




pääkirjoitus

Armeijan syöpä

un kuusi vuotta sitten aloitte-
lin esiupseerikurssia, kuluneet 
kymmenkunta vuotta eivät olleet 

muuttaneet kadettikurssiveljiäni paljoa-
kaan. Huolimatta vuosista kouluttajina, 
aselajiupseereina, päälliköinä ja toimis-
toupseereina kaikki veljet olivat pysyneet 
melko lailla samanlaisina kuin heidät ka-
detteina opin tuntemaan. Paitsi yhdessä 
asiassa. Huomasin nopeasti, että osa oli 
pysynyt kadettiaikojensa fyysisessä kun-
nossa ja mitoissa, kun taas jotkut olivat 
tässä suhteessa kaukana niistä salskeista 
kadeteista, jotka aikanaan opin tunte-
maan. Peiliin katsoessani totesin myös 
itse kuuluvani jälkimmäiseen kategori-
aan. 

Työ ei enää liikuta suomalaista. Se on 
muuttunut maatalous- ja teollisuusyhteiskunnan fyysisesti 
kuormittavasta työstä informaatioajan istumatyöksi, jossa 
suurimmat fyysiset ponnistelut liittyvät siirtymisiin tieto-
koneen äärestä kahvitauolle. Lapset ja nuoret liikkuvat yhä 
vähemmän ja lihovat yhä enemmän samalla kun koululii-
kuntaa on vähennetty häpeälliselle tasolle. Kansan kunto 
rapistuu ja paino nousee. Tämän myötä erilaiset elintapa-
sairaudet lisääntyvät. Hyötyliikunta tai liikunnan harrasta-
minen ei kuulu enää kansamme arkeen. 

Näin on käynyt myös sotilaille: harvassa ovat ne teh-
tävät, joissa työhön todella kuuluu säännöllistä fyysistä 
ponnistelua maassa, merellä tai ilmassa. Niinpä myös 
ammattisotilaiden painoindeksi on nousussa samalla kun 
Cooperin testin tulokset laskevat. Monelle ainoa vuotui-
nen kosketus liikuntaan ovat pakolliset kuntosuoritukset. 
Sama ilmiö on vielä korostuneemmin havaittu varusmiesten 
keskuudessa: yhä useammat eivät enää selviä varusmies-
palveluksestaan huonon kuntonsa takia. Valoakin tosin 
näkyy tunnelin päässä. Erilaiset kuntotapahtumat, kuten 
maratonit ovat tulleet entistä suositummaksi. Näin myös 
puolustusvoimien henkilökunnan keskuudessa. Esimerkiksi 
vast’ikään juostulle Helsingin maratonille oli ilmoittautunut 
parisensataa puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvaa, 
siis useampi kuin joka sadas koko henkilöstöstämme.

Pekingin olympialaisissa suomalaisten menestys jäi 
kauas entisajoista, vaikka jonkin verran menestystä tuli-
kin - erityisesti ammunnassa. Kadettiupseerien kannalta 
iloinen uutinen oli, että ilmakiväärissä pronssia tähdännyt 

Henri Häkkinen kuuluu joukkoomme. 
Silti voitaneen sanoa, että kansainväli-
sen kilpailun kasvamisen myötä urheilun 
suurvalta-ajat ovat jo kaukana takana ja 
suomalainen urheilumenestys jää entis-
tä harvempien yksittäisten urheilijoi- 
den varaan. Tämä siis samaan aikaan, kun 
penkkiurheileminen on tullut entistä hel-
pommaksi. Vaikuttaa siltä, että oma liik-
kuminen on ulkoistettu näille nykyajan 
gladiaattoreille.    

Puolustusvoimilla on perinteisesti 
ollut lusikkansa huippu-urheilusopassa. 
Urheilukoulujärjestelmä sekä muidenkin 
joukko-osastojen urheileville varusmie-
hille kohdistuvat erityisjärjestelyt ovat 
pysyvä osa asevelvollisjärjestelmää. 
Myös yksittäisille henkilökuntaan kuu-

luville huippu-urheilijoille on omat erityisjärjestelynsä. 
Asevelvollisten osalta kyse on varmasti tasa-arvosta; ase-
velvollisuuden kannalta on tärkeää, ettei jollekin erityis-
ryhmälle myönnetä erivapauksia. Lisäksi huonosti hoidettu 
urheilijoiden asevelvollisuus ei toisi kiitosta urheiluhullulta 
kansalta. Sotilasurheilijoiden menestys tuo positiivista jul-
kisuutta puolustusvoimille ja urheilijan joukko-osastolle. 
Puolustusvoimille huippu-urheilu on siis maineenhallin-
takysymys.   

Sanonnan mukaan urheilu on armeijan syöpä. Sanon-
tana se on vanha, sillä löysin sen jo viime sotien aikana 
valmistuneesta 26. kadettikurssin kurssimatrikkelista. Tällä 
lienee tarkoitettu erityisesti sitä, että kilpaurheilun on väi-
tetty ajaneen kaiken muun toiminnan, kuten koulutuksen 
edelle. Tosielämässä tämä tuskin on nykyään suurikaan 
ongelma. Suurempi ongelma on edellä mainitsemani huo-
nokuntoisuus. Tässä asenteiden pitäisi ehkä vielä muuttua 
myös puolustusvoimissa. Huonokuntoisen varusmiehen 
tai henkilökuntaan kuuluvan elämäntapamuutos tai koko 
joukon liikunta-aktiivisuuden nosto pitäisi olla suurempi 
saavutus kuin mitali jostakin tapahtumasta. Tästä pitäisi 
jollain tavoin palkita sekä muutoksen tehneitä että heidän 
esimiehiään. Näin siksi, että urheilun asemesta liikkumat-
tomuus on nykyarmeijan syöpä. 

Marko Laaksonen
marko.laaksonen@mil.fi
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näkymiä

Strategiaa

adettikunnan strategian tarkis-
taminen etenee suunnitellusti. 
Hallituksen valmistelema kolmi-

vuotisstrategia käsitellään valtuuskunnan 
kokouksessa ja esitellään syyskokouksel-
le lokakuun lopulla. Toimintaamme ei tätä 
kirjoitettaessa ole tulossa suuria muutok-
sia. On ilmeistä, että tulemme jatkamaan 
nykyisten toimintamuotojen linjalla. Itse 
asiassa suurempia muutostarpeita tässä 
ei ole ilmaantunut, hienosäätöä kylläkin. 
Strategiatyössä on valmistelun edistyes- 
sä ilmennyt monia suuria kysymyksiä. 
Näitä ovat esimerkiksi kysymys siitä, 
kuka voi olla Kadettikunnan jäsen sen 
jälkeen, kun Maanpuolustuskorkeakoulun 
opetus avataan puolustusvoimien ulko-
puolisille opiskelijoille. Toisena suurena 
kysymyksenä ovat jo tapahtuneen ja yhä lisääntyvän kan-
sainvälistymisen tuomat muutospaineet arvoihimme. 

Jäsenyyskysymyksen tulosten perusteella on valmis-
telutyössä vallinnut vankkumaton yksimielisyys siitä, että 
Kadettikunta tulee jatkossakin säilymään Kadettikoulussa 
ammattiupseerin virkaan johtavan koulutuksen saaneiden 
järjestönä. Kansainvälisten tehtävien lisääntymisen vaiku-
tukset ovat nostattaneet enemmän keskustelua ja erilaisia 
mielipiteitä. Kysymys kadettilupauksen sisällöstä tähän 
liittyen noussee vielä keskustelun aiheeksi. Kadettikunta 
päättää kannastaan syyskokouksessa.

Molemmat edellä mainituista kysymyksistä voivat kuu- 
lostaa eräiden muiden asioiden rinnalla suorastaan vä- 
häpätöisiltä. Aatteelliselle yhdistykselle nämä suoraan ar-

voihimme liittyvät teemat ovat kuitenkin 
isoja asioita, olemmehan järjestönä ni-
menomaan arvovaikuttaja ja saaneet tästä 
paljon myönteistä palautetta.

Kaikki suomalaiset olemme lop- 
pukesän ja alkusyksyn kuluessa seuran-
neet hyvin tarkasti Kaukasuksen tapahtu-
mia. Monet kyselevät meiltä upseereilta 
mielipidettämme tapahtuneista ja käydyn 
sodan vaikutuksista meihin. Olemme var-
masti kaikki huolissamme siitä, että sota 
näyttää säilyvän ainakin suurvaltojen, tai 
suurena itseään pitävien maiden välineenä 
silloin, kun siihen katsotaan olevan tarvet-
ta. Pitkän tarkasteluvälin puitteissa näyt-
tää jopa siltä, että itse asiassa mikään ei 
ole muuttunut. Naapurinamme on jälleen 

suurvalta ja me olemme vain entistä tietoisempia työmme 
merkityksestä. Voimme vain ihailla meillä noudatettua linjaa 
ylläpitää kansallinen puolustuksemme kunnossa. Meille 
suomalaisille ominainen pragmaattisuus - kokemuksesta 
kumpuava käytännönläheinen ja syy-yhteyksiä kunnioitta-
va ajattelutapa - on jälleen kerran osoittanut sopivuutensa 
meidän oloihimme. 

Sateisen kesän jälkeen syksy on ainakin alkanut vähin-
tään yhtä sateisena. Toivottavasti lehtemme ilmestymiseen 
mennessä olisi edes yksi sateeton viikko - edes päivä.

Juha-Pekka Liikola
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Henri Häkkinen tähtäsi 
olympiapronssia

Yliluutnantti Henri Häkkinen Viesti-
rykmentistä voitti ilmakiväärin olym-
piapronssia Pekingissä maanantaina 11. 
elokuuta. Joensuun Ampujia edustava 
28-vuotias Häkkinen ampui finaalissa 
699,4 pistettä, eikä olympiakultakaan 
jäänyt kauas. Kylkirauta pääsi haastatte-
lemaan tuoretta olympiamitalistia syys-
kuun alussa. 

Henri Häkkinen, onneksi olkoon hie-
nosta suorituksesta. Miten analysoisit 
kisojasi nyt muutaman viikon jäl-
keen? 

Asetin kisoja varten itselleni varsin 
selkeät tavoitteet. Päätavoitteena oli fi-
naalipaikka ilmakiväärikilpailussa. Fi-
naali on taas sitten aivan oma kilpailunsa, 
jossa voi käydä melkein miten tahansa. 
Viimeisimmän puolentoista kuukauden 
valmistautumisen ennen kisoja suunnit-
telin ja toteutin päätavoitteen mukaisesti 
taktiikan oppitunneilta tutulla periaat-
teella - tasajako ei ole taktiikkaa. 

Nyt jälkeenpäin tarkasteltuna kisat 
onnistuivat erittäin hyvin. Päälajissa 
ilmakiväärillä onnistuin tekemään 
peruskilpailussa oman arvokilpailuen-
nätykseni. Itse kilpailu sujui pientä 
lisäjännitystä lukuun ottamatta aivan 
kuten arvelinkin. Kahdesta sivulajista 
ensimmäinen, makuukilpailu, ei oikein 
tuloksellisesti tyydyttänyt. Toisessa pie-
noiskiväärilajissa, kolmiasentokilpai-
lussa, taas onnistuin ampumaan oman 
arvokilpailuennätykseni. Parannettavaa 
jäi kylläkin rutkasti, sillä itse olin 
tuossa kilpailussa tyytyväinen ainoas-
taan polviammuntaani. Kokonaisuute-
na olympialaiset olivat kuitenkin oikein 
onnistuneet kilpailut.

Millainen hässäkkä on ollut olympia-
mitalin jälkeen?

Moni varmaan yllättyy kun kerron, 
että suhteellisen rauhallista on ollut paria 
päivää lukuun ottamatta. Varsinainen mi-
talipäivä oli kaikkein kiireisin, mutta sil-
loin siitä hässäkästä suorastaan nautti. 
Pekingissä taas loppukisojen aika oli 
rauhallista. Kisoista paluun jälkeen oli 
parin viikon ajan erilaisia tilaisuuksia 
ja haastatteluja on ollut ehkä noin joka 
toinen päivä. 

Millaiset olympialaiset Kiina mieles-
täsi järjesti? 

Järjestelyt olivat hyvin toimivat ja 
suorastaan hienot ainakin urheilijoiden 
silmin. Kisakylässä oli joka puolella 
esillä kisakylän tunnus, Dream World. 
Sellaiselta eläminen olympiakylässä vä-
lillä tuntuikin. Ainakin ammunnan suo-
rituspaikat olivat maailman huipputasoa 
ja mikä tärkeintä kisojen jälkeen suori-
tuspaikkoja ei pureta eikä hylätä vaan 
ne jatkavat kiinalaisena valmennuskes-
kuksena ja suurten kansainvälisten kil-
pailuiden näyttämönä. 

Millainen on ollut olympialaisiin joh-
tanut urheilu-urasi? 

Ampumaharrastuksen aloitin vuonna 
1993. Harrastus on muuttunut vuosien 
mittaan puoliammatiksi. Ensimmäiset 
nuorten EM-kilpailut ammuin vuonna 
1996. Harjoitusmäärät olivat lähes koko 
ajan nousussa vuoteen 2001, jolloin aloi-
tin opinnot. Opiskeluaikana ammunta-
harjoittelu oli määrällisesti lähinnä taitoa 
ylläpitävää. Varsinainen olympiapaikan 
metsästys alkoi vasta kadettikurssilta 
valmistumisen jälkeen vuonna 2005. 
Valmistumisvuoden kesällä MM-kilpai-
luissa hävisin olympiapaikan tasatulok-
sella, mutta tuosta tapahtumasta reilun 
puolen vuoden päästä paikka tuli voite-
tuksi EM-hopean myötä. Yksi unelma, 
olympiaedustus, oli tuolloin ottanut as-
keleen eteenpäin. 

Miten upseerinuran ja urheilun yh-
distäminen on onnistunut?

En ole kuullut keneltäkään urheili-
jalta, että huippu-urheilun ja ansiotyön 
yhdistäminen olisi helppoa enkä itsekään 
voi muuta väittää. Puolustusvoimien val-
mennusjärjestelmä ja hyvät esimiehet 
ovat tärkeimmät onnistumisen elementit 
- unohtamatta tietysti ammattitaitoisia 
alaisia. Valmennusjärjestelmä on hyvin 
toimiva ja hyvät esimiehet ovat osan-
neet osoittaa minulle tehtäviä, joissa 

Pekingin olympialaisiin osallistui yksi kadettiupseeri, 
Henri Häkkinen, joka voitti ammunnassa pronssimitalin. 
Myös aikaisempiin olympialaisiin on osallistunut monia 
kadettiupseereita. Kylkirauta haastatteli Henri Häkkisen 

lisäksi heistä judoka Jaakko Saarta, pistooliampuja 
Jouni Vainiota sekä purjehtija Erkki Heinosta. 

Kenraaliluutnantti R.W. Stewen kirjoitti puolestaan 
Kylkirautaan osallistumisestaan esteratsastukseen 

vuoden 1956 olympialaisissa.

Upseerina  
olympialaisissa

Haastattelu & teksti: Marko Laaksonen
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oman ajankäytön suunnittelu on mahdol-
lista noin vuodeksi eteenpäin. Vuoden 
2008 alustavan päivittäisen työaikasuun-
nitelman tein muistaakseni tammikuus-
sa ja se on ollut varsin hyvin paikkansa 
pitävä.

Millainen puolustusvoimien suhtau-
tuminen urheiluusi on ollut? 

Viitaten edelliseen vastaukseen en 
voi olla muuta kuin erittäin kiitollinen 
urheiluuni suhtautumiseen. Puolileikillä 
olenkin joskus sanonut, että taidan laittaa 
ampumapukuuni tärkeimmän yhteistyö-
kumppanin kangasmerkin: Puolustus-
voimat - tee työtä jolla on tarkoitus. 

Miten urheilu-urasi tästä jatkuu? 

Olen päättänyt jatkaa urheilu- 
uraani toistaiseksi. Haluan nähdä mihin 
parhaillani pystyn, niin ettei sitten joskus 
tarvitse jossitella vaan voi reilusti sanoa 
missä rajat tulivat vastaan. Se tarkoitta-
nee ainakin neljästä kahdeksaan vuotta 
urheilua. Olympialaisten jälkeinen vuosi 
on toivottavasti hiukan kiireettömämpi 
kuin tämä vuosi, sillä ainakaan Lontoon 
olympiapaikkoja ei vielä ole jaossa. 

rheilijana Jaakko Saarella oli 
lähes käsittämätöntä epäon-
nea juuri nimenomaan olym-

piakisoissa. Ensimmäisiin kisoihinsa 
Moskovaan 1980 hän valmistautui 
ensimmäisen vuosikurssin kadettina. 
Useat kilpailu- ja leirimatkoista johtu-
vat poissaolot eivät tietystikään olleet 
kaikille kouluttajille mieleen ja jotkut 
heistä kehottivatkin tekemään valin-
nan urheilu- ja sotilasuran välillä. Val-
mistautuminen ei simpulla tietenkään 
ollut kaikilta osin 100 %:sta, mutta päi-
vittäiset harjoitukset Helsingissä sekä 
runsas leiritys viikonloppuisin auttoi-
vat häntä pääsemään melko hyvään 
kuntoon ennen kisoja. Lentokadettien 
siirtyessä kesäksi Kauhavalle treeni-
matka piteni 40 kilometriin, lähimmän 
lajiharjoittelupaikan ollessa Seinäjoel-
la. 

Epäonni iski vasta hieman ennen 
kisoihin lähtöä, kun hän sai kuulla, 

että olympiakomiteassa oli sattunut 
”valitettava virhe” ja hänet oli ilmoi-
tettu väärään painoluokkaan: alle 95 
kilon sijasta raskaaseen eli yli 95 kilon 
sarjaan, jossa ottelijoiden painot ovat 
yleensä 120-160 kg:n välillä. Koska 
järjestäjät eivät suostuneet sarjaa enää 
muuttamaan, olivat mahdollisuudet ki-
soissa menneet jo ennen kisakonee-
seen nousua. Kyseinen munaus on 
tiettävästi ainutlaatuinen suomalaisessa 
olympiahistoriassa.

Seuraaviin vuoden 1984 kisoihin 
Los Angelesissa hän sai valmistautua 
hyvin. Kuuluminen maajoukkueeseen 

ja puolustusvoimien valmennusryh-
mään takasi sen, että myös työaikaa 
pystyi käyttämään harjoitteluun. Tämä 
mahdollisti normaalina työviikkona 
12 - 16 harjoituskerran läpiviennin. 
Kevään aikana käydyt kansainväliset 
turnaukset nostivat menestystoiveet 
korkealle. Hyvin sujunut valmistautu-
minen kuitenkin keskeytyi loppuke-
väästä, kun hänen toisesta kädestään 
hävisi hermotus ja siitä tuli aivan voi-
maton. Syyksi paljastui vasta kisojen 
jälkeen vaurio kaularangassa, mitä ei 
enää myöhemmin tehdyllä leikkauk-
sella onnistuttu korjaamaan. Kyseinen 

Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala onnittelee 
yliluutnantti Häkkistä.

Judokana Moskovassa
Majuri evp Jaakko Saari 66.kadettikurssilta palveli 

upseeriuransa ilmavoimissa Jyväskylän seudulla. Hän 
osallistui neljiin olympiakisoihin vuosina 1980 -92 ja 
jokaiseen kisaan eri roolissa: urheilijana, sparrarina, 

valmentajana ja joukkueen johtajana. 

Entä miltä näyttää upseeriurasi 
jatko? 

Sitähän ei koskaan tiedä mitä tu-
levaisuus tuo tullessaan, mutta uskon, 
että ainakin urheilu-uran jälkeen on aika 
katsoa mihin rahkeet riittävät upsee-
rinuralla. Periaatteessa melkein kaikkien 
ovien pitäisi olla vielä auki . Se on itsestä 
kiinni kuten urheilukin. 

U
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Jaakko Saaresta tuli 29.3.2008 kahdeksas suomalainen, jolle on 
myönnetty oikeus käyttää punavalkoista vyötä. Myös maailman 
kuuluisammalle judokalle Vladimir Putinille on myönnetty sama 
oikeus.

operaatio päätti hänen kilpailu-uransa. 
Los Angelesissa hän olikin sitten vain 
sparraamassa raskaan sarjan edusta-
jaamme Juha Salosta. Jaakko kuitenkin 
jatkoi judon parissa valmentajana osal-
listuen vielä kaksiin kisoihin, vuonna 
1988 Soulissa joukkueen valmentajana 
ja vuonna 1992 Barcelonassa lajijoh-
tajana.

Jaakko Saaren mielestä olympia-
kisat ovat aina ainutlaatuinen tapahtu-
ma, ja niissä menestymistä arvostavat 
kaikki. ”Monille urheilijoille ne ovat 
kuitenkin vain yhdet kisat lukuisten 
muiden arvokisojen ja maailman cup-
kilpailujen joukossa. Monissa lajeissa 
menestyminen vaatii tänä päivänä 
täysin ammattimaista harjoittelua ja 
asenteet ovat takavuosista muuttuneen 
myös niin, että urheilijan oletetaan 
saavan elantonsa aktiiviaikanaan ni-
menomaan urheilemisestaan. Tässä va-
lossa on vaikea nähdä tulevaisuudessa 
upseerin uran sopivan kovinkaan hyvin 
huippu-urheilijaksi tähtäävälle nuorel-
le, ainakaan ilman mittavia erikoisjär-
jestelyitä. On kuitenkin lajeja, joissa 
voi menestyä hieman pienemmilläkin 
harjoittelumäärillä ja valmentautumi-
nen on sovitettavissa normaaliin työ-
elämään kevyemmin järjestelyin. Näitä 
lajeja on kuitenkin nykyisin äärimmäi-
sen vähän”, toteaa Saari.

”Upseerilta edellytetään hyvää fyy-
sistä kuntoa ja harjoitteluun on helpom-
pi motivoitua, kun on selkeä tavoite. 
Kilpaurheilua siis voi ja kannattaa 
harrastaa, vaikkei tavoitteena olisi-
kaan menestyminen olympialaisissa. 
Esimerkiksi ilmailu-5-ottelu on hyvä 
esimerkki lajista, jota harrastamalla 
lentoupseerit voivat pitää itsensä hy-
vässä kunnossa ja kehittää samalla niitä 
ominaisuuksia ja taitoja, joita he päivit-
täisessä työssään tarvitsevat. Vastaavia 
esimerkkejä löytyy helposti muitakin”, 
hän kertoo.  

Jaakko Saari suosittelee oman ko-
kemuksensa perusteella myös kamp-
pailulajeja, sillä näissä monipuolisen 
fyysisen harjoittelun lisäksi myös 
psyyke kehittyy kohtaamaan konflikti-
tilanteita. ”Ennen ottelua ja sen aikana 
kamppailu-urheilija joutuu arvioimaan 
vastustajan vahvuudet ja heikkoudet 
sekä omat kykynsä ja mahdollisuuten-
sa vastata niihin ja muutenkin käymään 
läpi lähes kaikki samat taktiikan ja tais-
telutekniikan osa-alueet kuin sotilas 

taistelutilanteessa. Taktiikan perusteet 
tulevat näin tutuiksi ikään kuin kanta-
pään kautta”.

Jaakko Saaren oma laji, judo, on 
yksi itämaisista budolajeista. Budola-
jien aatemaailma pohjaa japanilaiseen 
bushido-käsitteeseen, (bushido = sotu-
rin tie). Sen mukaan harrastajalta vaa-
dittavia hyveitä ovat mm. rehellisyys, 
uskollisuus, oikeamielisyys, lojaalisuus 
ja rohkeus. ”Tässähän riittää tavoitet-
ta meille kaikille upseereille ikään, 
asemaan tai sukupuoleen katsomatta, 
eikös vain?”, päättää Jaakko Saari 
haastattelumme. 
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ouni Vainio osallistui myös il-
mapistoolikilpailuun, koska oli 
saavuttanut kisarajan. Siinä ei 

kuitenkaan ollut menestysodotuksia ja 
hänen sijoituksekseen jäi 39. 

Jouni Vainio aloitti ammunnan tyynyn 
päältä ilmakiväärillä jo 5-vuotiaana, sillä 
kotona harrastettiin ammuntaa. Hän siir-
tyi pistooliammuntaan sen jälkeen, kun 
voimat riittivät aseen kannattelemiseen. 
Ensimmäisen nuorten suomenmestaruu-
den hän voitti 14-vuotiaana ja miesten 
sarjassa19-vuotiaana. Suomen edustus-
joukkueeseen hän nousi heti siirryttyään 
miesten sarjaan. Ensimmäiset henkilö-
kohtaiset arvokisamitalinsa - hopean ja 
pronssin - hän voitti EM-kisoissa Lah-
dessa 1987. Olympiamatka seuraavana 
vuonna varmistuikin jo heti kevään en-
simmäisessä World Cup -osakilpailussa 
omalla ennätystuloksella ja kolmossijal-
la. 

Itse olympialaisista Vainio muistaa 
erityisesti tutustumisen muiden lajien ur-
heilijoihin. Muutenhan arvokisat ovat la-
jikohtaisia. Etuna hän piti myös sitä, että 
ammunta oli heti kisojen alussa, jolloin 
hän pystyi seuraamaan suorituspaikoilla 

muita lajeja. Lähtemättömästi hänelle 
jäivät mieleen myöhäisillan koripallo-ot-
telut, joita hän kävi katsomassa toisen 
koripallofriikin, olympiajoukkueen tie-
dotuspäällikkö Risto Niemisen kanssa. 
”Otteluissa oli tunnelma kohdallaan”, hän 
muistelee. 

Jouni Vainio palveli urheilu-uransa 
huippuvaiheen puolustusvoimien Urhei-
lukoulussa Lahdessa. Puolet päivästä 
hän toimi Urheilukoulun oppilaiden so-
tilaskouluttajana ja toisen puolen hän 
valmensi pistooliampujia samalla itse har-
joitellen. Siinä yhdistyi puolustusvoimi-
en ja urheilijan etu ihanteellisella tavalla. 
Puolustusvoimat tuki näin Jouni Vaini-

onkin urheilu-uraa erittäin vahvasti. Päi-
vittäisten harjoitteluolosuhteiden lisäksi 
puolustusvoimat hankki käyttöön huip-
puluokan aseet, patruunat ja varusteet. 
Puolustusvoimien valmennusryhmillä oli 
myös riittävä määrä leirivuorokausia. Val-
mentautumiseen oli henkisesti helppo 
keskittyä, kun ammatti ja sen myötä ta-
loudellinen perusturva oli jo hankittu ja 
ennen kaikkea sai tehdä töitä myöntei-
sessä ilmapiirissä. Puolustusvoimat työn-
antajana takasi, ettei joutunut antamaan 
kilpakumppaneille piiruakaan tasoitusta 
olosuhteiden vuoksi. ”Se, mitä jäi saa-
vuttamatta, oli täysin miehestä kiinni”, 
summaa Vainio. 

Jouni Vainion mielestä upseerin am-
matissa voi nykyään edelleen urheilla 
olympiatasolla etenkin yksilölajeissa. 
Työn ja urheilun yhdistäminen vaatii tark-
kaa suunnittelua. Tietenkin on lähdettävä 
siitä, ettei puolustusvoimat maksa palkkaa 
urheilemisesta. Kun lähiympäristö tarjoaa 
kunnolliset suorituspaikat ja tehtävä mah-
dollistaa säännöllisen päivärytmin, huip-
putasolla urheileva upseeri kykenee myös 
ammatillisesti täysipainoiseen palveluk-
seen. Tämä puolestaan palvelee upseeria 
urheilijana, sillä ammatillinen osaami-
nen kehittää itsetuntoa. Monipuolinen 
ihminen kykenee Vainion mukaan suh-
teuttamaan asioita ja siten käsittelemään 
painetilanteita paremmin. 

”Menestyksen hetkellä urheilija saa 
kaiken itselleen. Siinä kokonaisuus hel-
posti unohtuu. Olen ollut onnekas 
saadessani palvella hyvähenkisessä työ-
yhteisössä. Työkaverit - niin esimiehet 
kuin alaiset, kurssiveljet ja opettajat - 
ovat aina kannustaneet eteenpäin ja siten 
omasta puolestaan mahdollistaneet hienot 
hetket niin työn kuin urheilunkin parissa. 
Siitä heille kaikille lämmin kiitos”, toteaa 
Jouni Vainio lopuksi.  

Pistooliampujana Soulissa
Majuri Jouni Vainio 67. kadettikurssilta palvelee tällä 

hetkellä everstiluutnantin palvelusarvossa Sarajevossa 
EUFOR - operaatiossa. Hän osallistui pistooliampujana 
vuoden 1988 olympialaisiin Soulissa. Hänelle kisat olivat 

urheilullisesti pettymys. Olympiapistoolissa ensimmäisenä 
päivänä kaksi asehäiriötä ja myöhästynyt laukaus pilasivat 
kilpailun. Toisen päivän hienosti sujuneesta ammunnasta 

huolimatta hänen sijoituksensa oli vasta 31. 

EM-ampumakilpailut Lahdessa -87. Jouni Vainio ampui suurkilpailun 
kuvio-osuudella harvinaisen 300 pistettä (isopistooli) ja sai hopea-
mitallin.

J
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ydneyn olympialaisissa odo-
tukset olivat korkealla, sillä 
olympiakevään regatassa mitali 

menetettiin vain siksi, että brasilialais-
vene kolaroi suomalaisten kanssa sillä 
seurauksella, että brasilialaiset hylättiin 
ja suomalaisten vene hajosi. MM-ki-
soissa veneen korjaus oli pakko tehdä 
pikaisesti, sillä heti regatan jälkeen oli 
ratkaiseva karsinta, jossa suomalaiset 
voittivat samaisen brasilialaisvenekun-
nan  ja selviytyivät täten viime hetkellä 
itse kisoihin. Itse asiassa Erkki Heino-
nen saavutti olympiapaikan jo 1996 At-
lantaan silloisista epäilyistä huolimatta, 
mutta olympiakomitea ei silloin jostain 
syystä lähettänyt suomalaisia kisoihin. 
”Luonnollisesti asia harmitti silloin”, 
toteaa Heinonen.

Päätavoite oli kuitenkin vuodessa 
2000 ja edessä oli neljän vuoden aher-
rus edellä kerrotuin tuloksin. Yhteensä 
vaadittiin siis viisi tiukkaa vuotta työtä 
Solingissa ja tätä ennen tietysti pitkä kil-
papurjehdusura muissa luokissa 8-vuo-
tiaasta asti, jolloin Erkki aloitti uransa 
optimistijollilla. 

”Itse olympialaiset tuntuivat vain yh-
deltä kisalta muiden joukossa. Mieluum-
min haluan tarkastella koko projektia 
tai olympiadia: kaikki ne vuodet hyvine 
ja huonoine hetkineen olivat loistavaa 
aikaa. Sain paljon kokemusta ja kansain-
välisiä elinikäisiä ystäviä. Näitä ei mi-
nulta mikään voi pois viedä. Myöntää 
täytyy, että oli upeaa marssia avajaisis-
sa Suomen lipun perässä, kun stadionin 
100 000 ihmistä kannusti kaikkia jouk-
kueita. Nähdä ja kokea se kaikki itse. Oli 
se hieno hetki ”, hän muistelee.

Erkki valmistui meriupseeriksi 
vuonna 1990. Vasta oltuaan voittamassa 
sotilaiden MM-hopeaa vuonna 1994 hä-
nelle tuli mieleen, että voisi jonain päi-
vänä edustaa Suomea olympialaisissa. 
Helppoa urheilun, työn ja perhe-elämän 
yhdistäminen ei ollut. ” Oli kuitenkin 
vain tehtävä päätös yrittämisestä ja tehdä 
sen eteen paljon työtä. Lomia ei ollut ja 
viikonloputkin menivät matkustaessa tai 
kilpaillessa.”

”Voin vain kiittää puolustusvoimien 
suhtautumista. Ilman työnantajani tukea 
en ikinä olisi saavuttanut olympiapaik-
kaa tai maailmanmestaruutta. Voin vain 
nöyrästi todeta olevani hyvin onnelli-

nen kaikesta saamastani tuesta. Joskus 
harmittaa, ettei Sydneyssä mennyt sen 
paremmin, sillä hyvin menneet kisat oli-
sivat olleet paras kiitos tukijoilleni.”

Upseerin ja olympiaurheilijan urat 
on silti Erkki Heinosen mukaan nyky-
äänkin mahdollista yhdistää. ”Kaikki on 
mahdollista, mutta uhrauksia se vaatii 
sekä urheilijalta että puolustusvoimilta. 
Ollakseni rehellinen joudun kuitenkin 
myöntämään, että nykyään on panos-
tettava vain yhteen asiaan: joko uraan 
tai urheiluun. Kompromissit tuottavat 
vain keskinkertaista tulosta ja se ei riitä 

Purjehtijana Sydneyssä
Komentajakapteeni Erkki Heinonen 57. 

merikadettikurssilta palvelee tällä hetkellä laivueupseerina 
Suomenlahden Meripuolustusalueella Upinniemessä. Hän 
osallistui vuoden 2000 olympialaisiin Australian Sydneyssä 

purjehduksen Soling-luokassa. Vaikka menestystä ei 
olympiaregatasta tullutkaan, on Erkki Heinosella useita 
muita arvokisamenestyksiä, mm. maailmanmestaruus 
vuodelta 2007 ja hopeaa vuodelta 1994 sekä tietysti 

useita Pohjoismaiden ja Suomen mestaruuksia.

edes olympiapaikkaan. Olympiaurheilu 
on ehdottomasti ammattilaisuutta vaa-
tivaa kokopäivätyötä. Harrastamalla ei 
ole enää asiaa maailman huipulle. Suo-
sittelen silti yrittämistä. Jos joku näkee 
pienenkin mahdollisuuden edustaa maa-
taan olympialaisissa, sitä kannattaa yrit-
tää. Mikä onkaan kunniakkaampaa kuin 
edustaa omaa maataan olympia-aatteen 
mukaisesti?” kysyy Erkki Heinonen 
haastattelumme lopuksi.  

Maailmanmestarit vuodelta 2007, Erkki Heinonen keskellä.

S
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Teksti: R.W. Stewen

R.W. Stewen

uomalaiset olympiaratsastajat 
valittiin syksyllä 1955.  Minut 
valittiin yhdeksi esteratsasta-

jaksi.  Kaikki ratsastajat olivat puo-
lustusvoimien palveluksessa, samoin 
heidän hevosensa ja varahevosensa-
kin. Ensimmäinen valmennusleiri oli 
Helsingissä jo samana vuonna.  Rat-
sunani oli ruuna Lorius, jolla olin 
kilpaillut vuodesta 1952 lähtien. Val-
mennusleirillä Lorius katkaisi jalkansa 
esteharjoituksessa.  Uudeksi ratsukse-
ni määrättiin varahevosena ollut ruuna 
Lojal. 

Puolustusvoimat suhtautui erittäin 
myönteisesti ratsastusurheiluun ja tuki 
sitä mahdollisimman paljon.  Palve-
lin RUK:ssa syksystä 1952 alkaen ja 
olin vuonna1956 kapteeni ja kivääri-
komppanian varapäällikkö.  Ratsastuk-
sen valmennusleirit vuonna 1956 olivat 
helmikuussa kaksi viikkoa ja touko-
kuussa kolme viikkoa ennen lähtöäm-
me Tukholmaan. 

Juhlalliset  
avajaiset 

Ratsastajat ja hevoset kuljetettiin Tuk-
holmaan laivalla Helsingistä. Olimme 
perillä Tukholmassa viisi päivää ennen 
kilpailujen alkamista.  Ratsastajat ma-
joitettiin Merivoimien Kadettikouluun 
Näsbyparkiin ja hevoset Yleisesikun-
nan talliin Karlavägenillä.

Ratsastuskilpailujen avajaiset Tuk-
holman Olympiastadionilla olivat 
juhlalliset. Joukkueet suorittivat ohi-
marssin osallistujamaitten aakkosjär-
jestyksessä kuninkaallisen aition ohi. 
Olympiatuli tuotiin ratsain paikalle. 
Ruotsin kuningas avasi kilpailut juhla-
puheella.  Ratsastavan henkivartiokaar-
tin soittokunta ja henkivartiokaartin 
kunniaeskadroona johtivat avausparaa-
tia. Kaksi ruotsalaista upseeria antoi 
olympialupauksen.

Valtaosa  
ratsastajista sotilaita

Esterata oli rakennettu Stadionin nurmi-
kentälle, ja siihen kuului 17 esteen ylit-
täminen. Esteiden korkeus oli 130-160 
cm ja vesihaudan pituus viisi metriä.  
Rata oli erittäin kaunis ja upein kuk-
kalaittein koristeltu.  Runsaista sateis-
ta johtuen nurmikenttä oli paikoittain 
erittäin liukas.  Miniminopeus oli rat-
sastettaessa 400 m minuutissa, mikä 
edellytti reipasta laukkaamista.

Vuonna 1956 olympiakisat järjestettiin Melbournessa 
Australiassa. Ainoana poikkeuksena oli ratsastus, koska 

Australian hevosten karanteenimääräykset eivät 
mahdollistaneet ulkomaisten hevosten tuomista 
maahan. Tästä johtuen ratsastuksen olympiakisat 
toteutettiin Tukholmassa 10.-17. kesäkuuta 1956. 
Kapteeni R.W.Stewen osallistui esteratsastukseen 

Suomen olympiajoukkueessa.

Esteratsastus
olympialaisissa vuonna 1956

S
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Esteratsastukseen oli ilmoittautu-
nut 72 ratsukkoa.  Ensimmäistä kertaa 
olympiaratsastuksen historiassa saivat 
nyt naisratsastajat, joita oli kaksi, sekä 
aliupseerit osallistua esteratsastukseen.  
Sotilashenkilöstö dominoi ratsastajia, 
mutta siviiliratsastajien lukumäärä oli 
jo noin kolmasosa kaikista ratsastajis-
ta.  Olympialaisten esteratsastuksessa 
vuonna 1956 oli vaatimuksena, että rat-
sastajan satulavarusteineen tuli painaa 
vähintään 75 kg.  Paino punnittiin sekä 
ennen suoritusta että sen jälkeen.  Nais-
ratsastajat ja kevyet miehet joutuivat 
käyttämään satulassaan lyijypainoja. 

Suomalaisten rutiini  
ei riittänyt 

Suomalaiset eivät menestyneet erityi-
semmin, mutta taistelivat sitkeästi. On 
otettava huomioon, että suomalaisilla 
ei tuohon aikaan ollut mahdollisuuk-
sia osallistua kansainvälisiin ratsastus-
kilpailuihin ja saada siitä tarvittavaa 
kokemusta sekä ratsastajille että hevo-

sille. Suomen joukkueessa ratsastivat 
minun lisäkseni vääpelit K.Paananen ja 
A.Tervalampi.  Senaikaisten sääntöjen 
mukaan esterata piti ratsastaa kahteen 
kertaan; ensimmäinen kerta aamulla 
alkaen kello 9 ja toinen kerta iltapäivällä 
alkaen kello 16. Valitettavasti Paananen 
ja Tervalampi joutuivat keskeyttämään 
molemmilla kerroilla.  Ruotsalainen 
Hästen-lehti kirjoitti: ”Suomen jouk-
kueen paras ratsastaja oli Stewen ruot-
salaissyntyisellä hevosellaan Lojal.  
Ratsukko ratsasti tyylikkäästi ja hevo-
nen hyppäsi ajoittain yllättävän suures-
ti, mutta näin vaikealla radalla ei rutiini 
ollut kuitenkaan tarpeeksi riittävä.” 

Esteratsastuksen joukkuekultami-
talin saavutti Saksa ja hopemitalin 
Italia.  Henkilökohtaisen kultamitalin 
sai saksalainen H.G.Winkler hevosel-
laan Halla ja hopeamitalin italialainen 
R.d´Inzeo hevosellaan Merano. Este-
radan vaativuutta osoittanee se, että 
kolmasosa ratsukoista joutui keskeyt-
tämään suorituksensa.

Kapteeni R.W.Stewen ja Lojal olympiaesteillä 17.6.1956 Tukholmassa.

Arvokkaita kokemuksia

Osallistuminen XVI Olympiakisojen 
esteratsastukseen oli antoisa ja koke-
muksia antava tapahtuma.  Näimme 
useita hienoja ratsastuksia ja saimme 
ihailla monien hyvien ratsastajien ruti-
noituja ja taitavia suorituksia. Tapasim-
me monia miellyttäviä ratsastajia ja 
kilpailujen eri tehtävissä olleita hen-
kilöitä sekä ratsuja useista eri maista. 
Ratsastajien keskinäinen kanssakäymi-
nen oli rehtiä ja henki oli hyvä.  Luotiin 
useita pitkäaikaisia ystävyyssuhteita. 
Annoimme suuren arvon sekä ratsas-
tajille että kilpailuihin osallistuneille 
ratsuhevosillemme.

Kenraaaliluutnantti R.W. Stewen jäi 
reserviin Lounais-Suomen Sotilaslää-
nin komentajan tehtävästä 1987. 
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uolloisessa maailmanpoliit-
tisessa ja taloudellisessa 
tilanteessa olympialaisten jär-

jestäminen tarjosi Suomelle ainut-
laatuisen tilaisuuden sotienjälkeisen 
ulkoisen kuvan kohentamiseen sekä 
muun muassa kauppasuhteiden laajen-
tamiseen. Tämän myötä kisat nähtiin 
ennen kaikkea suurena yhteisenä pro-
jektina, joka palvelisi koko kansan in-
tressejä. Ilmassa oli suurta talkoo- ja 
yrittäjähenkeä. Oli selvästi nähtävis-
sä, että kisat toivat sodanjälkeisten har-
maiden vuosien jälkeen tuulahduksen 
toivosta ja saivat ihmiset katsomaan 
myös tulevaisuuteen.

Puolustusvoimat mukana 
alusta lähtien

Puolustusvoimien merkittävä panos ki-
saponnisteluissa oli jo hyvissä ajoin 
nähtävillä. Puolustusvoimien rooli oli jo 
aikaisemmissa kisoissa ollut merkittävä 
olympiaurheilijoiden valmennuksessa 

ja erilaisten urheilulajien tuntemus oli 
asevoimien piirissä korkea. Olympia-
kisat myönnettiin Helsingille vuonna 
1947 Kansainvälisen Olympiakomite-
an pitämässä kongressissa ja jo saman 
vuoden marraskuussa perustettiin puo-
lustusvoimissa olympialainen yleis-
toimikunta johtajanaan kenraalimajuri 
U. Poppius. Toimikunnan tehtäviin 
kuuluivat urheilijoiden valmentami-
nen vuosien 1948 ja 1952 olym-
pialaisiin sekä Helsingin kisojen 
järjestelyihin osallistuminen. Lajijär-
jestelyissä puolustusvoimien päävastuu 
oli nykyaikaisen 5-ottelun järjestelyissä 
Hämeenlinnassa. Siitä vastasi Kevyt 
Prikaati. Lisäksi muita vastuulajeja 
olivat purjehdus, soutu sekä ammunta. 
Kaksi edellistä olivat merivoimien vas-
tuulla ja jälkimmäisestä vastasi Santa-
haminassa toiminut Jalkaväkirykmentti 
5:n  Jääkäripataljoona. Kisojen toi-
minnanjohtaksi nimitettiin kenraalima-
juri A.E. Martola ja urheilujohtajaksi 
kenraalimajuri Yrjö Valkama. Puolus-

tusvoimien tuki kisajärjestelyissä konk-
retisoitui kuitenkin varsinaisesti siihen, 
että Pääesikunnan ja XV Olympia Hel-
sinki ry:n välillä solmittiin kaksi hen-
kilöstön käyttöä koskevaa sopimusta. 
Seurauksena tästä oli erityisen Olym-
piakomennuspataljoonan perustaminen 
keväällä 1952.

Pataljoona perustetaan

Pataljoonan kokoamisesta annettiin 
esikäsky 22.2. ja sen komentajaksi 
nimitettiin huhtikuussa majuri Hugo 
Railonkoski Pääesikunnan koulutus-

Kesä 1952 tuli olemaan sodasta toipuvalle Suomelle 
merkittävä. Suomi sai viimeinkin kunnian ja tilaisuuden 

järjestää olympialaiset, jotka pidettiin 19.7.-3.8. 
Helsingissä. Alun perin kisojen isännyys oli tulossa 

Suomeen jo kesällä 1940, mutta sota sotki suunnitelmat. 
Seuraavan vuosikymmenen alussa saatiin kuitenkin uusi 
mahdollisuus. Vuoden 1952 olympialaisten järjestelyissä 

puolustusvoimilla oli hyvin keskeinen merkitys.

Teksti: Antti Säippä

Olympiapataljoona -
puolustusvoimiemme ensimmäinen 
kansainvälinen luottamustehtävä?

T

Antti Säippä
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osastolta. Olympiapataljoonan perus-
vahvuudeksi määriteltiin noin 2900 
miestä, jotka koottiin lähinnä Ete-
lä-Suomen joukko-osastoista. Osasto 
koostui suurelta osin jo peruskoulutus-
vaiheen suorittaneista varusmiehistä. 
Pataljoonasta itsenäisinä komennus-
kuntina toimivat laivaston osat sekä 
sotilassoittokunta. 

Lajijärjestelyjen lisäksi Olympiako-
mennuspataljoonan oli tarkoitus tukea 
kisojen huoltoa ja yleisjärjestelyjä. 
Loppujen lopuksi kyseessä oli verrat-
tain laaja ja ennen kaikkea monialainen 
organisaatio, johon kuuluivat esikunta, 
toimituskomppania (pataljoonan huolto 
ja vartiointi), viestiosasto (tiettyjen ki-
sapaikkojen ja majoitusalueiden viesti-
yhteydet), ratsastusosasto (radat, esteet, 
tallit ja hevoskuljetukset), poliisiosasto, 
liikenneosasto (opastus ja sisäiset kul-
jetukset), reserviosasto (erilaiset vaki-
naiset vartiointitehtävät sekä tilapäiset 
komennukset), muonitusosasto, majoi-
tusosasto, kisakyläosasto (kisakylän 
kalustaminen), lääkintäosasto sekä len-
tokenttäosasto (lentokenttätoiminnot 
ja logistiikka Seutulassa). Suurimpi-
na näistä olivat poliisiosasto ja liiken-
neosasto, jotka käsittivät yhdessä yli 
kolmanneksen koko pataljoonan vah-
vuudesta.

Pataljoonan ensimmäiset komen-
nukset alkoivat jo kesäkuun alku-
puolella, jolloin paikalle saapui mm. 
liikenneosaston ja muonitusosaston 
päällystöä orientoitumaan tehtäviinsä. 
Kovin pitkää valmistautumisaikaa teh-
täväänsä pataljoonan eri osat eivät juuri 
saaneet - osasto sai esityksen tarvit-
tavasta komennettavasta henkilöstös-
tä vasta loppukeväällä 17.5. Täydessä 
vahvuudessaan pataljoona oli kuitenkin 
Helsingissä vasta 21.7. alkaen, kuten 
oli suunniteltukin.

Luottamustehtävä

Olympiakomennuspataljoonan nähtiin 
suorittavan erityisen tärkeää ja arvo-
kasta luottamus- ja edustustehtävää. 
Tämä ilmenee varsinkin pataljoonan 
komentajan, majuri Railonkosken päi-
väkäskyissä. Erityisesti korostettiin 
”reipasta ja sotilaallista käytöstä”. Pal-
veluksessa olevien esiintymistä julki-
silla paikoilla ja kisapaikoilla seurattiin 
erittäin tarkasti. Istuskeluun ja varus-
tukseen kuuluviin epäkohtiin puututtiin 

esimiesten taholta välittömästi. Johdon 
linjaus oli alusta saakka se, että palautus 
omaan joukko- osastoon seurasi pie-
nimmästäkin rikkeestä. Pataljoonassa 
linjaus otettiin vakavasti, kuten seu-
raava, erään osaston päällikön tutkin-
tapöytäkirjaan lisäämä lausunto siinä 
tutkittavana olleista antaa ymmärtää: 
- ”Yllämainitut tykkimiehet ovat vas-
tuuntunnottomia, epäsotilaallisia ja 
suorastaan vaarallisia olemaan osastos-
sani, jotenka ehdotan pikaisesti komen-
nettavaksi takaisin joukko- osastoon.” 
Näin myös tapahtui. 

Tutkintapöytäkirjoista ilmenee, että 
komennus Olympiapataljoonassa kat-
kesi toisinaan verrattain lievistäkin 
syistä, joita olivat mm. ”epäsotilaalli-

nen käytös”, ”esimiehen tervehtimät-
tä jättäminen”, ”työhaluttomuus” tai 
joskus vain pelkkä ”veltohko suhtau-
tuminen annettuihin tehtäviin”. Tällä 
tavalla takaisin omiin joukko- osas-
toihinsa komennettuja oli lopulta yh-
teensä toista sataa. Kova  linja kurin 
ylläpidossa sekä ulkoisen kuvan ko-
rostaminen olivat kuitenkin luonnol-
lisia, kun otetaan huomioon kisojen 
suuri näkyvyys kansainvälisellä tasolla 
ja puolustusvoimien merkittävä rooli 
järjestelyissä.

Pataljoonan arkea

Jo pelkästään kuljetusjärjestelyiden 
helpottamiseksi pataljoona pyrittiin 

Helsingin olympialaisten juliste.  



Kylkirauta 3/2008 14

artikkelit

majoittamaan mahdollisimman lähel-
le kisapaikkoja, pääasiassa kaupun-
gin luonnonpuistoihin. Suurin näistä 
”telttaleireistä” rakennettiin nykyisen 
keskuspuiston alueelle, Lääkärinkadun 
pohjoispuolelle, ja siihen majoittui yli 
2000 miestä yli kahteensataan telttaan. 
Muita suurempia majoitusleirejä oli 
niin ikään Käpylässä ja Lauttasaaressa. 
Näistä telttaleireistä muodostui verrat-
tain nopeasti jokseenkin vakiintunei-
ta yhteisöjä. Keskuspuiston leirissä oli 
mm. keskusradio, kymmeniä linjoja 
käsittävä puhelinkeskus sekä useita ra-
kennettuja pelikenttiä. Lisäksi alueel-
le vedettiin vielä pataljoonaa varten 
vesijohto. Arvion mukaan esimerkiksi 
polttopuita pataljoonan majoitusalu-
eilla kului n. 400 m³. Terveystilanne 
säilyi läpi kisojen verrattain hyvänä 
ja suuremmilta epidemioilta vältyttiin, 
vaikka keskuspuiston leirialuetta ku-
vattiin monissa raporteissa liian kos-
teaksi ja epäsopivaksi. Telttaleirien 
lisäksi joitakin osia osastoista yöpyi 
myös kouluissa tai jopa yksityismajoi-
tuksissa tehtävän niin edellyttäessä.

Työtaakka huomattiin piakkoin ar-
vioitua suuremmaksi ja se puolestaan 
johti hyvinkin monen osaston osalta 
ympäripyöreisiin päiviin jo tehtävän 
varhaisessa vaiheessa. Erilaiset tila-
päiset komennukset ja ennalta ar-
vaamattomat tehtävät veivät  paljon 
resursseja, minkä takia jo alkuvaiheen 

toimintakertomuksissa tuotiin esille 
useita hankaluuksia. Monesti esimer-
kiksi osastojen johtoportaiden oli toi-
mittava niin paljon työnjohdollisissa 
tehtävissä, että perustavanlaatuisten 
hallinnollisten tehtävien suorittaminen 
hankaloitui. Omia ongelmiaan aiheut-
ti myös se, että pataljoonan osat oli 
koottu yhteen useasta eri varuskun-
nasta pyrkimyksenä ”rasituksen” ta-
saaminen joukko- osastojen kesken. 
Tämän myötä osastojen miehet ja joh-
tajat olivat useimmiten toisilleen täysin 
tuntemattomia. Lisäksi yhteistyö si-
viilien kanssa näin suuressa mitta-
kaavassa asetti omat vaatimuksensa 
toiminnalle lähinnä vastaavanlaisen 
kokemuksen puutteen takia. 

Keskinäisten toimintatapojen vie-
raus ja koordinoinnin ongelmallisuus 
olivat kuitenkin seikkoja, joiden merki-
tys väheni kisojen edistyessä ja toimin-
tojen asettuessa uomiinsa. Useamman 
osaston kohdalla toistuvia yleisiä han-
kaluuksia olivat mm. kuljetuksiin liit-
tyvät ongelmat. Vaikka pataljoonalla 
olikin käytettävänään 900 erilaista ajo-
neuvoa, vaikuttaa niihin kohdistunut 
tarve monesti ylittäneen käytettävissä 
olevat resurssit. Lisäksi esimerkiksi 
kisakyläosaston ja muonitusosaston 
toimintaa ja johtamista vaikeutti ha-
janaisesti sijoitettujen toimipisteiden 
suuri määrä. Poliisi- ja liikenneosas-
tojen toimintaan kitkaa puolestaan toi 
osastojen suuri koko suhteessa niiden 
johto-osaan. Seutulan lentokentällä 
palvellut osasto joutui myös useaan ot-

teeseen venymään perehtyessään kan-
sainvälisen lentoliikenteen logistiikan 
saloihin - välillä laskeutui jopa ai-
katauluihin merkitsemättömiä lentoja. 
Mitään ylitsepääsemätöntä ei kuiten-
kaan kohdattu ja yleisesti ottaen esiin-
tyneet ongelmat olivat vähintäänkin 
sellaisia, joihin mikä tahansa vastaavan 
kokoinen ja vastaavan mittaluokan teh-
tävää suorittava organisaatio joutunee 
törmäämään. 

Vaikka työpäivät osoittautuivatkin 
suunniteltua pidemmäksi kautta osas-
ton, oli komennusmiehillä luonnolli-
sesti vapaa-aikaakin. Useat kaupungin 
”huvilaitokset” tukivat pataljoonan 
virkistäytymistä takaamalla miehille 
vapaan sisäänpääsyn. Asiakirjoista on 
löydettävissä viitteitä siitä, että mm. 
Linnanmäki tai Alppilan tanssilava koi-
tuivatkin monen kohtaloksi iltaloman 
venähtäessä. Asiaan oli kuitenkin yri-
tetty varautua hyvissä ajoin ja pataljoo-
nassa liikkui jo alkuvaiheessa ohjeita, 
joissa johtajia kehotettiin ottamaan huo-
mioon erityisesti mahdollinen ”vieraan 
suurkaupunkiympäristön hämmentä-
vä vaikutus etenkin maaseudulta tul-
leiden varusmiesten käyttäytymiseen”. 
Toisaalta myös ansioitunut palvelus-
kin huomioitiin. Pataljoonan komenta-
ja mainitsi yhdessä päiväkäskyssään 
esimerkiksi erään telttaleirin kiertovar-
tiomiehen, joka oli omin käsin kanta-
nut vartiopäällikön teltalle juopuneen 
siviilimiehen löydettyään tämän teke-
mästä vahinkoa leirirakenteille.

Majuri Hugo Railonkoski toimi 
Olympiapataljoonan komentaja-
na. 

Olympiapataljoonan sotilaita ruokailemassa. 
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Komennuksen 
päättyminen

Erilaisista pienistä vastoinkäymisistä 
huolimatta vaikuttaa siltä, että patal-
joonan toiminnassa ilmeni voimakasta 
talkoohenkeä ja innostunutta yritteli-
äisyyttä, mikä pantiin myös yleisön 
keskuudessa merkille. Osasto selvisi 
odottamattomista ongelmista ja luul-
tua suuremmasta urakastaan erinomai-
sesti varmaan paljolti siksi, että sen 
osat vaikuttivat halukkaasti sisäistä-
neen saamansa arvokkaan edustusteh-
tävän tärkeyden, jolla oli myös selkeä 
kansainvälinen ulottuvuus. Oman li-
sänsä toimintaan lienee myös tuonut se 
”olympialaisten henki”, jonka sanotaan 
Helsingissä olleen erikoisen vahvan. 
Helsingin olympialaiset mm. rikkoivat 
ennätyksen osallistuvien urheilijoiden 
määrässä, joita saapui 69 eri maasta. 
Tilastoituja miestyötunteja Olympiako-
mennuspataljoona suoritti kaiken kaik-
kiaan runsaat 94 000. Päivien ollessa 
kuitenkin tosiasiallisesti huomattavasti 
tavallista työpäivää pidempiä on luul-
tavaa, että lopullinen työpanos oli jopa 
kolmanneksen mainittua suurempi. 

Kisat päättyivät 3.8. ja suurin osa 
pataljoonasta palasi joukko- osastoi-
hinsa elokuun ensimmäisellä viikolla. 
Viimeisen osat palasivat 21.8. Paikal-
le jäi tällöin vain pieni osa esikunnas-
ta hoitamaan toiminnan lopettamisen 
edellyttämiä tehtäviä. 

Olympialaisten onnistuneet järjes-
telyt saivat paljon tunnustusta niin ko-
timaassa kuin ulkomaillakin ja myös 
pataljoona sai tästä osansa. Puolus-
tusvoimain silloinen komentaja jal-
kaväenkenraali Aarne Sihvo tunnusti 
Olympiakomennuspataljoonan ansiot 
kisojen jälkeisessä päiväkäskyssään 
seuraavasti: 

…”Ylpeydellä voi jokainen suo-
malainen lukea niitä poikkeuk-
setta kiittäviä lausuntoja, joita 
ulkomailta on kisojen järjes-
telyistä annettu.” Ja lisäksi: 
…”Puolustusvoimat ovat huo-
mattavalla tavalla osallistu-
neet kisojen järjestelyihin ja 
siten myötävaikuttaneet niiden 
kaikinpuoliseen onnistumiseen. 
Mieluinen tehtäväni on panna 
merkille se tunnollisuus ja pal-
velusalttius, jota ovat osoit-

Olympiapataljoonan  majoitusalueen portti. 

taneet kaikki olympiakisojen 
käyttöön komennetut - toi-
mivatpa he sitten Olympia-
pataljoonassa, nykyaikaisessa 
5-ottelussa, ammunta-, soutu-, 
melonta- tai purjehduskilpai-
luissa, kisojen soittopalveluk-
sessa taikka muissa kisojen 
aiheuttamissa tehtävissä. Lau-
sun parhaat kiitokseni hyvin 
suoritetusta työstä!” 

FM Antti Säippä toimi tutkijana 
Maanpuolustuskorkeakoulun Johtami-
sen laitoksella 2008. 
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Teksti: Pekka Visuri

Pekka Visuri

hmisiä tuntuu kuitenkin kovasti 
kiinnostavan, mitä sotilaallisia 
selityksiä nykytutkimuksella on 

antaa sotatapahtumille. Tuonkin sodan 
tulos ratkaistiin lopulta taisteluissa.

Keväällä järjestettiin Suomenlinnan 
museossa luentosarja, jonka päätteeksi 
pidimme yhdessä Maanpuolustuskor-
keakoulun Sotahistorian laitoksen joh-
tajan everstiluutnantti Jarmo Niemisen 
kanssa esityksen Helsingin taisteluis-
ta ja Viaporin antautumisesta keväällä 
1808. Siitä on saatu aineksia kirjoituk-
sen alkuosaan. Jälkimmäinen osa käsit-
telee Pohjanmaalla käytyjä taisteluja.

Viaporin 
antautuminen

Ruotsin suurvalta-aseman vähittäinen 
heikkeneminen ja Venäjän nousu Itäme-
ren alueen mahdiksi alkoi 1700-luvun 
alussa käydyn Suuren Pohjan sodan 
aikaan. Sotilaspoliittisesti ja strategi-

sesti merkittävintä oli Venäjän työn-
tyminen Baltiaan ja Suomenlahdelle 
sekä siihen liittynyt Pietarin kaupungin 
perustaminen vuonna 1703. Ruotsin 
laiminlyötyä Suomen puolustamisen 
venäläiset miehittivät maan useita 
vuosia kestäneen ”ison vihan” ajaksi. 
Uudenkaupungin rauhassa 1721 Ruotsi 
menetti Viipurin läänin ja rajan kulku 
määrättiin suunnilleen Suomen nykyi-
sen itärajan mukaiseksi.

Ruotsi yritti saada menettämiään 
alueita takaisin, kun Venäjä sitoutui eu-
rooppalaisiin sotiin ja jatkuvaan kamp-
pailuun Turkkia vastaan. Kelvottomasti 
johdettu ”hattujen sota” 1741 - 1743 
tuotti kuitenkin suomalaisille uutta kär-
simystä, kun venäläiset löivät Ruot-
sin armeijan ja miehittivät eteläisen 
Suomen. Turun rauhassa 1743 raja siir-
tyi Kymijoelle ja halkomaan Savoa, 
joten myös edellytykset Suomen puo-
lustamiselle jälleen heikkenivät. Parin 
vuoden kuluttua aloitettiin linnoitustyöt 
uudella rajalla Loviisassa ja Svarthol-
massa.

Viaporin rakentaminen 
1700-luvulla

Helsingin edustalle ryhdyttiin vuonna 
1748 rakentamaan Sveaborgin (Viapo-
rin) merilinnoitusta Ranskalta saadun 
rahoituksen turvin. Viapori suunnitel-
tiin aikansa parhaiden linnoitusoppien 
mukaisesti riittävän vahvaksi kestä-
mään hyökkäykset mereltä ja siten ky-
keneväksi suojaamaan laivastoa, jota 
voitiin käyttää rannikon puolustukseen 
sekä tarvittaessa myös hyökkäyksiin 
aina Pietarin saakka. Viaporista tuli 
puolen vuosisadan ajaksi Ruotsin mit-

Suomen sota
Sodan alkuvaihe Helsingissä ja  

taistelut Pohjanmaalla vuonna 1808

Suomen sodan 1808 - 1809 aikaisia tapahtumia 
muistellaan nyt monissa tilaisuuksissa.  Valtioneuvosto 

on organisoinut erityisesti poliittisen kehityksen 
tarkastelun Merkkivuosi 1809 -projektissa. Tämä 

kirjoitus syntyi tarpeesta tuoda esille nimenomaan 
sotilaallista näkökulmaa, sillä viime aikoina on tullut 

ehkä liiaksikin muotiin ”uuden sotahistorian” mukaisesti 
sodan käsittäminen lähinnä kulttuuriksi, politiikaksi ja 

”kansan arkipäiväksi”. 

I
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tavin rakennushanke.
Ruotsalaisten uusi revanssiyritys, 

joka tunnetaan Kustaan sotana, vuo-
sina 1788 - 1790 ei muuttanut ra-
jalinjauksia mutta hälytti venäläiset 
vahventamaan puolustustaan Suomen 
suunnalla. Vaikka sodan loppuvaihees-
sa käyty Ruotsinsalmen meritaistelu 
päättyi Ruotsin laivaston voittoon, ei 
Suomessa enää vallinnut kovin suurta 
luottamusta ruotsalaisten kykyyn ja 
haluun puolustaa maata sodassa Ve-
näjää vastaan. Viaporin linnoituksen 
rakentamistöiden jatkaminen ei tuota 
käsitystä paljonkaan korjannut eikä pa-
rantanut ratkaisevasti Suomen strate-
gista asemaa. Jälkeenpäin arvioituna 
voidaan todeta, että linnoituksen ra-
kentamiseen sidottiin paljon väkeä ja 
varoja, joita olisi tarvittu maavoimien 
kohentamiseen. Mielikuvissa Viaporia 
pidettiin valloittamattomana ”Pohjo-
lan Gibraltarina” ja Ruotsin puolustuk-
sen lukkona itää vastaan ottamatta huo- 
mioon muuttuneita olosuhteita.

Sodan alkaminen  
talvella 1808

Sodanuhan kasvaessa vuoden 1808 
alussa Tukholmassa tarkistettiin 
Suomen puolustamiseksi tehtyjä suun-
nitelmia. Kuningas Kustaa IV Adolf 
määräsi, että venäläisten hyökkäyksen 
alkaessa armeijan tuli vetäytyä Pohjan-
maalle, mutta Svartholman ja Viapo-
rin linnoitukset oli pidettävä hallussa 
kevääseen asti, jolloin vastahyökkäys 
alkaisi Ruotsista saatavin apujoukoin. 
Suomen armeijan ylipäälliköksi ni-
mitetty kenraali Wilhelm Mauritz 
Klingspor oleskeli Tukholmassa, joten 
hänen sijaisenaan Suomessa toiminut 
kenraali Carl Nathanael af Klercker 
joutui yksin kantamaan vastuun puo-
lustusvalmiuden kohottamisesta. Vi-
aporin ja Svartholman linnoituksiin 
sijoitettiin yhteensä 7 600 miestä, ja 
kenttäarmeijan 10 000 sotilasta ryhmi-
tettiin Etelä-Suomen pääteiden suun-
nille.

Sodan alkaessa 21. helmikuuta oli 
Viaporin linnoitukseen ja Helsingin 
puolustukseen sijoitettu lähes 7 000 so-
tilasta. Merkittävä osa oli värvättyjä, 
mutta näistäkin puolet oli heikosti kou-
lutettuja alokkaita tai laivojen miehis-
töjä. Linnoituksen päällikkönä toimi 
vara-amiraali Carl Olof Cronstedt, joka 

oli kunnostautunut Ruotsinsalmen me-
ritaistelussa kesällä 1790, mutta hä-
nellä ei sen jälkeen ollut kokemusta 
sotatoimien johtamisesta. Kuningas oli 
nimittänyt Cronstedtin tuohon tärkeään 
tehtävään, vaikka tiesi amiraalin vasta-
hakoisuuden ottaa vastuulleen Viaporin 
puolustamisen.

Ruotsin sotasuunnitelmassa Viapo-
rin pitäminen hallussa nähtiin keskei-
seksi päämääräksi, sillä linnoituksessa 
oli suuria varastoja ja laivatelakoita, 
ja sitä oli ajateltu käyttää vastahyökkä-
ysten tukikohtana. Yleisen käsityksen 
mukaan Viapori oli yhä valloittamaton 
vahvan aseistuksensa ja tukevien muu-
riensa vuoksi. Tykkejä puolustajilla oli 
kaikkiaan noin 2 000, mutta niistä oli 
ampumakuntoisia vain 700. Ampuma-
tarvikkeita laskettiin olleen varastois-
sa ainakin parin kuukauden taistelua 
varten.

Piiritys ja aselepo

Venäläiset valtasivat Helsingin pienen 
etujoukon yllättävällä iskulla jo 2. 
maaliskuuta, minkä jälkeen kesti pari 
viikkoa saada paikalle vahvennuksia 
Viaporin piiritystä varten. Vielä maa-
liskuun lopulla kenraali Jan Peter van 
Suchtelenin komennossa oli piirittäjiä 
vain 4 000 sotilasta eli runsas puolet 
linnoituksen miesvahvuudesta, käytös-
sään noin 50 tykkiä. Huhtikuun alussa 
venäläisten vahvuus kohosi 6 500 so-
tilaaseen, ja tykkien määräkin hieman 
lisääntyi, mutta se ei mitenkään vetänyt 
vertoja linnoituksen tykistölle. Venä-
läiset rakensivat tykkipattereita muun 
muassa Kaivopuistoon ja Katajanokal-
le, mistä ne ampuivat harvakseltaan 
häirintätulta.

Yhteydenpito Helsingistä Viaporiin 
jatkui myös piirityksen aikana, tosin 

Viapori 1800-luvun alussa.
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vähitellen venäläisten tiukentuvassa 
kontrollissa. Piirittäjät toimittivat lin-
noitukseen valikoitua tietoa Ruotsin 
tukalasta asemasta ja heikoista mahdol-
lisuuksista antaa apua. Psykologiseen 
sodankäyntiin venäläiset käyttivät mo-
nenlaisia sanansaattajia, muun muassa 
kaupungissa asuvia upseerien rouvia, 
jotka kuvailivat olojensa mukavuutta 
linnoituksen ulkopuolella ja liioittelivat 
piirittäjien vahvuutta.

Aseleponeuvotteluja käytiin use-
assa vaiheessa. Ensin sovittiin, ettei 
Viaporista enää ammuta kaupunkiin. 
Sitten käytiin kauppaa eräiden saar-
ten kohtalosta, ja lopulta 6. huhtikuuta 
syntyi sopimus tulituksen keskeyttä-
misestä 3. toukokuuta asti, jolloin lin-
noitus sovituin ehdoin antautuisi, jos 
Ruotsista ei siihen mennessä tule apua. 
Venäläiset saivat pantiksi muutamia 
pieniä linnoitukseen kuuluvia saaria.

Tukholmaan lähetetyt sanansaatta-
jat pääsivät perille vasta tuon määrä-
ajan jälkeen, joten siellä ei edes tiedetty 
avunpyynnöstä. Sen toteutus olisi ollut 
muutenkin mahdotonta, sillä meneil-
lään oli ankara pakkastalvi ja meren 

jään sulaminen tapahtui ennusteidenkin 
mukaan vasta toukokuun alkupuolella. 
Lisäksi on syytä todeta, ettei Ruotsis-
sa keväällä edes valmisteltu laivaston 
lähettämistä Suomenlahdelle, koska 
suurin uhka oli Tanskan suunnalla.

Aselevon aikana venäläiset raken-
sivat uusia tykistöpattereita meren puo-
lelle muun muassa Santahaminaan ja 
Vallisaareen, joten linnoituksen pii-
ritys täydentyi merkittävästi ja samal-
la avustuslaivojen pääsy alueelle olisi 
tuntuvasti vaikeutunut. Asetelmasta 
paljastui myös Viaporin sotilaallinen 
heikkous, sillä linnoitus oli kooltaan 
melko pieni, eikä sillä voitu sulkea 
mitään tärkeitä kulkureittejä. Se oli itse 
asiassa vain kallis laivaston varasto ja 
sotilaiden asuinpaikka.

Antautuminen

Määräajan umpeuduttua 3. toukokuuta 
Viaporista annettiin antautumismerk-
ki, ja linnoitus luovutettiin venäläisille 
muutaman päivän kuluessa. Antau-
tumisehtojen mukaan hävityksiä ei 
saanut tehdä, ja toisaalta sotilaat saivat 

aseiden luovuttamisen jälkeen matkus-
taa kotiinsa luvattuaan kunniasanalla 
olla ottamatta osaa sotatoimiin.

Viaporista venäläiset saivat suuren 
sotasaaliin, josta on erityisesti mainitta-
va saaristolaivaston kymmenet toimin-
takuntoiset alukset. Venäjällä Viaporin 
antautumista luonnollisesti juhlittiin 
suurena saavutuksena, eikä tapahtuman 
psykologista merkitystä kannatakaan 
aliarvioida.

Ruotsissa ja Suomen armeijan pii-
rissä antautuminen yleisesti nähtiin 
petoksena vailla vertaa, ja erityisesti 
amiraali Cronstedtia pidettiin maan-
petturina. Jälkeen päin on yhä jaksettu 
keskustella hänen päätöksensä perus-
teista ja syyllisyytensä asteesta. Samal-
la on ehkä turhankin paljon korostettu 
Viaporin sotilaallista merkitystä seli-
tyksenä Ruotsin tuleville vastoinkäy-
misille.

Arviointia 

Nykyajan perspektiivistä katsottuna on 
vaikea käsittää, että Viaporin menetys 
olisi ollut tärkeä syy Ruotsin häviöön 
sodassa. Kahden vuosisadan kuluessa 
on kertynyt runsaasti kokemuksia vas-
taavista tilanteista, joten Viaporin kal-
taisten linnoitusten merkitys osataan 
jo paremmin kyseenalaistaa. Siihen 
sijoitetut varat osoittautuivat vuoden 
1808 tilanteessa hukkainvestoinneiksi 
ja tuhansien sotilaiden jättäminen lin-
noitukseen - kolmasosa koko Suomen 
armeijasta - strategiseksi virheratkai-
suksi. Noita varoja ja joukkoja olisi 
voitu käyttää huomattavasti tehok-
kaammin palvelemaan sodankäyntiä.

Cronstedt saattoi olla petturi tai 
sitten sotilaistaan hyvin huolehtiva esi-
mies, mutta Viaporilla ei keväällä 1808 
syntyneessä tilanteessa ollut ratkaise-
vaa merkitystä sodan kululle, vaikka 
linnoitus ei olisi antautunutkaan. Li-
säksi voidaan kyseenalaistaa ajatus, 
että ruotsalaiset olisivat mereltä voineet 
tuoda linnoitukseen tai sen lähialueil-
le niin merkittäviä vahvistusjoukkoja, 
että ne olisivat uhanneet venäläisten 
asemia Helsingissä. Hieman kärjistä-
en voidaan Viaporia sanoa suureksi 
vankilaksi, jonka muurien sisälle oli 
jätetty vahvat maavoimat ilman mah-
dollisuuksia ryhtyä tosissaan taiste-
luun.

Ruotsin kuningaskunnan 1700-lu-

Vara-amiraali Carl-Olof Cronstedt toimi Viaporin komentajana.
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vulla rakentama Sveaborg (Viapori) 
oli tarkoitettu palvelemaan ennen kaik-
kea laivastotukikohtana, eikä sille ollut 
luotu kykyä kestää pitkäaikaista pii-
ritystä.  Linnoitus ei sulkenut pääsyä 
mihinkään, eikä se sodassa suojannut 
myöskään Helsinkiä, jonka arvo muu-
tenkin verrattuna esimerkiksi Turkuun 
oli strategisesti hyvin vähäinen. Viapori 
toimi vuonna 1808 laivatelakkana ja 
varastona. Mutta se oli myös Ruotsin 
vallan symboli, joten on ymmärrettä-
vää, että komeasta linnoituksesta oli 
vaikea luopua.

Ruotsin sodankäynnille olisi ke-
väällä 1808 ollut kuitenkin hyödyl-
lisempää tuhota telakalla maannut 
saaristolaivasto ja lähettää linnoituk-
seen ryhmitetty sotaväki taistelemaan 
pääarmeijan mukana. Näin siis voidaan 
sanoa nykytiedolla, mutta ratkaisut teh-
dään kulloisenkin tilannekuvan mukai-
sesti.

Tapahtumiin usein ajaudutaan 
ilman mahdollisuutta viileään harkin-
taan. Siksi yhä keskustellaan siitä, 
miksi Viipurin puolustus romahti ke-
säkuussa 1944 muutamassa tunnissa ja 
miksi Suomeen hankittiin 1930-luvulla 
kalliita panssarilaivoja ja pommikonei-
ta, kun olisi tarvittu tykkejä, panssari-
vaunuja ja hävittäjiä.

Vasta Venäjän keisarikunta raken-
si Viaporista vahvan merilinnoituksen 
ja siihen liittyvän Helsingin  laajan 
maalinnoitusjärjestelmän 1900-luvun 
alussa. Tämäkin linnoitus sortui ensim-
mäisen maailmansodan aikaan mutta ei 
pommituksen tai piirityksen tuloksena 
vaan sisäisesti heikentyneenä vallan-
kumouksen alettua vuonna 1917.

Suomi sai 90 vuotta sitten Venä-
jältä perinnöksi maailman vahvimpiin 
kuuluneen rannikkopuolustusjärjestel-
män. Sitä pidettiin kunnossa läpi vuo-
sikymmenten, kunnes kylmän sodan 
päättyminen loi jälleen uuden tilanteen. 
Rannikkolinnakkeet ovat jo pääosin 
tyhjentyneet ja Helsingin Ilmatorjun-
tarykmentti lakkautettu, ja näiden rat-
kaisujen pätevyyden arviointi lienee 
mahdollista vasta tuleville sukupolvil-
le.

Taistelut 
Pohjanmaalla 
vuonna 1808

Ruotsin kuninkaalta saamisensa ohjei-
den mukaisesti ylipäällikkö kenraali 
Wilhelm Mauritz Klingspor oli sodan 
alkaessa helmikuussa 1808 käskenyt 
armeijan vetäytymään Ouluun. Hä-
meenlinnan alueelta pääjoukot, noin    
8 000 miestä, marssivat kohti pohjoista 
lähinnä Pohjanmaan rantateitä pitkin. 
Savon Prikaati lähti liikkeelle Mikke-
listä ja saapui Ouluun jo maaliskuun 
lopulla. 

Sotilaiden ja taakse jätettävien si-
viilien oli vaikea ymmärtää, miksi ar-
meija perääntyi eikä edes yrittänyt 
ryhtyä taisteluun. Pohjanmaalla elivät 
vielä ihmisten muistissa ison vihan ajat 
kaikkine kauheuksineen. Nämä kokivat 
Etelä- ja Keski-Suomesta poistumisen 
niin, että ruotsalaisia ei suinkaan kiin-
nostanut Suomen puolustaminen vaan 
armeijan vetäminen mahdollisimman 
hyväkuntoisena pohjoiseen käytettä-
väksi Ruotsin puolustukseen. Venäläi-
set puolestaan käyttivät tuota käsitystä 
hyväkseen ja tarjosivat monia etuja 
suomalaisille, jos he lopettavat vasta-
rinnan.

Suomen sodan alkuvaiheen sotatoimet.
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Pitkät vetäytymiset eivät Napole-
onin sotien aikaan olleet harvinaisia, 
eikä Klingspor siinä suhteessa tehnyt 
mitään strategista virhettä. Edellä kul-
keva armeija tyhjensi mennessään koko 
maakunnan ruokavarat ja rikkoi tiet, 
joten perässä tuleva joutui aina suuriin 
vaikeuksiin. Puolustajalle tarjoutui sil-
loin hyvä tilaisuus vastahyökkäykseen. 
Carl von Clausewitz nimitti sellaista 
hetkeä sodan kulminaatiopisteeksi.

Selvästi suurempi virhe sen sijaan 
oli yli 7 000 sotilaan jättäminen Svart-
holman ja Viaporin linnoituksiin käy-
tännössä tyhjän pantiksi. Syntyneessä 
tilanteessa noista linnoituksista ei ollut 
mitään hyötyä, ja armeija menetti heti 
kolmasosan vahvuudestaan. 

Vastahyökkäykset alkavat

Siikajoella ja Revonlahdella huhtikuun 
lopulla käydyissä taisteluissa venäläis-

ten eteneminen pysäytettiin. Sillä oli 
suuri merkitys taisteluhengelle. Kävi 
ilmi, että venäläiset olivat lyötävissä, 
jos vain ryhdytään aktiivisesti hyökkä-
ykseen. Samalla paljastui, ettei venä-
läisjoukkoja ollut läheskään niin paljon 
kuin Klingspor oli pelännyt.

Revonlahden tappion jälkeen venä-
läiset vetäytyivät aluksi Kalajoelle ja 
Pulkkilaan, ja kohta liike jatkui eteläm-
mäksi molempien pääteiden suunnis-
sa. Huoltovaikeudet ja kelirikko estivät 
kummankin puolen sotatoimien jatka-
misen yli kuukauden ajaksi. Ruotsis-
ta saapui huoltolaivoja vasta kesäkuun 
puolivälin jälkeen. Myös rekien vaihto 
kärryihin kesti juhannuksen seutuvil-
le ja viivytti etenemisen aloittamista. 
Klingspor ei sitä muutenkaan kiireh-
tinyt, joten venäläisillekin jäi aikaa 
toipua omista huolto-ongelmistaan ja 
saada myös vahvistusjoukkoja.

Eversti Sandelsin komentama, ke-

vyesti aseistettu ja ketterästi liikkuva 
prikaati lähti toukokuun alussa ete-
nemään Rantsilasta kohti Iisalmea ja 
Kuopiota. Sandelsin joukot jatkoivat 
matkaansa Varkauteen  ja Juvalle, jonne 
suomalaiset pääsivät 28. toukokuuta.

Armeijan ylipäällikkö Klingspor 
julkaisi 1. toukokuuta vetoomuksen 
Pohjanmaan kansalle avun antamisesta 
sotaväelle. Hän kehotti nousemaan ve-
näläisiä miehittäjiä vastaan vedoten us-
kollisuuteen kuninkaalle. Pohjanmaalla 
ei kuitenkaan syntynyt laajamittaista 
sissisotaa, sillä epäilys ruotsalaisia koh-
taan ei ollut nopeasti pois pyyhittävissä 
eikä armeijan päällystö halunnut antaa 
aseita siviileille. 

Maalaiskansa oli yhä uskollista ku-
ninkaalle ja valmis jopa vaarantamaan 
henkensä maata puolustaessaan, mutta 
aateliston, papiston ja ylimmän virka-
miehistön piirissä kuninkaaseen sen 
sijaan ei luotettu ja oltiin yleisesti val-
miina yhteistyöhön venäläisten valloit-
tajien kanssa. 

Pitkiksi käyneet huoltolinjat Venä-
jältä Pohjanmaalle ja Savoon olivat alt-
tiina sissien ja talonpoikien iskuille. 
Pohjois-Karjalassa toimi koko sodan 
ajan tehokkaita sissiosastoja, ja myös 
lännessä kuormastoja ahdisteltiin eten-
kin Tampereelta Alavudelle johtavilla 
reiteillä. Kuormastoja ryöstelivät myös 
nälkiintyneet talonpojat, eikä voida pois 
sulkea tavallisten rosvojenkaan osuut-
ta. Aluksi kansannousuja ja kuormas-
tojen ryöstelyä esiintyi muun muassa 
Pohjanlahden rannikolla Kalajoen - 
Lohtajan seuduilla sekä Saarijärvellä. 
Venäjän armeijasta täytyi kesällä ir-
rottaa suuri määrä sotilaita suojaamis-
tehtäviin, mikä heikensi olennaisesti 
taistelujoukkojen vahvuuksia. 

Ruotsalais-suomalaisen armeijan 
päällystö ei kuitenkaan aktiivisesti tu-
kenut sissejä eikä kehottanut talonpoi-
kia nousemaan aseelliseen toimintaan 
miehittäjiä vastaan. Monin paikoin 
Ruotsin armeijan upseerit sopivat ve-
näläisten kanssa, ettei siviilejä aseisteta 
eikä kuormastoja ryöstetä. Syynä oli 
pelko sodan raaistumisesta ja yleensä-
kin kurittomuuden leviämisestä. Pal-
jolti näiden hillitsemistoimien ansiosta 
Suomessa ei koettu samanlaisia kau-
heuksia kuin Espanjassa raivonnees-
sa sissisodassa. Tähän vaikutti myös 
venäläisten johdonmukainen rauhoit-
tamispolitiikka ja ruotsalaisten hallin-Lapuan taistelun 14.7.1808 muistomerkki.
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tovirkamiesten jääminen paikoilleen 
huolehtimaan järjestyksen pidosta ja 
kansan huollosta.

Ruotsalaisten 
maihinnousut 
epäonnistuvat

Ruotsin sotasuunnitelman olennainen 
osa olivat meritse tapahtuvat hyökkä-
ykset Etelä-Suomen rannikoille ja so-
tatoimien ulottaminen myös rajan yli 
itään kohti Pietaria. Vaikka Viaporin 
antautuminen vei näiltä kaavailuilta 
tärkeän edellytyksen, Ruotsin laivas-
to oli vielä voimissaan ja Englannista 
odotettavissa tukea. 

Ensimmäiseksi ruotsalaiset tekivät 
maihinnousun Turun lähelle Lemun-
niemelle 19. kesäkuuta. Ruotsalaiset 
pääsivät helposti maihin, mutta venä-
läiset löivät maihin nousseet osastot jo 
seuraavana päivänä. 

Uumajasta suunnattiin Vaasan alu-
eelle 1 000 miehen maihinnousuhyök-
käys juhannuksen tienoilla. Pääarmeija 
oli silloin Uudessakaarlepyyssä, noin 
80 kilometriä Vaasasta, ja viivytteli läh-
töään kohti maihinnousualuetta viikon 
verran. Sinä aikana venäläiset löivät 
Vaasaan ja lähialueille saapuneet osas-
tot. Ruotsalaisten tappiot olivat yhteen-
sä 260 sotilasta, ja vangiksi jääneiden 
joukossa oli myös joukon komentaja 
eversti Bergenstråhle. 

Koko kevään ja vielä alkukesän-
kin Ruotsin kuningas oli keskittynyt 
suunnittelemaan hyökkäystä Tanskaan 
ja jättänyt Suomen sotatoimet toiselle 
sijalle. Vasta kun sopimusta englanti-
laisten apujoukkojen käytöstä ei saatu 
syntymään, kuninkaan oli pakko luopua 
tuosta päähänpinttymästään ja ryhtyä 
tosissaan pohtimaan toimintaa Suomes-
sa. Hän lupasi vihdoinkin Klingsporil-
le apua uusien maajoukkojen ja niitä 
tukevien laivojen muodossa. 

Ruotsalaisten hyökkäykset Turun 
saaristossa jäivät vaikutuksiltaan vä-
häisiksi. Aina lokakuulle jatkuneet 
saaristotaistelut tosin kuluttivat ja sitoi-
vat venäläisten joukkoja sekä ylläpiti-
vät epävarmuutta tilannekehityksestä, 
mutta vieläkin enemmän ne heiken-
sivät ruotsalaisten voimia, joita olisi 
tarvittu painopistesuunnassa Pohjan-
maalla. 

Pääarmeijan eteneminen 
Lapualta Alavudelle

Kesäkuussa pääarmeija jatkoi Poh-
janmaalla huoltotoimiaan ja lähetti 
pienehköjä osastoja häiritsemään ve-
näläisten yhteyksiä ja tuhoamaan va-
rastoja. Vihdoin heinäkuun alkupäivinä 
alkoi eteneminen Pohjanmaan teitä 
pitkin etelään. Etuosastona itäisellä si-
vustalla oli hyökännyt majuri von Fie-
andtin johtama pataljoonan suuruinen 
joukko Lintulahdelle (Kyyjärvelle) jo 
28. kesäkuuta. 

Klingspor päätti keskittää voiman-
sa Lapuan valtaamiseen käskien sinne 
neljän prikaatin hyökkäyksen. Suoma-
laisten kärkijoukot pääsivät Lapualle 
14. heinäkuuta törmäten venäläisten 
puolustukseen. Alueelle kehittyi suuri 
taistelu, jossa Adlercreutzin komenta-

mia suomalaisia oli ruotsalaisine vah-
vistuksineen yhteensä 4 700 sotilasta ja 
18 tykkiä, kun taas Rajevskin johtamia 
venäläisjoukkoja oli 4 000 sotilasta. Ve-
näläisten oli vetäydyttävä Kuortaneen 
suuntaan, mutta suomalaisjoukot eivät 
kyenneet heitä kokonaan lyömään tai 
jatkamaan takaa-ajoa. 

Pienen joukon rohkealla iskulla oli 
nyt ratkaisevan tärkeä merkitys. Lippu-
junkkari (vääpeli) Jaakko Rothin johta-
ma 42 sotilaan osasto lähetettiin polkuja 
pitkin Virroille ja Ruovedelle häiritse-
mään venäläisten huoltoa. Rothin ja 
Spoofin johtamat sissit pitivät teitä hal-
linnassan kolmen viikon ajan ja ulot-
tivat retkensä aina Tampereelle asti. 
Venäläiset joutuivat käyttämään suuret 
määrät joukkoja huoltonsa turvaami-
seen sekä vetämään pääjoukkonsa Keu-
ruulle ja Jämsään.

Kenraalimajuri Carl Johan Adlercreutz johti pääarmeijaa Lapuan - 
Alavuden suunnalla.
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Voitollinen Lapuan taistelu ja sitä 
seurannut venäläisten nopea vetäyty-
minen sissien ahdistelemina nostatti-
vat ruotsalais-suomalaisten joukkojen  
mielialaa. Pääarmeijan hyökkäys mursi 
Alavudella 17. elokuuta venäläisten 
vastarinnan, joskaan ratkaisevaa tap-
piota he eivät kokeneet. Näytti siltä, 
että hyökkäys jatkuisi pian kohti Tam-
peretta. 

Pohjanmaan läntisissä osissa tais-
teltiin heinä-elokuun kuluessa monin 
paikoin ja vaihtelevalla menestyksel-
lä. Ruotsista alkoi keskikesällä saapua 
Pohjanlahden satamiin yhä enemmän 
apua, joten edellytykset hyökkäyksen 
onnistumiselle sen myötä paranivat. 
Rannikkopitäjissä talonpojat yleisesti 
kapinoivat ja katkoivat venäläisten yh-
teyksiä, samalla kun päävoimat etenivät 
alueen läpi johtavien pääteiden suun-
nissa etelään. Kuormastojen ryöstely 
vaikeutti suuresti venäläisten huoltoa 
ja lisäsi muutenkin heidän epävar-
muuttaan selustayhteyksien aukipysy-
misestä, mutta se johti myös ankariin 
kostotoimiin paikallisia asukkaita 
kohtaan. Pahimmat väkivallanteot 
tapahtuivat Kauhajoella heinäkuun 
puolivälissä, kun kasakkaosasto saapui 
kostamaan kuormastojen tuhoamista.

Lapualta Ilmajoen suuntaan hyö-
kännyt von Döbelnin prikaati taisteli 
menestyksellisesti Kauhajoella 10. elo-
kuuta ja jatkoi vielä Nummijärvelle ja 
Lapväärtiin. Elokuun lopulla venäläi-
set vahvistuksia saatuaan alkoivat taas 
edetä kohti pohjoista. 

Ruotsin armeijalla oli Pohjanmaal-
la noin 12 000 ja Venäjän armeijalla 
13 000 sotilasta. Sodan käännekohta 
koettiin, kun Karstulaan puolustukseen 
asettunut joukko joutui 21.8. väisty-
mään venäläisten hyökkäyksen tieltä 
ja vetäytymään hajallelyötynä lähelle 
Kokkolaa. 

Ruotsin kuninkaalla ja hallituksel-
la ei ollut strategista uskallusta eikä 
poliittista halua lähettää enää riittävän 
vahvoja voimia taistelemaan tosissaan 
Suomesta. Ruotsalaiset varautuivat so-
tatoimien siirtymiseen emämaan tär-
keille alueille ja varasivat sen vuoksi 
yhä enemmän joukkoja Ahvenanmaal-
le ja Itämeren rannikoidensa puolustuk-
seen. Toisaalta varat olivat jo huvenneet 
siinä määrin, ettei noin     100 000 so-
tilaan kokonaisvahvuuteen nousseen 
armeijan ja laivaston varustamista ja 

huoltoa pystytty järjestämään tyydyt-
tävästi.

Uusi vetäytyminen  
kohti pohjoista

Koko Pohjanmaan tilanteen kannalta 
ratkaisevaksi osoittautui taistelu Kuor-
taneella. Sinne oli elokuun lopulla 
saapumassa Alavudelta ja Alajärven 
suunnilta yhteensä yli 7 000 venäläis-
tä, joita vastassa oli noin 5 000 ruot-
salais-suomalaisen armeijan sotilasta 
kenraali Adlercreutzin komennossa. 
Ruonan kylän alueelle oli rakennettu 
luja puolustusasema, jonka etulinjas-
sa oli kolme suomalaista prikaatia ja 
taempana reservissä ruotsalainen pri-
kaati.

Venäläiset aloittivat 1. syyskuuta 
hyökkäyksen kiivaalla tykistön tuli-
tuksella ja yrityksellä saartaa puolus-
tajat koukaten vaikean maaston kautta. 
Hyökkäykset torjuttiin ja asemat piti-
vät, mutta Adlercreutz määräsi joukot 
irtautumaan yön aikana ja vetäytymään 
noin viiden kilometrin päähän Salmen 
kylän alueelle. Puolustajat saivat yli-
päälliköltä tasaväkisen taistelun jäl-
keen käskyn vetäytyä Lapuan suuntaan 
kärsittyään kahden päivän aikana 680 
miehen tappiot. 

Jälkeen päin on kovasti pohdittu, 
miksi Klingspor käski Adlercreutzin 
keskeyttämään taistelun, vaikka hyök-
käys oli juuri torjuttu eikä venäläisil-
lä ollut paikalla tarpeeksi voimakkaita 
joukkoja sen jatkamiseen. Tärkeim-
mäksi syyksi on nähty Klingsporin 
luonteelle ominainen varovaisuus, jota 
monet ovat nimittäneet suorastaan 
pelkuruudeksi. 

Klingsporin päätöksessä kuvastui 
myös uskon puute sodan jatkamiseen 
Suomessa. Hän oli jo muutamia päiviä 
aikaisemmin elokuun lopulla esittänyt 
kuninkaalle, että pääarmeijaa ryhdyt-
täisiin evakuoimaan Vaasasta meren yli 
Ruotsiin. 

Ruonan taistelun jälkeen Klingspor 
siirrätti päämajansa Lapualta Vähään-
kyröön, mihin myös ryhmitettiin suuri 
osa joukoista. Tämä viittasi selvästi 
pyrkimykseen hakeutua Vaasan alueel-
le ja sieltä edelleen Ruotsiin. Myös ve-
näläiset käänsivät päävoimansa Vaasan 
suunnalle eivätkä heti lähteneet työn-
tymään pohjoiseen vieville reiteille. 
Lisäksi venäläiset tarvitsivat usean 

päivän huoltotauon pitkien marssien 
ja ankarien taistelujen rasitusten jäl-
keen.

Syyskuun 2. päivänä kuningas antoi 
käskyn puolustaa edelleen Pohjanmaa-
ta. Vaasasta kuljetettiin laivoilla Ruot-
sin puolelle yhden pataljoonan lisäksi 
vain sairaita sotilaita, vankeja ja kruu-
nun materiaalia, ja Ruotsista saapui 
jonkin verran vahvistuksia. Suomalais-
joukoissa alkoi esiintyä karkuruutta, 
kun miehet pelkäsivät joutuvansa soti-
maan Ruotsin puolelle.

Uhkaavin tilanne kehittyi Lapual-
ta Uuteenkaarlepyyhyn vievällä tiellä, 
kun viivytystaisteluja käynyt osasto 
joutui vetäytymään Juuttaalle. Siellä 
syntyi 13. syyskuuta taistelu, jota joh-
tamaan kiirehti eversti von Döbeln 
kahden porilaispataljoonan kera ja on-
nistui kääntämään jo häämöttäneen 
tappion voitoksi.

Pääarmeija ryhmittyi Oravaisiin, 
joka oli puolustajalle edullinen alue. 
Asemat sijoitettiin kukkuloille, joiden 
edessä oli laaja aukea. Puolustajia oli 
yli 5 000 sotilasta, joista suurin osa 
oli ruotsalaisia. Kamenskin komenta-
mia venäläisjoukkoja oli lähestymäs-
sä Oravaisten aluetta yhteensä noin                   
6 000 sotilasta, mutta suuri osa oli vielä 
marssilla, kun taistelu alkoi aamulla 14. 
syyskuuta Oravaisten aukeiden äärelle. 
Venäläisten kiivas tulitus ja voimakas 
hyökkäys lopulta löivät ruotsalais-suo-
malaiset joukot puolustusasemistaan, 
joten Adlercreutzin prikaatit joutuivat 
illan pimetessä väistymään pohjoiseen. 
Molemmat puolet kärsivät noin 1 000 
miehen tappiot tässä koko sodan ve-
risimmässä taistelussa. Suhteellisesti 
eniten menettivät riveistään sotilaita 
ruotsalaiset prikaatit.

Merkittäviä taisteluja ei Poh-
janmaalla enää käyty. Ensi sijassa 
luonnonvoimia ja sairauksia vastaan 
kampailevan Ruotsin armeijan kuri ra-
koili ja huolto romahti lähes kokonaan. 
Kysymys oli nyt armeijan pääosan pe-
lastamisesta täydeltä tuholta.

Aseleposopimukset ja 
vetäytyminen Tornioon

Ruotsin armeijan johto oli syyskuun 
alun tappioiden jälkeen epätietoinen 
siitä, miten sotaa voitaisiin jatkaa. Loh-
tajalla päämajaansa pitänyt kenraali 
Klingspor oli kuluttanut sekä aukto-
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riteettinsä että tomintatarmonsa, eikä 
kukaan muukaan pystynyt esittämääm 
selkeää strategista suunnitelmaa jatko-
toimista. Kun tässä vaiheessa Venä-
jän joukkojen ylipäällikkö Buxhoevden 
teki tarjouksen aselevosta, siihen oli 
helppo suostua. 

Aseleposopimus allekirjoitettiin 
Lohtajalla 29. syyskuuta. Sen mu-
kaisesti vihollisuudet lopetettiin tois-
taiseksi ja Ruotsin armeijan joukot 
vetäytyivät Lohtajan - Lestijoen - Ii-
salmen linjan pohjoispuolelle. Ylipääl-
liköksi Klingsporin tilalle nimitettiin 
pian 74 vuotta täyttävä kenraali af 
Klercker. Hän sai johdettavakseen 
lopen uupuneen ja sairastelevan armei-
jan, jolla ei enää ollut selkeää tehtävää 

eikä toiminta-ajatusta. 
Lyhyen taisteluvaiheen jälkeen Ol-

kijoella tehtiin 19. marraskuuta uusi 
aseleposopimus, jonka mukaan sotatoi-
met lopetettiin ja Ruotsin armeija ve-
täytyi Kemijoen taakse. Oulu tuli jättää 
venäläisille 29.11. ja Kemi 13.12.

Armeijan kirjavahvuus oli Olkijoen 
aselevon alkaessa noin 15 000 sotilas-
ta, joista sairaita oli 6 000. Tornion - 
Haaparannan majoituskapasiteetti ei 
alkuunkaan riittänyt suuren joukon tar-
peisiin, joten ruotsalaisia sotilaita lä-
hetettiin kotiseuduilleen. Suomalaiset 
joukot jäivät talvehtimaan Tornion seu-
dulle surkean huollon varassa. Noin      
2 000 suomalaissoturia haudattiin sinne 
lähiviikkojen aikana.

Sota jatkui Ruotsin puolella vielä 
seuraavana vuonna, jolloin suomalai-
siakin joukkoja osallistui vielä taiste-
luihin muun muassa Uumajan seudulla. 
Haminan rauhan jälkeen syksyllä 1809 
Suomi liitettiin Venäjän keisarikun-
taan.

Kirjan lähdetietoja on saatavilla 
teoksesta Reima T.A.Luoto - Heikki Tal-
vitie - Pekka Visuri, Suomen sota 1808 
- 1809: taustat, tapahtumat, muisto-
merkit (Fenix, Espoo 2008). Kirja-ar-
vostelu on toisaalla tässä lehdessä.

Eversti Pekka Visuri toimii Strategi-
an laitoksen dosenttina Maanpuolustus- 
korkeakoululla. 

Venäläisten hyökkäys syksyllä 1808.
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ääkärieverstiluutnantti, laivan-
varustaja, teollisuusyrittäjä ja 
Loviisan kaupungin 1. kunnia-

porvari Gustaf Ragnar Enos Nord-
ström oli tinkimätön periaatteen mies, 
joka tuki huomattavilla summilla niitä 
järjestöjä ja liikkeitä, joiden päämää-
rät olivat hänen sydäntään lähellä. 
Heimoaate oli monien Nordströmin 
toimintojen vaikuttimena. Nordströ-
min elämäntyöhön liittyi erikoisuutena 
se, että talvisodan aikana hän hankki 
omatoimisesti Ruotsista aseita Pohjois-
Suomen puolustusta varten.

Nuorena maailmalle

Ragnar Nordström syntyi vuonna 1894 
Loviisassa tullivartija Gustaf Adolf 
Nordströmin ja Maria Josefina Björkin 
perheeseen. Isän puolen suvun juuret 
ovat lähtöisin Itäiseltä Uudeltamaalta 
ja ne liittyivät merenkulkuun. Isä oli 
aktivisti ja hän oli mukana maanalai-
sessa toiminnassa Venäjää vastaan. 
Myös Ragnarista tuli suomalaisuusak-
tivisti jo nuorella iällä. 

Ragnar Nordström oppi liikkumaan 
omatoimisesti merellä nuoresta po-
jasta lähtien.  Hän kävi Loviisassa 
neljä vuotta oppikoulua ja sen jälkeen 
hän opiskeli Helsingin Kauppakoulus-

sa kaksi vuotta valmistuen koulusta 
luokkansa parhain arvosanoin vuonna 
1912.

Nordström palasi Loviisaan ja sai 
työpaikan A. Veltheimin laivanselvitys- 
ja ahtausliikkeessä.  Runsaan vuoden 
työrupeaman jälkeen hän päätti kar-
tuttaa kielitaitoaan työskentelemällä 
vuoden Saksassa ja toisen Englannissa. 
Muistelmiensa mukaan Nordström ou-
nasteli sodan syttymistä. Jo tuolloin tuli 
esille hänen kykynsä ennakoida epä-
vakaiden olojen syntymistä. Syksyllä 
1914 Nordström palasi Suomeen ja sai 
toimen Raumalla. Siellä ollessaan hän 
kuuli miehistä, jotka olivat matkus-
taneet Saksaan saamaan sotilaskou-
lutusta. Myös Nordström värväytyi 
jääkäriksi. Nordström kirjattiin jääkä-
riksi 23.12.1915 jääkäripataljoonan 3. 
Komppaniaan.

Jääkärien palatessaan Vaasaan 
25.2.1918 oli Nordström sotilasarvol-
taan jääkäriluutnantti. Hänet määrättiin 
Ylistaron koulutuskeskukseen. Noin 
neljän viikon mittaisen koulutusvai-
heen jälkeen Nordström lähetettiin 
kutsuntojen kautta palvelukseen mää-
rättyjen sotilaittensa kanssa rintamalle. 
Komppania sai nimekseen 1. Jääkäri-
rykmentin  II Pataljoonan 1. Komppa-
nia. 

Heimoaate

Johtaessaan komppaniaansa ensimmäi-
sessä taistelussa 7.4.1918 Lempäälän 
pitäjän Kelhon kylässä jääkäriluutnant-
ti Nordström haavoittui pahoin. Luoti 
tunkeutui vasemmalta rintakehään lä-
vistäen keuhkot ja silpoen oikean käden 
kyynärpään. Käsi jouduttiin amputoi-
maan mutta keuhkot kuntoutuivat vähi-
tellen ja voimat palasivat kotihoidossa 
Loviisassa. Toipilaana ollessaan Nord-
ström oli paljon yhteydessä saman-
aikaisesti Saksassa 3. Komppaniassa  
palvelleeseen jääkärimajuri Gunnar 
von Hertzeniin. Ystävykset olivat jo 
jääkäriaikanaan keskustelleet mahdol-
lisuuksista järjestää retkikunta Itä-Kar-
jalan liittämiseksi Suomeen.

Nordström tervehtyi ja palasi pal-
velukseen. Hän anoi siirron Sorta-

Jääkäreiden pääjoukon paluusta Suomeen tuli viime 
helmikuussa kuluneeksi 90 vuotta. Jääkäreillä oli 

ratkaisevan tärkeä merkitys käymissämme sodissa 
sekä itsenäistymisen jälkeisinä vuosikymmeninä myös 

Suomen puolustusvoimien kehittämisessä. Monet 
vaikuttivat merkittävästi myös muualla yhteiskunnassa. 

Yksi heistä oli Ragnar Nordström.

Ragnar Nordström
Teksti: Pentti Airio

J

Pentti Airio
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valaan ja edelleen rajavartiotehtäviin 
Salmiin. Huhtikuussa 1919 alkaneel-
le Aunuksen retkelle osallistuneet 
upseerit, Nordström mukaan lukien, 
olivat eronneet armeijasta ennen lähtö-
ään. Nordström ylennettiin eropäivä-
nä 28.2.1919 kapteeniksi. Retkikunnan 
vahvuus oli aluksi 1 000 miestä ja par-
haimmillaan jopa noin 3000. Aluksi 
hyvin sujunut retki näivettyi alkukesäs-
tä, kun luvatut lisäresurssit jäivät saa-
matta. Nordström, joka oli alusta alkaen 
ollut aktiivisesti suunnittelemassa ja 
järjestämässä retkeä, erosi retkikun-
nasta. Hän palasi siviiliin hankkimaan 
rahaa, sillä Aunuksen retken aikana hän 
havaitsi rahan voiman. Hyviä aatteita ei 
voi edesauttaa ellei ole varallisuutta.

Heimoaate eli voimakkaana ja jo 
seuraavana talvena Ragnar Nordström 
palasi Saksasta Suomeen osallistuak-
seen valmisteilla olleeseen Vienan ret-
keen. Yllättävän sairastumisen vuoksi 
lähtö peruuntui ja sairaudesta toivut-
tuaan Nordström perusti oman ah-
tausyrityksen Loviisaan. Siitä alkoi 
myös hänen vaurastumisensa. Seuraa-
vien vuosien aikana alkoi voimakas 
kasvun kausi. Liiketoimien ohessa hän 
tuki Itä-Karjalan vapauttamiseen täh-
tääviä hankkeita. Laivanvarustamon 
lipun tunnusväreiksikin otettiin Itä-
Karjalan lipun värit: musta N-kirjain 
valkealle pohjalla punaisen ja vihreän 
vyön keskellä.

Poliittisilta mielipiteiltään Ragnar 
Nordström oli oikeistolainen kommu-

nismin vastustaja. Toiminta ei rajoit-
tunut vain kotimaahan vaan hänellä 
tai hän kustantamilleen matkoille osal-
listuneilla henkilöillä oli 1920- ja 
1930-luvuilla yhteyksiä esimerkiksi 
puolalaisiin, ukrainalaisiin ja ulko-
mailla asuviin Venäjältä paenneisiin 
emigrantteihin sekä Itä-Karjalan ja In-
kerinmaan väestöön. Nordström tuki 
kommunismia vastustavia yhdistyksiä 
ja liikkeitä sekä niiden julkaisuja. 

Nordström oli esimerkiksi läheises-
sä yhteydessä Lapuan liikkeen johto-
henkilöihin niin talonpoikaismarssin 
kuin Mäntsälän kapinankin aikoihin. 
Hän kannatti kaikkia toimia laillistetun 
kommunismin tuhoamiseksi ja puolus-
tusvoimien vahventamiseksi. Toimin-
nan piti kuitenkin tapahtua laillisuuden 
tietä. 

Ennen talvisodan syttymistä Ragnar 
Nordströmillä oli 12 rahtialusta ja ka-
lastusaluksia jopa Jäämerellä. Suu-
rimmillaan hänen tonnistonsa oli 
1950-luvun puolivälissä, jolloin hän oli 
Suomen suurin yksityinen laivanvarus-
taja.

Kohti talvisotaa

Nordström kykeni tulkitsemaan ajan 
poliittisia merkkejä. Samalla tavoin 
kuin ennen ensimmäisen maailmanso-
dan syttymistä hän oli ilmoittanut ko-
tiinsa, että sota syttyy pian, hankkikaa 
kahden vuoden tarve jauhoja ja sokeria, 
niin pari kuukautta ennen talvisodan 
syttymistä hän kaksinkertaisti laivojen-
sa vakuutusarvon. Samoihin aikoihin 
hän hankki perheelleen Ainola-nimi-

Gunnar von Hertzen ja Ragnar Nordström (oikealla) ryhtyivät kesällä 
1918 suunnittelemaan Itä-Karjalaan tehtävää Aunuksen retkeä. 

Jääkärieverstiluutnantti  
Ragnar Nordström. 
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sen kartanon länsirajan tuntumasta 
Ylitorniolta. Nordström halusi toimia 
voimakkaasti sen hyväksi, että kulku-
yhteys Ruotsiin tulisi säilyttää mahdol-
lisen sodan aikana. Nordström päätteli, 
että sodan vuoksi mahdollisesti suori-
tettava väestön evakuoiminen Ruotsiin 
olisi huomattavasti yksinkertaisempaa 
maitse kuin meriteitse. Maa-alueen 
hankinta sekä laivojen vakuutusten kak-
sinkertaistaminen osoittivat konkreet-
tisesti, että Nordström oli vakuuttunut 
Suomen joutumisesta Neuvostoliiton 
hyökkäyksen kohteeksi. Yhteys Ruot-
siin oli turvattava kuten Suomen So-
dassa 1808-1809.

Kesällä 1939 majuri Ragnar Nord-
ström oli noudattanut noin 200 muun 
jääkärin kanssa tavoin kutsua mat-
kustaa Saksaan jääkärimuistomerkin 
paljastustilaisuuteen. Saksalaiset esit-
telivät suomalaiselle sotilaallista voi-
maansa. Matka vahvisti Nordströmin 
havaintoja tulevan sodan merkeistä. 
Kun Saksa oli hyökännyt Puolaan, pe-

rusti Nordström eräiden muiden ti-
lanteesta huolestuneiden ystäviensä  
kanssa poliittisen klubin, joka ko-
koontui perjantai-iltaisin aluksi Hotelli 
Kareliassa ja myöhemmin Hotelli Käm-
pissä. Klubiin kuuluivat aikaisempi ta-
savallan presidentti P.E. Svinhufvud, 
aikaisempi pääministeri, professori T. 
M. Kivimäki, Kivimäen hallituksessa 
ulkoministerinä ollut varatuomari A. 
Hackzell, pankinjohtaja M. Honkajuuri 
ja poliittinen taustavaikuttaja maisteri 
K. N.  Rantakari.

Nordström oli huolestunut sotaväen 
huonosta varustetilanteesta. Hän puhui 
asiasta muiden muassa jääkäriystäväl-
leen kenraaliluutnantti K. L. Oeschil-
le. Nordström yritti taivuttaa Oeschia 
suuntaamaan enemmän aseistusta poh-
joisen joukoille. Samoin hän esitti, 
että tulisi laatia suunnitelmat Skan-
dinavian maista tulevien vapaaehtois-
ten muodostaman muukalaislegioonan 
perustamiseksi. Perjantaiklubi oli va-
paaehtoisjoukkojen tarpeesta yksimie-

linen.
Nordström ja Hackzell kävivät 

YH:n aikana asian johdosta Tukhol-
massa. He olivat 26.10.1939 yhteydes-
sä kapteeni A. Wingeen, joka oli ollut 
vuonna 1918 vapaaehtoisena Suomes-
sa. Ruotsin hallitus ei kuitenkaan su-
vainnut minkäänlaista värväystä. Vasta 
kun talvisota oli syttynyt, voitiin aloit-
taa etukäteen suunniteltu värväystoi-
minta. Nordströmin pyrkimys oli ollut 
innostaa ruotsalaisia omatoimisesti pe-
rustamaan kaikki Pohjoismaat kattava 
liike, ja se myös onnistui.

Nordström kävi sodan syttymis-
päivänä tekemässä Helsingissä lai-
vakaupat ja oli seuraamassa illalla 
eduskunnan istuntoa Vallilassa työvä-
enyhdistyksen tiloissa pidetyssä koko-
uksessa. Istunnon jälkeen Nordström 
sai puolustusministeri Juho Niukkasel-
ta valtakirjan toimia valtion edustajana 
salaisissa asioissa Pohjois-Suomessa. 
Kaikkien viranomaisten tuli antaa hä-
nelle tarvittava apu. Nordström, Kivi-
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Ragnar Nordström hankki talvisodan aikana muun muassa kahdeksan panssarintorjuntatykkiä Pohjois-
Suomen puolustukseen.
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mäki ja Rantakari lähtivät iltamyöhään 
Helsingistä Loviisaan. Nordströmin 
perhe pakkasi tavaransa, ja kahdella 
autolla lähdettiin vielä aamuyön aikana 
kovalla kiireellä kohti Ylitorniota.

Tukitoiminta Lapin alueen 
puolustamiseksi

Autokolonna saapui Ylitornioon 
2.12.aamulla. Nordström soitti välit-
tömästi everstiluutnantti Willamolle 
Rovaniemelle ja sai kuulla hermos-
tuneelta everstiltä Sallan suunnan 
joukkojen perääntymisestä, panssarin-
torjunta-aseiden puutteesta ja vailla 
aseita Rovaniemellä olevista 2000 so-
tilaasta. Nordström oli heimosotien 
aikana todennut rahan merkityksen. 
Nyt hänellä oli omaisuutta toteuttaa 
tärkeiksi kokemansa asiat. Hän soitti 
Bodenin linnoituksen komentajalle tie-
dustellen voisiko hän saada sieltä aseita 
Sallan suunnan puolustuksen vahven-
tamiseksi. Erityisen tärkeää olisi saada 
joitakin panssarintorjuntatykkejä. Hä-
nelle ilmoitettiin, että aseita kyllä on, 
mutta lupa pitää saada Tukholmasta. 

Nordström matkusti Tukholmaan 
ja siellä hän otti yhteyttä eri maiden 
agentteihin ostaakseen aseita tarvitta-
essa omaan laskuunsa, mikäli valtio ei 
niitä maksaisi. Hänellä tai Kivimäellä 
ei ollut minkäänlaista virallista valtuu-
tusta asehankintojen suorittamiseen. 
Tarjolla oli saksalaisten Puolasta sota-
saaliikseen saamia aseita. Niiden lyhin 
toimitusaika oli kuitenkin kymmenen 
päivää. Nordström arvioi, että Pohjois-
Suomen joukot eivät voisi odottaa niin 
pitkää aikaa. Rintama Sallan suunnal-
la eteni päivittäin kohti Rovaniemeä. 
Nordström otti asiassa yhteyttä samassa 
komppaniassa Jääkäripataljoona  27:ssä 
palvelleeseen eversti Väinö Palojär-
veen. Palojärvi toimi tuolloin Suomen 
Tukholmaan sijoitettuna sotilasasia-
miehenä.

Ainoaksi nopeaksi ratkaisuksi ar-
vioitiin asehankinta Ruotsin puolus-
tusvoimien varastoista. Palojärven 
ehdotuksesta jääkäriveljet lähtivät ta-
paamaan Ruotsin armeijan yleisesikun-
nan päällikköä, kenraali, vapaaherra 
Axel Rappea. Muistelmiensa mukaan 
Nordström esitti toiveensa saada hanki-
tuksi Pohjois-Suomessa aseitta olevil-
le sotilaille mahdollisimman nopeasti 
2 000 kivääriä, 100 pikakivääriä ja 8 

panssarintorjuntatykkiä ampumatarvik-
keineen. Tapaaminen oli aamupäivällä. 
Rappe lupasi esitellä asian hallituksel-
le samana iltapäivänä. Kuningas hy-
väksyi hallituksen esityksen 8.12. ja 
aseita ryhdyttiin kokoamaan ja kul-
jettamaan junalla kohti Haaparantaa. 
Aseiden ostaja oli Suomen valtio ja 
eversti Palojärvi allekirjoitti kauppaso-
pimuksen puolustusministeriön edus-
tajana.

Niin sanotut Nordströmin aseet ja 
niiden hinta silloisina Ruotsin kruunui-
na olivat seuraavat:

- 8 kpl 37 mm pst.tykkejä varustei-
neen á 25.000 kr,

- 2 000 kpl 6,5 mm kiväärejä á 
50kr,

- 100 kpl 6,5,mm pikakiväärejä á 
600 kr,

- 3 000 kpl 37 mm panssarikranaat-
teja á 25 kr,

- 2 200 000 kpl 6,5 mm patruunoita 
á 0,10 kr.

Palojärvi ilmoitti kaupan Pääma-
jaan ja puolustusministeriöön peruste-
tulle välitystoimistolle. Välitystoimisto 
ilmoitti Tornioon saapuvista aseista Ul-
komaisten vapaaehtoisten vastaanotto-
keskuksen päällikölle everstiluutnantti 
Martti Vihmalle hänen esikuntaansa 
Tornion Kaupunginhotelliin. Professori 
Kivimäki jäi yhdysmieheksi Tukhol-
maan vapaaehtoisjoukkojen järjeste-
lykysymyksissä ja majuri Nordström 
palasi Suomeen varmistaakseen asei-
den nopean toimituksen rintamajou-

koille. Nordström saapui Vihman 
esikuntaan 10.12. aamulla. Vihmalle 
ilmoitettiin saman päivän illalla kello 
18.30 Päämajan päätös saapuvien pans-
sarintorjuntatykkien jaosta. Tykkien 
saavuttua Tornioon tuli neljä tykkiä lä-
hettää Kajaaniin ja neljä tykkiä Ouluun. 
Pikakiväärit ja kiväärit tuli siirtää Tor-
niossa olevaan varastoon. 

Nordströmin kuultua päätöksestä 
hän hurjistui. Hän oli hankkinut aseet 
Lapin puolustusta varten. Hän soitti 
päätöksestä ainakin Kivimäelle Tuk-
holmaan, koska Kivimäki oli aseiden 
osalta 11.12. kello 10.00 puhelinyhtey-
dessä ylipäällikön yhteysmiehenä hal-
lituksessa toimivaan kenraali Rudolf 
Waldeniin. Walden kirjoitti asian muis-
tiinpanoihinsa seuraavasti: ”Kivimäki 
ilmoittaa, että sen johdosta, että Pää-
maja on antanut käskyn siirtää Torni-
oon saapuneet aseet 2 000 + 100 + 8 
Ouluun, ei vapaaehtoisia voida lähet-
tää. Olisi saatava viipymättä peruutus 
aikaan. Sovittiin, että olen joka aamu 
yhteydessä Kivimäen kanssa.”

Joko Waldenin ilmoitus Päämajaan 
tai Nordströmin mahdollinen yhteyden-
otto yleisesikunnan päällikköön aikaan-
sai sen, että everstiluutnantti Juvelius 
ilmoitti kenraali Oeschin päätöksestä, 
jonka mukaisesti aseet jäävät toistai-
seksi Tornioon. Kello 13.45 Vihma 
soitti Juveliukselle ja koetti perua pe-
ruutuksen.  Vajaan tunnin päästä Vihma 
sai kuulla Päämajasta, että kaikki tykit 
Rovaniemelle ja heti. Myöhemmin il-
lalla Päämajasta käskettiin lähettää 

Everstiluutnantti Nordström (toinen oikealta) Syvärin rannalla Loti-
napellon luona syyskuussa 1941.
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Willamolle 100 pikakivääriä ja 1500 
kivääriä.

Nordströmin aseet 
sotatoimissa

Päämajan operatiivinen toimisto käski 
11.12.  Hämeenlinnassa toimineen 
Panssarikoulutuskeskuksen lähettää 
neljä koulutettua panssarintorjunta-
joukkuetta Rovaniemelle. Pohjois-Suo-
men Ryhmän komentaja kenraalimajuri 
Viljo Tuompo oli antanut huolestutta-
van tilanneilmoituksen Sallan suunnan 
tilanteesta, sillä Sallan kirkonkylä oli 
vallattu 10.12. ja neuvostojoukot lähti-
vät jatkamaan hyökkäystä kahden tien 
suunnassa. Ylipäällikkö päätti 11.12., 
että P-SR:stä irrotetaan pohjoisin osa 
suoraan ylipäällikön alaiseksi komen-
toportaaksi. Uuden Lapin Ryhmän 
komentajaksi määrättiin Nordströmin 
hyvä tuttava kenraalimajuri K. M. 
Wallenius. Pohjoisen rintaman vah-
vennukseksi lähetettiin Oulussa juuri 
perustettu JR 40. Sen kolmanneksi pa-
taljoonaksi liitettiin Porista siirrettävä 
täydennyspataljoona. Lisäksi pohjoi-
seen siirrettiin kaksi Kenttätäydennys-
prikaatin pataljoonaa, toinen Porista ja 
toinen Heinolasta.

Nordströmin hankkimat aseet tu-
livat 12.12. aamuyöllä Rovaniemelle. 
Hämeenlinnasta ei voitu lähettää välit-
tömästi kuin yksi koulutettu panssarin-
torjuntatykkijoukkue.  Reservivänrikki 
Syrjäsen johtama joukkue sai Rovanie-

meltä tykit ja se lähetettiin viivyttele-
mättä Kemijärvelle. Joukkue osallistui 
menestyksellisesti Joutsijärven itäpuo-
lella käytyihin taisteluihin 14.12. aa-
musta alkaen. 

Kolme seuraavaa koulutettua tyk-
kijoukkuetta saapuivat Rovaniemelle 
aamuyöllä 17.12. ja olivat rintamalla 
18.12. alkaen. Kaksitykkisistä panssa-
rintorjuntajoukkueista yksi toimi Pet-
samossa, yksi Pelkosenniemen tien ja 
kaksi Sallan tien suunnassa.

 Osa Rovaniemelle saapuneista pi-
kakivääreistä ja kivääreistä jaettiin 
Rovaniemen Harjoituskeskuksen 
16.12.perustamalle täydennyskomppa-
nialle. Se lähetettiin 18.12. Sodankylän 
tien varmistustehtäviin Askaan. Viisi-
joukkueisessa komppaniassa oli aseis-
tuksena yhteensä 20 pikakivääriä.

Nordströmin hankkima asetäyden-
nys ja ennen kaikkea panssarintorjun-
ta-aseet tulivat perille viime hetkellä, 
sillä neuvostopanssarit olivat murtau-
tuneet useita kertoja puolustuslinjojen 
läpi selustaan aiheuttaen paniikinomai-
sia tilanteita. Jo tietous omista tykeistä 
rauhoitti miesten mieliä. Tykkien saa-
pumisen aikaan taistelut kulminoituivat 
ja neuvostojoukkojen eteneminen py-
sähtyi. Enää panssarit eivät rohjenneet 
murtautua selusta-alueille. 

Asehankintojen lisäksi Nordström 
osallistui koko talvisodan ajan aktiivi-
sesti vapaaehtoisjoukkojen värväystyö-
hön Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Talvisodan päättyessä Suomen so-

tavarustetilanne oli heikko. Tukhol-
massa toiminut professori Kivimäki oli 
tehnyt sodan aikana muutaman matkan 
Berliiniin ja sai ilmeisesti helmikuun 
lopulla 1940 tietää Saksan toivovan 
Suomen ja Neuvostoliiton solmivan 
keskenään rauhan. Mahdolliset alue-
menetykset Suomi saisi takaisin tuon-
nempana.

Lisää aseita ja 
heimoaatetta

Heinäkuussa 1940 johtaja Wilhelm 
Hilbert, joka edusti berliiniläistä firma 
Veltjensiä, otti yhteyttä kenraaleihin 
Grandell ja Talvela sekä eversti Melan-
deriin  ja majuri Nordströmiin. Hilbert 
kutsui heidät kesäasunnolleen. Paikalla 
oli myös Saksasta saapunut asekaup-
pias eversti Josef Veltjens, joka ilmoitti 
Suomen Saksalta saamista laajemmis-
ta turvatakuista. Seuraavana päivänä 
Veltjens informoi asiasta marsalkka 
Mannerheimiä ja presidentti Rytiä. 
Nordström ymmärsi, että hänen tehtä-
vänään tulisi olemaan osallistuminen 
Saksasta hankittavien aseiden salaisiin 
kuljetusjärjestelyihin. Asekuljetukset 
liitettiin osaksi saksalaisten Pohjois-
Norjassa olleiden joukkojen syyskuun 
1940 loppupuolella alkaneita lomakul-
jetuksia.

Loppuvuonna 1940 ylipäällikkö 
Mannerheim soi Nordströmille hänen 
ansioistaan talvisodassa ja ilmeisesti 
myös aktiivisesta osallistumisesta 
syksyn asekuljetusten toimeenpanoon 
kaksi merkittävää huomionosoitusta. 
Nordström ylennettiin everstiluutnan-
tiksi 28.10.1940 ja talvisodan alka-
misen vuosipäivänä 30.11.1940 hän 
sai everstiluutnanttina poikkeukselli-
sen korkean kunniamerkin eli I luokan 
Vapaudenristin miekkojen kera. Toinen 
saman kunniamerkin saaja sillä kertaa 
oli kenraalimajuri Hj. Siilasvuo.

Everstiluutnantti Nordström toimi 
jatkosodan alkuvaiheessa Itä-Karjalan 
sotilashallinnon komentajan apulaise-
na. Hänet merkittiin omasta ano-
muksestaan takaisin puolustusvoimien 
upseeriluetteloon 28.6.1941. Oltuaan 
runsaan vuoden palveluksessa terveys 
alkoi taas pettää ja hän anoi ylirasituk-
sen vuoksi eron tehtävästä sekä reser-
vin palveluksesta. Eronsa jälkeenkin 
Nordström jatkoi uupumattomasti itä-
karjalaisten puolestapuhujana.

Laivanvarustaja Nordströmin ensimmäinen sodanjälkeinen uudis-
rakennus m/s Martti Ragnar. 
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Ragnar Nordström, ulkoministeri Urho Kekkonen ja hänen veljensä, sotasokea majuri Jussi Kekkonen 
vuonna 1954. Jussi Kekkonen oli Nordströmin palveluksessa sotien jälkeen.

Nordström pettyi suuresti kuultu-
aan Päämajassa 13.9.1941, että Suomi 
ei osallistu Saksan rinnalla Leningra-
din valloittamiseen. Hänen mieles-
tään nopea Leningradin valtaus olisi 
mahdollistanut riittävän voimakkai-
den joukkojen keskittämisen Mosko-
van valtaamiseksi loppuvuodesta 1941. 
Nordström kannatti lojaalisti Suomen 
päämääriä jatkosodan loppuun asti, 
vaikka voiton mahdollisuus oli mene-
tetty ja sodan lopputulos oli hänen mie-
lestään selvä jo vuoden 1941 lopulla.

Loppuun asti  
isänmaan asialla

Sotien jälkeen Nordström asui kolme 
vuotta maanpakolaisena Tukholmas-
sa. Siellä ollessaan hän saattoi henki-
lökohtaisilla suhteillaan ja varoillaan 
auttaa asekätkijöitä, ”stellistejä” ja 
muita hänen tavoin punaista Valpoa 
paenneita maamiehiään uuden elämän 
alkuun. Nordström palasi kotimaahan 
joulun alla vuonna 1948. Hän oli 
menettänyt huomattavan osan omai-
suudestaan jatkosodan seurauksena. 

Silti hän kykeni nostamaan yrityksen-
sä uuteen menestykseen. Nordström 
osoitti suurta solidaarisuutta antamalla 
yhtiöissään työpaikan usealle virastaan 
erotetulle upseerille ja sotainvalidille. 
Nordström jaksoi uskoa siihen, että 
neuvostojärjestelmä tulee kukistumaan 
ja sen alistamat kansat saavuttavat ta-
kaisin itsenäisyytensä. Usea loviisalai-
nen muistaa varmaan yhä edelleen sen 
hyväntekeväisyystyön, jota Nordström 
osoitti Loviisan asukkaille. Turhaan ei 
hänelle ole myönnetty Loviisan kun-
niaporvarin arvonimeä.

Nordström ei ollut myöntyväisyys-
mies. Hän ei myöskään muuttanut suh-
tautumistaan bolshevismiin. Laajojen 
yhteiskunnallisten ja sotilasyhteyksien-
sä vuoksi määrätietoinen Nordström 
aiheutti harmaita hiuksia Ruotsin tal-
visodan aikaisille poliitikoille, Suomen 
ulkomaan edustustoille ja Päämajan 
päättäjille. Nordström oli valmis anta-
maan neuvoja, vaikka niitä ei ollut ky-
sytty. Toisaalta vahva tahto ja toisaalta 
erinomainen tilannetaju tai ennustus-
kyky talvisodan sytyttyä vaikuttivat 
hänen päättäväiseen toimintaansa asei-
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den hankkimiseksi Pohjois-Suomen 
rintamille. Panssarintorjuntatykin tulo 
Sallan suunnan rintamalle mahdollisti 
merkittävällä tavalla siirtymisen viivy-
tyksestä torjuntataisteluihin. Aseita ei 
sille suunnalle olisi ollut irrottaa muilta 
rintamilta. 

Lujatahtoinen patriootti Ragnar 
Nordström siirtyi ajasta iäisyyteen 
25.12.1982. Loviisan Reserviupseeri-
kerho haluaa kunnioittaa Nordströmin 
muistoa ja on käynnistänyt hankkeen 
muistopatsaan pystyttämisestä kunnia-
puheenjohtajalleen. Patsas paljastetaan 
Loviisassa 11.10.2008. Muistomerkin 
paljastamisen aikoihin ilmestyy myös 
kirjoittajan teos Ragnar Nordström ja 
talvisota.

Prikaatikenraali Pentti Airio väitte-
li sotatieteiden tohtoriksi sotahistorian 
alalta vuonna 2007. 
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Teksti: Arto Nokkala

Arto Nokkala

Puolustushallinto
Venäjä-asiantuntijana

Venäjä-tieto Suomessa  
ja maailmalla 

Puolustusvoimien ja -ministeriön avain-
henkilöiden haastatteluissa ilmeni, että 
hallinnolla on mielestään itsellään asiois-
ta paras tieto. Se on arkista käyttötietoa, 
joka nojaa kokemukseen ja tietolähteitä 
kohtaan tunnettuun luottamukseen. Tut-
kimustieto arvioidaan helposti jälkijättöi-
seksi. Senkin merkitys hallinnossa tosin 
lisääntyy, mutta ei ainoastaan siksi, että 
Venäjä tunnettaisiin puolustussuunnitte-
lua tai muuta sisäistä käyttöä varten en-
tistä paremmin. Puolustushallinto käyttää 
tutkimusta myös julkikuvansa terävöit-
tämiseen ja asemansa vahvistamiseen. 
Näin se hankkii  ”pelitilaa” toimintapoli-
tiikalleen.   

Hallinnon piirissä arvostellaan suo-
malaista Venäjä-tiedon tasoa. Tieto on 
hajallaan, sekavaa ja enintään tyydyttä-
vää. Eräs tunnettu sotilas tiivisti:  ”- kapea 
kärki hyviä osaajia ja liikaa niin sanottua 
näennäisosaamista. Ja vähän analyyttistä 
juttua.” Paras oman alan ulkopuolinen 
Venäjä-tieto paikannetaan talouselämään. 
Venäjän turvallisuus- ja sotilaspolitiikan 

asiantuntemusta on puolustusvoimien ul-
kopuolella vain vähän. Siitä huolimatta 
annetaan kiitosta etenkin Aleksanteri-
instituutille, Ulkopoliittiselle instituutil-
le ja Suomen Pankin Siirtymätalouksien 
tutkimuslaitokselle. 

Suomalaista tietoa pidetään parem-
pana kuin monien muiden pienten Eu-
roopan maiden. Suomalaisia uskotaan 
myös pidettävän yhä maailmalla erityi-
sinä Venäjä-tuntijoina. Venäjältä itseltään 
tuleva tieto on kasvanut, mutta sen laatua 
arvostellaan. Uusina tiedon lähteinä esi-
tetään mielellään Baltian ja Itä-Euroopan 
maat. 

Painavaa Venäjä-tietoa sanotaan 
olevan varsinkin Yhdysvalloissa, jossa 
tehdään hyvää tutkimusta suurten voima-
varojen turvin. Tästä huolimatta käsityk-
set Yhdysvalloista ja Länsi-Euroopasta 
Venäjä-tuntijana jakautuvat. Länsitietoa 
pidetään joko yksioikoisesti hyvänä tai 
sen laatuun ei kiinnitetä huomiota. Toi-
saalta todetaan, että Venäjä-kiinnostus 
maailmalla on laskenut ja usein myös 
tutkimuksen taso heikentynyt verrattuna 
Neuvostoliiton aikoihin. 

Puolustushallinto Venäjä-
tiedon hankkijana 

Puolustushallintoa kiinnostaa etenkin 
Venäjän sotilaallinen suorituskyky  ja 
päätöksenteko sekä sen osuus poliittises-
sa päätöksenteossa. Ministeriö on puo-
lustusvoimia kiinnostuneempi laajoista 
ja poliittisista kysymyksistä. Kaivataan 
”faktoja”, joita sanotaan kotimaisessa 
julkisessa keskustelussa liikkuvan aivan 
liian vähän. Hallinto saa parhaan Venä-
jä-tietonsa tiedustelun tuloksena. Erään 
haastateltavan mukaan: 

”Puolustushallinnossa on ihan 
kohtalaisen hyvä varmaan täm-
mönen Venäjä-asiantuntemuksen 

Puolustushallinto on instituutio, joka koostuu tiedosta 
ja käyttää asiantuntijavaltaa. Siinä ratkaisevia ovat 

käsitykset, joilla vaikutetaan keskusteluissa ja 
politiikassa. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, 

millaisena asiantuntijana puolustushallinto esittää itsensä 
Venäjä-asioissa. Havainnot perustuvat kirjoittajan 

vuosina 2005 - 2007 tekemään tutkimukseen ”Venäjä 
Suomen puolustushallinnon institutionaalisissa 

keskusteluissa”. 
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keskittymä. Meillä on tietysti so-
tilastiedustelu, joka perinteises-
ti on varsin paljon panostanut 
siihen itäsektorin osaamisen yl-
läpitämiseen ja kehittämiseen.” 
 
Tietoa hankitaan laajalta kentältä, 

jossa varsinkin ulkoasianministeriötä ar-
vostetaan. Puolustus osallistuu hallin-
nonalojen kesken pari kertaa vuodessa 
tehtävään ”Venäjä-päivitykseen”, jota pi-
detään tieteellisiä selontekoja parempa-
na. Venäläisten kanssa on paljon suoria 
yhteyksiä vierailuvaihdon, tutkimuksen, 
esikuntaneuvottelujen ja muiden tapaa-
misten merkeissä. 

Puolustushallinto pitää itseään yhtenä 
valtion parhaiten järjestäytyneistä Ve-
näjä-tiedon käsittelijöistä, vaikka pai-
nottaakin tietonsa koskevan etupäässä 
sotilasasioita tai puolustuspolitiikkaa.  
Hallinto esittää kuitenkin tiedonhank-
kimisen voimavaransa jopa vaatimatto-
mina ja ainakin omaan tutkimukseen 
riittämättöminä. Niihin nähden tietota-
soa pidetään  hyvänä ja hallinnon Venäjä-
kuvaa myös yhtenäisenä.  Tiedon saannin 
ongelmat johtuvat yhteistyön, yhteyksi-
en, kielitaidon ja tutkimuksen puutteesta 
sekä resurssien ja kiinnostuksenkin suun-
tautumisesta muualle, erityisesti Nato-
maihin. Tutkimusta ajatellen kielitaitoa 
sanotaan löytyvän paremmin kuin mo-
nilta muilta hallinnonaloilta. Venäjän-
kielentaitoiset sotilaat alkavat kuitenkin 
vähentyä.   

Hallinnon omaa Venäjä-tutkimusta 
arvostelevat lähinnä ne, jotka ovat itse 
läheisesti tekemissä tutkimustoiminnan 
kanssa. He haluaisivat tehdä siitä ny-
kyistä pitkäjänteisempää ja paremmin 
kohdennettua. Puolustushallinto arvostaa 
erityisesti tulevaisuudentutkimusta. Ve-
näjää on tutkittava, jotta selviäisi, mikä 
siellä on mahdollista. Tärkeitä kohteita 
ovat demokraattiset muutokset, energian 
ja raaka-aineen hinta ja saatavuus sekä 
sotapotentiaali. Tulevaisuudentutkimusta 
perustellaan myös sillä, ettei naapurin 
kehitystä voi ennustaa vain omaan ko-
kemukseen ja menneisyyttä koskevaan 
tietoon luottaen. Tarvitaan uskottava visio 
päätöksentekoa varten.  

Kuka saa Venäjä-tietoa?

Puolustushallinto voi esiintyä asiantunti-
jana ja Venäjä-osaajana vain, jos se jakaa 
tietoaan. Suuret varusmiesjoukot ovat 

yhä tärkeä linkki muuhun yhteiskuntaan, 
vaikka turvallisuuspolitiikan opetusta ei 
enää ohjatakaan keskitetysti ja Venäjä-
tiedonkin osalta viitataan mielellään Ka-
dettikunnan aineistoon. Turvallisuus- ja 
puolustuspoliittiset selonteot ovat vies-
tinnässä myös merkittäviä, samoin so-
tilaiden ja hallinnon omien tutkijoiden 
mediaesiintymiset. Niitä ei juurikaan ar-
vostella. Yksi haastateltava tosin mainitsi, 
että tutkijat joutuvat antamaan pinnallisia 
lausuntoja.  

Tästä yksimielisyydestä huolimatta 
puolustusvoimien Venäjä-tiedon jakami-
sesta esiintyy kaksi toisistaan poikkea-
vaa peruskäsitystä. Niistä ensimmäisessä 
korostetaan tiedon ja sen tarvitsijoiden 
erilaisuutta. Eräs johtava sotilas sanoi 
jopa suoraan, että kaikkien käytettävissä 
oleva tieto on Maanpuolustuskorkeakou-
lun Strategian laitokselta annettavaa tut-
kimustietoa. Muuten tietoa annetaan sitä 
todella tarvitseville. Niitä ovat poliitti-
nen johto ja muut hallinnonalat. Toisessa 
tavassa painotetaan avoimuutta ja tie-
donjakoa, jossa vastaanottajia ei erotella. 
Tällöin esitetään myös sitä, että puolus-
tusvoimat on jopa yliarvostettu Venäjä-
tuntija Suomessa.  

Käsitykset jakautuvat myös siitä, 
mikä on poliitikkojen Venäjä-tiedon 
tarve. Yhden linjan mukaan he luotta-
vat asiantuntijoihin, ja heitä kiinnostaa 
yleinen politiikka ”todellisen tilanteen” 
sijasta. Toisen katsannon mukaan polii-
tikoilla ei ole välttämättä tiedonpuutet-
ta. Puolustusvoimat on voinut välittää 
heille riittävästi julkista tietoa, mutta he 
haluavat kuitenkin kysellä ja keskustella 
Venäjästä. 

Yksi jako esiintyy myös arviossa 
siitä, millaisia Venäjä-asiantuntijoita suo-
malaiset upseerit ovat maailmalla. En-
simmäisen käsityksen mukaan heitä 
pidetään hieman perusteettomasti suuren 
naapurin tuntijoina. Toisen linjan mukaan 
suomalaisilta ei enää edellytetä Venäjä-
osaamista. Venäjä ei ole nykyisin eri-
tyinen kiinnostuksen kohde sotilaiden 
kansainvälisissä tehtävissä tai maailmal-
la asioidaan venäläisten kanssa suoraan. 
Suomalaisten kantoja saatetaan kysyä 
esimerkiksi vain kohteliaisuussyistä. 

Neljä asiantuntijaroolia

Puolustushallinnon identiteetti saattaa en-
silukemalta näyttää säröttömältä ja suo-
raviivaiselta:  hallinto osaa Venäjä-asiat 

ja on vaikuttava ja luotettava asiantuntija. 
Analyysin perusteella sen asiantuntijuus 
näyttää kuitenkin jakautuvan neljään roo-
liin.  Ne ovat tiedonkontrolloija, keskus-
telija, analyytikko ja muutosagentti. 

Tiedonkontrolloijana puolustushal-
linto esiintyy aika itsetietoisena Venäjästä 
tietäjänä, joka vetoaa pitkään ja erityi-
seen kokemukseensa. Lähtökohtana on 
selkeä käsitys siitä, millainen tieto on 
oikeaa ja sopivaa ja miten vahva laitok-
sen oma tietovaranto on. Niin tieto kuin 
sen tarvitsijatkin luokitellaan. Oma pai-
nava ”ydintieto” jaetaan säästeliäästi, 
mutta eräänlaisella ”yleistiedolla” toimi-
taan monenlaisissa yhteyksissä. Osaava 
vaikeneminen Venäjästä on yhtä tärkeää 
ellei tärkeämpääkin kuin siitä puhumi-
nen. Venäjä-asiantuntijuutta arvostetaan, 
mutta tieteellistä tutkimusta sen raken-
tamisessa arvostellaan. Oma tutkimus 
tukee joka tapauksessa puolustushallin-
non julkikuvaa. Hallinto palvelee tie-
dollaan erityisesti varsinaisia päättäjiä, 
hallitusta ja eduskuntaa. 

Keskustelijana hallinto pitää itseään 
etenkin hyvänä Venäjästä tiedottajana. 
Tehtävä on haasteellinen, mutta mitään 
suurta ongelmaa ei Venäjään ja sen esit-
tämiseen liity. Tietoa liikkuu paljon. Sitä 
ei ole aina helppoa jäsennellä, mutta sitä 
pystytään kuitenkin vireästi hakemaan 
ja jakamaan hyvin niin hallinnon sisällä 
kuin ulospäinkin. Tässä roolissa painot-
tuu erityisesti oman väen esiintyminen 
julkisuudessa. 

Analyytikkona puolustushallinto tun-
nistaa herkästi haasteita, jotka liittyvät 
Venäjään mutta myös laajempaan kan-
sainväliseen muutokseen. Siksi erilais-
ta, tieteellistäkin tutkimustietoa halutaan 
hyödyntää tehokkaasti ja kehittää lai-
toksen kykyjä analysoida asioita. Omat 
puutteet tunnustetaan ja niiden ratkaisu-
keinoja etsitään. Lisäksi eritellään käy-
tännöllisiä tiedonvaihtoyhteyksiä, joita 
halutaan avata etenkin ulkomaille ja 
”uusiin suuntiin”. Tutkimus on kriittisen 
tiedon hankkimista ja hyödyllistä vuoro-
vaikutusta. Tieto ei myöskään mitenkään 
itsestään selvästi vaikuta päätöksente-
koon.   

Muutosagenttina puolustushallinto 
esiintyy hieman epävarmana nykytilan-
teen ja tulevaisuuden vakaudesta. Venä-
jää ei voida lähestyä entisillä rutiineilla, 
mutta halutaan aktiivisesti vaikuttaa 
muutokseen. Hallinto nojaa kokemuk-
seensa ja laitoksen pitkään perinteeseen, 



Kylkirauta 3/2008 32

artikkelit

mutta tavoittelee uutta sopivaa Venäjä-
käsitystä. Venäjä-kiinnostuksen heikke-
neminen maailmalla koetaan ilmeisesti 
ongelmaksi. Sen myötä naapuri uhkaa 
liiaksikin jäädä suomalaisten hoteisiin 
tiedollisesti kansainvälisissä yhteyksis-
sä.  

Puolustushallinto näyttää kaiken 
kaikkiaan olevan Venäjä-asiantuntijana 
siirtymävaiheessa, jossa kamppaillaan 
totuuden ehdoista eli tiedonmuodostuk-
sen säännöistä. Roolit voidaan kytkeä 
hallinnon eri keskustelupuitteisiin, jotka 
kukin vaativat omia toimintastrategi-
oitaan. Tiedonkontrolloijan ongelma 
koskee erityisesti mediajulkisuutta. Vas-
taavasti keskustelija pitää haasteellisena 
keskustelua hallituksen ja eduskunnan 
kanssa. Analyytikko haluaa ilmeisesti 
parantaa sisäistä keskustelua, ehkä jopa 
haastaa instituutiolle ominaista ”tie-
dusteludiskurssia”. Muutosagentin voisi 
ajatella pyrkivän turvaamaan puolustus-
hallinnon mainetta kehittyvänä Venäjä-
osaajana.    

Asiantuntijuus  
toisten silmin 

Arviota puolustushallinnon asiantunti-
juudesta haettiin tahoilta, jotka itse tuot-
tavat ja työstävät Venäjä-tietoa. Tätä 
varten käytiin keskusteluja neljän tutki-
muslaitoksen, ulkoasiainhallinnon pii-
rissä tehtävän tutkimuksen sekä kahden 
maanpuolustusjärjestön eli Kadettikun-

nan ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen edustajien kanssa. 

Tutkimustahojen suhteet hallintoon 
erosivat varsin paljon toisistaan riippuen 
siitä, millaista Venäjä-tutkimusta kulla-
kin itsellään oli ollut. Yhteinen piirre oli 
kuitenkin se, että tiedonvaihdossa puo-
lustushallinnon kanssa todettiin olevan 
käyttämättömiä mahdollisuuksia. Toinen 
piirre oli hallinnon painottaminen var-
sinkin julkisena keskustelijana tuoden 
esille sen edustajien mediaesiintymisiä 
ja niissä näyttäytyvää asiantuntijuutta. 
Tiedonkontrolloijaroolin piirteitä tun-
nistettiin, mutta ne myös ymmärrettiin. 
Tutkimustahot pitivät yleensä omaa ase-
maansa puolustuksen sidosryhmänä vaa-
timattomampana kuin mitä hallinto itse 
esitti sen olevan.

Tutkimustahot arvostavat puolustus-
hallintoa Venäjä-tiedon tuottajana ja ja-
kajana, mutta eivät silti koe saavansa 
siltä nimenomaan omalle työlleen kovin 
painavaa Venäjä-tietoutta. Sen sijaan 
tietoa  ollaan valmiita itse antamaan 
hallinnon suuntaan. Hallintoa ei esitetä 
myöskään vankan akateemisen Venäjä-
tutkimuksen tuottajana. Venäjä ja sen 
muutos on kaikille tutkimustahoille kes-
keinen ja haasteellinen ongelma

Maanpuolustusjärjestöt painottavat 
erityisasiantuntemusta, jota ne saavat jä-
sentensä kautta myös Venäjä-asioissa. 
Toisaalta ne haluavat nähdä toimintansa 
puolustushallinnosta varsin riippumat-
tomana. Venäjää ei myöskään pidetä 

erityisenä ongelmana.  Järjestöissä 
tunnistetaan ja hyväksytään niin puo-
lustushallinnon tiedonkontrolloija-, 
keskustelija- kuin analyytikkoroolitkin, 
joskaan ensimmäistä mitenkään koros-
tamatta. Hallinto muutosagenttina ei tule 
esille sen enempää järjestöjen kuin tut-
kimustahojenkaan käsityksissä.   

Päätäntä

Tällainen tutkimus ei tietenkään kerro 
sitä, miten puolustusvoimat selviytyisi 
kriisitilanteessa, jossa Venäjä olisi osa-
puolena. Mitä merkitystä sitten hallin-
non Venäjä-tiedon ja -asiantuntemuksen 
selvittämisellä on?  Tutkimus puhuukin 
toisenlaisesta tiedosta kuin se tieto, jonka 
mukaan jokin kriisiajan suoritevaatimus 
toteutuisi auringonlaskun tai -nousun 
tavoin. Hallinnon käsitys oikeasta tie-
dosta ja omasta asiantuntemuksestaan 
yhdistyy luottamukseen ja symboliseen 
valtaan institutionaalisessa kentässä, 
jossa puolustus arkipäiväisesti toimii. Se 
luo osaltaan odotuksia puolustusvoimien 
suorituskyvystä. Hallinto puolestaan ko-
ettaa pitää itselleen kasautuneen tieton-
sa yhtenäisenä ja päivittää sitä ohjaavia 
sääntöjä. Uudet tietoväitteet eivät saa 
horjuttaa instituution sisäistä vakautta 
ja järjestystä sekä heikentää sen asemaa 
ja toimintamahdollisuuksia ulkopuolis-
ten paineiden keskellä. Tiedon ja asian-
tuntemuksen pragmaattinen hallinta on 
elinehto, jotta laitos voisi varautua Ve-
näjän kohtaamiseen eri tilanteissa. Tuota 
hallintaa ei uhkaa niinkään Venäjä itse 
vaan kamppailut erilaisissa keskustelu-
puitteissa, joissa asetetaan ristiriitaisia 
haasteita. Tutkimus osoittaa, että niiden 
yhteensovittaminen on tullut aikaisem-
paa vaikeammaksi. Näin kysytään eri-
tyisesti upseerien osaamista, jonka on 
Venäjä-asioissa ylitettävä yhä enemmän 
tavanomaisen sotataidon osaamisen vaa-
timukset.  

Everstiluutnantti, dosentti Arto Nokkala 
toimii kansainvälisen politiikan tutkijana 
Tampereen yliopistossa. 

Myös Kadettikunnan aineistoa, kuten turvallisuuspolitiikan tieto-
pankkia, käytetään Venäjä-tiedon lisäämiseen. 

    21.07.2008   © Kadettikunta ry        

MAAVOIMIEN VAHVUUS
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Kadonneet!

ansallisarkiston ylläpitämän 
Sankarivainajat 1939-1945 
-tietokannan mukaan on edel-

leen kadoksissa 5 321 suomalaista so-
tilasta: talvisodasta 1 700, jatkosodan 
hyökkäysvaiheesta 400, asemasodas-
ta 300, kesän 1944 torjuntataisteluista 
2 800 ja syyskesän sekä Lapin sodan 
taisteluista lähes 100 sotilasta.

Me suomalaiset olemme selvit-
täneet useiden kansallisuuksien ja 
erilaisten ryhmien kohtalot toisessa 
maailmansodassa. Viime sodissamme 
katosi Suomessa kuitenkin eniten ni-
menomaan suomalaisia. Heidän kohta-
lonsa on selvittämättä. Tämä on luonut 
otollisen maaperän jo vuosikymmeniä 
käynnissä olleille spekulaatioille ja ag-
gressiivisille syytöksille. 

Legendojen legenda - 
Viipuri 

Viime vuonna ilmestyneessä Viipurin 
menetystä käsittelevässä kirjassa tar-
kastellaan yhden yhtymän, 20. Pri-
kaatin sotilaiden katoamiset Viipurissa 
20.-21.6.1944. Tutkimus osoittaa val-
litsevat katoamistiedot vääriksi ja kuo-
linsyyt mielikuvitukseksi. 

Tutkimustyö käynnistettiin sel-
vittämällä sotapäiväkirjat, taistelu-
k e r t o m u k s e t ,  p ä i v ä k ä s k y t  j a 
vahvuusilmoitukset prikaatin tilantees-

ta ja tappioista Viipurissa. Tiedot olivat 
ristiriitaisia; tilanne oli epäselvä ja se 
näkyi joukon asiakirjoissa. Seuraavak-
si otettiin listaukset Sota-arkiston San-
karivainajat-tietokannasta. Viipurissa 
kadonneiden henkilötietoja verrattiin 
aselevon alkaessa jätettyihin etsintä-
kuulutustietoihin vielä silloin kadok-
s i s sa  o l l e i s t a  so t i l a i s t a  s ekä 
kenttäoikeuksien asiakirjoihin. Tiedot 
olivat yhdenmukaiset. Katoamistietoja 
täydennettiin selvittämällä kadonnei-
den sotilaskantakortit ja niiden yhte-
ydessä olevat muut asiakirjat. Lähes 
jokaisesta sotilaasta oli sotilaskanta-
korttien yhteydessä katoamisilmoituk-
set. Useissa ilmoituksissa oli mukana 
kadonneen taistelijatoverien ja esimies-
ten laatimia kertomuksia, todistaja-
lausuntoja sekä kuulustelukertomuksia 
katoamisesta.

Katoamisilmoitukset oli lähetetty 
Luumäellä sijainneeseen Kaatunei-
den evakuomiskeskukseen. Luumäen 
kekki - kuten keskusta kutsuttiin - var-
mensi kadonneiden tiedot ja laati niistä 
kortiston. Tiedot välitettiin eteenpäin 
Päämajaan valvontaosastoon, kenttä-
piispantoimistoon ja lääkintäosastoon. 
Kukin osasto laati omat luettelonsa ka-
donneista. Tiedot arkistoitiin ja niitä 
täydennettiin Puolustusvoimien Pääesi-
kunnan valvontaosastoon, puolustus- 
ministeriön kuolleeksijulistamistoimis-

toon ja lääkintäkeskusarkistoon. 
Kymmenien sotilaiden katoamista 

selittävät tiedot oli myös kirjattu Neu-
vostoliitosta palanneiden suomalais-
ten sotilaiden Hangon vastaanottoleirin 
kuulusteluasiakirjoihin. Niissä sota-
vankeudesta palanneet sotilaat kertoi-
vat seikkaperäisesti taistelijatoveriensa 
kohtaloista vangitsemistilanteessa ja 
vankileireillä. Alkuperäiset edellä mai-
nitut kortistot, asiakirjat ja luettelot 
säilytetään omissa arkistokokonaisuuk-
sissaan Kansallisarkistossa.

Työn edistyessä kadonneiden tietoja 
verrattiin Viipurin taisteluista kirjoitet-
tuihin kirjoihin. Tässä suhteessa muita 
kirjoja täsmällisemmäksi osoittautui 
Uuno Tarkin kirjoittama kirja Taistelu 
Viipurista 20.6.1944. Vastaavasti sota-
vankitietoja verrattiin Teuvo Alavan, 

Teksti:  Jarmo Nieminen

Tuhansia suomalaisia sotilaita jäi talvi- ja jatkosodasta 
palaamatta kotiin, he menehtyivät pitkissä 

maastokoukkauksissa, viivytystaisteluissa asemiinsa tai 
katosivat muutoin. Heidän kohtaloidensa selvittäminen 

jatkuu edelleen. Myös valtiovallan tulisi tukea tätä 
tärkeää selvitystyötä.

K

Jarmo Nieminen
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Dmitri Frolovin ja Reijo Nikkilän 
laatimaan tutkimukseen RUKIVER! 
Suomalaiset sotavangit Neuvostolii-
tossa, Nikkilän sotavangeista laatimiin 
matrikkeleihin ja Timo Malmin lisen-
siaattityöhön Jatkosodan suomalaiset 
sotavangit neuvostojärjestelmässä.

Syyskuussa, aselevon alkaessa 
oli 20.Prikaatista Viipurin taistelun 

seurauksena kaatuneiksi todettu 33 
ja kadonneiksi kirjattu vielä 122 so-
tilasta. Kadonneiden määrä oli ollut 
hetkellisesti tietenkin huomattavasti 
suurempi. Prikaatin komentaja, eversti 
Armas Kemppi oli kirjoittanut taistelu-
kertomukseensa kolme päivää Viipurin 
menettämisen jälkeen, että ”vielä epä-
täsmällisten tietojen perusteella” kaa-
tuneina oli 19 miestä, haavoittuneina 
101 ja kadonneina 419 miestä. Kuiten-
kin lähes 300 kadonneeksi ilmoitettua 
palautettiin takaisin tai joukostaan 
harhautuneet löysivät itse oman yksik-
könsä taistelun jälkeisinä päivinä. 

Huhtiniemen  
hölynpöly…

Luku 419 kadonnutta jäi kuitenkin 
kummittelemaan totuutena vuosikym-

meniksi kirjoihin ja artikkeleihin, joissa 
pohditaan Viipurissa kadonneiden sa-
tojen sotilaiden kohtaloa Lappeenran-
nassa. Kempin alustava arvio muuttui 
lopulliseksi Suomen sota 1941-45 -
teoksessa (1957), toistui Jatkosodan 
historiassa (1993) ja Jatkosodan pik-
kujättiläisessä (2006). 

Jukka Rislakki ja Sune Sahlstedt 

kirjoittavat Viipurin kadonneiden koh-
taloista Helsingin Sanomissa artikkelit 
vuonna 1995: Sotahistoriamme musta 
aukko ja Toimiko Lappeenrannassa sa-
lainen kenttäoikeus?; 400 suomalaista 
katosi kuin maan nielemänä kesäkuus-
sa 1944. Mihin? Kuka hävitti arkistosta 
tärkeät tuon ajan paperit. 

Akateemikko Paavo Haavikko 
jatkoi aiheen pohdintaa vuonna 1999 
kirjassaan Päämaja - Suomen hovi. 
Hän päätyy täydelliseen rikokseen: 
”Lappeenrannassa tuomittujen Viipurin 
puolustajien kohtalo ja myöhempi tutki-
mus kertovat täydellisestä rikoksesta.” 
Toimittaja Tuomas Keskinen otsikoi 
Iltalehdessä vuonna 1999 Haavikon 
pohdinnan artikkelissaan Kyse on täy-
dellisestä rikoksesta. Paavo Haavikko 
uskoo satojen sotilaiden kuolemantuo-
mioon Lappeenrannassa kesällä 1944. 

Lopullisesti rintamakarkuruuden ja 
Lappeenrannan Huhtiniemen mysteerin 
salaisine kenttäoikeuksineen selittävät 
ja yhdistävät keväällä 2006 Antti A. Ar-
ponen ja Martti Meuronen kirjassaan 
Teloitetut. Voimallisen nettiviestinnän 
kautta luvut levisivät ympäri maailman 
osoituksena suomalaisen upseerin raa-
kuudesta. 

… elää!

Huhujen selvittämiseksi Suomen hal-
litus rahoitti lisäbudjettivaroin Huh-
tiniemen kaivaukset vuonna 2007. 
Jatkosodan teloitushautausten kaivauk-
set tuottivat uutta tietoa Lappeenran-
nassa olleen venäläisen varuskunnan 
vaiheista 1800-luvulla! Huhtiniemen 
mysteerioksikin kuvatun legendan 
tiedot olivat tietysti tutkijoiden käytös-
sä koko ajan - Sota-arkistossa. Tosin 
sitä tietoa ei edes etsitty, vaan etsittiin 
näyttöjä salaliitosta Päämajan sisältä. 

Edellä olevista kuvitteellisista teloi-
tuksista on kuitenkin jäänyt elämään - 
niihin uskovien keskuuteen - Päämajan 
ja nykyisen Pääesikunnankin toimen-
piteet jälkien peittämiseksi. Laittomasti 
teloitetut karkurit on hävitetty sankari-
hautausmaihin, asiakirjat on poltettu ja 
tiedot on salattu. 

Erityisen voimalliseksi tulkinnat 
kääntyivät Huhtiniemen osoittautues-
sa täydelliseksi vesiperäksi jatkosodan 
suhteen. Viime syksynä julkaistussa 
professori Ylikankaan kirjan Romah-
taako rintama arvostelussa tohtori 
Tarkka toteaa Helsingin Sanomissa, 
että ”totuus ei ole ollenkaan sellainen 
kuin Huhtiniemestä kertoillaan. Se on 
paljon kamalampi.”

Kadonneet  
kuolivat Viipurissa

Arkistotieto ja aikalaiskirjoitukset 
osoittivat, että aselevon alkaessa ka-
donneina 20.Prikaatista jo kuolleiksi 
todetuista (33) tai etsintäkuulutetuista 
124 miehestä, 85 oli kaatunut Vii-
purissa, neljä kuollut suomalaisessa 
sotasairaalassa, 12 kuollut sotavan-
keudessa, kolme ammuttu vangittaes-
sa, viisi miestä kadonnut Viipurissa 
ja kuusi miestä osoittautui myöhem-
min karkureiksi. Vankeudesta palasi 47 
miestä. 

Tutkimustyön aikana jo asiakirjois-

Luutnantti puhuttelee miehiään Viipurin linnan luona 20.6.1944.
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ta ilmeni millaista tuskaa omaisille ka-
donnut tuotti. Jotkut jäivät odottamaan 
elämänsä loppuun saakka rakkaansa 
palaamista sotavankeudesta tai edes jo-
takin luotettavaa tietoa hänen kohta-
lostaan. Toki he saivat paljon tietoa 
viranomaisilta ja erityisesti kadonnei-
den aseveljiltä.

Valtiovallan tuettava 
selvitystyötä

Kadonneiden kohtaloiden selvittämi-
seksi tarvitaan valtiovallan rahoittama 
ja tukema hanke. Omaisille, sukulaisil-
le ja vielä elossa oleville aseveljille on 
kerrottava mitä näille taistelijatovereil-
le oikein tapahtui, mutta aihe on myös 
yleisesti tärkeä. Kun valtio viime vuo-
sina on selvittänyt tutkimushankkeilla 
muiden kansallisuuksien sodan uhrien 
kohtaloita, niin suomalaisten katoa-
misten selvittäminen on varmasti yhtä 
tärkeä kohderyhmä - meille suomalai-
sille. 

Useampivuotinen tutkimushanke 
tarvitsee rahoitusresurssit, tutkijat, tie-
tokantasovellukset, tiedonkerääjät ja 

-syöttäjät sekä kielitaitoa. Venäjältä saa-
tava tieto on avainasemassa omista ar-
kistoistamme edelleen saatavan uuden 
tiedon lisäksi. Asian etenemistä saattaa 
mutkistaa Venäjän arkistokäytäntöjen 
poukkoilevaisuus. Ihmiskohtaloiden 
selvittämiseen on kuitenkin Neuvosto-
liiton jälkeisenä aikana koko ajan suh-
tauduttu myönteisesti.

Jo Viipurin yhteen taisteluun ja 
yhteen prikaatiin kohdistettu tutkimus 
osoittaa kiistatta, että kadonneiden 
kohtalo on arkistolähteiden perusteella 
selvitettävissä vallitsevaa tietämystä 
selkeästi tarkemmin. Informaatiotekni-
set apuvälineet, kaatuneiden ja sotavan-
keudessa olleiden internet-tietokannat 
sekä lukuisat eri arkistot Suomessa 
ja erityisesti Venäjällä mahdollistavat 
sodissa kadonneiden tai vankileireille 
jääneiden esi-isiemme kohtalon selvit-
tämisen vieläkin tehokkaammin kuin 
esimerkkitapauksessa. Tällöin toden-
näköisesti saisimme selvyyden jo sato-
jen, ehkä usean tuhannen suomalaisen 
kadonneen kohtalosta. Monesta var-
masti selviäisi, miten heidän on käynyt, 
onko heidät haudattu rintamalle tai 
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Omaisille on hyvin tärkeää tietää kaatuneiden tai kadonneiden sotilaiden kohtalo.

ovatko he päätyneet leireille. Han-
ketta edistäisi Suomen valtiojohdon 
Venäjälle suuntaama vetoomus. Näin 
varmistuisi pääsy Suomen vastaisilla 
rintamilla sotien aikana olleiden neu-
vostoyhtymien ja selustan kuljetusorga-
nisaatioiden arkistoihin. Vankileireistä 
Neuvostoliiton ja Venäjän viranomai-
set ovat jo kauan toimittaneet tietoa, 
mutta uudet kysymykset toisivat var-
maan niistäkin uusia vastauksia. 

Olen sitä mieltä, että Suomi on vel-
vollinen selvittämään henkensä isän-
maan puolesta antaneiden sotilaidensa 
lopulliset kohtalot. Kunniavelan vel-
voitteiden täyttämisen lisäksi ilman 
tieteellisesti pätevää tutkimusta legen-
dojen, mysteerioiden ja salaliittojen 
kehittelijät sekä syväkurkut jatkavat 
toimintaansa niin kuin ennenkin.

Everstiluutnantti Jarmo Nieminen 
on Maanpuolustuskorkeakoulun Sota-
historian laitoksen johtaja. 
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Teksti: Ulla Anttila

Inhimillinen turvallisuus

YK:n kehitysohjelma UNDP esitteli in-
himillisen turvallisuuden käsitteen vuo-
sittaisessa kehitysraportissaan vuonna 
1994. Maailma oli tuolloin havahtumas-
sa kylmän sodan jälkeisiin konflikteihin, 
joissa sodankäynnin uhreina suuressa 
määrin ovat siviilit. Aika oli kypsä miet-
tiä, miten perinteistä kansalliseen ja 
valtiolliseen turvallisuuteen perustuvaa 
ajattelua pitäisi muuttaa ottamaan huo-
mioon yksilöiden oikeudet.

Inhimillinen turvallisuus perustuu 
ajatukseen yksilöiden oikeudesta saada 
suojaa ja elää niin, että jokaisen perus-
oikeudet toteutuvat.  Ihmisoikeuksien 
kunnioittamisella, johon nojautuu mm. 
Yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus, 
on toki pitempi historia mm. humani-
taarisessa oikeudessa. Historiallisesti on 
mielenkiintoista, että pohdinnat inhimil-
lisestä turvallisuudesta ovat laajentu-
neet vasta kylmän sodan päättymisen 
jälkeen.

Valtioiden turvallisuutta ja inhimil-
listä turvallisuutta ei pidä asettaa keino-
tekoisesti vastakkain. Jos valtio pystyy 
takaamaan kansalaisilleen perusoikeudet, 
edistää se myös inhimillistä turvallisuut-

ta. Näin ollen inhimillisen turvallisuuden 
ja kansallisen tai valtion turvallisuuden 
takaamista ei ole syytä pitää toisilleen 
vastakkaisina ilmiöinä, vaan käsitteet 
parhaimmillaan tukevat toisiaan.

Valitettavasti monet viimeaikaiset 
konfliktit liittyvät heikkoihin valtioihin 
eli siihen, että valtio ei turvaa kansalais-
tensa oikeuksia ja meneillään on valtion 
sisäinen konflikti. Näiden konfliktien es-
tämiseksi ja lieventämiseksi tarvitaan 
kansainvälisiä ponnisteluja kuten eri-
tyyppistä kriisinhallintaa. Inhimillisen 
turvallisuuden käsite on ajankohtainen 
myös Suomen kaltaisissa maissa, koska 
esimerkiksi perhe- ja lähisuhdeväkivalta 
ovat maassamme edelleen ongelma.

Kadettien ajatuksia 
inhimillisestä 

turvallisuudesta

Tuoreessa tutkimuksessaan nuorten up-
seerien arvoista Jarno Limnéll ja Micha-
el Moberg toteavat puolustusvoimien ja 
maanpuolustuksen arvopohjan perintei-
sesti kiinnittyneen vahvasti isänmaalli-
suuteen ja valtiolliseen turvallisuuteen, 
vaikkakin tähän arvopohjaan on vai-

kuttanut voimakkaasti kansainvälinen 
turvallisuusyhteistyö tämän vuosikym-
menen alusta lähtien. Tältäkin kannalta 
on mielenkiintoista arvioida, mitä kadetit 
ajattelevat inhimillisestä turvallisuudes-
ta.

Kysely inhimillisestä turvallisuudesta 
tehtiin 4. vuosikurssin kadeteille joulu-
kuussa 2007 luento-opetusjakson opin-
tojen yhteydessä. Vastaajia oli yhteensä 
109. Vastaajista seitsemän oli naisia ja 
yksitoista opistoupseereita, jotka suorit-
tavat myöhemmässä vaiheessa ylemmät 
korkeakouluopinnot.

Kadeteilta kysyttiin vastauksia seu-
raaviin kysymyksiin:

- Millä tavoin arvioit inhimillisen tur-
vallisuuden käsitteen tulleen esiin 
ammattiupseerin opintojesi aikana?

Inhimillinen turvallisuus perustuu yksilön oikeuksiin 
saada suojelua ja elää niin, että hänen perusoikeutensa 

toteutuvat. Inhimillinen turvallisuus täydentää 
perinteistä kansalliseen turvallisuuteen perustuvaa 
ajattelua. Tässä artikkelissa esitellään tuloksia viime 

joulukuussa neljännen vuosikurssin kadeteille tehdystä 
kyselystä ja pohditaan inhimillisen turvallisuuden 

merkitystä sotilaskoulutuksen ja harjoitusten 
kehittämisessä.  

Kadetit
ja inhimillinen turvallisuus

Ulla Anttila
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- Mitä sovellusarvoa ja merkitystä in-
himillisellä turvallisuudella uskot 
olevan tulevalla upseerin urallasi?

- Mikä merkitys inhimillisellä 
turvallisuudella mielestäsi pitäisi 
olla kansainvälisen kriisinhallinnan 
kehittämisessä?

Kyselylomakkeessa kadeteille esi-
teltiin lyhyesti, mitä inhimillinen turval-
lisuus tarkoittaa. Tarkoituksena ei ollut 
tehdä kyselystä inhimillistä turvallisuutta 
käsittelevää tietokilpailua vaan aidosti 
selvittää kadettien ajatuksia aiheesta.

Vastaajista yli puolet (52%) totesi, 
ettei ollut tutustunut aiemmin käsit-
teeseen inhimillinen turvallisuus. Eräs 
vastaaja luonnehti: ”Kohtaan käsitteen 
varsinaisesti ensimmäistä kertaa nyt, sitä 
on sivuttu, mutta ei varsinaisesti käsi-
telty eikä myöskään tällä nimellä.” Vas-
taajista miltei kolmannes (30%)  ilmaisi 
oppineensa jotain inhimillisestä turval-
lisuudesta ja joka seitsemäs (14%) oli 
oppinut vain vähän aiheesta opintojensa 
aikana. Kadetit opiskelevat eri oppiai-
neita ja kursseja, minkä vuoksi heidän 
tietonsa ja suuntautumisensa vaihtele-
vat. Tämä ja inhimillisen turvallisuuden 
vähäinen näkyvyys terminä opintojen 
aikana selittänevät käsitteen vähäistä tun-
temusta kadettien keskuudessa.

Kadeteista yli kaksi kolmannesta 
(68%)  piti inhimillistä turvallisuutta 
olennaisena käsitteenä, neljännes (25%) 
liitti käsitteen siviilien suojeluun ja pieni 
osa (7%) heistä nosti esiin kriisinhallin-
tahenkilöstön oikeudet konfliktitilanteis-
sa. Suurin osa vastaajista piti inhimillistä 
turvallisuutta olennaisena käsitteenä tu-
levan upseerin uransa kannalta, ja vain 
muutamat vastaajat ilmaisivat tälle vas-
takkaisen näkemyksen.

Eräs vastaaja totesi inhimillisestä tur-
vallisuudesta kriisinhallinnan kehittämi-
sessä seuraavaa:

”Kriisinhallintatehtävien perimmäi-
nen tarkoitus on mielestäni alueen asuk-
kaiden elämisen turvaaminen, joten 
inhimillisen turvallisuuden merkitys on 
suuri ja tulee kasvamaan tulevaisuudes-
sa.” Tällaista ajattelua kriisinhallinnan 
nivoutumisesta paikallisen asukkaiden 
olojen turvaamiseen ja heidän kanssaan 
tehtävään yhteistyöhön ilmensi moni 
muukin vastaus.

Kaiken kaikkiaan vastauksista ilmeni, 
että kadetit suhtautuivat inhimilliseen tur-
vallisuuteen myönteisesti, vaikka heistä 

enemmistölle käsite oli uusi. Koska 
kriisinhallinta on tulevaisuudessa mo-
nipuolistumassa, on hyvä tulevaisuuden-
kin kannalta, että kadettien vastaukset 
ilmentävät myönteistä asennoitumista 
inhimilliseen turvallisuuteen.

Pohdintaa

Suomella on rauhanturvaamisen perin-
teitä yli viiden vuosikymmenen ajalta. 
Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan ke-
hittäminen on haaste puolustusvoimille 
ja eri hallinnonaloille nyt ja tulevaisuu-
dessa. Monimutkaisissa konflikteissa 

sotilaallisen kriisinhallinnan henkilös-
töltä edellytetään sekä perinteisiä soti-
laan valmiuksia että kykyä yhteistyöhön 
paikallisväestön ja lukuisten siviilikrii-
sinhallinnan toimijoiden kanssa. Näissä 
toimintaympäristön muutoksissa inhi-
millisen turvallisuuden käsite on hyö-
dyllinen.

Olennainen kysymys on, paljonko 
käsitteiden muuttuminen muokkaa ajat-
telua. Onko syytä olettaa, että pereh-
tyminen inhimilliseen turvallisuuteen 
muuttaisi esim. kadettien ajattelua ja 
heidän myöhempää ongelmanratkaisu-
aan esimerkiksi konfliktin jälkeen? Tämä 
aineisto ei pysty todistamaan puolesta 
eikä vastaan. 

Vaikka inhimillinen turvallisuus oli 
enemmistölle käsitteenä uusi, sen taustal-
la oleva ihmisoikeusajattelu on varmasti 
tuttua kadeteille eri aineiden opinnois-
ta. Silti inhimillinen turvallisuus kytkee 
perusoikeudet turvallisuuspolitiikkaan, 
mikä osaltaan voi laajentaa ymmärrystä 

upseerien ja sotilaiden eettisistä velvolli-
suuksista ja tehtäväkentästä. Esimerkiksi 
keskustelu suojeluvastuusta on saman 
aikakauden hedelmiä kuin inhimillinen 
turvallisuus. 

Sotilaspedagogiikan osalta inhimilli-
sen turvallisuuden opetusta aiotaan laa-
jentaa, mikä on positiivinen asia. Useissa 
kadettien oppiaineissa on esillä inhimil-
liseen turvallisuuteen liittyviä kysymyk-
siä. Olisi hyvä, jos eri aineissa voitaisiin 
koordinoida myös inhimillisen turvalli-
suuden käsitteellistä jäsentämistä. 

Opetusmetodisesti inhimilliseen 

turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä on 
syytä käsitellä esimerkiksi dilemmojen 
tai muiden ongelmanratkaisutilanteiden 
avulla. Käytännön kriisinhallintatehtävis-
sä upseereilta ja sotilailta yleisemminkin 
edellytetään kykyä monitahoisten ongel-
mien ratkaisemiseen ottaen huomioon 
siviilien suojelu, kulttuurien väliset erot 
ja kriisinhallintaan liittyvät riskit. Inhi-
millisen turvallisuuden haaste ulottuu 
sotilaskoulutuksen eri vaiheisiin. Tu-
levaisuudessa tarvitaan myös siviilien 
ja sotilaiden yhteistyön kehittämistä 
kriisinhallinnassa. Puolustusvoimien 
kansainvälisen keskuksen ja Kuopion 
kriisinhallintakeskuksen suunnitelma 
yhteisen kriisinhallinnan osaamiskes-
kuksen perustamiseksi on merkittävä 
askel tähän suuntaan.

Ulla Anttila on valtiotieteen mais-
teri ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
Koulutustaidon laitoksen tohtoriopis-
kelija. 

Nykyajan kadetteja.

K
uv

a	
P

uo
lu

st
us

vo
im

at
.



Kylkirauta 3/2008 3�

artikkelit

uoden ensimmäisessä numeros-
sa majuri Petri Siivonen esitteli 
FINGOP-prosessin pääpiirteisen 

sisällön ja professorit Pasi Kesseli sekä 
Aki-Mauri Huhtinen arvioivat kriitti-
sesti FINGOP:n soveltuvuutta suoma-
laisen taktiikan toteuttamiseen. Vuoden 
toisessa Kylkiraudassa Pioneeri - ja Suo-
jelukoulun kapteenit Janne Väänänen, 
Jarkko Patrikainen ja Tommi Sikanen 
käsittelivät FINGOP:ia itse suunnittelu-
prosessin näkökulmasta. Tämän kirjoi-
tuksen tarkoituksen ei ole arvioida edellä 
mainittujen artikkelien sisältöä, vaan 
pyrkiä valottamaan taktiikan kannalta 
prosessin ydintä eli operaation perusra-
kenteen merkitystä taktisten ratkaisujen 
apuvälinenä.

Maanpuolustuskorkeakoulun Tak-
tiikan laitos, ja sen myötä myös tämän 
artikkelin kirjoittaja, on ollut mukana 
FINGOP:n kehittämisessä vuoden 2006 
alusta lähtien. FINGOP:n mukaista 
suunnitteluprosessia on tähän mennes-
sä käytetty yleisesikuntaupseerikurssi 
53:n sekä esiupseerikurssien 59 ja 60 
opetuksessa yhteensä 14 taktiikan ja 
operaatiotaidon harjoituksessa. Saatu-
jen kokemusten perusteella FINGOP:n 
mukainen suunnitteluprosessi soveltuu 

hyvin suomalaisen joukon taktiikan 
suunnitteluun ja sen mukaisen taistelun 
toteuttamiseen. 

Prosessihan ei oikeasti poikkea pal-
jonkaan Kesselin ja Huhtisen esittämäs-
tä perinteisestä suomalaisesta mallista. 
Yksi oleellinen ero siinä kuitenkin on; 
suunnitteluprosessi kuvataan FINGOP:
ssa suhteellisen perusteellisesti sitoen 
se taktiseen ajatteluun. Olen viimeisen 
kolmen vuoden aikana pitänyt useita uu-
distettuun suunnitteluprosessiin liittyviä 
koulutustilaisuuksia ja kysynyt lähes 
aina kuulijoilta missä ohjesäännössä tai 
asiakirjassa suomalainen suunnittelupro-
sessi on aiemmin kuvattu. Totuushan on 
se, ettei missään. Perinteisen suunnit-
teluprosessimme opetus on perustunut 
eri sotilasopetuslaitosten opetusmonis-
teisiin. Ohjesäännöissä, kuten Prikaatin 
taisteluohje 84:ssä suunnitteluprosessi 
kuvataan hyvin pelkistetysti.

Olen samaa mieltä Pioneeri- ja Suo-
jelukoulun upseerien kanssa siitä, että 
FINGOP:ssa esitetty suunnitteluproses-
si soveltuu myös joukkoyksikkö-, jopa 
perusyksikkötason taktiseen suunnitte-
luun. FINGOP:ssa esitetty viisivaiheinen 
suunnitteluprosessi soveltuu käytän-
nössä kaiken tasoiseen sotilaalliseen 

suunnitteluun. Suunnitteluvaiheiden 
kesto ja suunnittelutapa vaihtelevat eri 
johtamistasoittain sekä tilanteittain. Ih-
mettelen väitettä, ettei FINGOP:n suun-
nitteluprosessi soveltuisi sodan aikaiseen 
suunnitteluun. Mielestäni rauhanaikai-
nen suunnittelutapa tai - prosessi ei voi 
rakenteellisesti erota sodanaikaisesta tai 
”tilanteenmukaisesta” suunnittelutavas-
ta. Aikakriittisen suunnittelun toteutta-
miseksi FINGOP antaa hyvät perusteet, 
koska hallitsemalla ”pitkän” tavan, niin 
tietää mitä lyhyessä ajassa toteutettavas-
sa suunnittelussa voi jättää tekemättä 
sekä tietää suunnittelun ydinasiat.

Taistelujen johtamisvälineeksi ei 
FINGOP:sta ole, eikä sitä ole edes siihen 
tarkoitettu. Itse asiassa FINGOP on niin 
pelkistetty prosessikuvaus, ettei siinä 
edes esitetä miten suunnitteluprosessi 

Tämän vuoden kahdessa ensimmäisessä Kylkiraudassa 
on ollut kolme artikkelia vuoden 2006 alussa käyttöön 

otetusta Operatiivisen Suunnittelun Perusteet 
(FINGOP) -asiakirjasta. Monelle lukijalle FINGOP 
on kuitenkin edelleen jäänyt ainakin joiltakin osilta 

epäselväksi. Seuraavassa kirjoituksessa pyritään 
selventämään suunnitteluprosessia nojautuen myös 

käytännön esimerkkiin.

Teksti:  Risto Kuronen

FINGOP
taktisten ratkaisujen apuvälineenä

V

Risto Kuronen
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johdetaan ja toteutetaan. Kevään 2006 
aikana muodostui Taktiikan laitoksen 
maasotalinjan opettajaryhmässä selkeä 
käsitys siitä, että maavoimien yhtymäta-
solle tarvitaan oma FINGOP:iin perus-
tuva suunnitteluohje, joka sisältää myös 
prosessin toteuttamiseen liittyvää ohjeis-
tusta. 

Syksyn 2006 aikana Taktiikan lai-
toksella laadittiin opetusvälineeksi asia-
kirja Yhtymän suunnittelun perusteet. 
Ohje jaettiin käytettävyyden parantami-
seksi kolmeen osaan. A-osassa esitetään 
FINGOP:iin perustuva yhtymän suun-
nitteluprosessi. B-osassa esitetään suun-
nitteluprosessin eri vaiheissa syntyvät 
tuotteet ja annetaan ohjeistus siitä, miten 
yhtymän esikunta kunkin vaiheen toteut-
taa. C-osassa esitetään perusteet aselaji-
en suunnittelulle. 

Operaation perusrakenne

FINGOP:ssa esitetyn suunnitteluproses-
sin ymmärtämisen kannalta on sen luku 
3, operaatioiden suunnittelun periaatteet, 
avainasemassa. Luvussa kuvataan ope-
raation suunnitteluun liittyvät käsitteet 
sekä niiden liittyminen operaatiotaidol-
liseen ajatteluun. FINGOP:ssa esitetty 
operaation perusrakenne on kuvassa 1. 

Opetuksessa saatujen kokemusten 
perusteella FINGOP:ssa, eli GOP:ssa, 
esitetty operaation perusrakenne on 
laadittu hyökkäystaistelun periaattei-
siin liittyen. Keskitynkin jatkossa ope-
raation perusrakenteen keskeisimpien 
käsitteiden tarkasteluun. Osoittaakseni 
FINGOP:n käytettävyyden suomalai-
sen taktiikan toteuttamisessa, sidon 
jäljempänä esitetyn esimerkin yhty-
mätason puolustustaktiikkaan. Kuvassa 
2 on esitetty tässä kirjoituksessa käytet-
ty yksinkertaistettu kuva kuvitteellisen 
jalkaväkiprikaatin (JVPR) operaation 
perusrakenteesta. 

Päämäärän ja halutun 
loppuasetelman 
määrittäminen

 Operaation perusrakenteen määrittä-
minen aloitetaan arvioimalla ylemmän 
johtoportaan perusteista sen toiminnan 
päämääriä sekä tavoiteltavaa loppuase-
telmaa (LOA). JVPR:n johto arvioi pri-
kaatin taistelun haluttua loppuasetelmaa 
ylemmän johtoportaan käskemän lop-
puasetelman sekä prikaatille käsketyn 

taktisen tehtävän perusteella. Ylemmän 
johtoportaan ohella arviossa otetaan 
huomioon myös naapureiden tehtävät. 
Tavoiteltavalla loppuasetelmalla tarkoi-
tetaan niitä olosuhteita, jotka on vallit-
tava, kun operaatio on onnistunut.

Tilanteenarvioinnin perusteella pri-
kaatin komentaja päättää, että oman 
joukon haluttu loppuasetelma on: ” Lop-
puasetelmassa JVPR on torjunut viholli-
sen MEKJVD:n 1 portaan hyökkäyksen 
viimeistään RIDASJÄRVEN tasalla, pi-
tänyt tien 25 ja tien 1403 risteyksen. 

Vihollinen on pakotettu suuntamaan 2 
portaansa murron aikaansaamiseksi 1 
portaan suuntaan tai etsimään uutta mur-
toaluetta. Vihollisen maahanlasku on 
rajoitettu PALOPURO - KAUKAS alu-
eella. JVPR:lla on oltava kyky torjua 
sivustauhkat KELLOKOSKEN ja SÄ-
LINKÄÄ - KURU suunnista. Taiste-
lusta on oltava irti noin joukkoyksikön 
voimat.”. 

Kuva 1. Operaation perusrakenne, kuvassa RK tarkoittaa ratkaisu-
kohtaa.

Kuva 2. Jalkaväkiprikaatin operaation perusrakenne.
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Tavoitteiden 
määrittäminen

Taisteluiden johtamisen tulee perustua 
selkeisiin ja yhtenevästi ymmärrettyihin 
tavoitteisiin (TAV), jotka tähtäävät tavoi-
teltavan loppuasetelman saavuttamiseen. 
Tavoitteiden  asettelu ohjaa alajohto-
portaiden toimintaa haluttuun suuntaan 
ja antaa käsketyille tehtäville selkeän 
tarkoituksen. Prikaatin johto määrittää 
prikaatin taistelun tavoitteita ylemmäl-
tä johtoportaan käskemien tavoitteiden 
sekä taktisten tehtävien perusteella. Ta-
voitteet esitetään usein ratkaisukohtiin 
(RK) liittyvinä vaatimuksina joukkojen 
toiminnalle. Tilanteenarvioinnin perus-
teella komentaja päättää, että prikaatin 
tavoitteita ratkaisukohtiin sitoen ovat esi-
merkiksi: RK1:n alueella on vihollinen 
pakotettava hyökkäämään noin rykmen-
tin voimin. RK2:n alueella on estettävä 
vihollisen etuosaston tai sivustansuoja-
usosaston eteneminen SYKÄRIN poh-
joispuoliselle alueelle. RK3:n alueen 
kautta on pystyttävä suuntaamaan patal-
joonan vastahyökkäys.

Voimanlähteiden 
määrittäminen

Oman ja vihollisen voimanlähteen (VL) 
määrittäminen on yksi operaation pe-
rusrakenteen laatimisen tärkeimmistä 
vaiheista. Määritelmän mukaan voiman-
lähde on ominaisuus, suorituskyky, alue 
tai paikka, josta joukko ammentaa toi-
mintavapautensa, fyysisen vahvuuten-
sa tai taistelutahtonsa. Yhtymätasolla 
voimanlähteet ovat yleensä määrätyllä 

alueella olevia yksittäisiä, toiminnan va-
pautta ylläpitäviä suorituskykyjä, kuten 
liikkuvuus, tulenjohtokyky tai kyky 
huoltaa joukkoja.

Vihollisen voimanlähteen määrit-
täminen edellyttää vihollisen ja sen 
todennäköisten tavoitteiden syvällistä 
tuntemusta sekä yksityiskohtaista tietoa 
sen käytössä olevista joukoista ja 
käyttämästä taktiikasta. Ensimmäisenä 
analysoidaan vihollisen tavoitteita ja ai-
komuksia, jotta ymmärretään millaiset 
olosuhteet tai mitä vaikutuksia viholli-
sen on saatava aikaiseksi operaatioalu-
eella. Seuraavana arvioidaan vihollisen 
suorituskykyjä ja määritetään tarvittavi-
en olosuhteiden tai vaikutusten saavut-
tamisen kannalta keskeiset voimavarat. 
Nämä kriittiset suorituskyvyt muodos-
tavat voimanlähteen. 

Voimanlähde voi olla joko yksittäi-
nen suorituskyky tai useamman suori-
tuskyvyn muodostama kokonaisuus. Se 
voi muodostua myös suorituskyvyn tai 
suorituskykyjen yksittäisestä osatekijäs-
tä. Taistelun aikana asetetut tavoitteet 
saattavat muuttua tai suorituskyvyissä 
voi tapahtua muutoksia, mikä saattaa 
johtaa myös voimanlähteen muuttumi-
seen. Oma voimanlähde määritetään 
samaa periaatetta noudattaen - tavoitteis-
ta kriittisiin suorituskykyihin edeten.

Tarkasteltavassa tilanteessa komen-
taja päättää, että liikkeen ylläpito on vi-
hollisen joukon taistelun onnistumisen 
kannalta tärkein kriittinen suorituskyky. 
Liikkeen valitsemista voimanlähteeksi 
komentaja perustelee muun muassa seu-
raavilla tekijöillä: Prikaatin toiminta-
alueen peitteinen maasto ja vihollisen 

liikesuuntaan poikittainen tiestö rajoitta-
vat vihollisen mahdollisuuksia joukko-
jen suuntaamiseen. Suluttamalla voidaan 
hidastaa vihollisen liikettä. Vihollisen 
tulivaikutusta voidaan vähentää estämäl-
lä tai vaikeuttamalla vihollisen tuliyksi-
köiden liikettä.

Kun oman ja vihollisen voimanläh-
teen muotoutumiseen vaikuttavat kriitti-
set suorituskyvyt on määritetty, jatketaan 
työskentelyä määrittämällä ne ”kriitti-
set polut”, jotka johtavat voimanlähteen 
saavuttamiseen. Polkujen määrittämi-
nen edellyttää voimanlähdettä ylläpitävi-
en olosuhteiden, joukkojen ja resurssien 
sekä niihin mahdollisesti liittyvien haa-
voittuvuuksien syvällisempää tarkaste-
lua. 

Kriittisten suorituskykyjen 
ja haavoittuvuuksien 

määrittäminen 

Vihollisen liikkeen kannalta JVPR:n 
johto arvioi, että kriittisiä suorituskykyjä 
(KSK) ovat mekanisoitujen joukkojen 
hyvä maastoliikkuvuus, oikein mitoitettu 
liikkeenedistämisosastojen suoritusky-
ky sekä suunnitellun taistelujärjestyksen 
noudattaminen. Kriittisiksi haavoittu-
vuuksiksi (KHA) arvioidaan vihollisen 
joukkojen kanalisoituminen toiminta-
alueen harvoille teille, hyvien tykistön 
tuliasemien vähäisyys sekä mekanisoitu-
jen joukkojen vähäinen jalkautuva taiste-
luvoima.

Ratkaisukohtien ja 
tärkeiden tekijöiden 

määrittäminen

Vastustajan voimanlähteen sekä kriit-
tisten vaatimusten ja haavoittuvuuksien 
määrittelyn jälkeen jatketaan operaation 
perusrakenteen muodostamista määrittä-
mällä ratkaisukohdat (RK) ja niihin liit-
tyvät tärkeät tekijät (TT), joiden avulla 
vastustajan voimanlähde kyetään murta-
maan ja oma voimanlähde suojaamaan. 
Ratkaisukohta voi olla paikka, määrät-
ty hetki, erityispiirre tai ominaisuus, 
josta voimanlähteen toimintaa ylläpitävä 
voima on riippuvainen. Ratkaisukohtaan 
liittyvä tärkeä tekijä voi olla sidoksissa 
aikaan, tilaan, joukkoihin tai informaa-
tioympäristöön ja siihen voi liittyä mo-
raalisia tai henkisiä ominaisuuksia.

Prikaatin johto määrittää maastollisia Kaavio 1.

RATKAISUKOHTA MERKITYS TÄRKEITÄ TEKIJÖITÄ 

Vihollinen on pakotettava hyökkäämään 
jalan suluttamalla tien 25 suunta. 

Omien joukkojen taistelu on toteutettava 
usealla eri tasalla. Taistelua on tuettava 
ylemmän johtoportaan tykistöllä. 

RK1. SÄÄKSJÄRVI Ratkaisukohta mahdollistaa taistelun aloitta-
misen JVP - TSTOS:n viivytys- tai puolustus-
taistelulla vihollisen hidastamiseksi ja kulut-
tamiseksi. 

Tiedustelutietoja on saatava myös omien 
pääjoukkojen irtauduttua alueelta. 

Irtautumisreittien sulutteet on jätettävä toi-
seen valmiusasteeseen. 

Irtautuvia joukkoja tuettava huollossa ja 
kuljetuksissa. 

RK2. KILPIJÄRVI Ratkaisukohta mahdollistaa edestä irtautuvi-
en joukkojen ohjaamisen prikaatin päätaiste-
lualueen sivuitse selustaan. Alue soveltuu 
myös hyökkäyksen lähtöalueeksi hyökkäyk-
selle tien 25 suuntaan. 

Vihollisen mahdollista hyökkäystä on hi-
dastettava suluttamalla avainalueet. 

Alueelle ryhmitettävän joukon salaaminen 
ja harhauttaminen. 

RK3. JAAKKOLA - 
OHKOLA

Ratkaisukohta soveltuu hyökkäyksen lähtö-
alueeksi hyökkäykselle tien 25 suuntaan. 

Alueelta on saatava tiedustelutietoja jat-
kuvasti ja selvitettävä suuntautuuko viholli-
nen sen kautta KERAVANJÄRVEN suun-
taan.
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ratkaisukohtia laadittujen omien toimin-
tamahdollisuuksien sekä halutun loppu-
asetelman perusteella. Ratkaisukohdat 
ovat prikaatin puolustustaistelunonnis-
tumisen kannalta tärkeitä maastonkoh-
tia. Kaaviossa 1 on esitetty osa prikaatin 
johdon määrittämistä ratkaisukohdista. 

Määritetään  
onnistumisen kriteerit

Tavoitteiden asettelu määrittää ne olo-
suhteet tai vaikutukset, jotka ratkaisu-
kohdissa on saavutettava. Tavoitteiden 
perusteella laadittavia onnistumisen kri-
teereitä (ONKRIT) ja vaikuttavuusmitta-
reita (VAIKMITT) käytetään apuna, kun 
halutaan varmistua tavoitteiden täytty-
misestä tai operaation etenemisestä kohti 
haluttua suuntaa. 

Prikaatin komentaja käskee onnistu-
misen kriteerit kaukotaistelualueen tais-
teluun liittyen seuraavasti: ”Prikaatin 
taistelu kaukotaistelualueella on onnis-
tunut, kun vihollisen etujoukkopataljoo-
na ei kykene lyömään MÄNTSÄLÄN 
alueelle ryhmitettyjä prikaatin  joukko-
ja, vaan  vihollinen on pakotettu käyt-
tämään 1 portaan pääosia hyökkäyksen 
jatkamiseksi tien 25 suunnassa länteen, 
vastaanottavat joukot on irrotettu tais-
telusta niin, että niiden kokonaistappi-
ot ovat 10 % tappioita sekä vihollisen 
hyökkäys saadaan suunnattua oman 
toiminta-ajatuksen mukaisesti meille 
edulliseen maastoon RIDASJÄRVI - 
KAANAA -  HIRVIHAARA - 
KAUKAS alueelle.”.

Määritetään 
operaatiolinjat

Vaikuttamistavan valinnan jälkeen ope-
raation perusrakenteen määrittämistä 
jatketaan operaatiolinjojen (OPL) mää-
rittelyllä. Operaatiolinjat ovat kuvitteel-
lisia, aikaan tai tilaan sidottuja ”punaisia 
lankoja”, jotka kytkevät ratkaisukohdat 
ja niihin liittyvät tärkeät tekijät toisiinsa 
ja jotka yhtyvät vihollisen voimanläh-
teessä. Operaatiolinjojen avulla voima 
kyetään loogisesti suuntaamaan ratkais-
ukohtien kautta kohti voimanlähdettä, 
voiman käyttö voidaan rytmittää tar-
koituksenmukaisesti ja voimaa voidaan 
jakaa eri ratkaisukohtien kesken. Ope-
raatiolinjat voidaan määrittää toimin-
noittain, joukkokohtaisesti tai maastoon 
sitoen. Operaatiolinjat voivat muodostaa 

erilaisia vaihtoehtoja tehtävän toteutta-
miseksi.

Puolustustaktiikkaan liittyen on 
luontevaa määrittää operaatiolinjat vi-
hollisen todennäköiseen liikesuuntaan 
nähden poikittaiseksi. Näin syntyvät 
edellä mainitut ”punaiset langat”, jotka 
yhtyvät vihollisen voimanlähteessä. 
Tässä tapauksessa ne ovat vihollisen lii-
kettä estäviä toimintatasoja, ja edesaut-
tavat määritetyn loppuasetelman saa- 
vuttamista. 

Prikaatin johto määrittää operaatio-
linjat kaavio 2:n mukaisesti.

Rytmittäminen ja vaiheet

Rytmittämisellä tarkoitetaan ratkaisu-
kohdissa toteutettavien toimenpiteiden 
ajallista järjestämistä siten, että viholli-
sen voimanlähteeseen kyetään parhaiten 
vaikuttamaan. Kaikki eri operaatiolin-
joihin ja tärkeisiin tekijöihin liittyvät 
ratkaisevat toimenpiteet voidaan pyrkiä 
toteuttamaan samanaikaisesti. Käytän-
nössä resurssipula kuitenkin pakottaa 
toimenpiteiden ajalliseen järjestämiseen. 
Toiminnan ajallinen järjestäminen on 
tarkoituksenmukaista riskin pienentä-
miseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi. 
Rytmittäminen auttaa hahmottamaan 
koko operaation kulun ja siihen liittyvät 
aikaan, resursseihin ja käytettävissä ole-
viin joukkoihin liittyvät seikat. 

Rytmittämisen perusteella operaa-
tio jaetaan toiminnallisiin vaiheisiin. 
Vaihe on jonkin tietyn tavoitteen saavut-
tamiseen johtava ajallisesti yhtenäinen 
osakokonaisuus, jonka aikana joukko-
jen toiminta on kytketty toisiinsa tai 
on luonteeltaan samankaltaista. Vaiheet 
ovat yleensä peräkkäisiä, mutta saattavat 
mennä osin toistensa päälle. Joissakin 
tapauksissa uuden vaiheen käynnistä-
minen edellyttää edellisen vaiheen me-

nestyksellistä päätöstä ja sille asetetun 
tavoitteen onnistunutta saavuttamista. 
Vaiheistuksella pidetään yllä jatkuvuutta 
ja operatiivista tempoa sekä vältetään 
turhia operatiivisia taukoja.

Prikaatin komentaja päättää, että 
operaatiolinja yhden taistelu kuuluu vai-
heeseen 1. Operaatiolinja neljällä va-
raudutaan taistelemaan ensimmäisestä 
vaiheesta alkaen. Operaatiolinjojen kaksi 
ja kolme taistelut liittyvät vaiheisiin kaksi 
tai kolme. Taistelun vaiheistus tarkentuu 
suunnittelun seuraavassa vaiheessa ko-
mentajan päättäessä vaihtoehtojen ver-
tailun jälkeen toiminta-ajatuksestaan eli 
tehdessään päätöksen. 

Lopuksi

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on 
ollut hälventää upseerikunnan epäluuloja 
käyttöön otettavaa uutta suunnittelupro-
sessia kohtaan. Näin lyhyessä kirjoituk-
sessa ei valitettavasti pääse FINGOP:n 
kaltaisessa laajassa asiakokonaisuudes-
sa pintaa syvemmälle, mutta rohkaisen 
kaikkia upseereita syventymään siihen 
omatoimisesti. Kokeneempien upseerei-
den kohdalla on kyse aiemmin opittujen 
tietojen ja taitojen soveltamisesta uuteen 
tapaan suunnitella. Saamieni kokemus-
ten perusteella olisi syytä lopettaa perus-
teeton FINGOP:n arvostelu ja kohdistaa 
voimavarat sen syvälliseen ymmärtämi-
seen, sillä tehtyjen päätösten perusteella 
ei enää ole paluuta ”perinteiseen suoma-
laiseen malliin”. Olen vakuuttunut siitä, 
ettei suomalaisen taktiikan kehittäminen 
tai tarvittaessa toteuttaminen kärsi uu-
desta suunnitteluprosessista.   

Everstiluutnantti Risto Kuronen 
toimii Maanpuolustuskorkeakoulun Tak-
tiikan laitoksella maasotaopin pääopet-
tajana.

Kaavio 2.

OPERAATIOLINJA MERKITYS LOPPUASETELMAN SAAVUTTAMISEN KANNALTA 

OPL1: RK1 - RK2 - RK3 Operaatiolinja 1:llä voidaan aloittaa prikaatin joukkojen taistelu, hidastaa ja kuluttaa vi-
hollista JVP  - TSTOS:n voimin. Linjalla hankitaan tiedot vihollisen hyökkäyksen paino-
pisteen suuntautumisesta. 

OPL2: RK4 - RK5 - RK6 Operaatiolinja 2:lle voidaan muodostaa prikaatin joukkojen päätaistelualue kolmen 
JVP:n puolustustaistelulla. Vihollisen hyökkäyksen eteneminen HYVINKÄÄLLE voi-
daan estää pitämällä SYKÄRIN pohjoispuoli, KERAVANJÄRVI ja KELLOKOSKI. Vihol-
linen pakotetaan alueen sivutiestölle suluttamalla päätiestö. OPL2:lla hidastetaan ja ku-
lutetaan vihollista, mikäli päätaistelualue sijaitsee lännempänä. 

OPL3: RK6 - RK7 - RK8 Operaatiolinja 3:lle voidaan muodostaa prikaatin joukkojen päätaistelualue kolmen 
JVP:n puolustustaistelulla. Vihollisen hyökkäyksen eteneminen HYVINKÄÄLLE voi-
daan estää pitämällä RIDASJÄRVEN pohjoispuoli, MYLLYKYLÄ ja KAUKAS. Viholli-
nen pakotetaan alueen sivutiestölle suluttamalla päätiestö. 

OPL4: RK9 - RK10 Operaatiolinja 4:llä estetään vihollisen pääsy pidettävään maastonkohtaan rajoittamalla 
vihollisen maahanlaskut sekä torjumalla syvyyteen edenneet joukot. 
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arjoituksessa aiheina olivat esi-
kuntaupseerin henkilökohtais-
ten valmiuksien kehittäminen 

sekä työskentely kansainvälisessä esi-
kunnassa kriisinhallintaoperaatiossa. 
Harjoituksen järjestelyistä vastasi Ruot-
sin puolustusvoimat ja harjoituksen 
johtajana toimi ruotsalainen kenraali-
luutnantti Jan Salestrand. Harjoituksen 
Suomen osaston, yhteensä 30 opetta-
jan ja 75 opiskelijan, johtajana toimi 
everstiluutnantti Kai Kalmari. 

Tavoitteet

Esiupseerikurssin tällä opintojaksolla 
olivat tavoitteina, että upseeri:
- ymmärtää kansainvälisen toimin-

nan merkityksen työssään,
- osaa kansainvälisen Naton suunnit-

telu- ja johtamisprosessin sekä esi-
kunnan työskentelyn periaatteet,

- tuntee kansainvälisen operaation 
toimintaympäristön ja toimintata-
vat,

- kehittää kielitaitoaan ja kansainvä-
lisiä yhteistyövalmiuksiaan ja

- tuntee puolustushaaransa taktisen 
tason kriisinhallintataktiikan sekä 

eri toimijoiden tehtävät. 

Harjoituksessa saatujen kokemus-
ten perusteella nämä tavoitteet saavu-
tettiin pääosin hyvin.

”Three Block War” teoria 
toiminnan taustalla 

Harjoitus keskittyi monikansallisen esi-
kunnan taktisen ja operatiivisen tason 
esikuntatyöskentelyyn kuvitteellisen 
Bogalandin alueella YK:n mandaatilla 
toimivassa Nato Combined Joint Task 
Force (CJTF) rauhanturvaoperaatios-
sa. Harjoituksen lähtökohtatilanteena 
oli YK:n VII artiklan mukaisella man-
daatilla toimiva kuvitteellinen Naton 

BFOR-operaatio (Bogaland Forces). 
Tarkoituksena oli kehittää läheistä yh-
teistyötä operatiivisen (CJTF) ja sen 
alaisten taktisten esikuntien LCC:n 
(Land Component Command), MCC:n 
(Maritime Component Command) ja 
ACC:n (Air Component Command) 
välillä. Samalla osoitettiin kokonais-
valtaisen kriisinhallintayhteistyön tarve 
sotilaallisen ja eri siviilisektorin edus-
tajien välillä sekä median merkitys 
kriisinhallintaoperaation osana. Histo-
riallisesti, poliittisesti, sotilaallisesti ja 
humanitaarisesti fiktiivinen harjoitusti-
lanne muodosti haastavan toimintaym-
päristön BFOR- organisaatiolle rauhan 
palauttamiseksi. Toimintatavoissa tuli-
kin joustavasti varautua ”Three Block 

Esiupseerikurssi 60:n opiskelijat osallistuivat viime 
huhtikuussa Ruotsissa Enköpingissä järjestettyyn 

monikansalliseen esikuntatyöskentelyn harjoitukseen 
CJSE-08, Combined Joint Staff Exercise. Harjoitus 
liittyi Maanpuolustuskorkeakoulun kansainväliseen 
opintojaksoon. Esiupseerikurssin opiskelijat olivat 

ensimmäisen kerran mukana tällaisessa harjoituksessa.

Esiupseerikurssi
monikansallisessa harjoituksessa

Teksti:  Antti Rainio, Pasi Tammi & Petri Toivonen

H
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Antti Rainio

War” teorian mukaisesti kaikkeen mah-
dolliseen täysimittaisen sotilaallisen 
toiminnan ja humanitaarisen avustami-
sen välillä.

Monikansallinen 
toimintaympäristö

Upseerin tehtävissä on tärkeätä pystyä 
sopeutumaan monikansalliseen työs-
kentelyyn vaihtelevissa tehtävissä eri-
laisilla esikuntatasoilla monenlaisten 
ihmisten kanssa. CJSE-08- harjoitus 
loi tälle hyvät puitteet. Harjoitukseen 
osallistui yhteensä noin 1000 henkeä, 
jotka edustivat useita eri kansallisuuk-
sia.  Harjoituksen johto (EXCON) työl-
listi yhteensä noin sata henkilöä. 

Harjoituksen pääkohteen muodosti-
vat CJTF:n maa- (LCC), meri- (MCC) 
ja ilmakomponentin (ACC) esikunnat 
sekä yhteisten ilmaoperaatioiden 
keskus CAOC (Combined Air Ope-
rations Center). Kaikissa näissä mo-
nikansallisissa komponenteissa toimi 
esiupseerikurssin opiskelijoita erilaisis-
sa tehtävissä. Yhteensä esikunnat työl-
listivät noin 700 henkilöä. Harjoituksen 
johdon ja pääkohteen lisäksi kolmas 
tärkeä kokonaisuus muodostui pelior-
ganisaatiosta (GAMING). Harjoituk-
sen luonteen mukaisesti myös se oli 
monikansallinen kokonaisuus, jonka 
200 henkilöstä osa olivat suomalaisia 
esiupseerikurssin opiskelijoita.

Maasotalinjan opiskelijat 
haastavissa tilanteissa

Pääosa maasotalinjan opiskelijoista 
toimi maakomponentin (LCC) eri osas-
toissa (G1-G9) ja peliorganisaatiossa 
alajohtoportaiden, käytännössä neljän 
prikaatin, pelaajina. Parhaan käsityksen 
kokonaisuuden ja Naton suunnittelu- 
ja johtamisprosessien kannalta antoi 
toiminta maakomponentin esikunnan 
eri osastojen toimistoissa. Samalla 
avautuivat silmät monikansalliseen 
toimintakulttuuriin ja erilaisiin yh-
teensovittamisen haasteisiin. Myös 

peliorganisaatiossa toimiminen oli 
kurssilaisten mielestä mielenkiintoinen 
ja ammattitaitoa kehittävä kokemus.

Enköpingissä harjoitustilanteeseen 
hypättiin vauhdilla ja käytännössä jat-
kettiin siitä, mihin CJSE 07 oli jäänyt 
vuotta aikaisemmin. Tämä tarkoitti 
tilannetta D+16, eli 16 vuorokautta 
kuvitteellisen operoinnin aloittamisen 
jälkeen. Lähtökohtatilanteen mukaises-
ti BFOR oli ryhmittynyt Bogalandin 
alueelle vakauttamaan sekavaa tilan-
netta, jossa taistelutoimia kohdistet-
tiin myös BFORia vastaan. Aluksi 
tämä nopea tilanteeseen heittäytymi-

Pasi Tammi Petri Toivonen

Harjoituksen organisaatio
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nen aiheutti haasteita, sillä joissakin 
toimistoissa ei ollut sijoitettuna yhtään 
edellisen vuoden harjoitukseen osallis-
tunutta henkilöä tai muuten edellisen 
vuoden materiaalia ei ollut käytössä. 
Nopeilla järjestelyillä toimistot kuiten-
kin pääsivät hyvin tilanteeseen mukaan 
ja aloittivat operoinnin suunnitellulla 
tavalla.

Esiupseerikurssin opiskelijoiden 
toimintaa esikuntien osana ohjasi 
BFORin tehtävä. Sen tuli lopettaa tais-
telut alueella ja valvoa Bogalandin 
rauhansopimuksen Bogaland Peace 
Agreement (BPA) toteutumista, riisua 
paikalliset sotapäälliköt joukkoineen 
aseista, raivata miinoja ja räjähtä-
mättömiä ampumatarvikkeita operaa-
tioalueella, tukea alueella toimivien 
siviiliorganisaatioiden toimintaa sekä 
edesauttaa toiminnallaan konfliktin-
ratkaisua ja jälleenrakennusta. Osa 
opiskelijoista pääsi myös esittämään 
taitojaan erilaisissa mediaan liittyvis-
sä tilanteissa, mikä oli merkittävä lisä 
harjoitukseen. Median rooli kriiseissä 
tuleekin ottaa huomioon toiminnan eri 
tasoilla. Tekemistä siten riitti harjoi-
tuksen sovelletun vaiheen ajaksi kaikil-
le opiskelijoille ja ehkäpä ensi vuoden 
harjoitusjoukko pääsee jatkamaan ti-
lanteesta D+23 eteenpäin. Harjoituksen 
skenaarion voi todeta maasotalinjan 
opiskelijoiden osalta tukevan hyvin 
opetustavoitteiden saavuttamista.

Rauhaa rakennettiin  
myös merellä ja 

saaristossa

Myös merellä ja Gotlannissa, mikä 
kuului merikomponentin vastuualuee-
seen, jatkettiin siitä mihin edellisen 
vuoden harjoituksessa oli päästy. Me-
rikomponentti osallistui rauhan raken-
tamiseen muun muassa valvomalla 
merenkululta rajoitettua aluetta estäen 
näin esimerkiksi laittoman ihmiskaupan 
ja aseiden salakuljetuksen, suojaamalla 
meriliikennettä sekä toteuttamalla eri-
koisoperaatioita saaristossa. Sovelletun 
vaiheen aikana merikomponentti luo-
vutti takaisin maakomponentille yhden 
sille alistetun mekanisoidun prikaatin 
ja suojasi samalla kuljetuksen. 

Esiupseerikurssin merisotalinjan 
oppilaat oli muiden linjojen tavoin 
sijoitettu, kurssin opetustavoitteiden 
mukaisesti, melko ”suuriin saappai-
siin”. Siinä missä kansallisessa toimin-
taympäristössä oppilasupseerit olivat 
harjaantuneet toimimaan yhtymätason 
johtoportaissa, kuten taisteluosaston 
ja rannikkoalueen, hypättiin nyt suo-
raan huipulle ja kaikki opiskelijat löysi-
vät itsensä MCC:n eri osastoilta. Tämä 
ei kuitenkaan haitannut oppimista ja 
kerrankin opiskelijat pääsivät suun-
nittelemaan erilaisia operaatioita FIN-
GOP-periaatteiden mukaisesti. Olihan 
MCC:n johdettavana olevien suoritus-
kykyjen määrä suurempi kuin meidän 
merivoimiemme yhteensä.

Ilmatilan hallinta oli 
edellytys 

kriisinhallintaoperaation 
onnistumiselle

Pääosa ilmasotalinjan oppilaista toimi 
joko ACC:n eri osastoissa (A1-A6) 
tai CAOC:ssa vaihtelevissa tehtävissä. 
ACC:n osastot antoivat parhaan näke-
myksen yksittäisen toimialan suunnit-
telusta, kun taas CAOC:n toiminnot 
painottuvat tulenkäytön suunnitteluun 
ja toteutukseen. Parhaan kokonais-
käsityksen eri tason toiminnoista sai 
toimimalla A3 (Operations), A5 (Ope-
rational planning) tai CAOC:ssa ATO-
koordinaattorina (Air Tasking Order). 
Vaikka ilmakomponentin (ACC) rooli 
on erittäin merkittävä harjoituksessa, 
sen kokonaisskenaario aiheutti melkoi-
sia rajoitteita ilmakomponentin toimin-
nan suunnitteluun ja toteutukseen. 

Harjoituksen suurimmat haasteet il-
makomponentin osalta olivat puuttuvat 
Naton johtamisjärjestelmät ja osittain 
Nato-ohjeistuksista poikkeavat toimin-
tatavat. Nämä puutteet tiedostamalla 
ja suorittamalla harjoituksen valmiste-
lut tehokkaasti itse jo kotimaassa on 
harjoitus mahdollista toteuttaa tavoit-
teiden mukaisesti. Yleisesti voi todeta, 
että CJSE-harjoitus on mielekäs il-
masotalinjan upseereille, jotka eivät 
ole osallistuneet joko kansainväliseen 
operaatioon tai Naton esikunta- ja 
johtamiskursseille. 

Harjoituksen valmistavan 
vaiheen rooli on keskeinen

Harjoituksen valmistava vaihe toteu-
tettiin esiupseerikurssin opiskelijoille 
Suomessa Johtamisen laitoksen johdol-
la. Valmistavassa vaiheessa korostuu 
tarve ainakin kielitaidon virittämisel-
le kouluttamalla opiskelijat erilaisten 
briefien pitämiseen, rinnakkaisen suun-
nittelurytmin (Battle Rhythm) opetta-
minen ja luonnollisesti perehtyminen 
tulevan henkilökohtaisen tehtävän toi-
menkuvaan. Valmistavassa vaiheessa 
painopiste kannattaa muodostaa esi-
kuntien prosessien ja prosessien kautta 
tulevien tuotteiden kouluttamiseen. 
Opetuksen tulee luonnollisesti pohjau-
tua Naton asiakirjoihin ja dokument-
teihin.

Koska harjoitus oli niin selkeä jat-
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kumo edelliseen vuoteen, opiskelijat 
odottivat sovelletun vaiheen käynnis-
tyvän räväkästi heti, kun toiminta alkoi. 
Toisin kuitenkin kävi. Ymmärrettävästi 
iso kone käynnistyy hitaasti ja näin oli 
tälläkin kertaa. Parin päivän ihmettelyn 
jälkeen jokainen opiskelija oli jo pääs-
syt työhön käsiksi ja oma paikka osana 
isoa koneistoa oli löytynyt. Tätä orien-
toitumista helpottaa Suomessa pide-
tyn valmistavan vaiheen linkittäminen 
entistäkin tehokkaammin harjoituksen 
tilanteeseen. Tässä lienee suurin kehit-
tämiskohde tuleville harjoituksille.

Mitä hyötyä harjoitukseen 
osallistumisessa on?

Harjoitus kuului osaksi sotataidon ja 
johtamisen opintoja. Työskentely suu-
ressa ja monikansallisessa esikunnassa 
kriisinhallinnan toimintaympäristössä 
oli monelle opiskelijalle täysin uusi 
ja silmiä avaava kokemus. Harvalla 
opiskelijalla oli aikaisemmasta sa-
manlaista kokemusta niin suuren 
joukon eri toimintojen suunnittelusta 
ja eri puolustusharojen toimintojen 
yhteensovittamisesta.

Johtamisen osalta opiskelijoille oli 
ennen harjoitusta tuttua esikunnan or-
ganisaatiorakenne. Onhan meilläkin 
siirrytty tai ollaan vauhdilla siirtymässä 
Naton esikuntarakennetta mukailevaan 
osastojakoon. Samoin opiskelijoille 
oli tuttua kansallisesta suunnittelusta 
GOP-tyyppinen suunnitteluprosessi, 

johon harjoituksen aikana varmasti jo-
kainen sai uutta näkökulmaa ja syvyyt-
tä. 

Uusina asioina eteen tulivat esi-
kunnan eri toimintojen johtaminen ja 
sen yhteensovittaminen eri prosessi-
en avulla. Lukuisten palaverien lisäk-
si tutuksi tulivat D&G- (directive and 
guidance), targeting- ja DARP (Daily 
Asset Reconnaissance Board)-proses-
sit, joilla esikunnan toimintaa ohjattiin. 
Työskentely eri kulttuuritaustaisten up-
seerien kanssa koettiin oppilasupseeri-
en keskuudessa erittäin opettavaiseksi. 
Unohtaa ei saa myöskään harjoituksen 
roolia pakollisena kielikylpynä. 

Järjestelyt ja hyvä asenne 
onnistuneen 

kokonaisuuden tekijänä

Välillä harjoituksessa toimintaa seu-
rattaessa tuli kieltämättä mieleen aika-
moinen kaaos toimintatapojen etsiessä 
vielä uomaansa. Esikuntien sisäinen ja 
niiden välinen yhteistyö kuitenkin jä-
sentyi nopeasti ja oli mukava huomata 
Naton suunnittelu- ja johtamisproses-
sin toimivuus harjoituksen edetessä. 
Samalla oli silmiinpistävää koko har-
joituksen kestänyt monikansallisen har-
joitusorganisaation hyvä henki.

CJSE-08:n voi todeta olleen hyvä 
harjoitus esiupseerikurssin opiskelijoil-
le ja täyttäneen hyvin sille asetetut 
tavoitteet. Harjoitus kannattaa ehdot-
tomasti pitää esikuntaupseerien kou-
lutusohjelmassa myös jatkossa, jos se 
vain on teknisesti mahdollista. CJSE:n 
loistavia puitteita on vaikea korvata 
muilla kustannustehokkailla järjeste-
lyillä. Harjoitukseen osallistuneille jäi 
käsitys siitä, miten eri puolustushaaro-
jen suunnitteluprosessi toimii ja miten 
oma komponentti osallistuu toimin-
nan toteutukseen komentajan (COM-
BFOR) ja ylempien esikuntatasojen 
(J-level) johtamana.  Harjoitus lunas-
ti sille asetetut odotukset ja sen päät-
tyessä sai lähteä hyvillä mielin kotiin 
vapun viettoon sekä valmistautumaan 
tulevaan koeviikkoon.

Kirjoittajat opiskelivat esiupseeri-
kurssi 60:llä 2007 - 2008. 



pääsihteerin palsta

Kadettiupseeri -  
alansa huippuosaaja

nsi vuosi on jälleen upseerikou-
lutuksemme merkkivuosi. Sil-
loin tulee kuluneeksi 230 vuotta 

koulutuksen alkamisesta Rantasalmella 
ja 90 vuotta itsenäisen Suomen Kadet-
tikoulun käynnistymisestä Helsingis-
sä. Koulutuksen tasoa on testattu sodan 
oloissa, ensin 200 vuotta sitten Suomen 
sodassa ja sen jälkeen 70 vuotta sitten 
talvi- ja jatkosodassa. Kaikissa so-
dissa kadettiupseerit ovat selvinneet 
lippu hulmuten ja kilpi puhtaana. Myös 
rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan 
vaikeista tehtävistä upseerimme ovat 
selviytyneet kunnialla. 

Upseerikoulutuksemme ja -kas-
vatuksemme tärkeimmät arvot ovat 
osoittautuneet kestäviksi. Suomalainen 
upseeri on koko historiansa ajan ollut 
arvostettu oman alansa ammattilainen - 
tämän päivän kielellä sanottuna ”huip-
puosaaja” - johon kansakunta on aina 
voinut luottaa. Upseereina olemme 
myös voineet luottaa siihen, että esi-
miehemme ovat arvostaneet ja pitäneet 
huolta luottomiehistään ja nykyisin 
myös -naisistaan. 

Aivan erilaisissa kansainvälisissä ja 
kansallisissa oloissa luotu upseeristom-
me arvomaailma ja siihen perustuva jär-
jestömme perusajatus ovat kestäneet jo 
lähes yhdeksänkymmenen vuoden ajan. 
Onko aatteemme edelleen ajan tasalla 
vai kaipaako se jonkinlaista moder-
nisointia? Onko suomalainen kadettiup-
seeri edelleen samanlainen luottomies, 
jonka palveluksiin kansakunta on tot-
tunut kovina aikoina turvautumaan?

Syyskokouksessa käsitellään ja vah-
vistetaan Kadettikunnan strategia eli 
toiminnan suuntaviivat seuraaviksi 
kymmeneksi vuodeksi. Lopullista pää-
töksentekoa on edeltänyt parin vuoden 
mittainen perusteellinen hallituksen ja 
valtuuskunnan valmistelutyö, jossa on 
asetettu keskusteltavaksi jopa Kadetti-
kunnan olemassaolon oikeutus. 

Arvokeskustelu jatkuu

Kadettikunta käynnisti vuosituhannen 
vaihteessa arvokeskustelun, jolla py-
rittiin kartoittamaan silloin meneillään 

olleiden suurten muutosten vaikutusta 
upseerin ammattiin ja arvomaailmaan.  
Keskustelun ensimmäisestä vaiheesta 
julkaistiin kirja ”Ajatuksia upseerin ar-
vomaailmasta”, joka on sen jälkeen 
kuulunut vanhan kaaderin lisäksi myös 
kurssinsa aloittavien kadettien peruslu-
kemistoon. 

Muutos on kuitenkin jatkuvaa ja 
viime keväällä arvokeskustelu saikin 
uuden sysäyksen, kun viimeisimpään 
arvotutkimukseen ja -seminaariin pe-
rustuva kirja ”Upseerina 100-vuoti-
aassa Suomessa” ilmestyi. Se jaettiin 
jälleen syyskuussa aloittaneiden 95.ka-
dettikurssin ja 78.merikadettikurssin 
kadeteille oppivälineeksi ja vanhem-
mille kadettiveljille se on ollut luetta-
vissa Kadettikunnan internetsivustolla. 
Keskustelua kadettiupseerin arvomaa-
ilmasta tullaan nyt jatkamaan kadetti-
piireissä.

Perinteet kunniaan

Syyskauden alkaessa Kadettikunta 
seisoo jälleen vaativien haasteiden 
edessä. Toimistossa on valmisteltu 
tulevan vuoden toimintasuunnitelma, 
jolla linjataan upseerikoulutuksen juh-
lavuoden tapahtumat Kadettikunnan 
osalta. Pääjuhla järjestetään luonnol-
lisesti 90-vuotiaassa Kadettikoulussa 
maaliskuussa. Kadettikunta on puo-
lestaan ottanut tehtäväkseen perin-
nesotakoulujen muiston elvyttämisen 
ja sen merkeissä Rantasalmen vuoden 
2004 perinnetapahtuma saa jatkoa, 
kun kaaderit kokoontuvat 1-2.8.2009 
Haminaan muistelemaan Keisarilli-
sen Suomen Kadettikoulun - Haminan 
Kadettikoulun - merkitystä maamme 
itsenäisyystaisteluissa.  Kaaderiviikon-
lopun yhteydessä järjestetään myös 
kaikkien kadettikurssien yhteysupsee-
rien kokous. Kadettikursseja pyyde-
täänkin loppuvuoden ja ensi kevään 
kokoontumisissaan pohtimaan, mitä 
asioita kokouksessa halutaan käsitellä 
ja tietysti varmistamaan oman edusta-
jansa paikallaolo kokouksessa. 

Projekti alkamassa

Olemme käynnistämässä uutta turval-
lisuuspolitiikan multimediaprojektia 
koulujen käyttöön. ”Suomi kylmässä 
sodassa”-aineisto tulee saamaan jatkoa 
teemalla ”Suomi muuttuvassa maail-
massa”. Sen avulla nykynuorille tar-
jotaan mahdollisuus perehtyä kylmän 
sodan jälkeisiin turvallisuuspoliittisiin 
kysymyksiin. Projekti on valmiina läh-
temään liikkeelle heti, kun riittävä var-
muus rahoituksen järjestymisestä on 
saatu. Kun tämä hanke aikanaan valmis-
tuu, voidaan koko itsenäisen Suomen 
historia käsitellä kouluissamme käyttä-
en Kadettikunnan tuottamaa ja yhdes-
sä maamme parhaiden asiantuntijoiden 
kanssa valmistamaa korkeatasoista ja 
nykyaikaista oppimateriaalia.

Syyskokous 25.10.2008

Syyskokouksessa tulemme päättämään 
strategian lisäksi myös Kadettikunnan 
vuoden 2009 asioista. Kokous pidetään 
25.10.2008 klo 12.00 Kruununhaan 
maneesissa (Maneesikatu 6). Ennen 
varsinaista kokousta kuullaan klo 10.00 
alkaen ajankohtaiset alustukset, jotka 
tällä kertaa käsittelevät puolustusvoimi-
en uusinta johtoporrasta aluetoimistoa 
sekä jokaista upseeria varmasti kiinnos-
tavaa puolustusvoimien henkilöstöjär-
jestelmän kehittämistä. Tavataan siis 
syyskokouksessa!

Pekka Rapila
pekka.rapila@kadettikunta.fi

E
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Kadettikunta r.y:n syyskokous  
Helsingissä 25.10.2008

Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun 
Maanpuolustuskurssien tiloissa Maneesikatu 6 (Kruununhaan maneesi)  

lauantaina 25.10.2008 klo 12.00 alkaen.  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Ka-
dettikunnan hallitukselle sääntöjen mukaisesti kirjallisesti lähettämät koko-

usaloitteet. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan jäsenet. 
Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla valtakirjalla on sallittu.

Syyskokouspäivän ohjelma:

Ajankohtaisia esitelmiä: 

10.00 - 10.45    Everstiluutnantti Heikki Pohja: ”Aluetoimisto puolus- 
   tusvoimien johtoportaana”.

10.45 - 11.30    Kenraaliluutnantti Hannu Herranen: ”Puolustusvoimien 
   henkilöstöjärjestelmän kehittäminen”.

11.30 - 12.00       Kahvitarjoilu

12.00 -      Sääntömääräinen syyskokous

Kokouksen jälkeen kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille tai heidän 
edustajilleen järjestetään koulutustilaisuus, joka päättyy klo 17 mennessä.

Ilmoittautumiset osanotosta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 
10.10.2008 Marjukka Lehtiselle, puh. 09-490759, fax. 09-446262 tai sähkö-

postitse osoitteella marjukka.lehtinen@kadettikunta.fi.

Tervetuloa joukolla kuulemaan ajankohtaista tietoutta ja päättämään  
Kadettikunnan asioista!

Kadettikunnan hallitus 
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Kadettikunta muisti Marjukkaa Kalevala-korulla. Kuvassa vasemmalta Jukka K Pajala, Reino Waris, 
Ensio Mäkipelto, Marjukka, Juha-Pekka Liikola ja Matti Vanonen.

arjukka Lehtiselle tuli syys-
kuun alussa täyteen tasan 30 
vuotta Kadettikunnan toimis-

tonhoitajana. Tapahtuman kunniaksi 
järjestettiin lounastilaisuus Helsingin 
suomalaisella klubilla.  Mukaan oli 
kutsuttu kaikki tuona aikana Kadetti-
kunnan puheenjohtajina ja pääsihtee-
reinä toimineet upseerit. Osallistujista 
Asko Sivula, Jukka Pajala ja Reino 
Waris olivat 30 vuotta sitten valitse-
massa Marjukkaa toimistohoitajan teh-
tävään.

Marjukka on kulkenut Kadettikun-
nan lipun jäljessä yhdeksän puheen-
johtajan, yhden toiminnanjohtajan  ja 
kahden pääsihteerin mukana Punavuo-
renkatu 14 B 32:sta vuonna 1987 Töö-
lönkatu 35:een ja sieltä vuonna 1997 
nykyiseen Eino Leinon kadun toimis-
toon.

Marjukka on positiivisen luonteen-
sa, palvelualttiutensa ja iloisen sekä ys-
tävällisen olemuksensa ansiosta ollut 
erinomainen Kadettikunnan vaalimi-
en arvojen edustaja ja hän on antanut 

Marjukka Lehtinen 30 vuotta  
Kadettikunnan toimistonhoitajana

M esimerkillisen kuvan Kadettikunnan 
palvelukyvystä niin jäsenistölle kuin 
runsaslukuisille ulkopuolisillekin tie-
don kysyjille. 
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Juha Tammikivestä  
Kadettikunnan pääsihteeri

adettiupseerin isännänviiri on 
nyt valmis. Viiri on oheisen 
kuvan mukainen, pituudeltaan 

4 metriä ja se sopii siten 8-9 metrin pi-
tuiseen lipputankoon. Viirin hinta on 
40 €  + postimaksu. 

Tilaukset Marjukka Lehtiselle, 
marjukka.lehtinen@kadettikunta.fi tai 
puh.09-490759 tai 050-5821464.

Isännänviiri valmis

K

adettikunnan hallitus on kutsu-
nut eversti Juha Tammikiven 
Kadettikunnan pääsihteeriksi 

1.1.2009 alkaen, jolloin nykyinen pää-
sihteeri eversti Pekka Rapila jää run-
saan 11 vuoden toimikauden jälkeen 
Kadettikunnan reserviin. 

Juha Tammikivi on ollut Helsingin 
kadettipiirin hallituksen jäsen vuosina 

K 1994 -98 ja Kadettikunnan hallituksen 
jäsenenä vuodet 1999-2000 ja 2008-. 
Hänet nimettiin vuoden kadettiupsee-
riksi vuonna 1999.

Juha Tammikivi toimii tällä hetkellä 
Maanpuolustuskorkeakoulun Johtami-
sen laitoksen johtajana, mistä tehtäväs-
tä hän jää reserviin 31.12.2008. 

Helsingin Kadettipiirin historia
Helsingin Kadettipiirin kuluvan vuoden ponnistus on  

85-vuotishistoriikin teko. Kirja ja sen sähköinen versio julkistetaan piirin 
85-vuotispäivän 4.4.2009 tienoilla. Ponnistukseen pyydetään osallistumaan  
kaikkia jäseniä mahdollisuuksiensa mukaan, varsinkin piirin eri aikakausien  

toimihenkilöitä ja toiminnassa aktiivisesti mukana olleita. 

Valokuvia piirin 85-vuotis taipaleelta kaivataan!

Kuvamateriaali pyydetään edelleen toimittamaan evl Jukka Haltialle  
(PE, PL 919, 00131 Helsinki) ml. kuvien, henkilöiden ja tapahtumien nimet, aika 

ja paikka sekä palautusosoite, digikuvien resoluutio oltava 300 dpi

Helsingin Kadettipiirin hallitus
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Kaaderigolfin juhlakierros Tuusulassa
aaderigolfin X kierros pelattiin 
perinteiseen tapaan 7. ja 8.8.2008 
Tuusulan golfklubin hyväkun-

toisella kentällä. Tällä kertaa noin 40 
osanottajaa oli uhmannut sade-ennustet-
ta ja lähtenyt kisaan. Torstaina olikin 
hieno pelisää, mutta kerrankin sääennuste 
piti paikkansa ja perjantaiaamuna taivas 
repesi. ”Sateen sattuessa pelaamme sa-
teessa” todettiin ja torstain veljesillalli-
sen siivittämänä selvitettiin kunniakkaasti 
myös perjantain osuus. 

Erityismaininnan saavat seitsemän 
urheaa naispelaajaamme, jotka sitkeästi 
kahlasivat väistellen ”tilapäistä vettä”. 
Tulokset eivät perjantaina kohonneet 
aivan edellisen päivän tasolle, mutta voit-
tajat saatiin selville.

Erityisen huomionosoituksen veljes-
illallisella sai everstiluutnantti Kalevi Pa-
losaari, joka oli osallistunut kilpailijana 
kaikkiin kymmeneen kilpailuun. Kadet-
tikunnan pääsihteeri eversti Pekka Rapila 
ojensi hänelle tunnustus- ja kannustus-

palkintona Haminan kadettikoulun his-
toriikin,   

Tunnustuksen ja yleisön kiittävät ap-
lodit sai myös liikuntaneuvos, majuri 
Risto H. Luukkanen kilpailujen johtami-
sesta ja järjestämisestä kaikkien kymme-
nen vuoden ajan. Myös hän sai Haminan 
kadettikoulun historiikin.

Palkintojen jaon jälkeen pohdittiin 
vielä hetki sitä, miten saisimme akti-
voitua jäsenistöämme entistä enemmän 
myös tällaiseen tapahtumaan. Kadetti-
kurssi 50:n lahjoittaman komean pokaa-
lin sääntöjäkin ehdittiin pohtia. Seuraava 
kilpailu, joka on jo yhdestoista, pidetään 
6. ja 7.8.2009 tuttuun tapaan Tuusulas-
sa.

Loppusanoissaan ja kiitellessään jär-
jestäjiä majuri Jukka Torstila muistutti, 
että ” ei tärkeintä ole kilpailu, vaan kaa-
derihengen ylläpitäminen”.

Ossi Kettunen

Tulokset:

Yleinen sarja
1. Tammikivi Juha 189 lyöntiä
2. von Bonsdorff Niclas 190 ”
3. Berner Jyrki  257 ”

Seniorit
1. Poutanen Matti  62 pistettä
2. Äyräväinen Hannu 60 ”
3. Wäänänen Jukka 59 ”
4. Hollo Ilkka  57 ”
5. Kasurinen Lasse 56 ”
6. Rantanen Kari  54 ”
7. Sipi Kalervo  53 ”
8. Tamminen Olavi 52 ”
9.  Peltola Jarmo  52 ”
10. Smolander Jaakko 50 ”
11. Huhtala Jouko 49 ”
12. Noopila Risto  48”

Veteraanit
1. Viitasaari Yrjö  60 pistettä
2. Kettunen Ossi  58 ”
3. Simola Antti  57 ”
4. Simovaara Markku 56 ”
5. Takala Jussi-Veikko 56 ”
6. Purola Heikki  55 ”
7. Tiilikainen Raimo 55 ”
8. Luukkanen Risto 55 ”
9. Torstila Jukka  52 ”
10. Kaakinen Tauno 50 ”
Yliveteraanit
1. Eskeli Pentti  65 pistettä
2. Palosaari Kalevi 55 ”
3. Kuusisto Reijo  52 ”
4. Rautio Paavo  51 ” 
5. Helminen Rauli 50 pistettä
6. Koskelo Heikki 46 ”
7. Maunula Mauri 19 ”

Naiset
1. Sipi Seija  60 pistettä
2. Tammikivi Anu 54 ”
3. Simola Marja-Leena 51 ”
4. Kettunen Hilkka 50 ”
5. Torstila Anneli  47 ”
6. Kaakinen Rauni 44 ”

Kadettikurssien välinen kilpailu
1. 55.Kadettikurssi 174pistettä
2. 51.Kadettikurssi 171 ”
3. 50.Kadettikurssi 168 ”

Kadettipiirien välinen kilpailu
1. Helsingin kadettipiiri 183pistettä
2. Lahden kadettipiiri 174 ”
3. Pirkanmaan kadettipiiri 173 ”

K
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Turvallisuuspolitiikan tietopankki uudistettu
adettikunnan turvallisuuspo-
litiikan tietopankki on ollut 
ahkerassa käytössä ja se on to-

dettu tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. 
Parin viime vuoden aikana tietopank-
kiin on kertynyt tavallista enemmän 
päivitystarvetta, toisaalta suurten kan-
sainvälisten mullistusten ja toisaalta 
Suomen puolustushallinnossa tapahtu-
neiden suurien muutosten myötä. Nyt 
valmistuneen päivityksen yhteydessä 
päätettiin samalla tehdä myös raken-
teellisia uudistuksia tietopankin sisäl-
töön.

Avatuilta tietopankin sivuilta on lu-
ettavissa ajan tasalle saatetut kuvaukset 
Suomen turvallisuuspolitiikasta, koko-
naismaanpuolustuksesta ja erityisesti 
sen puitteissa toimivasta sotilaallisesta 
maanpuolustuksesta. Tietopankkiin on 
päivitetty tiedot myös Suomen turvalli-
suuspolitiikkaan vaikuttavista kansain-
välisistä organisaatioista ja maamme 
kannalta merkittävistä valtioista.

Uudistunut maanpuolustus

Vuoden 2008 alussa voimaan astu-
neen lain puolustusvoimista muka-

naan tuomat puolustusvoimien uudet 
tehtävät ja muuttunut organisaatio 
käsitellään perusteellisesti. Suomen 
turvallisuuspolitiikan osalta kokonaan 
uutta on valtioneuvoston periaate-
päätöksen Yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaaminen 2006 
(YETT) ja siihen sopeutetun koko-
naismaanpuolustuksen laaja esittely. 

Lähialueiden tilanne

Euroopan unionin yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan nopea kehit-
tyminen on otettu huomioon sivuja 
uudistettaessa. Tarvittavassa määrin 
ennakoidaan myös EU:n uuden pe-
russopimuksen (ns. Lissabonin so-
pimuksen) mahdollisesti tuottamia 
muutoksia.

Suomelle tärkeistä valtioista erot-
tuu ensinnäkin Venäjä, jota koskevat 
tiedot on saatettu ajan tasalle. Koko-
naan uutena on valmistunut Saksan 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kuvaus. Mukaan tullaan lähiaikoina 
lisäksi liittämään Yhdysvallat, Kiina, 
Intia ja Itämeren rantavaltiot.

Tietopankki sisältää runsaasti in-

ternet-linkkejä, joiden avulla pääsee 
helposti käsiksi ajankohtaisaineistoon 
tai yksityiskohtaisempaan lisätietoon. 
Tämän vuoksi tietopankkia ei ole rasi-
tettu kovin paljon ajankohtaisilla tiedoil-
la tai uutisilla esimerkiksi meneillään 
olevista kriisinhallinta- ja rauhanturva-
operaatioista. Pyrkimyksenä on ollut 
tärkeimmän turvallisuuspolitiikan ja 
maanpuolustuksen kokonaisuutta ja lin-
jaratkaisuja valaisevan aineiston sisäl-
lyttäminen tietopankkiin.

Sotilaallista maanpuolustusta kos-
keva perusaineisto on saatu pääasiassa 
puolustusvoimilta. Tietopankkia voi-
daan käyttää opetusmateriaalina niin 
yleisen koululaitoksemme kuin puolus-
tusvoimien ja maanpuolustusjärjestöjen 
turvallisuuspolitiikan opetuksessa, ja se 
soveltuu erinomaisesti myös kansalais-
ten itseopiskeluun ja turvallisuuspolitii-
kan tietojen hakuun.

Tietopankin internet-osoite on:  http:/
/www.kadettikunta.fi/turvallisuus/

K

Kadettikunta ry [Aloita]

SUOMEN TURVALLISUUSPOLIITIIKKASUOMEN TURVALLISUUSPOLIITIIKKA
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Kadettikunta ry:n myyntiartikkelit

Kadettikurssi 26:n 65-vuotisjuhla on juhlittu ja muistot on tallennettu 46 minuutin 
pituiseen DVD:hen. Siihen on ikuistettu tapahtumat Hietaniemessä, Kadettikoululla ja 
Kalastajatorpalla. DVD myydään  historiasta kiinnostuneille kurssiveljille  ja -siskoille 
sekä heidän jälkeläisilleen. DVD lähetetään jälkivaatimuksella hintaan 50 euroa  mukaan 
lukien  postimaksu  4.60 euroa. 

Tilaukset lähetysosoitteineen pyydetään allekirjoittaneelle puhelimitse, sähköpostilla 
tai kortilla. Kertokaa DVD:stä myös niille, joille Kylkirautaa ei tule.

Olli Vuorio
puh. (09) 534439 tai GSM  040-5639872, e-mail: olli.vuorio1@luukku.com
Löydöstie  4 F 82, 01600 Vantaa 

Kadettikurssi 26:n juhla-dvd

TUE TOIMINTAA – TILAA 

ADRESSIT 1.9.2008
Toimitus myös suoraan vastaanottajalle (halutulla tekstillä varustettuna). Hintoihin lisätään 
postikulut.
4-lehtinen   7,00 KIRJEENSULKIJAMERKIT
suruadressi   7,00 tunnus     0,70 / kpl 
sininen mokkakantinen 22,00 arkeittain   17,50 (25 kpl) 
PIENOISADRESSIT ml. kuoret JOULUKORTIT ml. kuoret 
tunnuksella 0,50 klassikko (sk, rk)     0,50 
kolme kadettia 0,50 poro     0,90 
KORTIT ml. kuoret kynttilä (sk, rk)     0,65 
kiitoskortti (sk, rk) 0,30 lippu     0,90 
kortti ilman tekstiä 0,50   
kutsukortti 0,30 MUUT
pöytäkortti 0,20 kadettipatsas 950,00 
MERKIT  standaari   25,00 
jäsenmerkki 15,00 cd Suomi on hyvä maa     8,00 
virkatutkintomerkki 25,00 cd, Eessä seisten, 

eellä mennen 
  10,00 

  isännänviiri       40,00 

KIRJAT
Kunnia kestävän 
palkka, Kadettikunta 
1921-1996

17,00 (kluutti) 
25,00 (nahkaselk.) 

Hehkuvin
mielin,Kadettikuoron
150-vuotishistoriikki

  12,00 

Kadettiupseerimatrik-
keli 1920-2000 

54,00 Kaaderilauluja   30,00 

       
Lisäksi on myynnissä kurssikirjoja 
Tilaaja;
Osoite:
Tilaukset postitse Kadettikunta, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki 
Puhelimitse (09) 490 759 faxilla (09) 446 262 
S-postilla marjukka.lehtinen@kadettikunta.fi  
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Kaaderitanssiaiset perjantaina 24.10.2008
Kuten Kylkiraudan edellisessä numerossa ilmoitettiin, Kadettikunta ry järjestää 

juhlalliset Kaaderitanssiaiset Maanpuolustuskorkeakoulun perinteisissä tiloissa 
perjantaina 24.10.2008. Tilaisuus on avoin kaikille Kadettikunnan jäsenille puolisoi-
neen. Tavoitteena on jatkaa viime vuosien perinteistä kadettiupseerien yhteistä tapah-

tumaa, jossa voidaan viettää mukava yhdessäolon hetki hyvässä seurassa maittavan 
illallisen sekä tanssin kera. 

Kiitokset jäsenille osoittamastanne suuresta mielenkiinnosta kaaderitanssiaisiin. 
Kutsussa mainittuun määräaikaan mennessä on jo tullut runsaasti ilmoittautumisia, 
mutta vielä on mahdollista ilmoittautua. Kaikki tähän asti alustavasti ilmoittautuneet 

ovat tietenkin jo listoilla, mutta uusia ilmoittautumisia otetaan yhä vastaan il-
moittautumisjärjestyksessä niin kauan kuin tilaa MPKK:n juhlatiloissa löytyy. Tähän 
asti kadettikurssi 84 ja merikadettikurssi 67 ovat keränneet selkeästi suurimman 

osallistujajoukon.

Tilaisuuden ohjelma on seuraava:

Klo 18.30 alkaen  Vieraiden tulo Santahaminaan Maanpuolustuskorkeakoulun  
   juhlasalirakennukseen. 

19.00  Tervetulosanat Juhlasalissa

noin19.15  Illallinen alkaa
   Illallisen aikana ohjelmaa

noin 21.30  Tanssit alkavat

24.00  Tanssit päättyvät

Ilmoittautumiset tulee tehdä Marjukka Lehtiselle, puh 09-490 759,  
fax 09-446 262, tai marjukka.lehtinen@kadettikunta.fi.  

Illalliskortin hinta on 35 euroa/henkilö ja se tulee maksaa 17.10.2008 mennessä 
tilille 101430-206744. Maksun saaja on Kadettikunta ry. Viestiin tulee merkitä juhlaan 

osallistujien nimet (myös puoliso) sekä kadettikurssin numero.

Asu: Pieni juhlapuku, kunniamerkkinauhat. 
Kaularistin ja/tai rintatähden käyttö on mahdollista  

Lisätietoja tilaisuudesta antaa tarvittaessa eversti Jari Kallio  
(puh 040 755 1308, jari.kallio@mil.fi).

  
Tervetuloa!
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa

Merkkipäiväluettelo 2009

Kylkiraudassa 4/2008 julkaistaan luettelo Kadettikunnan jäsenistä, jotka 
vuonna 2009 täyttävät 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 tai 50 vuotta.

Niitä, jotka eivät halua syntymäpäivätietoaan julkaistavan,  
pyydetään siitä ilmoittamaan Kadettikunnan toimistoon 
10.11.2008 mennessä. Puhelin (09) 490 759, 050 582 1464,  

fax (09) 446 262, s-posti marjukka.lehtinen@kadettikunta.fi tai postitse; 
Kadettikunta, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki.

Tukimaksu 2008

Syyskokouksen päätöksen perusteella lähetetään lehden mukana tilil-
lepanokortti vapaaehtoista tukimaksua varten. Varat käytetään kuten 

ennenkin Kadettikunnan vapaaehtoisen maanpuolustusaatteellisen työn 
hyväksi. Tavoitteena on tänäkin vuonna 2500 euroa. Tukimaksun voi 

maksaa myös ilman tilillepanokorttia Kadettikunnan tilille Sampo Pankki 
800016-70917 ja viitenumero on 1012.

Isännänviiri

Isännänviiri on valmistunut. Koko on 400 x 40 ( 8-9 m salkoon) ja  
hinta 40,00 euroa + postikulut.

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920-2000

Matrikkelia on vielä jonkun verran  saatavissa Kadettikunnan toimistosta.
Hinta on 54,00 euroa + postituskulut. 

Joulukortit

Nyt on aika tilata joulukortit.

Lomalla

Toimistonhoitaja on lomalla 13. - 18.10. ja 22.12.2008 - 4.1.2009.

Yhteystiedot

Toimistonhoitaja Marjukka Lehtinen puh. (09) 490 759 tai 050 582 1464
marjukka.lehtinen@kadettikunta.fi
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Matrikkelityö etenee

Kadettiupseerit 1920-2010 matrikkelin painatussopimus Gummerus kirjapaino Oy:n 
kanssa allekirjoitettiin 5.9.2008 Kadettikunnan toimistossa. Allekirjoittajat kuvassa vasem-
malta aluemyyntipäällikkö Rami Urrio, toimitusjohtaja Pekka Pätynen, puheenjohtaja Juha-
Pekka Liikola ja pääsihteeri Pekka Rapila.

Matrikkelin painatussopimus allekirjoitettiin

adettikunnan ja Upseeriliiton 
yhteishanke Kadettiupseerit 
1920-2010 matrikkeli on otta-

massa ensimmäisiä askeleitaan. Työ 
aloitetaan keräämällä syksyn kuluessa 
tietoja vakinaisesta palveluksesta pois-
tuneilta upseereilta. Vastata voi joko 
perinteiseen tapaan täyttämällä tämän 
lehden keskiaukeamalla olevan lomak-
keen, tai antamalla vastaavat tiedot 
sähköisesti Kadettikunnan tai Upsee-
riliiton internetsivuilla olevan linkin 
kautta.

Sähköinen vastaaminen on suosi-
teltavaa toimitustyön helpottamiseksi 
ja laadun parantamiseksi.

Ensi vuonna vastausvuorossa ovat 
palveluksessa olevat upseerit. Heidän 
osaltaan palaamme asiaan myöhemmin 
tämän lehden palstoilla.

Matrikkelityö on tarkoitus saada 
päätökseen vuoden 2010 keväällä ja 
kirja julkaistaneen tuolloin kesän kyn-
nyksellä.

Kadettiupseerit matrikkelin päätoi-
mittajana toivon, että suhtaudutte tie-

tojen antamiseen myönteisesti. Mikäli 
joku ei kuitenkaan halua henkilötie-
tojaan julkaistavaksi, siitä tulee tehdä 
kirjallinen ilmoitus Kadettikunnan toi-
mistoon 1.1.2009 mennessä.

Yhteistyöterveisin,

Marco Krogars
Kadettiupseerit 1920-2010
päätoimittaja

K
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Suurin kadettikurssi 65 vuotta
Kadettikurssi 26:n juhlapäivä 5.6.2008

urssitoimikuntamme päätti viet-
tää valmistumisemme 65-vuo-
tisjuhlan 5.6.2008 perinteellisin 

menoin. Ensin käynti Hietaniemessä, 
sitten juhla Santahaminassa Kadetti-
koululla ja lopuksi lounas Kalastaja-
torpalla aivan kuten jatkosodan aikana 
5.6.1943.

Maanpuolustuskorkeakoululta 
saadun tervetuloilmoituksen yhteydes-
sä ilmeni, että 42. kadettikurssi viettää 
samana päivänä koululla 50-vuotisjuhli-
aan. Toukokuun alussa lähetettiin 77:lle 
kutsu. Kutsuvieraina kutsuttiin kolme up-
seeria, joiden isät olivat olleet kurssi-
veljiämme. He olivat puolustusvoimain 
komentaja amiraali Juhani Kaskeala, il-
mavoimien komentaja kenraaliluutnantti 
Heikki Lyytinen ja prikaatikenraali Juha 
Mäkipää. Lisäksi juhlatilaisuuksiin kut-
suttiin Kadettikunnan pääsihteeri eversti 
Pekka Rapila, everstiluutnantti Stig Rou-
dasmaa ja kurssilla ollut Mannerheim-
ristin ritari Pentti Iisalo.

Juhlapäivä valkeni lämpimänä ja au-
rinkoisena. Meitä oli lähes 40 vanhaa 
kadettia ja rouvaa seuralaisineen. Järjes-
täydyimme Hietaniemen kappelin edus-
talla. Sitten marssittiin vielä omin jaloin 
järjestyksessä kadetit ja rouvat, hitaasti 
mutta varmasti Sankariaukiolle. Kepin 
apuun oli muutamien turvauduttava. Sep-
peleen Sankariristille laskivat Ensio Koi-
visto, Mauri Maunula, Olli Vuorio ja 
Marsalkan paadelle Ermei Kanninen, 
Tauno Jokinen ja Eero Hyry. Seppelei-
den laskua juhlisti Kaartin Soittokunnan 

rumpuryhmä.
Tämän jälkeen bussi vei meidät San-

tahaminaan Kadettikoululle.
Ruokalarakennuksen edustalla ko-

koontui meidän lisäksemme vahvasti 
edustettu 42. kurssi. Kello 12.00 Sanka-
riaulaan sijoittautui edustava joukko van-
hempia ja vähän nuorempia juhlijoita.  
Aluksi Lahdessa toimivan Puolustusvoi-
mien Varusmiessoittokunnan kolme soit-
tajaa soitti alkufanfaarin. Tämän jälkeen 
kaatuneiden kadettiveljien sankaritaulul-
le laskivat kukat 42. kurssin edustajat ja 
sitten koskettavan puheen jälkeen kurs-
siveljemme Mikko Sarparanta. Lopuksi 
juhlapukuiset kadetit lauloivat eversti-
luutnantti Matti Orlamon johdolla ”Atee-
nalaisten laulun”. Tunnelma oli harras.

Juhlasalissa tilaisuus alkoi musiikki-
yliluutnantti Ville Paakkunaisen johdolla 
Sillanpään marssilaululla. Tummapukui-
nen kunniamerkein varustautunut kurssi 
kutsuvieraineen kuunteli marssin herkis-
tyneenä. Ermei Kanninen toivotti kaikki 
ja erityisesti kutsuvieraamme tervetul-
leiksi  65-vuotisjuhlaamme. Neljässä 
kuvaelmassa hän palautti muistiin mm.  
ilmahälytyksen aikana yöpuvuissa sei-
sovan kadettijoukon 24.8 kuutamoyönä 
urheilukentällä. Siteerattuaan perinteiden 
isämme Oiva Latikan viimeistä päivä-
käskyä vuodelta 1988  hän  nimesi Juha 
Mäkipään kurssimme perinteiden po-
jaksi. Nuorempi kadettiupseeri otti kun-
niatehtävän mielellään vastaan.  Sitten 
Juhani Kaskeala totesi  puheessaan mm. 
että ilman meitä veteraaneja ei olisi voitu 

viettää puolustusvoimien 90-vuotisjuhlia. 
Muistellessaan nuoruusvuosiaan Kaskea-
la sanoi, että hänen silloisten mieliku-
viensa mukaan puolet kenraaleista oli  
26. kurssin kadetteja. Hyvä perinteinen 
kadettihenki on aina vallinnut ei vain 
oman kurssin vaan kaikkien kurssien 
kesken. Lopuksi hän toivotti meille hyviä 
eläkepäiviä. Heikki Lyytinen totesi ter-
vehdyksessään tämän tilaisuuden olevan 
erittäin sopiva juuri ennen eläkkeelle siir-
tymistään. Pekka Rapila kiitti puheessaan 
kurssia kadettihengestä ja -veljeydestä. 
Kadettiylikersantti Matti Ruotsalainen 
kadettikurssilta 92 kertoi kadettihengen 
elävän edelleen nuorimpienkin keskuu-
dessa.  Hänelle Ermei ojensi kurssin 
lahjana kirjan ”XXVI kurssi Maasota-
koulussa 1942-1943”.  Kutsuvieraille 
luovutettiin näköispainos kurssijulkai-
susta ”XXVI  Kadetti”.

Tilaisuus päättyi Maanpuolustuskor-
keakoulun tarjoamaan maljaan Isänmaal-
le ja Porilaisten marssiin.

Kalastajatorpalla oli lounaalla 15 ka-
dettia ja 20 rouvaa tai saattajaa. Lounas 
vanhassa keltaisessa salissa upeasti ka-
tetuissa pöydissä kului keskustellen ja 
muistellen pitkälle iltapäivään. 

Juhlasta on tullut nuorilta palautetta: 
”hyvin onnistunut isänmaallinen juhla”. 
Näinhän se oli. Kiitokset vielä Sotava-
hinkosäätiölle myönnetystä apurahasta, 
Maanpuolustuskorkeakoululle ja eri-
tyisesti tiedotussihteeri Paula Helinille 
järjestelyistä, Vihdin Liikenteelle ja ka-
dettiveli Pentti Lehtimäelle kuljetuksista, 
Puolustusvoimien Varusmiessoittokun-
nalle musiikista ja TKKK:n tuotanto-
osastolle näköispainoksista. Filmaus 
Oy:n Seppo Ekholm taltioi tapahtumat 
Kadettikoulun aulassa ja juhlasalissa. 
DVD:n  alkuun  liitetään kuvia Hieta-
niemestä  ja loppuun Kalastajatorpalta. 
DVD kattaa siis koko päivän tapahtumat. 
Sen myynnistä on ilmoitus tämän lehden 
sivuilla toisaalla.

Olli Vuorio
Kadetti 2674

K
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eväällä tuli kuluneeksi 50 
vuotta 42. kadetti- ja lento-
kadetti- sekä 28. merikadet-

tikurssin valmistumisesta. Kursseilta 
valmistui yhteensa 68 upseeria, joista 
47 maa- ja 15 ilmavoimiin sekä 6 ran-
nikkotykistöön. Yksi lentokadetti sai 
surmansa kurssin viimeisen ilmasota-
harjoituksen aikana. 

Kurssi jää historiaan muun muassa 
siksi, että sen kuluessa järjestettiin ja 
merkittiin kirjoihin ne perinteet, joita 
kurssien sisäisessä elämässä on sen jäl-
keen seurattu ensi- ja kasteöineen, pe-
rinnevirkailijoineen jne. 

Kaksipäiväiseen kurssijuhlaan, joka 
vietettiin Santahaminassa ja Suomen-
linnassa 5.-6.6.2008, oli kutsun ottanut 
vastaan 35 kadettiveljeä 50:stä vielä 
elossa olevasta. Rouvat ja muut seura-
laiset mukaan lukien vieraita oli kaik-
kiaan 65.

Ohjelma alkoi perinteisellä kunni-
anosoituksella Sankariaulassa. Tilai-
suuteen liittyi myös 65-vuotisjuhlaansa 
viettävä 26. kadettikurssi - maan suurin 
- ja kunniavartiossa seisoivat 92:n - 
kummikurssimme - kadetit. Lounaan 
jälkeen kurssi siirtyi auditorioon, jossa 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori 
Pertti Salminen johdatteli kadettivää-
pelimme Antero Karvisen johtaman 
kokouksen jälkeen kurssilaiset tietoi-
siksi uuden ajan upseerikoulutuksesta. 
Samanaikaisesti Santahaminan salo-
jen erikoistuntija Jarmo Nieminen oli 
kopannut kurssin neidot huomaansa ja 
teki selvää saaren historiasta ja nyky-
tilasta kiertoajelulla.

Illalla odotti Kauppatorin rannas-
sa kaksi merivoimien linnakevenettä, 
jotka veivät osanottajat Suomenlinnan 
upseerikerhossa pidettyyn pääjuhlaan. 
Sisääntuloa siivitti Kaartin Soittokun-
nan varusmieskvintetti, joka myös 
kajautti komean fanfaarin merkiksi 
juhlan alkamisesta. Kadettivääpelimme 
toivotti vieraat tervetulleiksi ja koho-
tutti kolme maljaa, ensimmäisen Isän-
maalle, toisen kurssille ja kolmannen 
kummikurssille. Illan suunnittelusta 
vastannut Jorma Kaarnola aloitti oh-
jelman tervehdyksellä, joka kosketteli 
Suomenlinnan upseerikerhon pitkiä ja 
värikkäitä vaiheita.  

Alkuruoan jälkeen hiljennyttiin het-

keksi kurssiveli Nenän muotoilemiin 
ajatuksiin, joissa hän vanhan Jakobs-
sonin ruotsinkirjan balladin ”Huru Olle 
skulle dränka åsnan” johdattelemana 
luonnehti upseerin ammatin valinnan 
perusteita, kuten omaehtoisuutta ja vai-
keuksien antamaa mielen tyyneyttä. 

Lämpimän ruuan jälkeen kuultiin 
Suomenlinnan kirkon tornista perin-
teinen iltasoitto, joka nyt oli kunniak-
semme Kadettikoulun kunniamarssi. 
Lakkajäädykkeen lipuessa vatsan poh-
jalle kahvin kyyditsemänä Mikko Vir-
rankoski selvitti kurssin daameille 
perinpohjaisen, niin uskonnon- kuin 
yleiseen historiaan, sukupuolten ana-
tomiaan ja ihmiskunnan psyykeen pe-
rustunein, vääjäämättömin todistein, 
naisen paikan ja tehtävät yhteiskunnan 
välttämättömänä osana. Yhteenvetona 
puhuja myönsi naisen arvon miehen 
rinnalla korvaamattomana ilmiönä. 

Kummikurssin edustajana terveh-
dyksen esitti sen oppilaskunnan pu-
heenjohtaja Hanne Kiiskinen, joka 
lausui kiitokset siitä, että me puoli vuo-
sisataa kokeneemmat olemme pitäneet 
hyvää huolta yhteyksistä 92.kurssiin 
olemalla mukana sen tilaisuuksissa ja 
osallistumalla kirjoituksin ja valokuvin 
heidän kurssijulkaisuunsa. Kadettivää-
pelimme puolisoineen palkittiin kahden 
hengen kylpyläviikonlopulla valitse-
massaan paikassa. Tämä oli kurssin 
lämmin kiitos kummallekin heidän tar-
mokkaasta toiminnastaan kurssimme 
kokoontumisten ja muiden aktiviteet-
tien järjestelyissä puolen vuosisadan 
aikana.

Toinen juhlapäivä tapasi kurssin 
Helsingin Tuomiokirkossa, jossa piispa 

Eero Huovinen aloitti ohjelman muis-
tuttamalla runsaasti ikää taakseen 
jättäneelle osanottajajoukolle, että van-
hallakin on sijansa tässä maailmassa. 
Kurssiveli Aulis Sihvonen lauloi tuo-
miokirkon kanttorin, Seppo Murron 
säestyksellä Oskar Merikannon ”Oi 
kiitos, sä Luojani armollinen”. Kurs-
simme Perinteiden isä Veikko Stark 
esitti piispa Huoviselle kiitokset. 

Siirryttyämme Suomenlinnaan nau-
tittiin lounas. Maukkaan aterian jälkeen 
juhlijat siirtyivät juuri peruskorjattuun 
koulun päärakennukseen, jossa sanka-
ritauluilla suoritetussa kunnianosoituk-
sessa puhui Yrjö Iivonen. Komentaja 
Matti Eskola, koulun apulaisjohtaja, 
tutustutti juhlijat opinahjon tiloihin.

Linnakeveneillä siirryttiin saaren 
rantoja myötäillen Tykistölahteen, 
jonka infokeskuksen multimediaesitys 
selvitti saarten historian ja nykytoimin-
nan.

Yhdessäolo päättyi upseerikerholla 
nautittuun kahviin ja pieninä ryhminä 
kurssi poistui saarelta. Jäähyväissere-
monioita tuntui vielä kauppatorin ran-
nassa riittävän pitkäksi toviksi ja niiden 
sisällössä kuulsi jo seuraavien tapaa-
misten odotus.

Tekstissä mainittujen puheiden täy-
delliset tekstit ja kurssiveli Mikko 
Heinon kuvakavalkadi ovat luettavis-
sa kurssi 42:n kotisivuilla osoitteessa 
www.kadettikunta.fi.

Esko Nieminen  
Kadetti 3624      

Jorma Kaarnola
Kadetti 3674

Perinteiden järjestelijäkurssi täytti 50 vuotta

K
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lokuun lopussa vuonna 2008 
tuli kuluneeksi 15 vuotta siitä, 
kun presidentti Koivisto nimitti 

viimeisen kadettikurssinsa virkoihin 
vuonna 1993. Tuolloin päättyi myös yksi 
vaihe kadettikoulutuksessa, sillä se oli 
myös viimeinen kolmivuotinen, alem-
man korkeakoulututkinnon suorittanut 
kurssi. Merkkipäivää juhlistamaan oli 
päätetty kokoontua Santa- haminaan per-
jantaina 29.8.2008. Mukaan ehti yli 80 
tuolloin valmistuneesta 152 upseerista 
- suurin osa daameineen. Tapahtuman 

organisaattorin kurssiveli Jari Salosen 
johdolla päivä sujuikin turhia konstai-
lematta. Ohjelmassa oli kurssikokous, 
seppeleenlasku ja Maanpuolustuskor-
keakouluun tutustuminen. Päivä hui-
pentui juhlaillalliseen perinteikkäässä 
Kadettikoulun ruokalassa. Muutama pu-
hekin pidettiin; pappimme Seppo Kangas 
muistutti koskettavasti, mistä elämässä, 
kadettiupseeriudessa ja kadettiveljey-
dessä on kysymys. Kurssimme johtajan 
Ensio Johanssonin kurssiaikoja muiste-
leva puhe taas palautti mieliimme monia 

77.Kadettikurssi ja 60.Merikadettikurssi  
kokoontuivat Santahaminassa

E jo unohdetuiksi luulemiamme asioita ja 
selvensi joitakin kadetteina ihmettele-
miämme yksityiskohtia. Illan lopuksi 
jatkoimme vielä kaljakellarille, jossa vii-
meistään huomasi, ettei juuri mikään 
ollut ehtinyt viidessätoista vuodessa 
muuttua. Seuraavan kerran päätimme 
kokoontua vuonna 2013. Tuota tapaa-
mista valmistelemaan valittiin kurssitoi-
mikunta johtajanaan Harri Nuutinen. 

Marko Laaksonen
Kadetti 8113
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telä-Savon kadettipiiri järjesti 
jäsenilleen perheineen kesäret-
ken Savonlinnaan 23. elokuuta. 

Matkan järjestelyistä vastasivat kadet-
tipiirin hallitus ja everstiluutnantti Kari 
Pohjanheimo. Kadettikunta tuki retkeä 
rahallisesti, mikä mahdollisti mm. osal-
listuville jäsenille ilmaisen kuljetuk-
sen. Ohjelmassa oli tutustuminen itse 
kaupunkiin ja Olavinlinnaan sekä Sa-
vonlinnan museolaivoihin. Päivän kruu-
nasi laivaristeily Savonlinnan vesillä ja 
laivalla lounaaksi nautittu perinteinen 
muikkukeitto. Sää suosi retken järjes-
telyjä ja loi iloisen ilmapiirin retkelle 
osallistuvien joukkoon.

Matkalle osallistui 29 henkeä edus-
taen eri sukupolvia ja kadettikursseja. 
Retki tarjosi erinomaisen mahdollisuu-
den jakaa kokemuksia ja kertomuksia 
sukupolvelta toiselle. Liikkeellelähtö 
tapahtui lauantai-aamuna Etelä-Savon 
aluetoimiston edestä. Matkalta poimit-
tiin kyytiin vielä kolme jäsentä vaimoi-
neen. Savonlinnan kaupungin esittely 
tapahtui linja-autossa. Mieleenpainu-

vinta olivat kertomukset kadettien ke-
säleirin tapahtumista Pääskylahdessa ja 
Savonlinnan alueella. 

Kiertoajelun päätyttyä tutustuttiin 
oppaan johdolla Olavinlinnan perin-
teikkääseen historiaan, linnan raken-
teisiin ja sen värikkäisiin vaiheisiin. 
Linnaa alettiin rakentaa vuonna 1475. 
Linnan perustaja, tanskalaissyntyinen 
ritari Erik Akselinpoika Tott alkoi raken-
nuttaa mahtavaa linnoitusta strategisesti 
tärkeän Savon alueen turvaksi venä-
läisiä vastaan ja näin varmistaa Ruot-
sin herruus alueella. Nimensä linna sai 
norjalaisen Olavi Haraldinpojan, Olavi 
Pyhän mukaan. Hänestä tuli Norjan 
kansallispyhimys ja kaikkien ritareiden 
suojeluspyhimys. Olavinlinnan histo-
ria on ollut sekoitus miekan kalsketta ja 
tykin jylinää mutta ennen kaikkea arki-
sia askareita linnan jykevien muurien 
suojassa. Mielenkiintoisen historiansa 
puolesta vierailu linnassa sopikin erin-
omaisesti päivän ohjelmaan. 

Olavinlinnaan tutustumisen jälkeen 
tutustuttiin Riihisaaressa Savonlinnan 

Etelä-Savon kadettipiirin kesäretki
museolaivoihin, jotka ovat Savonlinna, 
Mikko ja Salama. Opas kertoi laivojen 
historiasta ja värikkäistä vaiheista Sai-
maan selillä. Museolaivojen esittelyn 
jälkeen siirryttiin m/s Velmerille risteile-
mään Savonlinnan vesille. Paluumatkan 
jälkeen olimme takaisin päämajakau-
pungissa illansuussa.

Retki oli onnistunut ja jäsenet per-
heineen olivat tyytyväisiä järjestelyihin. 
Etelä-Savon kadettipiiri on perinteisesti 
järjestänyt kerran vuodessa jäsenilleen 
kesäretken Itä-Suomen alueella. Retket 
tarjoavat hyvän mahdollisuuden tutus-
tua kadettiveljiin perheineen, jakaa ko-
kemuksia viimeisiltä vuosikymmeniltä 
tähän päivään asti ja tutustua lähialuei-
den historiaan. Etelä-Savon kadettipiirin 
hallitus kiittää Kadettikuntaa retkelle 
tarjotusta tuesta ja pyrkii ylläpitämään 
hyviä perinteitä alueellaan sekä jäsenis-
tönsä keskuudessa. 

Olli Helanen
Kadetti 8233

Eri-ikäistä väkeä Savonlinna-laivassa.
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nnistuneen Unkarin matkan 
jälkeen vuonna 2006 Kaade-
rilaulajat päättivät suunnata 

seuraavan konserttimatkan Baltiaan. 
Koska kuoro on vieraillut usein Tal-
linnassa, päätettiin matkan pääkohteek-
si valita nyt Latvia. Kuoron isännän, 
Risto Rantakarin johdolla käynnistyi 
perusteellinen valmistelu. Vuoden 2008 
erääksi erityisteemaksi kuoro nimesi 
90 vuotta Suomen vapaussodasta ja 
jääkärien kotiinpaluusta, ja kun evers-
ti Sampo Ahto lupautui toimimaan 
matkan asiantuntijaoppaana, oli hyvin 
perusteltua lähteä konserttimatkalle 
”Jääkärien jäljille”.  

Kuorolaisten joukossa oli useita Lat-
viassa matkailleita ja maan asioihin 
paneutuneita, mutta jokaiselle oli odo-
tettavissa uutta ja ainutkertaista. Lat-
vian matkailutoimistoon ja tulevien 
konserttipaikkojen yhteyshenkilöihin 
luodut kontaktit varmistivat osaltaan 
konserttimatkan onnistumisen. Mukaan 
16.5.2008 alkaneelle matkalle ilmoit-
tautui johtaja mukaanlukien 21 laulajaa 
sekä 11 puolisoa.

Bussimme reitti suunniteltiin seuraa-
vasti:  

16.5. Tallinnasta Pärnun ja Riian 
 kautta suoraan Jurmalaan

17.5. Jääkäriasemat Riianlahdella, 
 Tuckums, Kuldiga, Liepaja

18.5. Jelgava, Rundalen palatsi,   
 Bauska, Riika

19.5. Sigulda, Ligatnes pazemez-
 bunkkeri, Cesis

20.5. Valga, taistelupaikat Pajussa, 
 Olustveren kartano, Tallinna.

Varsinaisia konserttitapahtumia oli 
kolme, joista merkittävimpänä voidaan 
pitää lauantain kirkkokonserttia Liepa-
jan Trinitatis-kirkossa, jossa 13.2.1918 
vihittiin Jääkäripataljoona 27:n lippu ja 
suomalaiset jääkärit vannoivat sotilas-
valan Suomen lailliselle hallitukselle. 
Toinen konsertti oli seuraavana päivä-
nä Bauskan kaupungin kulttuuritalossa 
yhdessä paikallisen veteraanikuoron ja 
Dzile-kuoron kanssa. Maanantain puis-
tokonsertti Cesisin keskustassa toteutet-
tiin puolestaan yhteistoimin paikallisen 
Wenden-kuoron kanssa.

Näiden lisäksi esiinnyimme noin 
kymmenessä eri tilaisuudessa tai tapah-
tumassa.

Yhteensä esitettiin 30 eri laulua ja 
kaikkiaan yli 70 johdettua suoritusta. 
Toteutuksesta piti kuoron johtaja Matti 
Orlamo erinomaisesti huolta. Hänelle 
kaikki kiitos!

Erityismaininnan ansaitsee latvian-
kielinen esityksemme Put, vejini, jonka 
alkutahdit soivat yhä edelleen Latvian 
radion aikamerkkinä. Kappale oli epävi-
rallinen kansallislaulu silloin, kun oikea 
laulu ei ollut sallittu. Se on jäähyväis-
laulu, joka lauletaan juhlien lopuksi, 
mutta siinä on myös juomalaulun piirtei-
tä. Kun lauloimme tämän laulun, yleisö 

nousi seisomaan ja osa alkoi laulaa 
mukana niin Bauskassa kuin Cesisissä-
kin. Meidän suomalaistenkin on hyvä 
muistaa, että lauluperinne on Latviassa 
pitkä ja vahva, laulujuhlat ovat nykyi-
sin Viron vastaavia isommat ja latvialai-
sia kansanlauluja tiedetään olevan noin 
kaksi miljoonaa. 

Linja-autossa liikkeellä oltaessa oli 
mikrofoni koko ajan Sampo Ahdon käy-
tössä ja saimme mukaansatempaavaa 
syväopetusta Baltian historiasta 1200-lu-
vulta tähän päivään asti. Rakennustaide 
ja kulttuuri laajemminkin avautuivat eri 
kohteilla aivan uudella tavalla. Suomen 
jääkäriliikkeen merkitys ja sen koko 
tarina selkiytyi varmasti meille hitaim-
millekin ja myös Pohjan Poikien rat-
kaiseva osuus Viron vapaussodassa tuli 
konkreettisella tavalla tutuksi. On to-
della vaikea kuvitella, mitä bussissa is-
tuminen näinkin pitkän ajan olisi ollut 
ilman Sampo Ahdon loistavia kertomuk-
sia. Useaan otteeseen hänen puheissaan 
kävi ilmi, että myös hän itse koki matkan 
poikkeuksellisen mukavaksi. ”Pitkästä 
aikaa tunnen taas olevani omieni joukos-
sa!”

Muusta ohjelmasta kannattaa eri-
tyisesti mainita La Bohéme -ooppera 
Riiassa sekä tutustumiset mm Riian van-
haan keskustaan, Liepajan laivastotuki-
kohtaan, Ligatnes pazemez -bunkkeriin, 
Rundalen palatsiin, vanhoihin ritarilin-
noihin ja raunioihin sekä lukuisiin mer-
kittäviin taistelupaikkoihin. 

Matkan aikana vähemmän esillä oli 
Risto Rantakari, jonka tunnollinen val-
mistelutyö ja yhteistoiminta VL-Matkat 
Oy:n kanssa takasi osaltaan kokonaisuu-
den onnistumisen. Eräs varma osoitus 
hyvän kaaderihengen säilymisestä lop-
puun saakka oli spontaanisti aloitettu, 
mutta napakasti johdettu laulurupeama 
paluumatkalla Tallinnasta Helsinkiin m/s 
Nordlandialla. Olihan siellä muutakin 
viihdettä, Marita Taavitsainen parin 
seinän takana jne, mutta mieskuorolau-
lummekin keräsi kiitettävästi innokasta 
kuulijakuntaa. Lähes kaksi tuntia hyvää 
laulua, osin ulkoa, osin nuoteista, vasta-
si varmasti tavanomaista harjoitusta tai 
jopa laululeiriä!

Pekka Tuomisalo
Kaaderilaulajien kirkkokonsertti Liepajan Trinitatis-kirkossa.

Laulaen jääkärien jäljillä
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Suomen historian käännekohta
Reima T.A. Luoto- 
Heikki Talvitie- Pekka 
Visuri: Suomen sota 
1808 - 1809 , taustat, 
tapahtumat, muisto-
merkit
Fenix-kustannus Oy  
- Espoo 2008
ISBN 978-951-862-183-9 

uomen sota taustoineen 
on jäänyt nuorimmille 
lukijapolville verrattain 

tuntemattomaksi lukuun otta-
matta ehkä Runebergin Vän-
rikki Stoolin tarinoita. Se on 
vahinko, sillä kyseisen sodan 
taustat, tapahtumat ja seuraukset 
todistavat, että tämä voisi olla 
Euroopan uudempaakin histo-
riaa kaikkine käänteineen. Tässä 
historiateoksessa ei käsitellä 
vain sodan tapahtumahistoriaa, 
vaan myös taustoja ja seurauksia. 

Kirjassa Reima T.A. Luoto käsit-
telee aluksi Suomen tapahtumia 1100-
luvulta sodan alkuun. Suomihan ei ollut 
valtio, vaan Ruotsin valtion osa. Se oli 
joukko maakuntia, jotka nekin ajoittain 
riitelivät keskenään. Ruotsille Suomi 
oli takamaa, josta kelpasi ottaa sotilai-
ta Ruotsin armeijaan sotimaan ympäri 
Eurooppaa. Samanaikaisesti, kun so-
tilaamme sotivat Saksassa, Puolassa, 
Venäjällä ja muuallakin, oli Suomi 
lähes avoin venäläisten hyökkäyksille. 
Karmeat kokemukset erityisesti ”ison 
vihan” ajalta 1700-1721 välittyivät 
sukupolvesta toiseen.  Näyttää siltä, 
että Ruotsin hallitsijat välittivät vain 
vähän Suomesta. Ei ole ihme, että suo-
malaisten keskuudessa syntyi ajatuksia 
itsenäisestä Suomesta. Anjalan liitto oli 
siitä yhtenä esimerkkinä. 

Pekka Visuri on puolestaan käsi-
tellyt sodan suurpoliittisia taustoja ja 
sotatapahtumia. Visuri osoittaa sodan 
olleen osa eurooppalaista myllerrystä, 
keskeisinä hallitsijoina Napoleon ja 
Aleksanteri I. Ruotsi ja Tanska - veri-
viholliset - olivat sodassa keskenään. 
Tästä johtui, että Ruotsin armeijan 
päävoimat olivat Etelä-Ruotsissa, kun 

Venäjä aloitti sodan Suomea vastaan 
21.2.1808. Sillä oli aluksi käytössään 
24 000 hyvin koulutettua sotilasta, 
joilla oli perusteellinen sotakokemus. 

Ruotsi-Suomen armeijaan kuului 
kaikkiaan noin 20 000 sotilasta, osa yli-
ikäisiä ja vajaasti koulutettuja. Sodan 
alkaessa Ruotsi-Suomen armeijan ko-
mentaja kenraali Wilhelm Klingspor 
oli Tukholmassa, joten johto oli ken-
raaliluutnantti Carl af Klerckerillä. 
Korkeasta iästään huolimatta hän päätti 
aktiivisesti puolustaa maata.  Siitä ei 
tullut mitään, sillä ylipäällikkö kenraali 
Klingspor käski siirtyä Pohjanmaalle. 
Etelään jäivät vain amiraali Cronstedtin 
komentamat Viaporin joukot, jotka an-
tautuivat huomattavasti pienemmille 
venäläisjoukoille 3.5.1808.  Pääarmei-
ja vetäytyi Pohjanmaalle ja Pohjois-
Savoon. Pohjanmaalla käytiin taisteluja 
vaihtelevalla menestyksellä. Lopulta 
Ruotsin armeija taisteli Pohjois-Ruot-
sissa kunnes Haminassa 17.9.1809 
solmittu rauha lopetti sodan ja tappi-
on kärsinyt Ruotsi joutui luovuttamaan 
Suomen Venäjälle.

Kirjan seuraava osa käsittelee 
Ruotsin vuonna 1812 valitun politiikan 
syntyä, toteuttamista ja sovellutuksia.  

Ensinnäkin erotettiin kuningas 
Kustaa IV Adolf. Tilalle tuli vä-
livaiheen jälkeen ranskalainen 
marsalkka Jean Babtiste Berna-
dotte eli kuningas Kaarle XIV 
Juhana, jonka johdolla luotiin 
uudet politiikan peruskompo-
nentit. Suurlähettiläs Heikki 
Talvitie, joka on toiminut sekä 
Moskovassa että Tukholmassa 
suurlähettiläänä, on tehnyt an-
siokkaan tutkimuksen Ruotsin 
politiikasta vuodesta 1809 tähän 
päivään. Talvitie selittää seikka-
peräisesti, miten Ruotsi selvisi 
itäosan menetyksestä ja miten 
se toimi seuraavina vuosikym-
meninä. 

Kirjassa käsitellään myös so-
tapäälliköiden roolia. Venäläis-
kenraalit Friedrich Buxhoevden, 
Mikael Barclay De Tolly, Pjotr 
Bagration, Nikolai Tutshkov ja 
Jakob Kulnev esitellään ruotsa-
laiskenraalien ohella.

Tämä 261- sivuinen runsaas-
ti kuvitettu ja kartoin valaistu teos on 
tarpeellinen nykypolvelle. Asiatietoa 
on runsaasti. Asiaan vihkiytyneellekin 
kirjassa on paljon uutta - mitä onkaan 
sellaiselle henkilölle, joka ei tunne 
sodan historiaa. Runebergin ”Vänrik-
ki Stoolin tarinat” on mainio kuvaus 
henkilötasolla - historiallisesti se jättää 
paljon kertomatta.

Reima T.A. Luoto, Heikki Talvi-
tie ja Pekka Visuri ovat onnistuneet 
mainiosti ”unohdetun sodan” kuvaa-
misessa.

Tapio Skog
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Värikästä sotilaan sukuhistoriaa
Hannu Särkiö: Sata 
kesää, kolme isäntää
Särkiöinen Padasjoen 
Arrakoskella 
Padasjoen kirjapaino 
2008
ISBN 978-952-92-3679-4 

akavuosina Suomessa 
oli verrattain runsaasti 
ns. sotilassukuja. Monet 

näistä olivat aatelisia. Helposti 
oli aikanaan tehtävissä se johto-
päätös, että sotilaan pojasta tulee 
yleensä sotilas. Merkkejä tästä 
oli itsenäisyyden alkuaikojen 
kadettikursseilla. Vaikka sotilai-
den pojista saattaa edelleenkin 
tulla sotilaita, pääosa nykyup-
seeristostamme on monipuolisesti eri 
ammatteja edustavien suomalaisten 
jälkeläisiä.

Suomessa vilkkaan sukututki-
muksen voidaan silloin tällöin todeta 
kertovan jonkun ammattisotilaan suku-
taustaa, joka usein on ns ”rukihinen”,  
kuten Ilmari Turja on sanonut.

Kenraalimajuri Hannu Särkiö on 
pitkään ollut kiinnostunut oman su-
kunsa vaiheista julkaisten nyt siitä 
yllämainitun kirjan. Se on tarkoitettu 
ensisijaisesti suvun ja sitä lähellä ole-
vien henkilöitten käyttöön.

Kirjassa kerrotaan Padasjoen Ar-
rakoskella olevan tilan historiaa noin 
sadan vuoden ajalta, sillä vuonna 1904 
ostettu maatila on siitä lähtien ollut 
Särkiöisten eli aluksi Ståhlin hallussa. 
Juho Heikki Ståhl ja Ida Maria Ståhl 
aloittivat, Uno ja Anna Särkiö (nimen-
muutos vuonna 1930) jatkoivat ja ny-
kyisin vuodesta 1984 lähtien isännyyttä 
ovat hoitaneet  Heikki ja Marja-Leena 
Särkiö.

Tämä kirja on kaksijakoinen. Se 
kertoo mielenkiintoisesti itse suvun 
vaiheista. Siinä onkin kerrottavaa, sillä 
Juho Heikki Ståhlin sukujuuret juonta-
vat Ruotsiin Smoolantiin, jossa vanhin 
tunnettu suvun jäsen Johannes Barck 
oli syntynyt vuonna 1597 Växjössä. 
Pojanpoika Johan tuli opintojen jälkeen 
Suomeen Padasjoelle pitäjänkirjuriksi 

ja maanviljelijäksi.
Vuonna 1913 syntyneen Anna 

Särkiön tausta on sensijaan oli vanhaa 
padasjokelaista Wirmailan sukua. Näin 
kaksi vanhaa sukua kohtasivat toisen-
sa. Tietenkin oli paljonkin myös muita 
sukukosketuksia.  Monilla sukuun kuu-
luneilla oli mielenkiintoisia elämän-
vaiheita pääelinkeinoon maanviljelyyn 
liittyen, mutta myös sotaretket ovat 
kirjassa esillä. Hannu Särkiö selvittää 
kirjassaan tarkoin eri henkilöiden elä-
mänvaiheita.

Toinen merkittävä kokonaisuus 
kirjassa on kuvaus siitä, mitä ko. maa-
tilalla eri aikoina on viljelty tai toisaalta 
kasvatettu karjaa. Aluksi oli peltovil-
jely ja karjatalous etusijalla, samoin 
kuin metsätalous. Myös hevoskasvatus 
kuului maatilan toimenkuvaan. Hevos-

ten laatua on mainittu korkeata-
soiseksi.

Ajan myötä tuotantosuunni-
telmaa on muutettu. Nyt vihan-
nekset ja marjat ovat pääroolissa 
metsätalouden ohella.

Sotilaita talon asukkaat ovat 
tavalla tai toisella kaikkikin - 
miehet armeijassa, naiset lottina. 
Nykyisellä isännällä Heikillä on 
takana myös YK-palvelustaus-
ta.  Hannu Särkiön poika Jaakko 
Särkiö on urallaan menestynyt  
kadettiupseeri. Kannattaa myös 
mainita Pekka Särkiö, joka oli 
ehdolla Tampereen piispaksi. 
Kirjassa kerrotaan ansiokkaasti 
myös talon palveluksessa ol-
leista.

Sukukirja, jossa on runsaas-
ti valokuvia, kertoo hienolla 

tavalla tämän suvun vaiheista. Asiaa 
on ylenpalttisesti,  kuten usein tämän 
tyyppisissä kirjoissa. Kirja antaa pohjaa 
omalle identiteetille, kotiseuturakkau-
delle ja isänmaallisuudelle.

Hannu Särkiö on kirjoittanut lukui-
sia teoksia. Hänen vakaa kädenjälkensä 
näkyy tässäkin kirjassa, joka ei suppean 
painosmäärän takia ole valitettavasti 
julkisessa myynnissä. Kadettiupseeri-
en kirjoittamia tämäntyyppisiä kirjoja 
tullaan jatkossakin esittelemään Kyl-
kiraudassa. Ne ovat arvaamattoman 
mielenkiintoisia.

 
Tapio Skog
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Sukellusveneidemme elinkaari
Markku Melkko: 
Suomen sukellusve-
neet
Minerva Kustannus Oy,  
Helsinki/Jyväskylä
Otavan Kirjapaino Oy,  
Keuruu 2008, 161 sivua
ISBN 978-952-492-213-5

otamuseon entisen joh-
tajan Markku Melkon 
kirjoittamassa kirjas-

sa selvitetään aluksi erittäin 
asiapitoisesti sukellusveneiden 
syntyhistoriaa ja niiden käytön 
alkuvaiheita.

Ensimmäisessä maailmanso-
dassa sukellusveneitä käytettiin 
sotatoimissa myös Itämerellä. Niistä on 
kerrottu mukaansatempaavasti. Ensim-
mäinen näyttävä upotus tapahtui lokakuun 
alussa 1914. Silloin saksalaisvene UC-26 
upotti venäläisen risteilijä Palladan Suo-
menlahden suulla. Suomen merivoimat 
löysi hylyn Russarön saaren lähettyviltä 
vuonna 1999.

Vallankumousvuoden 1917 tapah-
tumat on kerrottu lyhyesti. Jääkäreitä 
Suomeen lokakuussa 1917 tuoneen su-
kellusvene UC-57:n vaiheet on myös 
tuotu esiin. Kun eräillä näistä kahdek-
sasta jääkäreistä oli varsin huomattava 
osuus sodissamme, olisi heidät voitu 
mainita. Veneen matkasta kerrotaan sen 
kerran tarttuneen sukellusveneverkkoon.  
Mukana ollut jääkärieverstiluutnantti Yrjö 
Tenhunen kertoi vuonna 1965, että vene 
tarttui verkkoon kaksi kertaa. Toisella 
kerralla ei aluksi päästy eteen- eikä taak-
sepäin ja vain erikoistoimenpitein selvit-
tiin kiperästä tilanteesta.Veneessä olivat 
J. W. Hägglund (myöhemmin kenrl), 
L.A. Ekberg (kenrm), E. A. Wichmann 
= Vihma (kenrm), V. A. Hämäläinen 
(maj),  Sulo-Veikko Pekkola (kapt), Hj.F. 
Strömberg  = Siilasvuo (kenrl) ja V. A. 
Läheniemi (vänr). 

Maailmansodan tilinpäätöksessä to-
detaan sukellusveneen olleen tehokas ja 
pelottava ase, mutta myös tappioita kär-
sittiin. Saksa menetti 178, Englanti 54 ja 
Venäjä 6 sukellusvenettä.

Nuoren tasavallan merivoimat oli 
luotava lähes tyhjästä. Venäläisiltä oli 

jäänyt vanhentuneita ja huonokuntoisia 
pieniä sota-aluksia.  Laivanrakennusoh-
jelmia laadittiin, mutta puolustusvoimien 
johdossa luotettiin enemmän venäläisten 
jättämään rannikkotykistöön kuin laivas-
toon. Vasta torpedovene S 2:n uppoami-
nen ja 53 hengen menetys saivat aikaan 
kannanottojen muutoksen ja vuonna 1927 
eduskunta hyväksyi laivastolain. Tähän 
sisältyi mm. kolmen suuremman ja yhden 
pienen sukellusveneen hankinta.

Veneiden tilaamiseen ja saksalaisiin 
asiantuntijoihin turvautumiseen sekä 
niiden rakentamiseen liittyi useita vai-
keita ja yllättäviä piirteitä, jotka kirjassa 
kerrotaan tarkoin.  Tätä kohtaa lukiessa 
toteaa jännittäviä kansanvälisiä kontakte-
ja. Veneet tilattiin ilman aseistusta, koska 
eduskunta oli hylännyt määrärahan syk-
syllä 1925. Vuoden 1929 ylimääräisessä 
menoarviossa varat kuitenkin myönnet-
tiin. Ensimmäinen ison veneen CV 702:n 
juhlava vesillelasku on kerrottu elävästi.

Koeajomiehistöhän ei meillä ollut. 
Näin ollen veneen rakentaja Crichton-
Vulcan palkkasi tehtävään saksalaisia su-
kellusveneupseereita ja kurssin oppilaita. 
Valvojana oli komentajakapteeni Jaakko 
Rahola. Sukellusvenelaivueen rauhanai-
kaiset huoltotoimenpiteet, koulutus, laiva-
palvelu ja harjoitukset sekä heimoveljien 
yhteistyö tehtiin määrätietoisesti ja ne on 
kerrottu hyvin tarkoin.

Talvisodan aikana ankarien pakkasten 
vuoksi sukellusveneiden toiminta supistui 
viideksi viikoksi. Suurimmasta yritykses-

tä, risteilijä Kirovin upottamises-
ta tuli vesiperä. Veneet tekivät 12 
partiomatkaa, joissa ei kuitenkaan 
laukaistu yhtään torpedoa. Venei-
den laskemiin miinoihin tuhoutui 
todennäköisesti vain yksi pieni 
saksalaisalus. Alus- tai miehistö-
tappiota ei sodan aikana sattunut. 
Neuvostoliitolla oli talvisodan 
aikana Itämerellä ja Suomenlah-
della 52 sukellusvenettä

Välirauhan aikana rakennet-
tiin uusi sotasatama, maanalaiset 
tykki-, miina- ja torpedovarikot 
sekä parannettiin alusten laitteita. 
Neuvostoliitossa varustauduttiin 
rakentamalla mm sukellusveneitä, 
joita oli jatkosodan alussa Itämeren 
laivastolla 68 kappaletta.

Jatkosodan sukellusvenesodas-
ta Suomenlahdella vuonna 1941 kerro-
taan mm. ensimmäisestä onnistuneesta 
torpedohyökkäyksestä, kelvottomista 
italialaisista torpedoista ja aseveljien so-
tamenestyksestä.

Purjehduskausi vuonna 1942 oli me-
nestysten aikaa. Silloin Vesihiisi upotti 
vihollisen S-7:n, Iku-Turso torpedoi 
Sch-320:n ja Vetehinen puski Sch-305:
n upoksiin. Melkoinen uroteko. Viimei-
senä sotakesänä vuonna 1944 toiminta 
keskittyi lähinnä Itä-Suomenlahdelle. 
Tammikuun alussa vuonna 1945 Val-
vontakomissio määräsi sukellusveneet 
riisuttavaksi aseista. Sukellusveneet siir-
rettiin Pansioon, jossa ne laskivat lippun-
sa ja viirinsä. Kaikkiaan 42 sivulla tekijä 
kertoo näistä jatkosodan tapahtumista ja 
veneistä erittäin kiinnostavasti. Lopuksi 
veneet päätyvät romuksi Belgiaan lukuun 
ottamatta Vesikkoa, joka jäi museove-
neeksi Suomenlinnaan.

Viimeksi esitellään koko sukellusve-
nelaivue, aseet ja emälaivat.  Lisäksi on 
hyvin yksityiskohtainen taulukko venei-
den ominaisuuksista ja varusteista.

Kirjasta ja sen kuvituksesta on annet-
tava Markku Melkolle suurkiitos. Hän on 
tehnyt mittavan työn, josta nuoremmatkin 
saavat hyvää tietoa. Pienenä puutteena 
pidän lähde- ja henkilöluettelon puuttu-
mista. Se ei kuitenkaan himmennä kirjan 
arvoa.

Olli Vuorio
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Arkea sodan varjossa, 
(Toim. Martti Turtola), 
artikkelikokoelma, 
useita kirjoittajia
Sodassa koettua osa 3
ISBN 978-951-0-33546-8
256 sivua, runsas kuvitus
Weilin+Göös,  
Porvoo 2008

otaa käytiin Suomessa 
muuallakin kuin rinta-
maoloissa. Kotirintaman 

merkitystä sotavuosien 1939-
44 kannalta ei koskaan tuoda 
liikaa esille, päinvastoin. Nyt 
ilmestyneessä Sodassa koettua 
kirjasarjan kolmannessa osassa 
esitellään asiantuntijoiden kir-
joituksin sotavuosien arjen san-
karuutta.

Kotirintaman sodan arjesta vastasi-
vat enimmäkseen naiset, joiden osuus 
historiankirjoituksissa on usein jäänyt 
kiivaiden rintamataisteluiden varjoon. 
Naisten toiminta maaseudun pelto- ja 
metsätöissä, tehtaiden ja liikkeiden 
tehtävissä kotitöitä unohtamatta olivat 
avainasemassa koko kansakunnan 
selviytymisessä sotien taakasta. On 
kuitenkin muistettava, että kotirinta-
malla työskenteli myös paljon miehiä, 
nuoria ja vanhuksia, jotka ikänsä tai ter- 
veytensä puolesta olivat vapautettuja 
sotapalveluksesta. Etenkin sotatarvike-
teollisuus nojautui pitkälti juuri heidän 
panokseensa osana sodasta selviyty-
mistä.

Miten perheet sitten selvisivät niin 
henkisellä kuin aineellisellakin tasolla? 
Aviomiesten ja isien ollessa rintamalla 
etenkin avioliitot ja perhesuhteet jou-
tuivat todellisiin koettelemuksiin. Tätä 
perheiden välistä hajaannusta paikattiin 
muun muassa oivallisesti organisoidul-
la kenttäpostijärjestelmällä. Yhteyden-
pito kirjeitse rintaman ja kodin välillä 
saattoi usein olla ainoa keino perheiden 
siteenä, ankarasta sotasensuurista huo-
limatta.

Sotilaat eivät kuitenkaan aina olleet 
vain rintamalla, vaan kotioloissa näh-
tiin sota-aikana myös paljon sotilaspu-

kuisia miehiä. Heistä moni oli muitakin 
kuin rintamalomalaisia. Sotilaiden oli 
vastattava myös kotirintaman ilma- ja 
rannikonpuolustuksesta sekä taistelevi-
en joukkojen koulutustoiminnasta.

Kirja avaa lukijalle aiheeseen pe-
rehtyneiden asiantuntijoiden kautta 
suomalaisen yhteiskunnan selviytymis-
tarinoita. Artikkelit syventyvät muun 
muassa poikkeusolojen terveydenhoi-
don toimivuuteen, kansanterveyden 
sietokykyyn, elintarvikehuoltoon ja 
kulutustarvikkeiden riittävyyteen ko-
tirintamalla. Mustan pörssin värikkään 
kaupan merkitystä ankarina sotavuosi-
na pohditaan eri näkökulmista kansan 
suosimien kahvin ynnä muiden ”välttä-
mättömyyksien” saatavuudessa. Sodan 
aikana eläneiden ihmisten mieleen jää-
neitä erikoisuuksia, kuten häkäpönt-
töautoja tai väenpaljoutta pursuneita 
hitaita henkilöjuniakaan ei kirjoituk-
sissa unohdeta.

Suomen kansan rehellisyyttä käsit-
televä kirjoitus on eräs teoksen mielen-
kiintoisimmista avauksista. Olivatko 
suomalaiset sotavuosina rehellisimpiä 
ja kunnollisempia kuin syvän rauhan 
aikoina, vai rehottiko rikollisuus koti-
rintamalla vapaammin kriisiaikoina? 
Tähänkin kiperään kysymykseen löy-
tyvät tilastoihin nojaavat vastaukset 

kirjan päätoimittajan dosentti 
Martti Turtolan artikkelissa.

Sotavuosina myös ”sopeu-
duttiin” pakon edessä monin 
tavoin. Elettiin, rakastettiin, 
vihattiin, itkettiin ja naurettiin 
aivan samalla tavalla kuin rau-
hankin vuosina. Ihmiset tunsivat 
sodasta murhetta, mutta olivat 
myös monin tavoin onnelli-
sia, poikkeuksellisista oloista 
huolimatta. Traagiset vuodet, 
omaisten kaatuminen taistelussa 
ja pitkittynyt pula-aika tekivät 
ihmisten tunteista voimakkaita. 
Monet ikäluokat elivät lapsuu-
tensa, nuoruutensa ja teinikau-
tensa intensiivisimmät vuotensa 
juuri sota-aikana.

Teoksen kirjoittajat edustavat 
lapsuuden, nuoruuden ja kulttuu-
rin tutkimukseen suuntautunei-
ta historioitsijoita, joita monin 
tavoin yhdistää kokemuksellinen 

ja ”psykohistoriallinen” tutkimusote. 
Kirjoittajina on myös kadettiupseerei-
ta. Kirjan parasta antia ovat erilaiset 
näkemykset, lähestymistavat ja näkö-
kulmat sota-ajan inhimillisiin elämän 
perusasioihin ja ilmentymiin. Ajatuksia 
herättävää tekstiä täydentää autenttinen 
ja loistava kuvitus, jonka laajuus - jopa 
ennen näkemättömien otosten - kirjo 
hämmentää paatunuttakin sotahistorian 
harrastajaa. Kirjan graafinen ulkoasu, 
taitto ja kuvatoimitus ovat toteutettuina 
ajan henkeä mukaillen ensiluokkaisia 
laadultaan. 

Kirja on tervetullut tuulahdus toi-
sinaan ylivallan ottaneeseen taistelu-
kirjallisuuteen sotahistoriassa. Teos on 
suositeltava ja mustavalkoista sodan 
kuvaa täydentävä teos jokaisen sota-
historian ammattilaisen ja harrastajan 
kirjahyllyyn. 

Marko Palokangas

Kotirintaman sankaruutta
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Jyri Raitasalo:  
Turvallisuusympä-
ristön muutos ja 
Suomen puolustus.
Maanpuolustuskorkeakou- 
lun Strategian laitoksen 
Julkaisusarja 1: Strategian 
tutkimuksia No 23 
Edita Prima Helsinki 2008 
ISBN 978-951-25-1876-0 

yri Raitasalon kirjoittama 
”Turvallisuusympäristön 
muutos ja Suomen puo-

lustus” on uusin teos Maanpuo-
lustuskorkeakoulun Strategian 
laitoksen Strategian tutkimusten 
julkaisusarjassa. Tutkimus tar-
kastelee Suomen puolustusjär-
jestelmän kehittämisen haasteita 
voimakkaasti muuttuvassa kan-
sainvälisessä turvallisuusympä-
ristössä kylmän sodan jälkeisenä 
aikana. 

Tutkimuksen alkuosa ruotii moder-
nin aikakauden eräitä olennaisimpia 
sodan ilmiön tarkasteluun sovellettuja 
teoreettisia näkökulmia - realismia ja 
konstruktivismia. Teoriakatsaus toimii 
samalla luontevana polkuna tutkimuk-
sen varsinaiseen tarkastelunäkökulmaan 
hahmottaen ajatuskulkua käsityksestä 
sodasta.

Teoriakatsauksen jälkeen käsittely 
jatkuu läntisen sodan kuvan muutoksen 
kautta erittelemään muutosta suomalai-
sessa sodan kuvassa. Näiden taustoitus-
ten pohjalta tutkimus siirtyy varsinaisen 
tutkimusongelman pariin, eli pohtimaan 
Suomen puolustusjärjestelmän ja puo-
lustusvoimien muutosta.

Keskeinen käsite Raitasalon kirjassa 
on siis sodan kuva. Raitasalolle sodan 
kuva on aikojen kuluessa muuttuva ja 
yhteiseen maailmankuvaan perustuva 
tulkinta sodasta ja sodankäynnistä.      

Sodan kuvaa analysoivista kappa-
leista Raitasalo luonnostelee esiin neljä 
erilaista Suomen puolustusjärjestelmän 
ja puolustusvoimien kehittämiseen vai-
kuttanutta sodankäynnin diskurssia: 
aluepuolustussodan, kriisinhallintaso-
dan, yhteiskunnan elintärkeitä toimin-

toja puolustavan sodan (YETT- sodan) 
ja teknosodan. 

Aluepuolustussodan diskurssi viittaa 
siihen sodan kuvaan, joka on määrittä-
nyt ja ohjannut suomalaista puolustus-
politiikkaa ennen kaikkea kylmän sodan 
aikana. Raitasalo hahmottelee kuvan 
aluepuolustussodasta muutoksessa ole-
vaksi, mutta yhä relevantiksi tekijäksi 
suomalaisessa puolustusajattelussa. Se 
on sodan kuvan diskursseista se, joka 
erottaa Suomea yleiseurooppalaisesta 
puolustusajattelusta.

Kuva kriisinhallintasodasta painottaa 
toimintaa oman maamme rajojen ulko-
puolella ja ennen kaikkea kansainvälisiä 
kriisinhallintaoperaatioita. Kriisinhal-
lintasota on saanut diskurssina enem-
män painoarvoa aluepuolustussodan 
diskurssin heiketessä. Raitasalo osoit-
taa kriisinhallintasodalla olevan myös 
muita ulottuvuuksia, kuten suomalaisen 
identiteetin rakentaminen osana länttä.

YETT- sota ja näkemys siitä liittyvät 
laajamittaisen hyökkäyksen uhkan vähe-
nemiseen. Diskurssi painottaa strategi-
sen iskun merkitystä sodankäynnissä ja 
se on saanut lisäpainoa etenkin terroris-
minvastaisen sodan kuvan vahvistaessa 
asemaansa yhteisessä maailmankuvas-
sa. 

Teknosodan diskurssia on 
puolestaan voimistanut etenkin 
Yhdysvaltojen pönkittämä ajatus 
sodankäynnin muuttumisesta 
tietoteknologia-painotteiseen 
suun- taan. Teknosodan kuvan 
voimistumisen taustalla Suomes-
sa on Raitasalon mukaan sekä 
juuri tuo sodan kuvan yleinen 
muutos että muutokset Suomen 
omassa turvallisuusympäristös-
sä. Hän näkee teknosodan kuvan 
omaksumisella olevan merkitystä 
niin identiteetin muokkaamisen 
kuin uskottavan puolustuksenkin 
näkökulmasta.

Raitasalon tutkimus korostaa 
sodan kuvan poliittisuutta. Ha-
vainnollistavina esimerkkeinä 
sivutaan humanitäärisen interven-
tion käsitettä sekä myös vuonna 
2003 alkanutta Irakin sotaa. Tyy-
pillistä on, että vahvin ja päällim-
mäiseksi jäänyt tulkinta muokkaa 
edelleen olemassa olevaa sodan 
kuvaa. 

Raitasalo toteaa samassa hengessä 
objektiivisen turvallisuusympäristön 
analyysin muodostamisen olevan mah-
dotonta ja puolustusvoimien kehittämi-
sen perustuvan aina poliittisiin päätöksiin 
optimaalisten sijasta. Näiden seikkojen 
nojalla hän peräänkuuluttaa Suomessa 
käytävän julkisen puolustuspoliittisen 
keskustelun merkitystä ja vaikutusta 
Suomen puolustusjärjestelmän ja puo-
lustusvoimien kehittämiselle. 

Tutkimuksesta välittyy kaiken kaik-
kiaan pyrkimys keskusteluun ja näkö-
kulmien avaamiseen. Kirja antaa myös 
syvällisempää näkökulmaa esimerkiksi 
ajankohtaiseen keskusteluun kansain-
välisiin operaatioihin osallistumisen 
motiiveista ja vaikutuksista. 

Raitasalon kriittisesti koostettu kat-
tava tutkimus on oiva lisä kenen tahansa 
puolustuspoliittisesta debatista kiinnos-
tuneen tietopääomaan. Hänen toiveensa 
avoimesta ja monipuolisesta keskustelus-
ta suomalaiseen turvallisuus- ja puolus-
tuspolitiikkaan liittyvissä tärkeimmissä 
kysymyksissä on perusteltu.

Antti Säippä

Haasteita puolustusjärjestelmän kehittämiselle

J
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Constantem decorat honor
Prikaatikenraaliksi
eversti Pulkkinen Esa Ilmari   64.k 1.9.2008

lippueamiraaliksi
kommodori Takanen Kari Juhani   49.mek 1.9.2008

Reserviin
Maj Nurmi Janne Kaarlo   74.k. 1.9.2007
Evl Asikainen Esa Kalevi   64.k 1.1.2008
Evl Kassala Matti Risto Kalevi  64.k 1.1.2008
Komkapt Mellanen Pirkka Juhani  50.mek 1.1.2008
Maj Pihkala Arno Juhani   65.k 1.1.2008
Kom Rastas Pauli Ora Tapani  48.mek 1.1.2008
Evl Skogström Kai Juhani   68.k 1.1.2008
Ylil Malmström Jyri Petteri 87.k        24.6.2008
Ltn Salminen Matti Juhani  71.mek   27.7.2008
Maj Kalliokoski Marko Armas  76.k       1.8.2008
Ltn Lounasto Juha Samuli   88.k       15.8.2008
Ylil Leitsamo Mikko Oskari  87.k       22.8.2008

Evl Hokka Kari Tapani   69.k       27.8.2008
Kapt Erkkilä Kalle Aleksanteri  78.k      1.9.2008
Maj Kari Kimmo Antti Johannes  78.k       1.9.2008
Ev Vainio Esko Ilari   59.k       1.9.2008
Ltn Haanperä Janne Juhani  88.k        27.9.2008
Maj Karjalainen Juha-Pekka Kalevi 64.k       1.10.2008
Kapt Karlsson Tommi Sakari  88.k        1.10.2008
Ltn Rossinen Heikki Matti Juhani  89.k        3.10.2008
Maj Relander Kari Antero  76.k        1.11.2008
Evl Bäckström Heikki Sakari  63.k       1.1.2009
Evl Heikkinen Eero Jaakko  63.k       1.1.2009
Evl Kullberg Rolf Christian  64.k       1.1.2009
Evl Laine Markku Voitto   65.k      1.1.2009
Evl Mäkelä Risto Martti Matias  64.k       1.1.2009
Evl Nurminen Ari Tapio   62.k       1.1.2009
Evl Räinä Mikko Juha   62.k      1.1.2009
Ev Tammikivi Juha Eerik  65.k 1.1.2009
Kom Suntio Ari Olavi   47.mek  1.1.2009
Maj Yrjönen Petri Kari   74.k     1.1.2009

Kylkirauta onnittelee ylennettyjä ja toivottaa reserviin siirtyneille parhainta menestystä!

Vuonna 2008 valmistuneet  
Rajavartiolaitoksen upseerit

1.4.200� luutnantiksi sotatieteiden kandidaateiksi val-
mistuneet:

Kadetti Tero Eelis Olavi Pajunen
Kadetti Jukka Pentti Kristian Saraniemi

1�.4.200� lukien yliluutnantiksi sotatieteiden maisteriksi 
valmistuneet:

Kadetti Ossi Herman Fonselius
Kadettialikersantti Jouni Tapani Ensio Lahtinen

Kadettialikersantti Pasi Markus Nikku
Kadetti Jere Krister Purhonen
Kadetti Iikka Hermanni Rantahalvari
Kadettipursimies Mikko Juhani Ääri
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KOLUMNI

Mikä sopii Jupiterille, ei sovi härälle
uvitellaanpa tapaus, että meillä on 
kaksi konnaa. Toisen otamme kiinni, 
ja konna saa oikeuden edessä sen, 

mikä hänen kuuluu saada.  Toista konnaa 
emme edes yritä saada vastaamaan teoistaan. 
Päinvastoin, hän nauttii edelleen vapaan kan-
salaisen, jopa kunniakansalaisen oikeuksis-
ta. Kaukana ei ole edes se, että hän saa olla 
mukana, kun toista konnaa tuomitaan.

Kuvitelmassa on tietenkin hyvää se, että 
konnista edes toinen joutuu tilille. Minun 
käsitystäni oikeudenmukaisuudesta tällai-
nen ratkaisu ei kuitenkaan vastaa. Mieleeni 
nousee jopa ajatus, että saattaisi olla reilum-
paa, että toistakaan konnaa ei rangaistaisi, 
jos kerran toiseenkaan ei kosketa. Eikö sekin 
ole konnantyötä, jos meitä oikeudessa punnitaan erilaisten 
mittojen mukaan? Onko liian lapsenuskoista toivoa, että 
edes oikeuden edessä olisimme tasa-arvoisia?

Tämäntapaisia ajatuksia ja kysymyksiä nousi mieleeni, 
kun luin kommentteja, joita media esitti, kun Radovan Ka-
radzic pidätettiin heinäkuun loppupuolella. Lainaus Hufvuds-
tadbladetin pääkirjoituksesta on tyypillinen esimerkki siitä, 
miten mielipiteenmuokkaajamme lähes sataprosenttisesti 
suhtautuivat Karadzicin kiinniottoon:

”Ennemmin tai myöhemmin ennättää oikeudenmukai-
suus tavoittaa heidät tai ainakin useimmat heistä. Sen ovat 
natsipyövelit saaneet kokea kuuden vuosikymmenen aikana. 
Se metsästys ei ole vielä lopussa.”

Liehuvatukkainen Karadzic oli aikoinaan suuri inhokkini.  
Muistan, miten media kohteli häntä kuin valtiomiestä ikään, 
kun hän lasketteli kameran edessä samantapaisia fraaseja, 
joita aikamme muutkin vaikuttajat laskettelevat. Taas kerran 
olin toteavinani, että suuressa politiikassa ei koiruudella 
taida olla mitään rajoja.

Tarkasti ottaen vastenmielisyyteni Karadzicia kohtaan 
taisi sittenkin pysytellä kohtuuden puitteissa. Mieshän oli 
vain pikkutekijä verrattuna esimerkiksi samoilla seuduilla 
taannoin vaikuttaneeseen Josip Titoon, joka epäilyksittä 
kuului 1900-luvun suuriin ihmiselämän lopettajiin. Hän oli 
kuitenkin niitä konnia, joita ei oteta kiinni.  Arvostetun val-
tiomiehen rintaa koristi Suomenkin korkein kunniamerkki, 
ja kilvan riensivät silmäätekevät hänen hautajaisiinsa.

Joitakin oikein suuria konnia voi tietyllä tavalla jopa 
ihailla.  Sellaisiin kuuluu minun silmissäni esimerkiksi Josif 
Stalin, tuo roistoudessaan ylittämätön pahuuden ruhtinas.  
Valittaen silti totean, että hänen kohdallaan ei toteutunut 
Hufvudstadsbladetin pääkirjoittajan hurskas usko, että ”en-
nemmin tai myöhemmin oikeudenmukaisuus tavoittaa heidät 
tai ainakin useimmat heistä”. Historian tuomiota ”kanso-
jen isä” ja kumppanit eivät tosin voi kiertää, ja varmaan he 
tuonpuoleisessa ovat erikoiskäristyksen kohteina, mutta tätä 
mainittu pääkirjoittaja ja muut hänen tavallaan kirjoittaneet 
tuskin tarkoittavat.

Loputtomasti ihmettelenkin sitä, miten tietäväiset ja to-
dennäköisesti varsin fiksut ihmiset voivat uskotella itselleen 

ja muille, että oikeudenmukaisuus tavoittaisi 
kaikki konnat. Minun nähdäkseni asia on 
juuri päinvastoin.

Sen myönnän, että kohta Metusalemin 
ikää lähentelevillä mahdollisilla niin sano-
tuilla natsipyöveleillä ei taida löytyä tur-
vallista kätköä edes kuun kääntöpuolelta.  
Mutta entä muut ”pyövelit”?

Nykyään kai jokainen tietää, että Hitle-
rin saavutukset ihmiskunnan harventami-
sen alalla jäivät paljon jälkeen siitä, mitä 
diktaattori Moskovassa sai aikaan. Henki-
lökohtaisesti Stalin surmasi tuskin ketään. 
Toimesta huolehti mittava koneisto, jonka 
työntekijöiden kokonaismäärää on vaikea ar-
vioida.  Kuka on koskaan metsästänyt näitä 

niskalaukausmiehiä? Onko kukaan pannut rikkaa ristiin, jotta 
edes yksi Keski-Euroopassa joukkoraiskauksiin suursodan 
loppuvaiheessa syyllistynyt olisi joutunut vastaamaan teko-
sistaan? Venäjällä vieraillessani ja kiltin näköisiä vanhuksia 
katsellessani ajattelen monesti sitä, mitä tuokin kansalainen 
on elämässään tehnyt ja kokenut.

Eräs 1900-luvun pahimmista sotarikoksista oli Hirosi-
man ja Nagasakin siviiliväestöjen tuhoaminen ydinaseilla.  
Lyhyessä hetkessä surmattiin enemmän ihmisiä kuin ame-
rikkalaiset menettivät koko Tyynenmeren sodassa. Ainoat 
syytökset, joita media kuitenkin tähän maailmansuuntaan 
tavan takaa esittää, on valittelu sen johdosta, että japanilaiset 
eivät kylliksi ole katuneet omia pahoja tekojaan.

Hyökkäyssota on kansainvälisen oikeuden mukaan kan-
sanmurhan jälkeen sotarikoksista pahin. Hirsipuu odotti 
hävinneitä toisen maailmansodan jälkeen, vaikka kuinka 
olisi yritetty perustella hyökkäyksiä ehkäisy- tai humani-
täärisillä syillä.

Kuka meidän päiviemme hyökkääjistä joutuu milloin-
kaan vastuulle? Kysymys on retorinen, sillä vastaus on ilman 
muuta selvä, väittää media sitten mitä tahansa: Ei kukaan. 
Eläkkeelle he lähtevät arvostettuina tai vähemmän arvos-
tettuina valtiomiehinä.

Yksi suuri oikeus sentään on. Jos rötöstelijä Karadzicin 
tavoin sattuu kuulumaan alakynteen jääneisiin, silloin käy 
huonosti. Kuten Winston Churchillin poika Randolph sanoi 
Paasikivelle: ”Niin, sotarikollisia ovat kaikki, jotka ovat 
hävinneet sodan.” Isänsä poikana Randolph varmasti tiesi, 
mitä puhui. Niin tiesivät muinaiset roomalaisetkin, joiden 
tunnettu sanonta kuului ”Quod licet Jovi, non licet bovi” eli 
mikä sopii Jupiterille ei sovi härälle. 

Sampo Ahto

K



IN MEMORIAM
Rasku
Tarmo Kyösti
Majuri
s. 31.12.1946
k. 25.4.2008
Kad.n:o 5700
57.kurssi

Kuittinen
Juha Pentti Tapani
Everstiluutnantti
s. 25.11.1942
k. 29.5.2008
Kad.n:o 4729
50.kurssi

Salonen
Raino Johannes
Everstiluutnantti
s. 4.10.1953
k. 11.6.2008
Kad.n:o 6102
61.kurssi

Lautiainen
Timo Erkki Antero
Everstiluutnantti
s. 24.1.1931
k. 29.7.2008
Kad.n:o 3371
38.kurssi

Takkinen
Martti Antero
Majuri
s. 31.10.1919
k. 10.8.2008
Kad.n:o 2632
26.kurssi

Miettinen
Ilkka Johannes Ensio
Majuri
s. 16.3.1944
k. 25.8.2008
Kad.n:o 5188
52.kurssi

Kettunen
Matti Johannes
Majuri
s. 14.7.1921
k. 22.8.2008
Kad.n:ro 2771
27.kurssi

Reponen 
Reijo Juhani
Komentajakapteeni
s. 18.8.1948
k. 21.8.2008
Kad.n:ro 5796
58.kurssi

Kivikoski
Eino Olavi
Majuri
s. 17.11.1921
k. 4.9.2008
Kad.n:ro 2465
26.kurssi

Laitinen
Yrjö Kustaa
Everstiluutnantti
s. 16.7.1918
k. 10.9.2008
Kad.n:ro 1870
24.kurssi
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Kaikkein tärkeimpiä tuotealueitamme:
- Komento- ja tulenjohtojärjestelmät
- Valvontajärjestelmät
- Kauko-ohjattava aselavetti
- Viestintäratkaisut
- Meritorjuntaohjukset
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