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Koe F-35 Turun päälentonäytöksessä.

F-35 Lightning II -hävittäjän selviytymiskyky monitoimitehtävissä haastavissa 
toimintaympäristöissä on vailla vertaistaan. Sen pelkkä läsnäolo on strateginen pelote. Se on 

ainutlaatuinen 5. sukupolven hävittäjä, joka turvaa Suomen koskemattomuuden ja itsenäisyyden 
tänään ja tulevaisuudessa. Nyt voit kokea F-35:n itse Turun päälentonäytöksessä 15.-16.6.2019 
Lockheed Martinin osastolla HX4. Tule tutustumaan koneeseen ja keskustelemaan lentäjien ja 

asiantuntijoiden kanssa. Kouluikäisille on tarjolla virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä aktiviteetteja, 
joissa voi opetella lentämään ja huoltamaan F-35:a sekä rakentamaan itse lentokoneita.

 
F-35 tarjoaa huoltovarmuutta ja parantaa Suomen kykyä yhteistoimintaan muiden hävittäjän 

käyttäjämaiden, kuten Norjan ja Tanskan, kanssa. Samalla se on ainoa hävittäjä, joka luo 
työpaikkoja ja teknologista osaamista Suomeen seuraavien 50 vuoden ajan.

 Lue lisää: f35.com/finland.
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pääkirjoitus

Arvojemme hinta

Milloin viimeksi pysähdyit poh-
timaan arvojasi, omiasi tai 
organisaatiosi? Nopeatempoi-

nen arkemme rakentuu sellaisten arvo-
oletusten varaan, joita emme päivittäin 
ajattele. Myös kiihtyvä teknologinen ke-
hitys haastaa eettisen arvokäsityksemme, 
sillä tekoälylle pitää opettaa arvoja, jotta 
sen käyttö olisi turvallista ja eettisesti 
kestävää.

Kadettiupseerien kasvatus on nojau-
tunut itsenäisen Suomen Kadettikoulun  
luomaan jo sadan vuoden ikäiseen arvo-
pohjaan. Osa arvoperimästä on vielä 
vanhempaa, peräisin 1700-luvun lopulta. 
Kuinka nämä arvot näkyvät ajassamme, 
vieläkö niille on käyttöä, miten arvomme 
muuttuvat? Näihin kysymyksiin paneu-
dumme kesän teemanumerossamme. 

Sanan arvo etymologisena taustana 
on jopa hieman kauhistuttava merkitys ’hinta’. Käytännössä 
kuitenkin yhdistämme sen useimmiten merkityksellisyyteen: 
merkitykselliset asiat ovat arvokkaita. 

”Yksilön kannalta arvot voidaan käsittää symboleiksi, 
jotka määrittävät käyttäytymistä, valintoja ja arviointeja eri-
laisissa päätöksenteon ja toiminnan tilanteissa. Yhteiskunnan 
kannalta arvojen tehtävä on pitää yhteisö koossa pyrkimällä 
eliminoimaan järjestelmään kohdistuvat heilahdukset.” Näin 
toteaa Anita Rubin Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen 
oppimateriaalina olevassa arvokirjoituksessaan. 

Yksilön ja yhteiskunnan välinen vuoropuhelu toistuu ar-
vokeskustelussa, ja niissä koetaan olevan jännitteitä. Juuri 
yhteiskunnallinen tehtävä yhteisön koossa pitämiseksi epä-
vakaissa tilanteissa kuvaa hyvin kadettiupseerien ja muiden 
turvallisuustoimijoiden arvotarvetta. 

Tarvitseeko nykyaikainen digitaalinen palveluyhteiskun-
tamme arvojen tukea? Työterveyslaitos opastaa verkkosivuil-
laan digiajan arvonluontiin seuraavasti: ”Arvonluonnissa on 
kyse tietoisesta ja tavoitteellisesta pyrkimyksestä toteuttaa 
arvokkaaksi koettua toimintaa. Lähtökohtana on tarkastella, 
mikä tekee ihmisten välisestä toiminnasta tekemisen arvoista. 
Kaikkien ei tarvitse kokea toimintaa arvokkaaksi samalla pe-
rusteella. Riittää, että kaikki ymmärtävät toiminnan tekemisen 
arvoiseksi jollain perusteella ja toiminta todella synnyttää 
jonkinlaista arvoa kaikille osapuolille.” 

Arvonluonti tuottaa siis tekemisestä arvoa, josta tekijän-
kin tulisi saada vastavuoroisesti lisäarvoa. Vastavuoroisuus 
tuntuu käytännössä haasteelliselta, kun vaa’ankieli heilahtelee 
lähes päivittäin arvokkaiden asioiden välillä: yksilöllisyys – 
yhteisöllisyys, kansainväliset tavoitteet – Suomen tavoitteet 
– yksilön tavoitteet, politiikkaohjaus – organisaation ohjaus – 
oikeudelliset reunaehdot – yksilön elämäntilanteen realiteetit. 

Varsin perinteistä tapaa arvojen määrittelyyn on yritys-
maailmasta lähtöisin oleva tapa rakentaa organisaatiolle arvot, 
missio ja visio. Määrittelytyö on keskeistä oman identiteetin 
tunnistamiseksi ja yrityksen brändin erottautumistekijöiden 

luomiseksi. Arvonluonti mission ja 
vision avulla tuo mieleen stereotypian 
konsultista, jonka johdolla yrityksen 
johtoryhmä vetäytyy hiljaisuuteen poh-
timaan strategisen menestyksen avain-
trilogiaa ja tuo lopulta ”oikeat arvot” 
organisaation käyttöön. 

Vaihtoehtoisesti arvojen rakentamis-
ta on tehty koko organisaation kanssa, 
mikä saattaa käydä työlääksi. Lisäksi 
tuloksena voi olla arvojen kiteyttämi-
nen kompromissiksi, johon kaikki eivät 
välttämättä sitoudu. 

Arvojen määrittely on kuitenkin 
tärkeää, ja elinkeinoelämän realiteetit 
suorastaan pakottavat yrityksiä jäsen-
tämään arvonsa tuotteidensa hinnan 
katteeksi. Samankaltaista arvonluontia 
on hyödynnetty myös julkishallinnossa 
laadun lisäämiseksi, vaihtelevalla me-

nestyksellä. Tarvitsemmeko arvojen ”hinnan” takaamista ja 
päivittämistä ajassa esimerkiksi Puolustusvoimissa – ja jos 
tarvitsemme, miksi ja kuinka usein? Mikä on aikaa kestävien 
yleisten perusarvojen merkitys? 

Yleisiltäkin tuntuvat arvot, kuten inhimillisyys, amma-
tillisuus, luotettavuus, saavat merkityssisältöä, mikäli ne sa-
noitetaan tuottajilleen, yksilöille, järkevästi. Edellä mainitut 
ovat Suomen palopäällystöliiton arvot, joista tulee käytän-
nönläheisiä, kun ne tunnistetaan todellisina arjessa tarkoittaen 
laadukasta palvelua hädässä oleville ihmisille. Siksi päätehtä-
vänään sotaan valmistautuvan organisaation kannalta toimin-
nan perustana olevien arvojen vähätteleminen olisi katastrofi.

Kadettiupseerien arvot ovat rakentuneet isänmaan koh-
taloiden kautta vuosisadan ajan. Niille tuskin voi määrittää 
hintalappua, mutta arvopohjan lunastushinta on ollut kallis. 
Samalla kadettiupseerien arvopohja on kiinnittynyt koko 
kansan suomalaiseen itsenäisyystaisteluidemme arvotarinaan, 
narratiiviin, jonka vaikuttavimpana ilmenemismuotona on 
lause ”kaveria ei jätetä”. Tämä sai aikalaisvahvistusta, kun 
Suomen jääkiekkoleijonat osoittivat joukkueosaamisen merki-
tyksen voittaessaan jääkiekon maailmanmestaruuden. Vaikka 
arvopohjamme on vahva, sen vaaliminen edellyttää ajassa 
elämistä ja eritasoisen vuoropuhelun ylläpitämistä. 

Kylkirauta-lehden teema-artikkelit tarjoavat näkökulmia 
arvoihin. Artikkeleissa kohtaavat viimeisin sotatieteellinen 
tutkimus, arvotutkimuksen pioneerityö sekä kansalaisten arvo-
jen seuranta. Lehtemme muissa artikkeleissa luodaan katsaus 
henkilöstön kehittämiseen 2030-luvulle, ja lisäksi lehdessä on 
tuttuun tapaan kolumneja, kirja-arvosteluja sekä ikikaaderi-
kirjoitussarjan täydennykseksi merivoimien upseerin tarina.

Toivotan kaikille Kylkiraudan lukijoille mukavia hetkiä 
lehden parissa ja hyvää kesää!

Päätoimittaja 
Eversti Vesa Valtonen
vesa.valtonen(at)kylkirauta.fi
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näkymiä

Muutoksen tuulia

Kuluneen sanonnan mukaan 
vain muutos on jatkuvaa. 
Tämän osaltaan todisti ku-

lunut kevätkin, kelit muuttuivat no-
peassa tahdissa helteistä takatalveen. 

Meitä kaikkia, sekä yksilöä että 
eri organisaatioita, haastavat koko 
ajan mitä erilaisimmat muutosten 
tuulet. Yhä laajemmat asiat, vaik-
kapa kestävä kehitys, talousasiat, 
ilmastonmuutos, uudet teknologiat, 
verkottuminen, sosiaalinen media ja 
muuttoliikkeet vain eräinä esimerk-
keinä mainitakseni, asettavat muutos-
paineita meille kaikille. 

Asioiden herkkyydet muuttuvat 
myös. Asiat, joille takavuosina ehkä 
vielä naurettiin, saattavat nykyisin 
vaikuttaa toimintaamme merkit-
tävästi. Toisinaan niin pieniltäkin 
vaikuttavat asiat saavat aikaan muu-
tostarpeita. Uudet asiat pakottavat eri 
organisaatiot pohtimaan toimintaansa 
ja miettimään, miten muutokseen tulisi suhtautua. Muutos 
haastaa meidät kaikki. Muutos ei kuitenkaan voi olla itse-
tarkoitus, vaan sille pitää olla myös todellinen tarve.

Olin muutama viikko sitten tilaisuudessa, jossa pohdittiin 
erään perinteisen organisaation juhlaseminaarin teemoja. 
Yhdeksi keskusteluteemaksi ehdotettiin ”Humpuukin vas-
tustaminen”. Raflaavasta nimestä huolimatta teemalla hae-
taan keskustelua siitä, pitääkö organisaatioiden aina lähteä 
kaikkiin uusiin virtauksiin mukaan.  Jo omana aikanani 
olen ehtinyt nähdä useita erilaisia ismejä tai niin kutsuttuja 
hypetyksiä, jotka vuorollaan ratkaisevat jos jonkin asian.  

Miten meidän tulisi suhtautua tähän jatkuvaan muu-
tosten sekamelskaan? Kokemus on myös osoittanut, että 
kaikki muutos ei aina ole kovinkaan kestävää. Viisautta 
on varmaan tälläkin kertaa tunnustaa tosiasiat. Muutosta ei 
kannata vastustaa, vaan yrittää saada sen hyödyt parhaaseen 
käyttöön.  Vaikka Puolustusvoimia usein sanotaan jäykäksi 
ja vanhoilliseksi organisaatioksi, uskallan kuitenkin sanoa, 
että se on varsin hyvin kyennyt ottamaan eri muutosten 
hyötyjä käyttöön. Esimerkiksi todettakoon vaikkapa se, että 
työskentelemme nykyään verkossa koko ajan kehittyviä 
digitaalisia palveluita hyödyntäen.  

Käytyjen eduskuntavaalien ja hallitusneuvottelujen 
aikana puhuttiin paljon suomalaisen hyvinvointivaltion 
turvaamisesta. Varmasti yksi sen tärkeimpiä tukipilareita 
on kansalaisten turvallisuus, jonka arvo tosin liian usein 
ymmärretään kunnolla vasta silloin kun se on uhattuna. 

Puolustusvoimat vastaa ulkoisesta turvallisuudestamme. 
Puolustusvoimien perustehtävää muutosten tuulet eivät ole 
muuttaneet, vaikka uusia tehtäviä on esimerkiksi kansain-
välisen toiminnan laajentuminen tuonutkin. Tehtäviensä 
toteutustapaa Puolustusvoimat on kehittänyt koko ajan seu-
raten aikaa ja hyödyntäen uusia mahdollisuuksia.  

Koulutus 2020 -ohjelma on hyvä 
esimerkki. Siinä varusmiesten kou-
lutuksen haetaan tehokkuutta muun 
muassa hyödyntämällä nuorten hyviä 
valmiuksia sosiaalisen median ja 
uusien teknologioiden käytössä sekä 
verkko-oppimisessa.  

Vastaako nykyinen kadetti-
upseerien koulutusjärjestelmä siihen 
tarpeeseen, minkälaista johto- ja 
asiantuntijahenkilöstöä Puolustus-
voimat ja Rajavartiolaitos tarvitse-
vat nyt tai kolmenkymmenen vuoden 
päästä? Maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkinto rakenteiden ja -vaatimusten 
tarkistustyö on juuri tulossa pää-
tökseen. Työssä ovat olleet vahvasti 
mukana Pääesikunta, puolustushaarat 
ja Raja vartiolaitos. 

Työelämän tarpeet ovat olleet 
keskiössä koko ajan. Edellä mainit-
semani Koulutus 2020 -ohjelman 
asettamat vaatimukset on sisällytetty 

sekä kadetti- että maisterikurssien opintoihin.  Kun tutkinto-
rakenteet saadaan tarkistettua, tavoitteena on ”lukita” ne ja 
rauhoittaa tilannetta. Muutos on kuitenkin jatkuvaa…  

Jatkossa kadettiupseerien opetuksen kehittämisen paino-
piste siirtyy oppisisältöjen, opetusmenetelmien ja oppimis-
ympäristöjen kehittämiseen. Meidän tulee olla ketteriä 
ottamaan uusia asioita koulutusohjelmiin ja varmistaa, että 
oppiminen tapahtuu aina parhaalla tavalla. Uusista tuulista 
ja muutoksista huolimatta jatkossakin tavoitteena on koulut-
taa ammattinsa osaavia, lojaaleja, velvollisuudentuntoisia, 
oikeudenmukaisia, eettisiltä arvoiltaan kohdallaan olevia 
kadettiupseereja yhteiskunnan palvelukseen.

Kadettikunnalla näen tässä muutosten maailmassa oman 
keskeisen roolinsa. Maanpuolustusaatteellisena arvoyhtei-
sönä tehtävämme on osaltaan varmistaa kadettiupseeriston 
arvojen ja yhteisöllisyyden kestävyys kaikkien muutos-
paineiden alla. Elämme muutoksessa, mutta se on tehtävä 
aikaa seuraten, uutta hyödyntäen sekä perinteitä ja arvoja 
kunnioittaen.  

Aina on myös hyvä muistaa, ettei kaikki, mikä on vanhaa, 
ole välttämättä vanhanaikaista.  Perinteiden vaaliminen on 
keskeinen osa yhteisöllisyytemme turvaamista.  Muutoksen 
johtaminen on viime kädessä aina ihmisten johtamista. Siinä 
tehtävässä suomalainen upseeri on aina parhaimmillaan. 

Toivottavasti kesän säät ovat kaikille suotuisat ja ehditte 
nauttia Suomen kauniista suvesta. Toivotan kaikille aurin-
koista ja virkistävää kesää! 

Puheenjohtaja
Kenraalimajuri Jari Kallio
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artikkelit

Teksti: Juha Tuominen

Juha Tuominen

Vahva arvopohja 
elää ajassa

Tarkastelen aluksi, mitä arvoilla 
tarkoitetaan. Seuraavaksi esitte-
len lyhyesti Shalom Schwartzin 

kehittämän arvoteorian, arvomittaris-
ton sekä tuloksia suomalaisten arvoista. 
Tämän jälkeen kuvaan Yleisesikun-
taupseerikurssi 59:n oppilasupseerien 
arvotyyppien tärkeysjärjestystä sekä 
havaintoja siitä, kuinka yleisesikun-
taupseerikurssilaisten arvot rakentu-
vat. Lopuksi pohdin laajan arvopohjan 
merkitystä osana maanpuolustustahdon 
rakentumista.

Arvotutkimusten kertomaa

Puolustusvoimien ja Kadettikunnan 
arvo pohja rakentuu isänmaallisuuteen, 
ammattitaitoon, oikeudenmukaisuu-
teen, vastuullisuuteen, luotettavuuteen 
ja yhteistyökykyyn. Useiden arvokyse-
lyiden perusteella suomalaiset luottavat 
Puolustusvoimiin. Myös Rajavartio-
laitos ja Poliisi sijoittuvat tutkimuk-
sissa kärkisijoille, kun suomalaisilta 
kysytään heidän luottamustaan julkisiin 
organisaatioihin.

Kadettikunta on toteuttanut vuo-
sien aikana useita arvotutkimuksia. 
Suomalaisen kadettiupseeriston arvot 
ovat varsin yhtenäisiä. Arvotutkimus-
ten perusteella vahvimmin aatteellisia 
ovat kadetit ja evp-upseerit, ja he myös 
suhtautuvat positiivisemmin perintei-

siin. Ruuhkavuosiaan elävien kap-
teenien ja majurien arvoissa korostuu 
ammatillisuus.

Erot eri ryhmien välillä ovat kui-
tenkin tilastollisesti pieniä, minkä 
takia arvotutkimukset piirtävät kadetti-
upseereista varsin homogeenisen ja sa-
manmielisten joukon. Jotta  upseereja 
koskevaan arvokeskusteluun saa käy-
tännöllistä otetta, on tarpeen analysoi-
da, kuinka arvot jäsentyvät ja mitkä 
tekijät korostuvat palvelusuran eri 
vaiheissa. 

Arvot toiminnan ohjaajina

Arvot määritellään tilannekohtaisiksi 
tavoitteiksi, jotka ohjaavat henkilön tai 
yhteisön toimintaa. Ne osoittavat, mitä 
ihmiset pitävät elämässään tärkeänä. 
Arvot ohjaavat yksilön käsityksiä, ta-
voitteita ja asenteita asioita, ihmisiä ja 
tilanteita kohtaan. 

Arvot muodostuvat yksilön tarpei-
den, temperamentin, kulttuurin sekä 
sosiaalisten ja henkilökohtaisten ko-
kemusten summana. Arvot eroavat 
asenteista siten, että ne ovat abstrakteja 
ja suhteellisen pysyviä, kun taas asen-
teet ovat kohde- ja tilannesidonnaisia, 
kuten Wagner A. Kamakura ja José 
Alfonso  Mazzon, Milton J. Rokeach 
sekä Shalom Schwartz ovat tutkimus-
artikkeleissaan todenneet.

Schwartzin arvoulottuvuudet

Shalom Schwartzin vuonna 1994 laa-
tima arvomittari koostuu kymmenestä 
universaalista arvosta. Hänen mukaan-
sa arvoilla on keskinäinen järjestys. Si-
vulla 6 olevassa taulukossa 1 on esitetty 
Schwartzin arvotyypit määritelmineen. 
Taulukossa on myös suomalaisten tut-
kijoiden laatima arvojärjestys vuonna 
2015 ja vuonna 2017. Vuoden 2015 
järjestyksen on tehnyt Klaus Helkama. 
Suvi Rinta-Kiikka, Tapani Yrjölä ja 
Eeva Alho ovat tuottaneet uudemman 
määrityksen.

Schwartzin arvoulottuvuudet koos-
tuvat kymmenestä arvotyypistä ja 
neljästä ylätason arvoulottuvuudesta. 
Arvojen muodostama kehämäinen ra-
kenne on esitetty kuvassa, joka kokoaa 

Kansalaiset arvostavat suomalaisia turvallisuusviranomaisia. 
Suomalainen kadettiupseeristo on arvopohjaltaan 
yhtenäinen ja tiivis yhteisö.  Artikkelissa kuvataan 

yleisesikuntaupseerikurssilla opiskelevien arvoja ja niiden 
muutoksia palvelusuran aikana.  Lisäksi käsitellään myös 

arvopohjan suhdetta maanpuolustustahtoon.
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yhteen arvojen ristiriidat ja yhteensopi-
vuudet. Teoria olettaa rakenteen dynaa-
misen suhteen arvojen välillä. 

Lähtökohtana arvojärjestelmän 
rakenteelle on se, että arvot ovat itse-
näisiä, mutta ne voivat olla toisistaan 
riippuvaisia. Osalla arvoista voi olla 
useampi tavoite. Jotkin näistä tavoit-
teista voivat olla ristiriidassa joidenkin 
arvojen kanssa. Esimerkiksi yhdenmu-
kaisuusarvon tavoittelu voi olla risti-
riidassa itseohjautuvuusarvon kanssa. 

Suomalaisten arvot

Pellervon taloustutkimuksen laatimassa 
tutkimuksessa Schwartzin arvomittarin 
perusteella suomalaisille tärkeimmät 
arvot olivat turvallisuus, hyväntahtoi-
suus, itseohjautuvuus, universalismi ja 
yhdenmukaisuus. Arvojen järjestys on 
osin eri kuin Helkaman tutkimuksessa 
vuonna 2015. 

Turvallisuuden nousu suomalaisten 
tärkeimmäksi arvoksi heijastelee muu-
tosta yleisessä turvallisuustilanteessa. 
Toisella sijalla oleva hyväntahtoisuus, 
viidenneksi arvostettu yhdenmukaisuus 
ja perinteet ovat pysyneet samoilla si-
joillaan. Nämä arvot liittyvät itsensä 
ylittämisen ja säilyttämisen arvoulot-
tuvuuksiin. 

Yleisesti tarkasteltuna arvojen jär-
jestyksessä tapahtuneet muutokset ovat 
suhteellisen pieniä. Yksilöön liittyvät 
arvot ovat arvojärjestyksessä viimei-
sinä. Yhteisölliset ja universaalit sekä 
laajemmat arvot sijoittuvat asteikon 
kärkipäähän.

Yleisesikuntaupseeri- 
kurssilaisten arvoperusta

Toteutin keväällä 2019 Yleisesikunta-
upseerikurssi 59:llä opiskeleville op-
pilasupseereille sähköisen kyselyn, 
jonka tarkoituksena oli selvittää, min-
kälaiseen järjestykseen he ryhmittävät 
Schwartzin arvotyypit. Tämän lisäksi 
pyysin heitä kuvaamaan, millä taval-
la heidän arvonsa ovat mahdollisesti 
muuttuneet heidän palvelusuransa 
aikana. Vapaaehtoiseen kyselyyn 
vastasi 62 prosenttia opiskelijoista. 
Arvomittaristoon vastaamisen lisäksi 
yleisesikuntaupseerikurssilaiset tuot-
tivat tekstiä arvoista yhteensä viiden 
sivun verran. 

Vastaajat laittoivat arvotyypit 
tärkeys järjestykseen. Arvotyyppien 
määritelmät noudattivat taulukon 1 mu-
kaisia kuvauksia. Vastaajien tehtävänä 
oli merkitä itsellensä tärkein arvotyyp-
pi numerolla yksi, jonka jälkeen toi-
seksi tärkein ja niin edelleen. Vähiten 
tärkeä arvotyyppi sai luvun kymmenen. 

Tämän jälkeen laskin vastauksista 
keskiarvon, jonka perusteella muodos-
tin arvotyypeistä kurssilaisten arvojen 
tärkeysjärjestyksen. Mitä pienempi 
keskiarvo arvotyypillä on, sitä tärkeäm-
pi se on vastaajalle. Arvojärjestys on 
esitetty taulukossa 2. 

Turvallisuus muodostui vastaajien 
keskuudessa selkeästi tärkeimmäksi 
arvoksi. Tämä korostui myös sanal-
lisissa vastauksissa. Toisaalta turval-
lisuus arvona linkittyi ammatilliseen 
toimintaan, ja toisaalta se käsitti myös 
roolin vanhempana. 

Hyväntahtoisuus toiseksi tärkeim-
pänä ja itseohjautuvuus kolmantena 
olivat myös yleisesti tärkeinä pidetty-
jä arvoja. Huomionarvoista on se, että 
kolmen kärki on täsmälleen sama kuin 
Pellervon taloustutkimuksen toteutta-
massa suomalaisten arvotutkimuksessa 
vuonna 2018. 

Mielihyvä sijoittui yleisesikunta-
upseerikurssilaisten arvoissa tärkeäm-
mäksi kuin Helkaman ja Rinta-Kiikan 
ym. tutkimuksissa, mutta vastauksissa 
oli varsin paljon hajontaa. Vastaavaa 
hajontaa oli myös suhtautumisessa vi-
rikkeisyyteen ja universalismiin. Mieli-
hyvän suhteellisen korkeasta asemasta 
ei siten voida tehdä suoraa tulkintaa 
siitä, että hedonismin tai itsensä ko-
rostamisen arvoulottuvuus korostuisi 
vastauksissa. 

Perinteiden merkitys jäi yllättävän 
alhaalle arvojärjestyksessä. Toisaalta  
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hyväntahtoisuuden määritelmässä 
mainitaan muun muassa rehellisyys, 
avuliaisuus, vastuullisuus, uskollisuus 
ja tosi ystävyys, jotka lähes sellaisinaan 
liittyvät kadettilupauksen – uskollisuus 
ja miehuus, kunnia ja toveruus – hyvei-
siin ja upseeriperinteisiin. 

Perinteiden sijoittuminen arvojär-
jestyksen häntäpäähän kuvastaa ehkä 
osaltaan Kadettikunnan arvotutkimuk-
sista tuttua trendiä, jossa ammatillisuus 
painottuu aatteellisuuden sijasta soti-
lasuran keskivaiheilla. 

Vallan sijoittuminen arvoasteikon 
viimeiseksi on linjassa suomalaisten 
arvojen järjestyksen kanssa. Yllä ole-
vassa Schwartzin  arvoympyrässä valta 
liittyy läheisesti itsensä korostamiseen. 
Tämä yhdistettynä oman edun tavoitte-
luun koettiin myös yleisesikuntaupsee-
rikurssilaisten avoimissa vastauksissa 
vieraaksi.

Muutoksia palvelusuralla

Yleisesikuntaupseerikurssilaiset poh-
tivat sanallisessa aineistossa arvojensa 
mahdollista muuttumista palvelusuran-
sa aikana. Valtaosassa vastauksia ko-
rostui perheen ja iän mukanaan tuoman 
kokemuksen merkitys. Vastaajat kuva-
sivat vanhemmuuden ja elämänkoke-
muksen aiheuttamaa muutosta muun 
muassa seuraavasti:

”Kyllä, merkittävimpänä pidän 
vanhemmuutta. Ennen lapsia ei tar-
vinnut kantaa vastuuta muista niin 
syvästi, kärjistäen oli mahdollista elää 
itsekeskeisesti. Toiseksi merkittäväm-
pänä koen iän ja kokemuksen tuoman 
laajemman maailmankatsomuksen. 
Ennen asioihin suhtautui huomattavan 
mustavalkoisemmin, ehdottomammin. 
Nykyään tulee harkittua asioita ja otet-

tua huomioon laajemmin vaikutuksia ja 
seurannaisvaikutuksia.” 

”Olen muuttunut suoritus- ja me-
nestyshakuisuudesta enemmän kohti 
’pehmeämpiä arvoja’, samoin kuin per-
heen myötä vakautta ja turvallisuutta 
korostavia arvoja.” 

Edellä olevien ajatusten perusteella 
Puolustusvoimien on tulevaisuudessa 
kiinnitettävä kenties enemmän huo-
mioita uudenlaiselle johtajuudelle, joka 
antaa tilaa itseohjautuvuudelle. X-, Y- 
ja Z-sukupolvien myötä edes sotilas-
organisaatiossa ei enää voida luottaa 
pelkästään ylhäältä alas -johtamiseen.

Yhteisten, institutionaalisten arvo-
jen merkitys oman elämän ohjenuorana 
aiheutti myös kriittistä pohdintaa. Eräs 
vastaaja kuvasi omia arvovalintojansa 
seuraavasti:

”Olin lähellä työuupumusta pari 
vuotta sitten. Opin silloin, että elämä 
on liian lyhyt elettäväksi jonkin muun, 
kuten Puolustusvoimien, odotusten, ar-
vojen tai halujen mukaisesti. Puolus-
tusvoimien tehtävä on miettiä omia 
etujaan, työntekijän tehtävä on huo-
lehtia itsestään ja omista eduistaan. 
Kukaan muu ei sitä tee. Kyseessä 
on kuitenkin vain työ, joka aikanaan 
loppuu. Silloin on hyvä, jos elämässä 
on muutakin sisältöä kuin duuni.”

Kokonaisuudessaan yleisesikun-
taupseerikurssilaisten vastaukset 
arvoista heijastivat kypsää, moniulot-
teista ja kriittistä pohdintaa. Yhteisen 
arvopohjan merkitys ja sen voimavarat 
tunnustettiin, mutta toisaalta niitä ei 
sellaisenaan liimattu osaksi omaa toi-
mintaa. Tämä käy hyvin ilmi oheisesta 
kiteytyksestä:

”Annettujen arvojen omaksuminen 
on vaikeampaa iän karttuessa. Pitää 
olla elämänkokemusta, jota vasten 
voi peilata kaikkea. Kokemattomat ja 
nuoret toistavat helpommin annettuja 
arvoja, mutta niiden syvyys jää usein 
pinnalliseksi. Aitous tulee iän myötä. 
On ollut havahduttavaa huomata, että 
kaksinaismoralismia esiintyy jonkin 
verran siinä, miten sotilaat toimivat ja 
sanovat toimivansa verrattuna siihen, 
miten sitten toimivat. Kodin ja yhteisön 
merkitys on suuri arvojen rakentami-
sessa yksilötasolle. Siksi ei voi vähek-
syä annettujen organisaation arvojen 
merkitystä kokonaisuuden kannalta. 
Niilläkin on paikkansa.”
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Uraauurtavaa 
arvotutkimusta

Kenraali Jaakko Valtasen Sotakor-
keakoulussa vuonna 1954 laatimaa 
diplomityötä voidaan pitää Puolustus-
voimissa ja Kadettikunnassa tehtyjen 
arvotutkimusten käynnistäjänä. Hänen 
tutkimuksensa käsitteli asevelvollisten 
maanpuolustushenkeä ja -tahtoa. Tutki-
muksen lähtökohtana oli tarve vaikut-
taa käynnissä olevaan arvomuutokseen 
ja kansalaisten mielipiteisiin. 

Jaakko Valtasen diplomityö oli 
uraauurtava, sillä se toteutettiin inno-
vatiivisia ja ajan parhaita tutkimusme-
netelmiä soveltaen. Valtanen osallistui 
1960-luvun alkupuolella aktiivisesti ja 
rohkeasti erilaisiin ja maanpuolustuk-
seen varsin kriittisesti suhtautuviin 
keskustelutilaisuuksiin ja esitti näke-
myksiään asevelvollisuuden ja maan-
puolustuksen tarpeellisuudesta.

Vuonna 1957 julkaistussa Tiede 
ja Ase -vuosikirjan artikkelissa Val-
tanen avaa lähtökohtiansa maanpuo-
lustushengen taustalla olevien arvojen 
perustalle. Hän pohtii, onko kansalli-
suusaatteella yksinään enää nykyaikana 
sellaista kantavuutta, että se riittää in-
noittamaan ihmisiä ja kokonaisia kan-
soja yhtenäisyyteen ja yksimieliseen 
taisteluun. 

Valtasen mukaan pelkkä isänmaal-
lisuus ei yksin riittänyt perustelemaan 
silloiselle nuorisolle maanpuolustus-
hengen tarpeellisuutta. Tämän takia 
maanpuolustustahdolle oli löydettävä 
konkreettisempia ja käytännöllisempiä 
perusteita. Valtasen mukaan maanpuo-
lustushengen ytimessä on yhteiskun-
tajärjestyksen säilyttäminen, mikä 
kulminoituu suomalaisen demokratian 
perusarvoihin: vapauteen ja sen sisäl-
tämään vastuuseen.

Valtasen näkemykset  
kestävät muutosta

Kenraali Valtasen diplomityö julkais-
tiin uudelleen vuonna 2004 Maan-
puolustuskorkeakoulun Johtamisen 
laitoksen kirjassa Maanpuolustustahto 
tutkimuskohteena – kylmästä sodasta 
informaatiosotaan. Samassa teoksessa 
julkaistussa vuoden 2004 Sotatieteen 
päivien puheenvuorossaan Valta-
nen nostaa esille tärkeän havainnon 

 demokratiasta ja arvopohjan moni-
muotoisuudesta. 

Valtasen mukaan ”demokratian 
voima ei suinkaan ole yksisuuntais-
tetussa kansalaismielipiteessä, vaan 
moniarvoisessa – pluralistisessa – 
yhteiskunnassa vapaasti syntyvästä 
yhteisestä tahdosta pitää voimassa se 
elämisen tapa ja laatu, jonka ihmiset 
kokevat lopulta myös puolustamisen 
arvoiseksi. – – Moniarvoisen, ihmis-
keskeisen ja suvaitsevan demokratia-
käsityksen olen minäkin omaksunut 
puolustustahdon osaksi.”

Kenraali Valtasen peräänkuulut-
tama moniarvoinen vuoropuhelu on 
yhä ajankohtaisempaa. Viime vuosina 
Suomessakin on kasvanut huoli siitä, 
että erimielisten ihmisten keskustelu 
on heikentynyt. On puhuttu kuplista, 

samanmielisten yhteisöistä, joita eivät 
läpäise vääräksi leimatut mielipiteet tai 
omia käsityksiä haastavat tiedot. 

On tärkeätä, että myös arvopoh-
jaltaan varsin homogeeninen kadetti-
upseeristo uskaltaa tarvittaessa altistaa 
itsensä avoimelle ja hedelmälliselle 
dialogille erimielisten kanssa. Olemas-
sa oleva vahva arvoperusta mahdollis-
taa rakentavan yhteistyön.

Keräämäni aineiston perusteella 
yleisesikuntaupseerikurssilaisten arvo-
pohja on yhtenäinen ja vahva. Herää 
kuitenkin kysymys siitä, kestämmekö 
mielipiteitä, jotka sotivat omia arvo-
jamme vastaan. Linnoittaudummeko 
syvälle omiin poteroihimme, vai ky-
kenemmekö osoittamaan johtajuutta, 
joka edelleen vahvistaa maanpuolus-
tuksen arvopohjaa yhteisen päämäärän 
suunnassa?

Majuri Juha Tuominen opiskelee 
yleisesikuntaupseerikurssilla Maan-
puolustuskorkeakoulussa.
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Reeta Sutinen

Suomen kansan arvot

Ihmisillä on aina ollut normeja, arvoja 
ja uskomuksia, jotka määrittävät sitä, 
mikä on hyvää ja tavoiteltavaa. Arvot 

ovat suhteellisen pysyviä. Sen sijaan 
asenteet voivat muuttua nopeastikin. 

Yhteiskunnassa on aina vallalla 
monia arvo-orientaatioita samanaikai-
sesti. Ei ole siis olemassa ”suomalaisia 
arvoja”, joista kansa olisi samaa mieltä. 
Monet asiat ovat kuitenkin suhteellisen 
tärkeitä lähes kaikille suomalaisille. 
Suomalaisessa yhteiskunnassa valinnat 
perustuvat hyvinvointiyhteiskunnan 
malliin. 

Arvotutkimuksen viitekehys

Arvoja tutkimalla voidaan selvittää 
yhteiskunnan ilmapiirin nykytilaa sekä 
luodata suuntaa, johon yhteiskunta on 
menossa. T-Median Kansan arvot -tut-
kimussarja pyrkii selvittämään, millai-
sia arvoja suomalaisilla on, kohtaavatko 
arvot ja toiminta, millaiset teemat jakavat 
ja yhdistävät kansaa ja miten suomalaiset 
arvot ja asenteet muuttuvat. 

— Tutkimussarja käynnistettiin 
selvitystehtävällä ”Missä suomalaisten 
arvot menevät?”. Tutkimuksella haluttiin 
selvittää suomalaisten näkemykset arvo-
maailmasta, T-Median tutkimuspäällikkö 
Reeta Sutinen kertoo.

Kansan arvot -tutkimus on yhteis-
kunnallinen tutkimus, joka on aloitettu 
vuonna 2013, ja se toistetaan vuosittain. 
Vuoden 2018 tutkimuksen toteuttivat 
yhteistyössä Talous ja nuoret  TAT ja 

 T-Media Oy. Tutkimuksen tiedonkeruu 
toteutettiin sähköisellä kyselylomak-
keella, ja sen kohderyhmänä olivat 
koko maan 15–74-vuotiaat suomalaiset, 
lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Tutki-
musotos on painotettu sukupuolen, iän 
ja asuinalueen mukaan kohderyhmää 
edustavaksi.  Tutkimuksen tilastollinen 
virhemarginaali 95 prosentin luottamus-
tasolla on +/–2,70 prosenttiyksikköä. 

Tutkimus luotaa erityisesti nuorten 
arvoja ja niiden eroja suhteessa muihin 
ikäryhmiin sekä nuorten arvoissa tapah-
tuvia muutoksia. Tutkimusraportteihin 
kootaan mielenkiintoisia ilmiöitä suo-
malaisten nuorten ja aikuisten arvoissa ja 
asenteissa sekä merkittävimpiä muutok-
sia aikaisempiin vuosiin nähden.

— Arvokas osa tätä tutkimusta on 
se, miten tutkimuksen teemoihin ja aihe-
alueisiin on päädytty. Ne on määritetty 
asiantuntijahaastatteluiden perusteella, ja 
haastateltavat edustivat laajaa taustajouk-
koa. Haastateltavina oli muun muassa 
instituutioiden vaikuttajia ja päättäjiä, 
yritysjohtoa ja kirkon edustajia. Haas-
tattelujen perusteella on määritetty ky-
symyssarjan väittämät. Kysymyssarjaa 
on mittaushistorian aikana tarkennettu 
kunkin vuoden polttavien teemojen 
mukaan, Reeta Sutinen taustoittaa.

Perusarvot kestävät

Kaikille yhteisissä arvoissa ei ole tapah-
tunut muutoksia mittaushistorian aikana. 
Kansainvälisessä vertailussa Suomi 

poikkeaakin monista maista perusarvo-
jen pysyvyyden vuoksi. 

— Suomalaisten perinne- ja turval-
lisuusorienteisuus ovat vakaita, ja niissä 
muutoksia ei helposti tapahdu. Ne ovat 
juurtuneet syvälle suomalaisten arvo-
maailmaan, Reeta Sutinen toteaa.

— Suomen kansalaiset arvostavat 
kaikissa ikäryhmissä ja sukupuolineut-
raalisti turvallista elinympäristöä ja 
toimivaa julkista terveydenhuoltojär-
jestelmää. Suomalaiset kantavat huolta 
muiden auttamisesta ja ympäristön ti-
lasta.

Luottamus instituutioihin 
heikentynyt

Suomalaisen yhteiskunnan luottamus 
nojaa poliisiin, koulutukseen ja tervey-
denhuoltoon. Ne muodostavat kansa-
laisten luottamuksen perustan. Kolmen 
kärjen asema on vuodesta toiseen hor-
jumaton. 

Arvot vaikuttavat vahvasti yhteiskuntaan ja kulttuuriin. 
Ne ohjaavat ihmisten ja ihmisryhmien toimintaa. 
Perinteet ja turvallisuuskäsitykset ovat juurtuneet 

suomalaisten arvomaailmaan. Artikkeli perustuu vuoden 
2018 Kansan arvot -tutkimukseen ja tutkimuspäällikkö 

Reeta Sutisen haastatteluun. 

Teksti: Heikki Pohja
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— Luottamus instituutioihin on kui-
tenkin kauttaaltaan heikentynyt edelli-
sestä tutkimuksesta. Luottamuksessa 
on isoja eroja. Vahvimmin luotetaan 
niihin instituutioihin, joiden palveluita 
käytetään suoraan, tällainen on esimer-
kiksi poliisi. Poliisi on pitänyt pintansa 
kriiseistään huolimatta. Päättäjäroolis-
sa olevilla, poliittisilla instituutioilla, 
on heikoimmat tulokset, Reeta Sutinen 
mainitsee.

Myös luottamus suomalaiseen kou-
lutusjärjestelmään on heikkenemässä. 
Koulutusjärjestelmään ovat eniten me-
nettäneet luottamustaan muut kuin yli-
opistokoulutetut kansalaiset. 

— Luottamus koulutusjärjestelmää 
kohtaan on heikentynyt eniten viimei-
sen vuoden aikana. Pidemmän ajan 
trendikäyrä on myös ollut laskusuun-
tainen. Erityisesti 45–50-vuotiaat ovat 
menettäneet luottamustaan koulutus-
järjestelmään, mutta myös nuorimmas-
sa ikäryhmässä on selvä laskusuunta. 
Kaiken kaikkiaan huoli koulutusjär-
jestelmästä on kaikille yhteinen, Reeta 
Sutinen toteaa.

— Kiivas keskustelu koulutusuu-
distuksista ja -leikkauksista näkyy tu-
loksissa. Yhä useampi kansalainen on 
huolissaan koulutusleikkausten vaiku-
tuksista. Kritiikki ei kohdistu pelkästään 
yliopisto-opintoihin, vaan se näkyy 
myös ammatillisessa koulutuksessa.

— Kansalaisten odotusarvona on, 
että koulutukseen jatkossakin panoste-
taan, jottei Suomen osaamistaso rapis-
tuisi. Nuorten tulevaisuus huolestuttaa 
enemmistöä suomalaisista, Reeta Suti-
nen painottaa.

Yhteiskunnan instituutiot, erityisesti 
poliittiset tahot, ovat menettäneet kautta 
linjan kansalaisten luottamusta. Luotta-
mus kansalaisjärjestöihin on myös hei-
kentynyt. Tämä johtuu todennäköisesti 
muutamiin järjestöihin kohdistuneista 
negatiivisista uutisoinneista.

Puolustusvoimat on säilyttänyt 
luottamuksensa vahvana. Luottamus 
on mittaushistorian aikana vahvistunut, 
ja muutos edelliseenkin vuoteen on py-
synyt samalla tasolla, vaikka luottamus 
niin moneen muuhun instituutioon on 
heikentynyt. Vain 25–34-vuotiaiden 
ikäluokassa luottamus Puolustusvoi-
miin on edelliseen vuoteen verrattuna 
heikentynyt.

Yksityisestä sektorista, yrityksistä, 
on muodostumassa yhä vahvempi osa 

yhteiskunnan tukiverkkoja ja hyvin-
vointia. Arvostus suomalaisia yrityksiä 
kohtaan jatkaa vahvistumistaan. Kan-
salaisten luottamusta lujittavat suo-
malaisten yritysten panostus hyvään 
työnantajatoimintaan ja vastuullisuuteen. 
Suomalaisten yritysten työnantajakuvaa 
arvostavat erityisesti nuoret. Yksityinen 
sektori onkin nousemassa yhteiskunnan 
kivijalaksi.

— Edustukselliseen demokratiaan 
luotetaan vähemmän. Suomalaiset yri-
tykset ovat sen sijaan pitäneet pintansa. 
Suomalaisten yritysten koetaan hoita-
van hyvin asiansa. Yrityksiin luotetaan, 
mutta toisaalta yritysten on tunnettava 
vastuunsa. Yrityksiltä odotetaan yh-
teiskunnallista vastuuta, Reeta Sutinen 
kertoo. 

Demokratian tila 
huolestuttaa

Demokratian tilaan ja poliittiseen pää-
töksentekoon ollaan tyytymättömiä. 
Luottamus eduskuntaa, hallitusta ja 
työmarkkinajärjestöjä kohtaan kyntää 
pohjamudissa. Luottamus eduskuntaan 
oli mittaushistorian alhaisimmalla ta-
solla. Luottamus demokratiaan on hei-
kentynyt samassa tahdissa poliittisten 
instituutioiden luottamustason kanssa. 
Keski-ikäisten kansalaisten tyytyväisyys 
on heikentynyt eniten. 

Työnantaja- ja ammattijärjestöt ovat 
menettäneet viidessä vuodessa luotta-
mustaan merkittävästi. Ikäryhmien erot 
ammattijärjestöihin luottamisesta ovat 
kaventuneet viidessä vuodessa. Työnan-
tajajärjestöihin kohdistuva kehitys trendi 
on ollut sama. Nuorten luottamus työn-
antaja- ja ammattijärjestöihin on romah-
tanut viidessä vuodessa. 

— Suomessa on avoin yhteiskunta. 
Sen mukaisesti saa olla myös eripuraa. 
Se on myös osoitus demokratian toimi-
vuudesta. Laskusuunta on kuitenkin näh-
tävissä myös kansainvälisenä trendinä. 
Demokratian tilan heikentymisestä on 
heijastevaikutuksia instituutioiden ar-
vostukselle.

— Vähentynyt luottamus politiik-
kaan näyttää heikentävän kansalaisen 
uskoa yhteiskunnan instituutioihin ja 
toimijoihin. Suomen kansa on pettynyt 
demokratian nykytilaan. Tämä voi johtaa 
syventyessään demokratian kriisiin, 
Reeta Sutinen arvioi.

Yhteiskunnallinen kehitys

Ilmastomuutoskeskustelu näkyy tutki-
mustuloksissa. Huoli ympäristöstä on 
mittaushistoriassa vuosi vuodelta li-
sääntynyt. Ympäristöasiat huolestutta-
vat kansalaisia ennätyksellisen paljon, 
ja ympäristöstä huolehtimisen merkitys 
on noussut samalle tasolle muiden yh-
teiskunnallisten arvojen kanssa. 

Puhtaan ympäristön arvostus on 
kasvanut. Omasta elintasosta halutaan 
kuitenkin pitää edelleen kiinni. Kulutuk-
sen ja kasvun tavoittelun vähentäminen 
ei ole kehittynyt samassa tahdissa kuin 
huoli ympäristöstä. 

— Suomalaisten halu elää turvalli-
sessa ympäristössä on ollut aina vahvaa. 
Kansalaiset odottavat ympäristöystäväl-
lisiä päätöksiä päättäjiltä ja ympäröivältä 
yhteiskunnalta. — Ympäristötietoisuu-
desta huolimatta opettelu toimimaan 
vähemmällä ei ole lisääntynyt. Mitä 
vanhempia vastaajat, sitä paremmin he 
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ovat kuitenkin valmiita vähentämään 
kulutusta, Reeta Sutinen tiivistää.

Tasa-arvo on ajankohtainen teema. 
Suhtautuminen tasa-arvoon on aikai-
semmin pysynyt samalla tasolla, joskin 
miesten ja naisten näkemykset ovat poi-
kenneet kautta mittaushistorian. Vuoden 
2018 tutkimuksessa miesten ja naisten 
käsitykset tasa-arvokehityksestä eroa-
vat merkittävästi toisistaan. Vastanneista 
miehistä 71 prosenttia on sitä mieltä, että 
tasa-arvo toteutuu hyvin. Naisvastaajista 
vain 38 prosenttia näkee asian samal-
la tavalla. Ero on nyt mittaushistorian 
suurin.

— Vuoden 2018 vastauksissa on 
aikaisempaan verrattuna merkittävä 
poikkeama, kun tasa-arvoa koskevat 
vastaukset ovat kääntyneet eri suuntiin, 
ja siten ero on kasvanut. Käsitykset ke-
hityksestä siis poikkeavat. Naiset ovat 
heränneet epäkohtiin. Me Too -kam-
panjallakin on saattanut olla vaikutusta. 

Miehet ovat ehkä ”kyllästyneet” käytyyn 
keskusteluun, Reeta Sutinen arvioi.

Työhön suhtautuminen 
muuttumassa

Suomalaiset toivovat veronkevennyksiä 
aikaisempia vuosia enemmän. Menojen 
vähentämisen lääkkeeksi yhä useampi 
haluaisi kulukuurin. 

— Kansalaiset eivät ole valmiita 
maksamaan lisää veroja. Tämä kanta on 
vahvistunut. Trendi on sinänsä looginen. 
Tutkimuksen perusteella ei ole perusteita 
verotustason nostolle. Kannatusta saa 
sen sijaan valtion menojen leikkaami-
nen. Tällainen kanta on erityisesti joh-
tavan henkilöstön mielipiteessä, mutta 
näkemykset ovat samanlaisia myös 
muissa isoissa ammattiryhmissä, Reeta 
Sutinen valottaa.

— Julkinen, verovaroin järjestetty 
terveydenhoito koetaan kansallisarvok-
si kaikissa ikäryhmissä ja asuinalueilla. 

Kansalaisten näkemyserot muodostuvat 
siitä, mitä katsotaan kuuluvan julkiseen 
terveydenhuoltoon ja millä keinoilla se 
järjestetään, Reeta Sutinen summaa.

Työ on suomalaisille edelleen tärkeä 
asia. Työtä ei kuitenkaan pidetä enää 
yhtä vahvasti velvollisuutena. Työllistä-
misen helpottamistoimet eivät saa enem-
mistön kannatusta. Suomalaiset eivät ole 
valmiita luopumaan omista työeduistaan 
muiden eduksi, esimerkiksi nuorisotyöt-
tömyyden vähentämiseksi.

— Heikkona signaalina on todet-
tava, että näkemys työn merkityksestä 
on muuttunut. Vuonna 2013 vastaajista   
78 prosenttia oli sitä mieltä, että ”kaik-
kien on tehtävä töitä ja maksettava 
veroja”, kun vuonna 2017 luku oli  
76 prosenttia ja viime vuonna vain  
72 prosenttia. Muutos on näkynyt eri-
tyisesti nuorisossa, Reeta Sutinen har-
mittelee. — Tätä kehitystä on seurattava 
jatkossa.

— Nuorten asenne työelämään on 
kuitenkin erilainen. Nuoret haluavat 
tehdä töitä, mutta työtä ei koeta velvol-
lisuutena. Tehdyillä eläkeratkaisuillakin 
on vaikutusta edellä mainittuun muutok-
seen, Reeta Sutinen arvioi.

Nuoret tavoitteellisimpia

Suomalaiset tunnistavat yritysten arvon 
yhteiskunnalle, joskin entistä harvempi 
on itse kiinnostunut yrityksen perustami-
sesta. Enemmistö kansalaisista haluaisi 
kuitenkin Suomessa olevan enemmän 
yrittäjiä. 

Menestymistä ei enää pidetä ylei-
sesti tärkeänä. Tosin nuoriso arvostaa 
menestystä jopa aiempia vuosia enem-
män. Sukupolvien välinen kuilu on siis 
levenemässä. Kansallinen kunnianhimo 
on yhä vahvemmin nuorten käsissä. Yli 
65-vuotiaat ovat myös heräämässä yrit-
täjyyteen.

— Nuorten into perustaa yritys on 
vuodessa lisääntynyt viidellä prosentti-
yksiköllä. Nyt 45 prosenttia nuorista on 
kiinnostunut yrityksen perustamisesta. 
Yrittäjyysaikeet sekä menestyksen ta-
voittelu näyttävät tällä hetkellä nojaavan 
aiempaa enemmän nuorten intoon, Reeta 
Sutinen iloitsee.

— Harmillista, ettei vahvassa työelä-
mässä olevat koe merkittävää kunnian-
himoa. Menestys onkin nuorissa, Reeta 
Sutinen toteaa.
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Suomalaiset onnellisia

Onnellisuuden on katsottu olevan 
ihmisiä yhdistävä hyvän elämän 
määre, mutta tavat sen saavut-
tamiseksi vaihtelevat. Suurin 
osa suomalaisista kokee itsensä 
onnellisiksi, mutta vuoden 2013 
tasosta on tultu alaspäin kuusi pro-
senttiyksikköä. 

Viidessä vuodessa onnelli-
suuden taso on eniten laskenut 
55–64-vuotiaiden keskuudessa. 
Nuorisossa tilanne on säilynyt aikai-
semmalla tasolla. 

— Onnellisuuden todellisuus näyt-
tää siis erilaiselta kuin kansainväliset 
yhteiskunnan turvaverkkoon ja mahdol-
lisuuksiin nojaavat mittarit ovat Suo-
mesta paljastaneet. Kaikkien muiden 
paitsi eläkeläisten onnellisuuden taso 
on laskenut vuodesta 2013, Reeta Su-
tinen toteaa.

— Viidessä vuodessa erityisesti 
55–64-vuotiaiden kokemus onnellisuu-
destaan on vähentynyt. Eläkemuutokset 
ovat todennäköisesti vaikuttaneet tähän. 
On kuitenkin hyvä tiedostaa, että suo-
malaiset kokevat itsensä edelleen onnel-
lisiksi, Reeta Sutinen muistuttaa. 

Kansainvälisyys arvossaan

Enemmistö kansalaisista kokee kansain-
välisyyden tärkeäksi Suomelle, mutta 
tätä mieltä olevien määrä on viime 
vuodesta jonkin verran vähentynyt. 
Maailmanlaajuinen yhteistyö nähdään 
Suomen menestymisen kannalta vält-
tämättömänä. Sen sijaan laajempaan 
yhdentymiseen Euroopan sisällä suh-
taudutaan varauksellisesti. Vain noin  
40 prosenttia on siitä samaa tai jok-
seenkin samaa mieltä. Vastaajien mie-
lestä kansainvälistymisen tulisi tapahtua 
ilman poliittisia sopimuksia.

Kriiseistä huolimatta Euroopan 
unioni on säilyttänyt suosionsa. Suhtau-
tuminen Euroopan unionin jäsenyyteen 
ja euroon rahayksikkönä on säilynyt 
vakaan myönteisenä. Myönteisyys on 
jopa hieman vahvistunut. Euroopan 
unionin sidoksista halutaan pitää kiinni.

Kansainvälinen puolustusyhteistyö 
ei saa kansan enemmistön kannatusta. 
Euroopan unionin yhteistä puolustus-
järjestelmää kannattaa 41 prosenttia vas-
taajista. Natoa puolestaan kannattaa yhä 
harvempi suomalaisista. Nato-kantaa on 
tutkittu tässä tutkimuksessa vuodesta 

2015 lukien, ja viimeisin kannatustulos 
on mittaushistorian alhaisin. Natoon 
liittymisen kannalla on 21 prosenttia 
vastaajista. Suomen Nato-jäsenyyttä 
kannattavissa korostuvat miehet ja yli 
55-vuotiaat. Miestenkin kannatus on 
vain 30 prosentin tasolla.

— Kansainvälisyys on ollut suoma-
laisille aina tärkeää, ja se on sitä edel-
leenkin. Euroopan unionia kritisoidaan 
yleisesti, mutta tutkimuksen perusteel-
la yhteistyön toivotaan syventyvän. 
 Euroopan unionin puolustusyhteistyötä 
ei nähdä perusteltuna, Reeta Sutinen 
kertoo.

Maahanmuuttokriittisyys 
lisääntynyt

Maahanmuuttoon suhtaudutaan varauk-
sellisen hyväksyvästi. Esimerkiksi  
77 prosenttia vastaajista hyväksyisi 
maahanmuuttajia työyhteisöönsä. Noin 
puolet suomalaisista arvioi Suomen tar-
vitsevan tulevaisuudessa nykyistä enem-
män ulkomaista työvoimaa. 

Maahanmuuttokysymyksissä suo-
malaisten näkemykset jakautuvat sel-
keästi puolesta ja vastaan. Vuoden 2018 
aikana maahanmuuttokriittiset kannat 
ovat oleellisesti lisääntyneet. Vajaa nel-
jännes vastaajista vastustaa maahan-
muuttoa, koska näkee sen uhkaavan 
suomalaista kulttuuria ja perinnettä. 

Lähes puolet vastaajista pitää 
Suomen maahanmuuttopolitiikkaa liian 
löyhänä. Yhä useampi kansalainen toi-
voisi hyötykriteerejä maahanmuuttajien 
valinnan suhteen. 

— Naiset ovat asenteiltaan suvait-
sevaisempia, mutta viimeisen vuoden 
aikana arviot ovat tulleet kriittisemmiksi. 
— Maahanmuuttajien valintaan toivo-
taan yhä enemmän taloudellisia perus-
teita. Kansalaiset arvelevat ehkä sopivan 
koulutus- ja osaamisen hyödyttävän 

paitsi Suomea myös helpottavan 
maahanmuuttajan yhteiskuntaam-
me sopeutumista, Reeta Sutinen 
toteaa. 

Tulevaisuus turvattu

Suomen kansan perinteiseen arvo-
perustaan pohjautuvat perusarvot 
ovat vakaalla pohjalla. Suomaiset 
arvostavat turvallista yhteiskuntaa. 
Tätä tukee kansalaisten vahva luot-
tamus turvallisuusviranomaisiin. 

Kansalaisten yhteinen huoli kou-
lutusjärjestelmään kohdistuneista leik-
kauksista edellyttää päättäjiltä uusia 
ratkaisuja. Tutkimuksen perusteella 
erityisen tarkasti seurattavia aihealueita 
ovat demokratian tila ja trendit eri insti-
tuutioihin luottamisessa. 

— Jos luottamus instituutioihin 
horjuu, siitä voi muodostua heijastevai-
kutuksia yhteiskuntaan ja globaalisesti-
kin. Luottamus niihin julkisen sektorin 
organisaatioihin, joihin tällä hetkellä 
vahvasti luotetaan, saattaa heiketä, jos 
ei luoteta päätöksentekijöihin, Reeta 
Sutinen arvioi.

— Suomalaisten maahanmuuttokriit-
tisyys vaihtelee, ja se on hieman vahvis-
tunut, mutta toistaiseksi siitä ei tarvitse 
olla huolissaan, Reeta Sutinen toteaa.

Suomen nuorison tilaa voidaan 
tutkimuksen perusteella pitää erityisen 
rohkaisevana. Nuorten kunnianhimo, 
menestymisen halu ja valmius yrittä-
jyyteen ovat vankalla perustalla. Suo-
malainen menestyksen tavoittelu nojaa 
entistä enemmän nuorten asettamiin 
tavoitteisiin.

— Nuorten tulevaisuus näyttää posi-
tiiviselta. Heidän tulevaisuususkonsa on 
vahva, eikä heillä ole samanlaista huolta 
edes demokratian tilasta, iloitsee Reeta 
Sutinen.

Reeta Sutinen työskentelee tutki-
muspäällikkönä tutkimusyhtiö T-Media 
Oy:ssä.

Tutkimusraportti on luettavis-
sa  T-Media Oy:n verkkosivivulta 
osoitteessa http://t-media.fi/fi/luotta-
mus-koulutusjarjestelmaan-laskussa-
nuoret-innostuneita-yrittamisesta/
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Ajan kaikuja 
Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta

Miettiessäni sisältöä tähän 
minulta pyydettyyn kirjoi-
tukseen palautuivat mie-

leeni kaukaiset ajatukseni siitä, miten 
demokraattisen yhteiskunnan ja auto-
ritaarisen sotilasorganisaation välillä 
vallitsee järjestelmien erilaisuudesta 
johtuva pysyvä jännitystila. Siihen on 
useita syitä. 

Kun esimerkiksi kehitys yhteis-
kunnassa on jatkuvasti kulkenut yk-
silön aseman ja hänen oikeuksiensa 
vahvistumisen suuntaan, Puolustus-
voimien välttämättömänä tavoitteena 
on pysyvästi ollut tehtäviensä vaati-
mien toimintakykyisten yksiköiden ja 
joukkojen tuottaminen. Niissä yhteis-
vastuun ja keskinäisen luottamuksen 
tunnoilla on ratkaiseva merkityksensä.

Suomen puolustusjärjestelmä on jo 
sadan vuoden ajan rakentunut yleisen 
asevelvollisuuden perustalle. Meillä 
on kyllä ymmärretty, että asevelvol-
lisuuden hyvän toteutumisen kannalta 
kansalaisen on sotilaana voitava kokea 
samaa asemansa ja kansalaisoikeuk-
siensa turvaa kuin hänellä on Puolus-
tusvoimien ulkopuolella. Samalla on 
kuitenkin pitänyt huolehtia siitä, että 
sotilaat ymmärtävät, miksi sopeutumi-
nen sotilasorganisaation tarvitsemaan 
hyvän järjestyksen normistoon ja hie-
rarkkiseen johtamisjärjestelmään on 
välttämätöntä. 

Puolustusvoimat ei ole vain koulu-
tuslaitos rauhan ajan tarpeita ja toimia 
varten, vaan sen täytyy olla valmistau-
tunut ja toimintakykyinen ihmishenkiä 
vaarantavien poikkeusolosuhteiden ja 
pahimmissa tapauksissa taisteluolo-
suhteiden hallintaan. Yhteisen edun 
on silloin voitava mennä yksityisen 
edun edelle.

Puolustusvoimat on vuosikymme-
nien saatossa osannut hyvin jäsentyä 
yhteiskuntamme kehitykseen, mutta 
jännitystila on edelleen olemassa. Sen 
hitaasti kasvaneita ilmentymiä ovat 
muun muassa lisääntyneet palveluk-

sen keskeyttämiset ja hakeutumiset 
siviilipalvelukseen. Viime aikoina on 
julkisudessa alkanut lisäksi esiintyä 
sellaisia sananvapauden ja muunlai-
sen yksilökeskeisen käyttäytymisen 
kielteisiä ääri-ilmiöitä, jotka ovat 
saaneet jotkut jopa epäilemään ny-
kyisten  ”selfie-ikäluokkien” sisäisen 
luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden 
tunteiden haurastumista ja jopa puo-
lustustahdon heikkenemistä.

Vaikka joitakin ilmiöitä ehkä voitai-
siin siihen suuntaan tulkita, merkittävää 
huolta niistä ei mielestäni tarvitse kui-
tenkaan kantaa. Eivätkö juuri sellainen 
maa ja yhteiskunta, joissa kansalaisen 
asema ja oikeudet ovat hyvin turvattuja, 
ole yhteisen elämisen ja puolustamisen 
arvoisia? Ehkä myös juuri sen tähden 
nykypäivän asevelvollisten ja asepalve-
lusta suorittavien naisten monin tavoin 
ilmaisemat myönteiset isänmaalliset 
maanpuolustusasenteet ovat jatkuvasti 
pysyneet erittäin vahvoina.

Vähäväkiselle maallemme onkin 
elintärkeää, että me yhteisesti koemme 
maamme, sen kansanvallan ja oikeus-
järjestelmän puolustamisen arvoisik-
si. Kun Puolustusvoimillamme on 
edelleen lakisääteinen velvollisuus 
edistää kansalaisten puolustustahdon 
vahvistumista, sillä on yleisen asevel-
vollisuuden ”haltijana” ja toteuttajana 
suuri vastuu. 

Vastuu on tarkoittanut muun 
muassa sitä, että jokaiselle koulutetulle 
sotilaalle on pitänyt pyrkiä löytämään 
tehtävä puolustusjärjestelmässämme, 
kokonaismaanpuolustuksen henki-
löstötarpeet tietysti huomioon ottaen. 
Jos tehtäviin sijoittamattomien määrä 
pääsee kasvamaan kovin suureksi, se 
alkaa kalvaa perusteita yleisen asevel-
vollisuuden uskottavuudelta. Vapaa-
ehtoisen maanpuolustusharrastuksen 
tukeminen ei vaaraa väistä, mutta 
meillä hyväksi koetun paikallispuolus-
tusjärjestelmän edelleen vahvistaminen 
varmistaisi myönteisen lopputulok-
sen. Se tukisi myös puolustuksemme 
ennalta ehkäisevää vaikutusta. 

Yleisen asevelvollisuuden hy-
vällä toteutuksella on siis merkitystä 
kansalaisten yhteenkuuluvuuden ja 
yhteisöllisyyden kokemisen kannal-
ta. Palvelusajan ruotu-, kämppä- ja 
kurssikaveruudella on aina havaittu 
olevan jopa elämänikäisiä vaikutuk-
sia. Asevelvollisten kokemilla hyvillä 
esimies- ja alaissuhteilla, samoin kuin 
esimiesten esimerkillisillä puhuttelu- 
ja käytöstavoilla, on jatkuvasti kansa-
laismielipiteisiin ulottuvia vaikutuksia. 
Ne vaikuttavat omalta osaltaan Puolus-
tusvoimien asemaan kansanvaltaisen 
yhteiskuntamme luontevana ja luotetta-
vana osana. Sen tähden niistä kannattaa 
itseämme jatkuvasti muistuttaa.

Itsenäisyytemme juhlavuoden 
aikana usein kuullut sanonnat ”yh-
dessä olemme enemmän” ja ”yhdessä 
olemme vahvempia”, ovat nekin muis-
tamisen ja toistamisen arvoisia. 

Viime kädessä tässä kaikessa on 
paljolti kysymys upseeriston omaksu-
mista ja siten myös Puolustusvoimien 
työssä näkyvistä arvoista. Sen tähden 
Kadettikunnalla on siinä edelleen oma 
tärkeä osansa ja tehtävänsä.

Jaakko Valtanen
Puolustusvoimain komentaja 
vuosina 1983–1990
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Keskiössä henkilöstö
 Puolustusvoimien  

henkilöstöpäällikön haastattelu
Teksti: Vesa Valtonen ja Heikki Pohja

Puolustusvoimien palkattu henki-
löstö muodostaa rauhan aikana 
puolustusjärjestelmän selkä-

rangan. Puolustusvoimien henkilöstö-
strategian mukaisesti tavoitteena on 
ammattitaitoinen ja motivoitunut hen-
kilöstö, joka on laadultaan ja määräl-
tään riittävä sodan, erilaisten kriisien ja 
rauhan ajan tehtävien täyttämiseksi.

Henkilöstömäärä 
tasapainossa

Puolustusvoimien henkilöstön käyttö 
ja kehittäminen perustuvat Puolustus-
voimien lakisääteisiin tehtäviin ja sodan 
ajan suorituskykyvaatimuksiin. 

Vuonna 2015 toteutuneessa puolus-
tusvoimauudistuksessa tasapainotettiin 
menorakenne ja henkilöstömenoihin 
varattiin puolustusbudjetista noin kol-
mannes. Henkilöstövahvuutta joudut-
tiin supistamaan noin 2 400 tehtävällä. 
Tavoitteena oli asetettujen tehtävien ja 
henkilöstöresurssien tasapaino. 

Puolustusvoimien henkilöstöpääl-
likkö, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki 
toteaa, että materiaalisen suorituskyvyn 
rakentamisen, toiminnan ja henkilöstöön 
liittyvien menojen tasapaino on mitä tär-
keintä Puolustusvoimien uskottavuuden 
ja kehittämisen kannalta.

— Tasapaino on jatkossakin säilytet-
tävä, eikä yhtä osa-aluetta voi kasvattaa 
tai supistaa muiden kustannuksella, Kor-
kiamäki vahvistaa.

— On totta, että toimintaympäristön 
muutoksen ja sitä kautta lisääntyneiden 
tehtävien takia henkilöstömme on ny-
kyään tiukoilla ja lisähenkilöstölle on 
tarvetta. Tämä koskee kaikkia henki-
löstöryhmiä. Lisätarpeita on sekä kou-
luttavissa joukoissa että esikunnissa ja 
laitoksissa, Korkiamäki toteaa.

— Henkilöstön kokonaismäärä 
väheni puolustusvoimauudistuksessa 
noin 12 000 henkilöön. Toimintaympä-
ristön muuttuneessa tilanteessa vuonna 
2017 se kirjattiin Puolustusselontekoon 
vähimmäismääräksi. Henkilöstömäärä 
onkin jo siitä vähän lisääntynyt, mutta 
sitä on lisättävä hallitusti osana koko 
puolustusbudjettia, Korkiamäki kertoo.

Hallituksen vuoden 2018 budjetti-
neuvotteluissa Puolustusvoimille koh-
dennettiin rahoitusta lisähenkilöstön 
palkkaamiseksi. 

— Saimme lisärahoitusta 5,8 mil-
joonaa euroa kohdennettavaksi sadan 
lisätehtävän perustamiseen ja lisähen-
kilöstön palkkaamiseen. Tehtävät on 
kohdennettu tulosyksiköille, ja niihin 
rekrytointikin on jo hyvässä vauhdissa, 
Korkiamäki kertoo. 

— Tehtävät kohdennettiin pääosin 
toimintavalmiuden ylläpitämiseen, 
asevelvollisten koulutukseen, aluspal-
velukseen ja lentotoimintaan. Kohden-
tamisella pyritään osaltaan purkamaan 
työkuormaa, jota on kasaantunut joihin-
kin työpisteisiin. 

— Tehtävistä suurin osa on aliup-
seerin tehtäviä, mutta joukossa on myös 
siviilien ja erikoisupseerien tehtäviä. Up-
seerien tehtäviä ei tähän sataan tehtävään 
sisälly, koska se olisi tarkoittanut tyhjien 
tehtävien perustamista ilman niihin sijoi-
tettavia upseereja. Tällöin saadut lisä-
palkkarahat olisivat jääneet käyttämättä. 
Ainoastaan kolme vuotta kestävän sota-
tieteiden kandidaatin tutkinnon kautta 
voimme vaikuttaa upseerien määrän 
lisäämiseen, Korkiamäki muistuttaa.  

— Kartoitettuamme  lisähenkilöstön 
tarpeen olemme esittäneet puolustusmi-
nisteriölle noin kuuttasataa lisätehtävää 
vuoteen 2032 mennessä, ja lisäys painot-
tuu 2020-luvun alkupuolelle. Lisätehtä-
vien perusteena on useita eri syitä, kuten 
valmiudelliset tehtävät, vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen uudet tehtävät, uudet 
suorituskyvyt ja myös työssä jaksami-
nen. Tehtävät edellyttävät lisärahoitusta, 
jota tietysti toivomme uudelta hallituk-

Puolustusvoimien menorakenteen tulee säilyä 
tasapainossa. Henkilöstön lisätarve on tunnistettu, 

mutta määrän kasvattaminen edellyttää lisäresursseja. 
Upseeriston määrän kehitys 2030-luvulle on arvioitu, ja 

kadettiupseerien riittävä määrä varmistetaan. 

Ilkka Korkiamäki

 K
uv

a 
M

ar
ga

rit
a 

A
nt

ho
po

ul
ou

.



Kylkirauta 2/2019 20

haastattelu

selta ja eduskunnalta. Esitys sisältää 
kaikkien henkilöstöryhmien tehtäviä, 
Korkiamäki valottaa.

Henkilöstörakenne  
kehittyy ajassa 

Henkilöstörakenteen kehittämisellä var-
mistetaan Puolustusvoimien tarvitsema 
osaaminen. Kehittäminen on jatkuvaa, 
ja uusille toiminta-alueille ja kehitys-
hankkeisiin on pystyttävä kohdentamaan 
henkilöstöä. 

Puolustusvoimien kehittämiseen 
liittyvät uudet tehtävät kohdennetaan 
enimmäkseen luopumalla olemassa 
olevista tehtävistä. Uusia suorituskykyjä 
luotaessa on jo suunnitteluvaiheessa tun-
nistettava tarvittava henkilöstöresurssi 
koko suorituskyvyn elinjakson ajaksi. 

Kehittämisen uusina osa-alueina 
voidaan mainita erityisesti valmiuteen 
liittyvät tehtävät sekä uuden lain myötä 
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen 
tarvittavat lisätehtävät.  Uusia suoritus-
kykyjä ovat kyberpuolustus ja strategi-
set hankkeet, Laivue 2020- ja Hornetit 
korvaava HX-hanke. 

— Lisäksi on huomioitava ainakin 
tiedustelun tarpeet sekä digitalisaatio-
kehityksen myötä tarvittava osaaminen, 
Korkiamäki ennakoi.

— Strategiset hankkeet vaikuttavat 
merkittävästi koko puolustusjärjestel-
mään, myös henkilöstöön. Henkilöstön 
osaamisprofiilit muuttuvat, ja jonkin 
verran tarvitaan lisähenkilöstöä. Erityi-
sesti hankevaiheessa henkilöstöä palka-
taan määräaikaisesti hankerahoituksella. 
Suurin osa tarvittavasta henkilöstöstä 
saadaan vanhoista järjestelmistä luopu-
malla, Korkiamäki luettelee.

Sodan kuvan muutos, muun muassa 
hybridivaikuttaminen ja kyberpuolustus, 
otetaan huomioon henkilöstöjärjestel-
mää kehitettäessä. Uudet suorituskyvyt 
vaativat uutta osaamista, ja kyberpuo-
lustuksen kehittäminen edellyttää myös 
merkittävästi lisähenkilöstöä. 

Korkiamäki kertoo, että kyberpuo-
lustukseen panostetaan tämän hetkisen 
suunnitelman mukaan noin kaksisataa 
lisätehtävää, joista osa kasvattaa nykyis-
tä henkilöstövahvuutta ja osa siirretään 
muusta toiminnasta tähän uuteen raken-
nettavaan suorituskykyyn. 

— Toiveena on saada näitäkin ka-
tettua esittämillämme kuudellasadalla 
lisätehtävällä, Korkiamäki mainitsee.

Sotaa alemmanasteisissa kriiseissä 
ja esimerkiksi hybridivaikuttamises-
sa tarvitaan viranomaisten ja muiden 
turvallisuustoimijoiden yhteistyötä. 
Korkiamäki iloitsee siitä, että viran-
omaisyhteistyö on Suomessa huippu-
luokkaa ja se on edelleen tiivistynyt 
muun muassa  hybridivaikuttamiseen 
varauduttaessa. Suomen tapa toimii 
malliesimerkkinä myös kansainvälisesti. 

 — Viranomaisyhteistyö otetaan 
huomioon henkilöstön koulutukses-
sa, sekä täydennyskoulutuksessa että 
 upseerien tutkinnoissa.  Esimerkiksi 
 Poliisiammattikorkeakoulun kanssa 
tehty yhteistyösopimus mahdollistaa 
opiskelijavaihdot oppilaitosten välil-
lä. Ylempää poliisipäällystöä onkin jo 
opiskellut Maanpuolustuskorkeakoulun 
kursseilla, Korkiamäki vahvistaa.

Viimeiset opistoupseerit valmistuivat 
vuonna 2003. Opistoupseerin tehtävistä 
vapautuu eläkepoistuman myötä vuo-

sittain 50–150 opistoupseerin tehtävää. 
Korvaava henkilöstöryhmä määritetään 
tehtävässä tarvittavan osaamisen perus-
teella.

— Opistoupseerien henkilöstöryh-
män poistuminen on merkittävä muutos 
2020-luvun henkilöstörakenteessa. 
Suurin osa opistoupseerien tehtävistä 
muuttuu upseerin ja aliupseerin tehtävik-
si, mutta osa kohdennetaan myös erikoi-
supseerien ja siviilien uusiksi tehtäviksi, 
Korkiamäki kertoo. 

— Muutoksessa otetaan huomioon 
sekä sodan että rauhan ajan tehtävien 
vaatimukset. Monet tehtävät ovat myös 
mahdollisia useille eri henkilöstöryhmil-
le, koska samalla tehtävänimikkeellä voi 
olla hyvinkin erilainen sisältö. Viimei-
set palveluksessa olevat opistoupseerit 
siirtyvät eläkkeelle vasta vuoteen 2037 
mennessä, Korkiamäki muistuttaa.

 K
uv

at
 J

ar
no

 R
iip

in
en

 / 
P

uo
lu

st
us

vo
im

at
, I

lm
av

oi
m

at
, M

er
iv

oi
m

at
,  

ku
va

nm
. P

as
i V

ää
tä

in
en

.



Kylkirauta 2/201921

haastattelu

Koulutusjärjestelmä  
varmistaa osaamisen

Rautainen ammattitaito nojaa elinikäi-
seen oppimiseen ja sitä tukevaan teh-
täväkiertoon. Henkilöstön ammattitaito 
rakentuu työssä oppimalla, esimiehiltä, 
vertaisilta ja alaisilta oppimalla sekä 
kouluttautumalla. 

Tehtäväkierrolla varmistetaan tarvit-
tava osaaminen ja henkilöstön ammatti-
taidon kehittyminen. Jotta henkilöstön 
ammattitaito karttuisi monipuolisesti, 
henkilöstön on syvennettävä ja laajen-
nettava osaamistaan erilaisissa tehtävissä. 

Maanpuolustuskorkeakoulu antaa 
perusteet kadettiupseereille tulevaa 
uraa varten. Opetusta kehitetään jatku-
vasti suhteessa tulevaisuuden tarpeisiin. 
Maanpuolustuskorkeakouluun hakenei-
den määrä ja taso ovat säilyneet riittä-
vinä.  Kadettikurssin aloitusvahvuutta 
kasvatetaan syksyllä 2019 noin kymme-
nellä opiskelijalla.

— Upseerien määrää Puolustusvoi-
missa on tarkasteltava ja suunniteltava 
pitkällä aikavälillä. Kadettikurssin aloi-
tusvahvuuden kasvattamisella varmiste-
taan haluttu valmistumisvahvuus, noin 
130 upseeria Puolustusvoimiin ja noin 
kaksikymmentä Rajavartiolaitokseen. 

Korkiamäki kertoo, ettei tarvetta sen 
suurempaan aloitusvahvuuden kasvatta-
miseen ole, koska upseerimäärä kasvaa 
merkittävästi 2020-luvulla eläkeiän 
nousun ja aikanaan aloitusvahvuudeltaan 
pienten kadettikurssien eläköitymisten 
myötä. 

— Äkilliset muutokset upseerien 
kurssivahvuuksissa aiheuttavat ongelmia 
henkilöstösuunnittelussa pidemmällä 
aika välillä, hän sanoo.

— Eläkeiän nousu vaikuttaa paitsi 
upseerien uraan myös rivissä olevien 
upseerien määrään. Työuria halutaan 
Suomessa yleisesti pidentää, ja myös 
upseerien työurat pitenevät. Eläkeiän 
siirtyminen kahdella vuodella ja samalla 

niin sanottujen pienten kadettikurssien 
eläköityminen 2020-luvulla kasvattavat 
upseerien määrää vuoteen 2036 men-
nessä noin seitsemälläsadalla upseeril-
la. Jo vuonna 2022 on noin kaksisataa 
 upseeria nykyistä enemmän, Korkiamäki 
laskeskelee. 

Laskelmassa on oletettu muun kuin 
eläköitymisen kautta tapahtuvan poistu-
man olevan noin 15 upseeria vuodessa. 
Eläkemuutostenkaan ei siis ole havaittu 
aiheuttaneen suurempaa muutosta vakiin-
tuneeseen keskimääräiseen poistumaan. 

— Tasaisesti kasvava upseerien 
määrä riittää kattamaan myös opisto-
upseereilta upseerin tehtäviksi muuttuvat 
tehtävät, Korkiamäki summaa.

— Maanpuolustuskorkeakouluun 
hakeneiden taso on ollut korkea, joten 
kurssille on voitu valita parhaat, Korkia-
mäki kiittelee. 

— Upseerin uralle hakeutumista on 
kuitenkin koko ajan pidettävä silmällä 
ja varmistettava, että upseerikoulutus 
säilyy nuorten miesten ja naisten mieles-
tä kiinnostavana. Paras rekrytointipaik-
ka on varusmieskoulutus, jossa nuoret 
kouluttajamme toimivat esimerkkeinä. 
Toivottavasti he jakavat myös mielellään 
informaatiota upseerin urasta kiinnostu-
neille, Korkiamäki toivoo.

Muutosten vaikutuksia

Puolustusvoimat ottaa niin kutsuttuja 
kaksoiskansalaisia koskevan lain huo-
mioon henkilöstön rekrytoinnissa ja 
tehtävään määräyksissä. Uusi laki astuu 
voimaan heinäkuussa 2019.

Lakimuutos edellyttää sitä, ettei 
Puolustusvoimien sotilasvirkaan ni-
mitettävällä ole sellaista toisen valtion 
kansalaisuutta tai muuta ulkomaan 
sidonnaisuutta, joka voi vaarantaa val-
tion turvallisuutta, maanpuolustusta tai 
Suomen kansainvälisiä suhteita taikka 
palvelusturvallisuutta Puolustusvoimissa. 

— Muutos otetaan huomioon jo 
Maanpuolustuskorkeakouluun hakijois-
sa. Suoraan ei kaksoiskansalaisuus ole 
este upseerin virkaan, mutta edellä mai-
nittu tarkastelu tehdään turvallisuussel-
vityksessä henkilön hakiessa aloittavalle 
kadettikurssille, Korkiamäki painottaa.

Vuonna 2018 tuli voimaan asetus-
muutos, jonka mukaan upseerin virkaan 
voidaan nimittää myös henkilö, jolla on 
sotatieteiden kandidaatin tutkinto ja vä-
hintään kahdeksan vuoden työ kokemus 
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määräaikaisen nuoremman upseerin vi-
rasta. Aiemmin vakinaisen viran edel-
lytyksenä oli sotatieteiden maisterin 
tutkinto. Muutoksessa ei kuitenkaan 
rajoitettu maisteriksi haluavien määrää, 
vaan upseerikoulutukseen valitulla on 
edelleen mahdollisuus opiskella niin pit-
källe kuin haluaa ja edellytykset riittävät. 

— Sotatieteiden kandidaatin tut-
kinnon perusteella upseerin virkaan on 
tähän mennessä nimitetty neljä upseeria. 
Suurta ryntäystä niin kutsutuiksi pysy-
viksi kandidaateiksi ei siis näytä olevan 
tulossa, Korkiamäki arvioi. 

— Tämän ryhmän varaan ei voida 
laskea, kun uusia upseerien tehtäviä 
suunnitellaan esimerkiksi opistoupseeri-
en ylimpien tehtävien kohdentamisessa. 
Sinällään pysyville sotatieteiden kandi-
daateille löytyy kyllä hyviä ja sopivia 
tehtäviä, Korkiamäki vahvistaa. 

Yleisesikuntaupseerikoulutus ja sen 
valintaprosessi uudistettiin muutama 
vuosi sitten. Uudistettu yleisesikunta-
upseerikurssi ja siihen liittyvä pääsykoe 
on saadun palautteen perusteella ollut 
onnistunut ratkaisu.

— On erittäin tärkeää, että upsee-
rien parhaimmisto hakeutuu yleisesi-
kuntaupseerikurssille. Halukkuutta 
yleisesikuntaupseeriksi on riittävästi, 
mutta enemmänkin voisi olla, Korkia-
mäki toteaa. — Arvioni mukaan suurin 
syy siihen, ettei henkilö hakeudu 
yleisesikuntaupseerin uralle, on siirto-
velvollisuus ja sen mukanaan tuomat 
perhe-elämän rasitteet. 

— On kuitenkin muistettava, että 
myös esiupseerit joutuvat uran varrella 
siirtymään. Työnantajana Puolustus-
voimat pyrkii mahdollisimman paljon 

tukemaan upseerien siirtoja ja perheestä 
erillään asumista. Keskeisiä tukimuoto-
ja ovat joustavien työskentelymuotojen 
käyttäminen, siirtokorvaukset, erillään 
asumiskorvaukset ja matkojen korvaa-
minen, Korkiamäki perustelee.

Puolustusvoimien nykyinen koulu-
tusjärjestelmä on kunnossa, mutta sitä 
pitää uudistaa ajan mukana. Koulutus 
2020 -ohjelma vie varusmiesten, reser-
viläisten ja palkatun henkilöstön koulu-
tuksen 2020-luvulle. 

Korkiamäen mukaan ohjelmalla ei 
ole suuria vaikutuksia henkilöstöjär-
jestelmään, mutta jälleen kerran vaiku-
tus kohdistuu henkilöstön valmius- ja 
osaamisvaatimuksiin. Uudet digitaali-
set oppimisympäristöt, kuten virtuaali-
set koulutusympäristöt, simulaattorit ja 
verkko-oppimisratkaisut, vaativat hen-
kilöstöltä uutta osaamista, jotta niistä 
saadaan kaikki hyöty irti. Tämän tulee 
näkyä henkilökunnan koulutuksessa ja 
uusien henkilöiden rekrytoinnissa. 

— Koulutus 2020 -ohjelman avulla 
tuotantoon siirtyvien ratkaisujen on 
myös tarkoitus helpottaa työkuormaa 
kouluttavissa joukoissa. Tämän tekevät 
mahdolliseksi koulutuksen suunnitte-
lun keskittäminen, uudet kurssimuotoi-
set tuotteistetut koulutusohjelmat sekä 
koulutuksen keskittäminen viikkoryt-
missä tiistaille, keskiviikolle ja torstaille, 
Korkia mäki luettelee.

Johtajareserviä tarvitaan

Sotilaseläkejärjestelmällä varmistetaan, 
että sodan ajan komentaja- ja esikunta-
tehtäviin sekä erityisosaamista vaativiin 
tehtäviin saadaan sijoitettua ammattitai-
toista ja toimintakykyistä johtajareserviä. 

Vuoden 2017 aikana vahvistetut muu-
tokset ammattisotilaiden eläkeoikeuden 
saavuttamiseen ja pakolliseen eläkeikään 
myöhentävät asteittain reserviin siirty-
mistä. 

Reserviin siirtymisen tulee tapahtua 
hallitusti osana henkilöstösuunnittelua. 
Korkiamäki toteaa, että evp-upseerit 
ovat ensisijaisesti reservissä sodan ajan 
tehtäviä varten ja siten parhaiten hyö-
dynnettävissä. Osaaminen sodan ajan 
tehtävässä pyritään varmistamaan har-
joituksiin kutsumalla. 

— Valitettavasti kaikkien osalta tämä 
ei vielä toteudu parhaalla mahdollisella 
tavalla, Korkiamäki tunnustaa. Tässä 
meillä on vielä parannettavaa.

— Evp-upseerien osaamista pyritään 
myös hyödyntämään pienimuotoisesti 
esimerkiksi kadettien mentoreina, opet-
tajina kansainvälisillä kursseilla ja myös 
rekrytoimalla heitä siviileinä erityistä 
asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Vii-
meksi mainitut tehtävät harkitaan aina 
tapauskohtaisesti, Korkiamäki summaa.

Kansainvälistyminen tärkeää

Palkatulla henkilöstöllä on oltava hen-
kilökohtaiset valmiudet myös kan-
sainvälisiin tehtäviin. Kansainvälinen 
sotilaallinen yhteistyö mahdollistaa 
henkilöstön ammattitaidon kehittämisen.

Puolustusvoimien kansainvälinen 
rooli on laajentunut ja muuttunut kulu-
van vuosikymmenen aikana. Kansain-
väliset tehtävät ovat osa henkilöstön 
tehtäväkiertoa. Kansainvälisissä tehtä-
vissä palvelleiden kokemukset ja eri-
tyisosaaminen hyödynnetään henkilön 
tulevissa tehtävissä.

— Kansainväliset tehtävät ovat jo 
kiinteä osa upseerien uraa. Tämän lähtö-
kohdan hyväksyvät lähes kaikki upseerit, 
Korkiamäki kiteyttää ja selventää, että 
kansainvälisten tehtävien lisäksi kan-
sainvälinen harjoitustoiminta niin ulko-
mailla kuin kotimaassa on lisääntynyt ja 
upseerit pääsevätkin poikkeuksetta toi-
mimaan kansainvälisessä ympäristössä. 

— Puolustusvoimien uusi kolmas 
tehtävä sotilaallisen avun antamisesta 
ja vastaanottamisesta myös velvoittaa 
sotilaat tällaisessa tilanteessa esimer-
kiksi vieraan maan avuksi. Mitään 
suurta lisäys tä kansainvälisiin tehtäviin 
ei kuitenkaan ole suunnitteilla. Nyky-
tehtävätkin alkavat olla resurssiemme 
äärirajoilla, Korkiamäki rauhoittelee.
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Suomalainen  
asevelvollisuus tarvitaan

Suomalainen asevelvollisuus on jatkos-
sakin yksi puolustusjärjestelmämme 
pilareista. Sotilaalliseen maanpuolus-
tukseen tarvittava henkilöstömäärä on 
niin suuri, että yleinen asevelvollisuus 
on ainoa taloudellisesti mahdollinen tapa 
järjestää Puolustusvoimien tarvitsema 
henkilöstö. Puolustusvoimat ei tavoittele 
muutosta nykyiseen, toimivaan asevel-
vollisuusjärjestelmään.

— Nykymuotoinen asevelvollisuus 
tuottaa meille suorituskykyiset, laaduk-
kaat ja riittävän vahvuiset sodan ajan 
puolustusvoimat. Nykyisellä asevel-
vollisuusjärjestelmällä on vahva kansan 
tuki, ja se on keskeinen elementti yllä-
pitämään korkeaa maanpuolustustahto-
amme, Korkiamäki perustelee. 

— Kehitämme asevelvollisuuttam-
me kohti 2020-lukua muun muassa 
nyky aikaistamalla koulutusta ja ottamal-
la uutta teknologiaa käyttöön sekä kou-
lutuksessa että asevelvollisten arjessa. 
Pyrimme myös lisäämään ja kehittämään 
vapaaehtoisten naisten osuutta sotilais-
samme, mutta valikoivaa järjestelmää 
emme kannata, Korkiamäki painottaa.

— Julkisuudessa on ollut keskus-
telua myös niin sanotusta kansalais-
palveluksesta. Vaikka ajatus on varsin 
positiivinen, sen toteutus ja siihen vaa-
dittavat resurssit ovat vielä kokonaan 
selvittämättä, Korkiamäki toteaa. 

— Puolustusvoimat vastaa sotilaalli-
sesta maanpuolustuksesta eikä voi ottaa 
vastuuta muiden hallinnonalojen tehtä-
vistä. Niiden panostuksen olisikin oltava 
merkittävä tällaisessa konseptissa.

Vankka arvoperusta 
Puolustusvoimat täyttää yhteiskun-
nan sille käskemät tehtävät Suomen 
itsenäisyyden turvaamiseksi. Vastuu 
yhteiskunnan turvallisuudesta näkyy 
Puolustusvoimien henkilöstön arvo-
perustassa: isänmaallisuus, ammattitai-
to, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, 
luotettavuus ja yhteistyö. 

Henkilöstön arvoperustaa mitataan 
joka päivä arjen työssä. Työyhteisössä 
käytävä arvokeskustelu ja yhdessä laa-
dittujen pelisääntöjen tarkastelu tukevat 
henkilöstöä.

— Puolustusvoimien arvot tukevat 
henkilöstöä vastuullisten ja oikeuden-
mukaisten päätösten ja ratkaisujen te-

kemisessä. Työilmapiirikyselyn mukaan  
80 prosenttia henkilöstöstä on täysin 
samaa mieltä siitä, että määritetyt arvot 
on luonnollista hyväksyä työnteossa. 
Kun tähän lisätään lähes samaa mieltä 
olevat, luku on jo lähes 100 prosenttia, 
Korkiamäki myhäilee tyytyväisenä.

Puolustusvoimat on hyvähenkinen ja 
yhteen hiileen puhaltava yhteisö. Avoi-
muus, keskinäinen arvostus ja luottamus 
sekä rehti vuorovaikutus ovat vahvuuk-
sia. Avoin vuorovaikutus mahdollistaa 
palautteen antamisen ja hyödyntämisen. 
Tämän avulla varmistetaan toiminnan 
jatkuva parantaminen ja kehittäminen. 

Toimintakyky varmistettava

Henkilöstön jaksaminen on työyhteisön 
kannalta ratkaisevan tärkeää. Yksilön 
toimintakyvyn on mahdollistettava Puo-
lustusvoimien lakisääteisten tehtävien 
hoito äärimmäisissäkin olosuhteissa. 

Julkisuudessa on keskusteltu Puo-
lustusvoimien työssä jaksamisesta. Työ-
ilmapiirikyselyiden vastaukset  työssä 
jaksamisesta ovat kokonaistarkastelussa 
säilyneet hyvinä. 

— Työssä jaksaminen ja sen tukemi-
nen on työnantajan keskeisiä tehtäviä. 
Kokonaisuutena tarkastellen ja työ-
ilmapiirikyselyn perusteella Puolustus-
voimissa ei ole aikaisempaa enemmän 
työssä uupumista, vaan se on kohtuulli-
sella tasolla, Korkiamäki toteaa. 

— Uupumisen ja jaksamisen haas-
teita on noin kahdeksalla prosentilla 
henkilöstöstä ja noin 20 prosenttia 
työntekijöistä on erityisen huolissaan 

työmäärästä ja kiireestä. Kuitenkin on 
työyksiköitä, joissa työmäärä on mer-
kittävästi kasaantunut ja työuupumusta 
on enemmän. Puolustusvoimissa ei ole 
kuitenkaan muita julkisen tai yksityi-
sen sektorin työpaikkoja enemmän työ-
uupumusta, Korkiamäki muistuttaa. 

— Kaikkiin uupumistapauksiin on 
puututtava työyksiköissä välittömästi. 
Esimiehillä on ensisijainen vastuu ha-
vaita ja puuttua näihin tapauksiin. Asian-
mukainen ja välittävä esimiestyö tukee 
muutenkin työmotivaatiota. Esimiesten 
tueksi olemme ottaneet käyttöön työ-
kyvyn aktiivisen tuen mallin, joka antaa 
eväitä asioiden ennakoimiseen ja niihin 
puuttumiseen työyksiköissä. Toki py-
rimme lisähenkilöstöäkin kohdentamaan 
sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Terveiset kadettiupseereille

— Kadettiupseerit ovat Puolustusvoi-
mien selkäranka. Meillä on päävastuu 
siitä, miten Puolustusvoimat pystyy 
täyttämään tehtävänsä. Vastuullisina 
johtajina meidän on varmistettava, että 
johtamamme toiminnot ja ihmiset ovat 
parhaassa valmiudessa, Korkiamäki ki-
teyttää. 

— Ihmisten johtamisen näkökulmas-
ta tämä tarkoittaa esimerkiksi alaisten 
toimintakyvystä huolehtimista sen koko 
merkityksessä, eikä esimies saa unohtaa 
itsestäänkään huolehtimista. Oma esi-
merkillinen toiminta ja myös esimerkillä 
johtaminen tuo tässäkin parhaan loppu-
tuloksen. 

Kadettiupseerien tulevaisuutta Puo-
lustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
monipuolisissa tehtävissä Korkiamäki 
pitää valoisana.

— Kadettiupseerien yhteinen arvo-
pohja alkaa kehittyä Maanpuolustuskor-
keakoulussa, jonka yhtenä päätehtävänä 
on yhtenäisen upseeriston kasvattami-
nen. Tuon tehtävän varmistamiseksi on 
kadettien opetukseen ja johtamiseen 
valittavien henkilöiden oltava esimer-
killisiä. Palvelusuran aikana yhteistä 
arvopohjan ylläpitämistä tukevat esimer-
kiksi hieno yhteisömme Kadettikunta 
ja sen kadettipiirit. Tähän arvokkaaseen 
toimintaan kannustan kaikkia osallistu-
maan. 
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Sotilasjoukon – erityisesti upsee-
riston – identiteetti muodostuu 
monista eri tekijöistä. Eräät 

vahvimmista identiteetin muodosta-
jista ovat tutkitusti yhteenkuuluvuutta 
syventävät perinteet ja arvokasvatus. 
Suomalaisen upseerikasvatuksen perin-
teet ovat siirtyneet kadettipolvelta toi-
selle Haapaniemen Sotakoulun ajoista 
yhdistäen kadettikurssit toisiinsa. 

Perinteet osana 
kadettikasvatusta

Sotilasperinteiden yksiselitteinen mää-
ritteleminen on vaikeaa, sillä jo suo-
malaiset sotilasperinteet itsessään ovat 
hyvin laaja kokonaisuus. Kiteytettynä 
ne tarkoittavat ennen kaikkea niitä 
sukupolvelta toiselle siirtyviä tapoja, 
muistoja ja arvoja, jotka korostavat 
kansallista yhteenkuuluvuutta. 

Perinteet kertovat menneiden 
polvien saavutuksista ja uhrauksista, 
työstä ja taistelusta maan puolesta. So-
tilasperinteet pyrkivät ylläpitämään ja 
vahvistamaan uskoa tulevaisuuteen 
itsenäisenä kansakuntana ja vaikutta-
maan maanpuolustustahtoa kohottavas-
ti suomalaisten keskuudessa. Samaa 
arvopohjaa voidaan myös soveltaa so-
tilasperinteiden alalajina upseeri- ja ka-
dettiperinteisiin. Perinteet ovat tärkeä 
osa niin kutsuttua kadettikasvatusta.

Upseeri- ja perinnekasvatuksessa 
Haapaniemestä Helsinkiin saakka on 
myös käytetty sotilaselämälle ominai-
sia keinoja: tiukkaa kuria, nurkumaton-
ta täsmällisyyttä, kirjoittamattomien 
tapojen noudattamista, huumoria – 
toisinaan jopa kyseenalaista kovakou-
raisuuttakin. Siksi voidaan sanoa, että 
perinteiden jatkuminen sukupolvelta 
toiselle tai niiden katkeaminen upseeri-
sukupolvien vaihtuessa on yleensä 
kahden kauppa: yhteisöllinen vastuu 
ja yksittäisten henkilöiden suhde kas-
vatukseen ovat kiinteässä vuorovaiku-
tuksessa toisiinsa. 

Kasvatus opetuksen ja 
oppimisen ytimessä

Oppimistavoitteiden lisäksi Kadetti-
koululla on sotilasopetuslaitoksena 
aina ollut merkittävä vastuu kasvattaa 
upseereja Puolustusvoimien yhteisiin 
arvoihin ja perinteisiin. Koulun moni-
säikeinen historia on myös aikojen saa-
tossa synnyttänyt varsin omintakeisen 
sisäisen perinne- ja kasvatusympäris-
tön. Jokainen kadettiupseeri on saanut 
omansa – niin hyvässä kuin pahassa. 

Kautta aikojen upseerin peruskou-
lutukseen on kuulunut ammatillis-
eettinen upseerikasvatus. Upseerin 
henkinen kasvuprosessi jatkuu koko 
elinajan, mutta suurin osa siitä tapah-

tuu rauhan aikana opiskelun ja ensim-
mäisten joukko-osastopalvelusvuosien 
aikana. Tulosta ei mitata opintopistei-
nä, kursseina eikä suorituksina, vaan 
sen tekevät asevelvollisemme sekä 
äärimmäisessä tapauksessa myös joh-
dettavana olevat sotajoukot. 

Uudeksi lenkiksi suomalaisten 
upseerien katkeamattomaan ketjuun 
ei siis liitytä pelkällä ulkoluvulla tai 
tietyt tekniikat hallitsemalla, vaan 
kasvamalla ja omaksumalla ikiaikaiset 
upseerihyveet sekä toimimalla niiden 
mukaisesti.

Teksti: Marko Palokangas

Upseerikasvatuksen perinteen ketju ulottuu 1700-
luvun Haapaniemen Sotakoulusta aina nykyiseen 

Kadettikouluun.  Vanhemmat kadetit ja upseerit ovat 
osallistuneet tulevan upseeriston kasvattamiseen. 

Constantem Decorat Honor
– ajatuksia kadettikasvatuksesta ja 

sen merkityksestä

Marko Palokangas
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Sprengtportenin  
henkinen perintö 

Haapaniemen Sotakoulussa ja sittem-
min Haapaniemen Kadettikoulussa 
huomio kiinnittyy paitsi koulutusperi-
aatteiden erilaisuuteen myös kasvatuk-
sen luomaan ilmapiiriin. Georg Magnus 
(Yrjö-Maunu) Sprengtportenin aiem-
piin kasvatteihinsa juurruttama suo-
malaiskansallinen ajattelutapa ja 
upseeriuden henki jäivät perinnöksi 
vastaperustetulle Haapaniemen Sota-
koululle. 

Sprengtportenin sanoma upsee-
rikasvatuksen merkityksestä on yk-
siselitteinen: ”Upseerin on tarkoin 
varottava ylläpitämästä tyrannimaista 
ja nöyryyttävää valtaa, joka ei miellytä 
vanhempia upseereita ja joka synnyttää 
nuorison keskuudessa pikemminkin ka-
pinaa kuin tottelevaisuutta.” 

Haapaniemen Sotakoulun alkuvuo-
sien toiminnassa perinteet ja kasvatus 
hakivat uomiaan, mutta kolmannen 
johtajansa, Samuel Möllerin, aikana 
voidaan hengen katsoa vakiintuneen 
Sprengtportenin ajatusten mukaiseksi. 
Tämän ”Suomen ensimmäisen sotilas-
pedagogin” vaikutus koulun henkeen ja 
perinteiden juurruttamiseen oli vahva. 
Ehkei vähiten juuri siksi, että Möller 
oli Sprengtportenin entinen oppilas ja 
alainen. 

Möllerin kehitystyö kasvattajana 
konkretisoitui erityisesti vuonna 1785 
hyväksytyssä koulun johtosäännössä, 
joka myös osaltaan käsitteli kadettihen-
gen muodostamista ja upseerikasvatus-
ta. Tärkeimmäksi ohjenuoraksi nousi 
esprit de corps eli kadettitoveruuden 
yhteishenki ja sen vaaliminen.

Vuonna 1808 Haapaniemen Ka-
dettikoulun lakkauttaminen Suomen 
sodan kynnyksellä aiheutti vaaratilan-
teen perinteiden jatkuvuudelle. Sodan 
lopputuloksen seurauksena, Suomen 
tultua liitetyksi suurruhtinaskuntana 
osaksi Venäjän valtakuntaa, oli Samuel 
Möllerin laatima kirjallinen selostus 
Haapaniemen Kadettikoulun tarkoi-
tusperistä ja esitys upseerikoulutuksen 
jatkamisesta edesauttamassa syntyneen 
perinnetietoisuuden siirtymistä edel-
leen Kenttämittauskoulun oppilaille. 

Haapaniemen  
perintö Haminaan 

Vuodesta 1809 lähtien Suomen in-
tegroiduttua melko nopeasti uuteen 
emämaahansa nähtiin tarve myös am-
matillisen upseerikoulutuksen jatka-
miselle. Erinäisten vaiheiden jälkeen 
vuonna 1812 perustettiin Haapanie-
meen Kenttämittauskoulu, jonka teh-
täviin kuuluivat kartoitusupseerien 
koulutuksen lisäksi myös perinteiden 
vaaliminen ja upseerikasvatus. 

Osin vanhojen perinteiden siirtymi-
nen sellaisinaan Haapaniemen Kent-
tämittauskouluun ja kasvatustradition 
katkeamattomuus selittyvät myös kou-
lutuskatkon lyhyellä ajalla. 

Koulun ensimmäiseksi johtajaksi 
nimitetty everstiluutnantti Otto Carl 
von Fieandt oli toiminut opettajana 
Haapanimen Kadettikoulussa. Hänen 
kirjoittamansa ilmoitus kasvatuksel-
listen arvojen vaalimisesta ei anna 
epäilyksen sijaa sille, mistä lähtökoh-
dista traditiota jatkettiin: ”Pääkeino 
kunniatunnon, ahkeruuden ja täsmäl-
lisyyden ylläpitämiselle on hyvä esprit 
de corps…” 

Oppilasmäärien jatkuvasti kasvaes-
sa ja oppiaineiden lisääntyessä koulun 
toiminta Haapaniemessä kävi ahtaak-
si. Osin tästä ja monista sattumankin 
aiheuttamista syistä, kuten vuoden 
1818 tulipalon vuoksi, upseerikoululle 
tarvittiin pikaisesti uudet tilat. Päätös 
koulutuksen siirtämisestä Haminaan ta-
pahtui nopeasti, ja rakennustöiden vielä 
ollessa kesken uuden uljaan nimensä 
mukainen Suomen Kadettikoulu jatkoi 
toimintaansa Haminassa vuonna 1821. 

Suomen Kadettikoulun kasva-
tukselliset ja perinteitä kunnioittavat 
tehtävät olivat sisällöltään jokseenkin 
samanlaiset kuin Haapaniemen aikoina. 
Osa Haminan kouluttajista oli entisiä 
Kenttämittauskoulun ja sitä edeltäneen 
Haapaniemen Kadettikoulun opetta-
jia. Siten heidän mukanaan Suomen 
Kadetti kouluun tuli merkittävä määrä 
sinne myöhemmin vakiintuneista pe-
rinteistä. 

Onnistunut henkinen kasvatus ja 
oikein ymmärretyt toiminnalliset perin-
teet ikään kuin luonnollisesti säilyttivät 
asemansa siinä tarkoituksessa, johon ne 
aikanaan luotiin.

Näin suomalaiskansallinen kas-
vatus ja traditiot säilyivät – venäläis - 

vaikutteista sekä johdon venäläistämis-
yrityksistä huolimatta – aina koulun 
lakkauttamiseen saakka eräällä tavalla 
Sprengtportenin hengessä. Edelliseen 
viitaten voidaan todeta kirjoittamat-
tomilla perinteillä olleen kirjoitettuja 
käskyjäkin voimakkaampi vaikutus.

Suomalaiskansallisia 
lieveilmiöitä

Vaikka kuri Haminan koulussa oli nuo-
rille opiskelijoille ankaraa ja kasvatus 
pikkutarkkuudessaan tiukan sotilaallis-
ta, perinteiden lomassa esiintyi myös 
niihin liittyviä lieveilmiöitä. Ehkä juuri 
olosuhteiden ”spartalaisuudesta” joh-
tuen sosiaaliset paineet ja värikkään 
perinnesäännöstön yhteisöllinen ym-
märtämättömyys purkautuivat kes-
kenkasvuisten poikien keskuudessa 
pennalismina. 

Mistä ja miksi pennalismi löysi 
kuitenkin pysyvän kasvualustan juuri 
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kadettikasvatuksesta ja -perinteistä? 
Haminassa näihin ilmiöihin liittyi 
kaksi tekijää. Yhtenä syynä on ollut 
sotakoulujen internaattimaisuus, jossa 
tiukka sisäinen kurinpito on yleensä 
ollut luonteenomainen ilmiö. Toinen, 
ehkä luontevampi syy liittyy kadettien 
ikärakenteeseen ja yhteiskunnallisiin 
taustoihin. Kadettien kirjo lapsista nuo-
rukaisiin synnytti Haminassa otollista 
maaperää eriarvoisuutta korostaville 
tempauksille ja pennalismiperinteille. 

Kaikesta huolimatta Keisarillinen 
Suomen Kadettikoulu tunnettiin Ve-
näjällä yhtenä keisarikunnan parhaista 
opetuslaitoksista, joka antoi kasvatusta 
kansallis-isänmaallisessa ja suomalai-
sessa hengessä. Vaikka koulun toiminta 
lakkautettiin vuonna 1903, olivat sen 
luoma tulevaisuudenusko ja malli suo-
malaisuuden edistämisestä tukemassa 
entisiä oppilaitaan päättävissä asemissa 
sortovuosien synkkinä hetkinä. 

Kadettikoulun kasvatuksen ja tra-
ditioita kunnioittavan yhteenkuulu-
vuuden kannalta oli tuskin sattuma, 
että lukuisat Suomen Kadettikoulun 
kasvatit olivat ratkaisevissa tehtävissä 
myös Suomen itsenäisyystaistelun val-
misteluissa ja sen läpiviennissä.

Itsenäisyyden ajan 
kadettihenkeä

Kuten tiedämme, jo vuoden 1918 alun 
tapahtumien aikana kiinnitettiin huo-
miota upseerikoulutuksen jatkuvuu-
teen. Eräiden tilapäisiksi jääneiden 
kurssien jälkeen aloitti uusi itsenäisen 
Suomen Kadettikoulu toimintansa Hel-
singissä tammikuussa 1919. 

Perinteiden jatkuvuus kuudentoista 
vuoden hiljaiselon jälkeen nousi esille 
myös Kadettikoulun perustajan ja en-
simmäisten koulunjohtajien taustois-
ta. Kenraalimajuri Hannes Ignatius ja 
koulun kolme ensimmäistä johtajaa 

olivat Keisarillisen Suomen Kadet-
tikoulun vanhoja kasvatteja. Ensim-
mäinen koulunjohtaja, kenraalimajuri 
Rafael Schaumanin kirjoittikin että, 
”vanhojen Haminan kadettien tallenta-
mat ja syventämät ylevät isänmaalliset 
perinteet lähtemättöminä kotiutuisivat 
itsenäisen Suomen uusien kadettisuku-
polvien sisimpään”.

Nykyiset kadettiperinteet ja -kas-
vatus sekä kadettihenki ovat pitkän 
aikakauden tuotoksia. Kasvatukselli-
sen hengen siirtyminen itsenäisyyden 
aikana Arkadiasta Munkkiniemeen ja 
sieltä Helsingin Santahaminaan on 
noudattanut ikiaikaista perimätiedol-
lista kaavaa. Tapojen siirtyminen kurs-
silta toiselle on itsenäisyyden vuosina 
ollut yhä enemmän myös tietoisen ja 
kirjatun työn tulosta, mikä näkyy muun 
muassa kadettiperinteiden kirjana. 

Avaraa asennetta ja 
kestävyyttä

Perinteiden merkitys ei siis ole vain 
vanhojen tunnusten ja muistojen vaali-
misessa tai hyväksi koettujen ulkonais-
ten muotojen ja tapojen tunnollisessa 
noudattamisessa. Niiden syvällisempi 
merkitys ja niiden oikea ymmärtämi-
nen ilmenevät luottamuksellisena ja 
puhtaiden arvojen ilmapiirinä. Sel-
lainen syntyy silloin, kun kadettipiiri 
tuntee olevansa yhtä samaa jakama-
tonta kokonaisuutta. 

Oikein ymmärretyt perinteet vel-
voittavat yhteistyöhön ja yhteisvas-
tuuseen, sekä kasvattavat yksilön ja 
joukon sisäistä lujuutta edistämällä so-
tilaskurin korkeinta astetta – itsekuria. 
Jokainen kadettiupseeri onkin velvol-
linen miettimään tarkoin toimintaansa 
siten, että kaikki yhteisöön kuuluvat 
kokevat asian yhtä arvokkaaksi. 

Kasvamiseen tarvitaan avaraa asen-
netta, kärsivällisyyttä ja ennen kaikkea 
kestävyyttä. Näin minun ikäluokkani 
kadeteille opetti suuresti arvostamam-
me Kadettikoulun pappi, kenttärovasti 
Seppo Kangas – pedagogi ja kadetti-
kasvattaja henkeen ja vereen. Hänen 
opetuksiaan on monesti upseerinuralla 
käynyt kiittäminen, kun kestävyyttä on 
hetkellisesti koeteltu. 

Everstiluutnantti Marko Palokan-
gas on Maanpuolustuskorkeakoulun 
operaatiotaidon ja taktiikan dosentti.
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K adettikoulun tehtävä on luonnol-
linen, mutta se perustuu myös 
lakiin Maanpuolustuskorkea-

koulusta sekä Maanpuolustuskorkeakou-
lun johtosääntöön ja työjärjestykseen. 

Kasvatustehtävän taustalla ovat 
yhteiskunnan oletus ja mielikuva 
 upseereista sekä suomalaisen upseeriston 
yhteiset arvot ja asenne. Lähtökohtana 
ovat isänmaallisuus ja tehtävien tinki-
mätön täyttäminen, jotka kiteytyvät 
jokaisen kadettiupseerin vannomassa 
kadetti lupauksessa. Sotatieteiden kan-
didaatin tutkinnosta vastaaville ja siihen 
panoksensa antaville kasvatustehtävä on 
varmuudella arkisen aherruksen keskiös-
sä ja voimakas motivaation lähde! 

Perusteet upseerin uralle

Maanpuolustuskorkeakoulun sotatietei-
den kandidaatin kolmevuotinen tutkinto 
antaa valmiudet aloittaa palvelus nuo-
relle luutnantille tyypillisissä tehtävissä. 
Valmistuvasta kadettikurssista noin kaksi 
kolmasosaa aloittaa kouluttajatehtävis-
sä. Yhdellä kolmanneksella ensimmäiset 
tehtävät painottuvat jonkin asejärjestel-
män tai sen osan käyttöön. 

Kandidaateiksi valmistuvien tehtä-
vien kirjo on suuri, joten tutkinnon pitää 
antaa yleiset valmiudet upseerin uralle ja 
täyttää tutkinnolle asetetut osaamisvaa-
timukset. Kaikkea edes ensimmäiseen 
tehtävään liittyvää osaamista ei kyetä tut-
kinnossa opiskelemaan. Nuorelta upsee-
rilta edellytetään siten vahvaa asennetta 

kehittää omaa ammattitaitoaan ja työssä 
oppimista, erityisesti uran alkuvaiheessa. 

Arvot ja asenne

Kadettiupseerin asenne ja sen taustalla 
vaikuttavat arvot ja etiikka ovat tietoja ja 
taitoja merkittävästi tärkeämpiä kulma-
kiviä. Tämä pätee kaikkiin valmistuvan 
upseerin tehtäviin. 

Varusmiespalveluksesta saaduilla to-
distuksilla ja valintakokeeseen kuuluvalla 
soveltuvuuskokeella pyritään tunnista-
maan sellaiset hakijat, joiden arvot ja 
asenne ovat alalle soveltuvimpia. Kadetin 
aloittaessa opintonsa hänen arvonsa ja 
käyttäytymisensä perustuu luonnollisesti 
siihen, miten koti, koulu ja sosiaalinen 
verkosto ovat yksilöä muokanneet. 

Varusmiespalveluksen seurauksena 
kadetin sotilaallisuus on pääosin Yleisen 
palvelusohjesäännön edellyttämällä ta-
solla.  Arvopohja on joka tapauksessa 
jossain määrin heterogeeninen, ja kurssi 
koostuu yksilöistä ilman heitä toisiinsa 
sitovia elementtejä.  

Upseerikasvatus alkaa välittömästi 
kadetin aloittaessa opinnot. Upseerikas-
vatus on normaalia sisällöllistä vuorovai-
kutusta, ei erillinen oppiaine. Esimerkiksi 
hyvät käytöstavat ja virheetön pukeutu-
minen ovat upseerille tunnusomaisia 
piirteitä. Niiden noudattaminen kaikissa 
tilanteissa vaatii sisäistä ryhtiä ja lujaa 
itsekuria. 

Asioiden opettaminen on esimies-
ten, opettajien ja kouluttajien vastuulla. 

Niiden vaatiminen ja valvominen on 
jokaisen vanhemman upseerin velvol-
lisuus.  Kannustamme kadetteja itsen-
sä jatkuvaan kehittämiseen, parhaansa 
yrittämiseen ja tehtävien tinkimättömään 
suorittamiseen.

Esimerkin voima

Upseerikoulutuksen historia, Kadettikou-
lun perinteet ja Puolustusvoimien arvo-
perusta – isänmaallisuus, ammattitaito, 
oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luo-
tettavuus ja yhteistyö – ovat elementtejä, 
joiden mukaan kadetin kasvatus aloite-
taan. 

Asioiden oppimisessa kadettiali-
johtajilla, joukkueen johtajilla, kurssin 
johtajalla ja Kadettikoulun johtajalla on 

Teksti: Juha Helle

Kadettikoulu kasvattaa ja kouluttaa 
velvollisuudentuntoisia ja isänmaataan arvostavia 
kadettiupseereja Suomen itsenäisyyden turvaksi.

Upseerikasvatus  
Maanpuolustuskorkeakoulussa

Juha Helle
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oma tärkeä roolinsa. Kaikki, siis aivan 
kaikki, perustuu ennen kaikkea edellä 
mainittujen henkilöiden oman esimer-
kin voimaan. 

Vanhemman vuosikurssin kadettiali-
johtajilla, perinnehenkilöstöllä perintei-
den isän johdolla, joukkueen johtajilla 
ja ennen kaikkea kurssin johtajalla on 
päivittäinen kosketus kadetteihin ensim-
mäisten kuukausien aikana. Heidän teke-
misensä vaikuttaa erittäin paljon siihen, 
millaiseksi kadetti haluaa upseerina 
kehittyä ja millaiset käyttäytymismallit 
kadetti omaksuu. 

Esimiesten toiminta ei näy sellai-
senaan opetussuunnitelmassa, opinto-
jaksokäskyissä saatikka pedagogisissa 
käsikirjoituksissa. Siitä huolimatta heidän 
toimintansa saattaa olla vaikuttavampaa 
kuin päivän luennolla ja harjoituksissa 
koetut asiat. Kadettikursseista vastuus-
sa olevien henkilöiden valinnat ovatkin 
äärimmäisen tärkeitä, onnistumiset ja 
epäonnistumiset kun vaikuttavat niin 
moneen kadettiin ja jopa kokonaiseen 
kurssiin. 

Yhteishenki kannustaa

Yhteishengen ja opintojen aikana asteit-
tain rakentuvan kurssihengen luominen 
on oleellinen osa upseerikasvatusta. Yh-
teishengen perustana on toisen ihmisen 
tunteminen ja kunnioittaminen sellaisena 
kuin jokainen yksilö on sisimmältään. 
Tällaisen perustan päälle ryhmä voi ra-
kentaa kestävän yhteishengen. 

Kadettikurssin alkuvaiheen mahdol-
linen roolipelaaminen tietyn ulkokuoren 
taakse pyritään luonnollisesti poista-
maan. Siihen hyvänä keinona toimivat 
yhteiset rasitukset ja sellaisten haasteiden 
kohtaaminen, josta ei selviydy yksin. Ka-
dettikurssin alkuun pyritään sijoittamaan 
ryhmäytymisharjoitus, jonka keskiössä 
ovat pitkäkestoinen fyysinen kuormitus 
ja ryhmän toimintaa edellyttävät tehtävä-
rastit. 

Hyvä yhteishenki näkyy parhaiten 
kykynä ja haluna laittaa joukon etu oman 
edun edelle. Tällaisella ajattelulla on 
vahva kytkös ymmärrykseen upseerin 
ammatista isänmaan palvelijana. Fyysi-
sen kuormituksen hyödyntäminen arvo-
pohjaisessa kasvatuksessa ja opiskelussa 
jatkuu läpi tutkinnon. Sitä moni jopa 
toivoisi olevan enemmän ensimmäisen 
syksyn luentopainotteisessa auditorio-
ympäristössä. 

Perinteet lujittavat

Kurssin aloituksessa ovat vahvasti esillä 
myös aiemmin mainitut perinteet. Iso osa 
Kadettikoulun perinteistä toimii avaimena 
historian ja erityisesti Suomen kunniak-
kaan sotahistorian oppimiselle. Perinteet 
ovat kurssin alkaessa näkyvästi esillä.  
Sankariaula Maanpuolustuskorkeakou-
lun juhlasalirakennuksessa ja Sankari risti 
Hietaniemen sankarihautaus maalla ovat 
paikkoja, joissa kadetin silmät ja sydän 
avautuvat uudella tavalla näkemään kan-
sakuntamme menneisyyden. 

Pääosa Kadettikoulun perinteistä 
pohjautuu viimeiseen sadan vuoden jak-

soon. Toki vanhempiakin perinteitä on, 
kuten Kadettitoverikunta aina Haapanie-
men ajoilta alkaen. Vuotuiset tapahtumat, 
kuten Ensiyö, Kasteyö ja Sarkajuhla, 
sekä Kadettikoulun kunniamarssi, Atee-
nalaisten laulu ja Kadetti lupaus ovat 
hyviä esimerkkejä vanhoista perinteistä, 
joilla kadetti tulee osaksi yhteisöä.    

Perinteiden osaamisen merkitys ei 
välttämättä selviä kadetille hänen opin-
tojensa ensimmäisten kuukausien aikana, 
mutta kuka vanhempi upseeri voi kiistää 
sitä yhteistä arvopohjaa ja yhteenkuulu-
vuuden tunnetta, jonka perinnetykkien 
suuntaus tai Leppäsen hiihtosuunnan 
tietäminen myöhemmin muodostaa. 
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 Perinteet on kirjattu jokaiselle kadetille 
jaettavaan kirjaan nimeltä Kadettiyhtei-
sön perinteitä ja vakiintuneita toiminta-
tapoja. Sen ulkopuolella olevat asiat eivät 
ole opeteltavia ja vaalittavia perinteitä.     

Menetelmät monipuolisia

Harjoitukset, luennot, ryhmätyöt, mento-
rien toiminta, juhlat, ulkomaiset vierailut, 
esimiesten puhuttelut, tapakasvatuskou-
lutus ja vanhempien kadettiupseerien 
esimerkki kaikki osaltaan ovat niitä vuo-
sikymmeniä käytössä olleita ja hyväksi 
havaittuja menetelmiä, joilla kadetti oppii 
ja kasvaa vastuuntuntoiseksi upseeriksi.

Tavoitteena on, että kadettiupseeril-
le tehtävä on pyhä ja kansakunnan etu 
ajaa oman edun edelle. Kadettikoulun 
perinteissä myös kadettikurssilla on oma 
sisäinen tapansa ohjata horjuvaa kadettia. 
Ruokasalin ruutu on edelleen paikka tun-
nustaa erheensä, ja raikas merivesi vir-
kistää hetkellisesti väsähtäneen kadetin.

Muutokset 
kadettikasvatuksessa

Mikä on sitten muuttunut kadettikas-
vatuksessa itsenäisen Suomen kadetti-
koulutuksen aikana? Osa on, osan ei ole 
tarvinnutkaan muuttua. Aikaisempien 

vuosikymmenten kadettikasvatuksen 
ympäristössä vanhemman kurssin kade-
tin valta nuorempiin nähden oli varsin 
suuri ja monivivahteinen, eikä toiminta 
aina ollut perusteltavissa kasvatuksen 
tavoitteilla tai edes perinteillä. 

Kadetti osaa vuonna 2019 kunnioit-
taa vanhempaa sotilasta ja tietää oman 
asemansa. Käytös on luontevaa, niin 
luontevaa kuin se sotilasyhteisössä voi 
olla. Se ei perustu pelkkään muodolli-
seen arvovaltaan tai asemaan, ja vielä 
vähemmän pelkoon tai pokkurointiin. 
Tämän päivän kadetti osaa olla nöyrä, 
mutta hänen ei tarvitse nöyristellä. Hän 
osaa antaa palautetta ja olla tarvittaessa 
kriittinen kokemaansa kohtaan, mutta ei 
silti jätä tehtäväänsä toteuttamatta. 

Sisältövaatimuksissa ei ole tapah-
tunut muutosta. Ehkäpä eräillä vuosi-
kymmeniä, jopa vuosisatoja, vanhoilla 
vaatimuksilla on entistä suurempi mer-
kitys tämän päivän upseerikasvatuksessa. 
Kaikille nuorukaisille ei ole luonnostaan 
iskostunut esimerkiksi täsmällisyyden tai 
hyvien käytöstapojen tuoma hyöty. Tiet-
tyihin asioihin on kiinnitettävä aikaisem-
paa enemmän huomiota kasvatustyössä. 
Kaikki on korjattavissa, kunhan kadetin 
asenne on kunnossa.

Suurin vastuu kadettien opastami-
sessa ja ohjaamisessa kuuluu siis van-
hemmille kadeteille ja kadettiupseereille. 
Kadettikasvatus on parhaimmillaan oi-
keanlaisen esimerkin näyttämistä kai-
kissa tilanteissa siten, että upseeriksi 
valmistuminen ja upseerina palveleminen 
olisivat tavoittelemisen arvoista. 

Upseerikasvatuksen tulee jatkua sota-
tieteiden kandidaatiksi valmistumisen jäl-
keenkin. Vastuuta upseerin urasta ei voi 
vain jättää kolmen vuoden opiskelujen 
varaan. Vastuu nuorempien opastami-
sesta on jaksettava kantaa loppuun asti. 
Kukaan ei kehity, jos virheitä ei korjata 
tai oikeaa suuntaa näytetä. Vanhemman 
velvollisuus on antaa mahdollisuuksia, 
olla aktiivinen, ohjata silloin, kun sille on 
tarvetta, ja väsymättä puuttua epäkohtiin.   

Eversti Juha Helle palvelee Kadetti-
koulun johtajana Maanpuolustuskorkea-
koulussa.
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Upseerikasvatuksen tärkeim-
pänä tehtävänä on yhteishen-
gen luominen. Kadettikoulun 

yhteishengen luominen alkaa Kadetti-
koulun perinteisiin kuuluvien yhteisten 
kokemusten kautta. Ensiyö, perinneruo-
kailut ja muu tapakasvatus yhdistettynä 
tiiviisiin asumisjärjestelyihin ja toisi-
naan ylikuormittavaankin opiskeluun 
muodostavat kurssihengen rakentamisen 
perustan. 

Fyysisesti kuormittavilla harjoituk-
silla ja tiukan määräajan ryhmätöillä 
saadaan jokaiselle kadetille osoitettua, 
ettei yksin aina pärjää, mutta yhteistyöl-
lä maaliin päästään vaikeissakin tilan-
teissa. Näistä kokemuksista syntyneet 
ystävyys- ja kaverisuhteet ovat säilyneet 

vahvoina, vaikka opinnot etenevätkin 
myöhemmin eri puolilla Suomea.

Arvot ja asenteet ovat keskeisiä. Ku-
rinalaisuus ja alaisista huolehtiminen 
ovat esimerkkejä arvoista ja asenteista, 
joiden tulee olla läsnä jokaisen upseerin 
päivittäisessä elämässä. Kurssinjohta-
jien, opettajien ja kadettialijohtajien 
esimerkki arvojen välittämiseksi tuo-
reille kadeteille on ensiarvoisen tär keää. 
Täsmällisyyden kadetti oppii koulun 
penkillä puku päällä, mutta alaisesta 
välittämisen ja huolehtimisen opetta-
miseksi epävirallinen kanssakäyminen 
esimiesten kanssa on avainasemassa.

Artikkelissa tarkastellaan, miten eri 
puolustushaarakouluissa jatketaan ka-
dettien arvopohjan kehittämistä ja miten 

varmistetaan se, että kolmen vuoden 
sota tieteiden kandidaatin tutkintoon joh-
tavan koulutuksen jälkeen valmistuva 
luutnantti on mahdollisimman valmis 
ensimmäiseen työtehtäväänsä. Mikä 
ikinä se onkaan.

Maasotakoulu

Noin puolentoista vuoden opiskelun 
jälkeen maavoimien koulutusohjelman 
kadetit siirtyvät Maanpuolustuskorkea-
koulusta Maasotakouluun Lappeenran-
taan. Siellä opiskellaan yhteisesti toisen 
lukuvuoden kevät ennen aselajikouluille 
siirtymistä. 

Opiskelujen painopiste siirtyy 
teoriaopetuksesta ja luentosaleista 
maastoon sekä käytännön tekemiseen. 
Viiden kuukauden yhteisten opintojen 
aikana harjoitusvuorokausia kertyy 
enemmän kuin Maanpuolustuskor-
keakoulussa puoleentoista vuoteen. 
Valtaosin muutos otetaan kadettien 
keskuudessa vastaan positiivisesti, 
vaikka opintojen kuormittavuus kas-
vaakin ajoittain suureksi.

Maanpuolustuskorkeakoulusta Maa-
sotakouluun siirryttäessä kadettien tapa- 
ja upseerikasvatus punnitaan kunnolla 
ensimmäisen kerran. Uuteen ympäris-
töön tultaessa ensivaikutelmalla luodaan 
pelisäännöt sille, miten uudet esimiehet 
ja opettajat ottavat kadetit vastaan. Reip-
paalla käytöksellä ja täsmällisyydellä 
luodaan mielikuva ammattimaisista 
 upseerintaimista, jolloin myös kadettien 
ja opettajien keskinäinen kanssakäymi-
nen on vapaampaa.

Opintojen edetessä virallinen 
upseeri kasvatus vähenee johtajuuden 
ja vastuullisuuden merkityksen korostu-
essa. Opintoryhmäkokojen pienentyessä 
ei ole mahdollisuutta piiloutua kadetti-

 Syksyllä 2019 valmistuvat kadetit tarkastelevat 
artikkelissaan yhteisen arvopohjan kehittämistä 

puolustushaarakouluissa.

Teksti: Anssi Karjomaa, Mirko-Marius Mäkinen ja Emil Rajahalme

Kadetin näkökulma  
upseerikasvatukseen
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toverien selän taakse, vaan opiskelijan 
on pakko ottaa vastuuta oman opiske-
lunsa lisäksi myös yhteisistä asioista. 
Aivan kuten myöhemmin työelämäs-
säkin.

Merisotakoulu

Merikadetin näkökulmasta perinteiden 
ja perinnetapahtumien merkitystä on 
painotettu heti haparoivista ensiaske-
leista alkaen. Kadettikoulun upseerikas-
vatuksen lisäksi jokainen merikadetti 
käy läpi kirjavan joukon yhteishenkeä 
kohottavia perinteitä heti ensimmäisen 
vuoden syksystä alkaen. 

Osan Merivoimien perinteis-
tä sanotaan juontavan juurensa aina 
Ruotsi-Suomen aikaisesta meriupseeri-
koulutuksesta Viaporissa (Sveaborg), 
mutta useat perinteet ovat todistettavasti 
säilyneet lähes muuttumattomina usei-
den meriupseerisukupolvien ajan. 

Verrattain pienenä puolustushaarana 
Merivoimissa vallitsee aivan erityinen 
yhteishenki. Tämä näkyy niin merikade-
tin arkisissa haasteissa kuin aina vuorol-
laan vanhuskurssin järjestelyvastuulla 
olevissa perinnetilaisuuksissakin. 

Perinnetilaisuuksien tarkoituksena 
on kohdistaa opiskelijoiden ajatukset 
meriupseerin uran sisältöön ja sotilas-
perinteiden kunnioittamiseen. Erityisesti 
tilaisuudet toimivat yhteishengen luoja-
na merikadettikurssien välillä, sillä tilai-
suuksien jälkeen puheenaiheita riittää. 

Merivoimien perinteet nivoutuvat 
hyvin yhteen myös kadettikasvatuksen 
teemoihin. Vaatimustaso tulee säilyttää 
tietyllä tasolla, mutta oikealla asenteella 
kaikki haasteet ovat voitettavissa. Oi-
keanlainen suhtautuminen niin omiin 
opintoihin kuin opintojen ulkopuolis-
ten asioiden hoitamiseenkin on avain 
onnistumiseen. 

Maailma näyttäytyy valmistumisen 
kynnyksellä olevalle nuorelle upseerille 
hyvin erilaiselle kuin se näytti esimer-
kiksi kolmekymmentä vuotta sitten. On 
tietyllä tavalla lohduttavaa, että jotkin 
asiat säilyvät muuttumattomina yhteis-
kunnan murroksesta huolimatta.

Ilmasotakoulu

Ilmasotakoulu vastaanottaa ilmasota-
linjan nuorukaiset heidän opiskeltuaan 
kahdeksan kuukautta Santahaminassa. 
Ilmatorjuntakadettien taival Tikkakos-

kelle on hieman pidempi, mutta sitäkin 
vivahteikkaampi. 

Kadetin päästessä Ilmasotakoulul-
le opinnoissa siirrytään ilmojen ulottu-
vuuteen, ja samalla upseerikasvatuskin 
siirtyy seuraavalle tasolle. Ilmasotakou-
lussa ei enää mietitä, löytyykö taskusta 
nenäliina, vaan pehmeistä kadeteista 
taotaan raudanlujia ilmapuolustuksen 
ammattilaisia. Perinteiset ilmavoimal-
liset arvot, kuten yhteishenki, ammatti-
taito ja Ilmavoimien upseerihenki, 
heräävät henkiin jokaisessa kadetissa. 

Ilmasotakoulu nykyisessä muodos-
saan on hyvin nuori, eikä se ole vielä 
luonut formaalia perinnekasvatusta. Silti 
jokaisesta Ilmasotakoulun kadetista kas-
vatetaan perinteinen ilmavoimalainen. 

Ilmasotakoulu on paikka, jossa nuori 
kadetti ensimmäistä kertaa todella tutus-
tuu ihmisiin, jotka ylläpitävät Suomen 

ilmapuolustusta. Nämä opettajat ja roo-
limallit, yhdessä opiskelijoiden kanssa, 
luovat ja ylläpitävät Ilmavoimien arvoja 
ja asenteita. 

Vaikuttaa siltä, että Ilmasotakoulu 
haluaa ennen kaikkea iskostaa jokaiselle 
tulevalle upseerille tietyn asenteen. Se 
on sisäinen palo tehdä Suomen ilmapuo-
lustuksesta mahdollisimman uskottava 
ja ammattimainen. 

Kadettivääpeli Anssi Karjomaa,  
103.k, palvelee Maasotakoulussa.

Kadettipursimies Mirko-Marius 
Mäkinen, 86.mek, palvelee Merisota-
koulussa.

Kadettivääpeli Emil Rajahalme, 
103.k, palvelee Ilmasotakoulussa.
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Kiinan kansantasavalta 
julistautui itsenäiseksi 
1. lokakuuta 1949, pian 

70 vuotta sitten. Siispä onnittelut 
tälle jättiläisvaltiolle, jonka kom-
munistisen hallinnon Suomen 
tasavalta tunnusti yhtenä ensim-
mäisistä länsimaista noin vuotta 
myöhemmin. 

Maidemme välit näyttävät 
olevan mutkattomat. Finnairin 
Kaukoidän strategia vetää, maita 
yhdistävää merikaapelia ollaan 
suunnittelemassa, ja Ähtärissä 
peuhailee veikeä pandaparis-
kunta. Kansainvälisestä oikeu-
desta, uiguurien ja tiibetiläisten 
ihmisoikeuksien polkemisesta, 
verkkotiedustelusta ja kestävän 
kehityksen kysymyksistä ollaan 
sitten häveliäästi hiljempaa.

Millä tahansa jättiläisvaltiol-
la on monet kasvot. Jotkut vielä 
muistavat miten Made in China 
merkitsi kolmannen luokan kömpelöjä tuotteita. Vaikka huo-
mattava osa Kiinassa valmistetuista tuotteista on designed 
in California tai Salo, ei kukaan kiinalaisissa luotijunissa 
matkustanut voi olla vakuuttamatta maan kyvystä rynniä 
teknologisen kehityksen huipulle. 

Varsinkin amerikkalaiset ovat kovasti huolissaan kiina-
laisen tekoälyn, suurtehotietokoneiden ja perustutkimuksen 
tasosta. Amerikkalaisia sapettaa varsin röyhkeä taloudelli-
nen vakoilu, joka parin rauhallisemman vuoden jälkeen on 
jälleen lisääntynyt. 

Huawein ja ZTE:n kaltaiset teknologiajätit ovat joutuneet 
suurennuslasin alle. Länsimaista on koottu yhteisrintamaa 
vastustamaan kiinalaisen teknologian käyttämistä maiden 
5G-verkkoratkaisujen perustaksi. Esimerkiksi Virossa ja 
Tšekissä on asiasta pidetty kovasti ääntä. Epäily on vahva 
ja looginen, mutta väitteitä on aihetodisteilla kovin vaikea 
osoittaa tosiksi. Eikä verkko-operaatioiden suhteen johtavilla 
kyberlänsimailla ole kovin puhtaita jauhoja pussissaan. 

Me emme kuitenkaan, näin uskon herra Snowdenin pal-
jastusten jälkeenkin, valvo ja arvioi koko kansan tai erityi-
sen kansanryhmän käyttäytymistä. Oikeusjärjestyksemme 
mukaisesti paikannamme yksilön vasta perusteltujen rikos-
oikeudellisten epäilysten pohjalta. Emme estä ihmisyksilöä 
toteuttavan itseään ja unelmiaan omien eikä yhden johtajan 
arvovalintojen pohjalta. Kiinassa kommunismin hallinto-
malli elää, mutta talousaatteena se haudattiin viimeistään 
Maon viereen.

Ei kai kuitenkaan ole kenellekään epäselvää Kiinan 
kansantasavallan yhä päättäväisempi maailmanpolitiikka. 
Varsinkin presidentti Xi Jinpingin kehotuksista punalippu 

liehuu monissa satamissa ja muu-
tamilla tekosaarilla. Washington 
on huolissaan Pekingin vaikutus-
vallan kasvusta, mutta ahneim-
mille hallituksille rahalla ei ole 
isänmaata. Aasian köyhimmissä 
maissa ja Afrikassa kiinalaisen 
rahan vaikutusvalta kuitenkin 
kumoaa tämän teesin. – Kiina on 
muuten suurin suomalaisen tuo-
tannon lopullisista kohdemaista, 
ja Yhdysvallat on toinen.

Kiinalaisen taloudenpidon 
kestävyyttä on kyseenalaistettu. 
Viimeaikaisia talouslukuja epäil-
lään peukaloiduiksi, sillä talous-
kasvu ei sisäisen rauhan takia voi 
hyytyä. Presidentti Trump pyrkii 
kampittamaan, ja Yhdysvallat on 
irtautunut joistain Kiinaa kehitys-
maana suosivista kansainvälisistä 
sitoumuksista. Kaiken kauppa-
sotahypetyksen keskelläkin on 
syytä huomata, että tätä kiistaa 

on käyty Maailman kauppajärjestön, WTO:n, sopimusta 
noudattaen. 

Miten sitten Suomessa? Mikko Saarelan kynästä irtosi 
Eppujen laulamana nelisenkymmentä vuotta sitten, että ”mil-
lään muilla mailla kuin Suomella se ei oo riskiä vailla”. 
Silloin kyse oli ydinvoimasta, nyt näin tunnumme ajattelevan 
Kiinan suhteen. 

Ehkä olemme todellisia superrealisteja. Ehkä uskomme, 
että kun kerta jonkun pitää tasapainottaa Venäjän voimaa, 
niin miksei sitten kiinalaisten, joiden talutusnuorassa venä-
läisiä viedään. Ja kun kerta eurooppalaisia venäläiset eivät 
pelkää, amerikkalaisiksi emme voi tulla, niin olkaamme 
sitten niin kiinalaisia! 

Pekingin investoinnit, tai niiden lupaukset, otamme 
mieli hyvin vastaan. Jotkut kriitikot tosin kysyvät, onko 
mitään järkeä näinä ilmastotietoisuuden vuosina hakata 
pohjoisia metsiämme kiinalaisten vessapaperiksi. Minulle 
kelpaisi se luotijuna Jyväskylän ja Tarton välille.

Jospa vain Lumi ja Pyry saisivat perheenlisäystä. Silloin 
kyllä niin presidenttimme Sau-li ja sisarpuolueen johtajam-
me Li veisivät Suomen kansan kunnioittavan tervehdyksen 
pienelle Han-ki-vauvalle. Varsinainen Suomi-ilmiö, mutta 
karavaani kulkee ja koirat haukkuvat.

Mika Kerttunen
Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp,
valtiotieteiden tohtori

Kiinalainen juttu
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Teksti: Jarkko Kemppi

Jarkko Kemppi

Ilmari Karhu
 – Kadettikoulun kuunteluoppilaasta 

kenraaliksi

Ilmari Johannes Karhu syntyi Laa-
tokan Karjalassa Lumivaaralla 
vuonna 1897. Hänen isänsä oli 

puutavaraliike mies ja äiti kahvilanpitä-
jä. Ilmari tottui pienestä pitäen ankaraan 
työntekoon. Karhu pääsi opiskelemaan 
Sortavalan lyseoon, joka oli hyvin vaa-
tiva opinahjo.

Karhun taipumus diplomaattisiin 
ratkaisuihin näkyi jo lyseossa. Kukin 
oppilas oli vuorollaan vastuussa siitä, 
että luokka oli rauhallinen opettajan 
tullessa luokkaan. Karhun luokalla oli 
todellinen ongelmaoppilas, mutta omalla 
järjestäjävuorollaan Ilmari ratkaisi asian 
maksamalla häirikölle rauhallisesta käyt-
täytymisestä.

Sotilasuralle

Ilmari kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 
1917, mutta aikomukset opinnoista Hel-
singin yliopistossa jäivät yhteiskunnallis-
ten levottomuuksien takia. 

Karhu pääsi harjoittelijaksi Ihalan 
rautatieasemalle. Siellä hän joutui teke-
misiin myös punakaartilaisten kanssa. 
He vaativat aseman henkilökunnalta 
kirjallista lojaalisuutta uudelle kansan-
hallinnolle. Karhu jätti ainoana allekir-
joittamatta, ja myöhemmin tätä pidettiin 
suurena ansiona. Hän osallistui aktiivi-
sesti myös Jaakkiman suojeluskuntien 
toimintaan.

Vapaussodan alettua Karhu hakeutui 
helmikuun lopulla 1918 Vöyrin sotakou-

luun, ja hänet sijoitettiin sen 5. Komp-
paniaan. Koulutus päättyi maaliskuussa, 
jolloin miehet määrättiin rintamalle. Lo-
pullisena kohteena oli Tampere, missä 
käytyihin taisteluihin Karhukin osallistui 
aliupseerina.  

Sodan jälkeen Karhu hakeutui 
Sorta valan päällystökurssille, jolta hän 
valmistui juhannuksena 1918 ja sai ko-
mennuksen joukkueenjohtajaksi Mikke-
liin sijoitettuun 3. Divisioonaan. Karhu 
panosti koko uransa ajan koulutukseen, ja 
syksyllä 1918 hän pääsi sittemmin kuu-
luisaksi tulleelle Viipurin upseerikokelas-
kurssille. Kurssi tunnettiin myös nimellä 
Markovillan kurssi. 

Olosuhteet olivat vaativat sekä kaikin 
tavoin haastavat, opetusmateriaalista ja 
jopa ruuasta oli pula. Lisäksi Suomes-
sakin riehunut espanjantauti iski myös 
Markovillaan, ja monet joutuivat kes-
keyttämään kurssin. Ilmari Karhu kuiten-
kin valmistui A-kurssilta keväällä 1919 
vänrikkinä, ja hänet siirrettiin Itä-Suomen 
jalkaväkirykmentin adjutantiksi. Luut-
nantiksi Karhu ylennettiin vuonna 1920.

Kuunteluoppilaana 
Kadettikoulussa

Kadettikoulu perustettiin vuonna 1919, 
mutta se ei pystynyt moneen vuoteen 
tuottamaan riittävästi upseereja Puo-
lustusvoimien tarpeisiin. Upseeripulaa 
helpottamaan luotiin erilaisia poikkeus-
järjestelyjä.

Muutamien vuosien ajan oli mah-
dollista suorittaa upseerintutkinto myös 
kuunteluoppilaana. Siihen oli monia 
ehtoja, mutta vapaussodassa mukana 
olleelle ja useita upseerikursseja suorit-
taneelle Ilmari Karhulle ne eivät muo-
dostuneet esteeksi.

Karhu pääsi Kadettikoulun vuoden 
kestävälle kuunteluoppilaskurssille 
vuonna 1921, ja hän menestyi erinomai-
sesti.  

Monipuolista jatkokoulutusta

Kadettikoulun jälkeen Ilmari Karhu 
toimi komppanianpäällikkönä Pohjois-
Savon rykmentissä. Vuosina 1923–1924 
hän pääsi opintomatkalle Ranskaan ja 
suoritti siellä useita kursseja. Suomeen 
palattuaan Karhu ylennettiin kapteeniksi.

Kenraalimajuriksi ylennyt Ilmari Karhu oli Suomen 
koulutetuimpia upseereja ja kokenut rintamakomentaja. 

Kadettikoulun hän kävi vuoden kestäneellä 
kuunteluoppilaskurssilla vuonna 1921. 
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Karhun paneutuminen sotilaskoulu-
tukseen syveni entisestään vuoden 1924 
lopulla, jolloin hän pääsi juuri perustet-
tuun Suomen sotakorkeakouluun. Hänen 
diplomityönsä otsikko oli Ruotsin vallan 
sotapoliittinen ja strateeginen probleemi 
vuoteen 1721. Kurssin päätteeksi diplo-
mit jaettiin 31. heinäkuuta 1926 Perk-
järvellä.

Tämän jälkeen Karhu palveli yleis-
esikunnassa, ja sivutyönä hän toimi 
Kadettikoulun tuntiopettajana. Hänet 
ylennettiin majuriksi vuonna 1927. 

Karhu suoritti vuonna 1928 Ranskas-
sa komentajakurssin ja tutustui useisiin 
joukko-osastoihin eri puolilla maata. 
Karhu ylennettiin everstiluutnantiksi 
vuonna 1930, ja hän toimi Sotakorkea-
koulun opettajana vuosina 1930–1934. 
Sen jälkeen hänet määrättiin sotilasasia-
mieheksi Ranskaan. Tämä komennus oli 
ollut vahvasti Ranskaan suuntautuneen 
Karhun haaveena jo pitkään. 

Sotilasasiamiehen tehtävän yhtey-
dessä Karhulla oli mahdollisuus opis-
kella Ranskan sotakorkeakoulussa, 
Ecole Supérieure de Guerre.  Tilanne 
oli hieman erikoinen, koska tarkkaan 
ottaenhan Karhu oli itsensä esimies. 
Tuolloin sotilasasiamies oli aina paikal-
lisessa sotakorkeakoulussa opiskelevien 
suomalaisupseerien johtaja. 

Ilmari Karhusta tuli vuonna 1936 
ensimmäinen suomalaisupseeri, joka oli 
suorittanut yleisesikuntaupseeritutkinnon 
sekä Suomessa että Ranskassa. 

Kirjallinen tuotanto

Ilmari Karhu kirjoitti 1920-luvun lopul-
la ja 1930-luvun alussa useita kirjoja. 
Vuonna 1928 ilmestyneessä Sotalaitos-
oppi-teoksessa käsiteltiin myös Ka-
dettikoulun merkitystä. Karhu näki 
Kadettikoulun merkityksen upseeri-
kunnan yhtenäisyyden lujittajana. Mie-
lipiteen taustalla olivat tunnetut kiistat 
jääkäriupseerien ja vanhan väen upsee-
rien välillä. 

Vuonna 1932 ilmestyi Karhun teos 
Suomen sotilasmaantieto. Kirjan taustalla 
oli everstiluutnantin halu koota ja määri-
tellä sitä perusmateriaalia, jota tarvittiin 
ennen kuin voitaisiin syvällisemmin pe-
rehtyä Suomen sotilasmaantieteellisiin ja 
sotataloudellisiin kysymyksiin. Vuonna 
1934 ilmestyi Neuvostoliiton sotilas-
maantiede. Aiempaan verrattuna teos oli 
paljon haastavampi, koska naapurivaltion 
oloihin ei ollut mahdollisuutta tutustua 
paikan päällä.

Pariisista  
komentajaksi talvisotaan

Neljän Pariisin vuoden jälkeen Ilmari 
Karhu määrättiin kesäkuun lopulla 1938 
Terijoelle Jääkäripataljoona 1:n komen-
tajaksi. Talvisodan syttyessä Karhulla oli 
tilaisuus soveltaa laajaa teoreettista tietä-
mystään käytännössä, kun hän johti pa-
taljoonaansa suojajoukkovaiheen aikana. 

Karhu totesi ajanjakson olleen haas-
tava, ja pahinta olivat olleet katkonai-
set viestiyhteydet: ”Kun johtaja ei saa 
tilanneilmoituksia, niin eipä hän paljon 

voi tehdä päätöksiään.” Kaikesta huo-
limatta II Armeijakunnan komentaja, 
kenraaliluutnantti Harald Öhqvist arvosti 
everstiluutnantti Karhun toimintaa suoja-
joukkovaiheen aikana.

Joulukuun 13. päivänä 1939 Karhu 
määrättiin Jalkaväkirykmentti 15:n ko-
mentajaksi. Rykmentti joutui ankariin 
taisteluihin muun muassa Summan 
rintamalla. Myöhemmin Karhu ihmet-
teli avoimesti, kuinka rykmentti kesti 
kunnialla kaikki taistelujen vaikeudet, 
kun kaikki inhimillisen kestokyvyn rajat 
olivat jo ylitetyt. Ansioistaan Karhu ylen-
nettiin everstiksi keväällä 1940.

Jatkosodan aikana

Ilmari Karhu piti jatkosodassa hyvin 
tarkkaa päiväkirjaa kesäkuun alusta 1941 
asti. Tuolloin hän toimi Luumäellä 5. Pri-
kaatin komentajana.  Heinäkuussa 1941 
ylipäällikkö nimitti Karhun 5. Divisioo-
nan komentajaksi.

Karhun uusi nimitys kohtasi ankaraa 
vastustusta, koska VI Armeijakunnan ko-
mentaja, kenraalimajuri Paavo Talvela 
halusi pitää eversti Ruben Laguksen  
5. Divisioonan johdossa. Vaikka määrä-
ys oli tullut ylipäälliköltä, Talvela yritti 
kaikin tavoin hidastaa Karhua ottamas-
ta tehtäväänsä vastaan. Kenraalimajuri 
perusteli lykkääntymistä armeijakunnan 
keskeneräisillä hyökkäystoimilla, jotka 
oli saatava päätökseen ennen henkilö-
vaihdosta. Talvela kuitenkin vakuutti, 
ettei hänellä ollut henkilökohtaisesti 
mitään Karhua vastaan.

Karhu pääsi divisioonankomenta-
jaksi kaksi viikkoa ylipäällikön teke-
män nimityksen jälkeen. Väliaikana 
yksi Suomen parhaimmin koulutetuista 
upseereista vietti aikaansa seuraamalla 
hyökkäysvaiheen tilannetta – sekä ka-
lastamalla. Tilannehan ei ollut millään 
tavalla hänen käsissään. 

Heinäkuun puolivälin tienoilla 1941 
Karhu merkitsi päiväkirjaansa: ”Kaunis 
aamu, päivän paistattelua ja pyykin pesua 
rannalla. Alankin viihtyä kesälomallani.”

Viimein 25. heinäkuuta eversti Karhu 
sai ottaa divisioonan johtoonsa, ja hän 
ehti hyvin mukaan hyökkäysvaiheeseen. 
Vaativimpia operaatioita olivat syyskuun 
alussa tapahtuneet Tuuloksen ja Nurmoi-
lan taistelut, ja lopulta divisioona pääsi 
tavoitteeseensa Syvärille. 

Asemasotavaiheen aikana tapahtui 
yhtymien johdossa paljon muutoksia ja 
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muun muassa kenraalimajuri Paavo Tal-
vela sai siirron. Läksiäisjuhlassaan tam-
mikuussa 1942 Talvelan asenne Karhua 
kohtaan tuli hyvin selville: ”Et ihan 
minun miehiäni, mutta puristan kättäsi 
mielelläni ja pirun lämpimästi.”

Karhu toimi divisioonankomentajana 
kesäkuuhun 1942 saakka, jolloin hänet 
siirrettiin kenraaliluutnantti Lennart  
Oeschin alaiseksi Aunuksen Ryhmän esi-
kuntapäälliköksi. Ryhmän kriittisimmät 
vaiheet sijoittuvat kesään 1944, jolloin 
vihollinen aloitti suurhyökkäyksen ja teki 
maihinnousun Tuuloksen alueelle.

Tilanteen rauhoituttua Aunuksen 
Ryhmä lakkautettiin heinäkuussa 1944 ja 
Karhu määrättiin Mikkeliin odottamaan 
uutta sijoitusta. Tilanne oli everstille 
hyvin turhauttava. Vasta elokuun lopulla 
tuli tieto siitä, että Karhu pääsisi Kannak-
selle Oeschin esikuntapäälliköksi. Tämä 
uravaihe kesti tosin vain muutamia viik-
koja, sillä aseleposopimus astui voimaan 
19. syyskuuta.

Sotien jälkeinen aika

Lokakuussa 1944 Ilmari Karhu nimi-
tettiin uuden organisaation, Päämajan 

yhteysosaston, päällikön tehtävään. Sen 
tarkoitus oli toimia valvontakomission 
ja päämajan tai pääesikunnan välisenä 
organisaationa. 

Karhun työ oli hyvin vaativaa, koska 
neuvostoliittolaiset saattoivat esittää 
milloin tahansa kysymyksiä joistakin 
yksityiskohdista ja niihin oli annettava 
vastaukset, vaikka yöllä. Eversti Karhu 
sai vähitellen solmittua melko läheiset ja 
luottamukselliset suhteet komission neu-
vostoliittolaisiin johtaviin upseereihin. 

Ilmari Karhun tehtävä yhteysosaston 
päällikkönä loppui helmikuussa 1946, 
jolloin hänet nimitettiin päämajoitus-
mestarin tehtävään. Kesäkuussa Karhu 
ylennettiin kenraalimajuriksi, ja hän oli 
mukana Pariisin rauhankonferenssissa 
Suomen valtuuskunnan sotilasasiantun-
tijana.  

Urakehitys eteni, mutta lokakuussa 
1946 valtiollinen poliisi pidätti hänet. 
Syynä olivat tuolloin esillä olleet ase-
kätkentä- ja mobilisaatioasiat. Tutkinta-
vankeus kesti kahdeksan kuukautta, ja se 
oli jatkuvasti toistuvine kuulusteluineen 
hyvin raskas koettelemus. Kesällä 1947 
sotaylioikeus totesi kenraali Karhun syyt-
tömäksi. 

Vankilasta päästyään Karhu toimi 
lyhyen ajan 3. Divisioonan komentaja-
na, ja tämän jälkeen hänet nimitettiin 
Sotakorkeakoulun johtajaksi. Kun ote-
taan huomioon Karhun vuosikymmeniä 
kestänyt kiinnostus sotilasalan opintoi-
hin, Sotakorkeakoulun johtajuus oli mitä 
sopivin työ hänelle. Karhu sai toimia teh-
tävässä peräti seitsemän vuotta, vuosina 
1948–1955.  

Armeijauran jälkeen kenraalimajuri 
Karhu siirtyi monien muiden kollegoi-
densa tavoin yksityissektorille. Hän toimi 
Metalliteollisuudenharjoittajien työnan-
tajayhdistyksen toimitusjohtajana aina 
vuoteen 1963 saakka. 

Kenraalimajuri Ilmari Karhu meneh-
tyi 22. lokakuuta 1971 sydänkohtaukseen 
Kenraalit reservissä -yhdistyksen lounas-
tilaisuudessa.

Jarkko Kemppi on filosofian tohto-
ri ja sotahistorian dosentti. Kemppi on 
kirjoittanut Ilmari Karhun vuonna 2017 
ilmestyneen elämäkerran.
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Teksti: Heikki Pohja

Meriupseerin  
elämän aalloilla

Erkki Nissilä syntyi 11. maalis-
kuuta 1924 Viipurissa, jossa hän 
vietti lapsuutensa ja aloitti kou-

lunkäynnin. Nissilän isä toimi Viipurissa 
vaihdemiesten esimiehenä. Hänen isänsä 
oli myös ahkera kalastaja ja metsästäjä.

Nuoruusvuodet

Erkki Nissilä oli nuoruudessaan innokas 
urheilun harrastaja, kuten nuoret yleisesti 
siihen aikaan. 

— Ajastani 90 prosenttia veivät eri-
laiset liikunnalliset harrastukset. Liikunta 
voittikin monen pojan mielissä koulun-
käynnin, Erkki Nissilä naurahtaa.

— Olin nuoruudessani myös partio-
poikatoiminnassa mukana, osan aikaa 
jopa pomona, Nissilä innostuu.

Talviurheilulajit olivat erityisen lä-
hellä Nissilän sydäntä. Lajeina olivat 
mäkihyppy, hiihto ja ampumahiihto, 
joissa hän kilpaili ympäri Etelä-Suomea. 
Urheilutoimintaan hän osallistui muun 
muassa Viipurin Urheilijoissa ja Kelk-
kalan Kisailijoissa.

— Erityisen hyvin pärjäsin ampu-
mahiihdossa, koska osasin hyvin sekä 
ampuma että hiihtää, Nissilä kertoo.

Erkki Nissilä kävi koulua Viipurin 
suomalaisessa kaksoisyhteislyseossa, 
jossa oli riittävän oppilasvahvuuden 
vuoksi myös tyttöjä. 

— Poikia ei ollut tarpeeksi, koska 
monet viipurilaiset nuoret olivat sota-
väessä ja sotimassa, Nissilä muistelee.

Nissilän ollessa neljännellä luokal-
la oppikoulussa perhe joutui lähtemään 
talvisodan alta evakkoon Viipurista, 
kun neuvostojoukot alkoivat kolkutella 
kaupungin portteja. Evakkomatka suun-
tautui Tampereelle. Koulu jatkui Tampe-
reella, jossa Nissilä kävi ylioppilaaksi 
johtaneet luokat.

— Isäni työn myötä palasimme Vii-
puriin, joten ylioppilaaksi pääsin Viipu-
rin lyseosta vuonna 1943. Olen sellainen 
ylioppilaaksi julistettu. Ei meillä ollut 
kirjoituksia, koska olin silloin jo Puolus-
tusvoimien palveluksessa, Nissilä toteaa.

Nuoruudessaan Erkki Nissilä suun-
nitteli metsänhoitajan ammattia sotaväen 
käynnin jälkeen, mutta sota-aika muutti 
suunnitelmia. Nissilä jäikin sittemmin 
suoraan Upseerikurssin jälkeen Meri-
sotakouluun merikadettikurssille ja Puo-
lustusvoimien vakinaiseen palvelukseen.

Sota-aika

Erkki Nissilä olisi halunnut osallistua 
talvisodassa isänmaansa puolustami-
seen. Häntä ei kuitenkaan hyväksytty 
palvelukseen, koska hän oli silloin liian 
nuori. Intoa ja halua olisi ollut, kuten sen 
ajan nuorisolla yleisestikin. Koulupojat 
pyrkivät vapaaehtoisina palvelukseen 
jo 15-vuotiaina, ja sen ikäisenä Nissilän 
hyvä kaveri ja luokan priimus kaatuikin. 
Tämä oli raskas isku Nissilälle ja hänen 
ystävilleen. Tapahtuma herkistää yhä 
Erkki Nissilän mielen.

— Isänmaan puolustaminen oli 
sydämen asia nimenomaan Viipurissa, 
jonne vihollinen aina tunkeutui ensim-
mäiseksi, Nissilä painottaa.

— Menimme ilmoittautumaan va-
paaehtoisina palvelukseen ja kerroimme 
ikämme vanhemmiksi, jotta olisimme 
päässeet rintamalle. Iät kuitenkin tarkis-
tettiin, ja todellisen iän selvittyä meidät 
palautettiin takaisin koulun penkille, 
Nissilä muistaa.

Jatkosodan aikana Erkki Nissilä 
suoritti varusmiespalveluksen Jalka väen 
Koulutuskeskus 3:ssa. Palvelus alkoi 
vuonna 1942 alokaskoulutuksella Lap-
peenrannassa, minkä jälkeen koulutus 
jatkui Viipurissa. Syntymäkaupungissa, 
jossa rintamalinja oli lähellä.

Jatkosodassa hän palveli lisäksi 
Jalkaväkirykmentti 45:ssä, jolloin hän 
osallistui myös rintamapalvelukseen 
Syvärillä. 

— Äänislinnassakin kävin muuta-
man kerran komennuksella, kun tar-
vittiin kuriiria postia viemään, Nissilä 
muistelee. 

— Palvelin hetken aikaa Jalka-
väkirykmentti 45:ssä, mutta sitten tuli 
kirjelmä mahdollisuudesta vapaaehtoi-
seen upseerikoulutukseen. Päätin lähetä 
mukaan, kun sota näytti pitkittyvän, ja 
halusin saada kunnon koulutuksen. 
Lähdin vuonna 1944 Upseerikurssille 
Merisotakouluun ja sen jälkeen meri-
kadettikurssille, Nissilä summaa.

Jatkosodan aikana Nissilän perhe 
joutui lähtemään toisen kerran evakkoon 
Viipurista, mutta Nissilä itse oli silloin jo 
Puolustusvoimien palveluksessa. 

Nissilä on sotien jälkeen käynyt kat-
selemassa paikkoja synnyinseudullaan 
Viipurissa. Hänelle on näillä matkoilla 

Kapteeniluutnantti Erkki Nissilä on kadettiupseeri 
ja Merivoimien ikikaaderi. Hän on myös suorittanut 
oikeustieteellisen tutkinnon ja toiminut liikejuristina 

Helsingissä useiden vuosikymmenten ajan. 
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muodostunut negatiivinen käsitys Vii-
purin kehityksestä. 

Merisotakoulusta 
kadettiupseeriksi

Erkki Nissilä aloitti opinnot Merisota-
koulussa 18. Merikadettikurssilla syys-
kuun 16. päivänä 1944, ja hänestä tuli 
merikadetti 495. 

Merisotakoulu sijaitsi kuten tänäkin 
päivänä Suomenlinnassa. Siihen aikaan 
opinnoissa ei kuitenkaan ollut yhteisiä 
jaksoja Santahaminassa sijainneen Ka-
dettikoulun kadettien kanssa.

— Santahaminassa käytiin kyllä 
ampumaharjoituksissa, koska siellä oli 
muutamia parempia ampumapaikkoja, 
Nissilä muistelee.

Nissilä kuvaa Merisotakoulun kou-
lutuksen aikaa rankaksi. Hän mainitsee 
koulussa olleen persoonallisia opettajia. 
Nissilä on tyytyväinen saamaansa upsee-
rikoulutukseen, mutta vuosikymmenten 
kuluessa on valtaosa Merisotakoulun ai-
kaisista muistoista jo painunut unholaan. 

— Merisotakoulusta jäi kova koulu-
tus ja simputus mieleen. Minun valvoja-
kadetti oli erityisen kova simputtamaan. 
Simputus kuului siihen aikaan asiaan, 
muttei se aina helppoa ollut. Sen kun 
osasi ottaa huumorilla, niin kaikki meni 
lopulta hyvin. Simputus oli kyllä teho-
kasta koulutustakin, Nissilä hymähtää.

Nissilän merikadettikurssi päättyi  
29. toukokuuta 1946, ja hänet ylennettiin 
luutnantiksi. Nissilä valmistui laivasto-
upseeriksi Merivoimiin. Palveluksen 
ensimmäiset vuodet vierähtivät I ja II 
Raivausosastoissa.

— Toimin valmistumisen jälkeen 
miinaupseerina, mutta kyllä tykistö-
upseerin tehtävätkin olivat hallinnassa, 
Nissilä kertoo.

Merisotakoulusta valmistumisensa 
jälkeen Nissilä osallistui miinanraivaus-
tehtäviin. Hän oli ollut rintamapalve-
luksessa mukana, mutta kokee ennen 
kaikkea miinanraivausvaiheen olleen 
erityisen raskasta aikaa.

— Työtä tehtiin pitkäkestoisesti au-
ringon noususta auringon laskuun. Rai-
vaustehtävien aikana ei saanut nukkua 
riittävästi, ja oli ainainen unen tarve. 
Univajetta syntyi, ja välillä nukahti sei-
saallaan, Nissilä kuvailee.

Nissilän kotitukikohta oli Helsingin 
Katajanokalla. Meripalvelus vei välillä 
Turkuunkin. Nissilä toimi myös yksikön 

päällikkönä Helsingin tukikohdassa vuo-
sina 1949–1951. 

Vuosina 1951–1953 hän palveli 
Meri voimien esikunnassa merivoimien 
komentajan adjutanttina. Hän toimi sa-
malla esikunnassa komentotoimiston 
päällikkönä. Tässä yhteydessä Puo-
lustusvoimien oikeudenhoitokin tuli 
Nissilälle tutuksi. Nissilä ylennettiin 
yliluutnantiksi vuonna 1952.

Erkki Nissilä päätti suorittaa myös 
siviilitutkinnon. Hän aloittikin opiskelun 
palveluksen ohella Helsingin yliopistos-
sa vuonna 1947. Nuoruuden ammatti-
haaveena ollut metsänhoitajan tehtävä 
vaihtui oikeustieteen opintoihin. 

— Metsänhoitajan koulutus olisi 
edellyttänyt käytännön harjoitteita, mikä 
ei ollut mahdollista sen hetkisessä elä-
mäntilanteessa. Sen sijaan kirjoittauduin 
lainopilliseen tiedekuntaan, josta valmis-
tuin juristiksi neljässä vuodessa vuonna 
1951, Nissilä kertailee tapahtunutta.

Nissilä anoi eroa Puolustusvoimi-
en palveluksesta vuonna 1953, ja sen 

saatuaan hän siirtyi siviiliuralle. Meri-
upseerin taitoja Nissilä pääsi sen jälkeen 
harjoittamaan muutaman kerran kertaus-
harjoituksissa. Nissilä ylennettiin kaptee-
niluutnantiksi vuonna 1965.

Kiinteistöalan ammattilainen 

Puolustusvoimien palveluksen jäl-
keen Erkki Nissilä toimi liikejuristina 
Helsingissä. Hän aloitti lakimiehenä  
H. Andströmin toimistossa, joka sijaitsi 
Pohjois-Esplanadi 20:ssä. Hän pääsi jo 
vuonna 1953 toimiston osakkaaksi, ja 
hän oli sen toimitusjohtajana vuoteen 
1957 asti.

Erkki Nissilä perusti vuonna 1957 
yhtiön everstiluutnantti evp Jukka 
Soinin kanssa. Yhtiö ryhtyi perustamaan 
asunto-osakeyhtiöitä Helsingin keski-
kaupungille, ja Nissilä toimi yhtiön toi-
mitusjohtajana. 

— Valitsimme kohteiksi hajanaisessa 
omistuksessa olevia, huonosti tuottavia 
kerrostaloja, joissa oli vuokra-asuntoja. 
Silloinen vuokrasäätely ei mahdollista-

 K
uv

at
 E

rk
ki

 N
is

si
lä

n 
ko

tia
lb

um
i j

a 
S

A
-k

uv
a,

  k
uv

an
m

. P
as

i V
ää

tä
in

en
.



historiakatsaus

43 Kylkirauta 2/2019

nut näiden kiinteistöjen kannattavuutta. 
Everstiluutnantti Soinilla oli perinnön 
kautta varallisuutta ja minulla osaamista. 
— Muutimme kiinteistöt asunto-osake-
yhtiöiksi, ja tarjosimme huoneistoja os-
tettaviksi ensisijaisesti niissä asuneille 
vuokralaisille, Nissilä selventää. 

— Sittemmin Soinin jäätyä pois 
jatkoin liiketoimintaa. Muutamassa 
vuodessa oli omavaraisuus kasvanut, 
ja lisäksi pankin lainarahoituksella, 
kun oli jo ”nimeä”, oli mahdollista 
perustaa uusia yhtiöitä. Kaikkiaan pe-
rustin Helsinkiin noin kolmekymmentä 
asunto-osakeyhtiötä valikoituihin, elin-
voimaisiin kohteisiin, Nissilä tiivistää. 

Erkki Nissilä toimi myös muutaman 
asunto-osakeyhtiön rakennuttajana. 
Nämä kohteet sijaitsevat Etelä-Haagassa.

Yritystoiminta vaati päättäväisyyttä, 
rohkeutta ja sopivaa riskinottoa. 

— Ennen kaikkea piti olla tieto ja 
ymmärrys siitä, mikä talo kannattaa ja 
mikä ei, Nissilä painottaa.

Perhe- ja vapaa-ajan elämää

Perheen perustaminen tuli ajankohtai-
seksi 1940-luvun lopulla. Erkki Nis-
silä vihittiin avioliittoon vuonna 1948 
pankki virkailija Tuulikki Katajiston 
kanssa. Tänä päivänä Tuulikki-vaimo 
on jo siirtynyt ajasta iäisyyteen.

— Kadettikurssikaverit alkoivat 
perustaa perheitä, ja niin tein minä-
kin. Perheeseemme syntyi kolme lasta. 
Asuimme aluksi Työväen Säästöpankin 
vuokra-asunnossa Albertinkadulla. Sit-
temmin asuimme muualla Helsingissä 
perustamissani asunto-osakeyhtiöissä, 
Nissilä muistelee.

Tänä päivänäkin Erkki Nissilä asuu 
perustamassaan asunto-osakeyhtiössä. 
Nissilän elämänkumppanina ja avio-
vaimona Bulevardilla sijaitsevassa kiin-
teistössä on Leila Sundqvist. 

Työ on ollut Erkki Nissilälle aina 
tärkeää, ja se on vienyt pääosan ajasta. 
Eläkkeelle hän ei ole joutanut käytännös-
sä koskaan. Nissilä on saanut elämässään 
aikaiseksi paljon näkyvää. 

— Enemmänkin olisi voinut saada 
aikaan. Koskaan ei pidä olla tyytyväi-
nen, jos aikoo toimia liikealalla, Nissilä 
muistuttaa.

Nuoruuden liikuntaharrastukset säi-
lyivät myös sotien jälkeen. Hän osallistui 
kilpailuihinkin. Hiihto ja ampumahiihto 
olivat keskeisiä harrasteita. Kunnon yl-
läpito oli hänelle tärkeää.

— Varsinkin talviaikaan olin kovassa 
kunnossa, Nissilä kertoo.

Harrastuslajien kirjo laajeni seuraa-
vien vuosikymmenten aikana. Mukaan 
tulivat muun muassa laskettelu, tennis 
ja golf. 

— Pelasimme Leilan kanssa golfia 
ja osallistuimme monille kursseille Suo-
messa ja Euroopassa, Nissilä valottaa. 

Kadettiveljeys arvossaan

Erkki Nissilä ei ole milloinkaan katunut 
lähtöään upseerikoulutukseen, Upseeri-
kurssille ja 18. Merikadettikurssille. 
Tällä hetkellä hänen merikadettikurs-
sistaan on enää kaksi elossa, Nissilän 
lisäksi kenraali Jaakko Valtanen.

Kadettiveljeys on vuosikymmenten 
ajan säilynyt 18. Merikadettikurssilla. 
Kurssi on kokoontunut säännöllisesti. 

— Kurssimme rivien harvennuttua 
ovat tapaamisetkin jääneet harvemmik-
si. Aikaisemmin pyrimme tapaamaan 
vuosittain ja pääosin onnistuimmekin. 
Kenraali Jaakko Valtanen oli usein tilai-
suuksien järjestäjänä, Nissilä muistelee.

— Olen myös päässyt vierailemaan 
aikaisemmissa palveluspaikoissani Meri-
sotakoulussa ja Helsingin tukikohdassa. 
Katajanokalle pääsimme vierailemaan 
kenraali Valtasen junailemana, ja totesin 
entisessä työhuoneessani olleen ulko-
ministeriön pamppuja, Nissilä naurahtaa. 

Erkki Nissilää pyydettiin välittämään 
terveisensä Suomen nuorisolle. Nissilä 
pohti asiaa hetken, ja tunteet nousivat 
pintaan. 

— Suomi on hieno maa ja puolusta-
misen arvoinen joka tilanteessa. Suomea 
kannattaa puolustaa henkeen ja vereen, 
Nissilä herkistyy. 

Hän muistutti myös vanhojen rooma-
laisten jo todenneen: ”Jos haluat rauhaa, 
valmistaudu sotaan, joka hetki.” Tämän 
päivän Suomessa tämä tarkoittaa ensi-
sijaisesti sitä, että maamme uskottavas-
ta puolustuksesta ja sen edellyttämästä 
Puolustusvoiminen suorituskyvystä on 
jatkossakin pidettävä huolta.
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?  
Kadettikoulun vahvistettuja perinteitä

Joukko-osastotunnus

Kadettikoulun joukko-osastotunnuksena 
on nousevan auringon sisällä miekkaa 
kannatteleva, iskuun valmistautunut, 
vaakunaleijonan yläruumis. Merkin ala-
puolella ovat ristikkäiset suorat miekat. 

Merkin ensimmäisen version suunnit-
teli Akseli Gallen-Kallela 26. heinäkuuta 
1919. Siinä ristikkäiset upseerikahvaiset 
miekat olivat hieman käyrät eli sapeli-
malliset ja terät alaspäin suunnattuina. 
Virkapukuohjesäännössä m/19 alku-
peräistä merkkiä muutettiin kuitenkin 
siten, että miekat muutettiin suoriksi ja 
kahvat yksinkertaistettiin. Miekat säilyt-
tivät muutoksessa ristikkäisyytensä terät 
alaspäin suunnattuina.

Nykyisin käytössä oleva joukko-
osastotunnus vuodelta 1930 pohjautuu 
edeltäviin versioihinsa, mutta miekkojen 
asentoa korjattiin tuolloin suuntaamal-
la terät heraldisesti oikeaan asentoonsa 
eli ylöspäin. Miekkojen terien ylöspäin 
suuntaava asento symboloi voittoa, kun 
taasen alas osoittavat miekan kärjet tap-
piota ja antautumista. 

Joukko-osastotunnuksen pienennet-
tyä erikoismerkkiä käytetään kadetin ar-
vomerkkinä eri pukujen kauluslaatoissa 
sekä juhlapuvun olkaimissa.

Upseerin tutkinnon merkki

Kadettikunta päätti vuonna 1922 teettää 
itselleen toverimerkin yhteenkuuluvuu-
den lisäämiseksi. Sotaväen ylin johto 

vastusti ajatusta, ja siksi aluksi teetettiin 
hopeinen ranneke, jossa oli kuvattuna 
kadetin juhlapuvun olkapoletti. Rinta-
merkkiajatus jäi kuitenkin itämään, ja 
vuonna 1926 luutnantti Göran Wichmann 
piirsi nykyisen merkin sekä useita muita 
merkkiehdotuksia. 

Merkkiä kehystävä laakeriseppele 
on samanlainen kuin Haminan kadet-
tien toverimerkissä, ja siksi merkki piti 
hyväksyttää Haminan kadettien Kadetti-
klubissa. Alun perin merkkiä suunnitel-
tiin kannettavaksi vasemman rintataskun 
alapuolella. Merkin käyttöoikeus kuului 
vain Kadettikunnan jäsenille, ja jäsenen 
erotessa tai tullessa erotetuksi Kadetti-
kunnasta merkki oli palautettava Kadetti-
kunnalle.

Tasavallan presidentti hyväksyi 
merkin 20. tammikuuta 1928, vaikka 
sotaväen päällikkö, jääkärikenraalimajuri 
Aarne Sihvo ei puoltanut merkin viral-
listamista. Ensimmäiset merkit jaettiin 
9. kadettikurssin valmistuessa 16. tou-
kokuuta 1928. Lupa merkin kantamisel-
le virkapuvussa vasemman rintataskun 
päällä tai vastaavassa paikassa annettiin 
20. huhtikuuta 1934. Ensimmäisten  
1 001:n merkin miekan kärjet olivat alas-
päin. Ne käännettiin heraldisesti oikeaan 
asentoon eli ylöspäin vuonna 1936. 

Merkin reunuksen muodostaa soikea, 
alareunastaan sidottu hopeinen laakeri-
seppele, jonka päällä on säännöllisin 
välein yhdeksää historiallista Suomen 
maakuntaa symboloivat heraldiset 
ruusut. Seppeleen sisäpuolella on kultai-
sen nousevan auringon kehän sisällä kul-
tainen Suomen vaakunaleijonan yläosa. 
Auringon alapuolella ovat taistelua sym-
boloiden kärjet ylöspäin ristikkäin olevat 
hopeiset suorat kalvat. 

Tasavallan presidentti vahvisti 
merkin upseerin virkatutkinnon merkiksi 
30. lokakuuta 1971. Siviili puvussa kan-
nettavaksi Kadettikunnan jäsenmerkiksi 
tuli saman merkin miniatyyri. Merkin 
nimeksi muutettiin 1. tammikuuta 1993 
alkaen upseerin tutkinnon merkki.

Marko Palokangas



pääsihteerin palsta

45 Kylkirauta 2/2019

Itsenäisen Suomen kadettikoulutus 100 vuotta  
Kadettipiirit Kadettikunnan 

toimintaa kehittämässä

Kadettikunnan toiminnan ja viestinnän 
kehittämisseminaari toteutettiin Tallin-
nassa 17.–19. toukokuuta 2019. Lähes 
jokainen kadettipiiri lähetti edustajan-
sa seminaariin, ja tilaisuus toteutettiin 
avec-tapahtumana. Seminaari toimi 
erinomaisena yhteistoimintamallina 
ensi syksynä käynnistettävälle Kadetti-
kunnan strategiasuunnittelukierroksel-
le. 

Seminaarin yhteydessä tutustuttiin 
Baltian maiden turvallisuuspoliittiseen 
tilanteeseen ja kunnioitettiin Suomen 
puolesta taistelleiden Suomen-poikien 
muistoa kunnianosoituksella Metsäkal-
mistossa.  

Turvallisuuspolitiikan 
tietopankki uudistettu

Kadettikunnan tuottaman Turvallisuus-
politiikan tietopankin sisältö ja tekni-
nen alusta on uudistettu. 

Hankkeen päätoimittajana on toi-
minut eversti, valtiotieteen tohtori 
Pekka Visuri. Tietopankin teknisen 
uudistamisen toteutti AD Nikolai Yli-
rotu Sarvikuono Design -yrityksestä. 
Tietopankki on valmistettu Word Press 
-alustalle, ja se toimii sekä älypuheli-
mella että pöytätietokoneella. Hank-
keen toteutuksesta on Visurin artikkeli 
toisaalla lehdessä. 

Hankkeen toteuttamisen ovat 
mahdollistaneet Jenny ja Antti 
 Wihurin rahasto, Lotta Svärd Säätiö, 
Maanpuolustuksen Kannatussäätiö, 
Puolustusvoimien Tukisäätiö, Sota-
vahinkosäätiö, Suomen Marsalkka 
Mannerheimin Sota tieteellinen rahasto, 
URLUS- Säätiö ja Uuden Päivän rahas-
to. Kadetti kunta ry esittää kunnioittavat 
kiitokset hankkeen tukijoille. 

Kadettikunnan verkkosivuille 
ja tietopankkeihin kohdistui viime 
vuonna lähes 13 miljoonaa tietohakua. 
Tervetuloa tutustumaan uudistettuun 
Turvallisuuspolitiikan tietopankkiin 
osoitteessa www.turpopankki.fi.

Kadettisäätiön tuki- ja 
neuvontapalvelu

Kadettikunnan jäsen on oikeutettu 
Suomen Marsalkka Mannerheimin 
Kadettisäätiön tuki- ja neuvontapalve-
luun. Säätiö on myöntänyt toimintansa 
aikana hautaus- ja perheavustuksia 852 
kappaletta yhteensä yli 410 000 euron 
arvosta. Perintöoikeuteen liittyvää neu-
vontapalvelua on annettu vuosittain yli 
viidessäkymmenessä tapauksessa.  

Kuluvana vuonna Kylkiraudassa 
julkaistaan oikeustieteiden maisteri 
Kaisa Mähkän laatima artikkelisarja 
keskeisimmistä perintöoikeuteen liit-
tyvistä asioista. Ensimmäinen artik-
keli julkaistiin Kylkiraudassa numero 
1/2019, ja siinä käsiteltiin avio-oikeutta 
ja avioehtosopimusta.

Kadettikunta 100 vuotta 
-juhlakirjahanke

Kadettikunnan 100-vuotisjuhlakirjan 
toimikunnan puheenjohtajana toimii 
kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola, ja 
julkaisun päätoimittajana on eversti, 
sotatieteiden tohtori Markku Iskanius. 

Hanke on edennyt suunnitelman 
mukaisesti siten, että Kadettikunnan 
järjestöhistoriaa käsittelevä osa on val-
mistunut. Vuosien 2019–2020 aikana 
valmistetaan toistakymmentä Kadetti-
kuntaan ja kadettiupseeriuteen liittyvää 
teema-artikkelia.

Maanpuolustustahtoa tukeva 
toiminta jatkuu

Kadettikunnan maanpuolustusaatteel-
lisiin tilaisuuksiin on osallistunut vuo-
desta 1975 alkaen jo yli 2,8 miljoonaa 
henkilöä, joista yli miljoona on ollut 
koululaisia ja yli 67 000 opettajaa. Ti-
laisuuksia on järjestetty kaikkiaan yli 
30 000. Vuonna 2018 Kadettikunnan 
maanpuolustusaatteellisiin tilaisuuk-
siin osallistui yli 35 000 henkilöä ja 
tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 553.

Tulevia tapahtumia

Kadettikurssien ja kadettipiirien väli-
nen golfmestaruus ratkaistaan Kaaderi-
golfissa tiistaina ja keskiviikkona 6.–7. 
elokuuta Tuusulassa. Kokoa kolmen 

hengen joukkue kadettikurssiltasi tai 
tule mukaan yksilökisaan! Kilpailukut-
su on toisaalla lehdessä.

Kadettikunta ja Suomen Sota-
tieteellinen Seura järjestävät yhteis-
toiminnassa turvallisuuspolitiikan 
seminaarin keskiviikkona 18. syyskuu-
ta Helsingissä. Seminaarin teemana on 
EU:n puolustus – utopiaa vai tavoi-
tetila? Seminaariohjelma on toisaalla 
lehdessä.

Perinteiset ja suositut Kaaderitans-
siaiset järjestetään perjantaina 25. lo-
kakuuta Santahaminassa. Tervetuloa 
mukaan tanssiaisiin ja juhlistamaan 
itsenäisen Suomen kadettikoulutuksen 
satavuotista taivalta!

Toivotan onnea ja menestystä 
elokuussa valmistuville 103. Kadetti-
kurssin ja 86. Merikadettikurssin ka-
dettiveljille ja -sisarille. Valmistumisen 
myötä siirrytte Kadettitoverikunnasta 
alueellisiin kadettipiireihin, jotka otta-
vat teidät juhlallisesti vastaan.

Constantem decorat honor –  
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi, kadetti 6584
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter (at)kadettikunta 
facebook.com/kadettikunta
instagram.com/kadettikunta1921
youtube.com/kadettikunta

Kadettiveljet aamukahvilla 
Kadettikunnan toimistossa.
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toiminta

Kadettikunnan sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin Jyväs-
kylän Tikkakoskella Ilmasota-

koulun kokouskeskus Falcossa lauantaina  
6. huhtikuuta 2019. Kokouksessa oli 
läsnä 40 Kadettikunnan jäsentä. Edel-
lisen kerran Kadettikunta kokoontui 
Keski-Suomessa Jyväskylän maalais-
kunnassa vuonna 1982. 

Kokousta edelsi perjantai-iltana 
järjestetty veljespäivällinen ravinto-
la Savutuvan Apajassa Vaajakoskella. 
Veljespäivälliselle osallistui Kadettikun-
nan ansiomitalilla palkittavia ja Keski-
Suomen kadettipiirin hallituksen jäseniä 
sekä kokousedustajia tutustuen keski-
suomalaiseen ruokakulttuuriin ja naut-
tien sen antimista 1800-luvun riihessä. 

Veljespäivällisen ikikaaderit olivat 
Ilmavoimissa palvelleet majuri, lento-
kapteeni Matti Elonheimo (38.k) Turun 
kadettipiiristä ja eversti Perttu Peitsara 
(39.k) Keski-Suomen kadettipiiristä. 
Nuorinta kadettikurssia edustivat Kanta- 
Hämeen kadettipiirin luutnantit Aapo 
Ollonqvist (101.k) ja Ville Pikkarainen 
(101.k).

Kevätkokouspäivä aloitettiin aamul-
la tutustumalla Suomen Ilmavoimamu-
seoon, jossa erinomaisena oppaana toimi 
museon amanuenssi Mikko Kylmälä. 
Kierroksen aikana saimme kattavan 

katsauksen Ilmavoimien historiasta. 
Tilaisuuden ikikaaderi, majuri Matti 
Elonheimo kertoi myös lentokokemuk-
sistaan muun muassa Messerschmitt-
hävittäjällä.    

Museokierroksen jälkeen siirryttiin 
kunnianosoitukseen Lentäjien muisto-
merkille Tikkakoskelle. Seppeleen laski-
vat Kadettikunnan varapuheenjohtajan, 
kommodori Henrik Nysténin johdolla 
Keski-Suomen kadettipiirin puheen-
johtaja, kapteeni Tommi Lyytikäinen ja 
tilaisuuden ikikaaderi Matti Elonheimo 
Turun kadettipiiristä. 

Lentäjien muistomerkin on suun-
nitellut arkkitehti Jorma Paatola, ja sen 
on veistänyt taiteilija Pauli Koskinen. 
Muistomerkin päällä on lentäjähahmo 
nimeltään ”Kirkastus”, joka ponniste-
lee maasta suojaten samalla silmiään yl-
häältä päin tulevalta kirkkaalta valolta. 
Lentäjähahmon mallina on ollut Matti 
Elonheimo.

Kunnianosoituksen jälkeen kokous-
edustajat siirtyivät Ilmasotakoulun ko-
kouskeskus Falcoon, jossa pidettiin 
päiväjuhla. Juhlaan osallistui 55 hen-
kilöä. 

Tilaisuuden avasi Keski-Suomen 
kadettipiirin puheenjohtaja, kapteeni 
Tommi Lyytikäinen toivottaen kutsu-
vieraat ja jäsenet tervetulleiksi Jyväs-

kylän Tikkakoskelle. Kadettikunnan 
tervehdyksen esitti varapuheenjohtaja, 
kommodori Henrik Nystén. 

Päiväjuhlan esitelmän piti Ilma-
sotakoulun koulutuskeskuksen johtaja, 
everstiluutnantti Johan Anttila, jonka 
mielenkiintoinen esitelmä käsitteli Ilma-
voimien toimintaa ja nykyistä upseeri-
koulutusta. Anttila toi myös Ilmavoimien 
terveiset kokousväelle. 

Everstiluutnantti Tuukka Elonheimo 
toi Ilmavoimien esikunnan terveiset ja 
everstiluutnantti Harry Kantola Puolus-
tusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuk-
sen terveiset. 3. Logistiikkarykmentin 
terveiset esitti everstiluutnantti Vesa 
Värjyvirta. 

Taipalukselle ja 
Hannukselalle Kadettikunnan 

pienoisliput

Kadettikunnan, Suomen Marsalk-
ka Mannerheimin Kadettisäätiön ja 
Suomen Marsalkka Mannerheimin 
Metsästysmaja yhdistyksen puheenjoh-
tajana toimineelle vara-amiraali Veijo 
Taipalukselle luovutettiin Kadettikun-
nan pienoislippu numero 81 ja Länsi-
Uudenmaan kadettipiirin pitkäaikaiselle 
ja aktiiviselle toimijalle, everstiluut-
nantti Juhani Hannukselalle luovutettiin 
Kadetti kunnan pienoislippu numero 82. 
Hannuksela aloitti maanpuolustusaat-
teellisen toiminnan Helsingin kadettipii-
rin luottamustehtävissä jo vuonna 1963.

Jari Danielssonista Vuoden 
kadettiupseeri 

Päiväjuhlassa julkistettiin Kadettikunnan 
hallituksen nimeämä neljäskymmenes-
neljäs Vuoden kadettiupseeri, vuonna 
1969 syntynyt komentaja Jari Daniels-
son Länsi-Uudenmaan kadettipiiristä 
Lohjalta. Danielsson on valmistunut 
60. Merikadettikurssilta vuonna 1993.  
Hänen kadettinumeronsa on 1029me.

Danielsson on toiminut Länsi-
Uuden maan kadettipiirin hallituksen 
luottamustehtävissä vuodesta 2009 
alkaen ja kadettipiirin puheenjohtajana 
neljän toimintavuoden ajan, vuosina 
2014–2017. Hänelle on myönnetty Ka-

Keski-Suomen kadettipiiri  
isännöi kevätkokouksen

Everstiluutnantti Johan Anttila kertoi Ilmavoimien toiminnasta ja 
nykyisestä upseerikoulutuksesta.
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dettikunnan ansiomitali vuonna 2016.
Valintapäätöksen perusteluissa 

mainittiin muun muassa se, että Jari 
Danielssonin puheenjohtajakaudella 
Länsi-Uudenmaan kadettipiirin toimin-
ta vakiinnutettiin pienelle kadettipiirille 
esimerkilliselle tasolle, niin piirin sisäisi-
nä tapahtumina kuin ulkoisena näkyvyy-
tenä ja tunnettuutena. On merkittäviltä 
osin komentaja Danielssonin ansiota, 
että Länsi-Uudenmaan kadettipiiri on 
pienestä koostaan huolimatta alueellaan 
näkyvä ja aktiivisesti toimiva yhteisö. 

Valitettavasti Danielsson oli muiden 
tehtävien takia estynyt saapumasta Jy-
väskylään, mutta hänelle luovutetaan 
Maanpuolustusrahaston 1 000 euron 
stipendi ja hänen nimensä kirjataan 
 Kadettikunnan Kultaiseen Kirjaan.

Kadettikunnan ansiomitalit

Vuoden kadettiupseerin julkistamisen 
jälkeen luovutettiin puolustusministeri 
Jussi Niinistön 27. tammikuuta 2019 
myöntämät Kadettikunnan ansiomitalit. 
Kadettikunnan ansiomitalin miekkojen 
kera saivat vara-amiraali Veijo Taipalus 
(Vaasa), eversti Hannu Aikio (Helsinki) 
ja komentaja Mikko Sistonen (Espoo).

Kadettikunnan ansiomitalit saivat 
kenraalimajuri Vesa Tynkkynen (Hel-
sinki), prikaatikenraali Kim Mattsson 
(Vihti), eversti Jukka Jokinen (Helsin-
ki), eversti Markku Manninen (Tuusu-
la), eversti Perttu Peitsara (Jyväskylä), 

eversti luutnantti Mikko Leppänen (Jy-
väskylä), everstiluutnantti Pekka Mus-
tonen (Jyväskylä), everstiluutnantti Timo 
Nissinen (Palokka), everstiluutnantti 
Marko Palokangas (Helsinki), eversti-
luutnantti Joakim Salonen (Espoo), 
komentaja Henri Lavi (Kirkkonummi), 
komentaja Juha Savisaari (Kirkkonum-
mi), majuri, lentokapteeni Matti Elonhei-
mo (Turku), majuri Jorma Komulainen 
(Helsinki), majuri Jari Puiras (Porvoo), 
majuri Pasi Väätäinen (Espoo), kaptee-
ni Michael Antila (Helsinki), kapteeni 
Tommi Lyytikäinen (Vaajakoski), kap-

teeni Markus Viinikka (Järvenpää), kap-
teeniluutnantti Maarit Sapman (Vantaa), 
yliluutnantti Joonas Heikkeri (Jyväs-
kylä), yliluutnantti Anssi Heinämäki 
(Hämeenlinna), Lotta Svärd säätiön pu-
heenjohtaja, ekonomi Pirjo Björk (Hel-
sinki) ja Suomen Reserviupseeriliitto 
ry:n puheenjohtaja, agronomi, reservin 
kapteeni Mikko Halkilahti (Salo).

Tilaisuuden päätteeksi Kadettikun-
nan varapuheenjohtaja kiitti Keski-
Suomen kadettipiiriä ja Jyväskylän 
kaupunkia sekä alueella olevia Puo-
lustusvoimien toimijoita hyvästä yh-
teistoiminnasta kokonaisturvallisuuden 
toimintakentässä.  

Kadettikunnan pienoisliput luovu-
tettiin Jyväskylän kaupungille (nro 83), 
Ilmavoimien esikunnalle (nro 84), Ilma-
sotakoululle (nro 85), 3. Logistiikka-
rykmentille (nro 86), Puolustusvoimien 
johtamisjärjestelmäkeskukselle (nro 87), 
Keski-Suomen aluetoimistolle (nro 88) 
ja Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle 
(nro 89). 

Maanpuolustustietoutta ja 
turvallisuuspolitiikkaa 

Päiväjuhlan jälkeen pidettiin kevät-
kokous, jonka puheenjohtajiksi valittiin 
Henrik Nystén ja Tommi Lyytikäinen. 
Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Kadetti-
kunnan pääsihteerin. Järjestäytymisen 
jälkeen vietettiin hiljainen hetki 66:n 
vuoden 2018 aikana kuolleen kadetti-
upseerin muiston kunnioittamiseksi. 

Kadettikunnan varapuheenjohtaja luovutti pienoisliput everstiluut-
nantti Juhani Hannukselalle ja vara-amiraali Veijo Taipalukselle.

Kadettikunnan ansiomitalit luovutettiin saajilleen kevätkokouksen 
yhteydessä.
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Kevätkokouksessa käsiteltiin ja 
vahvistettiin yksimielisesti hallituksen 
valmistelemat vuosikertomus ja tilin-
päätös sekä myönnettiin tilivelvollisille 
vastuuvapaus tilivuodelta 2018.

Kokouksessa todettiin vuoden 2018 
olleen täyspainoinen toimintavuosi, 
jonka aikana jalkautettiin Kadettikunnan 
strategia 2027:n linjauksia ja osallistut-
tiin Puolustusvoimat 100 -juhlavuoden 
erilaisiin tapahtumiin. Puolustusvoimien 
juhlavuosi näkyi selkeästi myös Kylki-
rauta-lehden sisällöissä. 

Tärkeimpiä veljestapahtumia olivat 
perinteiset Kaaderitanssiaiset Santa-
haminassa ja XX Kaaderigolf-turnaus 
Tuusulassa. Suosittuihin tanssiaisiin 
osallistui kaksisataa henkilöä.

Kadettikunnan nuorin kadettipii-
ri, Länsi-Uudenmaan kadettipiiri juhli 
25-vuotistaivaltaan puheenjohtajansa, 
komentaja Henri Lavin johdolla. 

Todettiin, että puolustusvoimien hen-
kilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Ilkka 
Korkiamäki ja Maanpuolustuskorkea-
koulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio 
ovat vierailleet Kadettikunnassa ja tutus-
tuneet Kadettikunnan toimintaan.

Keskusteluun kokonaisturvallisuu-
den toimintakentässä osallistuttiin jär-
jestämällä yhteistoiminnassa Suomen 
Sotatieteellisen seuran, Maanpuolus-

tuskorkeakoulun ja Aalto-yliopiston 
kanssa Turvallisuus hybridiympäris-
tössä -seminaari, jossa kokeiltiin in-
ternetin suoratoistopalvelun käyttöä. 
Palaute oli positiivista. 

Turvallisuuspoliittiseen keskuste-
luun osallistuttiin muiden muassa järjes-
tämällä turvallisuuspolitiikan seminaari 
Viimeaikaiset konfliktit ja niistä saadut 
opit. Koulujen opetuksen ja turvallisuus-
politiikan tietouden jakamisen tueksi 
käynnistettiin Turvallisuuspolitiikan 
tietopankin sisällön päivittämisprojekti, 
joka valmistuu vuoden 2019 keväällä.

Kadettipiirien maanpuolustusaat-
teellinen toiminta on ollut edelleen 
aktiivista, ja piirien tai yksittäisten ka-
dettiupseerien järjestämiin tilaisuuksiin 
osallistui viime vuonna yli 31 000 opet-
tajaa, koululaista tai muuta kansalaista. 
Tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan yli 
viisisataa. Kadettipiirien maanpuolustus-
aatteellisiin tilaisuuksiin on osallistunut 
1970-luvulta alkaen jo yli 2,8 miljoo-
naa henkilöä, joista yli miljoona on ollut 
koululaisia. 

Verkkosivustoille  
13 miljoonaa tietohakua

Kadettikunnan verkkosivuille ja tie-
topankkeihin kohdistui viime vuonna 

lähes kolmetoistamiljoonaa tietohakua. 
Suosituin tietopankki oli edelleen Ve-
teraanien perintö, johon kohdistui yli 
kaksimiljoonaa tietohakua. 

Kadettikunnan kotisivulle kohdistui 
yli neljämiljoonaa tietohakua ja Kylki-
raudan verkkolehden sivustolle lähes 
kolmemiljoonaa tietohakua. Todettiin, 
että Kadettikunnan ja Kylkiraudan verk-
kosivujen sekä sosiaalisen median sivus-
tojen aktiivinen käyttö ovat merkittävästi 
tehostaneet Kadettikunnan näkyvyyttä 
ja maanpuolustustietouden jakamista 
kansalaisille. 

Kadettikunnan jäsenmäärän todet-
tiin pysyneen vakaana. Kadettikunnassa 
oli viime vuoden lopussa 5 437 jäsen-
tä, joista noin 2 300 oli evp-upseereja. 
Naisia Kadettikunnan jäsenkunnassa oli 
99.

Voinemme yhtyä lämpimiin kiitok-
siin Keski-Suomen kadettipiirille ja sen 
puheenjohtajalle, kapteeni Tommi Lyy-
tikäiselle sekä sihteerille, yliluutnantti 
Joonas Heikkerille, jotka olivat valmis-
telleet mielenkiintoisen Kadettikunnan 
kevätkokoustapahtuman Jyväskylässä.

Pääsihteeri

Kokousedustajat tutustuivat Suomen Ilmavoimamuseon näyttelyyn amanuenssi Mikko 
Kylmälän opastuksella.
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Kadettikunnan hallitus 
nimesi Vuoden kadet-
tiupseeriksi komentaja 

Jari Danielssonin Länsi-Uuden-
maan kadettipiiristä. Komentaja 
Danielsson on järjestyksessään 
neljäskymmenesneljäs Vuoden 
kadettiupseeri. Hänelle luovu-
tetaan Maanpuolustusrahaston 
stipendi ja hänen nimensä kirja-
taan Kadettikunnan Kultaiseen 
Kirjaan.

Pääesikunnan henkilöstö-
osastossa palveleva Danielsson 
on syntynyt vuonna 1969 Lohjan 
maalaiskunnassa. Hän on valmis-
tunut 60. Merikadettikurssilta 
vuonna 1993. Hänen kadettinu-
meronsa on 1029me.

— Ennen varusmiespalvelus-
ta en ollut miettinyt sotilasuraa, 
mutta varusmiespalveluksen 
aikana saadut hyvät kokemukset 
sekä vastuulliset ja mielekkäät 
tehtävät saivat minut sitä har-
kitsemaan. Lopulliseen päätök-
seeni hakeutua Kadettikouluun 
vaikutti oleellisesti myös oman yksik-
köni henkilö kunnan vahva kannustus, 
Danielsson muistelee.

Danielsson valmistui meriupseerik-
si, ja hän on sen jälkeen palvellut useissa 
eri tehtävissä, myös puolustushaaransa 
ulkopuolella. Hän kertoo, että jokainen 
tehtävä on ollut hänelle mieluista ja an-
tanut paljon. 

— Olen saanut palvella osaavien esi-
miesten, rehtien vertaisten ja ammatti-
taitoisten alaisten kanssa. Meriupseerina 
ensimmäinen aluksen päällikkyys on 
ollut yksi urani kohokohdista. Se oli it-
selleni selkeä ensimmäinen tavoite Ka-
dettikoulun jälkeen, Danielsson tiivistää.

Danielsson on ollut valmistumi-
sestaan alkaen Länsi-Uudenmaan ka-
dettipiirin jäsenenä. Hän on toiminut 
kadettipiirinsä hallituksen luottamusteh-
tävissä vuodesta 2009 alkaen. Kadetti-
piirin puheenjohtajana hän on toiminut 
neljän toimintavuoden ajan, vuosina 
2014–2017. 

Kadettikunnan hallituksen valin-
tapäätöksen perusteluissa mainittiin 
muun muassa, että komentaja Jari Da-
nielssonin puheenjohtajakaudella Län-
si-Uudenmaan kadettipiirin toiminta 

vakiinnutettiin pienelle kadettipiirille 
esimerkilliselle tasolle, mikä näkyy sekä 
piirin sisäisinä tapahtumina että piirin 
ulkoisena näkyvyytenä ja tunnettuutena. 

Länsi-Uudenmaan kadettipiiri toimii 
Lohjan, Vihdin, Karkkilan, Siuntion ja 
Kirkkonummen alueella. Piirin toimin-
nalla vahvistetaan kadettiupseeriston 
yhtenäisyyttä, kadettiveljeyttä ja aat-
teellista lujuutta sekä ylläpidetään ka-
dettiupseeriston arvostusta ja asemaa 
yhteiskunnassamme.

— Kadettipiirimme on aina ollut 
aktiivinen ja tehnyt pitkäjänteistä maan-
puolustusaatteellista työtä erityisesti 
alueemme koululaisten ja opettajien 
keskuudessa. Useissa kouluvierailuissa 
on ollut mukana myös paikallisia sota-
veteraaneja. Tilaisuuksissa on korostettu 
kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäise-
mistä sekä yhteishengen ja varusmies-
palveluksen merkitystä, Daniels son 
kertoo. 

— Kadettipiirimme on aktiivisesti 
toteuttanut strategiatyöpajoja, joissa 
on keskusteltu piirimme vahvuuksista. 
Voikin todeta, että piirimme perusasiat, 
arvot ja perinteet ovat kunnossa. Jäse-
nistö on aktiivista, ja pyrimme pitämään 

toimintamme laadullisesti korke-
alla tasolla, Danielsson summaa. 

Danielsson toteaa, että hänen 
puheenjohtajakautensa parhaim-
mat muistot liittyvät yhdessä 
tekemiseen ja kadettiveljeyteen.  
Danielsson osoittaa kiitoksensa 
Kadettikunnan strategiatyölle, 
jonka valmisteluun myös kadetti-
piirit saivat osallistua. 

— Arvostan suuresti sitä, että 
sain neljä vuotta puheenjohtaja-
na mahdollisuuden tehdä työtä 
Kadettikunnan ja ennen kaikkea 
oman kadettipiirimme eteen, 
 Danielsson kiittelee. 

Kylkiraudan haastattelussa 
Danielsson kertoo olevansa kiitol-
linen Kadettikunnan hallitukselle 
nimityksestään Vuoden kadetti-
upseeriksi. Hän kertoo valinnan 
tulleen suurena yllätyksenä. Hän 
sanoo ottavansa nimityksen vas-
taan nöyränä ja arvostavansa sitä 
suuresti.

— Voin todeta, että yhdessä 
tekemällä olemme kadettipii-

rissämme saavuttaneet meille asetetut 
tavoitteet ja olemme olleet luottamuk-
sen arvoisia. Koenkin, että saamani 
huomion osoitus on myös arvostus pii-
riämme kohtaan, Danielsson tiivistää.

Kysyttäessä Vuoden kadettiupsee-
rin arvoperustaa Danielsson toteaa, että 
kadettiupseerikuntamme vahvuuksia 
ovat avoimuus, keskinäinen arvostus 
ja luottamus sekä rehti vuorovaiku-
tus. Hän mainitsee, että jokaisen ka-
dettiupseerin on kannettava vastuuta 
joukkonsa hyvästä hengestä ja jak-
samisesta. Keskinäinen luottamus ja 
huolenpito lähimmäisestä tukevat teh-
tävissä onnistumista. Avoin vuorovaiku-
tus mahdollistaa palautteen antamisen 
ja hyödyntämisen. Toisaalta esimiehen 
vastuu on kuitenkin jakamaton. Erityi-
sesti on rohkaistava myös kriittisten ja 
epäkohtiin liittyvien havaintojen esille 
tuomista. 

— Mielestäni kadettiupseeriston 
tärkein arvo on kadettiveljeys, jonka 
ylläpitäminen ja edistäminen on ensi-
arvoisen tärkeää, Danielsson kiteyttää. 

Kylkirauta onnittelee Vuoden 
kadetti upseeria!

Jari Danielsson vuoden 2019 kadettiupseeriksi
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Ilmoittaudun XXI Kaaderigolf-kisaan Tuusulassa 6.8.–7.8.2019

Nimi  ________________________________________________________________ 

sähköposti/puhelin  ______________________________________________________

Arvo   _______________________________ 

Kadettipiiri ________________________________________Kadettikurssi_______ 

Sarja     (rasti)                            Yleinen ___
     Veteraanit 65+____          HCP____
     Yliveteraanit  70+____
             Superveteraanit 75+_____ Kotiseura _________
     Naiset ____
Osallistun illanviettoon
     Kyllä ____     Ei _____
Illallisvaihtoehto
     Liha ___        Kala____         
Varaan majoituksen 6.8.–7.8. väliseksi yöksi ______hengelle

Muita toiveita _________________________________________________________

Palauta 1.8.2019 mennessä majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen, Laiduntie 9, 04300 Tuusula

sähköposti: luukkanen.risto@kolumbus.fi

XXI Kaaderigolf järjestetään Tuusulassa Tuusulan Golfklubin kentällä 6.8.–7.8.2019. Kilpailu on  
kaksipäiväinen (18 + 18) 

 Sarjat  Yleinen   pb
   Veteraanit 65+   pb

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

Lähdöt tiistaina 6.8. klo 10.30,  keskiviikkona 7.8. klo 8.30.

Tiistaina 6.8.  illanvietto ja illallinen Ravintola Gustavelundissa. Hinta on noin 35,00 euroa. Illan-
viettoon toivotaan myös muita kadettiveljiä ja -sisaria kuin golfin harrastajia.

Majoitusmahdollisuus Gustavelundissa (hinta 56,50 euroa/henkilö, yhden hengen huone 80,00 
euroa, hintaan sisältyy aamiainen ja aamusauna). 

Tiedustelut majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen puh. 0400 458 565, s-posti:  
luukkanen.risto@kolumbus.fi. Lähtöajat 5.7. alkaen Tuusulan Golfklubilta 020 7349 050.

Ilmoittautumiset pyydetään tekemään ensisijaisesti oheisella lomakkeella 1.8.2019 mennessä. 

Kutsu XXI Kaaderigolfiin
Tuusulassa ti–ke 6.8.–7.8.2019



Kylkirauta 2/201951

toiminta

Kadettipiirien edustajat osallistuivat aktiivisesti Kadettikunnan toiminnan ja viestinnän seminaariin 
Tallinnassa. Suomen Baltian maiden puolustusasiamies, everstiluutnantti Antti Hauvala kertoi Baltian 
maiden turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Kaatuneiden muistopäivänä kunnioitettiin Suomen-poikia 
laskemalla kukkalaite Metsäkalmistossa.
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Turvallisuuspolitiikan tietopankki uusittu

Kadettikunta on tuottanut jo 
parin vuosikymmenen ajan 
multimediaohjelmia koulujen 

ja harrastajien käyttöön. Niistä on saatu 
myönteisiä kokemuksia, ja käyttäjiä on 
ollut paljon. 

Samalla on todettu jatkuva päivi-
tystarve, sillä tiedot ja tekniikka van-
hentuvat muutamassa vuodessa. Aluksi 
aineistoa julkaistiin ensi sijassa CD-
levyillä, mutta teknologian kehityksen 
myötä on siirrytty yksinomaan interne-
tin käyttöön. 

Internetissä ovat olleet saatavilla ja 
osaksi myös kirjoina on julkaistu Vete-
raanien Perintö – itsenäinen Isänmaa, 
Arvet efter Veteranerna – Ett Självstän-
digt Fosterland, Suomi kylmässä so-
dassa sekä Maailman muutos ja Suomi. 

Verkkosivuihin pääsee tutustu-
maan Kadettikunnan osoitteessa www.
kadetti kunta.fi.  

Turvallisuuspolitiikan tietopankki 
toimii internetissä hakemistona, jonka 
avulla voi helposti löytää perustietoa 
maanpuolustuksen ja turvallisuuspo-
litiikan asioista. Sen ensimmäinen 
versio julkaistiin 2000-luvun alussa, 
ja sitä on päivitetty jo kolmesti. Vuonna 
2015 tietopankkia laajennettiin ja mo-
dernisoitiin merkittävästi, mutta parissa 
vuodessa tuli jälleen ilmi tarve tietojen 
päivitykseen ja internettekniikan uu-
simiseen. 

Tietopankin päivityksessä vuosina 
2018–2019 asetettiin tavoitteeksi tuot-
taa laajalti turvallisuuspolitiikan alaa 
kattava ja samalla asiahakemistona toi-

miva internetsivusto, jonka lukemiseen 
voidaan käyttää erilaisia päätelaitteita. 

Tietopankki on tarkoitettu suurelle 
käyttäjäkunnalle, mutta siitä on löy-
dettävissä tietoa myös opiskelijoiden 
ja alan ammattilaisten tarpeisiin. Eri-
tyiskohteena ovat edelleen koulujen 
historian ja yhteiskuntaopin opettajat, 
opiskelijat ja oppilaat sekä maanpuo-
lustuskoulutukseen osallistuvat. 

Aineiston laatimisessa on nouda-
tettu akateemisen tutkimuksen ja oppi-
kirjojen teon periaatteita muun muassa 
siten, että lähdetiedot ilmoitetaan 
mahdollisimman tarkasti. Lukuisilla 
linkeillä helpotetaan pääsyä suoraan 
sivustoille, joita pidetään ajan tasalla.

Lähteinä on ensisijaisesti käytetty 
valtioiden ja järjestöjen ilmoittamia 
tietoja turvallisuuspolitiikastaan, ase-
voimistaan ja toiminnoistaan. Asevoi-
mia koskevat perustiedot on yleensä 
otettu Lontoossa toimivan kansainvä-
lisen strategisen instituutin (IISS) jul-
kaisemasta vuosikirjasta The Military 
Balance 2018. 

Myös kansainvälistä ja kotimaista 
tutkimusta on käytetty hyväksi, mutta 
sen sijaan lehdistötietoja ei yleensä 
ole käytetty sellaisinaan. Myöskään 
poliittista mielipidekirjoittelua ei ole 
laajemmin esitelty.

Sivuston käyttäjä voi edetä joh-
donmukaisesti läpi aihekokonaisuuk-
sien tai valita hakusanalla sivun, joka 
kiinnostaa tai joka liittyy hänen hake-
maansa tietoon. Jokaisesta aiheesta, 
hakusanasta tai asiakokonaisuudesta 

esitetään ensin yleis kuva, josta saa jo 
verraten hyvän käsityksen asiasta. Sitä 
täydennetään sekä osastolla ”Lisää ai-
heesta” että linkeillä.

Suomen ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikkaa käsitellään laajasti aloittaen pe-
ruskäsitteistä ja turvallisuuspolitiikan 
toimijoista, minkä jälkeen esitellään 
erikseen yhteiskunnan turvallisuuden 
ylläpitoa, maanpuolustusta ja Puolus-
tusvoimia.

”Suomen lähialueet” -niminen osio 
sisältää tietoja Itämeren alueen maista.  
Osio ”Suurvallat” kattaa Yhdysvallat, 
Venäjän, Kiinan ja Intian. Kansain-
välisten järjestöjen kokonaisuus on 
myös laaja, ja se käsittää Euroopan 
unionin, Yhdistyneet kansakunnat, Eu-
roopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjes-
tön sekä Naton. ”Konfliktialueet”-osio 
sisältää tietoja Lähi-idästä sekä Mus-
tanmeren–Kaukasian, Keski-Aasian, 
Keski-Afrikan ja Etelä-Kiinan meren 
alueista ja konflikteista sekä tarjoaa 
suuren määrän linkkejä, joista saa 
ajankohtaista lisätietoa.

Projektin henkilöstö
Tuottajana pääsihteeri, eversti Juha 

Tammi kivi
Päätoimittajana eversti, valtiotieteen 

tohtori Pekka Visuri
Kadettikunta ry:n maanpuolustusjaos-

ton edustajana Eversti Kai Vainio
Käsikirjoittajina everstit Anders Gard-

berg, Tatu Juurtti, everstiluutnantti, 
valtiotieteiden tohtori Mika Kert-
tunen sekä everstit Timo Pöysti, 
Kari-Pekka Rannikko, Ari Rautala 
ja Juha Wihersaari

Multimedian toteuttajana AD Nikolai 
Ylirotu, Sarvikuono Design

Turvallisuuspolitiikan tietopankin 
verkko-osoite on www.turpopankki.fi. 
Linkki on saatavilla myös Kadettikun-
nan verkkosivuilla.

Pekka Visuri
Kadetti 4860
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Uuden Päivän Rahasto perus-
tettiin sata vuotta sitten vah-
vistamaan kaikin tavoin juuri 

itsenäistyneen Suomen maanpuolus-
tushenkeä.  Rahasto on näiden vuosien 
aikana tukenut maanpuolustusjärjestöjä, 
tuottanut useita Suomen turvallisuus-
politiikkaan liittyviä televisio-ohjelmia 
ja avustanut maanpuolustukseen liitty-
vän historian kirjoittajia sekä tukenut 
maanpuolustukseen liittyvien museoiden 
toimintaa ja markkinointia. 

Rahasto syntyi, kun vahvasti 
Suomen itsenäisyyttä ajanut nuorten 
akateemisten miesten perustama sano-
malehti Uusi Päivä lopetti ilmestymisen 
vuonna 1918 ja sen varallisuus säätiöi-

tiin. Uusi Päivä oli Uuden Suomettaren 
rinnalla ilmestynyt iltapäivälehti, jonka 
tavoitteena oli kaikin tavoin edistää 
itsenäisyys aatetta. Säätiön tehtäväksi 
määriteltiinkin maanpuolustushengen 
vahvistaminen ja Suomen turvallisuu-
teen liittyvien arvojen tukeminen. 

Säätiö on vuosittain tukenut muun 
muassa Kadettikunnan toimintaa ja 
viime vuosina erityisesti Suomi kyl-
mässä sodassa -tietopankin uudistamis-
hanketta. Usean vuoden ajan on tuettu 
Talvisodan virtuaalisen tietokeskuksen 
toteuttamista. Kolmas suuri projekti 
oli Suomen itsenäistymisen vaiheita ja  
P. E. Svinhufvudin elämäntyötä käsit-
televän internetsivuston rakentaminen. 

Uuden Päivän Rahasto – sata vuotta tukea 
maanpuolustukselle

Säätiö on osallistunut myös useiden so-
tahistoriallisten ja turvallisuuspoliittis-
ten videofilmien tuotantoon ja jakeluun 
muun muassa historian ja yhteiskunta-
opin opettajille käytettäväksi lukioiden 
opiskelumateriaalina.     

Puolustusvoimien museaalista toi-
mintaa on tuettu avustamalla muun 
muassa RUK-museota, Ilmatorjuntamu-
seota, Tykistömuseota, Jalkaväki museota 
ja Forum Marinumin merivoimien mu-
seoalusten saneerausta.    

Rahaston hallituksessa ovat puheen-
johtajana Johannes Koroma ja jäseninä 
Pasi Kesseli, Pentti Kivinen, Arto Mäen-
maa ja Pekka Visuri. Rahaston asiamies 
on Raimo Ilveskero.                    

  

Kadettikunnan toimisto on kesätauolla 24.6.–11.8.2019.
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Vuonna 1965 valmistuneet  
49. Kadettikurssi ja 34. Merika-
dettikurssi kokoontuivat 16. tou-

kokuuta Helsingissä. Tilaisuus järjestettiin 
Katajanokan Hotel Grand Marinassa, joka 
tarjosi hienot puitteet juhlaamme. 

Tapaamiseen osallistui 43 kaaderia 
ja rouvaa. Tilaisuuden olivat valmistel-
leet kurssiveljet Tapio Partanen, Tauno 
Nieminen ja Esa Roiha.

Juhlapäivä oli hyvin valittu, sillä  
16. toukokuuta tuli kuluneeksi 101 vuotta, 
kun Valkoinen Kenraali ratsasti joukko-
jensa kärjessä Helsinkiin!

Tilaisuus sujui leppoisissa tunnel-
missa, menneitä muistellen. On hyvä 
ratkaisu, että rouvat osallistuvat kokoon-
tumisissamme – tämä tuo tilaisuuksiin 
perhepiirin tuntua. Voidaan sanoa, että 
monista kaaderiveljistä ja rouvista on 
tullut elinikäisiä ystäviä.

Kursseillamme on 55-vuotijuhlat  
20.–21. toukokuuta 2020. Juhlapaikaksi 
on sovittu Hotelli Aulanko Hämeenlin-
nassa, jonne toivotaan runsasta osanottoa.

Kaaderiterveisin

Antti Pekola
Kadetti 4565

49. Kadettikurssi ja 34. Merikadettikurssi  
Helsingissä

Sakon kivääreissä yhdistyy perinteinen aseseppäosaaminen ja 
moderni teknologia. Tämä yhdistelmä takaa kestävän laadun 
ja toimivuuden, joka kestää sukupolvelta toiselle.

Tutustu: sako.fi ja sakosuomi.fi 

Sotilaspukua ja kunniamerkkejä  
koskevat normit  

www.kadettikunta.fi/jäsensivut.
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Kadettikurssimme valmistu-
mispäivä oli 26. maaliskuuta 
1974. Meitä valmistui 99 up-

seeria, joista yhdeksän on poistunut 
keskuudestamme. Olemme kokoon-
tuneet vuosittain ”poikaporukalla” 
ja viiden vuoden välein puolisoiden 
kanssa. 

Tänä vuonna tapaaminen oli Hä-
meenlinnassa 26. maaliskuuta, päiväl-
leen 45 vuotta valmistumisen jälkeen. 
Järjestelyvastuu oli Hämeenlinnan 
seudun upseereilla.  Kurssitapaamiseen 
ilmoittautui 40 kurssiveljeä, ja puolisot 
mukaan luettuna kokonaisvahvuus oli 
70.

Kurssitapaaminen alkoi kokoon-
tumisella Panssariprikaatin muoni-
tuskeskuksessa, jossa saimme nauttia 
linjastolta lounaaksi savuporopastaa. 
Ruokailun jälkeen puolisot lähtivät 
bussikuljetuksella Iittalan Lasimäelle, 
ja me kurssiveljet siirryimme sotilas-
kodin luokkaan, jossa Panssariprikaa-
tin apulaiskomentaja, eversti Karri 
Heikinheimo piti kattavan esityksen 
Panssariprikaatista. 

Tilaisuus jatkui Ensio Mäkipellon 
johtamalla kurssikokouksella. Päätim-
me muun muassa kurssitapaamisten 
järjestelyvastuista aina vuoteen 2024 
asti, jolloin tulee kuluneeksi 50 vuotta 
kadettikurssimme valmistumisesta. 

Seuraava kurssitapaaminen on Ou-
lussa 25. maaliskuuta 2020. Oululais-
ten vastuuhenkilöksi nimetty Hannu 
Hansen-Haug toivoi mahdollisimman 
runsasta osanottoa muistuttaen, että 
Helsingistä Ouluun on yhtä pitkä matka 
kuin Oulusta Helsinkiin.

Kurssikokouksen ja munkkikah-
vien jälkeen siirryimme Panssarimuse-
olle, ja alkajaisiksi kohotimme maljan 
tänä vuonna 70 vuotta täyttäneille tai 
täyttäville 24 kurssiveljillemme. Sen 
jälkeen vuorossa oli museonjohta-
ja Simo Hautalan kiinnostava esitys 
panssarivaunujen kehityksestä viime 
vuosisadan alusta nykypäivään.

Iltajuhla pidettiin Suomen kasarmin 
Vanhalla Upseerikerholla. Juhlasali oli 
somistettu tyylikkääksi ja juhlan hen-
keen sopivaksi. 

58. Kadettikurssi Hämeenlinnassa
Iltajuhla alkoi Jyri Snickerin pitä-

mällä tervetulotoivotuksella ja -maljal-
la. Ravintolan edustaja esitteli tarjolla 
olevan menuun ja sen jälkeen pääsim-
me nauttimaan juhlaillallisesta ja tois-
temme seurasta. Tausta- ja myöhemmin 
tanssimusiikista vastasi ”tenoriluutnat-
ti” Raimo Salo, joka on monipuolinen 
muusikko ja tunnettu maanpuolustus-
aiheisten dokumenttien tekijä.   

Saadun palautteen perusteella juh-
laväki oli tyytyväinen päivän järjes-
telyihin sekä iltajuhlan mukavaan ja 
lämminhenkiseen tunnelmaan. 

Järjestelytoimikunta kiittää Pans-
sariprikaatia ja Panssarimuseota ar-
vokkaasta tuesta sekä Tasolounasta 
maittavasta juhlaillallisesta ja hyvästä 
palvelusta.

Heikki Ali-Huokuna, 
Kadetti 5726
Tapani Kapanen, Kadetti 5748
llpo Laiho, Kadetti 5763
Jyri Snicker, Kadetti 5808 
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”Arvoisat kurssiveljet! Vuodet ovat 
vierineet. On kulunut jo neljä-
kymmentä vuotta ja yksi kuukausi 

siitä, kun olimme vannoneet velvoitta-
van upseerin virkavalan ja ylennettyinä 
ja nimitettyinä luutnantteina seisoimme 
tässä samassa Sankariaulassa.” 

Näillä sanoilla aloitti kadettivääpe-
limme Jukka Sorvari puheensa ennen 
kukkalaitteen laskua kunnioittaak-
semme sodissa kaatuneiden kadet-
tiupseerien ja kadettien muistoa sekä 
muistaaksemme omia ajasta ikuisuu-
teen siirtyneitä kadettiveljiämme.

Ennen edellä kuvattua hetkeä 
olimme perjantaina 26. huhtikuuta 
kokoontuneet runsaslukuisina Suomen-
linnan upseerikerholle, missä vapaa-
muotoisessa Get together -tilaisuudessa 
pääsimme aloittamaan muistelomme. 

Lauantaipäivän Santahaminassa 
viettäessämme puolisot tutustuivat 
Helsingin uuteen kirjastoon, Oodiin. 

Kurssikokouksen pidimme Maan-
puolustuskorkeakoulun luentosalissa 
Arto Rädyn johtaessa puhetta. Ko-
kouksen aluksi vietimme hiljaisen 

hetken keskuudestamme poistuneiden 
yli kahdenkymmenen kurssiveljemme 
muistoksi. 

Kurssikokouksessa päätettiin yh-
teystietojen ylläpidosta, WhatsApp-
ryhmän perustamisesta ja seuraavasta 
kokoontumisesta. Jukka Sorvarin esi-
tyksestä päätettiin, että Arto Räty 
säilyttää kummikurssiltamme saatua 
Mannerheim-patsasta seuraavat kym-
menen vuotta ennen kuin se luovute-
taan kummikurssillemme.

Kurssikokouksen jälkeen Kadetti-
koulun johtaja, eversti Juha Helle 
esitteli erittäin mielenkiintoisesti 
 upseerikoulutuksen nykytilaa. Kulu-
neet neljäkymmentä vuotta ovat kou-
lineet meitäkin, koska aiemmin emme 
juuri vaivanneet luennoitsijoita kysy-
myksillä. Nyt niitä tuli niin paljon, että 
alustajan oli välillä mentävä pakolla 
eteenpäin.

Eniten meitä huoletti se, että ka-
dettien ja nuorien upseerien aika kuluu 
koulunpenkillä poissa ydintehtävistä 
ja heiltä hämärtyy kultainen periaate 
”kirkkaan ohella tehtävä mielessä”. 

63. Kadettikurssi ja 47. Merikadettikurssi  
40 vuotta

Eversti Helle vakuutti meidät siitä, että 
sotilaskoulutus ja maanpuolustus sekä 
akateemisuus ovat tasapainossa.

Ennen lounasta ryhmityimme San-
kariaulaan, jossa Arto Räty, Jaakko 
Savisaari ja Pekka Hiltunen laskivat 
kukkalaitteen Jukka Sorvarin puheen 
jälkeen. 

Lounaan jälkeen löydettiin Leppä-
nen hiihtämässä edelleen itään, vaik-
kakin uudessa sijoituspaikassa. Eversti 
Helle kierrätti meitä Maanpuolustus-
korkeakoulun alueella ja kertoi nykyi-
sistä järjestelyistä sekä suunnitelmista. 

Pakollisen valokuvan jälkeen siir-
ryimme saunan lauteille, ja makoisat 
löylyt – nyt ilman tulikomentoja – kir-
voittivat kertomaan lukuisia muistoja, 
itse asiassa varmaankin eniten koko 
tapaamisen aikana. Ehdimme vielä 
piipahtaa uusitussa Kaljakellarissa 
nauttimassa uutta Kadettiolutta, joka 
todettiin vallan juomakelpoiseksi.

Iltajuhla vietettiin Katajanokan Ka-
sinon Kenraalisalissa, josta neljäkym-
mentä vuotta sitten lähdimme kohti 
ensimmäisiä palveluspaikkojamme. 
Arto Räty ja Risto Rautava tunsivat 
ilmeisesti jonkin piston sydämissään, 
ja tarjosivat meille lasit kuohuvaa, mitä 
kukaan ei vastustanut. 

Jaakko Savisaari totesi puheessaan 
muun muassa monen meistä vaikut-
taneen merkittävästi yhteiskuntaan 
upseerin uran aikana ja sen jälkeen 
järjestökentässä, yrittäjinä, työnteki-
jöinä ja politiikassa. Hän kehotti meitä 
vaikuttamaan jatkossakin. 

Iltaa vietettiin rattoisassa seurassa 
ja todettiin, että mukavaa oli taas nähdä 
sekä muistella menneitä, eikä siihen 
tarvittu enää musiikkiakaan.

Jaakko Savisaari 
Kadetti 875me

Juhani Hyötyläinen,
Kadetti 6283
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Kenraali Hannes Ignatiuksen 
Kadettisäätiön kirjallisuuspal-
kinnot jaettiin 2. toukokuuta 

2019 Katajanokan Kasinolla. Tänä 
vuonna palkittiin 39 erilaista julkaisua. 
Lisäksi palkittiin Sotilasaikakausleh-
den ja Kylkiraudan kirjoittajia. Palkin-
tojen yhteisarvo oli 92 200 euroa.

Arvioinnissa tärkeimmälle sijal-
le asetettiin säätiön sääntöihin kir-
jattu perusperiaate eli sotilaallista 
ammattitaitoa edistävät julkaisut ja 
sotatieteellisyys. Lisäksi arvioinnis-
sa otettiin huomioon kunkin teoksen 
vaikuttavuus, sisällön mielenkiintoi-
suus, luettavuus, tieteellisyys, laajuus, 
julkaisu asu ja tekemiseen vaadittu työ-
määrä. Lopputulos on eri tekijöiden 
synteesin tulos.

Kenraali Hannes Ignatiuksen Ka-
dettisäätiö myönsi prikaatikenraali 
evp, sotatieteiden tohtori Pentti Airiolle 

10 000 euron kunniapalkinnon hänen 
pitkäaikaisesta ja mittavasta sotahisto-
riallisesta tutkimustyöstään sekä julkai-
suistaan vuodelta 2018.

Eversti evp Ari Jussilalle jaettiin 
erityispalkinto parhaasta työstä: Kar-
jalan lennosto 1980–2018. Kylmästä 
sodasta kansainvälistymiseen.

Kylkiraudan päätoimittajan esityk-
sestä palkittiin majuri evp, kasvatustie-
teiden tohtori Pekka Kurvinen. Hän on 
Mentorin merkinnöillään kasvattanut 
Kylkiraudan verkkoversion kiinnos-
tavuutta ja luotsaa tulevaisuuden tapaa 
tehdä lehteä. 

Kurvinen taitaa sekä tieteellisen 
että kepeämmän blogityyppisen kir-
joittamisen, mikä edistää tieteelliseen 
tiedon käytännön hyödyntämistä ja 
tutkimusten tunnettuutta.

Kirjoittajapalkintoja kadettiupseereille

Kaaderitanssiaiset järjestetään 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
perinteisessä Juhlasaliraken-

nuksessa Santahaminassa perjantaina 
25. lokakuuta 2019. 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 12.10.2019 
mennessä tai  puhelimitse toimiston-
hoitaja Sabina Krogarsille numeroon   
050 470 7291. 

Illalliskortit pyydetään maksamaan 
18.10.2019 mennessä Kadettikunnan 
tilille Nordea FI24 1014 3000 2067 44. 
Maksun viestiin pyydetään merkitse-
mään osallistujien nimet ja kadettikurssin 
numero. Pöytäkunnat pyritään muodos-
tetaan kadettikursseittain. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa Kadetti-
kunnan perinnejaoston puheenjohtaja, 
eversti Juha Helle puh. 0299 800 tai juha.
helle(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
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Peltilevyistä kyhätyssä asumukses-
sa oli viihtyisää, vaikka seisomaan 
ei mahtunutkaan. Patriarkka istui 

kokoon käärityllä pieluksella oikealla 
puolellani ja pahoitteli, että kahdesta 
lapsestani vain toinen oli poika. Gazan 
pakolaisleirillä pojat lasketaan, minulle 
selitettiin. Kaksi tarvittiin eläketurvaa 
varten, kaksi pääsee paratiisiin israelilais-
ten tappamana. Kaikkiaan pitää olla kuusi 
poikaa, koska pyhää sotaa varten tarvi-
taan vielä kaksi henkiin jäävää. Heidän 
on mielellään oltava eri järjestöissä, sillä 
koskaan ei voi olla varma siitä, kuka jää 
voitolle, ja voittaja saa lopulta kaiken.

Kokemusten taltiointi

Vieraanvaraisen tarjoilun siivittämä 
opetus kohta neljänkymmenen vuoden 
takaa on pysynyt mielessäni. Yksi syy 
siihen on kokemukseni omien vanhem-
pieni tavasta aloittaa nollasta sodan jäl-
keen. Tiedän heidän – ja monen muun 
samoin ajatelleen – tietoisesti päättäneen, 
että uhriutumaan ei aleta eikä lapsia ra-
siteta sotamuistoilla tai ajatuksilla epäoi-
keudenmukaisesta rauhasta. 

Oman kokemukseni vuoksi minun 
on ollut vaikea hyväksyä sosiologi Sari 
Näreen Suomea varten venyttämää su-
kupolviväkivallan käsitettä: kertomalla 
lapsille sodan kauheuksista syyllistyy 
sukupolviväkivaltaan. Mikäli minun 
vanhempieni tapaan ei kerro, aiheuttaa 
puhumattomuus ahdistusta, ja sekin on 
sukupolviväkivaltaa. 

Olen lopulta jättänyt koko asian 
omaan arvoonsa, koska Näreen hen-
genheimolaisten mukaan olen joka ta-
pauksessa syyllinen itsekin – aikuisena, 
miehenä ja sotilaana. Huolestuneempi 
olen siitä, että kertomattomuus antaa 
mahdollisuuden historian kaappaami-
seen. 

Nyt kun suomalaiset ss-vapaaehtoiset 
ovat käytännössä poistuneet puolusta-
masta itseään, valtioneuvosto julkaisi 
selvityksen, josta uutisoitiin heidän hyvin 
todennäköisesti syyllistyneen sotarikok-
siin. Kaikkien 1 400 henkilön nimet tie-
detään, samoin heidän olinpaikkansa 700 
vuorokauden vapaaehtoisuuden aikana. 
Yhdenkään sotarikoksen yhdistymistä 
heihin ei näytetty toteen. On siis epäto-
dennäköistä, että suomalaiset ss-vapaaeh-

toiset olisivat syyllistyneet sotarikoksiin 
– edes yksittäiset heistä – eikä toisinpäin.

Tiedon siirto sukupolvelta toiselle 
vaikuttaa sekä ymmärrykseemme yhteis-
kunnasta että käsitykseemme historiasta. 
On myös kolmas ihmistä lähellä oleva 
taso: käsitys omasta itsestämme. Ajat-
telemme väistämättä, että edeltäjiemme 
veri on veressämme, vaikka nykyaikana 
puhummekin mieluusti genotyypistä eikä 
verisukulaisuudesta. Vielä tärkeämpänä 
pidämme kulttuuria ja henkisiä arvoja. 
Niiden varassa yritämme ymmärtää 
maailmaa – oli esteenämme sitten suku-
polviväkivalta, historian poliittinen vää-
ristäminen tai puhumattomuus.

Monissa maissa, Suomessakin, on 
kymmenen myydyimmän tietokirjan jou-
kossa vilahdellut itse täytettäväksi tarkoi-
tettuja Kerro minulle -kirjoja. Idea ei ole 
uusi. Yhdysvalloissa sitä edustaa Kath-
leen Lashierin Dad, Share Your Life With 
vuodelta 1992. Eurooppalaisen boomin 
vuonna 2004 aloitti hollantilainen Elma 
van Vliet Kerro minulle -sarjallaan, josta 
on kasvanut ykkösbrändi Euroopassa.

Kertoisitko  
– kysymyksiä isälle

Suomenkielinen Timo Tarkan, Mari Vier-
tiön ja Sakari Viertiön Kertoisitko, 200 ky-
symystä isälle viittaa sekin kansisivullaan 
Elma van Vlietiin, jolta on viime keväänä 
ilmestynyt käännöksenä Äiti, kerro minul-
le -kirja WSOY:n julkaisemana. 

Perusidea täytettävissä kirjoissa on 
sama. Muistelemista helpotetaan teke-
mällä jäsenneltyjä kysymyksiä, joihin voi 
vastata kirjoittamalla kirjassa varatuille 
riveille, mitä asiasta mieleen tulee. Valmis 
jäsentely helpottaa, mutta silti kaksi kirjaa 
voisi olla hyödyksi, toinen luonnostele-
mista ja toinen lopullista kaunokirjoitus-
ta varten. Kuulakärkikynällä ei kannata 
aloittaa.

Sakari ja Mari Viertiön – isän ja tyt-
tären – kirjaansa laatimat kysymykset 
kuvaavat välillä huvittavallakin tavalla 
kysyjien kiinnostuksen kohteita. Voisin 
arvata, että kysymys ”Oletko jo isoisä?” 
on hieman myöhässä, jos se pitää esit-
tää. Toisaalta oletan, ettei kovin moni ala 
kirjaan eritellä ensimmäistä rakasteluker-
taansa tai sitä, missä vaiheessa kokeili it-
setyydytystä, ellei kysyjä satu olemaan 
Osmo Kontula tai Elina Haavio-Mannila. 

Kirjaan on painettu kuvia, joiden 
päälle voi liimata omiaan. Kirjassa ovat 
sekä Suomen että maailman kartat, joihin 
voi merkitä mainittavia olinpaikkojaan. 
Lisätilaa muistoille on loppusivuilla. Itse 
koin kiintoisaksi aikajanan, johon saat-
toi kirjata oman elämänsä solmukohtia 
rinnan samanaikaisen maailmantapahtu-
mavalikoiman kanssa. En ihmettele itse 
täytettävän kirjan suosiota. Jos minulla 
olisi sellainen isästäni, se kuuluisi ehdot-
tomasti perintönä kulkevaan kirjastoon.

Kirjan tiedot: AtlasArt, Print Best 
2016, 120 sivua, ISBN 978-952-5671-
65-0.

Lapin sukutarinoita

Helppous on valmiiden formaattien etu 
ja samalla heikkous. Valmis jäsentely ja 
etukäteen päätetyt kysymykset pitävät 
nimittäin myös vankeinaan ja lanaavat 
henkilöhistorian samaan muottiin. 

Marja Turpeinen-Aikio ja Hannu 
Aikio ovat ratkaisseetkin sukutietonsa 
siirtämisen jälkipolville toisella tavalla. 
He ovat kuunnelleet, kirjanneet, koonneet 
ja kirjoittaneet ja samalla tehneet kirjoja 
käyttäen hyväkseen nopeasti halventu-
nutta kirjapainotekniikkaa ja omakustan-
nepalveluita. 

Kalle Sukuvaara on kaikille Sodan-
kylässä palvelleille tuttu hahmo: ”Suku-
Kalle”, kuten lempinimi kuuluu. Tänä 
kesänä 96 vuotta täyttävä monitoimi-

Tiedon siirtämisen taito
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mies on koonnut tarinoitaan yhteen, ja 
hänen tyttärensä Marja Turpeinen-Aikio 
on muokannut tekstin muistelmakirjaksi 
Suku-Kalle kokopäiväinen veteraani. 

Muistelukset 1920- ja 1930-luvulta 
ovat kiehtovaa ajankuvaa, josta nyky-
suomalaiset nostaisivat esille lapsityön 
ja pyörittäisivät silmiään katsoessaan 
alaikäisten vaelluksia kairassa, milloin 
pöllin tekoon, uitolle tai heinätöihin 
luonnonniityille. Kalle Sukuvaaran so-
tatiehen kuului myös ajanjakso sotavan-
kina. Muistot sodasta ja vankeudesta 
palaamisesta sekä elämän jatkamisesta 
poltetussa Lapissa ovat tärkeitä. Usein-
han sotamuistot päättyvät kotiuttamiseen, 
mutta vaikeudet eivät.

Lapin jälleenrakennuksen aika näkyy 
aikaan saavan ja ahkeran miehen työhis-
toriassa. Ilman valmiita taustatietoja jäisi 
kaipaamaan faktalaatikoita alueen suur-
hankkeista ja niiden toteuttamistavoista, 
mutta sellaisesta tietokirjasta ei ole kyse. 
Siitä huolimatta Suku-Kallen muistelmat 
olivat ulkopuolisellekin kiinnostavia, ja 
niitä lukiessa selvisi, miksi miehen muo-
tokuva on Jääkäriprikaatin perinnetilassa.   

Hannu Aikion kirja Evakkolapsista 
yhteiseen elämään kertoo Hannun van-
hempien, Oili ja Matti Aikion, tarinan. 
Kirja perustuu Oilin ja Matin kertoman 
suullisen perinteen siirtoon. Niin kuin 
esipuheessa sanotaan, se on tarkoitettu 
erityisesti ”omalle perheellemme omien 
juurien tuntemiseksi ja kunnianosoituk-
seksi menneille sukupolville”. Epäile-
mättä kirjan eteen tehty työ käy myös 
kiitoksista ja tuo hyvää mieltä niille, joista 
se kertoo.

Lapissa kansakouluvuoteni viettä-
neenä kurssiveli Hannun kirja palautti 
mieleeni muistoja Matin kojusta Kaks-
lauttasessa ja lapsiparvista koulujen 
pihoilla. Muistin myös matkat Pobeda-
pirsseissä, joilla miehiä kyydittiin sa-
votoille: ”Kyllä sinne Popetalla pääsee, 
on sinne menty raktorillakin.” Myös 
Taka-Lapin myymälän runsaat Illodin-
suuvesivarastot saivat tutun selityksensä. 

Oma lukukokemukseni ei tietenkään 
takaa, että lapseni saisivat samanlaisia 
ahaa-elämyksiä. Siksi hyvin valituilla 
kuvilla on merkityksensä. Monia asioita 
pitää silti nykynuorille selittää, kuten niitä 
vuosia, jolloin käytössä oli vain itsestään 
haalistuvaa värikuvafilmiä ja numerokie-
kolla varustettuja puhelimia.  

Molemmat sukukirjat on taitettu 
samaan vähäeleisen tyylikkääseen muo-
toon. Se korostaa niiden kuuluvan yhteen 
ja yhdessä suvun kirjahyllyyn. Ehkä ne 
myös houkuttelevat jatkamaan sarjaa. 
Kirjan tekemiseen tarvitaan aina jonkin 
verran vaivaa, mutta ei niin paljon, että 
se upseerin tai hänen puolisonsa vapaa-
aikaa pilaisi. Julkaisu onkin sitten jo täyttä 
juhlaa.

Suku-Kalle-kirjan tiedot: Nord 
Print 2013, 162 sivua, ISBN 978-952-
93-2347-0.

Aikioiden muistelmakirjan tiedot: 
Nord Print 2018, 132 sivua, ISBN 978-
952-94-0802-3.

Taltiointi tärkeää

Yksityiset ponnistukset tiedon tallenta-
miseksi keskittyvät oman suvun perin-

teen taltioimiseen ja siirtämiseen. Silti ne 
täydentävät virallista historiaa kertomal-
la, mitä asia käytännössä tarkoitti, miten 
toimittiin ja millaisia onnistumisia tai 
vastoinkäymisiä koettiin. Aina ilmestyy 
myös jälkeläinen, joka on suvustaan kiin-
nostunut tai tarvitsee yhteyden mennee-
seen voidakseen hyvin nykyisyydessään. 

Kun vertaan Gazassa kuulemaani 
perinteen siirtoa Aikioiden toteuttamaan 
tapaan, on selvä, kumpi malli on rauhan-
työtä ja kumpi ei.

Varsinaisen muistelmakirjan vaikeus  
on sen vaatima kohteliaisuus kirjan teki-
jälle, eli muistelijalle itselleen. On esi-
merkiksi hyväksyttävä alaluvun otsikoksi 
”Itsekehua”, vaikka sellaisesta ei olisi 
tietoakaan ja kyseessä olisi muistelijan 
turha kursailu. Kun rooli muuttuu muis-
telmien toimittajasta tarinoiden kokoo-
jaksi ja kirjoittajaksi, on helpompi hallita 
kokonaisuutta. Usein se parantaa kirjan 
luettavuutta. 

Aikioiden muistelmateoksissa roolien 
ero ei pistä silmään, sillä molemmat kirjat 
ovat pieteetillä tehtyjä. Jo alkujaan hyvin 
mietitty formaatti sanastoineen ja selit-
tävine henkilöhakemistoineen on sekin 
ollut siunaukseksi. Ennen projekteihin 
ryhtymistä kannattaa kuitenkin miettiä 
pelisäännöt valmiiksi.

Nykyaikainen painotekniikka on 
mullistanut kirja-alan hinnoittelun täysin. 
Varsinaiseen kustantamoon kirjoja ei 
kuitenkaan saa, ellei niillä ole kaupal-
lista voitontekomahdollisuutta. Books-
on-Demand-kustannusyrityksen tapaan 
toimiva palvelu tarjoaa painotuotteen 
lisäksi myyntikanavan, jos kirjalla on 
myyntipotentiaalia ja myynnin järjestä-
miseen on tarve. 

Omaa rahaa joutuu kuitenkin sijoit-
tamaan, eikä kultakaivoksesta kannata 
haaveilla. Edullisempaa onkin usein tehdä 
puhdas omakustanne, jolla ratkaisee jou-
lulahjat suvulle yhdeksi vuodeksi ja saa 
järjestettyä sukujuhlan kohokohdan. 
Halvinta on täytellä lapsenlapselle Ker-
toisitko-kirja, mutta sen levikki jää Gu-
tenbergiä edeltäneen ajan tasolle. Kaikki 
vaihtoehdot ovat arvokkaita. Kalliita ne 
eivät ole, kannatettavia kyllä! 

Kalle Liesinen
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Tahtopoliitikko Juho Niukkanen
Timo Mikkilä
Talvisodan puolustusminis-
teri Juho Niukkanen, trau-
mana Karjalan menetys
Edita 2018
Sivuja 317
ISBN 978-951-37-7457-8 

Filosofian tohtori, tietokir-
jailija ja historiantutkija 
Timo Mikkilä on kirjoitta-

nut valtiomieselämäkerran, joka 
käsittelee puolustusministeri 
Juho Niukkasta. Mikkilän teok-
sessa selvitetään kannakselaisen 
Juho Niukkasen toimintaa ja 
nousua poliittisena vaikuttajana 
ja toimijana 1920-luvulta alkaen. 

Eri tyistarkastelussa on 
Niukkasen poliittisen uran ke-
hittyminen maanpuolustuksen 
asiantuntijaksi ja vaikutusval-
taiseksi puolustusministeriksi 
1930-luvun lopulla. Tähän liittyy 
hänen roolinsa talvisotaa edel-
tävänä aikana ja talvisodan aikaisena 
puolustusministerinä. Kirjan pääluvus-
sa käsitellään talvisodan ajanjaksoa, ja 
se on otsikoitu dramaattisesti ”Kannak-
sen miehen katkera talvisota”.

Timo Mikkilä toteaa teokses-
saan Juho Niukkasen olleen 1920- ja 
1930-luvuilla vaikutusvaltaisimpia 
suomalaisia parlamentaarikkoja, jolle 
poliittinen toiminta oli ammatti ja into-
himo. Niukkasen ura poliitikkona alkoi 
jo nuoruusvuosina paikallistasolla. 
1910-luvulla hän kiersi Kannaksella 
perustaen toistasataa Maalaisliiton pai-
kallisosastoa. Hän toimi myös aktiivi-
sesti nuorisoseuratoiminnassa.

Juho Niukkanen osallistui nuore-
na myös jääkäriliikkeeseen värväten 
synnyin- ja kotipitäjässään Kirvussa 
miehiä sotilaalliseen koulutukseen 
Saksaan. Niukkanen paljastui toimin-
nassaan ja joutui pakenemaan tsaarin 
santarmeja Pohjois-Suomeen. Pako-
matkan aikana hän esiintyi ajoittain 
toisella nimellä ja vältti useamman 
kerran kiinnijäämisen.

Eduskuntaan Juho Niukkanen valit-
tiin ensimmäisen kerran vuonna 1917. 
Maanpuolustus oli lähellä hänen sydän-

tään alusta alkaen. Hän oli aktiivinen 
toimija puolustusvaliokunnassa. Niuk-
kanen käsitteli jo toisessa puheessaan 
eduskunnassa 30. marraskuuta 2017 
oman armeijan perustamista Suomeen. 
Kolmannenkin puheen aiheena oli 
maan armeija ja sen tärkeys. 

Niukkanen toimi 1920-luvulta 
alkaen ministerinä useissa eri halli-
tuksissa ja eri ministerin tehtävissä. 
Niukkanen oli vahva myös Maalais-
liiton toiminnassa kansanedustajauran-
sa alusta aina viimeisiin elinvuosiinsa 
1950-luvulla. Hän toimi useita kertoja 
puolueensa eduskuntaryhmän puheen-
johtajana ja hallitusneuvottelijana.

Niukkanen on jäänyt Suomen his-
toriaan ensimmäisenä valtakunnan-
oikeuteen joutuneena suomalaisena 
poliitikkona. Vapauttavasta päätöksestä 
huolimatta hän oli poissa poliittisesta 
toiminnasta kolmen vuoden ajan. Hän 
palasi vuonna 1936 uudelleen kansan-
edustajaksi ja ministeriksi, ensin val-
tionvarainministeriksi ja myöhemmin 
puolustusministeriksi. Niukkanen piti 
puolustusministerin tehtäviä erityisen 
mieluisina. 

Poliitikkona Juho Niukkanen oli 
sekä ihailtu että vihattu mies, joka 

taisi myös juonittelun politiikan 
toimintakentällä. Niukkanen 
osasi olla myös itsepäinen. Tästä 
osoituksena oli taipumattomuus 
syksyllä 1939 Cajanderin hal-
lituksen enemmistön tahtoon 
kotiuttaa Kannakselta suuri osa 
siellä olleista joukoista. Tämän 
jääräpäisyyden voidaankin arvi-
oida estäneen täydellisen katast-
rofin talvisodan alussa.

Talvisodasta tuli Niukkasen 
kohtalo ja poliittisen uran jako-
linja. Mikkilä kuvaa kirjassaan, 
mitkä tekijät puolustusministeri 
Niukkasen tilanteeseen vaikut-
tivat ja miksi hän ei toipunut 
talvisodan traumoista. 

Kannakselainen Niukkanen 
ei toipunut talvisodan kansalli-
sesta koettelemuksesta, ei poliit-
tisesti eikä henkisesti. Talvisota 
resursseiltaan ylivoimaista vi-
hollista vastaan oli puolustus-
ministeri Niukkaselle raskas 
kokemus. Rauhansopimus oli 

ankara. Kirvulainen puolustusministeri 
menetti myös kotitilansa ja sahalaitok-
sensa Karjalan kannaksella. 

Niukkanen ei henkilökohtaises-
ti hyväksynyt kovia rauhanehtoja, ja 
hän lähti protestiksi hallituksesta ennen 
sen eroa. Tämän ennenaikaisen lähdön 
Mikkilä arvioi vaikuttaneen Niukkasen 
poliittiseen uraan tämän koko loppu-
elämän ajan.  Talvisodan jälkeen Juho 
Niukkanen joutui syrjään politiikan 
eturivistä, eikä häntä kelpuutettu vuo-
siin ministeriksi. Hallituspanna päättyi 
vihdoin vuonna 1953, jolloin hänestä 
tuli Urho Kekkosen neljännen hallituk-
sen valtionvarainministeri.

Timo Mikkilän teos etenee krono-
logisesti, mutta useissa kohdissa luki-
jaa häiritsee saman asian toistaminen 
useita kertoja. Kirjan keskiössä on 
tahto poliitikko Juho Niukkanen. Hän 
oli luonteeltaan itsepäinen ja itsetie-
toinen sekä tarvittaessa kovaotteinen ja 
-ääninenkin. Toimintatapansa seurauk-
sena Niukkasesta tuli persoona, jonka 
energisyyttä ja poliittista pelisilmää 
eivät vastustajatkaan voineet kieltää.

Heikki Pohja
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Jääräpäinen puolustusministeri
Jari Korkki
Puolustuksen paluu, Jussi 
Niinistön vartiovuoro
Otava 2019
Sivuja 191
ISBN 978-951-1-33587-0 

Jari Korkki on kokenut po-
litiikan toimittaja, joka on 
seurannut vuosia turvalli-

suuspolitiikan kehitystä. Korkki 
on opittu aikaisemmin tuntemaan 
myös TV1:n ykkösaamun pitkä-
aikaisena juontajana. Toimittaja 
Korkki sai keväällä 2018 Kus-
tannusyhtiö Otavalta pyynnön 
ryhtyä kirjoittamaan Suomen 
puolustuspolitiikan muutoksista 
puolustusministeri Jussi Niinis-
tön kaudella.

Teoksen nimen mukaisesti 
siinä kuvataan Jussi Niinistön 
aikakautta suomalaisen puolus-
tuspolitiikan keskiössä. Kirja 
pyrkii olemaan suorasukainen tilinteko 
Suomen puolustuspolitiikasta. Teok-
sessa kuvataan myös Jussi Niinistön 
suhdetta tasavallan presidenttiin ja 
maamme muihin kärkipoliitikoihin.

Teoksessa ei kuvata ainoastaan 
Jussi Niinistön kautta puolustusminis-
terinä. Ajallinen tarkastelu on aloitettu 
jo edellisen eduskuntakaudelta, jolloin 
Niinistö toimi puolustusvaliokunnan 
puheenjohtajana.

Jari Korkki on kirjoittanut kirjan 
useiden haastatteluiden perusteella. 
Keskeisin haastateltava on ollut Nii-
nistö itse. Teoksessa on hyödynnetty 
myös Jussi Niinistön päiväkirjan mer-
kintöjä, jotka on kirjoitettu Niinistön 
luonteenpiirteiden mukaisella kriitti-
syydellä. Niinistön keräämiä, hänen 
omilla kommenteillaan varustettuja 
lehtileikkeitä on myös hyödynnetty 
teoksen valmistelussa.

Jussi Niinistön ministerikauden nä-
kyvimmät aikaansaannokset liittyvät 
Puolustusvoimien tehtävien edellyt-
tämien resurssien varmistamiseen ja 
Puolustusvoimien valmiuden edelly-
tysten luomiseen. Keskeiset materiaa-
lihankkeet ovat myös olleet näkyvästi 
esillä. Kiistatta on todettava, että Nii-
nistön ollessa puolustusministerinä 

on lainsäädäntövalmistelussa päästy 
merkittävästi eteenpäin valmiuteen 
liittyvissä hankkeissa. Kaksoiskansa-
laisuuteen ja kiinteistöjen hankintaan 
liittyvät säädöshankkeet ovat myös 
olleet puolustusministerin työlistalla. 
Niinistö on murtanut aikaisempia kä-
sityksiä ja laittanut virkamiehet valmis-
telutöihin. Niinistö kuvaakin kauttansa 
yhdellä sanalla – valmius.

Yhtenä kirjassa käsiteltävänä aihee-
na on Jussi Niinistön suhtautuminen 
kansainvälisiin asioihin hänen puolus-
tusministerikautensa aikana. Niinistö 
on tullut tunnetuksi kansallisen poli-
tiikan vankkumattomana korostajana. 
Tästä impivaaralaisesta sarkatakkimie-
hestä tuli julkaistun teoksen mukaisesti 
toistaiseksi ehkä kansainvälisin puo-
lustusministeri. Niinistö kuitenkin ko-
rostaa, että kansainvälisyyttä on hänen 
aikanaan rakennettu kansallisen puo-
lustuksen lähtökohdista. Luonnollises-
ti monet Suomen puolustuspolitiikan 
kansainväliset edistysaskeleet johtuvat 
aikakautena tapahtuneista muutoksista.

Kirjassa kuvataan Jussi Niinistön 
haasteita median kanssa. Niinistön on 
havaittu möläyttelevän median haastat-
teluissa ja usein muutenkin. Hänet on 
myös mainittu jääräpäiseksi. Toimittaja 

Korkin arvion mukaan Niinistö 
ei möläyttele tyhmyyttään, vaan 
hänen lausahduksissaan on aina 
sanoma mukana. Niinistö itse 
toteaa, että joskus olisi varmasti 
voinut valita sanansa toisin ja 
ettei hän missään nimessä halua 
sanomisillaan loukata toisia. 
Hän korostaa, että ministerinä 
on saatava aikaan tuloksia eikä 
tyylipisteitä aina jaeta.

Teos sisältää myös tarkaste-
lun perussuomalaisten puolueen 
hajoamisesta kesällä 2017 ja sen 
seurannaisvaikutuksista suoma-
laiseen politiikkaan. 

Puolustuksen paluu -teokses-
sa on myös suoria lainauksia Nii-
nistön päiväkirjoista. Poiminnat 
päiväkirjasta elävöittävät tekstiä. 
Kaikki niistä eivät ole kuitenkaan 
sisällöltään asiallisia, joten olisi 
toivonut kriittisempää harkintaa 
merkintöjen valinnassa. 

Puolustusministeriön kans-
liapäällikkövalinta on haluttu 

nostaa tässä kirjassa erityistarkaste-
luun. Valintaprosessi oli aikanaan kiu-
sallinen molempien kandidaattien 
kannalta. Kansliapäällikön valinnasta 
on kirjoitettu tässä teoksessa ikävällä 
tyylillä.

Kirjan tekstistä ja päiväkirjamer-
kinnöistä huokuu Jussi Niinistön 
omakuvan pönkitys. Teoksen julkista-
mistilaisuudessa hän totesikin olevansa 
kokenein Suomen puolustusministeri 
kautta aikain. Luettuani myös puolus-
tusministeri Juho Niukkasta käsittele-
vän elämäkerran oletan, että ainakin 
Juho Niukkanen olisi asiasta eri mieltä.

Heikki Pohja
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”Kun myö vaan saamma olla rauhassa”
Pekka Vaara
Viena 1918, Kun maailman-
sota tuli Karjalaan
Docendo 2018
Sivuja 352
ISBN 978-952-291-540-5

Otsikko on suora lainaus  
Oulangan Homasen 
isännän vienalaisten 

tuntoja kuvastavasta kommen-
tista. Toista ääripäätä edusti 
Mannerheimin vannonta miekan 
laittamattomuudesta tuppeen 
ennen viimeisenkin Leninin hu-
ligaanin karkottamista Vienasta. 
Tässä yleinen kuva maailman-
sodan tulosta Vienan Karjalaan 
vuonna 1918. 

Pekka Vaara kirjoittaa pal-
jolti vapaussodan, tai sisällisso-
dan, varjoon jääneestä asiasta, 
nimittäin ajasta, jossa Karjalan 
laulumaat joutuivat yllättävän kan-
sainvälisen strategisen mielenkiinnon 
kohteeksi. Sota tuli Vienaan monesta 
suunnasta. Alueella huseerasivat län-
sivallat, punainen ja valkoinen Suomi 
sekä venäläiset. Ja Vienan salokylien 
ihmiset olisivat vain halunneet olla 
rauhassa.

Suomalaiset punakaartilaiset ha-
lusivat avata uuden rintaman Suomen 
sisällissotaan, valkoisten heimosoturit 
halusivat liittää Itä-Karjalan suure-
nevaan Suomeen, ja britit – liittoutu-
neina punaisten suomalaisten kanssa 
– halusivat ajaa valkoiset heimosoturit 
takaisin. Kaiken kukkuraksi Venäjän 
puna-armeija taisteli brittien kanssa, ja 
lopulta Venäjän sisällissota levisi koko 
Karjalaan. Vienalaiset puolestaan ehti-
vät tuona aikana tavoitella autonomiaa, 
havitella liittymistä Suomeen ja täyttä 
itsenäisyyttä Ison-Britannian suojeluk-
sessa. Aikamoinen soppa takametsien 
mailla.

Vaara etenee kronologisesti aloit-
taen vuoden 1917 vallankumouksista 
ja kirjaten kuukausittain eri tapahtu-
mia hengästyttävän yksityiskohtaisesti. 
Brest-Litovskin rauhansopimus maa-
liskuussa merkitsi taitetta, johon liittyi 
kiinteästi saksalaisten Suomeen tulo 

huhtikuussa 1918. Länsivaltojen int-
ressissä oli saada Venäjä pysymään 
sodassa, siksi Muurmannin brittijoukot. 

Pelkistäen Homasen isäntä toteaa 
Samuli Paulaharjulle huhtikuussa 
1918: ”A kumpi puoli on oikea. Me 
ollah puolueettomia. Te sanotta näin, 
a hyö sanoo näin.”

Vaara valottaa eri osapuolien poik-
keavia intressejä. Saksan tavoitteena oli 
ensisijaisesti estää uuden itärintaman 
syntyminen, joten bolševikkihallinnon 
syrjäyttäminen ei kuulunut tuohon vi-
sioon. Näin Mannerheimin ajatus mo-
narkian palauttamiseksi Venäjälle ja 
valkoisen Suomen johtajien unelma 
Itä-Karjalan liittämisestä oli Saksan 
kannalta merkityksetön. 

Brittien kannalta huolestuttava oli 
ajatus siitä, että Muurmanni joutuisi 
saksalaisten haltuun. Sotakabinet-
ti hyväksyi interventiosuunnitelman 
toukokuussa 1918, ja britit ottivat 
Vienanmeren rannikon hallintaan-
sa kesäkuussa. Tästä sisuuntuneena 
bolševikkihallitus lähetti saksalaisten 
vaatimuksesta ultimaatumin Isolle-Bri-
tannialle vaatien poistumista sotatoi-
mien uhalla. Punaupseeri Spiridonov ja 
brittikenraali Maynard ottivatkin sitten 
henkisesti mittaa toisistaan Kantalah-
den asemalla.

Hieman myöhemmin Au-
nuksen Karjalassa puhkesi nä-
länhätä, ja talonpojat nousivat 
kapinaan bolševikkeja vastaan. 
Eri kansankokoukset lähettivät 
Suomen hallitukselle pyyntöjä 
liittää Aunuksen pitäjät Suo-
meen. Senaatti, pelätessään 
avointa sotaa Venäjää vastaan, 
antoi puolittaisia ja vältteleviä 
vastauksia. Sosiaalivallanku-
mouksellisten ja bolševikkien 
lopullinen välienselvittely Kar-
jalassa keskikesällä 1918 päättyi 
jälkimmäisten voittoon ja rautai-
seen otteeseen.

Suomessa lyhyen mutta veri-
sen sisällissodan päätyttyä maa 
oli valtionhoitaja Svinhufvudin 
ja Paasikiven johtaman senaatin 
hallinnassa. Paasikiven mielestä 
Suomi oli sidottava mahdolli-
simman tiukoin sitein Saksaan, 
johtavaan sotilasmahtiin. Hän 
ei luottanut Venäjän antaman 

itsenäisyyden tunnustamisen pitävän. 
Paasikiven profetia hänen tuon 

ajan kirjeessään tuli ikävästi todeksi 
kaksikymmentä vuotta myöhemmin: 
”Venäjän puolelta tulee hyökkäys aika-
naan yhtä varmasti kuin syksy ja talvi 
seuraavat kesää.” Näin Itä-Karjalan 
kysymys oli kytköksissä sekä Suomen 
valtiomuotokamppailuun että maan 
ulkoisen aseman määrittelyyn koko 
kesän ja syksyn ajan vuonna 1918.

Entä Karjala sitten? Vaara toteaa 
lopuksi, että vuodesta 1922 lähes 
seitsemänkymmentä vuotta kestänyt 
neuvostovalta opetti karjalaisille, ettei 
bolševikkipuolueen julistus pienten 
kansojen itsemääräämisoikeudesta 
koskenut kaikkein pienimpiä kanso-
ja. Eikä varsinkaan niitä, jotka eivät 
halunneet omaksua Leninin teorioita 
näistä oikeuksista.

Pekka Holopainen
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Hakuteos suomalaisista ohjesäännöistä
Petteri Leino
Suomalaiset sotilaskäsi-
kirjat ja ohjesäännöt 
vuoteen 1944 saakka
Antikvariaatti Pufendorf 
2019
Sivuja 128
ISBN 978-952-94-1561-8

On myönnettävä, että 
nuoruudessa tuli suh-
tauduttua hieman vä-

hättelevästi Puolustusvoimien 
ohjesääntöihin. Reippaissa 
jääkärijoukkojen taisteluharjoi-
tuksissa taktisia periaatteita ei 
suuremmin etukäteen vatvottu. 
Saatu tehtävä toteutettiin par-
haalta tuntuvalla tavalla ja vasta 
tavoitteessa katsottiin, mitä oli 
lopputulos. Ohjesääntöjä pidet-
tiin järjen korvikkeena, ja niille 
uskottiin olevan käyttöä vain 
sota koulujen teoriakokeissa. 

Varttuneempana valkeni, että to-
dellisuudessa taktiset ohjesäännöt 
ovat yksi armeijan toiminnan perus-
pilareista. Ei ole sattumaa, että jokaisen 
Suomen itsenäisyyden aikana käydyn 
sodan jälkeen yksi nopeimmin käynnis-
tetyistä asioista on ollut ohjesääntöjen 
ajantasaistaminen. Pelkällä ohjesään-
töjen ulkoluvulla ei taistelussa tietysti 
pärjätä, mutta vasta perusmenetelmien 
hallinta antaa todelliset mahdollisuu-
det niiden luovalle soveltamiselle. On 
mahdotonta edes kuvitella aselajien 
yhteistoiminnan onnistuvan ilman yh-
denmukaista nuotitusta.

Bibliofiilien seura ry:n puheenjoh-
taja ja antikvaarinen kirjakauppias Pet-
teri Leino on tehnyt ansiokkaan työn 
luetteloidessaan kaikki – tai ainakin 
lähes kaikki – Suomessa julkaistut so-
tilasohjesäännöt, -käsikirjat, -oppaat ja 
-ohjeet vuoteen 1944 saakka. Biblio-
grafian painopiste on itsenäisyyden 
ajassa, mutta mukana on myös tietoa 
sekä Ruotsin vallan että Suomen suu-
riruhtinaskunnan ajan ohjesäännöistä. 

Ensimmäiset harjoitusvihkoset 
suojeluskuntien ja valkoisen armeijan 
kouluttamiseksi, kuten Voima 1906 ja 
Vapaajoukkojen ohjesääntö, laadit-

tiin vapaussodan alla. Ensimmäise-
nä ohjesääntönä voidaan puolestaan 
pitää jääkärien Saksassa kirjoittamaa 
viisiosaista teosta Suomalainen soti-
laskäsikirja, jonka sisältö oli koottu 
saksalaisista maailmansotaa edeltäneen 
ajan lähdeteoksista. 

Itsenäisyyden ensimmäisinä vuo-
sikymmeninä sotaväen virallisten 
ohjesääntöjen kirjoittamista vaikeutti 
kotimaisten sotataidon osaajien puute. 
Ylimmän tason Kenttäohjesäännön 
kirjoittajiksi ehdotettiin muun muassa 
kapteeneja Viljo Tuompo ja Kustaa 
Tapola. Kuten tiedämme, molemmat 
olivat kelpo upseereja, mutta – ”ar-
meijan taktillisen uskontunnustuksen”, 
kuten yleisesikunnan päällikkö kenraa-
limajuri Oscar Enckell kenttäohjesään-
töä nimitti – kirjoittamista vuonna 1923 
saattoi vaikeuttaa se, ettei kumpikaan 
heistä ei ollut vielä ehtinyt käydä edes 
Sotakorkeakoulua.

Bibliografian mukaan 1920–1930- 
luvuilla painettiin viitisensataa sotilas-
julkaisua. Niistä noin puolet näyttää 
olleen yleisesikunnan tai puolustus-
ministeriön virallisia tuotteita. Loput 
olivat aktiivisten upseerien – kuten 
vaikkapa Paul von Gerichin ja Karl 
Adaridin – yksityishankkeita, joita 

kirjoittajat hyvällä onnella saivat 
myytyä myös sotaväen yleiseen 
käyttöön. Määrä ei täysin kor-
vannut laatua, sillä vuosikym-
menen vaihteessa kirjoitetut 
kenttä- ja jalkaväkiohjesäännöt 
ehtivät valitettavasti jo osittain 
vanhentua ennen talvisodan 
alkua.

Talvisodan alla ohjesääntöjen 
puutteita paikattiin Päämajassa 
nopeasti laadituilla ohjeilla, joita 
annettiin muun muassa panssa-
rintorjunnasta ja ilmatorjunnasta. 
Sodan aikana kokemukset vihol-
lisen toiminnasta välitettiin rin-
tamajoukolta toiselle Päämajan 
Taktillinen opas -julkaisusarjan 
kautta. Tässä käsiteltävän kirjan 
tiedoista poiketen niitä julkais-
tiin kymmenen sijasta kaikkiaan 
kaksitoista.

Talvisodan päätyttyä ken-
raaliluutnantti Hugo Östermanin 
johtama toimikunta asetti tavoit-
teekseen ajantasaistaa kaikki 

tärkeimmät sotaväen ohjesäännöt. 
Jatkosota kuitenkin keskeytti työt, ja 
määräyksiin ehdittiin tehdä vain välttä-
mättömimmät uusista kokoonpanoista 
ja aseistuksesta johtuvat tarkennukset.

 Asemasotavaiheessa Österman 
ehdotti jälleen ohjesääntöjen taktiikan 
ajantasaistamista vedoten puna-armei-
jan suuhyökkäystaktiikkaan tehtyihin 
muutoksiin. Hanke ei kuitenkaan 
saanut ylipäällikön suostumusta. Ki-
rurgin veitsen sijasta taktiikan kehittä-
misessä turvauduttiin jälleen laastariin 
eli Päämajan tilapäisohjeisiin. 

Petteri Leinon bibliografia on it-
senäisyyden ajan suomalaisen sotatai-
don tutkijalle hyvin tarpeellinen avain 
vanhojen ohjesääntöjen maailmaan. 
Näin kattavaa luetteloa aiheesta ei 
ole aiemmin tehty, vaan harrastaja on 
joutunut kaivamaan tietoja mitä moni-
naisimmista kirjastojen hakuohjelmista 
ja Kansallisarkiston vanhoista soti-
laskirjallisuusluetteloista. Muutamat 
oiko lukuvirheet lienevät korjattavissa 
ennen teoksen seuraavaa painosta.

Hannu Liimatta
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heimin kaukonäköinen poliittis-strate-
ginen ajattelu näissä suunnitelmissa. 

Vuonna 1943 Erfurth joutui hen-
kisesti ponnistelemaan sen tosiasian 
kanssa, että Saksa voi hävitä sodan. 
Tilannetta eivät helpottaneet speku-
laatiot siitä, että Suomi irtautuisi so-
dasta. Voimat alkoivat olla lopussa, ja 
kyynisesti hän totesikin päiväkirjassaan 
25. heinäkuuta1943: ”Se, että yleinen 
käsitys tilanteesta oli Berliinissä hyvin 
optimistinen, oli tietysti odotettavissa.” 

Jatkuvaa hoidettavaa läpi vuosien 
tuotti myös yhteinen sotiminen Poh-
jois-Suomessa. Milloin hyökkäykset 
eivät tyrehtyneet, huolto ollut vaikeuk-
sissa korpisodassa tai joukkojen alis-
tussuhteita jouduttu perkaamaan, 
silloin voimakastahtoiset kenraalit rii-
taantuivat keskenään, ja riitojen selvit-
telyissä yhteyskenraali joutui olemaan 
välimiehenä. 

Hitlerin yllätysvierailu Mannerhei-
min 75-vuotissyntymäpäiville 4. kesä-
kuuta 1942 valmisteluineen saa kirjassa 
paljon lisävalaistusta. Lyhyellä palo-
ajalla ja pakosta melko improvisoidusti 
toteutettu syntymäpäivän vietto sujui 
lopulta karun tyylikkäästi ja riskeistä 
huolimatta onneksi turvallisesti. 

Toinen kiinnostava päivämäärä kir-
jassa on 3. helmikuuta 1943. Tuolloin-

Pekka Visuri, toim.
Waldemar Erfurth, 
Sotapäiväkirja 1942–1943
Docendo 2018
Sivuja 528
ISBN 978-952-291-538-2

Dosentti Pekka Visuri on 
tehnyt suuren savotan 
suomentaessaan ja toi-

mittaessaan jalkaväenkenraali 
Waldemar Erfurthin sotapäivä-
kirjat kirjasarjaksi. Nyt käsillä 
oleva teos on sarjan keskimmäi-
nen osa. Aiempina osina on jul-
kaistu Saksan kenraali Suomen 
päämajassa 1941, Saksalais-
suomalainen yhteistyö Waldemar 
Erfurthin sotapäiväkirjan valossa 
(2017) sekä Erfurthin Sotapäivä-
kirja vuodelta 1944 (2014), jonka 
uusintapainokseen Visuri kirjoitti 
uuden johdannon kuten muihin-
kin teoksiin. Ensipainos vuonna 1954 
oli professori Eino E. Suolahden suo-
mentama.

Kun Erfurth aloitti sotapäiväkirjan 
pidon heti jatkosodan alussa, sen oli 
tarkoitus toimia yhteyskenraalin virka- 
arkistona, johon Erfurth päivittäin 
muistiinpani tapahtumia, keskusteluja, 
vierailuja, tilanteen arviointeja, tehtyjä 
päätöksiä ja operatiivisia asioita. Ne 
olivat tavallisesti vähintään ”henkilö-
salaisia”. 

Tämänkaltainen analyyttinen ra-
portointi ei ollut Erfurthille mitenkään 
vierasta. Hän oli suorittanut filosofian 
tohtorin tutkinnon toisen maailman-
sodan alla vuonna 1939 jäätyään sitä 
ennen jo vuonna 1931 kenraaliluut-
nanttina Reichswehrin reserviin.

Vuonna 1942 rintamatilanteen 
vakiinnuttua asemasodaksi yhteys-
kenraalin agendalla oli suomalaisten 
halukkuus ja mahdollisuudet jatkaa 
hyökkäysoperaatioita, joista tärkeim-
pinä olivat Leningradin valtaamiseen 
ja Muurmannin radan katkaisuun täh-
täävät operaatioajatukset. Niistä niin 
sanottu Sorokka-suunnitelma valmis-
tuikin toteuttamista vaille valmiiksi. 
Erfurthille tuli kyllä selväksi Manner-

han tiedustelupäällikkö, eversti 
Aladár Paasonen piti Suomen 
ylimmälle poliittiselle ja sotilas-
johdolle tilannekatsauksen, jonka 
lopputulemana hän totesi Stalin-
gradin tappion jälkeen Saksan hä-
vinneen sodan. Erfurth noteeraa 
tapahtuman, mutta päiväkirjaan 
ei ole päätynyt tarkempia kom-
mentteja tästä tilaisuudesta, kuten 
ei olisi pitänytkään.

Emme voi varmasti tietää, 
mitä Erfurth sotatalven seuratessa 
toistaan merentakaisessa Suomes-
sa tykönään ajatteli, mutta suoma-
laista sotilasta ja Suomea hän ei 
väsy ylistämästä. Voi olla, ettei 
hän Mikkelin Päämajan kosmo-
poliittia ilmapiiriä trahteerauksi-
neen Johtajan Päämajan liepeillä 
hosumiseen vähästä kummasta 
olisi vaihtanutkaan.

Erfurthilla oli siis nykyter-
mein riittävästi tunneälyä, jolla 

hän osasi ottaa oman paikkansa Pää-
majassa. Taustalla luonnollisesti olivat 
Erfurthin pitkä kokemus monilla elä-
mänaloilla. Merkityksetön seikka ei 
ole sekään, että hänellä oli Päämajan 
kenraalien keskuudessa hyvää senio-
riteettia – Erfurth oli syntynyt vuonna 
1879 – ja vain itse Mannerheim oli 
häntä iältään vanhempi. 

Mielenkiintoista on sekin, että 
Erfurthin läheisimmäksi keskustelu-
kumppaniksi Päämajan kenraaleista 
nousi Heinrichs eikä suinkaan Airo. 
Yhteydenpito jatkui pitkälle sotien 
jälkeenkin. Ehkä tämä meni kirjoitta-
mattoman työjärjestyksenkin mukaan 
oikein, mutta myös henkilökemioilla 
on merkityksensä.

Jussi Ylimartimo

Sotilasdiplomatiaa Päämajassa
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Kasvatus ekokriisin aikakaudella
Veli-Matti Värri 
Kasvatus ekokriisin aika-
kaudella
Vastapaino 2018
Sivuja 186
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Professori, filosofi ja Maan-
puolustuskorkeakoulun 
eettisen kasvatuksen do-

sentti Veli-Matti Värri on jatkanut 
ansioitunutta kirjallista tuotanto-
aan. Hänen edellisestä kirjastaan, 
väitöskirjapohjaisesta Hyvä kasva-
tus – kasvatus hyvään: dialogisen 
kasvatuksen filosofinen tarkastelu 
erityisesti vanhemmuuden näkökul-
masta, on otettu jo viides painos, 
joten kirja on saanut runsaasti lu-
kijoita. 

Värriä siis luetaan, vaikkei 
hänen filosofinen tekstinsä ole 
kaikkein helppolukuisinta. So-
tatieteiden tekijät, opiskelijat ja 
harrastajat ovat aiemmin voineet 
tutustua Värrin tulkintoihin esimer-
kiksi emeritusprofessori Jarmo Toiskal-
lion juhlakirjassa tai toimittamassani 
Asevelvollisuuden tulevaisuus -kirjassa.

Kauan odotettu Värrin uusin kirja 
näyttää iskevän aikamme ytimeen, sillä 
se valittiin verraten suuren medianäky-
vyyden saattelemana vuoden tiedekirja 
2018 -finalistiksi. Värrin urapolku kas-
vatustieteen professoriksi on kulkenut 
nuorisotyön ja sosionomiopintojen sekä 
kokemansa filosofisen herätyksen kautta 
kasvatusfilosofiksi. Kenties tästä valta-
virtakasvatustieteiden ulkopuolisuudesta 
osaltaan versoaa kirjassa ilmenevä kri-
tiikki.

Värri on työurallaan kehittänyt itse-
ään paitsi sekä filosofina että kasvatus-
tieteilijänä myös opettajankoulutuksessa. 
Hän on johtanut useita vuosia Tampereen 
yliopiston opettajankoulutuslaitoksen 
Hämeenlinnan yksikköä. Värrin kritiikki 
suomalaista kasvatusta ja opetusta, opet-
tajankoulutusta ja yhteiskuntaa kohtaan 
kumpuaa myös filosofian ja kasvatus-
tieteiden ulkopuolisista käytännön ko-
kemuksista ja näkemyksistä.

PISA-menestyksen myötä Suomi on 
profiloitunut kasvatuksen ja opetuksen 

mallimaana. Värrin hengessä sopiikin 
kysyä, millaista pedagogiikkaa olemme 
maailmalle viemässä. Juuri tähän hyvyy-
den ja erinomaisuuden myyttiin Värrin 
kirja tarjoaa puhuttelevia näkökulmia. 

Värri leimaa aikakautemme eko-
kriisin ja antroposeenin sekä kilpailu-
talouden aikakaudeksi. Pelkistettynä 
voidaankin sanoa, että modernina ja 
jälkimodernina aikana osin jo keskuu-
teemme rakentuneita globaalipaikallisia 
ongelmia ei voida välttämättä ratkaista 
nykyisillä välineillä. Uusi aikakausi tar-
vitsee uudenlaisia välineitä sekä esimer-
kiksi ekofilosofiaa ja kasvatusta. 

Filosofina Värri asemoituu aka-
teemikko Georg Henrik von Wrightin 
elämäntyön jatkajaksi, kuten kirjaa lu-
kevat voivat huomata. Värrin tulkinnan 
mukaan antiikin kasvatusajattelusta, 
kristillisyydestä ja valistuksen filo-
sofiasta olemme saaneet perinnöksem-
me näkemyksen, jonka mukaan yksilö 
kehittyy kohti täydentyvää ihmisyyttä 
hyvän ihmisyyden ollessa kasvatuksen 
ihanteellinen päämäärä. 

Värrin meriitiksi voidaan kiteyttää 
se, että kun aikanaan von Wright oli 
nostamassa esille syviä ongelmiamme, 

ongelmien lisäksi Värri esittää 
perusteltuja pedagogisia ratkaisu-
ja niihin.

Maapallollisista kasvun rajois-
ta, jo 1970-luvun alkupuolelta alka-
neesta ylikulutuksesta ja vaikkapa 
varsin huolestuttavasta maailman 
tilasta ei soisi kenenkään, ei aina-
kaan sivistyneen ihmisen, vasta 
nyt yllättyvän. Kansalaisuutemme 
on pelkistynyt kuluttajuudeksi, ja 
talous on sanellut muille yhteiskun-
nallisille käytännöille pelisäännöt 
pärjätäksemme kilpailussa maa-
ilman parhaan tittelistä. Siinä si-
vussa on saatu, mitä on mitattu, 
on menestytty ja tultu palkituksi, 
mutta sellaisin seurannaisvaiku-
tuksin, jotka ovat nyt kääntämäs-
sä hyvinvointia pahoinvoinniksi ja 
turvallisuutta turvattomuudeksi. 

Kuten Värrin teoksesta 
saamme huomata, hänen tekstinsä 
asemoituu varsin vahvasti osaksi 
sotilaspedagogista ja samalla so-
tatieteellistä tutkimusta. Tulkin-
nassaan Värri tuo toistuvasti esille 

meidän kaikkien toimintakyvyn ja eri-
tyisesti globaalin eettisen toimintakyvyn 
merkittävyyden. 

Värrin teoksen parissa on viisasta 
pohtia, missä määrin meitä motivoivat 
muut kuin egoistiset ja hedonistiset mo-
tiivit. Missä määrin sinua, ja meitä, voi-
sivat motivoida yhteisölliset ja ekoistiset 
päämäärät? 

Jos, kuten esimerkiksi Värri kirjas-
saan toistuvasti väittää, irti kytkeytynyt 
luontosuhde ja ylikulutus ovat eräitä 
keskeisiä syitä ekokriisille, ketkä sitten 
tähän ylikulutukseen syyllistyvät? Va-
litettavasti me suomalaiset olemme 
keskimäärin maailmanmestareita myös 
ylikulutuksessamme. 

Onneksi Värri tuo teoksessaan esille 
kasvatukselle keskeisiä toivon näkö-
kulmia ja merkityksiä. Ihmisellä on 
evoluution myötä kehittynyt keskeinen 
vahvuus: kyky toimia toisin eli kenties 
käytännöllisesti viisaammin kuin aiem-
min. Tässä suhteessa Värriä kannattaa 
lukea myös tuoreiden vapaan tahdon 
filosofointien ja vaikkapa Roslingien 
Faktojen maailman rinnalla.

Juha Mäkinen
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Kirjalöytöjä hyllystäni  
– klassikko jo aikalaisten silmissä

Valter Nordgren 
Vihollisen taktiikasta ja 
omista vastatoimenpiteistä
Toimittaneet Mikko Karja-
lainen ja Hannu Ahtinen
Maanpuolustuskorkeakoulu 
2018
Sivuja 104
ISBN 978-951-25-3055-7

Maanpuolustuskorkea-
koulu toimi aikanaan 
ennakkoluulottomasti 

ja kaukaa viisaasti lanseeratessaan 
Suomalaisen sotataidon klassikot 
-julkaisusarjan, josta sittemmin on 
muodostunut jokavuotinen ja aina 
varsin myönteinen lukukokemus. 

Sarjan seitsemännen ja tam-
mikuussa julkaistun kirjan runko-
na toimii everstiluutnantti Valter 
Nordgrenin ennen julkaisematon 
aikalaiskäsikirjoitus talvisodan tak-
tiikasta. Kirja on kaikille klassikot-
sarjan lukijoille varmasti odotettu, ja 
sen lukeminen palkitsee jälleen vuoden 
odotuksen. 

Julkaisu laajentaa ja selittää ke-
väällä 1941 valmistunutta Nordgrenin 
alku peräistä käsikirjoitusta, joka oli yksi 
ensimmäisiä talvisodan taktillisia koke-
muksia sekä suomalaista ja venäläistä 
taktiikkaa laajasti arvioinut pienoistutki-
mus. Talvisodan kuluessa Päämajan kou-
lutusosaston taktillinen toimisto keräsi 
tietoja ja julkaisi Taktillisia oppaita, 
joiden tarkoitus oli ohjeistaa kenttäar-
meijan joukkoja sodan aikana saaduista 
taktisista kokemuksista. 

Oppaat olivat salaisia, mutta oh-
jeistuksen mukaan ne tuli hetimmiten 
saattaa joukoille ”huomioonotettavaksi 
taistelutoiminnassa ja koulutuksessa”. 
Sodan aikana julkaistiin kaikkiaan  
yksitoista taktillista opasta. 

Toisesta taktillisesta oppaasta lähtien 
kirjasen loppuun lisättiin myös kehotus 
sotakokemusten keräämisestä kaikille 
joukoille. ”Lähettäkää nopeasti tiedot 
taisteluissa saamistanne kokemuksista, 
tehokkaiksi havaituista taistelumenetel-

mistänne, vihollisen taktiikasta ja aseis-
tuksesta sekä omista taisteluväline- ym. 
keksinnöistänne Päämajan koulutusosas-
ton taktilliselle toimistolle kaikkien jouk-
kojemme tietoon saatettavaksi yhteisen 
päämäärän hyväksi.” 

Talvisodan jälkeen kokemusten ke-
räystyötä jatkettiin, sillä puolustuskyvyn 
kehittämistä piti jatkaa varauduttaessa 
Neuvostoliiton mahdolliseen uuteen 
hyökkäykseen. Kukapa muukaan kuin 
Päämajan taktillisen toimiston päällikkö 
sotakokemuksien vastuullisena kerääjä-
nä olisi ollut parempi laatimaan koke-
muksista koosteen tulevan sodan varalle.

Nordgrenin koostaman kirjoituksen 
arvo oli tulevaisuutta tarkasteltaessa 
erittäin suuri, sillä välirauhan aikana 
kenttäarmeijan suorituskykyä kos-
keva kehitystyö ulotettiin joukkojen 
uudelleen organisointiin ja kouluttami-
seen. Tällöin myös vihollisen taktiikkaa 
ja omia vastatoimenpiteitä sotakoke-
muksiin nojautuen pohdittiin entistä 
vakavammin. 

Talvisota oli antanut todellisuuspoh-
jaa ja osoittanut taktiikan ratkaisevan 
merkityksen osana laajempaa sotataidol-

lista osaamista. Yleisiin taktisiin 
periaatteisiin tehtiin talvisodan 
jälkeen lukuisia kehitysehdotuk-
sia. Sotakokemusten kerääminen 
oli osa tärkeää välirauhan aikais-
ta kehitystyötä, jota jatkettiin ja 
jonka tuloksia hyödynnettiin jat-
kosodan aikana. 

Kirjan rakenne, jäsentely ja 
ulko asu noudattavat sarjan va-
kiintunutta linjaa. Sotataidon lai-
toksen johtajan lukijalle-osuuden 
jälkeen Nordgrenin alkuperäiskir-
joitusta selittävät ja täydentävät 
kolme erillisartikkelia kirjan 
alussa. 

Apulaisprofessori Mikko 
Karjalainen valottaa taitavas-
ti Valter Nordgrenia henkilönä 
tuoden kirjaan henkilöhistorian 
avulla syvyyttä ja aikalaiskuvaa. 
Eversti evp, sotatieteiden tohtori 
Hannu Liimatta avaa ansiokkaas-
ti Päämajan taktillisen toimiston 
roolia sotakokemusten kerääjänä. 
Kapteeni, sotatieteiden tohtori-

opiskelija Erik Stenström puolestaan 
arvioi Valter Nordgrenin ja Y. A. Järvisen 
henkilöiden kautta taktiikan kehitystyötä 
1930-luvulta aina talvisotaan saakka. 

Kirjan kokonaisuutta tarkastellen 
yksi vahvuuksista piilee nimenomaan 
erillisartikkelien tuomassa syvyydessä 
sekä aiheen sisältöön että alkuperäis-
tekstin kynänpitelijään eli Valter Nord-
greniin. 

Jokaiselle lukijalle jää oma mahdol-
lisuutensa analysoida, onko Nordgrenin 
teksti klassikkoainesta. Itse pidin Nord-
grenin viileän asiapitoisesta, taktiikan 
perusteisiin pureutuvasta ja analyytti-
sestä koosteesta niin paljon, että luokit-
telen tämän kirjan kuuluvaksi jokaisen 
suomalaisen upseerin peruslukemistoon 
ja siten myös operaatiotaidon klassikoi-
den sarjaan. Sotataidon klassikot -sarjan 
lukijat jäävät varmuudella ja suurella 
mielenkiinnolla odottamaan, millainen 
on seuraavaksi julkaistava klassikkoteos.

Marko Palokangas
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Edunvalvontavaltuutuksesta  
ja ikääntymisen ennakoinnista

Edunvalvontavaltuutettu vai 
edunvalvoja – merkittävä ero

Lähes viikoittain törmään erilaisiin kir-
joituksiin edunvalvontavaltuutuksesta. 
Ja hyvä niin – kyseessä on mielestäni 
ainoa asiakirja, joka jokaisen meistä 
tulisi laatia – ikään katsomatta. 

Laki edunvalvontavaltuutuksesta 
tuli voimaan reilut 11 vuotta sitten. 
Laki säädettiin, koska nähtiin tarpeel-
liseksi, että voimme etukäteen mää-
rätä, kuka asioitamme hoitaa, mikäli 
tulemme itse kykenemättömiksi niitä 
hoitamaan. 

Edunvalvontavaltuutuksella on 
myös mahdollista välttää edunvalvo-
jan määrääminen. Perin harmillisesti 
lainsäätäjän termistö on samankaltai-
suudessaan harhaanjohtavaa. Edun-
valvojan toimintaa valvoo aktiivisesti 
maistraatti ja edunvalvojan on muun 
muassa pidettävä kirjaa päämiehen-
sä varoista ja veloista sekä annettava 
vuosittain maistraatille vuositili pää-
miehensä omaisuuden hoitamisesta. 

Lisäksi tietyt toimet vaativat aina maist-
raatin luvan. 

Voidaan siis kärjistää, että määrää-
mällä edunvalvontavaltuutetusta itse 
asioitamme hoitaa tarvittaessa itse valit-
semamme luottohenkilö, joka voi hoitaa 
asioitamme huomattavasti vähemmällä 
säätelyllä ja valvonnalla kuin maistraatin 
tai käräjäoikeuden määräämä edunval-
voja. Edunvalvojan toiminnasta syntyy 
myös suoria kuluja muun muassa lupien 
hakemisesta sekä vuositilien tarkasta-
misesta.     

Edunvalvontavaltakirjan 
sisällöstä

Tässä artikkelissa ei ole mahdollista 
tarkastella edunvalvontavaltakirjan si-
sältöä yksityiskohtaisesti. Asiasta on 
kirjoitettu monia, varsin selkeitä kirjoja 
ja oppaita ja hyviä sivustoja, joilla edun-
valvontavaltuutukseen voi tutustua. Niitä 
on saatavilla muun muassa maistraatin 
verkkosivuilla, verkkosivuilla oikeus.fi 
sekä Muistiliiton verkkosivuilla.   

Yksinkertaisimmassa muodossaan 
edunvalvontavaltuutuksessa määrätään 
usein siitä, että edunvalvontavaltuutetun 
tulee huolehtia valtuuttajan taloudelli-
sista sekä henkilöä koskevista asioista, 
mukaan luettuna terveyden- ja sairaan-
hoidosta. 

Määräyksiä voidaan antaa monesta 
muustakin asiasta, ja erityisen tarkasti 
määräykset tulee antaa, mikäli valtuutta-
jalla on liiketoimintaa tai varallisuus on 
niin mittava, että on mielekästä tehdä ve-
rosuunnittelua, jonka tulee jatkua, vaikka 
valtuuttaja tulisi itse kykenemättömäksi 
toteuttamaan tehtyä suunnitelmaa.    

Valtuuttajan tulee pohtia, kenet hän 
valtuuttaa asioitaan hoitamaan sekä 
mielellään nimetä myös vara- ja tai 
toissijainen valtuutettu siltä varalta, että 
valtuutettu tulisi joko lyhytaikaisesti tai 
pitkäaikaisesti estyneeksi hoitamaan 
tehtäviään. Valtuutetun tulee antaa suos-
tumus tehtävään. Suullinen suostumus 
on riittävä. Valtuutettua henkilöä poh-
tiessaan tärkeää on, että valtuutettu on 
kykenevä hoitamaan tehtävää. Henkilö, 
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jolla on luottohäiriömerkintä, katsotaan 
kykenemättömäsi hoitamaan tehtävää. 

Edunvalvontavaltuutus sisältää 
ilman eri määräystäkin oikeuden myydä 
tarvittaessa päämiehen irtainta omai-
suutta. Omaisuuden myymiseen ei siis 
tarvita maistraatin lupaa. Valtuutettu 
ei kuitenkaan saa myydä päämiehensä 
kiinteää omaisuutta, ellei sen myymi-
seen nimenomaisesti ole annettu lupaa 
edunvalvontavaltuutuksessa. 

Vaikka edellä suosittelinkin verkko-
sivuja, joilla edunvalvontavaltuutukseen 
voi tutustua, kaikille sopivaa malliasia-
kirjaa ei ole olemassa. On aina poh-
dittava tilannekohtaisesti, mikä sisältö 
valtuutukselle annetaan ja vähintäänkin 
tarkastuttaa asiakirja lakimiehellä. On 
muun muassa huomioitava ehkä aikai-
semmin tehty testamentti: se voi käydä 
täysin merkityksettömäksi, mikäli val-
tuutettu on esimerkiksi myynyt asunto-
osakkeen, joka on testamentissa määrätty 
jollekin taholle. 

 Asiakirja tulee päivätä ja allekirjoit-
taa asianmukaisesti ja erityistä huomiota 
tulee kiinnittää siihen, etteivät todistajat 
saa olla esteellisiä.

Edunvalvontavaltuutuksen 
vahvistaminen ja voimaantulo

Luonnollisestikin jokainen meistä 
toivoo, että kykenemme itse hoitamaan 
omat asiamme loppuun sakkaa ja laa-
dittu edunvalvontavaltuutus on tehty 
turhaan. Valitettavan harvoin näin on-
nellisesti kuitenkaan käy. 

Mikäli valtuutuksen tehnyt henki-
lö tulee kykenemättömäksi hoitamaan 
asioitaan, tulee valtuutetun pyytää 
maistraatilta edunvalvontavaltuutuksen 
vahvistamista. Hakemuksen liitteeksi 
tulevat alkuperäinen valtuutus sekä pe-
riaatteessa aina lääkärintodistus, jossa 
lääkäri toteaa, että edunvalvontavaltuus 
tulee vahvistaa. Valtuutus tulee voimaan 
vasta, kun maistraatti on sen vahvistanut.  

Ongelmakohtia

Olen eri maistraattien kanssa tekemisis-
sä viikoittain. Samat ongelmat nousevat 
säännöllisesti esiin. 

Yksi suurimmista ongelmista on se, 
että suunnilleen samanikäiset puolisot 
määräävät toinen toisensa edunvalvon-
tavaltuutetukseen. Mikäli valtuutuksen 
vahvistaminen aktualisoituu, tapahtuu se 

mahdollisesti (ja toivottavasti) kumman-
kin ollessa jo iäkäs. Voidaan perustellusti 
kysyä, onko puolisolla, joka itsekin on 
jo iäkäs, tosiasiallisia mahdollisuuksia 
suoriutua tehtävästä, kun samalla arki-
elämässä on mahdollisesti tapahtumassa 
suuria muutoksia, kuten toisen puolison 
joutuminen pitkäaikaislaitoshoitoon? 
Olisiko sittenkin mielekkäämpää mää-
rätä valtuutetuksi itseä (huomattavasti) 
nuorempi henkilö, kuten oma lapsi?

Toisena suurena ongelmana maist-
raatti näkee sen, että edunvalvontaval-
tuutus on tehty liian myöhään. Näin 
tapahtuu, kun valtuutus laaditaan ja 
vain muutamia kuukausia myöhemmin 
jätetään maistraatille hakemus valtuutuk-
sen vahvistamiseksi. Mikäli kyseessä on 
muistisairas valtuuttaja, maistraatti suh-
teellisen herkästi katsoo, ettei valtuuttaja 
ollut oikeustoimikelpoinen enää valtuu-
tusta tehdessäänkään eikä valtuutusta ei 
vahvisteta. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää 
edunvalvojan hakeminen. 

Todettakoon kuitenkin, ettei muis-
tisairas ihminen ole automaattisesti ja 
välttämättä oikeustoimikelvoton, vaan 
hän voi laatia edunvalvontavaltuutuk-
sen vielä sairauden edettyäkin, mikäli 
hän kykenee itsenäiseen tahdonmuo-
dostukseen ja ymmärtää oikeustoimen 
merkityksen. Tällöin on kuitenkin aina 
syytä hankkia lääkärintodistus, jossa lää-
käri toteaa, että valtuuttaja on kykenevä 
asiakirjan laatimaan. 

Kolmantena suurena ongelmana 
maistraatti näkee sen, ettei valtuutuk-
sessa usein määrätä lainkaan tiedonsaan-
tioikeudesta. Edunvalvontavaltuutusta ei 
periaatteessa ole mielekästä jakaa mo-
nelle eri taholle, sillä se hankaloittaisi 
valtuuttajan asioiden hoitoa. Mikäli siis 
vaikka toinen lapsista on valtuutettuna, 
tulee tälle määrätä velvollisuus antaa esi-
merkiksi puolivuosittain elossa olevalle 
puolisolle sekä toisille lapsille selvitys 
siitä, miten valtuutettu on valtuuttajan 
asioita hoitanut. 

Neljäntenä ongelmana maistraatti 
näkee ilman asiantuntija-apua tehdyt 
valtuutukset, joiden sisältö on kirjattu 
epämääräisesti tai joissa on määrätty 
seikoista, jotka eivät asiakirjaan kuulu. 
Päiväysten, allekirjoitusten sekä todis-
tajien suhteen on myös usein ongelmia.

Lääketiede on kehittynyt niin paljon, 
että eliniänennusteemme on kohoaa jat-
kuvasti. Varjopuolena on dementoivien 
sairauksien jatkuva lisääntyminen. Koh-

taan jatkuvasti monenlaisia ongelmia, 
jotka johtuvat dementoivista sairauk-
sista. Jokainen, jonka lähipiirissä on tai 
on ollut muistisairautta sairastava ihmi-
nen, tietää, miten ikävästä sairaudesta 
on kyse. 

Taudinkuva toki vaihtelee, mutta 
yleistäen voidaan sanoa, että sairastu-
neelta puuttuu usein sairaudentunto ja 
jo tämä itsessään johtaa erinäisiin on-
gelmiin. Epäluuloisuus ja harhaluulot 
ovat yleisiä. Myös sairaalloinen saituus 
tai tuhlailevaisuus on yleistä. Kaiken 
kaikkiaan sairastuneen persoonallisuus 
muuttuu usein täysin. Ennen lämmin 
kodin hengetär muuttuukin esimerkiksi 
kielenkäytöltään karskiksi merimieheksi 
ja käyttäytyy aggressiivisesti jopa vierai-
ta ihmisiä kohtaan. 

Säännöllisesti näen ohjeita siitä, että 
alkuperäinen edunvalvontavaltuutus jä-
tetään valtuuttajan itsensä haltuun. Näin 
ei kuitenkaan pidä milloinkaan mene-
tellä! Muistisairas ihminen usein piilot-
taa tärkeiksi ja arvokkaiksi kokemiaan 
tavaroita tai papereita, ja lukuisat ovat 
ne kerrat, kun valtuutus on laadittu, 
mutta sitä ei löydy mistään. Toisekseen 
epäluuloinen ihminen hävittää helposti 
asiakirjan, jossa määrätään siitä, että 
hänen asioitaan hoitaa tarvittaessa joku 
muu kuin hän itse. Mutta kuten aiemmin 
kerroin, maistraatti vaatii alkuperäisen 
valtuutuksen voidakseen vahvistaa sen. 
Kopio asiakirjasta ei kelpaa.

Hoitotahto 

Edunvalvontavaltuutusta laadittaessa on 
hyvä pohtia omaan terveyden- ja sairaan-
hoitoonsa liittyviä seikkoja. Valtuutetun 
tehtävää helpottaa, mikäli olemme an-
taneet ohjeet esimerkiksi elvytyksestä 
sellaisessa tilanteessa, jossa on selvää, 
että elämä on hiipumassa ja esimerkiksi 
tehohoidolla elinaikaa voidaan pidentää 
päiviä, enimmillään muutamia viikkoja. 
Moni on vienytkin kirjallisen hoitotah-
tonsa terveyskeskukseen. 

Suosittelen kuitenkin tekemään hoi-
totahdon Omakantaan, jossa on oma 
kohtansa hoitotahdolle ja josta se on 
vaivattomasti terveydenhuollon ammat-
tilaisten käytettävissä siitä riippumatta, 
missä kaupungissa tai mihin vuorokau-
denaikaan asianosainen on hoidettava-
na. Hoitotahtoon on hyvä myös kirjata 
maininta edunvalvontavaltuutuksesta 
sekä edunvalvontavaltuutetun nimi sekä 
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yhteystiedot. Edunvalvontavaltuutetulle 
vastaavasti on syytä kertoa hoitotahdosta 
sekä sen sisällöstä.

  Tärkeiden asiakirjojen 
mappi

Aivoinfarkti tai sydänkohtaus – kum-
pikin tulee yleensä etukäteen varoitta-
matta. Vähintäänkin puolison maailman 
mullistuu, ja arki saa aivan uudenlaisen 
rytmin. 

Kovin usein varsinkin iäkkääm pien 
puolisoiden liitoissa työt perheessä ovat 
edelleen jakaantuneet ”miesten ja nais-
ten” tehtäviin. Usein miehen hoidetta-
vaksi on jätetty muun muassa autoon ja 
kodin remontteihin ja kunnostukseen 
liittyvät asiat, vakuutusasiat ja kovin 
usein myös pankkiasioiden hoito. Kun 
sitten yllättäen näiden asioiden hoita-
ja onkin ”poissa pelistä”, tulee muun 
kuormituksen lisäksi ”omaishoitajalle” 
suuri määrä uusia, usein pelottavaltakin 
tuntuvia asioita.  

Haastankin aina asiakkaani edunval-
vontavaltuutusta tai testamenttia laadit-
taessa pohtimaan, miten omat asiat on 
hoidettu. Ohjeistan kokoamaan niin sa-
nottujen tärkeiden asiakirjojen mapin. 
Sinne on hyvä kerätä tietoa esimerkiksi 
siitä, missä pankeissa on tilejä, missä yh-

tiössä vakuutukset ovat, kenellä kaikilla 
on avaimia kotiin ja/tai mökille, onko 
olemassa tallelokeroa, edunvalvontaval-
tuutusta tai testamenttia, missä asunto-
osakkeen osakekirja on. Entä aseet ja 
asekaapin tunnusluku? 

Haastan myös miettimään, mitä 
digitaaliselle aineistollemme tapahtuu, 
jos itse emme sitä enää käytä. Kenen 
hallussa ovat salasanat tai tunnusluvut 
ja kuka voi sulkea esimerkiksi sivustot 
Facebook-sivun? 

Omat hautajaistoiveet on myös 
hyvä kirjata, mikäli on pienintäkään 
epäilystä siitä, ettei perillisten tiedossa 
ole esimerkiksi toivetta hautaustavas-
ta. Kehotankin astumaan ulkopuolisen 
saappaisiin ja miettimään, mitä tämän 
olisi hyvä tietää elämästäsi, omaisuu-
destasi, terveydestäsi ja toiveistasi, jos 
joutuisi niistä yhtäkkiä huolehtimaan. 
Tärkeiden asiakirjojen mapin olemas-
saolosta tulee luonnollisesti informoida 
lähiomaisiaan.

Lopuksi

Työssäni näen mitä erilaisempia valta-
kirjoja, jotka on laadittu ikääntymistä 
silmällä pitäen. Tällaisten valtakirjojen 
sisältö, ja jopa lainmukaisuus, vaihtelee. 

Eri pankkiryhmät suhtautuvat hyvin 
eri tavalla tällaisiin itse tehtyihin valta-

kirjoihin, ja kovin usein törmäänkin 
siihen ongelmaan, ettei pankki hyväksy 
valtakirjaa, vaan vaatii itse laatimansa 
valtakirjakaavakkeen käyttöä. Myös 
esimerkiksi veroviranomainen ja Kan-
saneläkelaitos ovat kiristäneet huomatta-
vasti käytäntöjään valtakirjojen suhteen, 
ja ne edellyttävät usein asiointivaltuu-
tuksen antamista omilla sivuillaan tai 
vähintäänkin yksilöidyn valtakirjan 
toimittamista. 

Tässä artikkelissa on ollut mahdolli-
suus vain pintaraapaista ikääntymiseen 
liittyviä asioita. Toivon kuitenkin, että 
jokainen pohtisi omaa ikääntymistään 
ja käyttäisi muutaman hetken sen poh-
timiseen, kuka omia asioita tarvittaessa 
hoitaa ja miten ne hoidetaan.  

Kaisa Mähkä
Oikeustieteiden maisteri

Suomen Marsalkka Mannerheimin 
Kadettisäätiöllä ja Asianajotoimisto 
Lindell Oy:llä on vuodesta 2013 ollut 
oikeudellinen neuvontapalvelusopi-
mus. Sen perusteella Kadettikunnan 
jäsenille, heidän puolisoilleen ja peril-
lisilleen tarjotaan enintään tunnin kes-
tävä, maksuton oikeudellinen neuvonta 
perhe-, perintö-, henkilö- ja persoo-
nallisuusoikeuden alalta. Neuvonnasta 
vastaa pääasiassa Kaisa Mähkä.
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Constantem Decorat Honor
Kenraalimajuriksi
Pasi Pellervo JOKINEN  75.k 1.4.2019
Pekka Juhani TOVERI   69.k 4.6.2019

kontra-amiraaliksi
Markku Juhani HASSINEN 54.mek 21.3.2019

prikaatikenraaliksi
Kari Juhani NISULA  75.k 1.4.2019

lippueamiraaliksi
Tuomas Antero TIILIKAINEN  57.mek 4.6.2019

everstiksi
Harri Eerik KAUTIAINEN  74.k 4.6.2019
Ari Matti LAAKSONEN   78.k 4.6.2019
Vesa Markus MÄNTYLÄ   81.k 4.6.2019
Hannu Juhani TEITTINEN  76.k 4.6.2019
Jarmo Matias KESKINEN  75.k 4.6.2019
Jyri Juhani RAITASALO   78.k 4.6.2019

kommodoriksi
Marko Anssi P LAAKSONEN  77.k 4.6.2019
Misa Arvid KANGASTE   60.mek 4.6.2019

everstiluutnantiksi
Ilkka Petri HERRANEN  73.k 21.3.2019
Reijo Kalevi HAAPALAINEN  84.k 4.6.2019
Riku Jetro J HARTIKAINEN  84.k 4.6.2019
Janne Kristian JORTAMA   84.k 4.6.2019
Arjo Kristian KAARRE   78.k 4.6.2019
Lauri Kalevi KAJAVA   84.k 4.6.2019
Mikko Juhani KUOKKA   84.k 4.6.2019
Paavo Juhani KÄRNÄ   84.k 4.6.2019
Rami Tuomas LINDSTRÖM  86.k 4.6.2019
Sami Petteri LIUKKONEN  84.k 4.6.2019
Kimmo Mikael PISPA   84.k 4.6.2019
Janne Juhani PUKKILA   84.k 4.6.2019
Jussi Tapio PUUSTINEN   84.k 4.6.2019
Riku Juhana R RANTAKARI  84.k 4.6.2019
Lauri Aleksi RISSANEN   81.k 4.6.2019
Pasi Tapani TYYSTJÄRVI  75.k 4.6.2019
Mikko Sakari KAIPAINEN  73.k 4.6.2019
Pasi Petteri SIIVONEN   74.k  4.6.2019
Petri Tapani SANDBERG   83.k 4.6.2019
Jari Antero HEIKKINEN   73.k 4.6.2019
Timo Antero RONKAINEN  84.k 4.6.2019
Veli Jukka RAJALA   75.k 4.6.2019
Mikko Juhani RINNE-KANTO  78.k 4.6.2019
Mika Antero HELKOVAARA  77.k 4.6.2019
Lauri Tapio SUOMINEN   86.k 4.6.2019
Mikko Tapani TOMMISKA  86.k 4.6.2019
Tuomas Olavi ARAJUURI  84.k 4.6.2019
Kimmo Sakari SIRNIÖ   84.k 4.6.2019
Veli-Antti Jaakko HUOTARINEN 83.k 4.6.2019

Petri Tapani LEHTOLA  70.k 4.6.2019
Matti Juhani PITKÄNEN  70.k 4.6.2019

komentajaksi
Pekka Akseli SNELLMAN  83.k 4.6.2019
Kari Tapio TARVAINEN   67.mek 4.6.2019
Timo Kalevi KIRVESOJA  70.k 4.6.2019
Risto Tapani SUVIKAS  52.mek 4.6.2019

majuriksi
Eero Heikki Sakari AHTIAINEN 89.k 21.3.2019
Mikko Petteri KALLINEN 89.k 21.3.2019
Mikko Kalevi KAUPPILA  87.k 21.3.2019
Samuli Markus M MURTONEN 89.k 21.3.2019
Heikki Matias OJALA  90.k 21.3.2019
Otto Mikko MOILANEN   87.k 4.6.2019
Olli Juhani TEIRILÄ  87.k 4.6.2019
Ville-Tapio HUOPONEN   87.k 4.6.2019
Janne-Pekka KARTTUNEN  87.k 4.6.2019
Juha Pekka HAAPARANTA  92.k 4.6.2019
Miko Eero Ilari KETOLA   87.k 4.6.2019
Paul Ilari JAVANAINEN   92.k 4.6.2019
Janne Aulis VATTULAINEN  85.k 4.6.2019
Matti Henrik HEIKKILÄ   87.k 4.6.2019
Mikko Kalevi SORSAKIVI  87.k 4.6.2019
Tapio Ilmari YLI-NISULA  89.k 4.6.2019
Kimmo Kristian PAAVILAINEN  92.k 4.6.2019
Henri Mikael Juhani VORMISTO  89.k 4.6.2019
Jarno Olavi EVAKOSKI   87.k 4.6.2019
Miriam Alexandra HAUHIA  87.k 4.6.2019
Joni Ilari HENTTU  76.k 4.6.2019
Mika Antti Olavi IRENIUS 78.k 4.6.2019
Tuomo Juhani KARJALAINEN 79.k 4.6.2019
Antti Lauri Mikael LAURILA 78.k 4.6.2019
Antti LEINONEN  74.k 4.6.2019
Pekka Sakari VÄÄNÄNEN 80.k 4.6.2019
Kari Juhani YLÖNEN  70.k 4.6.2019

komentajakapteeniksi
Ilja Juho Aleksi ILJINA  72.mek 21.3.2019
Lauri Valtteri VIITALA  72.mek 21.3.2019
Jan Kristian AIRISVAARA  70.mek 4.6.2019

kapteeniksi
Matias Eugen ÖBLOM   95.k 4.6.2019
Lassi Matti Jaakko LINTUSAARI  95.k 4.6.2019

yliluutnantiksi
Henri Kristian GRAHN  93.k 21.3.2019
Lauri Johannes HOLOPAINEN 93.k 21.3.2019
Janne Jussi KALLIO  93.k 21.3.2019
Tuomas Henrikki KURSU  93.k 21.3.2019
Juho Topi Alarik HANNONEN  97.k 4.6.2019
Jusa Petteri VÄISTÖ   80.mek 4.6.2019
Matti Juhani KOMI   97.k 4.6.2019
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Jussi Pekka AHOLUOTO  90.k 4.6.2019
Tero Tapani LEHTINEN  90.k 4.6.2019
Anna-Riikka PYKÄLÄINEN 91.k 4.6.2019
Eero Ensio RIIHIMÄKI  92.k 4.6.2019
Turo Sakari HEINO  74.mek 4.6.2019

reseriin
Evl Hannu Martti Markkula 73.k 1.12.2018
Kapt Jani Petri Mikael Brännare 86.k 1.1.2019
Ev Olli Tapio Lampinen  73.k 1.1.2019
Evl Hans Ragnar Julius Forsman 72.k 1.1.2019 
Maj Paul Peter Holm  86.k 1.1.2019 
Evl Jarmo Kalevi Kämäräinen 73.k 1.1.2019 
Komkapt Markku Tapani Laine 73.k 1.1.2019 
Evl Perttu Pekka Luhtakanta 73.k 1.1.2019 
Evl Juha-Petri Luntinen  72.k 1.1.2019 
Maj Harri Aarne Manneri  88.k 1.1.2019 
Maj Timo Mikael Rauhala  80.k 1.1.2019 
Maj Juhani Yrjö Antero Sihvonen 73.k 1.1.2019 
Maj Jarmo Juhani Simi  73.k 1.1.2019 
Maj Lauri Heikki Juhani Sulkio 72.k 1.1.2019 
Evl Reima Eerik Taipale  86.k 1.1.2019 
Evl Reima Paavo Tapio Vanhanen 73.k 1.1.2019 
Maj Vesa Johannes Huopana 88.k 1.2.2019 
Ylil Mikko Pentti Petteri Lanne 71.mek 1.2.2019 

Ylil Pasi Kristian Sarajärvi 88.k 1.2.2019 
Kapt Mervi Karoliina Urpilainen 91.k 1.3.2019
Maj Jukka Erkki A Eerikäinen 72.k 1.3.2019
Evl Heikki Jussi Olavi Koponen 71.k 1.4.2019 
Kenrm Sampo Eskelinen  72.k 1.4.2019 
Evl Jari Paavo Samuli Reponen 73.k 1.4.2019 
Evl Timo Juhani Iltanen  73.k 1.5.2019 
Maj Jere Paavo Naarajärvi  80.k 1.5.2019 
Kenrm Harri Ohra-aho  66.k 1.5.2019 
Ev Markus Risto Juhani Päiviö 77.k 1.5.2019 
Maj Hannu Juhani Toivola  76.k 1.5.2019 
Kaptl Jukka-Pekka Katajisto 72.mek 1.6.2019
Komkapt Jari Antero Holopainen 71.mek 1.6.2019 
Evl Jyrki Juhani Niukkanen 73.k 1.7.2019 
Kenr Jarmo Ilmari Lindberg 66.k 1.8.2019 
Kapt Juha Pellervo Kepsu  82.k 1.8.2019 
Maj Timo Kalevi Granqvist 76.k 1.9.2019 
Maj Markku Tapio Niemi  72.k 1.9.2019 
Evl Jarkko Anssi Sakari Toivola 72.k 1.9.2019 
Evl Teijo Isto Ilmari Oksanen 73.k 1.10.2019 
Evl Jari Marko Juhani Sormunen 73.k 1.10.2019 
Maj Matti Tapio Isosomppi 81.k 1.11.2019 
Maj Antti Lauri Jalmari Laajavaara 72.k 1.12.2019 

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä ja toivottavat reserviin siirtyneille menestystä!
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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 saa-
tavissa 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  
52 euroa + postimaksu 6 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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Sanoja, joilla on merkityksiä

Sanat eivät merkitse samoja asi-
oita kaikille ihmisille. Jokaisella 
ihmisellä on erilainen näkökulma 

elämään ja samalla erilainen semanttinen 
lataus käyttämässään kielessä. 

Nobel-palkinnon vuonna 2000 
saanut aivotutkija Eric Kandel todisti 
tutkimuksissaan oppimisen ja käytetyn 
kielen aktivoivan hermoverkkojamme 
ja aiheuttavan muutoksia aivojen synap-
seissa. Vaikka meillä olisi yhteisymmär-
rys sanan muodollisesta sisällöstä, se ei 
välttämättä vaikuta aivoissamme samalla 
tavalla ja samalla intensiteetillä. 

Onneksi lähipiirin ihmisillä on usein 
samanlaiset kokemukset ja sen seurauk-
sena samantapaiset kaiverrukset aivois-
saan. Niinpä arkielämästä selvitään 
sietämällä muiden puupäiden pieniä omituisuuksia. Silti jo 
sukupuolten kokemusero, puhumattakaan erilaisista kielistä 
ja kulttuureista, kirjavoittaa ajatteluamme. Jopa yksittäisten 
sanojen merkityksistä saatetaan joutua sopimaan erikseen. 

Hauskin tapa havainnollistaa sanojen merkityseroja ovat 
viron kielen niin sanotut eksytyssanat ja suomen kieltä muis-
tuttavat ilmaisut. Viron presidentin Kersti Kaljulaidin sukunimi 
ei siis tarkoita hiusrajaa, vaikka siltä tuntuisikin. Viron kalju 
tarkoittaa kalliota ja laid pientä saarta tai luotoa eikä suinkaan 
laitaa tai reunaa. 

Homonyymejä on kielten sisälläkin, myös suomen. Kun 
kirjoitan kuusi ja kuusi, joudumme sopimaan, kumpi sanoista 
tarkoittaa puuta ja kumpi numeroa. Lähemmäksi syvällisiä 
kulttuurisia eroja pääsemme muistamalla, etteivät suomalaiset 
ole koskaan erotelleet sanoja sukujen mukaan. Tämä aiheuttaa 
kääntäjille päänvaivaa. Kun hon, ona, she, sie, elle tai ella 
kävelee, olisi suomentajan toisinaan päästettävä hän-sanan 
lisäksi ilmoille kosmetiikkapilviä ja piikkikorkojen kopinaa, 
jotta tietosisältö olisi sama kuin alkuperäiskielellä. 

Toisen kotimaisen kielemme riikinruotsalainen versio laa-
jentaa sukujen eriyttämistä tavalla, josta monet suomalaiset 
eivät edes ole tietoisia. Pieni punainen koulusanakirja opettaa, 
että yksi suomen sana, suomalainen, voidaan kääntää ruotsiksi 
finska, finne, finländska, finländare tai finlänning. Vapaata va-
linta ei kuitenkaan ole, koska kaikilla suomalaista tarkoittavilla 
sanoilla on oma semanttinen kuormansa. 

En finska on suomenkielinen nainen ja en finne on suo-
menkielinen mies – jälkimmäinen myös halventavassa mie-
lessä. Finländska on naispuolinen ja finländare puolestaan 
miespuolinen Suomen kansalainen, molemmat etnisyydestään 
riippumatta. Finlandssvesk on tietysti suomenruotsalainen, 
mutta finlänning taas suomalainen äidinkielestään riippumatta. 
Lisäksi on olemassa vielä slangiversioitakin, kuten finnkoling, 
finnkolix ja finnpajsare ajalta, jolloin finsk massage tarkoitti 
Tukholmassa puukkotappelua – arvatenkin riikinruotsalaisen 
kielikylvyn lopputurhaumana.

Voisi ajatella, että ajattelumme olisi periaatteessa tasa-
arvoisempaa kuin siellä, missä erottelua ei voi välttää, vaikka 
jokusen hen-sanan joukkoon tunkeekin. Näin on voinut olla-

kin vielä 1980-luvulle asti, jolloin musta 
oli Suomessa neekeri eikä musta, joka 
puolestaan oli väri. Vielä silloin nainen 
saattoi vaivatta olla virkamies, joka tar-
koitti virassa olevaa henkilöä. Nyt hänen 
pitää olla virkanainen, virkahenkilö tai 
pahimmillaan naisvirkamies. 

Tällainen poliittisen korrektiuden 
trendi on syönyt vanhojen geneeristen 
ilmausten käyttöalaa ja samalla johta-
nut erotteluun, jota kielemme ei alkujaan 
sisältänyt. Nolossa siirtymävaiheessa 
olemme, kunnes neutraalit ilmaisut val-
taavat alaa ja vakiintuvat tai suomalaiset 
viittaavat kintaalla koko hifistelylle.

Kommunikaatio on upseerin keskeis-
tä työtä, koska useimmat meistä johtavat 
ihmisiä ja nekin, jotka erikoistuvat ko-

neistoihin, saavat tietonsa toisilta ihmisiltä. Kommunikaation 
ydin on aivan sama kuin ampumisen: Vain osumat lasketaan! 
Palaute ja sen kuuleminen ovat tärkeä osa prosessia: tulinko 
tällä ampumavuorolla ymmärretyksi ja ymmärsinkö itse.

Vieraiden kielten, kulttuurien ja ajatustapojen parissa on 
syytä keskittyä kuuntelemaan jo ennen kuin hypähtää ampuma-
asentoon. Melkein millä tahansa mittarilla mitattuna suoma-
lainen kuuluu maailman populaatiossa johonkin äärireunaan. 
Niinpä joudumme aina ponnistelemaan ymmärtääksemme 
muita oikein. Onneksi meille on luontevaa miettiä ennen kuin 
avaamme suumme.

Raamatussa on kohta, jossa kurmotetaan Lähi-idässä yhä 
vallalla olevaa tapaa vannoa vilkkaasti kaikenlaista joutavaa 
jumalan voimalla ja isoäidin viiksikarvojen kautta. Meno on 
häirinnyt vakavamielisiä sanan käyttäjiä jo vuosisatojen ajan. 
Vastaiskuun käyneen Biblian vuoden 1992 käännöksessä oh-
jeistetaan: ”Kun myönnätte, sanokaa vain: ’Kyllä’, kun kiel-
lätte, sanokaa: ’Ei.’ Enempi on pahasta.” 

Koska en ole Raamatun asiantuntija, jouduin erikseen et-
simään lähdeviitettä kyseiseen kohtaan (Matt. 5:21–37). Siinä 
yhteydessä törmäsin englanninkieliseen versioon: ”But let 
your ’Yes’ be ’Yes’ and your ’No’ be ’No’. Whatever is more 
than these is of the evil one.” Englanninkielisestä Raamatun 
käännöksestä huomaa suomalaista selvemmin, ettei tarkoitus 
ole ohjata kahden vaihtoehdon mustavalkoiseen maailmaan, 
vaan halutut arvot ovat täsmällisyys ja totuus. Wallah!

Kun sitten on upseerin aika puhua kansalliseen tapaamme 
vähän mutta asiaa, kannattaa pitäytyä selkeässä ajattelussa, tar-
koissa ilmauksissa ja tunnekuohujen ulottumattomissa. Vaikka 
itse huvittelenkin moniselitteisyydellä, en haluaisi kommu-
nikaatioon käyttämämme kielen muodostuvan kenellekään 
stressin lähteeksi. 

Silti täytyy sanoa, että kielen hyvä osaaminen on yksi up-
seerin tärkeimmistä taidoista. Viimeistään kalustetun huoneen 
miinakenttään jouduttuaan jokaisen on ymmärrettävä, mikä 
ero on ilmaisuilla ”jokin haisee” tai ”joku haisee”. Niilläkin 
on nimittäin oma tarkoituksensa.

Kalle Liesinen



IN MEMORIAM
Rekola
Hans-Peter
Komentaja
s. 30.7.1950
k. 6.2.2019
Kad.nro 5795
58. Kurssi

Pitkänen
Kalevi Johannes
Majuri
s. 8.6.1925
k. 11.3.2019
Kad.nro 3052
29. Kurssi

Nurminen
Tuomo Teemu Tapio
Kapteeni
s. 13.4.1937
k. 18.3.2019
Kad.nro 4070
46. Kurssi

Kuusisto
Reijo Jaakko
Eversti
s. 18.3.1934
k. 8.4.2019
Kad.nro 3525
40. Kurssi

Jokela
Matti Olavi
Everstiluutnantti
s. 28.5.1930
k. 1.4.2019
Kad.nro 4002
46. Kurssi

Vitikka
Juhani Kalervo
Majuri
s. 1.3.1942
k. 11.4.2019
Kad.nro 4861
50. Kurssi

Engström
Olof Valdemar
Everstiluutnantti
s. 23.9.1936
k. 2.4.2019
Kad.nro 3742
43. Kurssi

Heinonen
Seppo Aulis Ilmari
Majuri
s. 4.8.1939
k. 7.5.2019
Kad.nro 4460
49. Kurssi

Mutanen
Jorma Juhani
Majuri
s. 31.1.1948
k. 3.4.2019
Kad.nro 6198
62. Kurssi

Heinaro
Aimo Leo Edvard
Eversti
s. 22.4.1927
k. 8.5.2019
Kad.nro 3089
30. Kurssi

Staff
Pasi Kristian
Komentaja
s. 11.1.1963
k. 27.5.2019
Kad.nro 7288
71. Kurssi

Kyllönen
Viljo Olavi
Eversti
s. 28.4.1941
k. 5.6.2019
Kad.nro 4326
48. Kurssi
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