 
jatkossakin vaativissa kansainvälisissä 
harjoituksissa. Ennakoivalla ja tarveläh-
töisellä suunnittelulla luodaan edellytyk-
set sille, että Suomi pääsee osallistumaan 
sellaisiin kansainvälisiin koulutustapah-
tumiin ja harjoituksiin, jotka tuottavat 
lisäarvoa Suomen puolustukselle. Har-
joitusyhteistyötä Ruotsin kanssa tulta-
neen tiivistämään. 

Kansainväliset harjoitukset ovat 
välttämättömiä valmiuden, yhteensopi-
vuuden ja yhteistoimintakyvyn kehittä-
miseksi. 

Everstiluutnantti Marko Leppä-
sen tehtävänä Pääesikunnan koulu-
tusosaston suunnittelusektorilla on 
Puolustusvoimien kansainvälisen har-
joitustoiminnan koordinointi.

Maavoimat osallistui Norjan johtamaan Cold Response 2016 -harjoitukseen Keski-Norjassa.
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Teksti: Pekka Toveri & Pasi Tolvanen & Janne Jokinen

Pekka Toveri

Suomen itsenäistymisen jälkeen 
kesti kaksi vuosikymmentä 
ennen kuin asevoimien suhteissa 

alkoi tapahtua mitään merkittävämpää 
kehitystä. Suomi asetti ensimmäisen 
puolustusasiamiehen Yhdysvaltoihin 
kesällä 1939. 

Brewstereita ja ohjuksia

Talvisodan alla Suomi pyrki saamaan 
Yhdysvalloista materiaalista tukea. 
Tässä onnistuttiin, ja kauppa käsitti 44 
Brewster F2A Buffalo -laivastohävit-
täjää. Lukuisten lainsäädännöllisten ja 
byrokraattisten haasteiden takia mate-
riaali ehti valitettavasti Suomeen vasta 
talvisodan loputtua. 

Hävittäjät olivat kuitenkin Suomen 
ilmapuolustuksen keskeinen työkalu 
jatkosodan ensimmäisinä vuosina. 
Niillä saavutettiin erinomaisia tulok-
sia, muun muassa maailman huippua 
edustanut pudotussuhde 1:32. Hanke 
oli kuitenkin hyvä muistutus myös 
siitä, että uusia puolustusmateriaalihan-
kintoja on vaikea toteuttaa, jos kriisi 
on jo syttynyt.

  Materiaaliyhteistyö alkoi hil-
jalleen kehittyä 1980-luvulla, kun 
maavoimille hankittiin TOW-pans-
sarintorjuntaohjuksia ja ilmavoimil-
le Sidewinder-ilmataisteluohjuksia. 
Brewstereiden tapaan kaupat olivat 
kuitenkin suhteellisen yksinkertaisia 
kertahankintoja, eivätkä ne edellyttä-
neet syvällistä ja jatkuvaa yhteistyötä. 

Koulutusyhteistyö saatiin käyntiin, 
kun joitakin suomalaisia upseereja lä-
hetettiin saamaan lisäoppia Yhdysval-
toihin asevoimien kursseille. 

Merkittävin askel Suomen ja 
Yhdys valtojen välisessä yhteistyössä 
otettiin vuonna 1992, jolloin valtio-
neuvosto päätti hankkia Yhdysvalloista   
64 F/A-18-laivastohävittäjää. Kauppa 
oli rahallisestikin suuri. Vielä merkit-
tävämpää kuitenkin oli se, että ensim-
mäistä kertaa hankittiin nykyaikainen 
hävittäjäkone, jonka ylläpito ja elinkaa-
ripäivitykset nostivat maiden välisen 
yhteistyön aivan uudelle tasolle. 

Nykyaikainen hävittäjä on alusta, 
jossa on lukemattomia tietokoneita, 
tietokoneohjelmia ja osajärjestelmiä. 
Niiden ja koneen muiden järjestelmi-
en ja aseistuksen ylläpitäminen jatkuu 
koneen koko elinkaaren läpi. Se edel-
lyttää läheistä ja kiinteää yhteistyötä ja 
teknologiasiirtoa sekä teollisuuden että 
asevoimien välillä. 

Hankinnat toteutettiin hallitusten 
välisenä Foreign Military Sales (FMS) 
-kauppana. Siinä Yhdysvaltojen halli-
tus takaa tuotteen laadun ja järjestel-
män ylläpitämisen jatkuvuuden. Hinta 
on käytännössä sama, jonka Yhdysval-
tojen asevoimat omasta kalustostaan 
maksavat. 

Prosessina FMS-kauppa on hieman 
raskas, sillä se edellyttää kongressin 
hyväksyntää. Toisaalta FMS-kaupoissa 
päästään käsiksi kokonaispakettiin, 
jossa yksittäisen välineen sijasta saa-

Kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö on nykyään 
muodikas aihe. Monelle on kuitenkin saattanut jäädä 

epäselväksi, tuottaako yhteistyö konkreettisia tuloksia. 
Suomen ja Yhdysvaltojen välisellä sotilaallisella yhteistyöllä 

on varsin pitkät perinteet, ja myös sen tulokset ovat 
olleet Suomen puolustuksen kannalta merkittäviä.

Puolustuskykyä kentälle

Pasi Tolvanen

Janne Jokinen



Kylkirauta 2/2017 22

artikkelit

Ku
va

t R
ik

u 
N

or
ak

ar
i, 

Sa
m

ul
i H

aa
pa

la
 / 

Pu
ol

us
tu

sv
oi

m
at

, m
uo

kk
au

s 
P.

 V
ää

tä
in

en
.

daan aikaan suorituskykyä, mukaan 
luet tuna materiaali, koulutus ja vara-
osat. Suorituskyky ja ylläpito on var-
mistettu kaikissa tilanteissa, eikä pieni 
ostaja joudu ristiriitatilanteissa yksin 
neuvottelemaan teollisuuden kanssa. 

Hornet-harppaus

Hornet-kauppa nosti Suomen ja Yhdys-
valtojen puolustusmateriaaliyhteistyön 
aivan uudelle tasolle. Koneiden yllä-
pito edellytti jatkuvaa yhteydenpitoa 
Yhdys valtojen merivoimiin, jonka 
vastuulla F-18-kalusto on. Hankintaan 
liittyen Suomen ilmavoimien lentäjiä 
ja teknistä henkilöstöä koulutettiin 
Yhdysvalloissa. Ilmavoimat asetti 
Yhdysvaltoihin pysyvästi henkilöstöä 
hoitamaan järjestelmän teknistä tukea.

Horneteille on tehty suunnitel-
lusti kaksi elinjaksopäivitystä, joilla 
on ajantasaistettu ja parannettu ko-
neiden suorituskykyä. Tähän liittyi 
myös ilmasta maahan -kyvyn luo-
minen ilmavoimille. Ilmasta maahan 
-aseistuksen hankinta edellytti sekä 
puolustusmateriaali yhteistyön syven-
tämistä että koulutus- ja kehittämisyh-
teistyötä. Niiden avulla ilmavoimille 
luotiin kyky uusien aseiden käyttöön.

Seuraava merkittävä yhteistyön 
virstanpylväs oli JASSM-ohjuksen 
hankinta. JASSM on erittäin kehit-
tynyt ohjus, jonka kantama on satoja 
kilometrejä. Sen kaupan vapauttaminen 
ulkomaille edellytti kongressin sekä 
muun hallinnon ja virastojen laajaa 
hyväksyntää. 

Suomi sai vapautuksen toisena 
maana maailmassa pitkällisen, lähes 
kymmenen vuotta kestäneen, prosessin 
jälkeen vuonna 2011. Tämä osoittaa, 
että Suomi on kuluneiden vuosien 
aikana saanut arvotetun aseman luo-
tettavana Yhdysvaltojen kumppanina, 
jonka käyttöön uskalletaan luovuttaa 
myös uusinta teknologiaa. 

Myös maavoimille on viime vuo-
sina hankittu lisää yhdysvaltalaista 
materiaalia. Hollannista ostetuille 
MLRS-raketinheittimille hankittiin 
Yhdysvalloista päivitys, joka mahdol-
listaa uusimpien ampumatarvikkeiden 
käytön. Vuonna 2015 saatiin vapau-
tus uusille GMLRS-raketeille, joilla 
voidaan vaikuttaa piste- ja aluemaa-
leihin aina 70 kilometrin etäisyydelle 
saakka. Toinen merkittävä hankinta oli 
maavoimien NASAMS FIN -ilmator-
juntaohjusjärjestelmä, jossa käytetään 
yhdysvaltalaisia ohjuksia ja tutkia. 

Puolustusmateriaaliyhteistyötä on 
kehitetty 1990-luvun alusta alkaen 
myös useiden valtiosopimuksien 
kautta. Ne koskevat muun muassa 
puolustusmateriaalialan hankintoja, 
turvallisuutta, tutkimus- ja kehittämis-
toimintaa sekä huoltotukea. 

Kriisinhallintaoperaatioissa yh-
teistoiminta suomalaisten ja yhdys-
valtalaisten joukkojen välillä alkoi jo 
1990-luvun puolivälissä Bosniassa. 
Kun vuosituhannen vaihteen jälkeen 
lähetettiin joukkoja Afganistaniin, tä-
mäkin yhteistyö kehittyi uudelle tasol-
le. Vaativassa operaatiossa, jossa riskit 
ovat selvästi korkeampia, yhteistyö 
amerikkalaisten joukkojen kanssa on 
tärkeää muun muassa lääkintäevaku-
ointien ja ilmatulituen järjestämisessä.

Suomelle  
tärkeä kumppani

Tultaessa 2010-luvulle Suomen ja 
Yhdys valtojen puolustusyhteistyö oli 
jo varsin laaja-alaista ja tehokasta. Ve-
näjän toimeenpanema Krimin valtaus ja 
Ukrainan sota ovat osaltaan vain tehos-
taneet yhteistyötä. Ne ovat suunnanneet 
Yhdysvaltojen sotilaallista kiinnostusta 
jälleen Eurooppaan. Maa on lisännyt 

Maavoimien Arrow 16 -harjoitukseen osallistui kahdenvälisen yhteistyön puitteissa myös sotilasosasto  
Yhdysvaltain Euroopan maavoimajoukoista.
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panostustaan Itä-Euroopan ja Itämeren 
alueen liittolaistensa puolustukseen ja 
samalla lisännyt puolustusyhteistyötä 
Suomen ja Ruotsin kanssa.

Puolustusmateriaalialalla Suomi 
hankkii Yhdysvalloista edelleen kor-
keinta sotilasteknologiaa ja aseita. 
JASSM-ohjusten integrointi on loppu-
suoralla ja suorituskyky pian käytössä. 
Myös tutkimus- ja kehittämisyhteis-
työtä on lisätty uusien suorituskykyjen 
kehittämiseksi.

Yhdysvaltalaisten joukkojen 
toimies sa yhä enemmän Itämeren 
alueella on koulutus- ja harjoitus-
yhteistyötä maa-, meri- ja ilmavoi-
mien välillä lisätty. Esimerkiksi viime 
vuoden aikana kaikilla puolustushaa-
roilla oli yhteisharjoituksia amerikka-
laisten joukkojen kanssa Suomessa. 
Kansainvälisessä kriisinhallinnassa 
ja terrorismin vastaisessa taistelussa 
Suomi osallistuu Yhdysvaltojen kanssa 
operaatioihin Afganistanissa ja Irakis-
sa. 

Viimeisen vuoden aikana on saatu 
kaksi merkittävää linjausta, jotka edis-
tävät puolustusyhteistyön syventämis-
tä. Lokakuussa 2016 poliittisella tasolla 
allekirjoitettu aiejulistus tähtää muun 
muassa puolustuspoliittisen dialogin 
syventämiseen, lisääntyvään tiedon-

vaihtoon, suorituskykyjen, valmiuden 
ja yhteistoimintakyvyn vahvistamiseen 
sekä harjoitustoiminnan ja materiaali- 
ja tutkimusyhteistyön kehittämiseen.

Kuluvan vuoden helmikuussa 
julkaistu Valtioneuvoston puolustus-
selonteko linjaa, että osallistuminen 
kansainväliseen yhteistyöhön on en-
tistä tärkeämpää ja Suomen etujen 
mukaista kansallisen puolustuskyvyn 
ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja 
käyttämiseksi. Yhdysvallat on Suo-
melle tärkeä kumppani, jonka kanssa 
tehtävä puolustusyhteistyö parantaa 
Suomen puolustuskykyä. Tätä yhteis-
työtä  kehitetään edellä mainitun aieju-
listuksen mukaisesti. 

Molemmat hyötyvät

Suomen puolustusvoimien ja Yhdys-
valtojen asevoimien väliselle syve-
nevälle puolustusyhteistyölle on siis 
annettu selkeä poliittinen ohjaus. Yh-
teistyö tarjoaa molemmille osapuolil-
le selkeitä hyötyjä. Suomi voi hankkia 
kaikille puolustushaaroille ja yhteisiin 
suorituskykyihinsä uusinta teknologiaa 
ja materiaalia, joka parantaa maamme 
puolustuskykyä. Ilmavoimien taiste-
lukyky on F-18-hankinnan myötä pa-
rempi kuin koskaan ennen historiansa 

aikana. Toisena esimerkkinä voidaan 
mainita kyky vaikuttaa pitkille etäi-
syyksille piste- ja aluemaaleihin. Se on 
Puolustusvoimille uusi ja sotilaallisesti 
merkittävä suorituskyky. 

Koulutusyhteistyö parantaa sodan 
ajan joukkojen ja henkilöstön osaamis-
ta ja suorituskykyä. Voimme osallistua 
isoihin ja vaativiin harjoituksiin, joissa 
joukkoja ja johtajia harjaannutetaan 
toimimaan osaavaa harjoitusvastusta-
jaa vastaan. Eniten tästä ovat toistai-
seksi hyötyneet ilma- ja merivoimat, 
mutta jatkossa myös maavoimien osuus 
kasvaa. 

 Yhdysvaltojen asevoimat puo-
lestaan saavat yhteistyöstä arvokasta 
Itämeren alueen ja Arktisen alueen 
osaamista. Joukot pääsevät harjoitte-
lemaan vaativissa olosuhteissa alueen 
olot hyvin tuntevaa ja taitavaa harjoi-
tusvastustajaa vastaan. Yhdysvaltalai-
sia sotilaita koulutetaan erityistaitoihin 
esimerkiksi Jääkäriprikaatin talviso-
dankäynnin kursseilla. Tutkimuksessa 
ja kehittämisessä Suomella on erityis-
osaamista muun muassa CBRN-alalla 
(chemical, biological, radiological, 
nuclear) ja arktisessa merenkulussa, 
joista on hyötyä Yhdysvaltojen omille 
hankkeille. 

Suomalainen F-18 ja yhdysvaltalainen F-16 tankkaavat USAFE:n KC-135 -ilmatankkauskoneesta.
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 Kriisinhallintaoperaatioissa Yh-
dysvallat saa Suomesta hyvin koulu-
tettuja ja osaavia joukkoja tukemaan 
muun muassa terrorismin vastaista 
taistelua. Esimerkiksi Irakissa toimivat 
suomalaisjoukot ovat saaneet toimin-
nastaan paljon kiitosta operaatioiden 
johdolta.

Kokonaisuutena Suomi on Yhdys-
valloille helppo kumppani. Suomel-
la on kyky puolustaa aluettamme, ja 
Suomi kehittää tätä kykyä johdonmu-
kaisesti luoden siten vakautta Itämeren 

alueelle. Yhteistyössä haemme tukea 
Yhdysvalloilta, mutta maksamme 
materiaalista täyden hinnan. Monista 
muista maista poiketen emme ole pyy-
tämässä tukikohtia tai joukkoja alueel-
lemme. Yhdysvalloissa suomalaisilla 
sotilailla on hyvä maine ja kykyihimme 
luotetaan. 

Suomi harjoittaa pitkän tähtäimen 
puolustusyhteistyötä. Saavutettua luot-
tamuksellista suhdetta on rakennettu 
vuosikymmeniä. Hyvistä suhteista huo-
limatta uusien välineiden hankinta voi 

Raskas raketinheitinjärjestelmä M270 MLRS tulitoiminnassa.
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kestää vuosikausia. Myös välineiden 
elinkaari jatkuu kymmeniä vuosia, mikä 
sekin edellyttää kestävää, läheistä ja jat-
kuvaa yhteistyötä. 

Prikaatikenraali Pekka Toveri on 
Suomen puolustusasiamies.

Everstiluutnantti Pasi Tolvanen on 
Suomen apulaispuolustusasiamies.

Insinöörieverstiluutnantti Janne 
Jokinen on Suomen apulaispuolustus-
asiamies. 
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Ajan kaikuja

Viime aikoina on usein todettu, 
että pitkään vallinnut kansain-
välinen järjestys on järkkynyt 

eikä uutta järjestelmää ole syntynyt. 
Kylmän sodan päättyessä arveltiin, 
että ne valtioiden välisen toiminnan 
säännöt, joista sovittiin Euroopan osalta 
vuoden 1975 Etyk-huippukokouksessa 
olisivat kestävät. Kun Neuvostoliitto 
hajosi, sen seuraajavaltio Venäjän fede-
raatio ilmoitti edelleen noudattavansa 
sovittuja periaatteita. Samoin tekivät 
itsenäistyneet entisen Neuvostoliiton 
osavaltiot.

Eräs keskeisimmistä periaatteista 
on rajojen loukkaamattomuus. Valtioi-
den välisiä rajoja voidaan muuttaa, 
mutta vain osapuolten yhteisestä so-
pimuksesta. 

Georgian konflikti vuonna 2008 oli 
ensimmäinen vuoden 1975 jälkeinen 
mittava kahden Etyjin jäsenvaltion vä-
linen aseellinen konflikti. Se ohitettiin 
nopeasti, koska syytä oli konfliktin 
kummassakin osapuolessa.

Krimin yllättävä valloitus vuonna 
2014 oli luonteeltaan kokonaan toisen-
lainen, suuremman mittaluokan kon-
flikti erityisesti siksi, että se tapahtui 
Euroopan sydänalueella. Operaatio 
yritettiin ensin naamioida spontaaniksi 
kansannousuksi, mutta sen todellinen 
luonne paljastui heti. Se johti nopeas-
ti EU:n ja Yhdysvaltojen määräämiin 
Venäjään kohdistuviin taloudellisiin 
sanktioihin. 

Silläkin oli merkitystä, että Ukrai-
na oli luopunut sen alueelle jääneistä 
Neuvostoliiton ydinaseista ja siirtänyt 
ne Venäjän haltuun. Vastineeksi se oli 
saanut Britannian pääministerin sekä 
Venäjän ja Yhdysvaltojen president-
tien yhteisen juhlallisen vakuutuksen, 
jonka mukaan valtiot kunnioittaisivat 
varauksitta Ukrainan valtiollista kos-
kemattomuutta. Sitoumus osoittautui 
arvottomaksi.

Moni arveli, että sääntöihin pe-
rustuva kansainvälinen järjestys oli 
Euroopassa lopullisesti menetetty. 
Kuitenkaan mikään Etyjin jäsenistä 
ei ole irrottautunut jäsenyydestä eikä 

sen periaatteista. Venäjä on selittänyt 
toteuttavansa vain historiallisen vää-
ryyden oikaisun Krimin alueen väestön 
tahdon mukaisesti, joten kysymykses-
sä on kansojen itsemääräämisoikeuden 
periaatteen mukainen toiminta. Tätä 
tulkintaa eivät muut Euroopan valtiot 
ole hyväksyneet.

Olennainen osa Euroopan turval-
lisuusjärjestelmää liittyy useimmissa 
valtioissa niiden Nato-jäsenyyteen. 
Yhdysvallat ja Kanada ovat jakamassa 
vastuun eurooppalaisten liittolaistensa 
turvallisuudesta. Sitä on demonstroi-
tu myös sotilaallisesti tehostamalla – 
joskin lähinnä symbolisesti – Baltian 
maiden ja Puolan kollektiivista puolus-
tusta. Se on kuitenkin ollut voimakas 
signaali liittokunnan yhtenäisyydestä. 

Euroopan unioni on sekin turval-
lisuusyhteisö, vaikka se ei olekaan 
mikään perinteinen puolustusliitto. Jo 
vuonna 1992 Maastrichtin sopimukses-
sa unioni otti tavoitteekseen yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan, 
joka saattaa johtaa yhteiseen puolus-
tukseen. Tavoitteen ensimmäinen osa 
on periaatteessa jo saavutettu, mutta 
yhteisestä puolustuksesta ollaan vielä 
kaukana. 

Unionin jäsenenä Suomi on EU:n 
turvallisuusyhteisön jäsen. EU ei ole 
puolustusliitto, jolla olisi komennos-
saan omia joukkoja tai muuta voimaa. 
Siksi sitä ei voi rinnastaa Nato-jäsenyy-
teen, vaikka jäsenet ovatkin sitoutuneet 
tukemaan toinen toistaan hyökkäyksen 

niitä kohdatessa. Näin ollen tuen saa-
minen tai antaminen, kuten myös sen 
muodot, määräytyvät kunkin valtion 
tilannearvion pohjalta. 

Myöskään Suomen ja Ruotsin 
puolustusyhteistyö ei ole, eikä sitä ole 
tarkoitettu, johtamaan varsinaiseen 
puolustusliittoon, mutta se luo kuiten-
kin mahdollisuuden yhteiselle puo-
lustukselle. Molemmat osapuolet ovat 
todenneet yhtäpitävästi, että yhteistyötä 
on valmisteltu niin, että sitä voidaan 
jatkaa rauhankin rauettua, kun siitä 
osapuolet niin sopivat. Näin pitkälle 
menevää yhteistä puolustuspoliittista 
suunnitelmaa eivät Suomi ja Ruotsi ole 
milloinkaan aikaisemmin julkistaneet.

Suomessa on kysytty täysin ym-
märrettävästi, voidaanko tällaiseen 
poliittiseen sitoumukseen luottaa, jos 
sitä käytännössä koetellaan. Realistinen 
vastaus on – kyllä voidaan niin kauan, 
kun molempien osapuolten elintärke-
ät edut ovat yhtäläiset. Yhteiset edut, 
yhteiset tavoitteet ja yhteinen näkemys 
siitä, miten parhaiten selviydytään, 
ovat tärkeämpiä kuin kansainvälis-
oikeudellisesti sitovat sopimukset. 
Nekin raukeavat, kun olosuhteet, joita 
varten sopimus oli solmittu, muuttuvat.  

Suomen paikka Euroopan turvalli-
suuspoliittisella kartalla on selkeä: sen 
määrittää uskottava kansallinen puo-
lustus ja yhteistoiminta niiden maiden 
kanssa, joiden edut ja tavoitteet ovat 
omien etujemme ja tavoitteidemme 
kanssa yhteneväiset.

Jaakko Iloniemi
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Puolustusvoimien kansainvälisen 
keskuksen tehtävä Naton krii-
sinhallintakoulutuksen koor-

dinoijana virallistettiin strategisen 
koulutussuunnitelman hyväksymisen 
myötä joulukuussa 2015. Koordinointi 
tarkoittaa sitä, että Puolustusvoimien 
kansainvälinen keskus vastaa Naton 
kriisinhallintakoulutuksen koulutus-
tarjonnan ja oppisisältöjen kehittämi-
sestä, kustannustehokkuudesta ja laadun 
parantamisesta. Tehtävä on laaja, joten 
se vaatii osaamista ja resursseja. Puo-
lustusvoimien kansainvälisessä keskuk-
sessa asian parissa työskentelee tällä 
hetkellä tilanteesta riippuen neljästä 
kuuteen henkilöä.

Alku aina hankalaa

Suomi on tehnyt Naton kanssa rau-
hankumppanuusyhteistyötä vuodesta 
1994 alkaen ja ollut Euroatlanttisen 
kumppanuusneuvoston jäsen vuodes-
ta 1997 alkaen. Naton laajennettujen 
mahdollisuuksien kumppanuusyhteis-
työhön Suomi valittiin Walesin huippu-
kokouksessa vuonna 2014. Tällä tavalla 
Suomi on voinut ylläpitää hyviä suhteita 
Natoon sekä toteuttaa laajaa ja kehitty-
vää kumppanuutta sen kanssa.

Nato aloitti koulutusjärjestel-
mänsä uudistamisen vuonna 2012. 
 Uudistuksella pyrittiin varmistamaan 

kriisinhallintaoperaatioissa saavutettu 
monikansallinen osaaminen ja suori-
tuskyky. Tavoitteena oli, että oikeita 
asioita koulutetaan mahdollisimman 
kustannustehokkaasti oikeille henkilöil-
le. Uudistuksessa muodostettiin kaksi-
kymmentäyhdeksän koulutusalaa, joilla 
on kolmiportainen hallinto rakenne. 
Kokonaisuudesta vastaa Naton koulu-
tuspäällikkö, ja koulutusvaatimuksista 
vastaavat Naton operatiivisesta johdosta 
valitut henkilöt. Osaamiskeskukset vas-
taavat siitä, että koulutus vastaa asetet-
tuja vaatimuksia.

Naton koulutuspäällikkö aloitti 
Suomen ja Ruotsin kanssa keskus-
telut mahdollisuuksista yhteistyön 
syventämiseen. Molemmille maille 
tarjottiin koordinointitehtävää jolta-
kin koulutusalalta. Suomelle tarjottiin 
kriisinhallintakoulutusta ja Ruotsille 
gender-koulutusta. Molemmat maat 
aloittivat neuvottelut Naton kanssa. 
Ruotsin nopea päätöksenteko siivitti 
Ruotsin gender-koulutuksen koordi-
naattoriksi. 

Suomen tie koordinaattoriksi mut-
kistui Naton koulutuspäällikön vaihtu-
misen ja prosessin muuttumisen myötä, 
mistä johtuen kaikki strategiset koulu-
tussuunnitelmat oli jatkossa hyväk-
syttävä Pohjois-Atlantin neuvostossa. 
Haasteeksi muodostui konsensuksen 
puute, jonka seurauksena koordinointi-

tehtävää ei vielä tuolloin myönnetty 
Suomelle.

Pitkäjänteistä työtä ja 
periksiantamattomuutta

Suomi ei luovuttanut, vaan keskusteluja 
Naton kanssa jatkettiin. Puolustusvoi-
mien kansainvälisessä koulutuskeskuk-
sessa tehtyihin valmisteluihin sisältyi 
muun muassa kriisinhallintakoulutuksen 
suunnittelu yhteistyössä Naton toisen 
strategisen johtoportaan eli Transfor-
maatioesikunnan (Allied Command 
Transformation, ACT) kanssa vuonna 
2013. Samaan aikaan Suomi saavutti 
teknisen valmiuden toimia koordinoin-
titehtävässä. 

Sotilaskomitean kautta esitys 
koordi nointitehtävästä päätyi käsiteltä-

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus on jo reilun 
vuoden ajan toiminut Naton kriisinhallintakoulutuksen 
koordinaattorina. Matka kohti koordinaattorin tehtävää 
on ollut pitkä, mutta se on kuitenkin johtanut hyvään 

lopputulokseen. 

Teksti: Jukka-Pekka Schroderus ja Tanja Ar�man

Tie Naton
kriisinhallintakoulutuksen  

koordinaattoriksi

Jukka-Pekka Schroderus
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väksi Pohjois-Atlantin neuvostoon, joka 
ei kuitenkaan aluksi hyväksynyt ajatusta. 
Neuvostoa hiersi ajatus siitä, että kump-
panimaa johtaisi Naton kriisinhallinnan 
koulutusta. Suomen onneksi Naton jä-
senmaista ei löytynyt halukkuutta ottaa 
vastuuta koulutuksesta sen laajuuden 
vuoksi. Niinpä konseptia muutettiin 
siten, että kriisin hallinnan koulutusalaa 
laajennettiin koskemaan myös kump-
panimaita.

Tilannetta voi näin jälkikäteen 
luonnehtia turhauttavaksi. Oli selvää, 
että sotilaallinen tahtotila esitykselle oli 
olemassa, mutta poliittista tahtotilaa ei 
sille ollut. Nato on kuitenkin ensisijaises-
ti poliittinen organisaatio. Pääministerit, 
ulkoministerit ja puolustusministerit te-
kevät päätöksiä, ja sotilaiden tehtävänä 
puolestaan on niiden toimeenpaneminen.

Myös Suomessa puolustusministeriö 
alkoi epäillä prosessin jatkamisen kan-

nattavuutta. Asiat alkoivat kuitenkin 
jälleen edetä, kun konseptia uudistettiin 
Military Contribution to Peace Support 
(MC2PS) -muotoiseksi vuonna 2014. 
Koordinointitehtävä vietiin jälleen hy-
väksyttäväksi sotilaskomiteaan, joka 
esitti Pohjois-Atlantin neuvostossa koor-
dinointitehtävää uudelleen Suomelle. 

Neuvottelut kestivät noin vuoden, 
jona aikana Puolustusvoimien koulutus-
keskuksessa yhdessä Naton Transfor-
maatioesikunnan kanssa tehtiin useita 
sopimusluonnoksia. Naton päämajassa 
sotilasedustajat puhuivat Suomen puo-
lesta. 

Voimaa yhteistyöstä  

Lopulta Pohjois-Atlantin neuvosto hy-
väksyi sotilaskomitean esityksen joulu-
kuussa 2015 ja Suomi sai hoitaakseen 
kriisinhallintakoulutuksen koordinoin-
titehtävän. Varsinainen työskentely 
alkoi tammikuussa 2016, jolloin Naton 
johdolla käynnistettiin sotilaallisen krii-

  
Tietolaatikko

Genderillä tarkoitetaan sosiaalista sukupuolta eli sitä, mitä naisena 
ja miehenä oleminen merkitsee. Sosiaalinen sukupuoli määrittelee 
miesten ja naisten välisiä sosiaalisia eroja, jotka eri kulttuureissa 
ovat erilaisia. Naisen ja miehen identiteetit muodostuvat erilaisiksi, 
koska ympäröivä yhteisö asettaa jo syntymästä saakka tytöille ja 
pojille erilaisia odotuksia. Kaikissa kriisinhallintatehtävissä nouda-
tetaan YK:n päätöslauselman 1325 periaatteita, jotka koulutetaan 
kaikille operaatoihin lähtijöille. 
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sinhallinnan koulutusvaatimusten analy-
sointi- ja määrittelytyö. 

 Se aloitettiin kartoittamalla kriisin-
hallinnan koulutustarpeet ja  pahimmat 
koulutuksen puutteellisuudet. Analysoin-
nissa oli mukana myös koulutusratkai-
suja tarjoavia koulutusorganisaatioita 
esimerkiksi Saksasta, Itävallasta ja Yh-
dysvalloista sekä Naton eri osista. Lo-
pullinen Transfomaatioesikunnan 
hyväksyntä koulutusalan vaatimuksille 
saatiin elokuussa 2016.

Ensimmäinen yhteinen koordinaat-
toritehtävään liittyvä konferenssi järjes-
tettiin New Yorkissa marraskuussa 2016. 
Se oli työpajatyyppinen seminaari, jossa 
työskenneltiin työryhmissä yhdessä 
muiden kriisinhallintakoulutuksen toimi-
joiden kanssa. Naton lisäksi seminaariin 
osallistui myös edustajia Euroopan unio-
nista ja Yhdistyneistä kansakunnista. 

Konferenssin tarkoituksena oli 
löytää vastauksia siihen, miten koulu-
tus saadaan vastaamaan ajankohtaisia 

kriisinhallinnan tarpeita. Pyrkimyksenä 
oli katsoa tulevaisuuteen ja hyödyntää 
myös entistä enemmän uusia teknisiä 
ratkaisuja. Konferenssi oli menestys, 
sillä siinä onnistuttiin sitouttamaan kou-
lutusinstituutioissa toimivat henkilöt ja 
organisaatiot työskentelemään yhteisten 
päämäärien hyväksi.

Seuraava vuosittainen konferenssi 
järjestetään tämän vuoden loka-mar-
raskuun vaihteessa Genevessä. Siellä 
käsitellään ja yhdistetään neljän ala-
työryhmän tulokset. Konferenssissa 
valmistellaan seuraavan vuoden työs-
kentelysuunnitelma aihe-alueineen, ja 
aikanaan se esitellään Transformaatioesi-
kunnan hyväksyttäväksi. 

Suomi on hankkinut itselleen erityis-
aseman, sillä sotilaallinen yhteistoiminta 
Naton organisaatiossa jäsen- ja kump-
panimaiden välillä on mahdollista vain 
kriisinhallintatehtävissä. Kriisinhallin-
takoulutus koskee kaikkia, ei pelkäs-
tään jäsenmaita, ja sillä tavalla se eroaa 
muista koordinointirooleista.

Kriisinhallintakoulutuksen koordi-
nointitehtävän kokonaisuus on laaja, ja 
se sisältää koko kriisinhallinnan kirjon 
alkaen kriisin ennaltaehkäisystä ja jatku-
en rauhaan pakottamisen kautta rauhan 
rakentamiseen. Tällä hetkellä työn alla 
on Naton kriisinhallintakoulutusvaati-
musten analysointi. Vuonna 2018 on 
tarkoitus laatia koulutustarve analyysit 
ja käynnistää koulutusratkaisujen suun-
nittelu. Pidemmän aikavälin tavoitteena 
on harjoitusten ja joukkojen koulutuksen 
koordinointi.

Työn merkitys ja vaikuttavuus sel-
viävät vasta vuosien päästä, mutta jo nyt 
on nähtävissä, että suomalaista osaamista 
arvostetaan niin Naton jäsenmaissa kuin 
sen kumppanimaidenkin keskuudessa.

Komentaja Jukka-Pekka Schrode-
rus on Puolustusvoimien kansainvälisen 
keskuksen johtaja ja Tanja Arffman työs-
kentelee Puolustusvoimien kansainväli-
sen keskuksen kehittämissektorilla. 
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Aivan aluksi oltiin asiakkaana. 
Suomi ei ollut Kansainliiton 
jäsen vielä syyskuussa 1920, 

kun järjestö perusti kolmimiehisen tut-
kijakomission selvittämään, tulisiko 
Ahvenanmaan kuulua Ruotsiin vai juuri 
itsenäistyneeseen Suomeen. Suomen 
jäsenhakemus hyväksyttiin joulukuussa 
1920 hallituksen luvattua, ettei se Ahve-
nanmaan ratkaisussa vetoa jäsenyyden 
takaamaan alueelliseen koskematto-
muuteensa. 

Kansainliiton keinovalikoimaan 
kuuluivat niin diplomaattiset väli-
miestehtävät kuin kentällä toimivat 
tarkkailijaoperaatiotkin. Suomen puo-
lustusvoimien osuus Kansainliiton 
työssä painottui aseriisuntakysymyk-
siin. Tsaarin armeijassa palvelleista 
upseereista eniten vaikuttivat ministeri-
valtiosihteeri Carl Johan Alexis Enckell, 
joka toimi Suomen Kansainliittoedus-
tuston ensimmäisenä päällikkönä vuo-
teen 1926 asti, sekä hänen nuorempi 
veljensä kenraaliluutnantti Oscar Paul 
Enckell, josta tuli yleisesikunnan pääl-
likkö vuonna 1919. 

Jääkäriupseereista Kansainliitto- 
asioita hoitivat kenraalimajuri Kurt 
Martti Wallenius, joka seurasi Oscar 
Enckelliä yleisesikunnan vakinaisena 
päällikkönä, sekä erityisesti yleisesi-
kunnan ulkomaalaisosaston päällikkö, 
silloinen eversti Ilmari Armas-Eino 
Martola, jonka Kansainliitossa kerty-
nyttä kokemusta käytettiin myöhem-
min myös Yhdistyneiden kansakuntien 
tehtävissä.  

Suomen asiantuntijana Ahvenan-
maan kysymyksessä toimi valtiopäivä-
mies ja Geologisen toimikunnan 
johtaja, professori Jakob Johannes 

 Söderholm. Kielitaitoinen J. J. Söder-
holm teki vaikutuksen Kansainliiton 
piirissä, ja hänet nimettiin vuosiksi 
1921–1923 Kansainliiton tutkimus-
komission esimieheksi Albaniaan. 

Komissioon kuului upseereja Nor-
jasta ja Luxemburgista, ja se valvoi 
Jugoslavian ja Kreikan joukkojen ve-
täytymistä Albanian alueelta. Samalla 
se läsnä ollen ja neuvotellen ratkoi raja-
päätöksen toimeenpanossa syntyneitä 
ongelmia. Operaatio oli rauhanturvaa-
mista jo ennen termin syntymistä. Kun 
itsenäisen Suomen ensimmäistä rauhan-
turvaajaa etsitään, professori Johannes 
Söderholmia on vaikea ohittaa. 

Seuraava Kansainliiton kenttäjoh-
dossa työskennelleistä suomalaisista 
oli senaattori Leo Ehrnrooth. Hän toimi 
Ranskan ja Saksan välisessä Saarin 
alueen kiistassa Kansainliiton asettaman 
tilapäishallinnon kulkulaitosministeri-
nä vuosina 1928–1935. Hallituskunnan 
käytössä ja Ehrnroothin johdossa oli 
rautatieyhteyksiä turvaavia sotilaita ja 
poliiseja. 

Melkein  
Euroopan unionissa

Suomalaisten suurin kriisinhallinta-
panostus ennen Yhdistyneiden kan-
sakuntien syntymistä liittyy Espanjan 
sisällissodan eurooppalaisiin ratkaisu-

yrityksiin. Espanjassa ulkopuoliset 
valtiot tukivat sodan osapuolia osana 
keskinäisiä kriisejään. Tilannetta pur-
kamaan perustettiin Kansainliiton ulko-
puolinen puuttumattomuuskomitea, 
johon kuuluivat kaikki Euroopan maat 
Sveitsiä lukuun ottamatta. Puuttumat-
tomuuskomitean tarkoituksena oli estää 
ulkopuolisten sekaantuminen sotaan ja 
valvoa, ettei kiellettyä sotamateriaalia 
kuljeteta maahan. 

Puuttumattomuuden seuraaminen 
toteutettiin kolmena operaationa. Yksi 
niistä oli Espanjan ja Ranskan välisen 
maarajan valvonta 130 upseerin voimin. 
Merellä toimi kauppalaivoihin erikois-
tunut alustarkastusosasto. Kolmas ope-
raatio oli Espanjan ja sen alusmaiden 
merirajojen valvonta, josta vastasivat 
Ison-Britannian, Ranskan, Saksan ja 
Italian laivastot. 

Lähes sata suomalaista toimi kriisin-
hallintatehtävissä Espanjan sisällisso-
dassa vuosina 1937–1939. Suomen 
laivaston komentajana 1923–1926 
palvellut merioikeuden asiantuntija, 
kontra-amiraali Gustav von Schoultz 
työskenteli alusvalvontaosastossa Sèten 
satamien apulaisvalvontapäällikkönä. 
Ranskan ja Espanjan maarajalla Haute-
Garonnen piirin päällikkönä toimi ensin 
everstiluutnantti Joel Svante Walldén ja 
myöhemmin eversti Alexander Procopé. 
Evakuointien alkaessa apulaispäällik-

Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaamisen 
dominoima aikakausi Suomen historiassa kattaa 

vain vuodet 1964–2000. Kaksi muuta kolmannesta 
itsenäisen Suomen ajasta olemme hakeneet omaa 

rooliamme kriisinhallinnan maailmassa. 

Teksti: Kalle Liesinen

Kriisinhallinnan  
alkutaipaleella
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sa Neuvosto liiton taktiikka muuttui. 
Japanin ja Mongolian jäsenhakemuk-
set jätettiin käsittelyn ulkopuolelle ja 
loppujen kuudentoista hakijan kohdalla 
kunkin maan vastentahtoisuus ilmaistiin 
 pidättäytymällä äänestyksestä. Suomen 
jäsenhakemus hyväksyttiin yksimieli-
sesti, ja se sai lopullisen sinettinsä YK:n 
yleiskokouksessa 14. joulukuuta 1955.

Rauhanturvaamisen isänä pide-
tään Kanadan tuolloista ulkoministeriä 
Lester Bowles Pearsonia, joka osallistui 
suunnitelmiin Suezin kanavalla puh-
jenneen kriisin selvittämiseksi. Hän toi 
marraskuussa 1956 YK:n yleiskokouk-
sen päätettäväksi resoluution 998(ES-I), 
joka määräsi YK:n pääsihteerin suunnit-
telemaan YK:n kansainvälisen hätätila-
joukon palauttamaan rauhan Suezille. 

YK:n pääsihteeri Dag Hammar-
skjöld oli jo aikaisemmin, ennen 
englantilaisten ja ranskalaisten maihin-
nousua Suezille, kutsunut Pohjoismai-
den edustajat luokseen ja hahmotellut 
skandinaavisen pataljoonan kokoamis-
ta YK:n käyttöön. Hän halusi tiedon 
Suomen osallistumisesta jo seuraa-
vana päivänä. Suomen periaatteessa 
myönteisen vastauksen hän myös sai 

ennen kaikkea loi ajatuksellisen pohjan 
Yhdistyneiden kansakuntien synnylle. 

YK:n entinen pääsihteeri Boutros 
Boutros-Ghali katsoi rauhanturvaami-
sen YK:n ansioksi. Rauhanturvaaminen 
ilmestyikin terminä kansainväliseen sa-
nastoon vasta 1950-luvun lopulla. Rau-
hanturvaamisen syvät juuret juontuvat 
kuitenkin Kansainliittoon, joka edusti 
ensimmäistä yritystä rakentaa koko 
maailman yhteinen liitto.

Suomi ei kuulunut toisen maailman-
sodan voittajiin, eikä se sen vuoksi ollut 
mukana YK:n perustamisessa. Suomen 
eduskunta päätti kuitenkin kesäkuussa 
1947 hakea YK:n jäsenyyttä heti, kun 
se olisi mahdollista. Suomen hakemus 
käsiteltiin YK:n turvallisuusneuvoston 
kokouksessa 1. lokakuuta 1947. Se 
hylättiin, koska Neuvostoliitto äänesti 
Suomen hakemusta vastaan.

Suomen jäsenhakemus nousi uu-
delleen esille vasta kahdeksan vuoden 
kuluttua kahdeksantoista maan nipus-
sa. Neuvostoliitto esti turvallisuus-
neuvostossa Suomen jäsenyyden 13. 
joulukuuta 1955, eikä kokouksen lop-
putuloksena yhtään maata esitetty YK:n 
jäseneksi. Seuraavan yön neuvotteluis-

könä Baleaareilla toimi komentaja 
Kauko Ikonen ja Cádizissa samassa 
tehtävässä oli Suomen ilmavoimien 
entinen komentaja, eversti Väinö Vuori. 

Suomen ulkoministeriö pyrki rek-
rytoimaan varttuneita henkilöitä, joiden 
saattoi kielitaitonsa ja kokemuksensa 
perusteella ajatella menestyvän työssään 
Espanjassa. Aivan ylimpiin johtotehtä-
viin suomalaisten oli kuitenkin vaikea 
päästä, koska suurvaltojen edustajat 
miehittivät ne valvoakseen omia etu-
jaan. 

Espanjan sisällissodassa Kansain-
liitto jäi jo sivuosaan. Se johti kuitenkin 
1938 perustettua evakuointikomissiota, 
jonka päälliköksi valittiin sotaministe-
rinä ja Uudenmaan läänin maaherrana 
vaikuttanut kenraalimajuri Bruno Jalan-
der. Komission tehtävänä oli varmistua 
vierastaistelijoiden kotiuttamisesta tasa-
valtalaisten valvomalla alueella. 

Rimpuilu YK:n jäseneksi

Kansainliittoon kohdistuneet odotuk-
set olivat suurempia kuin mihin sillä 
oli reaaliset mahdollisuudet. Merki-
tyksetön organisaatio se ei kuitenkaan 
ollut, koska se ajoittain myös onnistui ja 

YK:n turvallisuusneuvosto äänestää uusista jäsenistä vuonna 1955.
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5. marraskuuta.  Hammarskjöld halusi 
ympärilleen joukon sotilasavustajia, 
joita johtamaan hän 7. marraskuuta 
pyysi Suomen hallituksen asettamaan 
suomalaisen kenraalin. Hallituksen ja 
tasavallan presidentin valinta kohdistui 
Mannerheim-ristin ritariin ja Suomen 
Punaisen Ristin puheenjohtajaan, ken-
raalimajuri Armas-Eino Martolaan.

Suomessa esitys Suezille lähetet-
tävän valvontajoukon rahoituksesta 
päätyi eduskuntaan 13. marraskuuta. 
Eduskuntakeskustelussa vasemmisto 
vieroksui suomalaisen joukon asetta-
mista YK:n alaiseksi, koska se voisi olla 
”vastoin Suomen etua ja rauhanomais-
ta suuntausta”. Myös Martolan nimeä-
mistä YK-tehtävään paheksuttiin. Sekä 
SDP:n että SKDL:n puheenvuoroissa 
haluttiin myös valvoa, että lähetettävät 
sotilaat eivät pilaisi Suomen mainetta, 
arvovaltaa ja rauhanomaisia pyrkimyk-
siä. Samansuuntaisia ajatuksia ilmaisi 
myös kokoomuksen Savo-lehti, joka 
tuomitsi etukäteen tulevat rauhanturvaa-
jat seikkailijoiksi. Esitetyistä näkökoh-
dista huolimatta hallituksen esitykset 
hyväksyttiin ja joukon kokoaminen 
saattoi jatkua. 

Kaikkiaan Suomen ensimmäi-
sessä YK-operaatiossa ehti palvella   
437 soti lasta. Palvelussopimuksen 
mukaan kukin sitoutui palvelemaan 
omaa sotilasarvoaan alemmassa teh-

tävässä. Sen seurauksena miehistöstä 
vain kuusitoista oli reservin sotamiehiä, 
ja pääosa oli alikersantteja. Rauhantur-
vaajien palkkauksessa katsottiin mallia 
Ruotsista. Sen seurauksena jääkärin pe-
ruspalkka nousi lähes puolitoistakertai-
seksi suomalaisten miesten silloiseen 
mediaanipalkkaan nähden. Sellaisena 
rauhanturvaajan palkka oli suhteellisesti 
korkeampi kuin se on koskaan sen jäl-
keen ollut. 

YK-tehtäviin lähetetyt upseerit oli 
valittu huolella. Myöhemmin heistä 

nousivat kenraalikuntaan Magnus Haak-
salo, Ensio Siilasvuo, Uolevi Anthoni, 
Ilkka Halonen ja Erkki Kaira. Useat 
komppanian upseerit työskentelivät 
seuraavina vuosina erilaisissa kansain-
välisissä tehtävissä. 

Suomalaiset hoitivat tehtävänsä 
hyvin. Sen sijaan joukon huolto oli pai-
najaismainen kokemus, sillä ryöstely 
taistelukentällä oli arvokas varusteläh-
de. Ilman ihmishenkien menettämistä 
 Suezilta ei selvitty. Kaksi viikkoa ko-
tiutumisen jälkeen Veijo Karvinen kuoli 
trooppiseen punatautiin, ja viikkoa myö-
hemmin menehtyi Leo Backman kelta-
tautiin. Heitä ei ole virallisesti laskettu 
mukaan rauhanturvatehtävissä kuollei-
siin suomalaisiin, koska kumpikin ehti 
kotiutua ennen menehtymistään. Heidän 
kohtalonsa on kuitenkin muistettu, kun 
rauhanturvaajien lääkintähuoltoa on 
myöhemmin suunniteltu. 

Suomen nopea vetäytyminen vielä 
vuosia jatkuneesta UNEF I -operaa-
tiosta herätti kummastusta muissa 
Pohjoismaissa. Muodollisena syynä 
oli jo sovittu kiista YK:n maksamista 
korvauksista, mutta maailmalla arveltiin 
taustalla olevan epävarmuus Neuvosto-
liiton asenteesta Suomen kansainvälistä 
aktiivisuutta kohtaan. Sitä sulatellessa 
kuluikin seitsemän vuotta ennen kuin 
Suomi seuraavan kerran lähetti rauhan-
turvajoukkoja maailmalle. 

Kalle Liesinen on eversti evp ja 
kriisin hallinnan asiantuntija.

Presidentti Kekkonen vierailulla YK:n päämajassa vuonna 1961.

Suomen ensimmäinen YK-lähettiläs Georg de Gripenberg (vasemmalla) 
ja YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld vuonna 1956.
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Mentoroinnilla  
ymmärrystä komentajuudesta

Teksti: Eero Svanberg

Eero Svanberg

Yleisesikuntaupseerikurssin 
mentorointi on liitetty johtami-
sen opiskelun komentajuutta 

käsittelevään opintojaksoon. Sen yhtenä 
tavoitteena on, että opiskelijat saavat 
lisää ymmärrystä komentajan tehtävis-
tä ja niihin liittyvästä kokonaisvaltai-
sesta vastuusta joukon johtamisessa. 
Toinen keskeinen tavoite on oppia 
ymmärtämään esikuntaupseerien rooli 
ja merkitys niin normaali- kuin poik-
keusolojenkin päätösten valmistelussa. 
Opintojakso jatkuu koko kaksivuotisen 
yleisesikuntaupseerikurssin ajan.  

Yleisesikuntaupseerikurssin opis-
kelijoista muodostettiin kymmenen 
opiskelijaryhmää, joissa kussakin on 
seitsemästä kahdeksaan opiskelijaa 
ja yksi mentori. Ryhmissä on opis-
kelijoita kaikista puolustushaaroista. 
Hetero geenisesti muodostetuissa ryh-
missä jokainen jäsen tuo ryhmään oman 
asiantuntijuutensa ja omat vahvuutensa. 

Mentorointi alkaa ryhmäytymisellä, 
eli iltapäivän kestävällä tilaisuudella, 
jossa mentoreilla ja opiskelijoilla on 
tilaisuus tutustua toisiinsa sekä sopia 
ryhmän toimintatavoista ja tavoitteis-
ta. Varsinainen mentorointi toteutetaan 
seitsemässä ryhmän ja mentorien kes-
keisessä tapaamisessa, joissa käsitellään 
kutakin tapaamista varten etukäteen 

laadittuja johtamisen teemoja komen-
tajuuden näkökulmasta. 

Tapaamissa käsiteltyjä teemoja ovat 
olleet komentajan rooli operatiivisessa 
suunnittelussa ja toimeenpanossa, viran-
omaisyhteistyössä, upseerikasvatukses-
sa sekä kansainvälisessä toiminnassa. 
Tulevan elokuun viimeisen tapaamisen 
teemana on yhteenvetomainen aihe 
”Eväitä työelämään”. 

Mentorointitapaamisten teemat ja 
kulloiseenkin tapaamiseen liittyvät eri-
tyiskysymykset on lähetetty osallistu-
jille noin kuukautta ennen tapaamista. 
Myös tapaamisten välillä heidän on 
ollut mahdollista pitää keskenään yh-
teyttä sähköpostin tai Puolustusvoimien 
verkko-oppimisympäristön avulla. 

Keskustelujen lisäksi opiskelijoita 
on innostettu hyödyntämään tapaamisis-
ta saatuja ajatuksia ylläpitämällä omaa 
muistiota komentajuutta käsittelevistä 
asioista. Muistiot ovat henkilökohtaisia, 
ja ne jäävät opiskelijoille itselleen tueksi 
ja tulevissa työtehtävissä käytettäviksi.

Pilotoinnista  
myönteistä palautetta

Opiskelijat ja mentorit antoivat välipa-
lautteen kokemuksistaan marraskuussa 
2016, johon mennessä heillä oli ollut 

neljä tapaamista. Palaute käsiteltiin 
yhdessä viidennen mentoritapaamisen 
yhteydessä. 

Molemmat osapuolet pitivät erityi-
sen myönteisenä asiana tapaamisten 
avointa, hyvähenkistä ja vuorovai-
kutteista ilmapiiriä. Toisena yhteisenä 
hyvänä asiana nousi esiin se, että ku-
hunkin mentoritapaamiseen varattu noin 
viiden tunnin aika oli mahdollistanut 
teeman laaja-alaisen pohdinnan sekä 
teorian että käytännön näkökulmasta. 
Tapaamisissa oli voitu käsitellä vaikei-
takin asioita. 

Opiskelijat olivat tyytyväisiä myös 
siihen, että teemat olivat ajankohtaisia 
ja ne liittyivät hyvin muiden opintojen 
sisältöön. Tämä oli edesauttanut ko-
mentajuuden pohtimista ja siten tuke-
nut ja syventänyt asioiden oppimista. 

Maanpuolustuskorkeakoulun yleisesikunta-
upseerikurssilla aloitettiin mentoritoiminnan pilotointi 

syksyllä 2015. Mentoreiksi kutsuttiin kymmenen 
kenraalin tai everstin arvossa palvellutta evp-

upseeria, joilla on laaja kokemus Puolustusvoimista tai 
Rajavartiolaitoksesta. Heidän joukossaan on edustajia 

kaikista puolustushaaroista.
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   Mentorit puolestaan olivat tyytyväisiä 
opiskelijoiden aktiivisuuteen, mikä on 
mahdollistanut antoisat keskustelut – ja 
antanut mentoreillekin uusia ajatuksia. 

 Kehittämiskohteiksi molemmat 
osapuolet totesivat sen, että tapaami-
siin tulisi valmistautua vieläkin ak-
tiivisemmin. Myös henkilökohtaista 
mentorointia toivottiin lisää. Harkit-
tavaksi esitettiin myös mahdollisuut-
ta kierrättää mentoreita eri ryhmissä, 
samoin kuin tapaamisten siirtämistä 
luokkatiloista esimerkiksi joidenkin 
harjoitusten yhteyteen. 

Opiskelijoiden mielestä komenta-
juuden lisäksi tapaamisissa voitaisiin 
käsitellä yleisemminkin nuoren yleis-
esikuntaupseerin tehtäviä – kaikillahan 
ei tule olemaan mahdollisuutta edetä 
urallaan komentajatehtäviin. Erityisesti 
opiskelijoita tuntui kiinnostavan se, mil-
laisia odotuksia komentajilla on nuorille 
yleisesikuntaupseereille. 

Kokeilusta käyttöön

Palautteen tarkastelun jälkeen Johtami-
sen- ja sotilaspedagogiikan laitos teki 
yhdessä Jatkotutkinto-osaston kanssa 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoril-
le esityksen siirtymisestä mentoroinnin 
pilotoinnista käyttöönottoon. Rehtori 
hyväksyi esityksen ja teki joulukuussa 
2016 päätöksen mentoritoiminnan käyt-
töönotosta yleisesikuntaupseerikurssilla. 

Seuraavan yleisesikuntakurssin 
mentorointisuunnitelma on tätä kirjoi-
tettaessa jo hyväksyntää vaille valmis. 
Se on sovitettu kurssin opetusohjel-
maan vuosille 2017–2019. Nykyiset 
mentorit ovat halukkaita jatkamaan 
tehtävässään, mikä mahdollistaa hyvin 
toiminnan kehittämisen pienin askelin. 
Kehittämiskohteena on muun muassa 
henkilö kohtaisen mentoroinnin lisäämi-
nen. Tavoitteen saavuttamisessa tärke-
ää on luoda mentorin ja mentoroitavien 
välille läheinen ja luottamuksellinen 
suhde. Uskon, että työkalut tähän ovat 
jo olemassa.

Everstiluutnantti Eero Svanberg on 
johtamisen opetusryhmän johtajana 
Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Vuorovaikutteista 
keskustelua vaikeistakin 

asioista

Yksi yleisesikuntaupseerikurssin 
kymmenestä mentorista on prikaati-
kenraali Jukka Ojala, joka jäi reserviin 
puolustusvoimien komentopäällikön 
tehtävästä. Hän kertoo olleensa jo 
alusta alkaen kiinnostunut tarjotusta 
mentorointitehtävästä.

– Vastasin Maanpuolustuskorkea-
koulun tiedusteluun myöntävästi. 
Innostukseni syynä oli halu tutus-
tua minua sukupolvea nuorempiin 
upseereihin ja heidän ajatteluunsa. 
Onhan kyse upseeriveljistä ja -sisa-
rista, jotka tulevaisuudessa kantavat 
vastuun maanpuolustuksen ja koko-
naisturvallisuuden keskeisistä tehtä-
vistä, toteaa Ojala.

Prikaatikenraali Ojalan mukaan 
mentorointikeskustelujen parasta 
antia on vuorovaikutteisuus.

– Keskustelut kuljettavat meidät 
elämän ja upseerina olemisen perim-
mäisiin kysymyksiin ja arvovalintoi-
hin. Mitä enemmän avaamme omia 
kokemuksiamme ja haasteellisiakin 
elämäntilanteita, sitä vapautuneem-
pia keskustelut ovat. Henkilökohtaiset 
näkemykset ja kannanotot syventävät 
keskusteluja ja luovat niihin luotta-
muksellisen ilmapiirin.

Tapaaminen käynnistyy päivän 
 aiheeseen johdattavalla lyhyellä 
opiskelija-alustuksella. 

– Maukkaimpia hetkiä ovat tar-
jonneet pureutumiset ongelmakohtiin, 
joissa näkemyksemme ovat jakau-
tuneet. On ollut hienoa huomata, 
että asioiden kriittinen tarkastelu ja 

 kyseenalaistaminen sekä perustelui-
den peräänkuuluttaminen kumpuavat 
luontevalla tavalla ryhmän sisältä. 

Ojala on havainnut, että teoria-
opinnot ovat antaneet opiskelijoille 
hyvän tietoperustan käsiteltäviin asi-
oihin. 

– Puolustusvoimissa tehtyjen rat-
kaisujen taustalla on toimintaympä-
ristöön suhteutettu tilanteenarviointi, 
jota vasten päätökset on tehty. Etenkin 
menneinä vuosikymmeninä päätösten 
perusteluja ei aina ole dokumentoitu 
riittävästi. Mentorin kokemusperäi-
selle tietämykselle asioiden taustoista 
tuntuu ilmiselvästi olevan kysyntää. 

– Myös mentorin omat johtamis-
kokemukset komentajatehtävistä 
virittävät ajattelua ja syventävät kes-
kustelua, korostaa Ojala.

Hänen mielestään mentorointia 
kannattaa jatkaa, jos opiskelijat ko-
kevat hyötyvänsä siitä. 

– Opiskelijoiden rehellinen pa-
laute mentoritoiminnasta on tärke-
ää, hehän ovat toiminnan keskiössä, 
Ojala toteaa.

– Samalla on kuitenkin myön-
nettävä, ettei myöskään mentori jää 
toiminnassa osattomaksi. Älyllinen 
keskustelu haastavista aiheista hyvä-
henkisessä upseerijoukossa on men-
torille nautinnollinen ja opettavainen 
tapahtuma. Tästäkin näkökulmasta 
yleisesikuntaupseerikurssin mento-
rointi on lupaava hanke – jopa niin 
lupaava, että olen valmis sitoutumaan 
siihen myös jatkossa, lupaa prikaati-
kenraali Jukka Ojala. 

Hannu Liimatta
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Opettaessa oppii myös itse

Kadettien mentoritoiminta käynnistyi 
noin kymmenen vuotta sitten osana 
silloin uudistettuja sotatieteiden kan-
didaatin johtamisen opintoja. 

– Mentoritoiminnan voi sanoa jo 
vakiinnuttaneen asemansa osana ka-
dettien opiskelukokemusta, toteaa 
kapteeni Mikko Streng, joka palvelee 
johtamisen opettajana Maanpuolustus-
korkeakoulun johtamisen ja sotilaspe-
dagogiikan laitoksessa. 

Viimeisimmässä tutkintouudistuk-
sessa kadettien opetuksessa siirryttiin 
oppiainepohjaisesta opetussuunnitel-
masta ilmiöpohjaiseen opetukseen. 
Opinnot toteutetaan moduuleina, joihin 
kuuluu opintojaksoja eri oppiaineista. 
Moduulin opetukseen osallistuu omien 
oppiaineidensa kautta eri tieteenaloja 
edustavia laitoksia. 

– Uusi tutkintorakenne toi mu-
kanaan muutoksia myös mentori-
toimintaan. Johtamisen opiskelua 
sisältyy moneen eri moduuliin, ja ne 
ovat jakautuneet pitkälle aikavälille. 
Mentoritoiminta aloitetaan kadettien 
ensimmäisten opintojen alkaessa syk-
syllä ja sitä jatketaan ensimmäisen 
opiskeluvuoden kevääseen, toteaa 
kapteeni Streng. 

Kadetit muodostavat opintojensa 
alussa noin kymmenen opiskelijan 
ryhmiä, jotka pysyvät samoina kaikissa 
opinnoissa. Kullakin ryhmällä on yksi 
tai kaksi mentoria, ja he ovat mukana 
erikseen sovituilla luennoilla ja har-
joituksissa. Tämän jälkeen ryhmät 
kokoontuvat keskusteluihin, joiden 
tarkoituksena on syventää luennoilla 
tai harjoituksissa opittua sisältöä. 

– Pienissä ryhmissä kadetit ovat 
avoimessa vuorovaikutuksessa tois-
tensa ja oman mentorinsa kanssa. 
Keskusteluissa opiskelijat laajentavat 
ymmärrystään opiskeltavista asioista ja 
saavat uusia näkökulmia ajatteluunsa. 
Mentori tuo keskusteluun oman koke-
muksensa ja näkemyksensä. Ohjauksen 
ja tuen lisäksi hänen rooliinsa kuuluu 
myös kadettien haastaminen kehittäväl-
lä tavalla. Lisäksi mentori on antanut 
ryhmänsä kadeteille henkilökohtais-
ta palautetta ryhmässä toimimisesta, 
Streng kertoo.   

Kadetit ovat kokeneet mentorien 
ohjauksella toteutetut ryhmäkeskus-
telut ja palautteen tärkeäksi osaksi 
oppimistaan. Kokeneina vanhempina 
kadettiupseereina mentoreilla on tärkeä 
osa uraansa aloittavan kadetin kasva-
misessa upseeriksi. 

Strengin mukaan tulevaisuus tuo 
mentoritoimintaan uusia mielenkiin-
toisia vaihtoehtoja. Tähän mennessä 
mentorointi on liittynyt ainoastaan joh-
tamisen oppiainekohtaisiin opintoihin. 

– Moduuleiksi järjestetty opetus 
tarjoaa mahdollisuuden soveltaa men-
torointia johtamisen lisäksi myös 
muiden oppiaineiden opiskelussa. 
Kokeiluja on jo tehty sotilaspedago-
giikassa, hän sanoo.

Kadettien opetukseen tarvitaan 
vuosittain noin kaksikymmentä men-
toria, jotka kaikki ovat reservissä olevia 
ja tehtävään sitoutuneita kadettiupsee-
reja. 

– Toiminnasta kiinnostuneille 
järjestetään vuosittain toukokuussa 
infotilaisuus, jossa esitellään mento-
ritoimintaa ja kadettikurssin opintoja. 
Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden harki-
ta mentoriksi ryhtymistä ennen sitovaa 
päätöstä. 

Mentoreiksi valikoituneille järjes-
tetään lisäksi erillinen valmennustilai-
suus ennen mentoroinnin alkamista. 
Kausi päätetään yhteiseen palauteti-
laisuuteen keväällä. 

– Opettajana tiedän, että opetta-
essaan oppii aina myös itse. Samaa 
voinee sanoa myös mentorina toimimi-
sesta, summaa kapteeni Mikko Streng.

Kadettien mentoroinnista  
jo paljon kokemuksia
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Tutkittua tietoa 
mentoroinnista

Sotatieteiden maisterikurssilla  
6 opiskeleva yliluutnantti Anni Num-
mela laatii kuluvan vuoden syksyllä 
julkistettavaa pro gradu -tutkielmaa 
Mentorointi kadettien johtamisen opin-
noissa. Sen tavoitteena on selvittää, 
millaisia kokemuksia kadetit, heidän 
mentorinsa sekä toimintaa ohjaava 
aine laitos ovat mentoroinnista saaneet. 

– Tavoitteenani on lisätä ymmärrys-
tä toiminnan hyödyistä sekä asioista, 
jotka tulevaisuudessa tulisi ottaa huo-
mioon mentorointia järjestettäessä, 
sanoo Nummela. 

Hänen mukaansa haastatteluihin 
perustuvista tutkimustuloksista on ha-
vaittavissa, että Maanpuolustuskorkea-
koulussa mentorointi nähdään ajattelua 
stimuloivana, oppimista ohjaavana ja 
henkilökohtaiseen kasvuun pyrkivänä 
toimintana. 

– Mentorin persoonallinen ohja-
usote parantaa oppimista, eikä men-
torointiin ole olemassa yhtä toimivaa 
ja kaikille sopivaa konseptia. Onnis-
tumisen edellytyksenä on molemmin-
puolinen luottamus, joka takaa kaikille 
tasavertaiset lähtökohdat oppimiseen. 
Tärkeää on myös osapuolten yhteinen 
käsitys toiminnan tavoitteista ja pää-
määristä, Nummela toteaa.

Tutkimuksessa selvitetään myös 
mentoroinnin haasteita, jotka voidaan 

jakaa yhtäältä käytännön järjestelyihin 
ja toisaalta ryhmäkeskustelutilanteisiin 
liittyviin haasteisiin.

– Käytännön järjestelyjen haasteik-
si nähtiin mentoroinnin jakautuminen 
pitkälle aikavälille, kadettien ajoittain 
epäselvä ohjeistus, valmistavan mate-
riaalin puuttuminen sekä mentorien 
rekrytointi. 

Ryhmäkeskustelujen haasteik-
si nousivat eroavuudet mentorien ja 
kadettien persoonallisuudessa sekä 
joissakin tapauksissa myös kadettien 
aktiivisuuden puute. Nummela kui-
tenkin korostaa, että suuria haasteita 
mentoroinnissa ei koettu olevan, vaan 
kokonaisuudessaan siihen oltiin varsin 
tyytyväisiä.

– Mentorit saivat haastatteluissa 
kiitosta motivaatiostaan ja aidosta 
kiinnostuksestaan kannustaa kadetteja. 
Kadettien puolestaan todettiin olevan 
aktiivisia ja fiksuja nuoria, jotka innos-
tivat toiminnallaan myös mentoreita. 

– Mentorin tulee olla kokemuksil-
taan ja taustoiltaan arvovaltainen sekä 
persoonaltaan helposti lähestyttävä ja 
sosiaalinen henkilö, joka tulee kaikkien 
kanssa hyvin toimeen. Hänen toimin-
nassaan korostuu taito ohjata ryhmä-
keskustelua sopivan aktiivisella tavalla. 
Kadeteilta puolestaan odotettiin aktii-
visuutta, motivoituneisuutta ja halua 
oppia. Ilmapiirin rakentumiseen vai-
kuttavat yhdessä sovitut ja hyväksytyt 
pelisäännöt, ryhmän kokoonpano sekä 

ryhmäkiinteys. Myös mentori on osa 
ryhmää ja sen ryhmäkiinteyttä, luet-
telee Nummela. 

Yliluutnantti Nummela toteaa, 
että mentorointi näyttää laajentavan 
kadettien käsitystä upseerin uran mo-
nipuolisuudesta. Kadetit saavat oppia 
johtamisesta käytännön kokemusten 
kautta. Mentorit puolestaan saavat 
mentoroinnista uusia näkökulmia joh-
tamisen tarkasteluun.

Tutkimuksen keskeinen johtopää-
tös on, että mentoroinnista hyötyvät 
kaikki osapuolet sekä oppimisen että 
kasvatuksen näkökulmasta. Mento-
rointi kehittää vuorovaikutustaitoja, 
ja sen avulla kaikki saadaan osal-
listumaan oppi miseen. Se vahvis-
taa osaltaan myös kadettiupseerien 
ammatti- identiteettiä, yhteisiä arvoja 
ja perinteitä sekä yhteenkuuluvuutta. 

– Mentorit pitivät erityisen tärkeinä 
paitsi yhteyttä Puolustusvoimin myös 
vuorovaikutussuhdetta nuoriin ihmi-
siin. He kokivat olevansa hyödyksi 
jakaessaan työuransa aikana muodos-
tunutta ammattitaitoa tuleville upsee-
reille. 

– Mentoroinnin avulla aikaisem-
man sukupolven arvokas henkinen 
pääoma on mahdollista siirtää organi-
saation hyödyksi tulevaisuutta varten, 
tiivistää yliluutnantti Anni Nummela.
 
Hannu Liimatta
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Kylkiraudan numerossa 1/2017 
Limnéll perää jokaisen suo-
malaisen ääntä ja mielipidet-

tä. Esitän tässä oman, vaihtoehtoisen 
tapani hahmottaa Suomen ideaa. Sitä 
ei tule nähdä moitteena vaan aihepiiriä 
vahvistavina ajatuksina.

Liikkeelle käsitteistä

Limnéllin artikkeli antaa hyvin positiivi-
sen ja hienon kuvan Suomen tulevaisuu-
den tarinasta. Päästäkseni sisään kirjassa 
esiintyneisiin käsitteisiin – idea, brändi, 
luovuus, innovatiivisuus, tarina ja identi-
teetti – selvitin itselleni, mitä yleiskieles-
sä noilla käsitteillä tarkoitetaan. 

Idealla tarkoitetaan oivallusta, uutta 
ajatusta ja pulman ratkaisua. Brändi taas 
on tavaramerkin, kuten tässä Suomen, 
ympärille muodostunut positiivinen 
maine. Brändiä voi pitää lähinnä loppu-
tuloksena (outcome). Luovuus on oleel-
linen osa innovatiivisuutta. Se tuottaa 
uusia ideoita. Ideoista ei kuitenkaan ole 
hyötyä, ellei niitä toteuteta käytännös-
sä.  Identiteetti tarkoittaa psykologiassa 
ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. 
Laajempana käsitteenä identiteetti on 
 dynaaminen, ja sitä voidaan tarkastella 
erilaisista näkökulmista. Tarinalla voi-
daan määrittää suuntaa, johon organisaa-
tio on menossa. 

Tutkiskellessani näiden käsitteiden 
avulla Limnéllin toimittamaa kirjaa 
päädyin näkemykseen, että kirjan  
27 kirjoittajaa kuvasivat lähinnä Suomen 
ympärille muodostunutta positiivisesta 

mainetta, brändiä. Kirjassa hyvin kuva-
tun Suomen brändin pohjalta olisi ollut-
kin hyvä jatkaa innovointia siitä, millä 
tavoin tuo brändi avataan Suomen tule-
vaisuuden tarinaan liittyviksi ideoiksi. 

Tuon kaltainen työ olisi vaatinut 
 uudenlaisia oivalluksia ja ajatuksia edes-
sämme olevien pulmien, ongelmien ja 
kysymysten ratkaisemiseksi. Samassa 
yhteydessä olisi hahmottunut tarinan 
 punainen lanka, joka olisi kantanut tari-
naa eteenpäin ja antanut sille lisää kaiku-
pohjaa. Näin olisi vältytty myös toistoilta. 

Nykyisessä maailmantilanteessa 
kaipaamme uusia ideoita tuottavaa inno-
vatiivisuutta. Poliitikot, yritysjohtajat, 
korkeat virkamiehet ja työmarkkina-
johtajat kertovat julkisuudessa arvos-
tavansa innovaattoreita. Arkielämässä 
he kuitenkin katselevat mieluummin 
omista lähtökohdistaan arvostamiaan ja 
tottelevaisia ”ratsuja ravaamassa tarkoin 
aidatuissa pilttuissaan”.

Oikeita kysymyksiä 
ideoiden tuottamiseksi

Suomalaisten luottamus tieteeseen on 
vankkaa. Suomen uusin nobelisti Bengt 
Holmström on todennut, että tärkeintä 
tieteessä ovat oikeat kysymykset (Hel-
singin Sanomat 23.3.2016). Meneillään 
olevan yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
murroksen aikana edessämme on aina-
kin kolmen tyyppisiä ongelmia ja kysy-
myksiä. Ensinnäkin on ongelmia, joiden 
ratkaisemiseen on jo olemassa kaavat. 
Toiseksi on ongelmia, joiden ratkaisemi-

nen vaatii uusien kaavojen kehittämistä. 
Lisäksi on ongelmia, joihin kaavaa ei 
voida luoda, koska ongelmat ovat moni-
mutkaisia ja ne sisältävät vaikeasti mää-
riteltäviä vuorovaikutussuhteita. 

Tarvitaanko esimerkiksi tulevaisuu-
den robotisoituvassa maailmassa enää 
ihmisiä kaavamaiseen ja yksinkertaiseen 
työhön? Ihminen kykenee nyt luomaan 
koneälyn, joka pystyy kehittämään 
kaavan ja ratkaisemaan myös itse ongel-
man. Koneäly ja robotit eivät kuitenkaan 
kykene vastaamaan monimutkaisimpiin 
kaavattomiin ongelmiin. Mitkä ovat ne 
kysymykset, jotka liittyvät näihin ongel-
miin? Vastaukset kysymyksiin saattaisi-
vat tuottaa innovatiivisia ideoita.

Euroopan unioni luotiin toisen maa-
ilmansodan jälkeen takaamaan rauha ja 
vapaus Euroopassa. Emme kai suoma-
laisina ja eurooppalaisina päästä tuota 
hienoa ideaa karkaamaan? Viittaamal-
la presidentti Koiviston näkemykseen 
Suomen ideasta, voitaisiin kysyä: voiko 
Suomi vaikuttaa siihen, että rauha, itse-

Ilkka Puukka

Jarno Limnéllin toimittaman kirjan Suomen idea paras 
idea on siinä, että se on tehty. Käsiini sattui jo vuosia 

sitten presidentti Mauno Koiviston kirja Venäjän 
ideasta. Moskovassa Koivistolta kysyttiin, mikä on 

Suomen idea? Historiamme valossa varsin osuva vastaus 
kuului: ”Säilyminen hengissä kansakuntana”. 

Teksti: Ilkka Puukka

Puhtaat kädet  
– lämmin sydän – kylmä pää
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määräämisoikeus ja vapaus säilyvät 
Suomessa, Euroopassa ja maailmalla? 
Kysymykset liittyvät turbulenttiseen 
maailmaan pakolaisineen ja maahan-
muuttajineen. Taas on etsittävä vastauk-
sia ja niiden perusteella ideoita.

Punaiseksi langaksi 
humaaninen ihmis- ja 

yksilökeskeisyys 

Tarkastelemmepa mitä tahansa toimintaa 
missä tahansa maailmankolkassa, niin 
kaiken takana on aina ihminen. Viime 
kädessä kaiken toiminnan keskiössä on 
yksilö. Ei yritys, yhteisö, kansakunta tai 
maanosa ole luova, vaan sitä ovat niissä 
toimivat ihmiset. Suomen ideaa ja siihen 
liittyvää tarinaa kehitettäessä on lähdet-
tävä liikkeelle ihmisestä.

 Demokraattista yhteiskuntaa ei saa 
ohjata voittajien ehdoilla. Myös häviäjien 
kärsimyksiä on kyettävä lievittämään. 
Yhteisössä elävien ihmisryhmien todel-
lisuudet eivät saa eriytyä entistä kauem-
maksi toisistaan. Häviäjistä ei saa tehdä 
kertakäyttöihmisiä. Tärkeäksi kysymyk-
seksi muodostuu, kuinka voittajat voivat 
auttaa häviäjiä?

Humaaninen lähestymistapa ongel-
miin ja siitä ammentavat yhteiskunta-
tieteet on syytä nostaa arvoonsa. Niistä 
saattaa löytyä ratkaisuja ongelmiin, joihin 
ei ole mahdollista luoda ratkaisukaavaa. 
Humaanista lähestymistapaa tarvitaan 
varmistamaan, että käytämme tekno-
logiaa ja robotisaatiota tavalla, joka 
 oikeasti hyödyntää ihmistä, yksilöä. 

Ihmisen tekemä työ on tällä hetkellä 
verotuksen kohteena, usein rankemmin 
kuin pääoma. 

Kysymys kuuluu, merkitseekö ko-
neiden ja robottien lisääntyminen tu-
levaisuudessa sitä, että myös robotteja 
ryhdytään verottamaan? Olemassa ole-
vaan tilanteeseen jääminen merkitsee 
 taloudellisen hyödyn valumista robottien 
tekijöille, käyttäjille ja niiden omistajille 
Samalla ristiriitoja aiheuttavat tuloerot 
jatkavat kasvuaan ja vaikuttavat vaaran-
tavasti yhteiskunnan vakauteen. 

Arvoina puhtaat kädet, 
lämmin sydän ja kylmä pää

Länsimaisissa arvoissa yksilöä pyritään 
lainsäädännön avulla suojaamaan kol-
lektiivilta ja vahvemmalta osapuolelta. 
Lakien ja säädösten tulee palvella ihmis-

tä, ei vain niiden laatijoita ja vallankäyt-
täjiä. Nyt monissa, jopa eurooppalaisissa 
valtioissa, vallassaolijat pyrkivät suo-
jaamaan valtaansa yksilöltä lainsää-
däntötoimin. Vain yhteisesti hyväksytyt 
kansalliset ja kansainväliset pelisäännöt 
turvaavat Suomen kaltaisen pienen maan 
turvallisuuden ja vakauden. Mitkä ovat 
niitä ideoita, joilla turvallisuutta tältä osin 
voidaan kehittää?  

Ei liene kovinkaan väärä arvio, että 
edustuksellinen demokratia on joutu-
nut hyökkäyksen kohteeksi. Joissakin 
 Euroopan maissa kaivataan vahvoja, 
lähes diktatorisia johtajia. Itsenäisenä ja 
itseään kunnioittavana valtiona Suomen 
tulee pitää kiinni omista arvoistaan. 

Puhtaat kädet merkitsevät laillisuu-

den periaatteen kunnioittamista, rehelli-
syyttä, rehtiyttä ja luottamusta. Lämmin 
sydän tarkoittaa inhimillisyyttä, ihmisten 
arvostamista, auttamista ja huolenpitoa 
sekä ihmisoikeuksien puolustamista. 
Kylmä pää merkitsee hyvää harkinta-
kykyä paineen alaisena ristiriitatilanteis-
sa. Ottamalla käyttöön edellä mainitut 
humaanit arvot, vapautuu samalla valtava 
määrä voimavaroja maailman laajuisesti 
ja oman yhteisömme hyväksi.

Ennakointi 
kehittämisen lähtökohdaksi

Tässä esitetyt näkemykset Suomen 
 ideasta perustuvat humaaniin ajatteluun. 
Se lähtee ihmisestä, yksilöstä, inhimilli-
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syydestä ja suvaitsevaisuudesta. Idean 
suuri kuva koostuu ihmisten ja kansa-
kuntien vapaudesta, itsemääräämisoikeu-
desta, konfliktien estämisestä ja niiden 
hallinnasta. 

Yhden asian liikkeiden puheissa 
esiintyvä yksipuolinen kritiikki ei ole 
faktoista lähtevää, aitoa kritiikkiä. Se 
lähinnä osoittaa myötäelämisen kyvyn 
puutetta. Totuus ja yksilön ihmisarvon 
kunnioitus ovat keskeisessä asemassa 
myötäelämisen puutetta torjuttaessa. 

Tulevaisuuteen tähtäävässä toimin-
nassa siirtyminen ”joko–tai”-toiminta-
mallista ”sekä–että”-malliin ei enää 
riitä. Nopeasti muuttuvassa toimin-
taympäristössä tarvitaan ”ennakoinnin 
mallia”. Ennakoiminen ei ole ennusta-

mista. Täsmällisten ja yksityiskohtaisten 
ennusteiden laatiminen on mahdotonta. 
Ennakoinnilla pyritään hahmottamaan 
vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Se on 
jatkuvaa toimintaa ja erottamaton osa 
päätöksentekoa. 

Kansainvälisessä toimintaympäris-
tössä Suomen keskeisenä ideana on toi-
miminen rauhaan ja vapauteen liittyvien 
arvojen puolustajana. Konfliktien ja risti-
riitojen estäminen sekä niiden hallinta on 
laaja kokonaisuus, joka lähtee liikkeel-
le yksilöiden välisten erimielisyyksien 
 käsittelystä ja päätyy kansainvälisten 
kriisien hallintaan. 

Konfliktien hallinnan menettely-
tapoja on kehitettävä myös työelämässä. 
Yhteistoimintamenettely ei ole nimensä 

veroinen menettelytapa. Se on lähinnä 
yhteistoiminnan irvikuva ja pelotejär-
jestelmä. 

Turvallisuuden jakaminen sisäi-
seen ja ulkoiseen turvallisuuteen ei ole 
nykyaikaa eikä ainakaan tulevaisuutta. 
Kysymyksessä on kaiken kattava koko-
naisturvallisuus. Turvallisuudesta vastaa-
vien toimijoiden organisointi tavalla tai 
toisella ”yhtenäisen katon alle” saattaisi 
olla yksi ratkaisu.

Luontoon, kulttuuriin ja tekno-
logiaan liittyvien arvojen ja käytäntöjen 
yhdistäminen muodostavat idean, johon 
Suomella on olemassa hyvät vaikutus-
mahdollisuudet. Käytäntöjä ei saa pitää 
toisensa sulkevina tekijöinä. Suomen 
puheenjohtajuus arktisissa asioissa 
 kuluvana vuonna saattaa olla yksi mah-
dollisuuksia ideoiden kehittämiselle. 

Yksi, parhaillaan kovan keskustelun 
alainen esimerkki kuvaa sitä, mihin ke-
hittämishanke väärästä päästä lähtiessään 
saattaa johtaa. Kysymys on sosiaali-  ja 
terveydenhuollon uudistamisesta. Pe-
rustavaa laatua oleva ydinkysymys 
sote- uudistuksessa on: kuinka ihminen, 
yksilö, saa sosiaali- ja terveyspalvelut 
juuri silloin, kun hän niitä kipeimmin tar-
vitsee?  Liikkeelle on kuitenkin lähdetty 
maakunnista, sote-alueista ja -keskuk-
sista, hallinnon uudistamisesta, valin-
nanvapaudesta ja julkisten palveluiden 
yhtiöittämisestä. 

Organisaatiorakenteet ja bisnes-
politiikka tuntuvat kurkistelevan hank-
keen kaikissa käänteissä. Uudistuksessa 
ihmisen eli yksilön tulee olla kaiken toi-
minnan keskiössä. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestelyissä ei saa silloin 
mennä aluepolitiikka, rakenteet, orga-
nisointi ja liiketoiminta edellä. Humaa-
ni lähestymistapa merkitsee sitä, että 
 peruskysymys olisi tullut pilkkoa yksi-
löön liittyviksi alakysymyksiksi ja sitä 
kautta vasta ideoida rakenteita ja muita 
tarvittavia kokonaisuuksia.      

 Ihmisryhmien todellisuudet eivät 
saa ajautua enää entistä kauemmaksi 
toisistaan!

Ilkka Puukka on yleisesikuntaeversti  
evp, puolustusasiainneuvos ja valtio-
tieteiden tohtori. 
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Pyry oli sekarakenteinen, alatasoi-
nen ja kahden pilotin peräkkäin 
istuttava harjoitushävittäjä. Se 

oli jonkin verran kimurantti lennettä-
vä, sillä kone ”tarjosi herkästi siipeä” 
varsinkin silloin, kun sillä lennettiin 
kahden hengen miehistöllä. 

Pyry täytti kuitenkin tehtävänsä. 
Se opetti lento-oppilaita lentämään 
siten, että siirtyminen vaativien sota-
koneidemme ohjaimiin kävi joutuisasti 
tilanteessa, jossa taivaallamme jo tois-
tamiseen riehui ilmisota.

Vuosina 1939–1941 Valtion Lento-
konetehtaalta valmistui noin kahdessa-
kymmenessä kuukaudessa 41 Pyryä. 
Niistä pääosa toimi koulukoneina 
Kauhavalla elokuusta 1942 syyskuun 
1961 loppuun. Lentosotakoulun Kilta 
asetti syksyllä 2016 ensimmäisen Pyry- 
koneen (PY-1) kunniapaikalle Kauhavan 
Lentokonepuiston uudenuutu kaiseen 
vitriiniin.

Pyry putosi  
– kaksi pilottia kuoli

Pyryillä lennettiin paljon. Niille sattui 
lukuisia kolhuja, mutta myös pahoja 
onnettomuuksia, joista useat vaativat 
yhden ja muutamat kahden pilotin 
hengen. Onnettomuus, joka on jäänyt 
kirjoittajan, tuolloisen koulupojan, hata-
raan muistiin, tapahtui 9. kesäkuuta 
1949 Vaasan lentokentällä.

Nelikoneinen Pyry-parvi starttasi 
suorittamaan alueella pidetyn sotahar-
joituksen lentotehtävää. Parvea johti 
kadetti Armas Päiviö opettajanaan 
luutnantti Carl Åke Roos, joka valvoi 
lentoa Päiviön ohjaaman PY-10:n taka-
ohjaamossa. Vänrikki Matti Antikainen 
PY-16:lla, vänrikit Vilho Lukkarinen 
ja Alfred Wan PY-23:lla sekä vänrikki 
Matti Wikman PY-7:llä nousivat ilmaan 
heti johtokoneen perään.

Sää huononi nopeasti, ja heti 
 koneiden pyörien irrottua kiitotiestä 
tiheä pintasumu peitti koko kenttäalu-
een. Johtokone joutui pilveen jo 50–80 
metrin korkeudessa. Se yritti jyrkällä 
kaarrolla palata kentälle, mutta ”syök-
syi vasen siipi edellä maahan kuin kivi, 
moottorin käydessä loppuun asti” ja vei 
molemmat pilotit surman suuhun.    

Parven muutkin koneet yrittivät 
kääntyä takaisin, mutta ainoastaan 
vänrikki Antikainen, sittemmin kap-
teeni evp ja liikennelentäjä, onnistui 
laskeutumaan lähtökentälle. Vänrikit 
Wikman, Lukkarinen ja Wan laskeu-
tuivat Kauhavalle.

Tuttuja ohjaajia

Matkustin ensimmäisen kerran yksin 
junalla Kauhavalta Kurikkaan. Kauha-
valla asuva lähinaapurimme Erkki Meri-
kallio, sittemmin etevä sydänkirurgi, 
sekä Ilmasotakoulun Carl Åke Roos 

ottivat samoina päivinä osaa Kurikassa 
järjestettyihin juoksukilpailuihin. 

Tätini, joka oli jonkin verran huolis-
saan paluumatkastani, kysyi näiltä Kau-
havan Wisaa edustaneilta urheilijoilta 
apua matkustusongelmaani ja sai kuin 
saikin heidät ottamaan minut valvon-
taansa. Matka meni hienosti istuessani 
ihailemieni urheilijoiden vieressä koko 
junamatkan. Ei ehtinyt kulua vuotta-
kaan, kun matkakumppanini Carl Åke 
Roos oli jo vainaja.

Kauhavalle lentäneen PY-26:n vän-
rikki Vilho Lukkarinen taas oli partiolip-
pukuntamme johtaja. Erään partioleirin 
iltanuotiota valmistellessamme ylitsem-
me lensi Stieglitz-kaksitaso, josta pudo-
tettiin viestikapula. Siihen oli sitaistu 
Villen viesti iltanuotiolla luettavaksi.

  PY-26:n toinen lentäjä, Alfred Wan, 
oli adoptoitu poikasena Pohjois-Kiinan 
Harbinista Suomeen. Opin tuntemaan 
hänet ollessani kesällä 1962 kadettina 
Ilmatorjuntakoulussa. 

Eräänä perjantaina yhteyslentuees-
sa ohjaajana palvellut hyvä tuttavani 

Pyry oli Ilmavoimien kotimainen koulukone, joka 
muistutti ilmiasultaan jonkin verran hollantilaista Fokker 
D 21 -rintamahävittäjää. Tuskin kokonaan erehtyy, jos 

olettaa Pyryn suunnittelusta päävastuun kantaneen 
tekniikan tohtori Arvo Ylisen vertailleenkin koneita 

juuri sillä silmällä.

Seppo Takamaa

Teksti: Seppo Takamaa

Pyry  
oli upea lentokone
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sotilas mestari Aulis Rosenlöf soitti mi-
nulle ja ilmoitti Saab Safirin starttaavan 
pikapuoliin Kauhavalle. Koneessa olisi 
paikka minulle. Santahaminasta Mal-
mille selviydyttyäni näin Safirin seiso-
van platalla. 

Minua lyhyempi herrasmies oli 
pukeutumassa siviiliasustaan lento-
sotilaaksi, jota osasin aivan oikein ka-
rahteerata majuriksi. Laskuvarjo päälle 
ja laukku vöillä kiinni takaistuimelle, 
minkä jälkeen päästiin pikapikaa start-
taamaan upeaan lentosäähän. Purje-
lennon harrastajana sain hetkittäin olla 
myös Safirin ohjaimissa.

Majuri Ali Wan (1922–2006) palve-
li tuolloin Kauhavalla sijainneen Ilma-
voimien Teknillisen koulun johtajana. 
Kerrotaan, että hänen laskeutuessaan 
1950-luvulla Uttiin konetta vastaanotta-
nut lentokonemekaanikko tiedusteli so-
tilaallisen hienovaraisesti ulkonäöltään 
eksoottisen näköisen lentäjän kotimaata.

Vaasasta Kauhavalle PY-7:llä 
lentänyt vänrikki Matti Wikman oli 
 Kadettikurssi 30:n ainoa lentokadetti. 
Tietäessäni nykyään Tuusulassa asuvan 
upseerin valokuvausharrastuksesta 
pyysin häneltä valokuvia Kauhavalle 
pystyttämäämme Lentäjät Kauhavalla 
-näyttelyyn. 

Eräässä Wikmanin lähettämäs-
sä hienossa värivalokuvassa on Pyry, 
jonka siivellä seisoo lentäjäasuinen luut-
nantti Dick Karlsson. Tuolloin hän oli 

lapsenkasvoinen vaasalaispoika, joka 
sittemmin loukkaantui vakavasti Gnat-
onnettomuudessa.

Pyryn maahansyöksy 
järkytti pitäjäämme

Sähkölaitevika ja moottorin runsas öl-
jyttäminen pakottivat Oulusta Poriin 
matkalla olleen PY-8:n laskeutumaan 
Kauhavalle, jonne kone oli tuona perjan-
taina jätettävä. Ilmasotakoulun vääpeli 
Leo Kihlman korjasi sähkövian ja huolsi 
konetta, johon saataisiin varaosia vasta 
maanantaina. 

Ohjaajakersantti Asko Visa, len-
täjämajuri evp Paavo Visan poika, sai 
esimieheltään 3. heinäkuuta 1961 luvan 
koelentää porilaisten koneen. Taka-
ohjaamoonsa hän otti vääpeli Veijo 
Kihlmanin.

Lennolla Visa teki silminnäkijöiden 
kertoman mukaan ”vaakakierteitä ja sil-
mukoita sekä 2–3 kierrosta käsittänei-
tä syöksykierteitä”. Eräässä vaiheessa 
Pyryn nopeus laski liian pieneksi, jol-
loin kone joutui syöksykierteeseen ja 
putosi Kortesjärven Fräntilänkylän suo-
peräiseen maastoon. Molemmat lentäjät 
 tulivat tiensä päähän.

Asko Veikko Visa oli 22-vuotias 
poika mies, mutta häntä kymmenen 
vuotta vanhempi Leo Viljo Kihlman oli 
naimisissa. Hänen kauhavalaissyntyinen 
Maija-Liisa-vaimonsa jäi yksin perheen 

viiden lapsen kanssa. Lapset menestyi-
vät elämässään hyvin, sillä perheen 
molemmat tyttäret valmistuivat hyviin 
ammatteihin ja kolme poikaa opiskelivat 
diplomi-insinööreiksi.

Yksi pojista, Hannu, palveli varus-
miehenä kirjoittajan komentamassa 
Oulun Ilmatorjuntapatteristossa, kävi 
RUK:n ja pestautui Puolustusvoimiin 
insinööriupseeriksi. Syksyllä 2016 hän 
siirtyi reserviin insinöörieverstin teh-
tävästä.   

Ammattimiestemme 
Pyry-kokemuksia

Kauhavan taivaalla Pyryjä näkyi päivit-
täin. Niiden ”monisooninen”, jo kaukaa 
tunnistettava moottoriääni teki aina 
vaikutuksen. Äänen voimakkuudessa 
sen voitti vain Kauhavan juhannuslen-
tonäytöksissä vielä 1950-luvun alku-
vuosinakin matalalla pyyhältäneiden 
Messerschmitt-parien korviahuumaava, 
pirunmoinen meteli.

Eräässä lentonäytöksessä Ilmaso-
takoulun lennonopettajat esittivät 
taitolentoa kuuden Pyryn osastolla ja 
”pyärähyttivät komiat vaakakiärtehet”, 
kuten lentomestari Mauno Fräntilä 
(1917–2009) on rehevällä kauhavalais-
murteellaan muistellut.

Joitakin vuosia sitten keskustelin 
Pyrystä everstiluutnantti evp Tauno 
Kankaan (1919–2014) kanssa. Hän piti 
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PY-35 viimeisellä koululennollaan syyskuussa 1961.
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Pyryä hyvänä jatkokoulutuskoneena ja 
varsin mukavana lentää, kun sen lento-
tilat eri korkeuksilla ja varsinkin laskus-
sa, oli oppinut hallitsemaan. 

Palvelusuransa lentokonemekaa-
nikkona tehnyt Matti Kangas ynnäsi 
pyynnöstäni isänsä Pyry-lennot, joita 
oli peräti 405 kappaletta. Lentoaikaa 
niistä oli kertynyt kaikkiaan 268 tuntia. 
PY-1:llä Kangas oli lentänyt 11 kertaa, 
joista hän oli kirjannut lentopäiväkir-
jaansa 10 tuntia.

Everstiluutnantti evp Antti Uotila 
kertoo lentäneensä Pyryllä 147 tuntia, 
joista PY-1:llä 14 tuntia 30 minuuttia. 
Uotilankin mielestä Pyryllä piti olla las-
kussa tarkkana. Kun Pyry varustettiin 
12 kilon painoisella radiolla, muuttu-
nut painopiste teki koneesta entistäkin 
kiikkerämmän.

Kauhavan lentokonemekaanikot 
eivät muistele Pyryä pahalla. Sitä oli 
helppo huoltaa, vaikka useat lentotoi-
minnassa nurjahtaneet laskutelineet, 
päistään ruhjoutuneet siivenkärjet sekä 
potkurien vaihdot teettivät joskus run-
saasti töitä. 

Wright Whirlwind -moottori apu-
laitteineen oli varmatoiminen eikä 

aiheuttanut isoja ongelmia. Jokin me-
talliosa saattoi väsyä jossakin mootto-
rin yhdeksästä sylinteristä, mutta se tuli 
monesti korjatuksi Ilmasotakoulun omin 
toimenpitein.

Erään Kauhavalta Malmille len-
täneen Pyryn ”matkamekaanikko” 
Rainer Kuutti kertoi saaneensa koneen 
ohjaajaupseerilta käskyn laittaa kone 
seuraavaksi aamuksi lentokuntoon ja 
suorittaa lämmityskäyttö. Apulaista 
vieraalla kentällä ei ollut saatavilla, 
mutta ei hätää. Kuomu auki ja hyppäys 
istumaan vasemman siiven ja rungon 
tyveen. Inertiakampi käteen ja reipas 
pyöritys, jonka jälkeen reipas hyppy oh-
jaamoon ja kontakt (sytytysvirta päälle), 
jolloin moottori pyörähti käyntiin.

Ilmasotakoulun Pyryjen 
viimeiset lennot

Pyryjen historioista ilmenee PY-1:n 
olleen Kauhavalla vuoden 1942 elo-
kuusta alkaen seitsemän eripituista 
jaksoa. Karhumäki Oy:n lentokone-
korjaamolla suoritetun peruskorjauksen 
jälkeen kone luovutettiin toukokuussa 
1960 kelirikkoleiriä Utissa pitäneen 

Ilma sotakoulun ohjaajakurssin käyt-
töön. 

Heti seuraavana päivänä eräs ohjaa-
jaoppilas laski konevanhuksen nokka 
edellä kiitotiehen. Siihen kaputtiin päät-
tyi PY-1:n maineikas palvelus. Kone jäi 
Uttiin, jossa se poistettiin konevahvuu-
desta 1. syyskuuta 1962. Tuolloin sillä 
oli lennetty 2 222 tuntia ja 25 minuuttia.

Ilmasotakoulun viimeisen Pyry-len-
non lensi koulun johtaja, eversti Reino 
Turkki (1913–1968), perämiehenään 
yliluutnantti Pentti Kauko (1934–1982), 
14. heinäkuuta 1962. Lennon päätyttyä 
PY-35 nostettiin – kaikkensa antanee-
na ja 1 999 tuntia lentäneenä – muis-
tomerkiksi reilun kivenheiton päähän 
”ykköshallista” ja kivennakkaaman 
päähän Ilmasotakoulun tuolloisesta 
soti laskodista.

Summa summarum: Pyry oli upea 
lentokone!

 
Seppo Takamaa on yleisesikunta-

everstiluutnantti evp. Hän on kirjoit-
tanut Kauhavalan seudulta lähtöisin 
olleista lentäjistä omakustannusteoksen 
Sotalentäjät. 
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä? 
Yleisesikuntaupseerin arvomerkit

Kenraalien ja muiden yleisesi-
kuntaupseerien virkapuvun 
kauluslaattojen punainen tun-

nusväri on kansainvälistä perua. 

Jo ensimmäisen maailmansodan 
aikaan tummanpunaista väriä käytettiin 
yleisesikuntien kenraalien tunnuksissa 
ainakin Saksan ja Turkin asevoimien 
virkapuvuissa. Myös Isolla-Britannial-
la on ollut jo yli vuosisadan ajan käy-
tössään kenraaleille ja yleisesikunnille 
kuuluva punainen väri. 

Suomen yleisesikunta sai värin 
käyttöönsä vuoden 1918 heinäkuus-
sa. Tuolloin värin tosin määriteltiin 
olevan ”vaalean vaarainpunainen”. 
Siitä lähtien vaaraimenpunainen väri 
on Suomessa säilynyt muuttumatto-
mana kenraalien, Yleisesikunnan ja 
yleisesikuntaupseerien tunnusvärinä. 

Heraldisen ruusun asento kau-
luslaatassa ja epoleteissa on tarkoin 
määrätty. Arvomerkit kiinnitetään 
kauluslaattaan sen pituussuuntaiselle 
keskiviivalle. Heraldiset ruusut kiin-
nitetään kauluslaattaan siten, että terä-
lehti on suoraan ylöspäin ja verholehti 
alaspäin. 

Maastotakissa m/05 heraldinen 
ruusu kiinnitetään rintapielessä ole-
vaan tarrapohjaan. Olkalaatoissa ja 
-epoleteissa heraldinen suuntaustaso 
on käsivartta lähinnä oleva alareuna, ja 
maastotakin arvomerkissä se on tarran 
alareuna. 

Pukeutuminen ja arvotunnusten 
kantaminen ovat herkkä taiteenlaji.

Marko Palokangas
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Suomi 100 vuotta –  
kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa
Kadettikunnan  
tavoitetila 2027

Kadettikunnan ja kadettipiirien sekä 
Kylkiraudan strategia- ja viestintä-
seminaari järjestettiin 19.–21. touko-
kuuta Kadettikunnan puheenjohtajan, 
prikaatikenraali Kim Mattssonin joh-
dolla Tallinnassa. Strategisen ajattelun 
herättäjänä toimi eversti Kari-Pekka 
Rannikko. 

Kolmen eri skenaarion perusteel-
la seminaarin osallistujat pohtivat 
toiminta ympäristössä tapahtuvien muu-
tosten vaikutusta Kadettikunnan tavoite-
tilaan ja tehtäviin. Työryhmätyöskentely 
onnistui erittäin hyvin, koska kadettipii-
rit olivat valmistautuneet strategia-semi-
naariin laatimalla piirikohtaiset sisäisen 
toimintaympäristön SWOT-analyysit 
kuluneen talven aikana. 

Kylkiraudan toimitus ja Kadetti-
kunnan viestintäjaosto osallistuivat 
seminaariin ja pohtivat Kadettikunnan 
viestintästrategiaa ja viestinnän kehit-
tämistä. 

Seuraavaksi Kadettikunnan halli-
tus jatkaa strategiaprosessin toteutta-
mista kesän ja syksyn aikana ja laatii 
 Kadettikunnan tavoitetilan 2027. 
 Kadettikunnan strategia-analyysi laa-
ditaan kolmen vuoden välein, jolloin 
katseet kohdistetaan kymmen vuoden 
päähän. Analyysin tukena ovat Kadetti-
kunnan jäsenistön arvotutkimus vuodel-
ta 2012 ja viestintä- ja järjestötutkimus 
vuodelta 2013 sekä viestinnän kehittä-
mistutkimus vuodelta 2015. 

Strategiaseminaarin tärkeimpiä ha-
vaintoja on luettavissa tämän lehden 
Puheenjohtajan näkymiä -palstalla.

kylmasota.fi

Kadettikunta julkisti laajan Suomi kyl-
mässä sodassa -oppimisalustan kevät-
kokouksen yhteydessä 1. huhtikuuta 
Kankaanpäässä. Verkkosivusto on val-
mistettu yhteistoiminnassa Opetushal-
lituksen ja Historian ja yhteiskuntaopin 
opettajien liiton kanssa. 

Tietopankki tukee maamme koulu-
jen historian ja yhteiskuntaopin opetusta, 
ja se toimii myös avoimena tietopank-
kina kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Tietopankki toimii myös äly puhelimilla 
ja mobiililaitteilla. Tietopankki käsittää 
yli tuhat kuvitettua tietosivua. 

Tietopankin käsikirjoittajana on toi-
minut eversti, valtiotieteen tohtori Pekka 
Visuri ja asiantuntijana kenraalimajuri, 
valtiotieteen tohtori Pertti Salminen. 

Hankkeen toteuttamisen ovat mah-
dollistaneet Maanpuolustuksen kanna-
tussäätiö, Puolustusvoimien Tukisäätiö, 
Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Uuden 
Päivän rahasto, URLUS-Säätiö, Sota-
vahinkosäätiö ja Lotta Svärd Säätiö. 
Kadettikunta ry esittää kunnioittavat 
kiitokset hankkeen tukijoille. 

Tervetuloa tutustumaan Suomi kyl-
mässä sodassa -tietopankkiin osoittees-
sa www.kylmasota.fi.  

Tutkimustietoa tulossa

Kadettikunnan maanpuolustusaatteel-
lisiin tilaisuuksiin on osallistunut vuo-
desta 1975 alkaen jo yli 2,7 miljoonaa 
henkilöä, joista noin miljoona on ollut 
koululaisia ja yli 66 000 opettajaa. Ti-
laisuuksia on järjestetty lähes 30 000. 

Kadettikunta turvallisuuspoliitti-
sena toimijana -kirjahanke on eden-
nyt hyvin, ja kasvatustieteiden tohtori 
Kaisa-Maria Tölli on saanut 160-sivui-
sen tutkimuksen käsikirjoituksen val-
miiksi. Tutkimuksen pääkysymyksenä 
on ollut: Mikä on ollut Kadettikunnan 
rooli Suomen maanpuolustushengen 
puolustajana 1960-luvulta nykypäi-
vään? Luvassa on mielenkiintoista 
luettavaa. 

Kadettikunta 100 vuotta 

Kadettikunnan 100-vuotiskirjan sisäl-
lön suunnittelu on täydessä käynnis-
sä. Kirjatoimikunnan puheen johtajana 
toimii kenraalimajuri Juha-Pekka 
 Liikola. Tavoitteena on tutkimus- ja 
kirjoitustyön käynnistäminen kuluvan 
syksyn aikana. 

Julkaisu tulee sisältämään Kadetti-
kunnan järjestöhistorian lisäksi kadetti-
elämään ja kadettiupseeriuteen liittyviä 
keskeisimpiä teemoja alkaen arvoista ja 
perinteistä. Artikkeleiden kirjoittajiksi 
rekrytoidaan kadettiveljiä ja -sisaria. 
Voit osallistua kirjan sisällön ideoin-

tiin lähettämällä artikkeleiden aihe- 
ehdotuksia allekirjoittaneelle.

Tulevia tapahtumia

Kadettikurssien ja kadettipiirien välinen 
golfmestaruus ratkaistaan Kaaderigol-
fissa 1.–2. elokuuta Tuusulassa. Kokoa 
kolmen hengen joukkue kurssiltasi ja 
tule kisaan mukaan! 

Kadettikunta ja Suomen Sotatie-
teellinen Seura järjestävät yhteistoimin-
nassa turvallisuuspolitiikan seminaarin 
21. syyskuuta Helsingissä. Seminaarin 
teemana on Suomen turvallisuuspoli-
tiikka muutosten pyörteissä. 

Perinteiset ja suositut Kaaderi-
tanssiaiset järjestetään perjantaina  
27. lokakuuta Santahaminassa. Kokoa 
kadettikurssiltasi pöytäkunta ja tule 
mukaan tanssiaisiin ja juhlistamaan 
100-vuotista Suomea.

Onnittelut

Toivotan onnea ja menestystä elokuus-
sa valmistuville 101. Kadettikurssin ja 
84. Merikadettikurssin kadettiveljille ja 
-sisarille. Valmistumisen myötä siirrytte 
Kadettitoverikunnasta alueellisiin kadet-
tipiireihin, jotka ottavat teidät vastaan.

Constantem decorat honor –  
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter (at)kadettikunta 
facebook.com/kadettikunta
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Kadettikunta ry:n syyskokous

Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Helsingissä Maanpuolustuskurssien Maneesissa 
(Maneesikatu 6, Helsinki)  lauantaina 28. lokakuuta 2017 kello 12.00 alkaen.  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat ja jäsenten Kadettikunnan hallituk-
selle kirjallisesti neljä viikkoa ennen kokousta lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja 
kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan jäsenet. Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla 
valtakirjalla on sallittu.

Syyskokouspäivän ohjelma

  9.30–10.00  Saapuminen tilaisuuteen

10.00–10.35  Ajankohtainen esitelmä

  Tauko

10.45–11.15  Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkintojen luovuttaminen

11.15–12.00  Tauko ja kahvitarjoilu

12.00–   Sääntömääräinen syyskokous

Kokouksen jälkeen kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille tai heidän edustajilleen jär-
jestetään lounas- ja neuvottelutilaisuus, joka päättyy kello 16:een mennessä.

Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 19. lokakuuta 
2017 ensisijaisesti Kadettikunnan verkkosivulla www.kadettikunta.fi olevalla ilmoittautumis-
lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen kadettikunta(at)kadettikunta.fi tai puhelimitse 
09 490 759.

Tervetuloa joukolla päättämään yhteisistä Kadettikunnan asioista!

Kadettikunnan hallitus 

  

Oikaisuja
Kylkiraudan numeron 1/2017 artikkeliin Räätälöityä koulutusta paikallispataljoonille oli valitet-
tavasti lipsahtanut kaksikin virhettä. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vapaaehtoisille kurs-
seille hakeutuu vuosittain 23 000 reserviläistä, ei 2 300 kuten lehden sivulla 32 virheellisesti 

oli ilmoitettu. Samalla sivulla kuvalähteeksi merkitty MPK ry on vanhentunut tieto, sillä vuoden 
2008 alusta alkaen Maanpuolustuskoulutusyhdistys on ollut julkisoikeudellinen yhdistys.  

Toimitus pahoittelee virheitä.

Kadettikunnan toimisto on kesätauolla 26.6.–11.8.2017.
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Kadettikunnan sääntömääräi-
nen kevätkokous pidettiin 
Niinisalossa Tykistökoulun 

tiloissa lauantaina 1. huhtikuuta 2017. 
Kokouk sessa oli läsnä 31 Kadettikun-
nan jäsentä. Edellisen kerran Kadetti-
kunta kokoontui Niinisalossa vuonna 
1999. 

Kokousta edelsi perjantai-iltana 
järjestetty veljespäivällinen paikallisen 
maaseutumatkailuyrityksen ravintolan 
Pettu-Eerikin hovissa Kankaanpään 
Venesjärvellä. Veljespäivälliselle osal-
listui Pohjois-Satakunnan kadettipiirin 
hallituksen jäseniä ja kokousedustajia 
tutustuen pohjoissatakuntalaiseen pe-
rinnepäivälliseen ja nauttien sen ”Nah-
kurin orsilla”.

Kevätkokouspäivä aloitettiin kun-
nianosoituksella reserviupseerikoulu-
tuksen muistomerkillä, jossa laskettiin 
seppele prikaatikenraali Kim Matts-
sonin johdolla. Muistomerkkiin on 
kirjattu, että Niinisalossa koulutettiin 
sotien aikana 16 037 reserviupseeria, 
joista kaatui 9 184 ja haavoittui 8 736.

Kunnianosoi tuksen jä lkeen 
kokous edustajat siirtyivät Tykistö-
koulun tiloihin päiväjuhlaan. Siihen 
osallistui 60 henkilöä. Tilaisuuden 

avasi Pohjois-Satakunnan  kadettipiirin 
puheen johtaja, majuri Esa Koivu toi-
vottaen kutsuvieraat ja jäsenet terve-
tulleiksi Niinisaloon. 

Kadettikunnan tervehdyksen esitti 
puheenjohtaja, prikaatikenraali Kim 
Mattsson kertoen Kadettikunnan oh-
jelmasta maamme 100-vuotisjuhla-
vuonna. Kankaanpään kaupungin 
tervehdyksen toi kaupunginjohtaja 
Mika Hatanpää, ja Porin prikaatin ter-
veiset esitti prikaatin komentaja, evers-
ti Rami Saari todeten muiden muassa 
suomalaisten kriisinhallintajoukkojen 
juuri ottaneen vastuun ranskalaiselta 
osastolta Libanonissa. 

Päiväjuhlan esitelmän piti puolus-
tusvoimien valmiuspäällikkö, prikaati-
kenraali Markku Myllykangas, joka 
käsitteli tuoretta puolustusselontekoa 
ja sen vaikutusta maamme puolustus-
kyvyn kehittämiselle.

Suomi kylmässä sodassa 
-verkkosivusto

Eversti, valtiotieteen tohtori Pekka 
Visuri esitteli juhlayleisölle Kadetti-
kunnan uusimman Suomi kylmässä 
sodassa -tietopankin, joka avattiin 

kokouspäivänä internetissä testikäyt-
töön osoitteessa www.kylmasota.fi. 
Tietopankki on valmistettu maamme 
koulujen historian ja yhteiskuntaopin 
opetuksen tueksi yhteistoiminnassa 
Opetushallituksen ja Historian ja yh-
teiskuntaopin opettajien liiton kanssa. 
Tietopankki toimii myös yleisenä tieto-
lähteenä kaikille asiasta kiinnostuneil-
le. Tietopankin sisältöasiantuntijana on 
toiminut kenraalimajuri, valtiotieteen 
tohtori Pertti Salminen.

Rajaupseerista Vuoden 
kadettiupseeriksi 

Päiväjuhlassa julkistettiin Kadetti-
kunnan hallituksen nimeämä Vuoden 
kadettiupseeri, joka on 30-vuotias 
Rajavartiolaitoksessa palveleva yli-
luutnantti Petri Lehtinen Helsingin 
kadettipiiristä. Lehtinen on valmistu-
nut 95. Kadettikurssilta vuonna 2011 
ja opiskelee sotatieteiden maisterikurs-
silla Maanpuolustuskorkeakoulussa. 

Valintapäätöksen perusteluissa 
mainittiin muun muassa, että Lehti-
nen on osoittanut suurta sitoutumista 
ja korkeaa ammattitaitoa sekä toiminut 
esimerkillisenä kadettiupseerina kehit-
täen kadettipiirinsä toimintaa. Lehtisel-
le luovutettiin Maanpuolustusrahaston  
1 000 euron stipendi ja hänen nimen-
sä kirjataan Kadettikunnan Kultaiseen 
kirjaan.

Puolustusvoimain 
komentajalle ansiomitali 

miekkojen kera

Vuoden kadettiupseerin julkistamisen 
jälkeen luovutettiin puolustusminis-
teri Jussi Niinistön 27. tammikuuta 
2017 myöntämät Kadettikunnan an-
siomitalit. Kadettikunnan ansiomitalin 
miekkojen kera saivat kenraali Jarmo 
Lindberg (Helsinki), kenraaliluutnant-
ti Arto Räty (Helsinki), majuri Pentti 
Lantta (Lahti), majuri Folke Nordman 
(Vaasa). 

Kadettikunnan ansiomitalin saivat 
prikaatikenraali Asko Kilpinen (Helsin-
ki), eversti Tommi Haapala (Hämeen-

Pohjois-Satakunnan kadettipiiri  
isännöi kevätkokouksen

Kunnianosoitus reserviupseerikoulutuksen muistomerkillä 
 Kadettikunnan puheenjohtajan johdolla. Seppeleen kantajana toimi 
luutnantti Ville Kinnari.
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kohtaisen yleisöseminaarisarjan, jonka 
aiheena oli ”Kyber kaikkialla – mitä 
sinun tulee tietää?” Seminaariluennot 
olivat seurattavissa suorina lähetyksinä 
internetissä ja myöhemmin katsottavis-
sa videoina. 

Kadettikunnan verkkosivuille ja tie-
topankkeihin kohdistui viime vuonna 
yli kymmenenmiljoonaa tietohakua. 
Suosituin tietopankki oli Veteraanien 
perintö, johon kohdistui yli kaksi ja 
puolimiljoonaa tietohakua. Kylkirau-
dan verkkolehden sivusto oli yllättävän 
suuren kiinnostuksen kohteena lähes 
kahdellamiljoonalla tietohaulla.

Kadettikunnan jäsenmäärän todet-
tiin pysyneen vakaana. Kadettikun-
nassa oli viime vuoden lopussa 5 445 
jäsentä, joista 2 308 oli evp-upseereja 
ja 3 137 aktiivipalveluksessa olevia 
upseereja tai Maanpuolustuskorkea-
koulussa opiskelevia kadetteja.

Voinemme yhtyä lämpimiin kii-
toksiin vieraanvaraisuudesta Porin 
prikaatille ja Pohjois-Satakunnan 
 kadettipiirille hyvin valmistellusta ja 
toteutetusta kevätkokousviikonlopusta 
Satakunnassa.

Pääsihteeri

järjestetty päivä- ja iltajuhla. Todettiin, 
että puolustusvoimain komentaja, ken-
raali Jarmo Lindberg ja rajavartiolai-
toksen päällikkö kenraaliluutnantti 
Jaakko Kaukanen sekä puolustusmi-
nisteriön kansliapäällikkö Jukka Juusti 
ovat vierailleet Kadettikunnassa ja tu-
tustuneet Kadettikunnan toimintaan.

Turvallisuuspoliittiseen keskus-
teluun osallistuttiin muiden muassa 
järjestämällä turvallisuuspolitiikan se-
minaari ”Pohjoiskalotti osana Pohjolan 
turvallisuutta”. Seminaari järjestettiin 
yhteistoiminnassa Suomen Sotatieteel-
lisen Seuran kanssa. Koulujen opetuk-
sen ja turvallisuuspoliittisen tietouden 
jakamisen tueksi avattiin uusi Turval-
lisuuspolitiikan tietopankki osoitteessa 
www.turpopankki.fi.

Kyberluentosarja

Kadettipiirien maanpuolustusaat-
teellinen toiminta on ollut edelleen 
aktiivista, ja piirien tai yksittäisten 
kadettiupseerien järjestämiin tilai-
suuksiin osallistui viime vuonna 42 490 
opettajaa, koululaista tai muuta kansa-
laista. Kadettipiirien maanpuolustus-
aatteellisiin tilaisuuksiin on osallistunut 
1970-luvulta alkaen jo 2,6 miljoonaa 
henkilöä, joista noin miljoona on kou-
lulaisia. 

Keski-Suomen kadettipiiri järjesti 
Jyväskylän yliopiston informaatio-
teknologian tiedekunnan kanssa ajan-

linna), eversti Mika Kalliomaa (Lohja), 
eversti Hannu Liimatta (Hyvinkää), 
eversti Pertti Posti (Hämeenlinna), 
everstiluutnantti Janne Hakaniemi 
(Hämeenkyrö), everstiluutnantti Martti 
Koivula (Järvenpää), komentaja Janne 
Huusko (Säkylä), majuri Henrikki 
Haapamäki (Tampere), majuri Sauli 
Karjunen (Kankaanpää), majuri Timo 
Kauranen (Janakkala), majuri Mikko 
Lehto (Huittinen), kapteeni Asko Mäki 
(Kankaanpää), kapteeni Ville Tolva-
nen (Lahti), yliluutnantti Petri Lehti-
nen (Helsinki), puheenjohtaja Peter 
Fagernäs (Helsinki), seurakunta neuvos 
Mikko Sakari Laukkonen (Kankaan-
pää), teollisuusneuvos Matti Aarno 
Olavi Niemi (Sastamala), vuorineu-
vos Simo Toivo Mikael Palokangas 
(Säkylä), sotilaslakimies, oikeustieteen 
lisensiaatti Kari Takamaa (Helsinki).

Tilaisuuden päätteeksi Kadettikun-
nan puheenjohtaja kiitti Kankaanpään 
kaupunkia myönteisestä suhtautumi-
sesta maanpuolustukseen ja luovutti 
Kankaanpään kaupungille Kadettikun-
nan standaarin ja Upseerimatrikkelin, 
jotka otti vastaan kaupunginjohtaja 
Mika Hatanpää. Puheenjohtaja kiitti 
Porin prikaatia vieraanvaraisuudesta 
ja luovutti Porin prikaatille Kadetti-
kunnan standaarin ja Upseerimatrik-
kelin, jotka otti vastaan Porin prikaatin 
komentaja Rami Saari. Puheenjohtaja 
kiitti valmiuspäällikköä mielenkiin-
toisesta esitelmästä ja luovutti pri-
kaatikenraali Markku Myllykankaalle 
Upseerimatrikkelin.

Tilaisuuden jälkeen juhlaväki siirtyi 
lounaalle varuskuntaravintola Falko-
nettiin.

Lounaan jälkeen pidettiin kevät-
kokous, jonka puheenjohtajiksi valittiin 
Kim Mattsson ja Esa Koivu. Puheen-
johtaja kutsui sihteeriksi Kadettikun-
nan pääsihteerin. 

Järjestäytymisen jälkeen vietet-
tiin hiljainen hetki 55:n vuoden 2016 
aikana kuolleen kadetti upseerin muis-
ton kunnioittamiseksi. 

Kevätkokouksessa käsiteltiin ja 
vahvistettiin yksimielisesti hallituksen 
valmistelemat vuosikertomus ja tilin-
päätös sekä myönnettiin tilivelvollisille 
vastuuvapaus tilivuodelta 2016.

Kokouksessa todettiin vuoden 2016 
olleen täyspainoinen Kadettikunnan 
95-vuotisjuhlavuosi, jonka tärkeimpä-
nä veljestapahtumana oli Kouvolassa 

Kadettikunnan puheenjohtaja, prikaatikenraali Kim Mattsson ojenta-
massa ansiomitalia miekkojen kera majuri Pentti Lantalle.
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Petri Lehtinen vuoden kadettiupseeriksi

Kadettikunnan hallitus nimesi 
vuoden kadettiupseeriksi 
yliluutnantti Petri Lehtisen 

Helsingin kadettipiiristä.  Rajavartiolai-
toksessa palveleva Lehtinen on syntynyt 
vuonna 1987 Maskussa ja valmistunut 
upseeriksi 95. Kadettikurssilta vuonna 
2011. Hän opiskelee parhaillaan sotatie-
teiden maisterin tutkintoa Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa. 

Alun perin Lehtisestä ei pitänyt tulla 
upseeria vaan lääkäri. Lukion jälkeen 
hän sai opiskelupaikan Turun yliopis-
ton matemaattis-luonnontieteellisestä 
tiedekunnasta. Sieltä hänen oli varus-
miespalvelun jälkeen tarkoitus hakea 
opiskelemaan lääketieteelliseen tiede-
kuntaan, mutta toisin kuitenkin kävi. 

 – Suoritin varusmiespalvelukse-
ni Utin jääkärirykmentin laskuvarjo-
jääkärikomppaniassa. Utin hienous oli 
siinä, että koko saapumiserä palvelee 
vuoden yhdessä – erottamattomasti. 
Tunsimme toisemme ja luotimme toi-
siimme. Ryhmän taistelijat valitsivat 
minut johtajakseen. Ensimmäistä kertaa 
elämässäni minut valittiin esimieheksi, 
jonka oli omalla toiminnallaan lunas-
tettava muiden odotukset ja asemansa 
johtajana. 

– Pyrin tekemään parhaani, jotta 
ryhmäni kykeni toteuttamaan tehtävän-
sä. Rakensin johtajuuteni esimerkilli-
syyden, alaisten tasapuolisen kohtelun 
ja luottamuksen pohjalta, kertoo Leh-
tinen.

Ryhmän jäsenet ehdottivat Lehtisel-
le upseerin ammattia. 

– Heidän rohkaisemanaan päätin ha-
keutua Maanpuolustuskorkeakouluun, 
ja siitä alkoi urani upseerina. Tunnen 
nyt olevani kutsumusammatissa, jossa 
minun ei tarvitse esittää mitään roolia, 
vaan olla oma määrätietoinen itseni ja 
lunastaa oman toimintani kautta alais-
teni luottamus jokaisena päivänä. Aivan 
kuten jo varusmiesaikana olin asettanut 
tavoitteekseni, hän toteaa.

Kaikkia kadettiupseereja yhdis-
täväksi tekijäksi Lehtinen nimeää 
yhteisen perustan, joka on luotu Maan-
puolustuskorkeakoulussa. 

– Vertaisin Kadettikoulua autokou-
luun. Ensin opiskellaan yhteiset pe-
rusteet ja niihin soveltuvat käytänteet 
tulevia työtehtäviä varten. Autokoulu 

päättyy ajotutkintoon ja ajokorttiin, 
 upseerin tutkinto johtaa kadettilupauk-
seen ja upseeriksi ylentämiseen. 
Kummassakaan tapauksessa koulun 
suorittanut ei ole vielä ammattilainen, 
vaan sellaiseksi hän kehittyy vasta 
päästyään soveltamaan ja toteuttamaan 
opittuja asioita käytännössä. Upseeriksi 
valmistuminen on luottamuksen osoitus 
siitä, että nuorukainen on kykenevä toi-
mimaan upseerin tehtävissä. Nöyryys 
ja tahto itsensä kehittämiseen tulee 
säilyttää mielessä myös valmistumisen 
jälkeen, muotoilee Lehtinen.

Kysyttäessä, mitä Lehtinen pitää 
erityisen tärkeänä upseeriudessa, hän 
nostaa jälleen päällimmäisinä esiin jo 
ryhmän johtajana sisäistämänsä amma-
tilliset arvot. Tasapuolisuuden kohdalla 
hän kuitenkin korostaa, ettei se tarkoita 
samaa kuin tasajako. Esimiehen on tun-
nistettava alaistensa vahvuudet ja osatta-
va jakaa työtehtävät näiden vahvuuksien 
perusteella. Jos alaiselta puuttuu jokin 
osaaminen, esimiehen vastuulla on huo-
lehtia, että alainen hankkii puuttuvan 
taidon. 

– Mainitut arvot, yhdistettynä omaan 
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ammattitaitoon ja yhteistyökykyyn sekä 
työyhteisössä että sidosryhmien kanssa, 
muodostavat mielestäni sellaisen koko-
naisuuden, jonka avulla upseeri kykenee 
parhaiten saavuttamaan tavoitteensa, 
hän summaa.

Lehtinen toteaa, että isänä perheen 
jäsenien hyvinvointi ja turvallisuus ovat 
hänelle tärkeimmät asiat elämässä. Sen 
jälkeen tulevat yleinen onnellisuus, tur-
vallisuus sekä oman elämän hallinta. 

–  Onnellisuudeksi lasken elämän-
ilon ja henkisten vastoinkäymisten vält-
tämisen. Turvallisuus koostuu monista 
erilaisista tekijöistä, joihin jokainen 
pystyy myös itse vaikuttamaan päi-
vittäisillä päätöksillään. Oman elämän 
hallintaa kuuluu henkisen ja fyysisen 
terveyden ylläpito, itsensä kehittäminen 
ja asetettujen tavoitteiden saavuttami-
nen.

Toiminnan Helsingin kadettipiirin 
sihteerinä Lehtinen toteaa olevan mer-
kittävä osa hänen elämäänsä, vaikka 
tehtävä vaatiikin vapaa-ajan käyttämistä 
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 

– On hienoa, että on olemassa 
 Kadettikunnan organisaatio, joka tuo eri 
aikoina valmistuneita kadettiupseereita 
yhteen ja mahdollistaa mielekkään toi-
minnan yhdessä muiden kadettiveljien 

kanssa. Ilmapiiri Helsingin kadettipiirin 
tapahtumissa on avoin ja lämminhen-
kinen. On mahtavaa, että vanhemmat 
 upseerit ottavat nuoret upseerit huo-
mioon tasa-arvoisina kadettiveljinä ja 
-sisarina. Kadettipiirien ja Kadettikun-
nan toiminta saattaa osaltaan edesauttaa 
myös työelämän kannalta hyödyllisten 
kontaktien syntymistä, toteaa Lehtinen. 

Hän nostaa esiin myös turvalli-
suusympäristön jatkuvan muutoksen, 
jossa niin sisäinen kuin ulkoinenkin 
kehitys ovat viime aikoina edenneet 
entistä huolestuttavampaan suuntaan. 
Lehtisen mielestä upseereilla on oma 
roolinsa kansalaisten turvallisuuden 
tunteen säilyttämisessä. 

– En tarkoita, että kenenkään tulisi 
lähteä virkapuvussaan kylille tepastele-
maan. On vain oltava entistä valmiimpi 
vastaamaan perustellusti turvallisuuteen 
liittyviin kysymyksiin ja kyettävä kes-
kustelemaan niistä asiantuntevasti ja 
totuudenmukaisesti, hän sanoo.

Kysyttäessä, mitä terveisiä tuoreella 
vuoden kadettiupseerilla on vanhem-
mille upseereille, hän haluaa ensiksi 
kiittää heitä tehdystä työstä yhteiskun-
nan turvallisuuden ja Suomen nuorison 
kasvatuksen hyväksi. 

– Ilman määrätietoista työsken-
telyänne Suomen turvallisuusympäristö 
ja yhteiskunta saattaisivat olla hyvinkin 
toisenlaisia. Toivoisin teiltä vielä jatkos-
sakin tahtoa ja viitseliäisyyttä siirtää 
ammattitaitoanne eteenpäin nuorille 
upseereille. Näin ketju pysyy katkea-
mattomana! 

Tervehdyksenä nuoremmille up-
seereille Lehtinen haluaa muistuttaa 
ihmisen lähes rajattomista voimava-
roista. Hän siteeraa Mark Twainia: ”It´s 
not the size of the dog in the fight, it´s 
the size of the fight in the dog.” Tällä 
hän haluaa ilmaista, että työuralla tai 
elämässä yleisemminkin eteen tulevat 
haasteet ja vaikeudet ovat juuri niin 
mahdottomia kuin henkilö itse mieltää 
niiden olevan. Todellisuudessa kaikki 
tavoitteet ja päämäärät ovat saavutetta-
vissa, jos itse niin päättää. 

– Kaikki lähtee omista päätöksistä ja 
tahtotilasta. Arvioisin upseerien olevan 
keskimääräistä kykenevämpiä tekemään 
omaa toimintaansa ohjaavia päätöksiä ja 
noudattamaan niitä suunnitelmallisesti. 
Välillä on kuitenkin hyvä pysähtyä miet-
timään, mitä kannattaa tehdä kyetäkseen 
täyttämään velvollisuutensa ilman että 
omaa perhettä tai lähimmäisiä joutuu 
asettamaan toissijaiseen asemaan.
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Kaaderitanssiaiset järjestetään 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
perinteisessä Juhlasaliraken-

nuksessa Santahaminassa perjantaina 
27. lokakuuta 2017. Tilaisuus on avoin 
kaikille Kadettikunnan jäsenille puoli-
soineen. Tavoitteena on jatkaa kadetti-
upseerien vuosittaista tapahtumaa, jossa 
voidaan viettää mukava hetki yhdessä ja 
hyvässä seurassa sekä maittavan illallisen 
ja tanssin kera.

Tilaisuus alkaa buffetillallisella kello 
19.00. Tanssit alkavat noin kello 21.30 
ja ne jatkuvat puoleen yöhön. Tilojen 
rajallisuudesta johtuen mukaan voidaan 
ottaa noin kaksisataa henkilöä ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Illalliskortin hinta on  
60 euroa/henkilö, ja se sisältää alku-
juoman, buffetillallisen, ruokajuomat, 
oheisohjelman sekä tietysti hyvän seuran 
ja tanssit. 

Kadeteille, luutnanteille ja yliluut-
nanteille sekä heidän kumppaneillee-
nillalliskortti tarjotaan 50 prosentin 
alennuksella tänäkin vuonna, eli hinta 
on 30 euroa/henkilö.

Ilmoittautumiset pyydetään te-
kemään ensisijaisesti Kadettikunnan 
verkkosivulla olevalla sähköisellä 

 ilmoittautumislomakkeeella 12.10.2017 
mennessä tai  puhelimitse toimiston-
hoitaja Sabina Krogarsille numeroon   
09 490 759. 

Illalliskortit pyydetään maksamaan 
18.10.2017 mennessä Kadettikunnan 
tilille Nordea FI24 1014 3000 2067 44. 
Maksun viestiin pyydetään merkitse-
mään osallistujien nimet ja kadettikurs-
sin numero. Pöytäkunnat muodostetaan 
kadettikursseittain. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa Kadetti-
kunnan perinnejaoston puheenjohtaja, 
eversti Jukka Jokinen, puh. 0299 800 tai 
jukka.jokinen(at)mil.fi.

Asuna on pieni juhlapuku, tumma 
puku tai smokki.

Kokoa kadettiveljistä ja -sisaris-
ta puolisoineen mukava pöytäkunta ja 
rentoudu hetkeksi!

Lämpimästi tervetuloa!

 Kaaderitanssiaiset

Kadettikunnan strategia- ja viestintäseminaarin 19.–21.5.2017 päätteeksi tutustuttiin Tallinnan 
Kadriorgin puistoon, jonka palatsi on toiminut muun muassa presidentinlinnana vuoteen 1993 asti.

 Kadettipiirien edustajat Tallinnassa
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XIX Kaaderigolf järjestetään Tuusulassa Tuusulan Golfklubin kentällä 1.–2.8.2017. Kilpailu on  
kaksipäiväinen (18 + 18) 

 Sarjat  Yleinen    pb
   Seniorit 55+   pb  

   Veteraanit 65+   pb
   Yliveteraanit 70+  pb
   Superveteraanit 75+ pb
   Naiset/puolisot   pb 

 Lähdöt tiistaina 1.8. klo 10.30,  keskiviikkona 2.8. klo 8.30.

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

Muuta huomattavaa tiistaina 1.8. illalla on illanvietto/illallinen Taistelukoulun Upseerikerholla. Hinta 
on noin 35,00 euroa. Illanviettoon toivotaan myös muita kadettiveljiä ja -sisaria kuin golfin harrastajia.

Majoitusmahdollisuus Tuusulassa Taistelukoulun kampuksella. 

Tiedustelut majuri, l i ikuntaneuvos Risto H. Luukkanen puh. 0400 458 565, s-posti:  
luukkanen.risto@kolumbus.fi. Lähtöajat 31.7. alkaen Tuusulan Golfklubilta 020 7349 050.

Ilmoittautumiset pyydetään tekemään ensisijaisesti oheisella lomakkeella 27.7.2017 mennessä. 

Ilmoittaudun XIX Kaaderigolf-kisaan Tuusulassa 1.–2.8.2017

Nimi  ________________________________________________________________ 

sähköposti/puhelin  ______________________________________________________

Arvo   _______________________________ 

Kadettipiiri ________________________________________Kadettikurssi_______ 

Sarja     (rasti)                            Yleinen ___
     Seniorit ____
     Veteraanit ____           HCP____
     Yliveteraanit  ____
             Superveteraanit   Kotiseura _____________
     Naiset ____
Osallistun illanviettoon
     Kyllä ____     Ei _____
Illallisvaihtoehto
     Liha ___        Kala____         
Varaan majoituksen 1.–2.8. väliseksi yöksi ______hengelle

Muita toiveita _________________________________________________________

Palauta 27.7.2017 mennessä majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen, Laiduntie 9, 04300 Tuusula

sähköposti: luukkanen.risto@kolumbus.fi

Kutsu XIX Kaaderigolfiin
Tuusulassa ti–ke 1.–2.8.2017
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Kadettikunta on toiminut jo pit-
kään yhteistyössä monien kou-
lutusalan yhteisöjen kanssa 

tuottaen opetusmateriaalia Suomen 
turvallisuuspolitiikasta. Uusimmasta 
tuotannosta mainittakoon internetistä 
saatavilla olevat Maailman muutos ja 
Suomi (2011) ja Turvallisuuspolitiikan 
tietopankki (2016).

Kadettikunnan tuottama, lähinnä 
opetuskäyttöön tarkoitettu multimedia 
ja siihen liittynyt kirja Suomi kylmässä 
sodassa julkaistiin alun perin vuonna 
2006. Silloin tuotannosta vastasi pro-
jektiorganisaatio, joka työskenteli kaksi 
vuotta. Näin haluttiin varmistaa, että 
aineisto tuli huolellisesti valmistetuk-
si ja tarkastetuksi, jotta se voi toimia 
koulujen käytössä opetus- ja itseopis-
kelumateriaalina. 

Multimedia vuodelta 2006 on ollut 
vapaasti opiskelukäytössä CD-romina 
ja internetsivustoilla. Samanniminen 
kirja Otavan kustantamana on ollut 
kirjakauppamyynnissä. Multimedian 
tekninen perusta alkoi kuitenkin vanhe-
ta jo muutaman vuoden kuluessa inter-
netkäyttöä ajatellen. Myös kuvituksen 
laatuvaatimukset ovat kasvaneet kaiken 
aikaa, joten siitäkin syystä alkoi tulla 
tarvetta koko ohjelman uudistamiseen.

Uutta 
multimediatekniikkaa

Multimedian uudistustyö alkoi keväällä 
2016, ja se saatettiin päätökseen tämän 
vuoden huhtikuussa. Se on perustet-
tu uusimmille teknisille ratkaisuille, 
joissa on otettu huomioon internetin 
käyttö eri muodoissaan, siis myös 
 mobiililaitteilla. Internetosoite on www.
kylmasota.fi, mutta aineisto löytyy 
myös suoraan hakusanoilla. 

Uudistetusta käsikirjoituksesta on 
edelleen vastannut valtiotieteen tohto-
ri, eversti Pekka Visuri ja multimedian 
teknisestä valmistamisesta toimitus-
johtaja Aarno Unkila (Nero&Progress 
Oy). Viimeistelyvaiheessa toimitus-
työhön liittyi myös valtiotieteen toh-
tori, kenraalimajuri Pertti Salminen. 
Tuottajana on toiminut Kadettikunnan 
pääsihteeri Juha Tammikivi. 

Verrattuna edelliseen versioon on 
tekstiä ja kuvitusta jonkin verran laa-
jennettu ja samalla koko aineisto saa-
tettu ajan tasalle. Samalla poistettiin 
eräitä opetusteknisiä osia, joita ei enää 
katsottu tarvittavan. 

Sisältö kattaa vuodet 
1944–1991

Kylmän sodan ajan tarkastelu on jaettu 
viiteen pääjaksoon, minkä lisäksi lo-
pussa on arviointia siitä, miten Suomi 
selvisi kylmästä sodasta. Pääjaksot, 
esimerkiksi ”Toisen maailmansodan 
jälkeinen aika 1944-1955”, jakaantuvat 
edelleen 19 alajaksoon, joista ensim-
mäinen on ”Suomi sodasta rauhaan”. 
Niihin sisältyy yhteensä 115 alalukua, 
esimerkiksi ”Ratkaisujen kesä 1944”. 

Avaussivuja on yhteensä noin kah-
deksansataa, joista jokainen sisältää 
ensin lyhyen helposti omaksuttavan 
yleiskuvaussivun (bulletti-tekstin ja 
kuvan). Tarkennukset otsikolla ”Lisää 
aiheesta” tulevat esille vierittämällä 
sivua alaspäin. Lisäksi sivujen alaosas-
ta aukeaa yleensä muutama tietolaatik-
ko. Ne voivat olla artikkeleita, kuvia, 
karttoja tai videoita. ”Laatikoita” ja 
videoita on yhteensä noin viisisataa, ja 
niihin on yleensä merkitty myös tarkat 
lähdeviitteet.

Kuvitukseen on käytetty noin  
1 200 erilaista kuvaa, jotka on valit-
tu niin, että ne kuvaavat käsiteltävää 
ajanjaksoa ja siten luovat tapahtumil-
le ajankuvan. Lukuisat linkit ohjaavat 
 videoihin, joista mainittakoon eri-
tyisesti Yleltä käyttöön saatu runsas 
uutis materiaali kylmän sodan loppu-
vaiheista.

Sisältöä on tässä turha lähteä 
 kuvaamaan lähemmin, koska jokai-
nen käyttäjä löytää helposti kiinnos-
tuksensa kohteet. Koko multimedian 
aineiston huolella läpikäynyttä voikin 
jo nimittää melkoiseksi kylmän sodan 
historian tuntijaksi.

Pekka Visuri

Suomi kylmässä sodassa -multimedia uudistettu

www.kylmasota.fi-multimedian aloitussivun sisältö jakaantuu viiteen 
pääjaksoon, jotka aukeavat joko sivukartalta tai klikkaamalla kuvaa.
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Suomen Sotahistoriallinen Seura 
palkitsi 22. maaliskuuta vuoden 
2016 parhaita sota- ja sotilashis-

toriaan liittyviä pro gradu -tutkielmia. 
Yliluutnantti Erik Stenström Maanpuo-
lustuskorkeakoulusta palkittiin tutkiel-
masta Syvän ja aktiivisen puolustuksen 
puolestapuhuja. Y. A. Järvisen vaiku-
tus suomalaisen taktiikan kehitykseen 
ennen talvisotaa. 

Kirjoittajapalkintoja nuorille kadettiupseereille

Puolustusvoimat juhlistaa sata-
vuotista historiaansa uu-
della juhlateoksella. Lähes 

kuusi sataasivuinen teos julkaistaan 
puolustusvoimain lippujuhlanpäivänä 
4. kesäkuuta 2018.

Teoksen ohjausryhmän puheen-
johtajana toimii komentopäällikkö, 
 prikaatikenraali Kim Mattsson. Hanke 
toteutetaan Maanpuolustuskorkeakou-
lun sotataidon laitoksessa professori 
Vesa Tynkkysen johdolla, ja teoksen 

päätoimittaja on erikoistutkija, dosentti 
Mikko Karjalainen.

Teos alkaa yleiskatsauksella, jossa 
kuvataan Puolustusvoimien kehityksen 
pääpiirteitä vuosina 1918–2018. Teok-
sen rakenne poikkeaa aikaisemmista 
Puolustusvoimien rauhan ja sodan ajan 
historiaa käsittelevistä laajoista histo-
riateoksista. 

– Tapahtumakulkuja itsenäistymi-
sestä nykypäivään ei kuvata orjallisen 
kronologisesti. Teoksessa nostetaan 

teemoittain esiin murroskohtia, joissa 
Puolustusvoimien kehityksessä on 
 tapahtunut erityisen kiinnostavia ta-
pahtumaketjuja, valottaa Karjalainen.

Artikkelien kirjoittajiksi on kutsut-
tu kolmisenkymmentä tutkijaa. Artik-
kelit on laadittu tieteellisin periaattein 
mutta lukuelämyksestä tinkimättä.

– Useimmat kirjoittajat palvelevat 
tai ovat aikaisemmin palvelleet Puolus-
tusvoimissa. Ensisijaisesti kirjoittajat 
ovat kuitenkin akateemisesti meritoi-
tuneita, laadukasta sotahistoriallista ja 
yleisemmin sotatieteellistä osaamista 
edustavia tutkijoita, kertoo päätoimit-
taja Mikko Karjalainen. 

– Artikkeleissa lähdetään liikkeelle 
suomalaisen sotataidon periaatteista ja 
edetään sen jälkeen puolustussuunni-
telmien, tutkimus- ja kokeilutoimin-
nan, koulutuksen sekä materiaalisen 
kehityksen kautta kokonaismaanpuo-
lustukseen ja kriisinhallintaan. Sotien 
aikaa, jolloin koko maan tulevaisuus 
oli vaakalaudalla, lähestytään teoksessa 
yksittäisten tuokiokuvien kautta, hän 
sanoo.

Karjalaisen mukaan artikkelit on jo 
kirjoitettu ja nyt käynnissä on teoksen 
toimittaminen lopulliseen muotoon.

Hannu Liimatta

Puolustusvoimille satavuotisjuhlateos

Juhlakirjan kuvituksesta saattaa hyvinkin löytyä lukijoiden vanhoja 
tuttuja. Tämä otos otettu Sotakorkeakoulun johtamisharjoituksessa 
vuonna 1972.
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Kenraali Hannes Ignatiuksen 
 Kadettisäätiö jakoi 27. huhtikuuta pal-
kintoja nuorille kirjoittajille. Kylkirau-
dan päätoimittajan esityksestä palkittiin 
yliluutnantti Matti Laitinen artikkelis-
taan ”Raha ja kriisit – ajatuksia raha-
taloudesta poikkeusoloissa” Artikkeli 
on julkaistu Kylkiraudan numerossa 
2/2016.
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Suomen suurimmalta, vuonna 1943 valmistuneelta kadettikurssilta on vielä elossa kuusi upseeria. Muu-
tamat heistä jaksoivat vielä kokoontua saattajineen ja kutsuvieraineen perinteiseen lounastapaamiseen 
17. toukokuuta Talissa. Kuvassa vasemmalta Jukka Hillo, Jaakko Hillo, Olli Vuorio ja Juha Mäkipää. 
Oikealla Maukka Maunula, Risto Maunula ja Juhani Kaskeala.

Kadettikurssin 26 lounastapaaminen

Kadettikurssi 49 ja Merikadettikurssi 34 Porissa

Kadettikurssi 49 ja Merikadettikurssi 34 kokoontui Porissa viikonloppuna 20.– 21. toukokuuta. Puolisot 
mukaan luetettuna mukana oli 65 henkilöä. Sunnuntaina teimme oppaan johdolla tutustumiskierroksen 
Poriin ja sen monivaiheiseen historiaan. Kuvassa olemme Yyterin sannoilla.
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Kadettikurssi 61 ja Merikadettikurssi 45  
kaipaavat kadonneitaan

Neljäkymmentä vuotta kadetti-
kurssin valmistumisesta on 
hyvä syy juhlia, mutta se 

paljastaa myös upseerin elinkaaren 
viimeisen kolmanneksen käytännön 
ongelmia. Yksi niistä on kadettiveljien 
katoaminen epävarmojen siviiliyhteyk-
sien taakse ja tuntemattomiin paikkoi-
hin. Ongelmat ovat kuitenkin luodut 
voitettavaksi, ja yhdeksi voittavista 
strategioista todettiin Kadettikunnan 
jäsenyys.

Kadettikurssi 11. luovutti vuonna 
1977 valmistuneiden 61. Kadettikurs-
sin ja 45. Merikadettikurssin haltuun 
Viipurin linnan tykin pienoismallin. 
Tykki on kiertänyt vastuun merkkinä 
aina seuraavan kurssitapaamisen järjes-
telijälle. Tällä kertaa junailuvuorossa 
loisti kenraalimajuri Jukka Pennanen. 
Hän luovutti tykin eversti Tapio Niityn-
perälle, joka vastaa kurssien 45-vuotis-
tapaamisesta vuonna 2022.

Lähes kokonaisuudessaan eläk-
keelle jo siviilitöistäänkin kirmanneen 
kurssin 40-vuotisjuhla kulki perintei-
siä latujaan: ensin hilpeä kokoontu-
minen perjantai-iltana ja lauantaina 
puolustusvoimien strategiapäällikön, 

kenraaliluutnantti Timo Kivisen päi-
vitys Puolustusvoimien näkymistä, ka-
detti Sara Kososen esitys opiskelusta 
Maanpuolustuskorkeakoulussa, kurs-
sikokous ja tyylikäs illallinen Santa-
haminassa.

Kadettivääpeli Kari Rekola johti 
kurssikokouksen, jossa hahmoteltiin 
suuntalinjat vuoteen 2027 asti. Kurs-
sin tavoitteena on 50-vuotisjuhlassa 
vaihtaa kapulaa tuolloin valmistuvan 
Kadettikurssin 111 kanssa, luovuttaa 
vastuu Viipurin linnan tykistä uudelle 
upseerisukupolvelle ja koota historia-
tietoa sekä elämänkokemusta yksiin 
kansiin. 

Matkalla sinne varmistetaan, että 
yhteys kurssiveljiin säilyy ja bittiava-
ruuteen kadonneet löytyvät. Rauhassa 
jokainen saa olla, jos haluaa, mutta 
kaikkien toivomme pitävän yhteytensä 
kunnossa everstiluutnantti John Nord-
bladin, kommodori Nils Aspelinin ja 
everstiluutnantti Veli-Matti Heinijoen 
kautta tai suoraan Tapio Niitynperän 
kanssa. 

Edesmenneitä veljiä muisteltiin 
ja todettiin, että kurssiveljeä ei haluta 
jättää. Jos joku kadettiveljistä lähtee 

etukomennuskunnassa seuraaviin teh-
täviin, leski säilyy joukkomme jäse-
nenä. Yhteydenpitoa edesauttamaan 
perustettiin kukkarahasto, hahmotel-
tiin vuotuiset lounastapahtumat sekä 
päätettiin kehittää jo alkunsa saanutta 
matrikkelia ja avata Kadettikunnan 
verkkosivuille kurssien kuulumisista 
kertovat sivut. 

Iltajuhlassa puheen sorina jatkui 
siitä, mihin edellisissä tapaamisissa 
jäimme, ja jokainen sai kuulla värikkäi-
tä ja yleensä myös väritettyjä tari noita 
omista seikkailuistaan. Väriä juhlaan 
toivat myös Osmo Salon jakamat kel-
taiset rakuunaruusut, ja tunnelmaa nos-
tivat oman kanttorimme Vesa Rankin 
rautalankayhtye Vanajan tanssimusiik-
ki, eversti Hannu Aikion puhe naisille 
sekä kenraaliluutnantti J-P Liikolan 
laulama serenadi, joka täydensi ka-
dettitrion erinomaisia esityksiä. 

Hyvät olivat juhlat ja suuri oli 
osallistuneiden määrä, mutta silti pois 
jääneitä kaivattiin joukkoon mukaan.

Kalle Liesinen
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Ritarihuone alkoi jo hyvissä ajoin 
täyttyä, ja mieli oli korkealla. 
Kaaderilaulajien perinteinen 

kevätkonsertti 23. huhtikuuta houkut-
teli paikalle paljon yleisöä: puolisoi-
ta, lapsia, perheitä, ystäviä ja tuttavia. 
Puheensorinaa, lämpimiä tervehdyksiä 
ja tapaamisen iloa. Mieli oli avoin vas-
taanottamaan musiikkia ja nauttimaan 
kauniista interiööristä – ja tietysti väli-
ajalla sotilaskotisisarten maankuuluista 
munkkikahveista.

Everstiluutnantti, director cantus 
Matti Orlamon johtaman kuoron ohjel-
misto oli taitavasti rakennettu. Aluksi 
kuultiin keväisiä sävelmiä, minkä jäl-
keen siirryttiin tuttujen operettisävel-
mien pyörteisiin. 

Väliajan jälkeen kadettien vahvis-
tettu kvartetti esitti taidokasta laulua 
vakuuttaen kuulijat siitä, että kaaderilau-
lajien perinne jatkuu. Kadettikvartetin 
esityksen jälkeen kuoron teemana oli 
Suomi 100 vuotta. Tutut, koskettavat 
laulut saivat herkän ja hienovireisen 
tulkinnan. Muiden muassa George de 
Godzinskyn ”Äänisen aallot”, Endel 
Stafenaun ”Teid me tervitame”, Petri 
Laaksosen ”Täällä Pohjantähden alla” 
ja Kalervo Hämäläisen ”Veteraanin ilta-
huuto” saivat yleisön herkistymään ja 
monen silmät kostumaan. 

 Konsertin yhteydessä haastattelin 
kahta henkilöä. Tuula Saarensola on 
Tuusulan seurakunnan johtava kant-
tori, musiikin maisteri, urkuri, director 
musices ja laulun ammattilainen.  Hän 
kertoi tuntevansa Kaaderilaulajat hyvin. 

– Esiinnyin pari vuotta sitten kuoron 
kevätkonsertissa lauluyhtye Singerien 
ryhmässä. Johdin Kaaderilaulajien kon-
sertin Upinniemen kappelissa, minkä 
lisäksi olen laulanut myös kuoron so-
listina. 

– Minusta tämä on mahdollisuuksi-
en kuoro. Se laulaa parhaita lauluja ja 
esiintyy monissa maamme tärkeimmissä 
tilaisuuksissa aina tyylikkäissä univor-
muissa. Kuoron kantavana teemana on 
isänmaallisuus, kuten tänäänkin kuu-
limme. Oli hauska kuulla ja nähdä heitä 
myös operettikavaljeereina! 

– Kuoron profiilia ja luonnetta vah-
vistaa upseerien aito ja rehti veljeys.  
On mukavaa, että kuorolla on niin 
monipuolinen  ohjelmisto viihteestä 
isänmaallisiin soti lasmarsseihin, jutteli 
Tuula Saarensola. 

Eversti evp Kari Rannikko kertoi 
liittyneensä Kaaderilaulajiin vuosien 
2016 ja 2017 vaihteessa.  

– Aloitin kuorolaulun koulupoikana 
Cantores Minores -kuorossa ja upseerin 
uran valittuani liityin Kadettikuoroon. 
Olen laulanut aiemmin myös Hämeen-
linnan mieskuorossa. 

Rannikon mielestä Kaaderilaulajiin 
sopii hyvin sotilaan toimintakyvyn mää-
ritelmä: fyysinen, psyykkinen, sosiaali-
nen ja eetttinen.

– Olemme saaneet hyvää opetusta 
myös äänenmuodostuksessa ja kehon 
hallinnassa. Laulaessani mietin laulun 
sanomaa. Esimerkiksi laulaessamme 
”Veteraanin iltahuutoa” näkee hyvin, 
miten monen kuulijan silmät kostuvat 
ja laulaja itsekin tuntee liikuttuvansa. 
Kuorossa on vahvaa yhteenkuuluvai-
suutta, ja sosiaalisena ympäristönä se on 
valtavan hieno, sanoo Rannikko. 

Kaaderilaulajien kevätkonsertti 
oli jälleen monipuolinen ja viihteelli-
nen voimannäyte. Kaaderilaulajat ja 
kadetti kvartetti lauloivat kevään mie-
liimme. Täysi salillinen yleisöä poistui 
tyytyväisenä, moni vielä tuttuja säveliä 
hyräillen.

Aarno Cronvall
Musiikkielämää laajasti seuraava 
televisio- ja radiotuottaja

Kevättä rinnassa
– Kaaderilaulajat Ritarihuoneella



59 Kylkirauta 2/2017

kirja-arvio

Suomi Stalinin puristuksessa
Kimmo Rentola
Stalin ja Suomen kohtalo
Otava 2016
Sivuja 240
ISBN 978-951-1-27538-1

Satavuotiaan Suomen pers-
pektiivistä tarkasteltuna 
omien tekojemme lisäksi 

askellukseemme ovat vaikut-
taneet monet maamme rajojen 
ulko puoliset toimijat. Profes-
sori Kimmo Rentola on ottanut 
teoksessaan Stalin ja Suomen 
kohtalo tutkijaluuppiinsa Josif 
Stalinin, joka päätöksillään 
ja toimeen panemillaan teoilla 
on vaikuttanut Suomen 1900-
luvun historiaan ehkä kaikkein 
voimakkaimmin. Keskeisim-
piä niistä olivat talvisota ja sen 
päättyminen kevättalvella 1940, 
Neuvostoliiton suurhyökkäys 
kesällä 1944, Suomen selviyty-
minen rauhaan ja sodanjälkeisten 
vuosien rauhaton rinnakkaiselo.

Rentola maalaa teoksessaan kuvaa 
Stalinin ”vaikutuksesta” isolla pensse-
lillä. Lähestymistapa on hedelmällinen 
yhtäältä siksi, että tekijällä on poik-
keuksellisen neutraali tyyli ja ennen 
kaikkea kirkas kyky tehdä laajoja syn-
teesejä teemastaan. Toisaalta leveiden 
ja värikkäiden viivojen vetäminen ei 
Rentolan kohdalla poissulje sitä, että 
tutkimuksen pohjamaali, eli mittavan 
ja erittäin laajan lähdeaineiston tun-
nistettavuus, on levitetty telan sijaan 
tarkkuussiveltimellä.

Rentola pitäytyy visusti päätöksen-
teon ja ratkaisujen näkökulmassa eikä 
pyrikään viemään teostaan sotilaiden 
ammattikentän kuvaukseen. Rentola 
niputtaa Stalinin päätöksenteon hetkiä 
Suomen näkökulmasta hengästyttävällä 
tahdilla. Esimerkiksi talvisodan viimei-
set viikot ja hetket rauhanteon jälkeen 
maaliskuussa 1940 näyttäytyvät us-
kottavasti hetkenä, jolloin Suomen 
hallituksen ratkaisuilla oli vaikutuk-
sensa myös kansainvälisen suursodan 
estradilla.

Rentolan perinpohjaisuus näkyy 
hänen lähteissään, jotka ovat suoma-
laiselle historiantutkimukselle epätyy-

pillisen moninaiset. Kuuden eri maan 
arkistoista esiin nostetut alkuperäisläh-
teet luovat lukuelämykselle tukevan 
selkänojan. 

Kirjan rakenne puolestaan on kak-
sijakoinen. Sodanajan käsittelyssä 
on sisäänrakennettuna kriisitilanteen 
mukanaan tuoma jännite. Rentolan 
vahvuus näyttäytyy siinä, että sotaa 
seuranneen rauhan ajan kuvaus on, 
jos mahdollista, vieläkin intensiivi-
sempää. Ehkä tekijän aikaisemman 
ammattitaustan vuoksi sodanjälkei-
sen neuvostotiedustelun kuvaaminen 
sodanjälkeisessä Suomessa on kirjan 
tiiveintä antia. 

Historiaa käsittelevät teokset voi 
nykyisellään ryhmitellä joko tutki-
muksiksi, tietokirjoiksi tai kevyik-
si mieli pidekirjoituksiksi. Rentola 
onnistuu häivyttämään teoksessaan 
kahden ensiksi mainitun välisen raja-
linjan, vaikka kirja onkin tieteellistä 
historian tutkimusta sen parhaimmassa 
merkityksessä. 

Teoksen monien pohjavirtausten 
mukana pysyminen vaatii lukijaltaan 
syvää ymmärrystä Suomen ja Neuvos-
toliiton poliittisesta ja sotilaallisesta 
rinnakkainelosta 1940–1950-luvun 
kontekstissa, mutta onneksi Rentolan 

soljuva ja helposti ymmärrettävä 
teksti armahtaa lukijaa. Jokai-
nen saa lukuajalleen vastinetta, 
vaikka rivienvälit jäisivätkin 
tiedostamatta.

Mihin Rentola teoksessaan 
päätyy? Yhtäältä Rentola värittää 
isoa kuvaa kokonaistulkinnoilla: 
”Suomalaisille jäi talvisodasta 
itseluottamus, jonka pohjalta 
voitiin asioida ylivoimaisen 
naapurin kanssa. Kun oli kestetty 
sodassa, eikö kestettäisi rauhaa?” 
Rentolan viileä analyysi talvi-
sodan pitkänajan seurauksista 
vuodesta 1944 eteenpäin kuvaa 
hyvin teoksen antia isojen kehi-
tyskulkujen osalta. 

Toisaalta teokseen sisältyy 
tyyneydessään teeskentelemät-
tömän rehellisiä tuokiokuvia, 
joissa tapahtumien kulut konk-
retisoituvat Stalinin ja muiden 
aikalaisten päätöksentekijöiden 
inhimillisenä toimintana. Ren-
tola muun muassa kuvaa, kuinka 

sotien jälkeen datšallaan Stalin piikit-
teli Vorošilovia talvisodan vaikeuksista 
niin pisteliäästi, että lopulta marsalk-
ka nousi pystyyn naama punaisena, löi 
lautasen säpäleiksi ja huusi: ”Se on 
sinun syysi, itse tuhosit sotilasjohdon!” 

Rentolan teosta voi oikein oi-
keudenmukaisesti kuvailla erään 
historiantutkijakollegan lausumaa 
kohteliaisuutta jalostaen: ”Kirja on 
mielestäni kirkkaalla järjellä ja mielellä 
rakennettu sekä erittäin kiinnostavasti 
ulosannettu.” Parempaa tunnustusta 
historiantutkija ei voi saada.

Mikko Karjalainen 
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Ratsumiehet ja heidän hevosensa
Hakkaa päälle
Hakkapeliittayhdistys 90 
vuotta
Bookwell, Porvoo 2016 
Sivuja 101
ISBN 978-952-93-7356-T

Sotien aikaisesta ratsuväes-
tä on sotakirjallisuudessa 
niukasti tietoa. Hevosten 

suuri merkitys viime sodissa 
on toki entuudestaan tiedos-
sa. Tunnettua on myös se, että 
viime sotien aikana isänmaan 
palveluksessa oli parhaimmil-
laan noin kuusikymmentätuhatta 
hevosta.

Hakkapeliittayhdistyksen 
90-vuotisjulkaisu valottaa he-
vosten vaiheita sodassa mielen-
kiintoisella tavalla. Teoksessa 
on yhdentoista kirjoittajan ker-
tomukset rakuunoista, noista 
ikimuistoisista punahousuisista. 

Suomalaisen ratsuväen 
varhaisvaiheet sijoittuvat Ruotsin 
vallan aikaan. Ruotsin valtakunnassa 
ensimmäiset määräykset kuninkaan 
palvelukseen ryhtyvien ratsumiesten 
verovapaudesta annettiin jo vuonna 
1281. Valtakunnan tarvitessa yhä enem-
män sotilaita syntyi uusi sääty, aatelisto, 
jonka velvollisuutena oli ratsupalvelus. 
Ajan myötä aateliston halu palvella rat-
sain vähentyi, ja vuonna 1570 syttyneen 
25-vuotisen sodan loppuvaiheissa kruu-
nun oli pakko hyväksyä ratsuväkeen 
myös talonpoikia. Ratsutilan isäntä sai 
palkkioksi verovapauden.

Ratsuväen perusyksikkönä 30-vuo-
tisessa sodassa oli komppania, johon 
kuului 125 ratsukkoa. Ratsuväkiryk-
mentit perustettiin vuonna 1632. Suo-
messa oli kolme ratsuväkirykmenttiä. 
Vertailun vuoksi todettakoon, että 
vuonna 1650 jalkamiehiä oli 10 000, 
ratsumiehiä 3 300 ja rakuunoita 1 000 
miestä. Sotakausi päättyi Stolbovan 
rauhaan vuonna 1617. 

Suomalaista kevyttä ratsuväkeä 
kutsuttiin hakkapeliitoiksi. Nimitys on 
aikanaan syntynyt ratsuväen ”hakkaa 
päälle” -huudosta. Nimi jäi elämään, 
ja Suomessa ilmauksella oli myöhem-
minkin myönteinen kaiku. 

Venäjän vallan aikana vuosina 
1889–1901 Lappeenrannassa toimi 
Suomen Rakuunarykmentti, jossa oli 
kuusi eskadroonaa. Rykmentin vahvuus 
oli 830 sotamiestä ja aliupseeria sekä 
60 upseeria. Venäläistämispyrkimysten 
myötä rykmentti lakkautettiin vuonna 
1901. Mainittakoon, että myös Jääkäri-
pataljoona 27:ään Saksassa kuului rat-
supalvelukseen erikoistunut itsenäinen 
ratsuosasto. 

Vapaussodan ensimmäisenä suoma-
laisena joukko-osastona voidaan pitää 
Järjestyslipustoa, joka perustettiin Hel-
singissä elokuussa 1917. Siihen kuului 
suurimmillaan 220 miestä. Marraskuus-
sa se jäi alakynteen taistelussa neljän-
sadan punakaartilaisen ja venäläisten 
matruusien kanssa. 

Uudenmaan Rakuunarykmentti pe-
rustettiin helmikuussa ja Karjalan Rat-
sujääkärirykmentti maaliskuussa 1918. 
Saman vuoden syksyllä perustettiin 
kolmas ratsuväkijoukko-osasto, jonka 
nimeksi tuli Suomen Rakuunarykmentti 
n:o 2. Rykmentit yhdistettiin vuonna 
1920 Ratsuväkiprikaatiksi. Teokses-
sa on yksityiskohtaisia kertomuksia 
näiden joukko-osastojen vaiheista.

Teoksessa on myös kertomuksia 
Ratsuväkiprikaatin sotatiestä talvi- ja 

jatkosodassa. Talvisodan alkaessa 
Ratsuväkiprikaatille oli määrätty 
suojaustehtävä Karjalan kannak-
sella. Sieltä prikaatin matka jatkui 
Lappeenrannan kautta Laatokan 
Karjalaan, jossa se osallistui muun 
muassa Lemetin mottitaisteluihin. 
Jatkosodan Ratsuväkiprikaati 
aloitti Ilomantsista, josta se ai-
kanaan eteni Äänisen rannoille. 
Joukot olivat tiukoilla, mutta niin 
olivat hevosetkin, joille jouduttiin 
perustamaan toipumistalleja tais-
telurasitusten hoitamiseksi.

Asemasotavaiheessa Äänis-
niemellä palvelus oli vartiopalve-
lusta, partisaanien takaa-ajoja ja 
partiohyökkäyksiä. Tammikuus-
sa 1943 prikaati siirtyi reservik-
si  Viipuri–Kiviniemi-alueelle. 
Hevoset luovutettiin Ratsuväen 
Koulutuskeskuksen hoitoon ja 
prikaatin henkilöstö sijoitettiin 
Sorvalin kasarmeihin.

Ratsuista luopumisen jälkeen 
prikaati taisteli Vammelsuun–Tai-

paleen alueella, kunnes 24. heinäkuu-
ta 1944 tuli käsky siirtyä Ilomantsiin. 
Siellä käytyihin raskaisiin mutta voi-
tokkaisiin mottitaisteluihin prikaatin so-
tataival päättyi. Sodan jälkeen prikaati 
lakkautettiin, ja sen viimeinen paraati-
katselmus pidettiin 10. marraskuuta 
1944.

Kirjan luvussa ”Hevoset sodissam-
me” kerrotaan hevosten varaamisesta 
maanpuolustukseen, sotahevosista ja 
niiden huoltajista. Ratsuväki liikkui 
ratsain mutta taisteli jalan. Talvisodan 
tappiot olivat 7 204 ja jatkosodan tap-
piot 14 753 hevosta. Hevossairaalois-
sa hoidettiin yli 7 000 hevospotilasta. 
Kiitospatsas sotahevosille paljastettiin 
Seinäjoella 1987.

Kirja on mielenkiintoinen ja useista 
kirjoittajista huolimatta selkeää luetta-
vaa. Kertomuksia ryydittävät mukavasti 
vanhat kuvat. Kirja on saatavissa He-
vosurheilukaupasta. 

Historian harrastajan kannattaa 
hankkia kirja tietojensa täydentämi-
seksi. Suosittelen lämpimästi.

Olli Vuorio
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Raskaita ja hieman kevyempiäkin aseita
Markku Palokangas
Itsenäisen Suomen jalka-
väen raskaat aseet 
 ja ryhmäaseet
Maanpuolustuskorkeakou-
lun Sotataidon laitos
Docendo, sivuja 240
ISBN 978-952-291-355-5

Valtiotieteiden maisteri 
Markku Palokangas 
tuntee suomalaisen 

asehistorian juuriaan myöten. 
Sen lisäksi, että hän on en-
tinen Sotamuseon johtaja ja 
pitkäaikainen asiantuntija, hän 
on aiemmin tehnyt laajan kol-
miosaisen tutkimuksen itse-
näisyyden ajan suomalaisista 
sotilaskäsiaseista. Hän on ollut 
kirjoittajana myös monissa 
muissa aseistusta, varustusta ja 
sotilasperinteitä käsittelevissä historia-
teoksissa.

Tuoreimmassa teoksessaan Palo-
kangas pureutuu itsenäisyyden aikana 
käytössä olleisiin jalkaväen raskai-
siin aseisiin, eli kranaatinheittimiin 
ja panssarintorjunta-aseistukseen. 
Kirjassa esitellään toistasataa erilaista 
asetyyppiä varusteineen. Heittimistön 
historia alkaa jo ensimmäisessä maa-
ilmansodassa käytetyistä miinaheitti-
mistä ja päätyy erimallisten kevyiden ja 
raskaiden heittimien kautta uusimpaan 
suomalaiseen innovaatioon, Amos-  
kranaatinheitinpanssariajoneuvoon. 

Vastaavasti panssarintorjunta-
aseiden kirjo alkaa jalkaväkitykeistä 
ja etenee kevyiden ja raskaiden sinko-
jen kautta panssarintorjuntaohjuksiin 
ja kranaattikonekivääriin. Kirjaa voi 
tutkia monesta näkökulmasta. Asehar-
rastajat löytävät siitä runsaasti teknisiä 
tietoja ja valokuvia eri asetyypeistä. 
Sotataidon ystäville kirjassa tarjotaan 
tietoa aseiden kehittämisestä, käyttöön-
oton vaiheista ja elinkaarista. Kirjaan 
sisältyy myös katsauksia asejärjestel-
mien merkityksestä ja vaikutuksesta 
suomalaisen jalkaväen taistelutapaan.

Käytettävissä oleva palstatila ei 
mahdollista kaiken kattavaa esittelyä 
kirjan monipuolisesta sisällöstä, joten 

valittakoon esimerkiksi panssarin-
torjunta. Kuten tunnettua, Saksasta 
viime tipassa hankitut lähitorjunta-
aseet ja panssarintorjuntatykit olivat 
ratkaisevassa asemassa siinä, että puna- 
armeijan suurhyökkäys torjuttiin ke-
sällä 1944. 

Niin mainioita aseita kuin pans-
sarinkauhu, panssarinyrkki ja 75 mil-
limetrin panssarintorjuntakanuuna 
olivatkin, niiden käyttökelpoisuus alkoi 
jo sotien päätyttyä jäädä jälkeen sota-
teknisestä kehityksestä. Ongelmana oli 
lähitorjunta-aseiden lyhyt, vain 30–150 
metriin ulottunut, kantama sekä tekni-
nen vanheneminen. Toistatuhatta kiloa 
painaneet panssarintorjuntatykit olivat 
edelleenkin tehokkaita, mutta kuitenkin 
liian painavia etulinjan aseiksi.

Jalkaväen tarkastaja, kenraaliluut-
nantti Hugo Österman teki jo keväällä 
1945 aloitteen uuden ”rekyylittömän 
aseen” kehittämisestä. Hankkeen tiellä 
oli kuitenkin esteitä. Suomalainen ase-
kehittely oli juuri päättyneen sodan 
jäljiltä pysähdyksissä. Äärimmäisen 
niukat puolustusmäärärahat taas eivät 
antaneet mitään mahdollisuutta hank-
kia uusia aseita myöskään ulkomailta.

Vauhtia asioihin saatiin vasta 
1950-luvun puolivälissä, jolloin perus-
hankintamäärärahat tarjosivat mah-
dollisuuksia laajemmalle tutkimus- ja 

kokeilutoiminnalle. Erinäisten 
vaiheiden jälkeen lähitorjunta-
aseeksi kehitettiin uusi panssari-
nyrkki Psn/54. Aseen tehoa, eli 
200–300 metrin kantamaa ja 300 
millimetrin läpäisykykyä, pidet-
tiin jopa niin hyvänä, että sille 
ehdotettiin Nyrkin sijasta nimeä 
Tuho. Myöhemmin ase tuli tun-
netuksi nimellä Kevyt sinko ja 
mallinimikkeellä 55 S 55. 

Keskitorjunta-aseeksi, lähinnä 
amerikkalaisen esikuvan pohjal-
ta, kehitettiin Raskas sinko 95 S 
58, jonka ampumaetäisyys oli 
1 000 metriä. Molemmat aseet 
hyväksyttiin sotavarusteeksi 
tammikuussa 1958. Yksipyöräi-
nen ja kottikärryjen tapaan liiku-
teltava raskas sinko osoittautui 
kuitenkin kiikkeräksi, joten sille 
suunniteltiin uusi kaksipyöräinen 
jalusta. Kevyet singot ovat nyt jo 
joutuneet sulatuspataan, ja ne on 

korvattu uusilla kevyillä ja raskailla 
kertasingoilla. Sen sijaan raskas sinko 
on edelleenkin käytössä paikallispuo-
lustusjoukkojen aseena. 

Eniten vaikeuksia tuotti aluksi 
kauko torjuntakyvyn kehittäminen, 
kunnes rauhansopimuksen tulkinta 
mahdollisti ensimmäisten panssarin-
torjuntaohjusten hankkimisen Eng-
lannista vuonna 1963. Todelliseen 
ohjusaikaan jalkaväki kuitenkin siirtyi 
vasta 1980-luvulla Neuvostoliitosta ja 
Yhdysvalloista hankittujen M/82- ja 
M/83-panssarintorjuntaohjusten myötä.

Markku Palokankaan kirja on laa-
dukas teos sekä ulkoasultaan että sisäl-
löltään. Se kannattaa hankkia omaan 
hyllyyn ennen kuin painos loppuu. 
Näin nimittäin kävi Palokankaan 
 aikaisemmalle käsiasekirjalle, josta 
nettikaupassa nykyään pyydetään ruh-
tinaallisia summia.

Hannu Liimatta



62Kylkirauta 2/2017

kirja-arvio

Pahimman varalta
Paavo Ilmola
Sissisota, sen edellytykset ja 
sodankäynnin suuntaviivat
Toimittaneet Mikko Karja-
lainen, Marko Palokangas 
ja Eelis Turjanmaa
Maanpuolustuskorkeakoulu 
2016, sivuja 175
ISBN 978-951-25-2821-9

Maanpuolustuskorkea-
koulun Suomalaisen 
sotataidon klassikot 

-julkaisusarjan viimeisimmässä 
teoksessa arkistojen uumenista 
on kaivettu esiin eversti Paavo 
 Ilmolan tutkimus sissisodan-
käynnistä. Ilmola, joka myöhem-
min yleni kenraaliluutnantiksi ja 
Pääesikunnan päälliköksi, laati 
tutkimuksen Suomen Sotatie-
teellisen Seuran stipendityönä 
vuonna 1959, jolloin hän toimi opera-
tiivisen toimiston päällikkönä. 

Tutkimuksen arvon ymmärtääk-
seen on palautettava mieleen sotilas-
poliittinen asetelma, jonka vallitessa 
Ilmola työtään laati. Siinä Suomelle 
näytti tarjoutuvan vain toinen tois-
taan huonompia vaihtoehtoja. Kym-
menen vuotta aikaisemmin solmitun 
YYA- sopimuksen sotilaalliset artiklat 
velvoittivat Suomea torjumaan alu-
eelleen tai alueensa kautta Neuvos-
toliittoon suuntautuvat hyökkäykset. 
Ne saattoivat kohdistua maahan lou-
naasta, lännestä tai luoteesta. Opera-
tiivisen suunnittelun inhorealistisessa 
maailmassa kumppaninkaan pyyteet-
tömyyteen ei voitu suhtautua täysin 
varauksettomasti, joten ainakin aja-
tustasolla oli varauduttava torjumaan 
hyökkäykset myös idästä.

Tulipa mahdollinen hyökkääjä 
mistä tahansa, sen tiedettiin olevan 
liikkuva, panssaroitu, tulivoimainen 
ja ilmakuljetuskykyinen vastustaja, 
jolla oli käytössään myös ydinasei-
ta. Sitä vastaan Pääesikunnalla oli 
asettaa prikaateja, joiden tulivoima 
uusien jalkaväen aseistuksen myötä 
oli kohentumassa, mutta joilla ei esi-
merkiksi ollut lainkaan ilmatorjuntaa. 
Joukkojen liikkuvuus perustui jalka-, 

suksi- tai polkupyörämiehen ja hevosen 
kuljetuskykyyn. Samaan aikaan Ilmo-
lan nuorempi kollega, majuri Paavo 
Junttila oli aloittamassa uuden Kenttä-
ohjesäännön kirjoittamista. Sen johta-
vaksi periaatteeksi tuli syvällä alueella 
käytävä aktiivinen puolustustaistelu. 
Olivathan jo kesän 1944 kokemukset 
osoittaneet, ettei suurvaltavihollisen 
rynnistystä voitu torjua yhdessä puo-
lustusasemassa.

Puolustauduttaessa ylivoimais-
ta vihollista vastaan sissitoiminnalla 
nähtiin olevan merkitystä monessakin 
suhteessa. Sillä uskottiin ensinnäkin 
voitavan tukea säännöllisiä sotatoimia 
aiheuttamalla viholliselle tappioita jo 
ennen varsinaisten puolustustaistelujen 
alkamista. Taistelujen aikana sissitoi-
minnalla vaikeutettiin moottoroidun 
vihollisen toimintaa häiritsemällä sen 
selustayhteyksiä ja huoltokuljetuksia. 
Pahimmassa tapauksessa sissisodan-
käyntiin ajateltiin turvauduttavan 
siinä tilanteessa, että omien joukkojen 
taistelu oli epäonnistunut ja puolustus 
murtunut. 

Lähteinään Ilmola käytti paitsi 
aikaisempia sissiohjesääntöjä myös 
ulkomaisia julkaisuja partisaani-
sodankäynnistä. Tutkimuksensa en-
simmäisissä luvuissa hän kuvaili 
sissisodankäynnin olemusta ja luon-

netta. Kolmannessa luvussa 
esiteltiin ulkomailla käytettyjä 
partisaani- ja vastarintaliikkeen 
organisaatioita sekä tehtiin 
ehdotus siitä, millaisia nämä 
organisaatiot voisivat olla Suo-
messa. Tutkimuksen pääpaino 
oli kuitenkin käytännön toimissa 
eli siinä, millaisin menetelmin 
sissitoimintaan siirtyneet joukot 
ja paikallisen väestön muodosta-
ma vastarintaliike voisivat tehdä 
 vihollisen elämän mahdollisim-
man sietämättömäksi valloitetul-
la alueella.

Toimintamenetelminä tulivat 
tiedustelun lisäksi kysymykseen 
hyökkäykset kuljetusväyliä, polt-
toaine- ja voimansiirto- ja huol-
tokohteita vastaan. Poissuljettuja 
eivät myöskään olleet iskut pie-
nehköjen vihollisosastojen kimp-
puun. Tutkimuksen viimeinen 
luku käsitteli vastarintaliikkeen 

toimintaa vihollisen valtaamalla alu-
eella. Keinoja olivat passiivinen ja ak-
tiivinen vastarinta. Ensiksi mainitulla 
tarkoitettiin toimintaa, ”johon koko 
väestö ikään ja sukupuoleen katsomat-
ta voi osallistua”. Sen keinoja olivat 
muun muassa epäsuopea suhtautu-
minen viholliseen, mielenosoitukset 
ja mellakat. Aktiiviseen vastarintaan 
kuului kaikenlainen tuholaistoiminta.

Ilmolan ansiokas, käytännönlähei-
nen ja jopa raadollinen tutkimus oli 
liian tulenarka julkaistavaksi vuonna 
1959. Se suljettiin vuosikymmeniksi 
salaisiin arkistoihin, joista se vasta sa-
lattavuusajan vanhennuttua on päässyt 
päivänvaloon. Varsinaisen tutkimuksen 
lisäksi kirjassa on tälläkin kertaa myös 
kaksi mainiota johdantoartikkelia. 
Tällä kertaa ne ovat laatineet eversti-
luutnantit ja sotatieteiden tohtorit 
Marko Palokangas ja Janne Mäkitalo.

Painetun version lisäksi teokseen 
voi tutustua verkkojulkaisuina osoit-
teessa www.doria.fi.

Hannu Liimatta



Kylkirauta 2/201763

ajankohtaista

Kun kaiken on pakko toimia

www.patria.�

Suomen sotatieteellinen seura 
juhli 90-vuotista taivaltaan 
helmikuussa. Syksyn merkki-

tapahtuma tulee olemaan Tiede ja Ase 
-vuosijulkaisun juhlanumero, järjestyk-
sessä viideskahdeksatta. Tapahtuman 
ajankohta asettuu marraskuun 16.päi-
välle, jolloin on myös Studia Militaria 
-seminaari ja seuran syyskokous. Juhla-
kirja on hyvää vauhtia valmistumassa. 
Se käsittelee sekä seuran historiaa että 
ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä. 

Alkuvuosi on mennyt hyvin, ja 
tilaisuuksissa on riittänyt osanotta-
jia sadan kummankin puolen. Sa-
manlaista aktiivisuutta odotetaan ja 
toivotaan syyskaudeltakin. Semi-
naarien toinen vuosipuolikas alkaa 
turvallisuuspoliittisella tilaisuudella yh-
dessä Kadettikunnan kanssa syyskuun  
21. päivänä. 

Sotatieteellinen seura  
juhlavuotensa toiselle puolikkaalle

Seuran strategian jalkauttamisessa 
keskitytään syksyn aikana jäsenkun-
nan rekrytointiin, erityisesti Maanpuo-
lustuskorkeakoulun kurssien alku- ja 
päätösjaksoilla. 

Rekrytointiin liittyvää keskustelua 
on käyty toistuvasti seuran yleisissä 
kokouksissa ja hallituksen sisällä. Kes-
kustelun myötä on päädytty ratkaisui-
hin, jossa ensimmäinen jäsenyysvuosi 
on jäsenmaksuton. Vuosijäsenmaksu 
on myös päätetty pitää 20 eurossa, jolla 
siis saa muun tarjonnan ohessa ajanta-
saisen vuosikirjan. 

Alkusyksystä aloitetaan kevään 
2018 sotatieteiden päivien valmistelu 
sotatieteellisten seurojen ja Maanpuo-
lustuskorkeakoulun kesken. 

Suunnitelmissa on paluu perintei-
seen kaksipäiväiseen tapahtumaan, 
joka sisältäisi sekä yleisiä plenaari-

luentoja että tieteenalakohtaisia ryh-
mäsessioita Santahaminan viihtyisällä 
kampuksella.  

Pertti Salminen
Puheenjohtaja
facebook.com/sotatieteellinenseura
www.sotatieteet.fi
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Constantem Decorat Honor
Kenraaliluutnantiksi
Eero Tapio PYÖTSIÄ   68.k   4.6.2017
Kim Erkki Akseli JÄÄMERI 71.k   1.8.2017

kenraalimajuriksi
Sampo Ilmari ESKELINEN  72.k   4.6.2017

prikaatikenraaliksi
Jari Mikael MIKKONEN 74.k   1.8.2017
Pasi Pellervo JOKINEN 75.k   1.8.2017

everstiksi
Jarkko Juhani ALÉN 77.k   21.3.2017
Jaakko Mikael HAMUNEN 77.k   21.3.2017
Mika Kalevervo RYTKÖNEN 77.k   21.3.2017
Kari Tauno Antero KAAKINEN  75.k   4.6.2017
Tommi Petteri KAJANMAA  74.k   4.6.2017
Jukka Tapio AIHTIA  75.k    4.6.2017
Jyrki Juhani KAISANLAHTI  75.k    4.6.2017
Henrik Johannes ELO  79.k        4.6.2017

kommodoriksi
Pasi Juhani RANTAKARI  75.k   4.6.2017
Juhapekka Kristian RAUTAVA  58.mek   4.6.2017
Arvi Ilkka Juhani TAVAILA  75.k    4.6.2017

everstiluutnantiksi
Tero Kristian HIRVONEN 83.k   21.3.2017
Juha Tapio KIVELÄ 83.k   21.3.2017
Jussi Tuomas NAPOLA 82.k   21.3.2017
Jorma Niilo Tapio TURUNEN 82.k   21.3.2017
Henrikki Juhana HAAPAMÄKI  82.k    4.6.2017
Veli-Matti KEMPPILÄ  82.k    4.6.2017
Jari Mikael KIELENNIVA  82.k   4.6.2017
Harri Juhani KOSKI  73.k    4.6.2017
Marko Juhana A NIEMINEN  74.k    4.6.2017
Pekka Sakari PASSINEN  82.k    4.6.2017
Tomi Olavi PEKURINEN  82.k    4.6.2017
Kaj Tommi Henrik PYÖRIÄ  84.k    4.6.2017
Janne Jouko Tapio SALLILA  84.k    4.6.2017
Ville Kustaa VALKEINEN  82.k    4.6.2017
Timo Wilhelm RISSANEN  82.k    4.6.2017
Klaus Markus R WAHLSTEIN 82.k    4.6.2017
Janne Matias JOKINEN  82.k    4.6.2017
Pekka Tapani PALATSI  74.k    4.6.2017
Petri Henrik SIPILÄ  82.k   4.6.2017
Juhani Markus HELIN  73.k    4.6.2017
Markus Johannes TAINIOLA  82.k    4.6.2017
Kimmo Juhana NORDBERG  84.k    4.6.2017
Tapani Ilmari LINNAMAA  82.k    4.6.2017
Mikko Tuomas LEPPÄNEN  84.k    4.6.2017
Reima Eerik TAIPALE  86.k    4.6.2017
Mikko Olavi SARANTOLA  84.k    4.6.2017
Pekka Jalmari SIHVOLA 68.k   4.6.2017

komentajaksi
Vesa Johannes AALTO  74.k     4.6.2017
Jaakko Samuli JÄNTTI  65.mek   4.6.2017
Hannu Herman ROPONEN  82.k    4.6.2017
Jussi Kaukonpoika JÄMSÉN  65.mek   4.6.2017
Risto Tapio RIIHIAHO  72.k    4.6.2017

majuriksi
Antti Ville Juhani AHTIAINEN 88.k   21.3.2017
Roope Ilmari KAUHANEN 86.k   21.3.2017
Jari Ensio Tapani KOTALA 91.k   21.3.2017
Janne Tapani LAUKKANEN 86.k   21.3.2017
Sami Jukka Petteri PAILA 84.k   21.3.2017
Pentti Johannes PEHKONEN 86.k   21.3.2017
Mervi Maarit PIETARINEN 84.k   21.3.2017
Sampo Juhani KOJO  87.k    4.6.2017
Kalle Sakari SYRJÄLÄ  87.k    4.6.2017
Vesa Petteri LUMME   90.k    4.6.2017
Mirella Helena KUOSA-YLINEN 85.k    4.6.2017
Teppo Taneli ANTTILA  85.k    4.6.2017
Jukka Ilari HEINÄNEN  86.k   4.6.2017
Kai Oskari METSÄ-TOKILA  89.k    4.6.2017
Jarkko Juhana MIETTINEN  91.k    4.6.2017
Martti Mikko I MÄNTYKANGAS  90.k    4.6.2017
Jari Tapani NAASKO  87.k    4.6.2017
Mikko Olavi RAUTIAINEN  87.k    4.6.2017
Aki Aleksi FILENIUS 81.k   4.6.2017
Aku Jussi Matias HILVE 77.k   4.6.2017
Aku Kalervo KORHONEN 77.k   4.6.2017
Jukka Tapio PELTONEN 76.k   4.6.2017
Mikko Sakari SAVOLAINEN 81.k   4.6.2017

komentajakapteeniksi
Mikko Antero HIRVI 70.mek   21.3.2017
Jukka Sameli RAUTANEN 78.k   4.6.2017
Jyrki Jaakko VIITALA 54.mek   4.6.2017

kapteeniksi
Janne Tapani NÄRÄNEN  92.k    4.6.2017
Sampo Tapani KEMPPAINEN 89.k   4.6.2017
Mikko Tapio J MARTIKAINEN 75.k   4.6.2017

yliluutnantiksi
Jere-Joonas Kalervo AHO 79.mek   21.3.2017
Joona Matias CASTRÉN 80.mek   21.3.2017
Jussi Tapani Kustaa IKOLA 74.mek   21.3.2017
Jouko Antti IMMONEN 91.k   21.3.2017
Anssi Jaakko JÄRVISALO 97.k   21.3.2017
Matias Olavi Iisakki KAUPPINEN 97.k   21.3.2017
Antti Juhana LESKELÄ 74.mek   21.3.2017
Max Wilhelm MOBERG 80.mek   21.3.2017
Jere Matias NIEMINEN 80.mek   21.3.2017
Jani Pekka RATINEN 74.mek   21.3.2017
Taneli Matias REPO 97.k   21.3.2017
Juha Petteri RONTTI 80.mek   21.3.2017
Petteri Antti Juho SAVOLAINEN 91.k   21.3.2017
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Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä ja toivottavat reserviin siirtyneille menestystä!

Eemil Juhani STIGMAN 97.k   21.3.2017
Antti Heikki K SUOMALAINEN 97.k   21.3.2017
Tuomas Valtteri TAMMISTO 79.mek   21.3.2017
Joakim Sture Johan BORGAR  73.mek   4.6.2017
Aapo Pekka Uolevi HUTTUNEN  74.mek   4.6.2017
Ville Markus HAHTALA 71.mek   4.6.2017
Ville Frans Juhani KUUSELA 88.k   4.6.2017
Antti Olavi LAURILA 88.k   4.6.2017
Lars Tomas STRÖM 89.k   4.6.2017

reserviin
ylil Teemu Olavi Mäntyniemi 90.k 1.3.2017
ltn Arto Tapio Pakkanen  92.k 1.3.2017
Ev Jyrki Erik Heinonen  70.k 1.4.2017 
Maj Pekka Kalevi Kuoppala 80.k 1.4.2017 
Kapt Riku Tapio Suihko  89.k 1.4.2017 
Maj Hannu Matti Antero Hytönen 90.k 1.5.2017 
Evl Jari Pekka Juhani Haataja 72.k 1.6.2017 
Ev Pekka Juhani Järvi  70.k 1.7.2017 

Maj Tero Juhani Marttinen  70.k 1.7.2017 
Evl Mika Uolevi Peltoniemi 71.k 1.7.2017 
Evl Pauli Antero Pukaralammi 71.k 1.9.2017 
Maj Kimmo Ari Mikael Toivola 72.k 1.9.2017 
Kom Veijo Armas Auvinen 69.k 1.10.2017 
Maj Jouni Sakari Peltonen  72.k 1.10.2017 
Maj Martti Heikki Rautanen 72.k 1.10.2017 
Maj Jyri Heikki Valmu  88.k 1.10.2017 
Ev Pertti Juhani Lahtinen  70.k 1.11.2017 
Ev Jari Petteri Rokka  70.k 1.11.2017 
Maj Ismo Juhani Juutilainen 72.k 1.11.2017 
Evl Markku Juhani Ilvonen 71.k 1.12.2017 
Ev Ari Tapani Grönroos  71.k 1.1.2018 
Evl Ilpo Ilmari Karvinen  71.k 1.1.2018 
Evl Jussi Petteri Niskakoski 71.k 1.1.2018 
Ev Mats Mikael Feldt  72.k 1.1.2018 
Ev Mika Matti Tapani Hyytiäinen 72.k 1.1.2018 
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Testamenttilahjoitus
   Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka Mannerhei-

min Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.  

Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituk-
sesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa testamenttilahjoituksen laatimisessa.

Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadetti-
kunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien 

joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.  

Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta. Merkki on saatavis-

sa muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

 

 
 

                                          antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista 
 

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden alalta sekä avustaa 
perintöoikeuteen liittyvässä verosuunnittelussa. 

 
Puhelin 02 251 1004 (Kaisa Mähkä) 

                               www.asianajotoimistolindell.fi      sähköposti: toimisto@asianajotoimistolindell.fi  
 
        Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen Marsalkka Mannerheimin   
                          Kadettisäätiön ja asianajotoimiston väliseen sopimukseen. 
 
 
 
 

 

Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Kadettisäätiö on valmis-
tuttanut hautakivitunnuksen 

kiinnitettäväksi kadettiupseerin hau-
takiveen. Reliefinomaisesti toteutettu 
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä 
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm. 
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilo-
kiinnityksenä kahden mukana olevan 
tapin avulla.

Hautakivitunnuksen hinta  on  
45 euroa + postimaksu 5 euroa. Kiin-
nitys hautakiveen maksaa merkin 

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle
myyjä yrityksessä Helsingissä 15 euroa. 
Merkin kiinnityksessä voi olla  yritys- 
ja paikkakuntakohtaisia eroja.

Hautakivitunnuksen voi tilata 
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite 
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki, 
puhelin 09 448 346, fax 09 449 841 
ja sähköposti info(at)hautaustoimis-
toautio.fi. Tunnuksia myydään vain 
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitet-
täväksi. Hautaustoimisto tarkistaa osto-
oikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.
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Fingerpori-sarjakuvassa 
esiintyy kaupunginjohtaja 
Homelius, jonka toistuva-

na kohtalona on päätyä riepotel-
tavaksi iltapäivälehden lööpissä. 
Keväällä Puolustusvoimat kie-
murteli yhtenä homeliuksena, 
kun Yle oli valinnut Ilta-Fingerin 
linjan uutisoidessaan kaksoiskan-
salaisuudesta Puolustusvoimissa.

Lopulta yleisradion rummut-
tama ”Puolustusvoimien salainen 
ohjeistus” asettui oikeaan kehyk-
seensä, ja asian rippeet päätyivät 
rikostutkintaan. Sinne ne tietysti 
kuuluvatkin, koska kyseessä ei 
ollut salainen, ei Puolustusvoi-
mien eikä ohjeistus, vaan järjes-
telmän virhetoiminto. 

Kevään tapauksessa hämmen-
nystä aiheutti sekä toimittajan 
että puolustushallinnon kyvyttö-
myys ymmärtää toistensa käyt-
tämää kieltä. Puolustusvoimissa 
salainen merkitsee turvallisuus-
luokiteltua, punaisella leimat-
tua asiaa, jonka paljastamisesta 
pääsee vankilaan sekä menettää ammattinsa. Toimittajalle 
salainen on vaietun synonyymi. Kun toimittaja pitää tuttavien 
keskustelua ohjeistuksena, sotilas puolestaan etsii asiakirjaa 
ja diaarinumeroa, koska häntä käskee toimivaltainen viran-
omainen, joka kantaa ohjeistaan vastuun. Puolustusvoimien 
työntekijät saavat toki ajatella, mutta eivät sopia keskenään 
laittomista menettelytavoista. 

Meillä on aina vaivoinamme kirjoittajia, jotka arpovat, 
ovatko he toimittajia mediassa vai toimitsijoita hyvän asian 
puolueessa. On myös kunnianhimoisia, joille toimittaja on 
brändi ja pahantahtoisen juorun levittäminen tutkivaa jour-
nalismia, sekä niitä, joiden mielestä totuus pilaa liian monta 
tuottoisaa otsikkoa. Jos heille kieltäytyy kommentoimasta 
ja sulkee oven kameran edessä, joutuu katsomaan itseään 
televisiokuvasta, joka sanattomasti sanoo: ”Tämä syyllinen 
ei myönnä mitään.” 

Suuri osa toimittajista on kuitenkin ammattitaitoista ja 
hyvään journalismiin pyrkivää väkeä. He kaikki tekevät 
juttunsa paineen alla, koska esimies on niin käskenyt tai 
koska he ovat freelancereina työnsä jo myyneet ja sitoutuneet 
määräaikaan. Jos he saavat tukea, lopputulos on parempi 
kuin ilman apua. Tekemättä juttu ei jää, koska silloin loppuu 
toimittajan lapsilta kaurapuuro. 

Toimittajia pitää siis aina auttaa, mutta kevään tapahtu-
mat johdattavat myös syvällisempään pohdintaan. Vanhaan 
aikaan media asettui tiedon portiksi ihmisen ja maailman 
väliin. Sen rooli oli nostaa esille asioita, jotka selittivät maa-
ilman menoa. Media osoitti tärkeät asiat, paljasti virheitä ja 
poisti hälyä niin että syntynyt kuva maailmasta oli mahdol-
lisimman totuudellinen. Hyvät toimittajat antoivat asioiden 

puhua puolestaan, eivätkä sortu-
neet valistamaan tyhmää kansaa. 
Nyt tuo suodatin ei enää toimi.

Ensimmäisenä katosi usko to-
tuuteen: nykyisessä vale mediassa 
merkitsee vain syntynyt mieli-
kuva, ja sen saavuttamiseksi voi 
käyttää ”vaihtoehtoisia faktoja”. 
Aivan outoa se ei ollut ennen-
kään. Osa suomalaisista jour-
nalisteista ajatteli kylmän sodan 
aikana voivansa ”tasapainottaa 
uutisointia” kansalaisten puo-
lesta. Tuo Paavo Väyrysen yhä 
käyttämä termi tarkoitti alun 
perin sitä, että Neuvostoliitosta 
oli sanottava hyvää, jos sanot-
tiin lännestäkin. Vastaavasti piti 
vaieta, jos kielteinen havainto ei 
ollut ”tasapainossa”. 

Moisen sietäisi vielä sisäisenä 
keskusteluna, mutta meille koko-
naan uutta ovat ulkopuoliset in-
formaatiosoturit, jotka nopeiden 
ja rajat ylittävien tieto verkkojen 
avulla manipuloivat tiedonväli-
tystä haluamaansa suuntaan. Vii-

meksi Ranskan vaalipäivän aattona vuodettiin julkisuuteen 
toisen ehdokkaan väärennöksillä maustettuja asiakirjoja il-
meisenä tarkoituksena vaikuttaa äänestäjien käyttäytymiseen.  

Valemedian kärjistäessä ja valtamedian kaunistellessa 
tolkun ihminen ajattelee kummankin valehtelevan ja pake-
nee sosiaaliseen mediaan. Siellä algoritmit ja väärän tiedon 
valtiaat syöttävät kansalaiselle juuri tämän yksilön haluamaa 
versiota tiedoista. Sellaisessa kuplassa kenenkään on vaikea 
pysyä selväpäisenä.

Mielikuvateollisuus ja sen sisällä lymyilevä informaatio-
sota haastavatkin median maailman selittäjänä. Väärin valitut 
vastatoimet ovat jo romuttamassa Ylen ja suurten lehtien 
uskottavuutta: valtamediassa on nyt suuri hätä, kun ihmisten 
holhoaminen ei enää toimi. Myös sotilaana on syytä huoles-
tua median murrosajasta. Olemme tottuneet kohauttamaan 
olkapäitä alkeelliselle propagandalle ja luottaneet siihen, ettei 
suomalaisia tiedotusvälineitä ei viedä kuin pässiä narussa. 
Nyt joudumme pelkäämään, että median voikin voittaa. Jos 
niin käy, silloin mekään emme seiso voittajan joukoissa. 

Onneksi yksi keino on vielä kokeilematta: vanhanaikainen 
pitäytyminen faktoissa ja luottaminen suomalaisten omaan 
arvostelukykyyn. Erityisesti Yle tarvitsee kaiken tukemme. 
Sen resurssien pitää riittää siihen, ettei viikoittaista skandaalia 
tarvitse tekaista mukamas tutkivana journalismina, ja siihen, 
että huvin rinnalla tarjotaan myös leipää kansalaisten aivoille.

Kalle Liesinen

Mediaa ei voi voittaa



Kadettikunnan solmioneula ja  
kalvosinnappisetti tilattavissa IN MEMORIAM

Rekola
Olli Oskari
Kenraalimajuri
s. 26.2.1930
k. 8.3.2017
Kad.nro 3250
35. Kurssi

Karsi
Kari Ilmari
Everstiluutnantti
s. 2.8.1935
k. 5.3.2017
Kad.nro 3901
45. Kurssi

Ylisiurua
Mikko Tapio
Everstiluutnantti
s. 9.3.1948
k. 13.3.2017
Kad.nro 5922
59. Kurssi

Paavilainen
Jouko
Everstiluutnantti
s. 1.1.1931
k. 20.2.2017
Kad.nro 3541
40. Kurssi

Kinnunen 
Ukko Tapio
Majuri
s. 8.1.1942
k. 5.3.2017
Kad.nro 5156
52. Kurssi

Torvinen
Verner Johannes (Jussi)
Everstiluutnantti
s. 7.2.1920
k. 23.2.2017
Kad.nro 363me
15. Merikadettikurssi

Holma
Olli Cajus Gustaf
Kapteeni
s. 1.12.1919
k. 3.4.2017
Kad.nro 1807
24. Kurssi

Innamaa
Pentti Sakari
Komentaja
s. 24.11.1921
k. 8.4.2017
Kad.nro 350me
15. Merikadettikurssi

Karjala
Seppo Veli Tapio
Majuri
s. 27.3.1936
k. 5.4.2017
Kad.nro 4013
46. Kurssi

Markkanen
Matti Kalevi Mikael
Everstiluutnantti
s. 24.2.1937
k. 9.4.2017
Kad.nro 4051
46. Kurssi

Roudasmaa
Stig Torbjörn
Everstiluutnantti
s. 7.7.1926
k. 18.4.2017
Kad.nro 3105
30. Kurssi

Karhunen
Veikko Olavi
Majuri
s. 26.5.1926
k. 4.4.2017
Kad.nro 3752
43. Kurssi

Autio
Matti Jaakko
Kenraaliluutnantti
s. 10.12.1934
k. 6.5.2017
Kad.nro 3567
41. Kurssi

Lahdenperä
Pentti Kalevi
Majuri
s. 21.3.1938
k. 17.4.2017
Kad.nro 4040
46. Kurssi

Seppälä
Helge Emil
Everstiluutnantti
s. 8.11.1924
k. 1.5.2017
Kad.nro 3230
34. Kurssi

Rautio
Paavo Eerikki
Majuri
s. 14.2.1938
k. 24.5.2017
Kad.nro 4807
50. Kurssi

Muuri
Eero Ilmari Gustav
Komentaja
s. 3.6.1933
k. 19.5.2017
Kad.nro 588me
27. Merikadettikurssi
 
Merjamaa
Veijo Pellervo
Yliluutnantti
s. 15.4.1921
k. 2.5.2017
Kad.nro 2525
26. Kurssi

Lind    
Lasse Julius Aatami
Kapteeni
s. 21.10.1940
k. 9.5.2017
Kad.nro 5177
52. Kurssi

Loponen
Alvar Eerikki
Majuri
s. 15.1.1928
k. 29.5.2017
Kad.nro 3308
37. Kurssi



Kadettikunnan ja Suomen Sotatieteellisen 
Seuran turvallisuuspoliittinen seminaari

Torstaina 21. syyskuuta 2017 kello 17.00–20.00
 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Suomen turvallisuuspolitiikka muutosten pyörteissä 
17.00–17.30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

17.30–17.40 Seminaarin avaus – puheenjohtaja, prikaatikenraali evp Juha Pyykönen

17.40–18.10 Suurpolitiikan vaikutus Suomen ulkopolitiikkaan
   ohjelmajohtaja Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti

18.10–18.40 Puolustuspolitiikka puolustuksemme uskottavuuden vahvistajana
   kansanedustaja Ilkka Kanerva, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja

18.40–19.00 Tauko

19.00–19.30 Hävittäjähankinta osana puolustusjärjestelmämme kehittämistä   
ohjelmajohtaja Lauri Puranen, puolustusministeriö

19.30–20.00 Yhteenveto ja loppukeskustelu – puheenjohtaja

Tilaisuus on avoin kansalaisseminaari, tilarajoituksista johtuen seminaariin osallistuminen edellyt-
tää ilmoittautumista 15. syyskuuta 2017 mennessä. Ilmoittautumiset Kadettikunnan toimistoon 

kadettikunta(at)kadettikunta.fi. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seminaaria koskeviin tiedusteluihin vastaa Kadettikunnan maanpuolustusjaoston puheenjohtaja 
eversti evp Kai Vainio, kpvainio(at)gmail.com tai 040 709 3486.

Tervetuloa!

Kadettikunta ry Suomen Sotatieteellinen Seura ry
www.kadettikunta.fi          www.sotatieteet.fi



  
 Suomalainen upseerikoulutus 240 vuotta

Juhlaseminaari Ristiinan koulukeskuksen Setälä-salissa, Mäkitie 30
lauantaina 5. elokuuta 2017

Ohjelma

9.00  Seppeleenlasku Ristiinan sankarihaudoilla (Brahentie 56)

9.30  Seminaarin avaus, Etelä-Savon kadettipiirin puheenjohtaja , 
  majuri Mika Barck

  Tervehdykset
	 	 •	Puolustusvoimat
	 	 •	Kadettikunta
	 	 •	Suomen	Reserviupseeriliitto

9.50  Upseerikoulutuksen kehitysvaiheet talvisotaan saakka,  
	 	 prikaatikenraali	Asko	Kilpinen

10.50	 Kahvitarjoilu

11.15 Jatkosodasta nykypäivään ja tulevaisuuteen upseerien  
  koulutuksessa, eversti Markku Hutka

12.15		 Paneelikeskustelu

13.00	 Kenttälounas	Sotakoulun	puutarhassa	(Brahentie	54) 
  Entisen virkatalon tulevaisuus, Ristiina-seuran puheenjohtaja  
	 	 professori	Jari	Valkonen.	Paikalla	myös	Savon	jääkäreitä.

14.00	 Seminaarin	päätös,	Suur-Savon	Reserviupseeripiirin	 
  puheenjohtaja, yliluutnantti Jussi Saarinen

Tervetuloa!

Etelä-Savon kadettipiiri  Suur-Savon Reserviupseeripiiri

	 Kiitämme	tuesta
	Puolustusvoimat,	Mikkelin	kaupunki,	Ristiina-Seura,	Jalkaväkimuseo,	Ristiina	Reservinupseerit

	 Palveluspuku	tai	arkipuku

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




