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pääkirjoitus

Sadankomitean malli

A

ntimilitaristiseksi rauhanjärjestöksi itseään tituleeraava sadankomitea julkaisi sydänkesällä
selvityksensä eurooppalaisesta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta.
Se toteaa, että suomalainen yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuva puolustusjärjestelmä on kansainvälisesti tarkasteltuna
vanhanaikainen, tehoton ja kallis. Sadankomitea on myös muotoillut oman idealistisen mallinsa Suomen puolustuksen
järjestämiseksi. Mallissa muun muassa
luovutaan yleisestä asevelvollisuudesta,
nostetaan varustetasoa ja lakkautetaan
lukuisia varuskuntia.
Mallissa on realistisesti maanpuolustukseen suhtautuvien näkökulmasta ainakin yksi ilahduttava piirre. Se nimittäin
tosiasiallisesti tunnustaa, ettei Suomi selviä ilman omaa
puolustusta. Tämä on merkittävä kannanotto järjestöltä,
joka on aiemmin periaateohjelmassaan julistanut olevansa
pasifistinen ja antimilitaristinen rauhanjärjestö, joka vastustaa sotilaallista voimankäyttöä ja asevarustelua sen kaikissa
muodoissa.
Puutteita mallissa on runsaasti. Ensimmäinen ja suurin
puute on se, että sen perusteet ovat hämärät. Selvitys eurooppalaisesta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta
ei nimittäin loogisesti johda siihen, että sen perusteella voitaisiin suoraan järjestellä myös Suomen puolustusta. Se,
mitä muualla maailmassa jotkut tekevät, ei voi olla minkään
maan puolustuksen keskeinen lähtökohta. Kaikki maat nimittäin toimivat erilaisissa toimintaympäristöissä ja tekevät
omat arvionsa siitä, millaiseen uhkaan ne puolustuksensa
mitoittavat.
Sadankomitean mukaan perinteisen sodan vaara on
väistynyt, perustelematta väitettään millään tavalla. Mallin
lähtökohdat ovat siis jossain muualla kuin niissä sotilaallisissa uhkakuvissa, joita esimerkiksi turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko linjaa. Kaikesta huolimatta 50 000
sotilaan vahvuiset sodan ajan puolustusvoimat kuitenkin
puolustaisivat selvityksen mukaan koko maata. Kysymys
kuuluu, millaiseen sotaan sitten varauduttaisiin, jos kerran
sodan vaara on väistynyt? Entäpä miten 35 000 sotilaan
maavoimat voisivat koko maata puolustaa?

Varusmiespalveluksen sadankomitea muuttaisi vapaaehtoiseksi asepalveluksi, niin että vuosittain yhteishaussa
puolustusvoimat valitsisi noin 3000 varusmiestä, joille maksettaisiin ”korvaus, jolla tulee toimeen”. Käytännössä
tämä tarkoittaisi palkka-armeijaa, ei siis
varusmiespalvelusta. Näin siksi, että
minkäänlaisia kutsuntoja ei enää järjestettäisi, joten rekrytointi perustuisi yksilön hakeutumiseen eikä minkäänlaiseen
lainsäädännölliseen pakkoon.
Varusmiespalvelusjärjestelmän romuttamista sadankomitea perustelee
ihmisoikeuksilla ja kansantaloudella.
Se siis lähtee nyky-yhteiskunnan pintailmiöiden, yksilön oikeuksien ja rahan
korostamisen, kelkkaan. Yhteisvastuusta
ja yksilön velvollisuuksista yhteisöä kohtaan ei tässä ole
tietoakaan. Eikä myöskään siitä, että käytännössä sotilaaksi
värväytyisi länsimaisten kokemusten mukaan yhteiskunnan
huono-osaista väestöä. Näin siis sodankäynnin ja sadankomitean jalustalle nostamat rauhan turvaamisen rasitukset
kohdistuisivat epätasa-arvoisesti yhteiskuntamme huonoosaisimpiin.
Sadankomitean malli on vain yksi nykyään julkisessa
keskustelussa olevista. Tähän numeroon kirjoittavan Risto
Siilasmaan asevelvollisuustyöryhmän ansiokas raportti varmasti myös lisää keskustelua puolustuksemme perusteista.
Keskusteluissa esitetään varmasti kaikenlaisia ideoita. Kadettiupseereiden on syytä osallistua näihin keskusteluihin.
Näissä ei saisi päästää voitolle hienolta kuulostavia ehdotuksia, jotka kuitenkin unohtavat tärkeimmän - tosiasiallisen kyvyn puolustaa Suomea. Keskustelun voittaminen
edellyttää paitsi huonojen ehdotusten perusteisiin käyvää
kritiikkiä, myös omien lähtökohtien aitoa kyseenalaistamista. Muutoksia vastustavankaan ainoaksi argumentiksi
ei riitä se, että näin on aina ennenkin tehty.

Marko Laaksonen
marko.laaksonen@mil.fi
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Upseeriudesta

T

ätä kirjoittaessani toinen niin sanotun ”Bolognan prosessin” mukaisessa koulutusjärjestelmässä
opiskellut kadettikurssi on suorittanut
upseerin tutkinnon, ylennetty luutnanteiksi, nimitetty virkoihin, saavuttanut
sotatieteiden kandidaatin oppiarvon ja
aloittanut palveluksensa ensimmäisissä
tehtävissään joukko-osastoissa. Edessä
on mielenkiintoinen, haastava ja opettava
jakso pääsääntöisesti kouluttajina ja jotkut
järjestelmäoperaattoreina ennen seuraavaa opiskeluvaihetta. Tosin ilmavoimien
ohjaajat jatkavat opintojaan lento-ohjelmissa, hyvin ymmärrettävistä syistä.
Näimme valmistumisjuhlissa joukon
upeita nuoria upseereita, jotka ovat nyt
tulleet joukkoihin odotettuina ja toivottuina työkavereina. Uskallan todeta ääneen, että he eivät tule
pettämään odotuksia. Toivotan kaikille uusille luutnanteille
mitä parhainta onnea ja menestystä upseerin uralla!
Seuraavien parin vuoden aikana uudet upseerit kehittyvät valtavasti nimenomaan ammattitaidollisesti. Joitain
harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta he kaikki johtavat
ihmisiä ensimmäisinä palvelusvuosinaan ja sen jälkeenkin. Johtamistaidollisten valmiuksien kehittyminen onkin
keskeistä upseerin uralla. Järjestelmäoperaattorina voi kehittyä huipulle vain harjoittelemalla joskus useitakin vuosia.
Tällainenkin upseeri kuitenkin sijoittuu tämän suhteellisen
lyhyen palvelusvaiheen jälkeen samankaltaisiin tehtäviin
kuin pääosa kadettiveljistään, johtamaan ihmisiä. Johdettavan ja koulutettavan joukon suuruus vaihtelee muutamasta
ihmisestä kymmeniin tuhansiin sotilaisiin. Joukon kasvaessa
siihen sisällytettyjen järjestelmien kirjo ja merkitys kasvavat.
Ihmiset kuitenkin käyttävät näitä järjestelmiä ja ihmisiä johdetaan samoilla periaatteilla joukon koosta riippumatta. Siinä
taidossa on syytä kehittyä ennen kuin johdettavakseen saa
todella suuren joukon, joukko-osaston tai yhtymän, tai vielä
enemmän, ennen kuin vastustajana ei olekaan laserprismoilla
varustautunut maali, vaan kovilla kohti ampuva taistelija.
Tämän kehittymistarpeen johdosta puolustusvoimien
upseerikoulutusjärjestelmä kattaa ajallisesti koko palvelusajan. Puhutaan elinikäisestä oppimisesta. Opiskelun ohella

mielestäni tärkeämpää on kuitenkin henkilökohtainen johtajana kehittyminen. Sen
teoriaa voi opiskella elinikäisesti, mutta
todellinen oppiminen ja kehittyminen on
mahdollista vain tehtäviään toteuttamalla.
Siksi meillä erityisesti yleisesikuntaupseerit vaihtavat tehtävästä toiseen muutaman vuoden välein. Aina uusi tehtävä
ei tuo ylennystä tai parempaa palkkaa,
mutta päätrendi on kuitenkin nousu omien
kykyjen ja halujen mukaan. Ilman tätä
tehtävien kautta oppimista ei voi kasvaa
vaativimpiin tehtäviin. Tämä on opittu
”kantapään kautta”.
Edellä mainittu tapa kehittyä johtajana
kokemuksen kautta voi olla 2000-luvun
nuorelle pitkältä tuntuva tie siirtoineen
tai perheestään erillään asumisineen. On kuitenkin vaikeaa
kuvitella muuta mahdollisuutta valmentautua johtamaan
joukkoja poikkeusoloissa kotimaassa tai kriisinhallintaoperaatioissa, jolloin epäonnistuminen johtajana pahimmassa
tapauksessa mitataan tappioiden määrällä ja tässä en tarkoita
rahaa. Elinkeinoelämässä koettu tappio mitataan useimmiten
rahassa ja tietenkin inhimillisenä hätänä mahdollisen työttömyyden takia, mutta tuskin koskaan kuolemina. Kokematon
johtaja oppii epäonnistumisestaan ja paikkaa virheensä kenties seuraavassa yrityksessä. Sotaa tai sen osana taistelua ei
voida kuvitella johdettavan näin. Johtajan on onnistuttava ja
siksi hänen kasvattamisekseen tehdään kaikki mahdollinen.
Tästä ideasta juontuu upseerin ura, kehittyminen johtajana
kokemuksen kautta.
Johtajana kehittymisessä ei ole oikotietä. Tie saattaa
joidenkin mielestä tuntua pitkältä ja vaikealta. Se vain on
kuljettava. Saattaa lohduttaa, että vanhemman upseerin peruutuspeilistä katsottuna kaikki näyttää tavattoman nopealta,
mutta pakkia ei saa päälle.
Toivotan lukijoille hyvää syksyä!

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali

J-P Liikola

haastattelu

Ilmavoimien
torjuntakyvyn ylläpito
Ilmavoimien komentajan
kenraalimajuri Jarmo Lindbergin haastattelu
Haastattelu: Juha Tammikivi & Arto Kotro
Kuvat: Jarno Riipinen

H

aastattelu tapahtui Kruununhaan Maneesissa. Kenraalimajuri Lindberg oli siellä juuri
esitellyt valtakunnallisten maanpuolustuskurssien jatkokurssille ilmavoimien
toimintaa, nykytilaa ja kehittämistä.

Ilmasta maahan kyky
Ilmavoimat on kehittämässä ilmasta
maahan kykyä, jota sillä ei ole ollut
sitten sotavuosien. Kuinka laajasta
muutoksesta loppujen lopuksi on kysymys?
Ehkä on tullut hieman väärä kuva
siitä, että ilmavoimat on lähtenyt alun
perin itse kehittämään omaa ilmasta
maahan iskukykyä. Hanke liittyy ennen
kaikkea puolustusvoimien tutkimukseen kehittää maavoimien iskukykyä,
jonka tulos kirjattiin valtioneuvoston
turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen
selontekoon vuodelle 2004. Vuoden
2001 selonteossa annettiin tehtäväksi
tutkia iskukykyä. Puolustusministeriö
lähetti tähän liittyen kirjelmän, jossa
maavoimien iskukyvyn tutkimus laajennettiin koskemaan myös Hornetien
ilmasta maahan iskukykyä. Selvitettävänä oli mikä on se eri kykyjen
kokonaisuus, jolla päästään pitkäkantamaiseen vaikutukseen. Tutkimuksen
kohteena olivat raskaat raketinheittimet ja kenttätykistön erikoisammukset
sekä tämän lisäksi Hornetien varusta-

Viime aikoina ilmavoimat on ollut julkisuudessa
esillä lähinnä Hornet-hävittäjien uuden aseistuksen
uutisoinnin johdosta. Nyt ollaan luomassa koneiden
asejärjestelmällä pitkäkantamaista ilmasta maahan
toimintakykyä. Myös ilmavoimien osallistuminen
kansainväliseen toimintaan on ollut esillä. Näiden
julkisuudessa näkyvien hankkeiden ja toimintojen
taustalla on ilmavoimien pitkäjänteinen kehitystyö.
minen pitkäkantamaisilla täsmäaseilla.
Kysymyksessä ei ollut lähitulituki vaan
eri kantamille ulottuvat asejärjestelmät.
Toimeenpanotehtävä siis annettiin vuonna 2004. Kyseessä on noin
vuosikymmenen kestävä projekti. Se
vaatii ensin vuosien insinöörityön,
jossa uusi järjestelmä integroidaan
jo koneissa oleviin järjestelmiin niin,
että eri prosessorit eivät kaada toisiaan.
Nyt olemme siinä vaiheessa, että meillä
on kaksi prototyyppikonetta, joissa on
toisen elinikäpäivityksen, MLU 2:n,
varustus. Ilmavoimat julkisoi kesäkuun
puolivälissä ensimmäisestä koelennosta, jossa oli liitopommeja koneen
alla. Hankinnassa on perinteisiä rautapommeja, joihin on lisätty satelliittiohjauspyrstö. Kyseessä on inertia- eli
hyrräohjattuja pommeja, joita täydentää satelliittitieto.
Helposti syntyy täsmäaseista puhuttaessa kuva siitä, että pommien
ohjaus perustuu pelkästään satelliittei5

hin, joita voidaan häiritä. Tällainenhan
voisi johtaa ikäviin yllätyksiin kohteessa. Ensisijainen ohjausyksikkö
on kuitenkin itsenäinen inertiahyrrä,
joka tuo täsmäaseen metriluokkien
tarkkuudella maaliin. Kyseessä ovat satelliittipaikannusta hyödyntävä pommi
ja liitopommi. Ne on jo hankittu ja ne
ovat integroitavana koneen tehtävätietokoneeseen, johon ohjelmoidaan kyky
ohjata täsmäaseita.

Lentokoulutuksen
evoluutio
Myös lentokoulutusjärjestelmän kehittämisestä on ollut julkisuudessa
puhetta. Millaisia kehityssuuntauksia
tässä asiassa on nähtävissä?
Tässä asiassa ei ole tapahtumassa minkäänlaista revoluutiota, mutta
evoluutiotahan pitää aina olla. Joitakin vuosia sitten toimi lentokoulutus-
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työryhmä, jonka työn tuloksena on
ilmavoimien nykyinen lentokoulutusjärjestelmä. Tällä hetkellä lentokoulutusta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti.
Kun Hornetin elinikäpäivityksessä
tulee uusia ominaisuuksia koneeseen,
selvitetään miten niitä koulutetaan
osana lentokoulutusjärjestelmää.
Hawk-harjoituskone on uusinnan
alla. Meillä on nyt 67 Hawkia. Niiden
määrä ajetaan alas 26 koneeseen. Sveitsistä ostettiin 18 konetta. Näihin sekä
vähiten lentäneisiin suomalaiskoneisiin
asennetaan uusi ohjaamo, jossa on monitoiminäyttö ja tuulilasinäyttö (HUD).
Tässä yhteydessä ei ole järkevää tehdä
revoluutiota vaan pikemminkin evoluutiota siten, että koulutetaan oikealla
tavalla ja tehokkaasti.
Pohjoismaisen yhteistyön yhteydessä taustalla on muun muassa se, että
Vinka-alkeiskoulukoneista aika jättää
joskus vuosien 2016 – 2018 välillä.
Niihin on jo tehty elinikäpäivitys. Mainittuina vuosina koneille tulee täyteen
7000 lentotuntia konetta kohti. Ruotsin
ilmavoimien koulukoneesta Sk 60:stä
eli Saab 105:stä aika jättää suunnilleen
samoihin aikoihin. Olemme järjestäneet Ruotsin ilmavoimien kanssa kokouksia ja tutkineet, olisiko pohjoismaisia
yhteistyömahdollisuuksia alkeiskoulukoneen ja suihkuharjoituskoneen
osalta. Ehkä se selviää vuoden sisällä.

Kyky
kansainväliseen
toimintaan
Ilmavoimat on viime vuosien aikana
kansainvälistänyt toimintaansa luomalla kansainvälistä yhteistyökykyä.
Millaisiin kansainvälisiin tehtäviin
ilmavoimat tulevaisuudessa kykenee?
Sitä mukaa kun kansainvälinen
yhteistyö on tullut mahdolliseksi, on
koko 2000-luvun haettu sellaisia tilanteita, joissa taktisesti vaativissa harjoituksissa on voitu lentää Euroopan eri
maiden ilmavoimien kanssa. Tämän
seurauksena erilaisissa harjoituksissa
on lennetty kaikkien pohjoismaisten,
saksalaisten, ranskalaisten, belgialaisten, hollantilaisten, englantilaisten,
amerikkalaisten, portugalilaisten, espanjalaisten ja myös muun maalaisten
lentäjien kanssa. Se on ollut eräänlaista
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benchmarkkausta eli kun ilmavoimien
motto on Laadussa on voima, Qualitas potentia nostra, niin tässä on haluttu tarkastaa se laatu. Mittatikuksi
on haettu laadukkaita hävittäjälentolaivueita ja vaativia harjoituksia. On
katsottu, kuinka niissä harjoituksissa
pärjätään, ja kun harjoituksissa on
onnistuttu hyvin, on tullut uusia kutsuja harjoituksiin. Tällä tavalla on
kansainvälisestä toiminnasta pystytty
kotiuttamaan tänne Suomeen parhaita
käytäntöjä. Ne on sitten viety meidän
omiin järjestelmiimme, menetelmiimme ja lentokoulutusohjelmiimme. Sitä
kautta perimmäinen tavoite, kotimaan
torjuntakyvyn tehostaminen, on toteutettu. Se on ollut johdonmukainen tavoite tämän vuosikymmenen ajan.
Vuoden 2004 selonteossa ilmavoimia velvoitettiin tuottamaan
lentoyksikkö kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin vuoteen 2010
mennessä. Ilmavoimat totesi, että tämä
pyritään tekemään niin, että siinä yhteydessä saadaan samalla Naton arviointi.
Joku ulkopuolinen arvioisi lentoyksikön todellisen kyvyn ilman, että siinä
olisi vain meidän oma näkemyksemme. Tämä oli tärkeää erityisesti, kun
aikaisemmin ei meidän lentoyksiköitämme ollut kansainvälisissä operaatioissa. Kyseessä oli kahden vuoden
projekti, joka päättyi viime vuoden elosyyskuun vaihteessa. Projekti päättyi
arviointiin Saksassa Trollenhagenin
tukikohdassa, jossa tämä suomalainen
yksikkö arvioitiin kolmen saksalaisen
hävittäjälentolaivueen kanssa. Suomi
läpäisi ensimmäisenä Natoon kuulumattomana maana sen arvioinnin ja sai
Naton sertifikaatin kolmeksi vuodeksi.
On helppo todeta, että suomalaiset pystyvät hyvin vaativiin taktisiin harjoituksiin. Se on lähes kymmenen vuoden
aikana todettu. Lähes kaikki nykyiset
hävittäjälentäjäsukupolvet ovat sen
nähneet. Se on rutiinia heille. Kun
koko yksikköä arvioitiin, tuli samalla
arvioitua yksikön siirtokyky Suomen
ulkopuolelle, yksikön lentoteknillinen
toiminta, maatoiminta ja turvallisuustoiminta tukikohdassa. Sertifikaatti on
osoitus siitä, että tällainen puolen tusinan hävittäjän yksikkö, jossa on noin
250 ihmistä, voidaan viedä Suomen
ulkopuolelle taktisesti vaativaan operaatioon. Se on kykyä kansainväliseen
toimintaan Joukon arvioinnista saadut
6

tukikohtatoiminnan opit viedään lähivuosina kotimaan tukikohtatoimintaan
tehostamaan torjuntakykyämme.

Verkosto- ja
järjestelmäjohtamista
Ilmavoimien johtaminen on ollut
verkostoavusteisessa puolustuksessa
aikaansa edellä jo vuosikymmeniä.
Tuoko puolustusvoimissa lanseerattu
verkostoavusteinen puolustus enää
mitään uutta ilmavoimien johtamiseen?
Puolustushaarana ilmavoimien
johtaminen on lähtökohtaisesti verkosto- ja järjestelmäjohtamista. Tässä suhteessa se eroaa jonkin verran muiden
puolustushaarojen johtamisesta. Kun
maavoimien upseeri aloittaa uransa,
hän paneutuu ennen kaikkea omaan
yksikköönsä ja sen toimintaan. Sen
sijaan ilmavoimissa valtakunnalliset eri
järjestelmät ovat vuorovaikutuksessa
toisiinsa. Näitä ovat tukeutumisjärjestelmä, valvontajärjestelmä, johtamisjärjestelmä ja torjuntajärjestelmä eli
hävittäjät. Valtaosa ilmavoimien upseereista koulutetaan hävittäjäohjaajiksi. Tämä on tavoite. Koulutuksessa on
tietenkin myös johtamisjärjestelmälinja
ja lentoteknillinen linja, mutta suurin
osa koulutetaan yksittäistaistelijoiksi,
hävittäjäohjaajiksi. Upseerit ovat niitä,
jotka lähetetään tarvittaessa etulinjan
taistelijoiksi ohjuksia ampumaan.
Heidän on silloin pystyttävä hahmottamaan suorituskykynsä järjestelmiä
käyttäen. Tukeutumiskyky, valvontakyky ja johtamiskyky ovat heidän suorituskykynsä perusta. Sen johdosta on
koko ajan mukana järjestelmäajattelu
ja verkostoajattelu. Se on sisään rakennettu koko toimintaan.
Kun puhutaan verkostoavusteisesta puolustuksesta, on syytä kysyä,
tuoko se jotain uutta. Järjestelmäjohtamiseen se ei tuo uutta pois luettuna
monet uudet työkalut. Se on uutta, että
puolustusvoimissa tietojärjestelmien
on oltava yhteen sopivia. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että ilmavoimien
ilmavalvontajärjestelmän tuottaman
tiedon on oltava tulevaisuudessa tarvittaessa syötettävissä puolustusvoimien
tietojärjestelmiin. Sen on oltava operatiivisissa valvonta- ja johtokeskuksissa
nähtävissä. Se ei ole siis ilmavoimien
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Hawk-harjoituskone on uusinnan alla. Vanhemmat koneet poistetaan vähitellen käytöstä.

oma suljettu järjestelmä. Sen tämä verkostoavusteinen puolustus ja ideologia
tuo lisää ja näin tuleekin olla. Se on
kova vaatimus, koska järjestelmien rakenteisiin pitää tehdä suuria muutoksia.
On oltava yhteinen alusta, jonka päälle
voidaan sovittaa yhteensopivia tietojärjestelmiä. Tätä kehitystyötä Suomen
puolustusvoimissa on viime vuosina
tehty ja edelleen tehdään. Tämä koskee
siis myös ilmavoimia.

Ilmavoimien ja
ilmatorjunnan
integraatio
Ilmavoimat ja ilmatorjunta ovat lähentyneet viime vuosina ilmapuolustuksen sateenvarjon alla. Onko
nähtävissä, että integraatio syvenisi
entisestään?
Ilmavoimien johdon kanta on se,
että ilmapuolustus on yksi kokonaisuus. Jo aikaisemmin todettiin, että
tietojärjestelmien on oltava yhteensopivia. Samoin ollaan menossa kohti
yhtä ilmapuolustuksen kokonaisuutta.

Se on oikea suunta. Upseerikoulutuksessa koulutetaan ilmapuolustuksen
kokonaisuuden ymmärtäviä upseereita
ilmavoimiin ja ilmatorjuntaan. Tässä
on tehty konkreettinen oikeasuuntainen muutos. Ilmatorjuntakoulu on osa
Ilmasotakoulua. Nykyisin pystytään
entistä paremmin hyödyntämään yhteiset harjoitukset, yhteiset tietojärjestelmät, yhteiset johtamisjärjestelmät ja
pelaamaan yhteen ilmapuolustuksessa.
Ilmatorjunnan kehityskulku menee
ohjuspainotteisemmaksi. Elinkaarikehityksen seurauksena joudutaan
merkittävässä määrin luopumaan tykkiasejärjestelmistä. Kun ohjusjärjestelmät painottuvat, se edellyttää entistä
tehokkaampaa yhteensovittamista ja
yhteen pelaamista ilmavoimien kanssa.
Esimerkkinä yhteisistä käytännön kokemuksista voisin todeta, että
Lohtajalla on viime vuosina toteutettu
erinomaisia ilmapuolustusharjoituksia.
Siellä on rakennettu skenaarioita, joissa
ovat mukana ilmatorjunta, ilmavoimat
ja merivoimat. Toiminnassa on ollut
valvontayhteistyötä ja torjuntayhteistyötä. Analyysikyky siitä, kuinka tor7

juntaoperaatiot ovat onnistuneet, on
kehittynyt huimin askelin. On saatu
konkretiaa operatiivisesta ja taktisesta ilmapuolustusyhteistyöstä, johon
kaikki puolustushaarat osallistuvat.
Tämä on myös teemana sotaharjoituksena ensi vuonna.

Hornetin seuraaja?
Hornet-kalusto vanhenee 2020-luvun
loppuun mennessä. Pystytäänkö jo
tässä vaiheessa ennakoimaan seuraavan sukupolven ratkaisuja? Onko
miehittämätön lentokone jo tällöin
mahdollinen?
Hornet-kaluston pääkäyttäjät Yhdysvaltojen merivoimat ja merijalkaväki luopuvat meidän tyyppisestämme
Hornetista vuoden 2023 tienoilla. Kun
pääkäyttäjä poistaa kaluston, poistuu
myös maailmanlaajuinen tuotetuki
ennen pitkää. Sen vuoksi Suomen ilmavoimien arvio on, että välillä 2025
– 2030 tulee tapahtumaan tämän lentokaluston poistuminen. Näin monimutkaisen järjestelmän elinkaarituen
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ohjaa satelliittien välityksellä konetta.
Kauko-ohjattu hävittäjäkone on siis
yhtä kallis tai kalliimpi kuin normaali
hävittäjä ja se vaatii joka tapauksessa
ohjaajan jonnekin.
On käytävä arvokeskustelu siitä,
saavutetaanko miehittämättömällä
laitteella kaikki ne operatiiviset kyvyt,
jotka ovat mahdollisia, kun paikalla on
päätöksentekijä, lentäjä. Tarkasteltaessa tähänastisia operaatioita voidaan
todeta, että esimerkiksi Kosovon sodasta lähtien miehittämättömiä ilmaaluksia on pudonnut kymmenen kertaa
enemmän kuin miehitettyjä lentokoneita. Jokainen, joka miettii operatiivista
suorituskykyä, joutuu miettimään myös
sen hintaa. Sellainen, joka ennustaa tulevaisuuden olevan miehittämättömissä lentokoneissa, on todennäköisesti
väärässä. Vuonna 2050 on takuuvarmasti miehitettyjä hävittäjiä, koska
niitä ruvetaan parhaillaan tuottamaan.
Yhteispeli miehitettyjen ja miehittämättömien koneiden välillä on avain
tehokkuuteen.

Kuva Puolustusvoimat.

ylläpito ei ole muutamalle pienelle
maalle mahdollista. Kun lähdetään
katsomaan mitä 2020-luvun lopulla
on tarjolla, niin voidaan todeta, että
joitakin hävittäjätuotantolinjoja on
silloin varmasti toiminnassa. Niitä
seurataan jatkuvasti ennakoimatta sen
kummemmin mitenkään mikä meidän
ratkaisumme olisi.
Miehittämättömien lennokkien
määrä on kasvanut huomattavasti.
Lähes jokaisessa maassa on jonkinlaisia sovellutuksia, ja niitä on käytetty
myös operaatioissa. Valtaosa on tiedustelutehtävissä lentävinä sensorialustoina. Osa on sellaisia, että niihin
voidaan sijoittaa lyhyen kantaman
täsmäaseita. Niillä on käyttöä esimerkiksi satunnaisesti ilmaantuneita
maaleja vastaan. Jos lähdetään tekemään hävittäjän kokoisia lennokkeja
samalla teknologialla ja samoista raaka-aineista kuin ohjaajalla varustetut
hävittäjät, on ainoa ero se, että otetaan
ohjaaja pois koneesta ja hänet sijoitetaan satojen tai tuhansien kilometrien
päähän esimerkiksi konttiin, josta hän

Hornet parvi taivaalla.
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Tulevaisuus on
joint-toimintaa
Millaisia haasteita joint-toiminta on
asettanut ja asettaa ilmapuolustukselle?
Pari asiaa on tullut esille jo aikaisemmin. Ne ovat yhteiset tietojärjestelmät ja se, että ilmapuolustus on
kokonaisuus. Tavoite on pystyminen
yhteisoperaatioihin. Tärkein edellytys
yhteisoperaatioihin on yhteinen tilannekuva. On vaikea puhua yhteisoperaatioista, jos ensin on pitkään selvitettävä
sitä, katsotaanko samaa maalia. On
lähdettävä liikkeelle yhteisellä tilannekuvalla ja yhteisillä pelivälineillä. On
pyrittävä yhteiseen johtamiseen, jotta
on edellytykset yhteiselle operaatiolle.
Tämän kyvyn synnyttäminen etenee
vähitellen. Kehitystyössä on joitakin
vuosia mennyt, menee joitakin vuosia
edelleen ja menee jonkin verran rahaakin.
Kun tarkastellaan sitä, mitä haasteita joint-toiminta tuo puolustushaa-

ralle, tullaan johtamisprosesseihin ja
siihen miten operaatioissa pelataan
yhteen. Yhteisoperaatioissa on eri
puolustushaarojen joukkoja, jotka toimivat samaa kohdetta vastaan. Niissä
pitää olla aikaisemmasta ehkä hieman
poikkeava johtamistapa. Välttämättä
paras ei ole pelkkä linja-esikuntaorganisaatio, jossa kaikki menee alhaalta
yhtä putkea pitkin ylös ja komentaja
allekirjoittaa lopulta esittelystä käskyn,
ja sitten käskyt alkavat valua organisaatiossa alaspäin. Jos ei ole muuta johtamismallia, saattaa olla, että vasteaika
on liian pitkä yhteisten joukkojen johtamiseen. Kun puhutaan verkostosta,
puhutaan operaatiokeskuksista, Niillä
pitää olla jonkinlainen työkalu suunnattaessa eri puolustushaarojen joukkoja
nopealla vasteajalla samaa kohdetta
vastaan. Me joudumme käsittelemään
tässä asiassa teknologiaa, organisaatioita ja toimintatapoja. Vaikein osa
tässä ei ole teknologia. Jos muutetaan
organisaatioita ja varsinkin valtasuhteita, siitä tulee muutosvastarintaa.
Varmasti tulee muutosvastarintaa, jos
muutetaan toimintatapamallia. Kyseessä on siis jonkinlainen vallan uusjako.
Kaikki tämä on työn alla. Kyseessä ei
ole kuukausien vaan vuosien prosessi.
Muutoksen kertominen, aukaiseminen
ja selittäminen kestävät pitkään.

Tukea viranomaisille
Miten ilmavoimat tukee ja kykenee
tukemaan muita viranomaisia?
Kun Kaakkois-Aasiassa tapahtui
tsunami-katastrofi, puolustusvoimissa kartoitettiin kyvyt viranomaisyhteistyöhön. Kun näitä kykyjä on sen
jälkeen käytetty, on hyvä esimerkki
Suomen EU:n puheenjohtajavaihe. Se
oli erinomainen tilaisuus testata viranomaisyhteistyötä. Poliisin johdossa
puolustusvoimat tuotti näitä kykyjä esimerkiksi eri huippukokouksien aikana.
Yhteistyö turvallisuusviranomaisten
kanssa onnistui erinomaisesti. Ilmavoimat tuotti poliisille tilannekuvaa ja
henkilöstö sekä koneet olivat valmiudessa. Tämä tapahtui useaan kertaan
puolen vuoden aikana. Olin silloin valmiuspäällikkö, joten katsoin toimintaa
koko puolustusvoimien enkä pelkästään ilmavoimien kannalta.
Voisin todeta muutamia muita esi-
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merkkejä. Jälkimmäisessä kouluampumatapauksessa ilmavoimat aloitti
sammutuskaluston luovuttamisesta
viranomaisille, kun koulua yritettiin
polttaa. Alue eristettiin ja vartioitiin.
Sitten edettiin myös lentokuljetuksiin.
Se oli nopea ja lyhyt tapaus, mutta
jälleen kerran pystyttiin vastaamaan
poliisin pyyntöihin.
Julkisuudessa ovat olleet myös Islannista levinneeseen tuhkaan liittyvät
viranomaisten tukitoimenpiteet. Kun ilmavoimien koneissa havaittiin tuhkaa,
tieto julkaistiin välittömästi. Kun tuli
epäilys, että tuhka oli vaikuttanut koneidemme suihkumoottoreihin, tieto
julkaistiin, samoin kuvat moottoreiden
9

sisäosista. Liikenteen turvallisuusyksikön TRAFin kanssa tehtiin yhteistyötä siten, että kun se pyysi näytteitä
mahdollisista ilmassa olevista tuhkapartikkeleista, niitä lentoja lennettiin ja
näytteet analysoitiin Puolustusvoimien
Tutkimuskeskuksessa. Tämä oli yksi
tekijä tehtäessä TRAFissa ja Finaviassa
päätökset Suomen ilmatilan käytöstä.
Viimeisimpiä tapauksia olivat metsätuhot. Maa- ja metsätalousministeriö
pyysi virka-apua joskaan se ei mennyt
täysin lain mukaisen perinteisen virkaavun puitteisiin. Ministeriölle ei voitu
antaa virka-apua, mutta pyyntöihin
voitiin vastata osana koulutusta. Konkreettisesti tämä on tarkoittanut sitä,
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että ilmavoimien Learjet on lentänyt
puolen tusinaa kartoituslentoja 4500
metrin korkeudessa. Olemme toimittaneet metsätuhoalueilta kuvamateriaalia
Topografikunnalle digitoitavaksi. Se
toimittaa materiaalin maa- ja metsätalousministeriölle.
Perinteistä virka-apua ovat erilaiset etsinnät, sekä maasto- että lentoetsinnät, ja ammusten raivaustehtävät,
mikäli ammukset ovat ilmavoimien
varuskuntien läheisyydessä.
Ilmavoimissa on ollut hyvin proaktiivinen suhtautuminen virka-apuun.
Jos on syntynyt jokin kriisitilanne tai
joku muu vastaava, ollaan valmiina,
vaikka tukipyyntöä ei olisi vielä tullutkaan. Näin pystytään reagoimaan nopeasti. Virka-apupyyntöihin suhtaudutaan
ilmavoimissa positiivisesti.

Lentäjät
edelleen upseereja
Nykyisin lentäjät ovat upseereja. Onko
tämä myös tulevaisuuden ratkaisu?

Lentäjävaje poistunut
Ilmavoimat kärsi kymmenkunta
vuotta sitten massiivisista lentäjien ennenaikaisista eroamisista. Onko tämä
vaje jo kyetty kuromaan umpeen?
Silloin 1990-luvun lopussa oli
huikea taloudellinen nousukausi.
Suomessa on käynyt niin, että valtakunnallinen lentäjien koulutus ei ole
ollut samassa tahdissa kuin ovat olleet
taloudelliset nousu- ja laskukaudet.
Välillä tuntuu siltä, että nämä ovat
olleet jopa päinvastaisessa rytmissä,
jos niitä tarkastellaan sinikäyränä. Siinä
tilanteessa, jossa on voimakas taloudellinen nousukausi, kaupalliset toimijat
vastaavat kysyntään ja kasvaneeseen
volyymiin. Suomessa ei ole lentäjien
rekrytointipotentiaalia ja edellytyksiä
vastata nopeasti kysyntään muuten
kuin hakea jo valmiita kokeneita suihkukonelentäjiä jostain. Ainoa osoite on
ilmavoimat.
Tällainen tilanne oli 1990-luvun
lopussa. Silloin lähti ilmavoimista
noin 70 ohjaajaa. Se on noin viidesosa
ilmavoimien ohjaajista. Se oli hyvin
merkittävä tekijä. Mielenkiintoista oli
se, että poistuma ei kohdistunut mihinkään nimenomaiseen ikäryhmään
ja paikkakuntaan vaan jakautui koko
ilmavoimien alueelle, organisaation
eri yksiköihin ja laajaan ikäjakautu-

Kuva Puolustusvoimat.

Tämä on myös tulevaisuuden ratkaisu. Muita ratkaisuja ei ole harkittu.
Rekrytointitilanne on ollut aika vakaa
viime vuosina. Halukkuutta on riittävästi ilmavoimien upseerikursseille,
joita on siis muitakin kuin ilmavoimien
lentoreserviupseerikurssi, Tilanne ei
ole ollut kääntymässä huonompaan
suuntaan. Rekrytoinnin eteen pitää
luonnollisesti tehdä jatkuvasti työtä.
Se ei toimi pelkästään vanhoilla eväillä
vaan pitää aktiivisesti kehittää rekry-

tointia. Lentäjiksi rekrytoidaan upseereja. Tässä asetelmassa ei ole tulossa
muutoksia.
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maan. Ei siis syntynyt minkäänlaista totaalipoistuma-aluetta. Lentäjien
lähtö edellytti kuitenkin henkilöstön
käytön sääntelyä ja kurssivahvuuksien lisäämistä. Kurssien vahvuuksia
ei voinut kuitenkaan kasvattaa rajattomasti. Ongelma oli se, että oli vain
tietty määrä kouluttajia, tietty määrä
lentokoneita ja tietty määrä lentotunteja. Järjestelmän rajat tulivat vastaan.
Nopeaa lääkettä tällaisiin poistumiin
ei ole. Hyvin suuria kursseja ei pystytä järjestämään. Kurssien vahvuuksia
kasvatettiin jonkin verran. Tämän seurauksena on valmiusohjaajien määrä
saatu vaaditulle tasolle. Syntynyt vaje
näkyy enää joissakin organisaatioissa,
kuten esikunnissa. Paikkoja ei pystytä
vieläkään täyttämään henkilöstöllä,
jolla olisi riittävä koulutus- ja kokemustausta.
Pari vuosikymmentä aikaisemmin
tapahtui myös laajamittainen lentäjien
siirtyminen pois ilmavoimista. Silloin
kysymyksessä ei ollut palkkaus- vaan
lentotuntiasia. Lentäjät kyllästyivät
vähäisiin lentotuntimääriin. Ohjaajat
lähtivät sinne, missä sai lentää.

Lentäjähenki
Miten tärkeänä näette upseerin
ammatin kutsumuksellisuuden ja
yhteisen lentäjähengen vai onko se
nykyään tarpeetonta näin tietoteknisenä aikana?
Ei tietotekniikka tähän vaikuta.
Asiaa pitää tarkastella hieman laajemmin. Ilmavoimissa ei ole pelkästään
lentoupseereita. On eri upseerikoulutuslinjoja, on johtamisjärjestelmää ja
lentoteknillistä puolta. Kadettikoulusta ei valmistu pelkästään lentoupseereita. Kun pelataan valtakunnallisilla
järjestelmillä, on kyseessä järjestelmäjohtaminen, jossa on tärkeää ja hyödyllistä se, että upseerikoulutuksen eri
vaiheissa on yhteisiä kursseja ja koulutuspaikkoja. Sieltä pitäisi tulla sitä
yhteen pelaamisen kykyä. Eri taustan
omaavat upseerit pelaavat yhteen valtakunnallisilla järjestelmillä. Ilmavoimien vahvuus on se, että näin kyetään
tehtävät hoitamaan tehokkaasti.
Tehokkuudesta on osa lentoupseerien lentäjähenkeä. Sitä on alkeiskoulutuspuolella, lentokoulutuspuolella,
kuljetuskonepuolella ja päätorjunta-
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Ilmavoimien Learjet-koneella on kuvattu viime kesän metsätuhoalueita viranomaiskäyttöön.
järjestelmässä hävittäjälentolaivueissa.
Mikään tehtävistä ei rajoitu päivittäin
kello kahdeksasta neljään. Lähtökohtaisesti odotan, edellytän ja peräänkuulutan henkilöstöltä yhteishenkeä,
lentäjiltä lentäjähenkeä ja hävittäjälentäjiltä hävittäjähenkeä. Yksi peruste
tälle on jo se, että riskit toiminnassa
ovat erilaisia kuin esimerkiksi toimistotyössä tai joissain hidastempoisemmissa tehtävissä.
Vaikka kaikkensa yrittää tässä järjestelmässä, joka jatkuvasti kehittää
lentoturvallisuutta, voi joskus käydä
huono onni. Viimeksi näin kävi koelennolla olleelle kaksipaikkaiselle
Hornetille, joka menetettiin. Kaikki
olivat koko ajan tehneet parhaansa,
mutta siitä huolimatta kone tuhoutui
ja ohjaajat loukkaantuivat.
Henkilöstön, joka hakeutuu tämänkaltaisiin tehtäviin, täytyy luonnollisesti tiedostaa riskit. Silti on
haluttava hoitaa tehtävänsä, Jos ei ole
lentäjähenkeä ja hävittäjähenkeä, ei ole
valmiuksia ottaa vastaan työhön sisältyviä riskejä jo rauhan ajan tehtävissä,
puhumattakaan kriisitilannetta, jossa
ilmavoimien upseerit ovat yksittäistais-

telijoita, jotka lähetetään ensimmäisinä
eturintamaan.

Kunnosta
pidetään huolta
Puolustusvoimain komentaja on jatkuvasti korostanut sotilaiden fyysisen kunnon merkitystä. On kuulunut
huhuja, että ilmavoimien komentaja
on hyvin usein nähty polkupyörän selässä. Kuinka ilmavoimien komentaja
pitää yllä kuntoaan?
Venäjän ilmavoimien komentaja oli
vierailulla ilmavoimissa pari viikkoa
sitten. Mukana oli Venäjän puolustusministerin ilmailuneuvonantaja. Hän
kysyi, mikä on Suomen ilmavoimien
suurin salaisuus. Kysymys jatkui:
miten ilmavoimien lentäjät ja upseerit
pysyvät noin hoikkina, vaikka syövät
lounaalla juuri tarjolla olleen tapaista
tukevaa ruokaa? Totesin, että ei siinä
ole sen suurempaa salaisuutta, kuin että
vuonna 1999 otettiin käyttöön kuntotestit, joissa polkupyöräergometrillä
tulee polkea tietty tulos. Jos tämä ei
onnistu, on laivueen komentajan eri11

koisluvalla mahdollista lentää jonkin
aikaa, minkä jälkeen on uusintatesti.
Jos nyt ei läpäise testiä, loppuu lentäminen. Tämä menettely näkyy. Se on
vaikuttanut siten, että lentäjät pitävät
painonsa kurissa ja ylläpitävät hyvän
kunnon.
Esimerkkinä arkipäivän kunnon
ylläpitämisestä totesin venäläisille,
että itse kuljen polkupyörällä töihin.
Näin tekee myös esikuntapäällikköni ja
operaatiopäällikköni. Ruokapöydässä
lennoston komentaja sanoi venäläisille,
että myös hän kulkee polkupyörällä,
samoin hänen esikuntapäällikkönsä. Ei
tämä tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi
ruveta pyörällä polkemaan, mutta työmatkaliikunta ja muu hyötyliikunta on
hyvin järkevää, varsinkin, kun monesti
illatkin tahtovat mennä työtehtävissä
ilman kuntoilun mahdollisuutta. Teiden
ollessa ajokelpoisia on oma työmatkani
polkupyörällä yhteensä 64,5 kilometriä
päivässä. Pääesikunnassa poljin töihin
ympäri vuoden. 
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Suomalainen
asevelvollisuus

puolustuksen perusta, yksilöä motivoiva ja myönteisiä
yhteiskunnallisia vaikutuksia korostava
Teksti: Risto Siilasmaa

Puolustusministeri asetti 31. päivänä elokuuta
2009 selvitysryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää
asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Tehtävänämme oli ”yhteiskunnan näkökulmasta
arvioida järjestelmän toimivuuden turvaamiseen
vaikuttavia kehityskulkuja sekä arvioida järjestelmän
yhteiskunnallista vaikuttavuutta nyt ja tulevaisuudessa”.

K

äsittelen tässä artikkelissa joitakin yksittäisiä aihe-alueita ja
näkökulmia selvitysryhmämme raportista. Kaikkiin mainittuihin
osa-alueisiin liittyy syvällistä tutkittua
tietoa ja yksityiskohtaisia ehdotuksia,
joita ei voida tässä artikkelissa riittävästi käsitellä. Suosittelen lämpimästi
varsinaiseen raporttiin tutustumista.

Asenne
ja lähestymistapa
Lähdimme tekemään työtämme puhtaalta pöydältä ilman minkäänlaisia
ennakkorajoja. Emme pitäneet mitään
itsestään selvänä. Olimme valmiit
kyseenalaistamaan kaiken - jopa asevelvollisuuden. Työn lähtökohtien ja
viitekehyksen hahmottamiseksi tapasin pääsääntöisesti selvitysryhmän sihteerin kanssa valtion ylintä poliittista
johtoa, virkamiesjohtoa sekä eri alojen
asiantuntijoita. Emme ottaneet keneltäkään tavatuista henkilöistä ohjausta,
vaan muodostimme näkemyksemme
oman päättelymme perusteella. Lisäksi
kuulimme kokouksissamme lukuisia
asiantuntijoita. Suosimme kuukausittaisissa kokouksissamme sitä, että
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kaikki mielipiteet ja näkemykset olivat
sallittuja.
Varsinaisten kokousten lisäksi perehdyimme asevelvollisuuteen laajasti
niin kutsunnoissa, palvelukseenastumisen yhteydessä kuin harjoituksissakin.
Näissä tilaisuuksissa kuulimme varusmiehiä ja varusmiesten kouluttajia
sekä selvitimme heidän valmiuksiaan
kokeilla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.
Erityisen kiinnostuneita olimme varusmieskoulutuksen aikana saavutettavasta joukon suorituskyvystä, siihen
liittyvästä tavoiteasetannasta ja saavutetun tason mittaamisesta. Halusimme
ymmärtää paremmin niitä maita, jotka
ilmoittavat erääksi perustelukseen asevelvollisuudesta luopumiseen asejärjestelmien teknistymisen aiheuttaman
koulutushaasteen suuruuden.
Teetimme työmme tueksi selvityksiä ja tutkimuksia, joilla kartoitettiin
varusmiesten ja heidän kouluttajiensa
asenteita, odotuksia, arvoja ja mielipiteitä. Lisäksi olimme kiinnostuneita
kansantaloudellisesta näkökulmasta,
muutamien vertailukelpoisten maiden
asevelvollisuudesta sekä varusmiespalveluksesta luopuneiden maiden kokemuksista.
12

Risto Siilasmaa
Pilotoimme varusmiehille suunnatun alkukyselyn, jolla selvitimme
varusmiesten ennakkotietoja, maanpuolustustahtoa ja odotuksia varusmiespalvelukselta. Samalle joukolle
tehtiin myös kesä-heinäkuussa 2010
loppukysely, jolla kartoitettiin kuusi
kuukautta palvelleiden varusmiesten
arvoja ja asenteita sekä kokemuksia
varusmiespalveluksesta. Lisäksi TNS
Gallup teki helmikuussa 2010 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin 504
yrityksen henkilöstöjohdon käsityksiä
asevelvollisuudesta työnantajan näkökulmasta.
Hyödynsimme työssämme myös
sosiaalista mediaa avaamalla internetsivuston www.oikeusvaivelvollisuus.

artikkelit
fi ja aikaansaamalla internetissä kansalaiskeskustelun. Keskustelulla pyrimme saamaan tietoa, uusia ideoita ja
mielipiteitä asioista, joilla on merkitystä asevelvollisuudelle ja sen kehittämiselle.

Asevelvollisuus vai
ammattiarmeija –
liittoutuneena vai yksin
Vaikka tehtävämme ei ollutkaan pohtia
ammattiarmeijaa tai liittoutumista,
emme kokeneet älyllisesti kestäväksi
tehdä työtämme näitä avainkysymyksiä
avaamatta.
Kansantaloudellinen selvitystyö
osoitti, että nykyisen kaltaisen asevelvollisuuden hyvinvointikustannukset
ovat noin 4,8 miljardia euroa vuodessa. 60 000 sotilaan ammattiarmeijan
hyvinvointikustannukset olisivat lähes
neljä miljardia euroa tätä suuremmat.
60 000 sotilaan lukumäärä on toki
vain eräs arvio, mutta eri puolustushaaroihin jaettuna erityisesti maavoimien puolustuskyky jäisi Suomen
suuri pinta-ala huomioon ottaen tälläkin miesmäärällä kyseenalaiseksi. Kun
vielä materiaalilaitoksen henkilöstö ja
liikekannallepano-organisaation tarpeet
huomioidaan, operatiivisten joukkojen
määrä olisi huolestuttavan pieni.
Maavoimien rooli on siinä mielessä
keskeinen, että vaikka Suomi liittoutuisikin sotilaallisesti, tulisi todennäköisin
tuki kriisitilanteessa ilma- ja merivoimien tehtäviin. Maapuolustus meidän
pitäisi itse hoitaa kaikissa olosuhteissa.
60 000 sotilasta pienemmällä armeijalla emme pystyisi puolustustamme
käytännössä hoitamaan ja tälläkin
lukumäärällä olisimme käytännössä
pakotettuja liittoutumaan.
Suomalaisen julkisen sektorin
käynnissä olevan taloudellisen kriisiytymisen johdosta ei ole millään lailla
realistista pohtia ammattiarmeijaan
pohjautuvan puolustusjärjestelmän
rakentamista.
Analysoimme tarkasti myös valinnaiseen tai vapaaehtoisuuteen siirtyneiden maiden kokemukset. Näyttää
vahvasti siltä, että valinnaisuus ja
vapaaehtoisuus ovat vain väliaikaisia
vaiheita matkalla ammattiarmeijaan.
Verrokkimaat ovat kaikki joko siirtyneet ammattiarmeijaan tai hyvää vauhtia matkalla siihen suuntaan.

Selvitystyön viitekehys.

Valikoivuus ja vapaaehtoisuus johtavat ennen pitkää ammattiarmeijaan.
Tekemämme alkukysely osoitti,
että nyt varusmiespalvelun aloittaneista vain 16 % olisi omasta mielestään
varmasti suorittamassa varusmiespalvelusta, vaikka se olisi vapaaehtoista. Vapaaehtoisten lisäksi pitäisi
varusmiespalvelusta suorittamaan siis
valita suhteellisesti suurempi osuus eivapaaehtoisia. Näennäinen ja todellinen epäoikeudenmukaisuus tekisivät
tästä järjestelmästä Suomessakin väliaikaisen.
Ammattiarmeijaan siirtyminen
johtaisi siis väistämättä sotilaalliseen
liittoutumiseen. Toimiiko sama myös
päinvastoin, johtaisiko liittoutuminen
ammattiarmeijaan siirtymiseen?
On totta, että jotkin NATO-kenraalit
ovat esittäneet ammattiarmeijan aino13

ana toimivana mallina liittoutumassa.
Toisaalta löytyy vastaava määrä heidän
kollegoitaan, jotka pitävät kriisinhallintatehtävissä asevelvollisuustaustaa
ylivoimaisena. Joka tapauksessa on
selvää, että NATO-maatkaan eivät voi
delegoida oman alueensa puolustusta
muille. Tapa, jolla tämä puolustus hoidetaan, on kyseisen valtion oma asia
eikä liittoutuma sitä pyri määräämään.
Emme siis usko, että liittoutuminen
olisi este asevelvollisuusjärjestelmälle.
Päädyimme siihen, että asevelvollisuus on keino ja väline Suomen
sotilaalliseksi puolustamiseksi. Asevelvollisuuden keskeisenä tuotteena
on kriisien ennaltaehkäisy- ja torjuntakyky. Asevelvollisuuden kautta saadaan laaja osaajajoukko yhteiskuntaan.
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Tätä osaamista voidaan käyttää muiden
viranomaisten tukemiseen. Asevelvollisuus tuottaa myös laajan rekrytointipohjan ja osaavan henkilöstön
kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin.
Jotta asevelvollisuus toimisi, sen on
oltava yksilöä motivoiva. Keskeisenä
kysymyksenämme oli: Millainen on
sellainen asevelvollisuus, joka tuottaa
mahdollisimman vahvan ennaltaehkäisy- ja torjuntakyvyn ja on yksilölle
motivoiva.
Päädyimme esittämään asevelvollisuuden kehittämistä siten, että se
o tukee puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien täyttämistä,
o lisää asevelvollisuuden myönteisiä
yhteiskunnallisia vaikutuksia,
o edistää asevelvollisuuden mielekkyyttä ja motivaatiota asevelvollisen näkökulmasta,
o on kansantaloudellisesti panostuotos -suhteeltaan järkevä.

Keskeiset
johtopäätökset
Julkisen talouden liikkumavaran kaventuminen aiheuttaa jo 2010-luvun
puolivälissä tarpeen supistaa puolustusvoimien normaaliolojen vahvuutta
ja pakottaa muuttamaan toimintatapoja. Koska emme näe puolustusbudjetin
korotusta realistisena, puolustusvoimien poikkeusoloihin tarkoitettujen
suorituskykyisten joukkojen määrän
on myös vähennyttävä merkittävästi.
Tulevaisuudessa ei ole varaa korvata
vanhentuneena poistuvaa sotavarustusta uudella sotavarustuksella ilman
merkittävää puolustusmäärärahojen
korotusta.
Ympäröivä yhteiskunta on naulannut kiinni monet puolustusvoimien kulurakenteen luonnolliset joustokohdat.
Puolustusvoimat onkin kyvytön ratkaisemaan haasteitaan, jollei sille anneta
mahdollisuutta kehittää toimintaansa
ympäristön muuttuessa.
Tällä hetkellä toimintamenot ovat
ainoa joustava elementti, josta voidaan
jatkuvissa rahoitusongelmissa tinkiä.
Varuskuntarakenteeseen puuttuminen
on estetty aluepoliittisista syistä, vaikka
varuskuntarakennetta supistamalla voitaisiin saada aikaan säästöjä puolustuskyvystä tinkimättä. Hyvän työnantajan
periaateen mukaisesti henkilöstön irti-
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sanomisia on vältetty.
Toimintameno-ongelmat ovat
näkyneet varusmiesten sotaharjoitusperusteisten maastovuorokausien
laskemisessa 40 vuorokaudesta 30 vuorokauteen kuuden kuukauden palvelusaikana, lentotuntien ja alusvuorokausien
määrän säätelynä rahoitustilanteen
mukaan sekä kertausharjoitusten
leikkauksina. Jatkuva supistaminen
ja leikkaukset laskevat ennen pitkää
henkilöstön motivaatiota ja vaikuttavat puolustuksen uskottavuuteen sekä
maanpuolustustahtoon.
Pidämme asevelvollisuuden toimivuuden turvaamiseksi tärkeänä,
että kaikki palveluskelpoiset miehet
ja vapaaehtoiset naiset otetaan palvelukseen. Mahdollisimman monella
miehellä ja vapaaehtoisella naisella
tulee olla oikeus suorittaa varusmiespalvelus. Joukkotuotannon takia varusmiesten lukumäärää ei kuitenkaan
tarvitse lisätä.
Ehdotamme joukkotuotannon uudistamiseksi selvitettäväksi uuden
aiempaa lyhyemmän palvelusajan käyttöön ottoa. Tämän mallin taustalla on
yksinomaan tavoite synnyttää taloudellista liikkumavaraa puolustusvoimien
sisäisen kehitystyön mahdollistamiseksi. Ilman taloudellisia paineita ei tätä
ehdotusta olisi tehty.
Ajatuksena olisi kouluttaa osa ikäluokasta valmiuteen vastaanottaa täydennyskoulutusta kriisin kohdatessa.
Tähän riittäisi nykyistä selkeästi lyhyempi varusmiespalvelus.
Nykyisen kaltaisen koulutuksen
saaneiden määrän on kuitenkin pysyttävä niin suurena, että mahdollisen
nopean eskalaation tilanteessa saamme
hyökkäyksen torjuntaan kykenevän
joukon nopeasti liikkeelle.
Naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta on saatu myönteisiä
kokemuksia. Naisten osallistumismahdollisuuksia tulee edelleen helpottaa
muun muassa lisäämällä jaettavaa informaatiota.
Asevelvollisuus on olennainen
tekijä Suomen sotilaallisessa puolustamisessa. Lisäksi puolustusvoimat
kuuluu kansalaisten, ja myös nuorten
kansalaisten, silmissä yhteiskunnan
kaikkein luotetuimpien instituutioiden
joukkoon. Näiden mielipidemittauksissa saavutettujen tulosten säilyttäminen
on asevelvollisuuden toiminnan kan14

nalta ensisijaisen tärkeää. Tämän takia
puolustusvoimien henkilökunnan on
ymmärrettävä heille uskottu yhteiskunnallisestikin merkittävä tehtävä, jonka
pääsisältönä on joukkojen tuottaminen
Suomen puolustamiseksi, mutta johon
sisältyy myös paljon muita yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tunnollinen työ
asevelvollisten kouluttamisessa takaa
pitkällä tähtäimellä muiden yhteiskunnallisten vaikutusten kannalta parhaan
lopputuloksen.
Avainasemassa ovat varusmiesten kouluttajat. Heidän toiveitaan on
kuunneltava ja toimintakulttuuria on
muutettava saadun tiedon mukaisesti.
Puolustusvoimien on tuettava ja arvostettava asevelvollisten kouluttajia. On
haettava keinoja parhaiden osaajien
kohdentamiseksi varusmieskoulutukseen. Esimerkiksi RUK:n komppanianpäällikön tehtävän pitäisi olla eräs
halutuimpia päteville ja eteenpäin
pyrkiville esiupseerikurssin käyneille.
Käynnissä olevassa henkilöstön
rakennemuutoksessa nuorten aliupseereiden määrä lisääntyy varusmieskoulutusta antavissa perusyksiköissä.
Erityisesti nämä nuoret kouluttajat kaipaavat tukea ja ohjausta koulutustyön
onnistumiseksi. Tässä on kadettiupseereilla suuri vastuu ja vaikuttamisen
mahdollisuus.
Maavoimissa on tavoitteena asettaa kaksi ammattimaista kouluttajaa
jokaiseen joukkueeseen. Käytännössä
kouluttajia on keskimäärin hieman yli
yksi. Pahimmassa tapauksessa tämä
kouluttaja on juuri varusmiespalveluksensa päättänyt aliupseeri, joka ei ole
saanut minkäänlaista sotilasammattikoulutusta. Tätä ei saisi hyväksyä, vaan
varusmiehinä kouluttavan aliupseerin
olisi aina pitänyt saada suorittaa asiaan
kuuluva sotilasammattitutkinto.
Varusmiespalvelus on nykyisin
tiivis opetuspaketti. Sodan ajan joukko
muodostetaan varusmiespalvelusajan
loppupuolella. Varusmieskoulutusta antavissa perusyksiköissä on asetettuihin
koulutusvaatimuksiin ja varusmiesten
lukumäärään nähden vähän kouluttajia. Ehdotammekin joukkotuotannon
tiivistä rytmiä väljennettäväksi, jotta
henkilökunnalle suodaan pieni edellisen saapumiserän koulutustulosten arviointi ja seuraavan erän koulutuksen
suunnittelutauko saapumiserien välillä.

Kuva Puolustusvoimat.

artikkelit

Mahdollisimman monella miehellä ja vapaaehtoisella naisella tulee olla oikeus suorittaa varusmiespalvelus.

Kutsunta- ja
tietojärjestelmien
kehittäminen
Asevelvollisuuden tulee toimiakseen olla asevelvollista motivoiva.
Asevelvollisen siviiliosaamista on
hyödynnettävä nykyistä paremmin.
Kutsuntajärjestelmää on kehitettävä
siten, että asevelvolliset saavat sen
kautta riittävän ajoissa tarpeelliset
tiedot ja heidän toiveensa palveluspaikasta ja palvelukseenastumisajasta kyetään ottamaan huomioon. On
kehitettävä sellainen asevelvollisen
tietojärjestelmä, jossa asevelvollinen
tuntee tulevansa käsitellyksi yksilönä
eikä osana suurta massaa. Ennakkoinformaatiota asevelvollisuudesta tulee
lisätä.
Kutsunnoissa koko miespuolinen
ikäluokka tavoitetaan viimeisen kerran.
Tämä mahdollisuus tulisi käyttää laajasti hyödyksi. Kutsuntoja voidaan kehittää yhteiskunnallista vaikuttavuutta
tukevaan suuntaan lisäämällä muiden
yhteiskunnan kannalta merkittävien
toimijoiden osallistumista.

Vain motivoiva koulutus
saavuttaa opetustavoitteet
Yksilön motivaatiotekijöiden kehittäminen ja erilaiset valintamahdollisuudet tulevat yhä tärkeämmiksi nuorison
odottaessa yksilöllistä kohtelua. Varusmiehiltä on otettava vastaan palautetta jo varusmiespalveluksen aikana ja
negatiivisenkin palautteen antamiseen tulee rohkaista. Koulutusta on
kehitettävä mielekkääseen suuntaan
lisäämällä simulaattoreiden käyttöä ja
kehittämällä absoluuttisia joukon osaamista kuvaavia mittareita.
Varusmiespalveluksen suorittamista on tuettava erilaisilla taloudellisilla tukitoimilla. Tuet on porrastettava
siten, että pitkäkin palvelusaika on
motivoiva.
Varusmiespalveluksessa opitaan
monia hyödyllisiä taitoja. Korvaavuusmenettelyä ja varusmiespalveluksen hyväksiluettavuutta on kehitettävä
yhdessä oppilaitosten kanssa. Varusmiespalveluksen on tulevaisuudessa
nivellyttävä entistä paremmin työelämään ja opintoihin. Asevelvollisuus on
nähtävä osana elinikäistä koulutusjär15

jestelmää.
Varusmiehille tulee taata mieleenpainuvia ja haastavia kokemuksia.
Nuoren tulee tuntea kotiutuessaan, että
varusmiespalvelus kannatti suorittaa.
Kouluttajan ja varusmiehen välistä
kuilua tulee edelleen kaventaa.
Reserviläisistä on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Heidän on
tunnettava, että puolustusvoimat on
kiinnostunut heidän osaamisestaan ja
kehityksestään. Asevelvollisen tietojärjestelmän avulla voidaan reserviläisiin olla yhteydessä puolustusvoimien
ajankohtaisista asioista, päivittää reserviläisten tietoja ja saada tietoja reserviläisen osaamisen kehittymisestä
sekä heidän toiveistaan. Reserviläisiä
on informoitava vähintään sodan ajan
sijoituksen purkautumisesta ja asevelvollisuuden päättymisestä. Osa reservin
tehtävistä voidaan laittaa hakuun siten,
että reserviläiset saavat hakea vapaita
tehtäviä. Myös yhteyttä muiden viranomaisten toimintaan tulee kehittää
siten, että sijoittamattoman reservin
käyttöä muiden viranomaisten tukemisessa voidaan kehittää.
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Varusmiespalveluksen
terveysvaikutukset

-

sosiaalisuus on selvästi kasvanut
stressaantuneisuus on vähentynyt
(tähän on voinut vaikuttaa se, että
alkukysely tehtiin ensimmäisen
viikon stressaavassa tunnelmassa)

-

-

luottamus omaan psyykkiseen toimintakykyyn parantunut
itseluottamus on vahvistunut
tunnollisuus on vahvistunut ja samalla keskihajonta on pienentynyt.
Se saattaa merkitä ajattelutapojen ja
arvojen yhtenäistymistä
neuroottisuus on hieman vähentynyt
positiivinen asennoituminen haasteellisiin tilanteisiin on lisääntynyt.

Nämä ominaisuudet näyttävät
olevan yhteydessä muun muassa perheen elintasoon niin, että paremmista
lähtökohdista tulevien nuorten psykologinen toimintakyky on parantunut
huonommista lähtökohdista tulevia
enemmän.

Puolustusvoimien
kulttuurinen
muutoshaaste
Puolustushaarat toimivat melko itsenäisesti. Tulevina vuosina tämän on
muututtava siten, että koko konserni
puhaltaa nykyistä kustannustehok-

Kuva Puolustusvoimat.

Puolustusvoimilla on hyvä mahdollisuus tukea kansanterveystyötä. Haluttaessa kutsuntaterveystarkastus voidaan
laajentaa koskemaan myös naisia.
Asevelvollisille tehtävissä terveystarkastuksissa saadaan selville sairauksia, joita ei mahdollisesti muuten olisi
saatu selvitettyä riittävän aikaisessa
vaiheessa. Näissä tarkastuksissa kertyy
samalla yhteiskunnan kannalta merkittävää kansanterveydellistä tutkimustietoa. Samalla muun muassa päihde- ja
huumeongelmaiset voidaan tunnistaa
ja ohjata hoitoon. Varusmiespalvelu
ehkäisee syrjäytymistä ja edistää kotouttamista. Näiden mahdollisuuksien
käyttöä on tehostettava yhteistyössä
muiden viranomaisten kanssa.
Varusmiespalveluksen aikana fyysinen kunto paranee, elimistön rasvaprosentti ja rasvamassa laskevat,
lihasmassa lisääntyy, kehon paino
laskee, vyötärön ympärysmitta pienenee ja verenpainearvot parantuvat.
Suurin myönteinen muutos tapahtuu

huonokuntoisilla ja kahdeksan ensimmäisen viikon aikana. Haasteena on
saada nämä myönteiset terveysvaikutukset pysymään palveluksen loppuun
saakka. Vielä merkittävämpiä tuloksia
kansanterveyden kannalta tapahtuisi,
jos nämä terveelliset tottumukset säilyisivät varusmiespalveluksen jälkeenkin.
Varusmiespalveluksella on myös
kielteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia. Tupakoijat tupakoivat enemmän
kuin aikaisemmin, tosin uusia tupakoitsijoita ei ilmaannu. Sen sijaan nuuskan
käyttö lisääntyy. Alkoholin käytössä ei
tapahdu merkittävää muutosta, mutta
kulutus keskittyy yhteen kertaan viikossa.
Varusmiespalveluksen aikana tapahtuu myös merkittävää henkistä
kehitystä. Tekemämme alku- ja loppukyselyjen mukaan kuusi kuukautta
palvelleiden varusmiesten

Asevelvollisuus on olennainen tekijä Suomen sotilaallisessa puolustuksessa.
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Motivoiva koulutus on edellytys opetustavoitteiden saavuttamiseen.
kaammin samaan hiileen. Tämän edellytys on liian vallan kerääminen pois
puolustushaaroilta, jotta yhteiset suorituskyvyt saadaan kehitettyä. Yhden
puolustushaaran edun on väistyttävä
puolustusvoimien edun tieltä. Supistuvien budjettien tulevaisuus korostaa
puolustusvoimissa samaa konserniohjauksen tarvetta, joka antaa leimaa
koko julkiselle taloudelle.
Kehittämisen keskeinen haaste taloudellisen liikkumavaran lisäksi on
henkilöstön jatkuva ja nopea rotaatio.
Normaalisti kehityksen vetovastuussa
olevat yleisesikuntaupseerit palvelevat tehtävässään kaksi vuotta, mikä
luo haasteen toteutettaessa pitkäaikaisia hankkeita. Muun muassa monen
tietojärjestelmähankkeen toteutus on
tämän kiivaan rotaation takia jäänyt
käyttäjän kannalta puolitiehen. Tämä
on vähentänyt uskoa tietojärjestelmien
luomiin mahdollisuuksiin.
Yritysmaailmasta katsottuna puolustusvoimien jäykkä tehtävään sidottu palkkausjärjestelmä tuntuu oudolta.
Ei voi olla tarkoituksenmukaista, että
joukko-osastojen komentajat eivät voi
vahvoillakaan perusteilla palkita erin-

omaisista suorituksista tai puolustusvoimien johto hakea tärkeään tehtävään
parasta ammattilaista myös palkkauksen keinoin.

Konserniohjauksen tarve
Asevelvollisuudella on vaikutusta koko
yhteiskuntaan. Tämän takia asevelvollisuuden yhteiskunnallisten vaikutusten
maksimoimiseksi eri hallinnonalojen
tulee ennakkoluulottomasti kehittää
yhteistyötään siten, että asevelvollisuus tuottaa mahdollisimman suuren
yhteiskunnallisen hyödyn.
Työmme tarjosikin oivan mahdollisuuden nähdä käytännössä miten valtionhallinnon kokonaisohjaus toimii.
Näimme lukuisia esimerkkejä siitä,
kuinka eri ministeriöiden hallinnonaloilla oli yhteinen näkemys siitä mitä
pitäisi tehdä, mutta mikään hallinnonala ei voinut ottaa aloitetta käsiinsä. Poikkihallinnollisille uudistuksille
ei löydy aloitteenottajaa, sillä päänsä
esiin nostava palautetaan pian ruotuun
muiden hallinnonalojen toimesta reviirisodan ylväiden periaatteiden mukaisesti.
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Ulkopuolisen selvitysryhmän tekemien aloitteiden pohjalta uuden
tyyppinen yhteistyö voitiin käynnistää
turvallisesti, sillä kukaan ei kokenut
aloitteita valtataisteluksi.
Konserniohjausta onkin kehitettävä
voimakkaalla kädellä, jos suomalaisen
julkisen hallinnon tehokkuutta halutaan
lisätä.
DI Risto Siilasmaa on F-Secure Oyjtietoturvayrityksen perustaja ja entinen toimitusjohtaja. Nykyisin hän on
yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja
elinkeinoelämän merkittävä vaikuttaja.
Siilasmaan selvitysryhmään kuuluivat
puheenjohtajan lisäksi Marko Ahtisaari, Pekka Ala-Pietilä, Mikael Jungner,
Kirsi Komi, Anni Ojajärvi, Marko
Parkkinen ja Outi Siimes. Pysyvänä
asiantuntijana oli Arto Räty ja sihteerinä Vesa Virtanen. 
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artikkelit

Onko asevelvollisuudelle
todellista vaihtoehtoa Suomessa?

Kuva Puolustusvoimat.

Teksti: Jukka Pennanen

Viime aikoina on eri yhteyksissä tullut esille aikaisempaa
enemmän kritiikkiä ja kannanottoja yleistä asevelvollisuutta
vastaan ja samalla yleensä ammattiarmeijan puolesta.
Kylkiraudassa kyseinen keskustelu lähti liikkeelle vuoden
ensimmäisessä numerossa, jatkui toisessa ja jatkuu nyt
monipuolisesti tässä numerossa.
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V

iime vuonna valmistuneessa valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa
selonteossa todettiin mm., että ”asevelvollisuus on maanpuolustuksen peruspilari” ja ”asevelvollisuudella on myös
sotilaallista maanpuolustusta laajempi
yhteiskunnallinen vaikutus”. Selonteko
velvoitti jatkamaan asevelvollisuuden
perusteiden ja sisällön selvittämistä.
Tähän liittyen on laadittu laajapohjaisen, Risto Siilasmaan johtaman työryhmän selvitys. Työryhmän tehtävänä
oli pohtia yleisen asevelvollisuuden
haasteita, vaihtoehtoja ja tulevaisuutta.
Toivottavasti asian perinpohjainen
käsittely selventää kaikille tuttua, mutta
melko vaikeasti lähestyttävää aihetta,
johon suhtautuminen yksilötasolla perustuu usein enemmänkin asenteisiin
kuin jäsennettyyn tietoon. Keskustelu siis jatkuu ja sotilaiden odotetaan
olevan siinä mukana. Kadettiupseerin
on osattava perustella mielipiteensä
niin koulutettavalle asevelvolliselle
kuin muillekin kansalaisille, usein jopa
ulkomaalaisille.

Kritiikki
on tarpeellista
Yleiseen asevelvollisuuteen kohdistuvaan kritiikkiin ei tule missään nimessä suhtautua välinpitämättömästi
saati sitten arvostella kritiikkiä sinänsä.
Kritiikki on ymmärrettävää ja tarpeellista useammastakin eri syystä. Tuon
tässä artikkelissa esille käsitykseni
kritiikin perusteista ja oikeutuksesta
ja pyrin rakentamaan synteesin siitä,
onko asevelvollisuusjärjestelmä tehoton ja sopimaton nykyaikaan. Eversti
Ismo Turunen argumentoi asevelvollisuuden kustannuksista seikkaperäisesti
Kylkiraudan numerossa 2/2010, joten
tämä kokonaisuus jää tässä artikkelissa
vähemmälle.

Kritiikin perusta
Merkittävimpänä meille vaikuttavana yleisen asevelvollisuuden kyseenalaistavana tekijänä voidaan nähdä
yleinen eurooppalainen kehitys, joka
on vienyt tai viemässä lähes kaikissa
maissa kohti ammattiarmeijaa tai kohti
joustavaa asevelvollisuutta.
Eri maiden asevoimat ja poliittiset
päättäjät ovat perustelleet ratkaisunsa

Kenraalimajuri Jukka Pennanen
yleensä hyvin rationaalisesti siten, että
uhkien muutokset kylmän sodan jälkeen ovat muuttaneet tilannetta ratkaisevasti ja suurta reserviä ei enää tarvita.
Eräät valtiot luottavat mahdollisessa
uhkatilanteessa siihen, että yleinen
asevelvollisuus voitaisiin ottaa jälleen
käyttöön ja olemassa oleva kaaderi
kouluttaisi nopeassa tempossa uudet
tulokkaat.
Toisena usein käytettynä perusteluna on asevoimien tehtäväkentän laajeneminen kotimaan puolustamisesta yhä
enemmän vaativiin kriisinhallintaoperaatioihin omien rajojen ulkopuolella
tehtäviin, jotka eivät sovi asevelvollisarmeijalle. Samalla perinteinen oman
maan puolustaminen on jäänyt toissijaiseksi tehtäväksi.
Kolmantena keskeisenä syynä on
tuotu esille eri asejärjestelmien teknistyminen ja sitä kautta asevelvollisten sopimattomuus monimutkaisten
järjestelmien käyttäjiksi. Lyhyessä
koulutusajassa ei katsota kyettävän
kouluttamaan asevelvollisia riittävän
hyviksi sotilaiksi.
Neljäntenä yleisenä sekä usein poliittista päätöksentekoa suuntaavana
tekijänä ovat alati kasvavat valtiontalouksien kustannuspaineet. Tällöinkin yksilöidyt perustelut muutoksille
haetaan useimmiten ensin mainituista
kolmesta syystä.
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Uhkakuva ja
erikoistaitojen
kouluttaminen
Havaintojeni mukaan tärkeimpänä perusteena käytetty uhkakuvan muutos
on usein ns. vanhojen Nato-valtioiden
tärkein argumentti siirryttäessä asevelvollisuudesta ammattiarmeijaan. Uhkakuvan muutos perustuu kaksinapaisen
turvallisuusrakenteen hajoamiseen 20
vuotta sitten ja toisaalta 2000-luvulla
laajentuneeseen terrorismin vastaiseen
taisteluun. Kuluneen kahden vuosikymmenen aikana uhkat ovat samalla globalisoituneet ja niiden kirjo on
kasvanut. Suurin osa meidänkin selonteon laajan turvallisuuskäsityksen
mukaisista uhkista on torjuttavissa tai
ainakin lievennettävissä muiden kuin
sotilasviranomaisten toimilla.
Puolustusvoimiemme, saati sitten
yleisen asevelvollisuuden olemassaolon peruste ei voi olla pelkästään
näissä uusissa uhkissa, eikä myöskään
meille laissa säädetyissä valtakunnan
sotilaallisen puolustamisen rinnalla
toissijaisissa tehtävissä, eli viranomaisten tukemisessa tai sotilaallisessa
kriisinhallinnassa. Jotta sotilaallinen
puolustuksemme on kansalaistemme
silmissä oikeutettu ja uskottava, ja
ulkoa katsoen ainakin uskottava, on
yleisen asevelvollisuuden perustana
oltava jatkossakin koko valtakunnan
alueen aseellinen puolustaminen. Tätä
tosiasiaa ei tule piilottaa uusien uhkien
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artikkelit
Uskottavan puolustuksen rakentaminen ei tarkoita sapelien kalistelua
tai sotilaallisten uhkien etsimistä, vaan
uskottavan sotilaallisen kyvyn kautta
tapahtuvaa alueellisen vakauden edistämistä. Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko asetti valtakunnan
puolustuksen kehittämiseen selkeät
suuntalinjat; ”Suomi ylläpitää ja kehittää toimintaympäristöön nähden
oikein mitoitettua, uskottavaa puolustuskykyä”. Perustavanlaatuisena
haasteena tässä on, että uskottavan
sotilaallisen kyvyn kehittäminen vie
kovin kauan, reservin koulutuksen ja
tärkeimpien järjestelmien hankinnan

Kuva Puolustusvoimat.

varjoon eikä sitä saa unohtaa koulutuksessa eikä paraatipuheissa.
Yleinen asevelvollisuus antaa
meille mahdollisuuden kansalaisia velvoittavasti hyödyntää tarvittaessa kansakunnan kaikkia henkisiä ja fyysisiä
voimavaroja. Näin yleinen asevelvollisuus on joustava ja käyttökelpoinen
työkalu myös laajan turvallisuuskäsitteen mukaisten moninaisten uhkien
torjunnassa. Laaja turvallisuuskäsitys ja varautuminen erilaisiin uhkiin
antaa yhteiskunnallemme, mikäli niin
halutaan, perusteita myös yleisen asevelvollisuuden laajentamiseksi sukupuolineutraaliksi järjestelmäksi.

Suomalaiset reserviläiset ovat hyvin harjoitelleita sotilaita, mutta
samalla myös eri alojen moniosaajia.
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osalta jopa lähemmäs 20 vuotta. Eli, jos
teemme radikaaleja muutoksia, mutta
haluamme silti varmistaa puolustuksemme uskottavuuden, meidän tulisi
osata arvioida oikein kansainvälinen
poliittinen ja sotilaallinen kehitys 20
vuotta eteenpäin. Tämä ei tietenkään
ole mahdollista.

Helppo luopua,
mutta vaikea palata
Yhtä vaikeaa, kuin on arvioida kauas
ulottuvia kehitystrendejä, on vaihtaa
valittua puolustusdoktriinia mahdollisessa muuttuvassa tilanteessa.
Ensinnäkin aseet, varusteet ja muut
puolustusjärjestelmät on hankittava
jo ”hyvän sään” aikana, sillä näiden
hankinta mahdollisessa kiristyvässä
kansainvälisessä tilanteessa on ollut ja
tulee varastojen pienentyessä olemaan
yhä hankalampaa ja samalla kalliimpaa. Ammattiarmeijoilla ei ole antaa
tai myydä ylimääräistä materiaalia ja
kalustoa. Myöskään kaluston tärkeää
yhteensopivuutta olemassa oleviin järjestelmiin ei voida pikatilanteissa taata.
Tästä syystä hankinnat mahdollista
joustavaa asevelvollisuusjärjestelmää
varten jouduttaisiin joka tapauksessa
toteuttamaan jo etukäteen eikä tämän
toimintalinjan valinta toisi täten merkittäviä hankintasäästöjä nykyiseen
järjestelmäämme verrattuna.
Sotilaallisen jännityksen lisääntyessä olisi myös poliittisesti vaikeaa
tehdä radikaaleja puolustuskykyä lisääviä päätöksiä. Näin saattaisi päätös
siirtymisestä takaisin yleiseen asevelvollisuusjärjestelmään olla jännitystä
alueellisesti lisäävä tekijä ja toimenpiteellä olisi haluttua päinvastainen
vaikutus. Tämä problematiikka tulee
erittäin hyvin esiin Ruotsin toimissa
ennen toista maailmansotaa.
Yht’äkkinen alokkaiden kouluttaminen sotilaiksi lähes tyhjästä olisi
myös käytännön tasolla ylivoimainen
ongelma. Kuka, miten, millä ja missä
koulutettaisiin suuri määrä uusia asevelvollisia, jotka muuttuneessa tilanteessa olisi pakko kouluttaa. Kun
samaan aikaan sotilaallinen jännitys
lisääntyisi ympäristössä, sitoutuisivat
käytettävissä olevat, suhteellisen vähäiset määrät ammattilaisia ja mahdollisia
vapaaehtoisia olemassa oleviin joukkokokoonpanoihin sekä voimannäyt-
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Kutsunnat Joroisissa 2009. Edessä vähän yli kuusi kuukautta palvellut varusmies.
töharjoituksiin. Heillä ei olisi aikaa
kouluttaa muita kuin omia alaisiaan.
Näin alokkaiden koulutus jäisi ammattitaidottomien tehtäväksi.
Asevelvollisten kouluttaminen
tehokkaiksi sotilaiksi on meillä onnistunut monien kotimaisten ja kansainvälisten mittareiden mukaan
erinomaisesti. Valitettavan monessa
valtiossa tämä tehtävä koetaan mahdottomaksi. Syynä on usein eri maiden
asevoimien kehittymätön koulutuskulttuuri ja koulutettavien huono
motivaatio sekä asevoimien huono
maine tehottomana organisaationa.
Tämä koskee erityisesti uusia Natovaltioita. Yhä lyhentyvät palvelusajat
ovat myös vähentämässä koulutuksen
uskottavuutta varsinkin, kun useissa
asevoimissa oli kylmän sodan aikana
ja vielä sen jälkeenkin selvästi meidän
järjestelmäämme pidemmät palvelusajat. Meillä muutos on tässäkin suhteessa ollut hallittua. Hyvää perintöä
ei ole hukattu. Koulutustaito on meillä
edelleenkin olennainen osa johtajien
koulutusta.

Asevelvolliset
ja kriisinhallinta
Erityisesti nykyhetkeen vaikuttava, yleistä asevelvollisuutta vastaan
kääntynyt syy on ammattimaisen uskottavuuden korostuminen Afganistanin tyyppisissä äärettömän vaativissa
kriisinhallintaoperaatioissa. Kyse on
mielestäni kuitenkin ennen kaikkea
median kautta saaduista mielikuvista. Media näyttää eri operaatioissa
viimeisen päälle varustettua erikoisjoukkojen sotilasta ja seuraavaksi juuri
palveluksensa aloittanutta alokasta. Ero
on melkoinen. Kun tähän vielä lisätään
uutisointi varusmiesikäluokkiemme
kunnon huonontumista ja runsaista keskeyttämisistä, syntyy tietämättömälle
helposti mielikuva nykyaikaisen sodankäynnin vaatimusten ja asevelvollisen
kykyjen kohtaamattomuudesta. Perinteinen asevelvollisuus saattaa vaikuttaa
mahdottomalta, tehottomalta ja ehkäpä
eettisesti arveluttavaltakin.
Meille sotilaille asia on kristallinselvä. Suomalaiset reserviläiset ovat
täysiä ammattisotilaita palvellessaan
eri operaatioissa. Heitä on tuiki mah21

dotonta erottaa puolustusvoimien palveluksessa olevista. He ovat saaneet
perusteellisen, lähes poikkeuksetta
vuoden pituisen varusmieskoulutuksen,
vähintään parin viikon operaatiokohtaisen lisäkoulutuksen ja heillä on paljon
siviiliosaamista erinomaisen, vapaaehtoisuudesta kumpuavan motivaation
lisäksi. Usein he ovat palvelleet jo aikaisemmin vastaavissa tehtävissä. Mistään operaatiosta ei ole tullut valituksia
suomalaisten ammattitaidottomuudesta - päinvastoin. Reservin osaamista
tullaan tarvitsemaan jatkossakin kriisinhallintatehtäviin lähetettävissä
joukoissamme. Asevelvollisuudesta
on tässäkin asiassa vain etua; se antaa
Suomelle runsaasti lisäresursseja luvattujen joukko- tai tehtäväkiintiöiden
täyttöön.
Haasteena puolustusvoimissa on
saada tuotua suurelle yleisölle kuva
osaavista, ammattitaitoisista asevelvollisista. Varusmiesten ja reserviläisten
osaamista tulisi näyttää ja siitä tiedottaa
varusmiespalveluksen loppuvaiheessa
ja kertausharjoituksissa. Ammattisotilas ja ammattitaito kyllä yhdistetään,
mutta myös asevelvolliset varusmie-
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Kriisinhallintatehtävissä suomalainen asevelvollinen armeija on osoittanut korkean tasonsa.
het ja ennen kaikkea reserviläiset ovat
ammattilaisia omissa sotilastehtävissään, johon heidät on monipuolisesti
koulutettu.
Tämän päivän sodan ajan joukkojemme reserviläisistä noin puolet
on palvellut vuoden varusmiehenä
ja osittain osallistunut myös kertausharjoituksiin. He ovat hyvin harjoitelleita sotilaita, mutta samalla myös
moniosaajia. He ovat oppineet monia
asioita harrastaessaan, opiskellessaan
ja työtä tehdessään. Reservistä löytyvät joka alan huiput; parhaat ampujat,
parhaat suunnistajat, parhaat hiihtäjät,
parhaat autonkuljettajat, parhaat rakentajat, parhaat kokit, parhaat atk-osaajat,
parhaat logistiikan osaajat, parhaat
lääkärit, parhaat toimittajat jne. jne.
Kaikki ne erikoisosaajat, joita nykyaikainen armeija tarvitsee.
Eräiden eliitti- ja erikoisjoukkojen
sotilaskoulutus vaatii tietenkin useamman vuoden koulutuksen. Näiden joukkojen runkohenkilöstön on myös meillä
oltava ammattisotilaita, mutta kovin
kauaksi taidoiltaan eivät jää erikoisjoukoissamme koulutetut reserviläiset
kuten laskuvarjojääkärit, erikoisjää-
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kärit tai sukeltajat. Kun taas vaikkapa
tykkimies tykillä tietää, että muutaman
vuoden lisäpanostus koulutukseen ei
tuo sanottavasti lisäarvoa oman tehtävän osaamiseen.

Kontrolli ja
kustannustehokkuus
Yleinen asevelvollisuus on meillä
Suomessa niin vanha ja itsestään selvä
instituutio, että emme aina huomaa
kuinka hyvin, ilman laajaa virallista
kontrollijärjestelmää, puolustusvoimien toiminta tulee valvottua. Asevelvollisuusarmeija tiedottaa koko ajan, kun
aina uudet varusmiespolvet kertovat
omia tarinoitaan omaisilleen ja tuttavilleen. Suomessa ystävät ja lähiomaiset
ovat ylpeitä omasta varusmiehestään.
Tämä tulee hienolla tavalla esiin valatilaisuuksissa, joita useat kymmenet
tuhannet omaiset tulevat vuosittain
seuraamaan. Ammattiarmeijassa jäisi
asevoimista tietoa saavien kansalaisten joukko kovin pieneksi ja armeija
etääntyisi tavallisesta kansasta kovin
nopeasti. Tällä taas olisi varmasti
22

maanpuolustustahtoa laskeva vaikutus.
Mikäli Suomessa luovuttaisiin yleisestä asevelvollisuudesta, kykenisimme eri laskelmien mukaan perustamaan
suurimmillaan noin 30 000 - 40 000
ammattisotilaan vahvuiset asevoimat
eli noin 10%:a nykyisestä sodan ajan
joukkojemme vahvuudesta. Tälläkin
alueelliseen puolustukseemme aivan
liian pienellä määrällä olisivat pelkät
palkkakustannukset nykyiseen verrattuna yli kaksinkertaiset.
Ammattilaisuuteen on lisäksi sisään
rakennettuna ainakin kaksi muuta
kustannusongelmaa; eläkekertymät
ja ylimääräiset palkkakustannukset.
Varusmiespalveluksesta ei kerry eläkekustannuksia, mutta ammattilaisille
kertyisi. Ammattisotilaiden harjoittelu
tulisi erittäin kalliiksi, koska haittatöistä ja sotaharjoituksista maksetaan
huomattavat lisäkorvaukset. Tästä
syystä varusmiehillä ja reserviläisillä
yleiset, yli yön kestävät maastoharjoitukset jäisivät ammattiarmeijassa
pakosta huomattavan vähäisiksi. Karkeana esimerkkinä voidaan todeta,
että viikon pituisen puolustusvoimien
pääsotaharjoituksen pitäminen edellä

artikkelit
mainitun suuruiselle ammattiarmeijalle
maksaisi pelkkinä sotaharjoituskorvauksina ja päivärahoina enemmän kuin
koko asevelvollisuusarmeijamme harjoittelu vuosittain. BKT:ta tämä kyllä
lisäisi, kun puolustusmäärärahat vierisivät palkkapottiin.
Yleisen asevelvollisuuden vastustajat käyttävät usein perusteluna sitä, että
asevelvolliset eivät ole työelämän tai
yhteiskunnan muussa käytössä, mistä
aiheutuu lisää kustannuksia. Tämä
pitää tietysti täysin paikkansa. Mutta
ongelma ei muutu mihinkään ammattiarmeijassa, päinvastoin. Edellä mainitun vahvuinen ammattiarmeija poistaisi
työmarkkinoilta nykyiseen verrattuna
20 000 - 30 000 pääosin miespuolista
työntekijää. Määrä olisi selvästi suurempi kuin nykyinen päivittäinen varusmiesvahvuus.

Lopuksi
En tässä artikkelissa käsitellyt tarkemmin vapaaehtoisuuden vaihtoehtoa.
Siinä vaihtoehdossa on niin paljon liikkuvia osia, että luotettavan arvion tekeminen on tässä vaiheessa mahdotonta.
Ruotsin muutos antaa siihen joitain
perusteita, mutta vasta vuosien päästä.
Yhteiskunnallisesti näyttää valitettavasti siltä, että halukkuus talkoisiin tai
muuhun vapaaehtoisuustyöhön tuntuisi
pikemmin vähenevän kuin kasvavan.
Myöskään sodan ajan joukkojemme määrää ja määrän tarvetta en tässä
kirjoituksessa ole syvemmin käsitellyt.
Ympäristöömme suhteutettu uskottava
puolustus on meille jatkossakin kokonaisuutta ohjaava lähtökohta ja siinä
joukkojemme määrä on tärkeä puolustusjärjestelmämme perusta. Tässä kon-

tekstissa asevelvollisuuden kritiikissä
usein esille tuleva yksilötason vapaus
ja tasa-arvo ovat sekundäärisiä tekijöitä niin valtion kuin kansalaistenkin
turvallisuustarpeiden rinnalla.
Yleinen asevelvollisuus on meillä
perinteinen, hyväksi todettu ja laajasti
hyväksytty malli. Asevelvollisuus on
oikein hoidettuna tulevaisuudessakin
meille suomalaisille ylivoimaisen
hyvä järjestelmä. Merkittävin perusta
sen säilyttämiselle on tehokkuus sotilasorganisaationa, mutta samalla myös
joustava käytettävyys eri uhkamalleja
vastaan. Se sitoo kansakuntaa ja lähentää sukupolvia, se lisää erityisesti nuorten miesten yhteisöllisyyttä ja parantaa
heidän kuntoaan. Asevelvollisuus myös
vahvistaa kansakunnan yleistä kriisinsietokykyä niin yksilön kuin yhteisön
tasolla.
Meidän tulee kuitenkin kehittää
asevelvollisuuden suorittamisen sisältöä jatkuvasti. Ilman kehittämistoimenpiteitä sen suosio tulee varmuudella
nopeasti laskemaan. Tekemistä riittää
joka taholla. Siilasmaan työryhmän
tulevia ehdotuksia on jalkautettava.
Meidän on nykyistä paremmin ja kannustavammalla tavalla osattava hallinnoida koko asevelvollisuusprosessia
kutsunnoista kuusikymppiseksi. Tärkeintä tässä on tehokas ja täysipainoinen, mutta samalla rehti ja kannustava
varusmies- ja reserviläiskoulutus sekä
nousujohtoinen ura myös reserviläisenä.
Nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän perusta on Suomessa vahva, tukeehan niin yleinen kuin poliittinenkin
mielipide yleisen asevelvollisuuden
jatkumoa. Haasteet jatkosta tulevat
kuitenkin entistä voimakkaampina
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eteemme varmuudella jo tämän vuosikymmenen aikana. Upseerin tehtävänä
on olla valmiina haasteisiin.
Otsikon kysymykseen asevelvollisuuden vaihtoehdosta voidaan yhteenvetona todeta, että vaihtoehtoja
on tietenkin olemassa, mutta ne ovat
selvästi kalliimpia ja vähemmän tehokkaita.
Kenraalimajuri Jukka Pennanen toimii
Itä-Suomen Sotilasläänin komentajana. 
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Nuorison
maanpuolustustahto
2010

Kuva Puolustusvoimat.

Teksti: Sampo Terho

Pääesikunnan viestintäosasto on viimeisen vuoden aikana
teettänyt kaksi tutkimusta 15 - 19-vuotiaiden nuorten
maanpuolustustahdosta. Tarkoituksena oli tavoittaa
pääasiassa varusmiespalvelusta vielä suorittamattomat
nuoret, ja kartoittaa heidän henkilökohtaista
sitoutumistaan isänmaan puolustamiseen. Tutkimuksen
perusteella nuorison maanpuolustustahto näyttäisi olevan
yllättävänkin hyvällä tasolla.
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E

nsimmäinen kysely suoritettiin
vuosi sitten syksyllä, ja prosessi
tapahtui kokonaan internetissä.
Vapaaehtoisten vastaajien löytämiseksi ostettiin IRC-Gallerialta (erityisesti
nuorison suosima, Facebookia muistuttava nettipalvelu) miljoona näyttökertaa kahdelle mainokselle, joissa
kehotettiin vastaamaan maanpuolustuskyselyyn. Jokainen mainoksia klikannut nuori sinkoutui suoraan kyselyn
omille sivuille, jotka puolestaan oli rakennettu Digium Oy:n ohjelmistolla ja
palvelimelle.
Jälkimmäinen kysely suoritettiin
toukokuussa 2010 ja siinä turvauduttiin perinteiseen puhelinkyselyyn,
jonka suoritti Taloustutkimus Oy.
Uuden tutkimuksen tarkoitus oli paitsi
tietenkin selvittää nuorison maanpuolustustahdon kehitystä, myös tuottaa
vertailukelpoista tietoa edellisvuoden
nettikyselyn rinnalle, jonka luotettavuuden arvioinnille ei ollut aiempaa
vertailupohjaa.
Puhelinkyselyn otos oli 530 henkilöä, joista 255 naista ja 275 miestä.
Taustakysymyksissä kysyttiin lisäksi
vastaajien asuinpaikkaa, mikä mahdollisti vastausten vertailun akselilla
Uusimaa, Länsi-Suomi, Itä-Suomi,
Pohjois-Suomi. Lopuksi kysyttiin vastaajien mahdollista opiskelua, joissa
vaihtoehtoina olivat lukio, ammattikoulu, muu, ei opiskele. Kyselyn virhemarginaali on Taloustutkimuksen
mukaan 4 %.
Nettikyselyn itseohjautuva otos oli
lopulta 715 henkilöä, joista poikia 71
% ja tyttöjä 29 %. Noin 5 % vastaajista
oli jo suorittanut asepalveluksen, loput
95 % ei ollut. Mielenkiintoista oli, että
vaikka mainosbannerien näyttökerrat
olivat suhteellisen tasalukuiset, leijonalla varustettu banneri keräsi noin
kolme kertaa enemmän klikkauksia
kuin järvimaisemalla koristettu. Noin
30 prosenttia mainoksia klikanneista
nuorista luopui kyselyyn vastaamisesta
kesken, joten kysely ei olisi voinut olla
ainakaan pitempi.

Kyselyiden tulokset
Kysely oli sisällöltään sama molempina vuosina, sisältäen 15 kysymystä
tai väittämää, joista kaikkiin viimeistä
lukuun ottamatta vastattiin ”kyllä” tai
”ei”. Nuorille ei tarjottu mahdollisuut-

Keskeiset havainnot

Sampo Terho
ta vastata ”En osaa sanoa”, mutta siitä
huolimatta puhelinkyselyssä keskimäärin 4,4 % vastaajista päätyi vastaamaan
kussakin kysymyksessä näin. Alla on
rinnakkain taulukoituina esitetty viime
vuoden ja tämän vuoden kyselyn tulokset.
Kysymys/väittämä

2009 nettikysely
kyllä/ei
joutua 74%/26%

1. Suomi voi nykymaailmassakin
sotaan
2. Olisin valmis tarvittaessa korottamaan
puolustusvoimien rahoitusta, vaikka se
vähentäisi omia rahojani ja hyvinvointiani
3. Jos Suomeen hyökätään, olisin valmis
puolustamaan maatani, vaikka tulos näyttäisi
epävarmalta
4. Suorittaisin asepalveluksen, vaikka se olisi
täysin vapaaehtoista
5. Suomalaisessa elämäntavassa ei ole
mitään erikoista, joten sen vaihtuminen
johonkin toiseen ei paljoa vaikuttaisi minuun
6. Olisin valmis taistelemaan ihmisoikeuksien
ja kansainvälisen rauhan puolesta Suomen
ulkopuolellakin
7. Suomen itsenäisyys on niin tärkeä asia,
että vaarantaisin vaikka henkeni sen puolesta
8.
Varusmiespalveluksen
pitäisi
olla
pakollinen myös naisille
9. Miesten asepalvelus pitäisi muuttaa
vapaaehtoiseksi
10. Aseellisen varusmiespalveluksen sijaan
pitäisi olla mahdollista suorittaa myös aseeton
palvelus
turvallisuusalalla,
kuten
pelastuslaitoksessa
11.
Seuraan
maanpuolustuskeskustelua
uutisissa, lehdissä tai netissä
12. Pidän sotilas- ja marssimusiikista
13. Jos Suomeen hyökätään, pyrkisin
poistumaan maasta
14. Pitäisikö Suomen liittyä Natoon
15. Mikä Suomessa on puolustamisen
arvoista (tähän listattu kolme eniten
kannatettua asiaa)
Vuosien 2009 ja 2010 vastaukset.

25

Tärkeimpiä kyselyjen havaintoja oli,
ettei puolustusvoimien olemassaolon
perusteleminen ole nykynuorillekaan
suinkaan toivotonta. Suurin osa nuorista uskoo, että Suomi voi nykymaailmassakin joutua sotaan. Tämä saattaa
kertoa siitä, että myös nuorten mielissä
sodankuva on laajentunut, ja vaikkei
ehkä uutta talvisotaa välttämättä odotetakaan, niin elokuvista ja uutisista
tuttuja eritasoisia konflikteja pidetään
realistisina.
Molemmissa kyselyissä enemmistö
kutsuntaikäisistä nuorista myös kannatti asevelvollisuutta, oli valmiita puolustamaan maataan epävarmoissakin
oloissa, ja ilmoitti olevansa valmiita
jopa vaarantamaan henkensä Suomen
itsenäisyyden puolesta.
Toisaalta mielenkiintoinen huomio
on, että molemmissa kyselyissä nuoret
suhtautuivat paljon nihkeämmin puolustusvoimien määrärahojen nostamiseen hyvinvointinsa kustannuksella
kuin edes henkensä vaarantamiseen
maanpuolustuksen hyväksi. Ilmeisesti
viikkoraha tai opintotuki on monille
2010 puhelinkysely
kyllä/ei/eos
62%/35%/3%

43%/57%

52%/43%/5%

73%/27%

80%/17%/3%

54%/46%

54%/42%/4

21%/79%

28%/66%/7%

45%/55%

59%/37%/4%

62%/38%

63%/32%/5%

16%/84%

15%/82%/2%

36%/64%

30%/66%/3%

65%/35%

79%/17%/4%

42%/58%

48%/51%/2%

31%/69%
32%/68%

21%/76%/3%
28%/67%/5%

29%/71%

Itsenäisyys, suomalainen elämäntapa ja
perinteet, hyvinvointivaltio

20%/69%/12%

Henkilökohtainen turvallisuus, kansalaisoikeudet, hyvinvointivaltio
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myönteisemmin.
Puhelinkyselystä ilmeni lisäksi, että
ammattikoululaiset ja pohjoissuomalaiset olivat maanpuolustustahtoisempia
kuin lukiolaiset ja uusimaalaiset. Kyselytulos istuu siis sujuvasti stereotypiaan, että kiihkeät sotahullut löytyvät
pohjoisen kouluttamattomista miehistä, ja maanpuolustustahdon kannalta
parantumattomin tapaus taas on eteläsuomalainen naispuolinen korkeakouluopiskelija.
Lukiolaisten ja tyttöjen mielipiteet
seuraavat monessa kohdassa toisiaan,
mikä selittyy osittain sillä, että lukioopiskelijoista 57 % on tyttöjä. Vastaavasti ammattikoululaisista 53 % on
poikia.
Nettikyselystä pystyttiin vastaavasti suodattamaan vertailu, joka
osoitti että puolustusvoimien asioita
seuraavat nuoret suhtautuivat esitettyihin kysymyksiin kautta linjan muita
myönteisemmin. Joko asiatieto siis
lisää myönteisyyttä puolustusvoimia
kohtaan, tai vaihtoehtoisesti myönteisyys saa hakemaan tietoa.
Viimeinen – ja siis ainoa monivalintainen – kysymys oli mahdoton
toteuttaa netissä ja puhelimitse täysin
samassa muodossa, mutta kysymyksessä kartoitettiin molemmilla kerroilla

valmiiden vaihtoehtojen kautta mitä
nuoret pitävät Suomessa puolustamisen
arvoisena. Vaihtoehdot olivat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itsenäisyys
Hyvinvointivaltio
Kansalaisoikeudet
Lippu
Korkea elintaso ja palkat
Kansallislaulu
Kulttuuri
Kristinusko
Luonto
Henkilökohtainen turvallisuus
Suomalainen elämäntapa ja perinteet

Nettikyselyssä selvästi suosituimmat vaihtoehdot olivat ”Itsenäisyys” ja
”Suomalainen elämäntapa ja perinteet”,
joiden jälkeen melko pitkällä marginaalilla tulivat materialistisemmat ”Hyvinvointivaltio” ja ”Korkea elintaso ja
palkat”.
Puhelinkyselyssä saatiin hieman
erilaisella menetelmällä kärkinelikoksi ”Henkilökohtainen turvallisuus”,
”Kansalaisoikeudet”, ”Hyvinvointivaltio” ja ”Itsenäisyys”. Huomattavaa
on, että kaikissa yhdessätoista kohdassa
selkeä enemmistö vastaajista piti mainitun asian puolustamista joko erittäin- tai vähintäänkin melko tärkeänä,
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henkeäkin kalliimpi.
Tyttöjen vastauksiin sisältyi joitakin erikoisuuksia, joista räikein toistui yllättäen molemmissa kyselyissä.
Vuoden 2009 nettikyselyssä tytöistä
peräti 38 % väitti suorittavansa asepalveluksen vapaaehtoisesti. Koska
nettikyselyssä otos oli itseohjautuva,
voitiin vastauksen perusteella olettaa
hyvin poikkeuksellisen joukon vastanneen kyselyyn. Kuitenkin ilmiö sai tänä
vuonna jatkoa, kun puhelinkyselyssä
33 % valikoidun otoksen tytöistä väitti
suorittavansa vapaaehtoisen asepalveluksen. Koska suorittavien todellinen
prosentti on vain murto-osa tästä,
täytynee olettaa, että kysymys on ymmärretty jotenkin väärin – ehkä niin,
että siihen kumminkin vastataan vain
poikien puolesta.
Molemmista kyselyistä ilmeni
johdonmukaisena piirteenä, että pojat
ovat perinteisessä mielessä maanpuolustustahtoisempia kuin tytöt, mikä
näkyi niin kysymyksissä henkilökohtaisesta sitoutumisesta kuin määrärahojen korottamisesta. Sekä netti- että
puhelinkyselyssä peräti 43 % tytöistä
ilmoitti myös pyrkivänsä poistumaan
maasta, jos Suomeen hyökättäisiin. Ainoastaan kysymykseen kansainvälisistä
operaatioista tytöt suhtautuivat poikia

Nuorisokulttuuri on näennäisesti kaukana sotilaskulttuurista.
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Yleisöä, joukossa runsaasti nuorisoa, seuraamassa Kaartin Jääkärirykmentin vala- ja vakuutustilaisuutta
Tikkurilassa vuonna 2009.
eli Suomessa selvästi koettiin olevan
paljon puolustamisen arvoista.
Tytöt pitivät poikia tärkeämpänä
kohtia hyvinvointivaltio, kansalaisoikeudet, kulttuuri, kristinusko, luonto,
ja henkilökohtainen turvallisuus. Vastaavasti pojat arvostivat tyttöjä enemmän kohtia itsenäisyys, lippu, korkea
elintaso ja palkat, kansallislaulu, sekä
suomalainen elämäntapa ja perinteet.
Vastaukset kertonevat tyttöjen perinteisesti pehmeämmistä ja poikien kovemmista arvoista.
Kokonaisuutena viimeisestä kysymyksestä on pääteltävissä, että
maanpuolustustahto on korkeampaa
maallisten ja melko konkreettisten,
kuin aatteellisten tai ihanteellisten
arvojen suhteen. Pelkkään lippuun
tai kansallislauluun pohjautuvalla ns.
”hurraa-isänmaallisuudella”, ei näytä
olevan suurta kysyntää.

Yhteenveto
Hajontaa viime vuoden nettikyselyn
ja tämän vuoden puhelinkyselyn vastausten välillä on jonkin verran, mutta
huomattavaa on se, etteivät erot ole

johdonmukaisesti puolustusvoimien
puolesta tai vastaan. Mikään ei siis
viittaa siihen, että nettikyselyyn olisi
hakeutunut erityisen maanpuolustusintoinen osa nuorisoa. Vastoin ennakkoodotuksia saimme puhelinkyselyn
kautta jopa puolustusvoimien kannalta
myönteisempiä vastauksia.
Jatkoa ajatellen netti on monessa
mielessä varteenotettava ja käytännöllinen vaihtoehto kyselytutkimuksia
suoritettaessa, mutta otoksen tuntemattomuuden takia asiantuntijat kuitenkin
pitävät sitä edelleen epäluotettavana
perinteiseen puhelinkyselyyn verrattuna. Toisaalta puhelinkyselyn heikkoudeksi voi ajatella, että elävälle
ihmiselle vastaaminen saattaa kuitenkin ohjata mielipiteitä kohti yhteiskunnan normeja enemmän kuin täysin
anonyymi nettikaavake.
Kahden kyselyn raportointia ja vastausten kehityksen seuraamista varten
tehtiin joitakin laskelmia, jotka kokoavat tulokset mahdollisimman tiiviisti yhteen. Mitään tieteellistä mittaria
maanpuolustustahdosta lienee mahdotonta luoda, joten on tyydyttävä lähinnä
suuntaa antaviin lukuihin nuorten mie27

lipideilmaston tilasta ja kehityksestä.
Aluksi tiivistettiin vastaukset,
jotka voidaan tulkita maanpuolustusta kohtaan osoitetun asennoitumisen
kannalta myönteisiksi tai kielteisiksi.
Tulokseksi saatiin, että myönteisyys
maanpuolustusta kohtaan on nuorison
parissa selvästi yleisempää kuin kielteisyys, ja vuonna 2010 tulos erottuu
vielä edellisvuottakin vahvemmin.
Poikien vastauksista taas ilmenee, että
molemmissa kyselyissä heidän suhtautumisensa asevelvollisuuteen oli kohtuullisen myönteistä, puhelinkyselyssä
jopa yli 70% luokkaa.
Sekä viime vuoden että tämän
vuoden kyselyjen perusteella nuorison
maanpuolustustahto näyttäisi kaikkiaan
siis olevan yllättävänkin hyvällä tasolla, erityisesti kun otetaan huomioon
kaikkien velvollisuuksien epämuodikkuus ja nuorisokulttuurin näennäinen
kaukaisuus sotilaskulttuurista.
FM Sampo Terho toimii mediatutkijana Maanpuolustuskorkeakoululla. 
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Jääkärieversti
Eino Rafael Koskimies
Teksti: Hannu Särkiö

Jääkärieversti Eino Koskimies oli Etelä-Hämeessä
tunnettu ja laajalti arvostettu upseeri. Hän oli
talvisodassa menestynyt divisioonan komentaja.
Jatkosodan alussa VI Armeijakunnan komentaja,
kenraalimajuri Paavo Talvela erotti Koskimiehen
5. Divisioonan komentajan tehtävästä Korpiselän
läpimurtotaistelun yhteydessä.Ylipäällikkö,
sotamarsalkka Mannerheim ei hyväksynyt Talvelan omin
päin tekemiä erottamiseen liittyneitä toimenpiteitä.

E

ino Rafael Forsman syntyi
31.3.1892 Helsingissä Teollisuuskoulun rehtorin, insinööri
William Vindician Forsmanin kymmenentenä lapsena yhteensä 12 lasta käsittäneeseen sisarussarjaan. Sukunimi
suomennettiin vuonna 1931 Koskimieheksi. Eino Koskimies kuoli vuonna
1975.

Forsman -suku
Tässä yhteydessä on tuskin tarpeen tai
mahdollistakaan selostaa edes pääkohdin laajaa Forsman- Koskimies sukua,
jonka Ilmajoen sukuhaaraan Eino Forsman kuului. Sukututkimuksesta kiinnostuneille todettakoon, että vuonna 1945
on ilmestynyt Axel von Bonsdorffin
toimittamana ”Estlander- ja Forsman suvut jälkeläisineen, kuvioitu luettelo”.
Varhaisemmista kyseessä olevan suvun
kuvauksista mainittakoon Juho Koskimiehen toimittama ”Juhana Pietarinpoika
Forsman, 250-vuotinen muisto”.
Suvun kantaisä oli Juhani Pietarinpoika, (Johan Persson) Forsman, (s.1626
Ruotsin Nordmalingissa, k.1683 Kajaanissa). Hänet nimitettiin 1675 Oulun
linnan päälliköksi ja kuutta vuotta myöhemmin Kajaanin linnan päälliköksi,
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missä tehtävässä ollessaan hän samanaikaisesti toimi Kajaanin pormestarina.
Tästä lähinnä pappissuvusta nousi lukuisia oppineita miehiä.
Esimerkkeinä virkamiehinä korkeissa tehtävissä toimineista Forsmaneista
1800- 1900-luvuilta voidaan mainita
Vaasan Hovioikeuden presidentti William Forsman, Viipurin Hovioikeuden
presidentti Paul Forsman ja Kuopion,
sittemmin Oulun piispa Juho Rudolf
Koskimies. Tämän päivän merkittävissä
tehtävissä vaikuttavista sanottuun sukuun
kuuluvista voidaan esimerkkinä mainita
kenraaliluutnantti Ilkka Aspara, maavoimapäällikkö. Kuvatkoon tämä jääkärieversti Eino Forsmanin sukuympäristöä.

Jääkärinä Saksassa
ja Latviassa
Eino Forsman kirjoitti ylioppilaaksi
1911, aloitti opinnot Teknillisessä korkeakoulussa sen Koneenrakennusosastolla ja suoritti diplomi-insinöörin tutkinnon
yleisen osan 1915. Hän kuitenkin keskeytti opintonsa liittyäkseen Saksaan sotilaskoulutusta hakemaan lähteneeseen
joukkoon maaliskuussa 1915. Näin hän
lukeutui siihen 189 miestä käsittäneeseen, Pfadfinder Kursus- nimellä tunnet28

Hannu Särkiö
tuun jääkäreiden etu- ja ydinjoukkoon,
joka saapui Lockstedtin leiriin helmimaaliskuun 1915 aikana. Myöhemmin
kesällä kurssi laajennettiin vahvennetuksi
jääkäripataljoonaksi, joka kasvoi enimmillään noin 2000 miestä käsittäväksi
joukko-osastoksi.
Toukokuussa 1916 pataljoona lähetettiin rintamalle saamaan sotakokemusta. Pataljoonan Pioneerikomppaniassa
Forsman osallistui taisteluihin Saksan
itärintamalla Misse-joella, Riianlahdella,
Schmardenissa ja Aa-joella. Ansioistaan
hänelle myönnettiin Preussin Rautaristi
2. luokka ja ylennettiin myöhemmin Zugführeriksi, suunnilleen joukkueenjohtajaa
vastaavaan pataljoonan sisäiseen sotilasarvoon. Näin Eino Forsman lukeutui
siihen noin 50:n (3,5 % kaikista) jääkärin
valikoituun ryhmään, jotka pataljoonan
koko vahvuudesta ylennettiin upseerintehtäviä vastaaviin sotilasarvoihin. Nämä
olivat vain joukko-osaston omassa piirissä virallisesti tunnustettuja sotilasarvoja.

Kuitenkin taisteluissa kunnostautumisen
tai muiden palvelusansioiden perusteella
myönnettyinä ja huolella harkittuina ne
kuvastelivat melko luotettavasti asianomaisten sotilaallista kyvykkyyttä ja
käytettävyyttä. Samalla ne olivat, tietyin
rajoituksin, ennusteena asianomaisten
menestymisestä tulevalla sotilasurallaan.
Ekkau-Kekkaun taisteluihin liittyen
Forsman osallistui heinäkuussa 1916 tiedustelupartioretkelle, jossa oli mukana
suomalaisia jääkäreitä pataljoonan Pioneerikomppaniasta ja 1. Komppaniasta,
johtajina jääkäreiden vanhin Friedel Jacobson, Eino Forsman sekä Sten Holm.
Hankituilla tiedoilla oli Mitaun Ryhmän
esikunnalle tuntuva arvo.
Vuonna 1917 Forsman suoritti Libaussa järjestetyn sotakoulun A-kurssin.

Kalevankangas
Forsman palasi jääkärien pääjoukon
mukana kapteeniksi ylennettynä Vaasaan
25. helmikuuta 1918. Hänet komennettiin
maan vapautusarmeijaan 2. Jääkärirykmentin 4. Jääkäripataljoonan 2. Komppanian päälliköksi. Tässä tehtävässä hän
osallistui Tampereen taisteluihin ja haavoittui ”verisenä kiirastorstaina ” 28.3.
Kalevankankaalla. Samana päivänä 2.
Jääkärirykmentti menetti kaatuneina 28
Jääkäripataljoona 27:n entistä jääkäriä.
Lukuisasti jääkäreitä samoin kuin muita
miehistön jäseniä haavoittui. Kaikkiaan
2. Jääkärirykmentti joutui sodan kuluessa poistamaan kirjoistaan 40 jääkäriä
kaatuneina, suunnilleen 30 prosenttia
saksanjääkäreistään.
Eino Forsman haavoittui Kalevankankaan taistelussa kahdesta luodista,
joista toinen tunkeutui silmän alta päähän
ja tuli korvan takaa ulos vahingoittaen
mm. sisäkorvaa, mistä aiheutui pysyviä
tasapainohäiriöitä. Toinen luoti osui sääreen ja aiheutti vähitellen sen osittaisen
surkastumisen, mikä sekin, erikoisrakenteisesta jalkineesta huolimatta, vaikeutti
liikkumista.
Sanitäärit tai ruumiinkantajat olivat
Kalevankankaalla korjanneet Forsmanin joukkosidontapaikalle, missä hänet,
kuolleeksi katsottuna, oli pantu menehtyneiden riviin, toisten tietojen mukaan
”ruumiiden kasaan”. Pään haavasta oli
vuotanut runsaasti verta, mikä pakkasessa oli jäätynyt ja lopulta tyrehdyttänyt
vuodon. Mutta Forsman oli lähellä loppuaan. --- Nyt kuitenkin kohtalo tai sallimus

puuttui peliin: Paikan ohitse kulki sattumalta jääkäri, samalla lääkäri, pfadfinder
Yrjö Salminen (passissa Sahlman). Hän
havaitsi ruumiiden joukossa jääkärinvihreän univormun ja kumartui katsomaan,
kuka jääkäreistä oli siinä löytänyt loppunsa. Hän käänsi kasvot näkyviin, tunnisti jääkäritoverinsa, löysi vielä heikon
pulssin ja toimitti potilaan jatkohoitoon.
Forsman oli näin ainakin ehdollisesti
palaamassa elävien kirjoihin. Tajuihinsa
hän tuli vasta Vaasan sotilassairaalassa,
mihin vapaussota hänen osaltaan päättyi.
16.5.1918 hän oli toipilaana seuraamassa
valkoisen armeijan marssia Helsinkiin,
Mannerheimin voitonparaatia.
Forsmanin invaliditeetti, haitta-aste,
oli virallisesti noin 20 %, mutta mahdollisesti laajempikin. Rauhanajan varuskuntapalveluksessa mainitut vammat
eivät niinkään haitanneet, mutta saattoivat vaikeuttaa ja hidastaa liikkumista
maasto-oloissa niin jalan kuin ratsain,
puhumattakaan polkupyörästä.

Monipuolinen ja
nousujohteinen
palvelusura 1920 – 30luvuilla
Vapaussotaa seuraavien kymmenen
vuoden aikana Eino Forsman toimi
useissa upseerin tehtävissä, toimistopäällikkönä Sotaministeriössä, pataljoonankomentajana Keski-Suomen
Rykmentissä, Teknillisten joukkojen
esikuntapäällikkönä ja Uudenmaan
Rykmentin komentajan viransijaisena.
Viransijaisaikana hänet siirrettiin noin
vuoden ajaksi Yleisesikuntaan teknillisen
tarkastajan toimistoon.
Sotakorkeakoulun Komentajakurssin
SKK Y l:n Forsman suoritti 1924-26.
Kesäkuussa 1928 Forsman siirrettiin
Lahteen Tampereen Rykmentin komentajaksi, mitä tehtävää hän hoiti menestyksellä nelisen vuotta. Hieman kasarmiensa
varjoissa elänyttä sotaväkeä hän halusi
avata suurelle yleisölle ja varsinkin rekryyttien omaisille. Tässä tarkoituksessa
hän järjesti juhannuksena 1929 lajissaan
koko maassa ensimmäiset omaistenpäivät Lahdessa Hennalan kasarmeilla.
”Noin 1 000 varsinaista kutsuvierasta
oli saapuvilla sekä lisäksi suuri määrä
sotilaiden täkäläisiä tuttavia. Tasavallan
presidentti ja sotaväen päällikkö lähettäneet tervehdyssähkösanomat, pää- ja
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Jääkärikapteeni Eino Forsman.
puolustusministeri henkilökohtaisesti
läsnä”, raportoi Etelä-Suomen Sanomat
27.6.1929 otsikolla ”T.R:n omaistenpäivät onnistuneet mainiosti.” Lehti julkaisi
rykmentinkomentajan puheen ja rykmentin pastorin saarnan kokonaisuudessaan
sekä selosti laajalti juhlan valmisteluja
ja ohjelmaa sekä totesi: ”Minkäänlaisia
soraääniä tai järjestyshäiriöitä ei koko
aikana sattunut, vaan kaikki sujui pienintä yksityiskohtaa myöten joustavasti,
tyynesti ja arvokkaasti. ”
Tampereen Rykmentistä Eino Koskimies (nimen suomennos 1931) komennettiin Etelä-Hämeen Sotilasläänin (3.
Sotilasmaakunta) komentajaksi, ja siitä
edelleen 1933 Kymenlaakson Sotilasläänin komentajaksi.
Sotilasarvot: Kapteeni 1918, majuri
1919, everstiluutnantti 1926, eversti
1929.

Talvisodan
divisioonan komentaja
Talvisodassa jääkärieversti Koskimies
komensi 11.Divisioonaa, jonka numero
myöhemmin muutettiin 2. Divisioonaksi.
Se oli muodostettu lähinnä etelähämäläisistä ja kymenlaaksolaisista. Kesä-heinäkuussa 1938 Koskimies oli johtanut
Kymenlaaksossa muun muassa Utin alueella suurehkoa ja lajissaan merkittävää
kertausharjoitusta.
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11.Divisioonan komentaja eversti Koskimies tarkastaa puolustusvalmisteluja Muolaan kannaksella YH:n aikana.
Koskimiehen divisioona taisteli
aluksi Keski-Kkannaksella Vuoksesta
Muolaanjärvelle ulottuvalla lohkolla ja
hoiti puolustustehtävänsä päättävästi ja
luotettavasti osaksi hyvinkin kiivaissa
taisteluissa. Divisioona joutui kuitenkin
paikka paikoin luovuttamaan maastoa
joitakin kilometrejä. Yleistilanteen johdosta Koskimiehen divisioona, numeroltaan nyt 2. Divisioonaksi muuttuneena,
siirrettiin Vuokselle, missä taistelutappioiden jo harventama ja väsynyt divisioona onnistui pitämään hallussaan Vuoksen
koillisrannan sodan loppuun saakka.
Eversti Eino Koskimiestä voitaneen
pitää yhtenä talvisodan menestyneistä
divisioonan komentajista. Ylipäällikkö
Mannerheim osoitti arvostustaan myöntämällä Koskimiehelle tammenlehvän l.
luokan Vapaudenristiin talvisodan ansioista kesällä 1941.

(11.7.1941 klo 12.00 Korpiselän pitäjän
Mannervaarassa, lisäys kirjoittajan).
Siinä ei paljon lohduttanut kunniapaikka
Marskin lounaalla Mikkelissä ja prenikka (tammenlehvä VR 1:een talvisodan
ansioista) parisen viikkoa erottamisen
jälkeen. Toisen kerran hän oli pettynyt
eläkkeelle joutumiseen, ja tapaan, jolla
se toteutettiin.”
Edellä mainittu oli VI Armeijakunnan komentajan, kenraalimajuri Paavo
Talvelan toimenpide. Ansioituneen talvisodan divisioonan komentajan (samalla
jääkäri- ja sotakorkeakoulutoverinsa)
erottaminen tehtävästään taistelun ollessa vasta alkamassa oli erittäin poikkeuksellinen. Erikoislaatuinen ja samalla
ylipäällikön arvovaltaa koskettava oli
myös Talvelan toimenpide nähtävästi
omin päin määrätä eversti Ruben Lagus

5. Divisioonan komentajaksi Koskimiehen paikalle. Mannerheim oli sanonut:
”Jos minä komennan, minä myös nimitän”= määrään alaiseni komentajat tehtäviinsä. Tähän ymmärrettävästi sisältyy
myös asian kääntöpuoli: ”ja tarvittaessa
erotan tehtävistään”. Näpäytyksenä Talvelalle ylipäällikkö ei hyväksynyt hänen
tekemäänsä divisioonankomentajan ”nimitystä”. Kuitenkin vaikka Koskimies
oli jo luovuttanut Lagukselle 5. Divisioonan komentopaikassaan 11.7. klo 14,
määräsi Mannerheim tehtävään eversti
Ilmari Karhun.
Tässä ei ole tarpeen eikä mahdollista
laajemmin arvioida kaikkia niitä tekijöitä,
jotka edellä tarkasteltuun tapahtumaan
johtivat. Eversti Eino Koskimies kirjasi
tuoreeltaan kolmen päivän kuluttua käsityksensä asiasta 14.7.1941, Joensuussa
päivättyyn kahdeksanliuskaiseen muistioon. Siinä hän hillittyyn ja korrektiin
tapaan selostaa tapahtumaa ja pyrkii
vastaamaan niihin neljään ”syyhyn”
jotka kenraalimajuri Talvela oli esittänyt
perusteeksi Koskimiehen ”poistamiselle
5. Divisioonan komentajan tehtävistä”.
Ensimmäisenä kohtana ”kenraali
Talvelan listassa” on esimiehen tyytymättömyys alaisensa toimintaan: ” Ensimmäisen kerran huomasin kenraalin
olevan tyytymätön, kun en voinut ilmoittaa joukkoni olevan hyökkäysvalmis
(Korpiselän suuntaan) ennen kuin aikaisintaan 4.7. aamulla. Tuohonkin tulokseen olisimme päässeet ja pääsimmekin
marssittamalla joukot purkausasemilta
noin 35 - 40 kilometrin päivämarssein.
Kun sitten mainitsin, että kahden tällai-

Jatkosodan alkaessa eversti Koskimies
komensi Etelä-Hämeen Sotilasläänin
muodostamaa 5. Divisioonaa, joka
sittemmin kenraalimajuri Tapolan komennossa osoittautui yhdeksi koko
kenttäarmeijan parhaista divisioonista.
Koskimies siirrettiin kuitenkin 11.7.1941
toisiin tehtäviin, Päämajan Koulutus- ja
komento-osaston päälliköksi, samana
vuonna vielä Hangon Ryhmän komentajaksi ja vuonna 1942 valloitettujen alueiden sotilashallintokomentajaksi.
Koskimiehen tytär Maire Suvanto
kirjoitti 13.1.2010: ”Pahimmat pettymykset isäni uralla olivat ensiksi 5. Divisioonan komentajan paikalta erottaminen
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Jatkosota

5. Divisioonan komentaja eversti Koskimies ja everstiluutnantti von
Schrowe Jalkaväkirykmentti 23:n komentoteltalla Korpiselässä 8.7.1941.
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sen marssipäivän jälkeen tottumattomien
joukkojen tulisi saada levätä yksi vuorokausi, sanoi kenr. maj. Talvela, että: ”sinä
puhut aina levosta ja lepäämisestä, mutta
sodassa ei siihen ole aikaa.”
Edellä mainitusta Koskimiehen
muistio 14.7.1941: ”Kenraali Talvela
olisikin ehkä mieluimmin komentanut
sellaisia joukkoja, joista Jesaja sanoo:
’He juoksevat eivätkä uuvu, vaeltavat,
eivätkä väsy. (Jesaja 40:31)’. ”
11.7.41 kello 10 Koskimiehen komentama 5.Divisioona oli vallannut viimeisen vastarintapesäkkeen Korpiselän
kirkonkylän ympäriltä. Ilmoittaessaan
tilanteesta ja ottaessaan yhteyttä komentajaansa kenraalimajuri Talvelaan
määräsi viimemainittu Koskimiehen
saapumaan VI Armeijakunnan komentopaikkaan Korpiselän Mannervaaran
maastoon kello 12.00. Tällä välin Talvelalla oli mahdollisuus ilmoittaa aikomastaan divisioonankomentajan vaihdosta
Päämajaan. Se, että tekikö hän näin, ei
kirjoittajalle ole luotettavasti selvinnyt.
5. Divisioonan esikuntapäällikkö
everstiluutnantti Yrjö Seppälä (1902 84) on Sotilasaikakauslehdessä nro 6-7
/1982 laajahkossa ja selventävässä artikkelissaan ”Korpiselän läpimurto 1941”
tarkastellut ko. tapahtumia keskeiseltä
näköalapaikalta. Hänen sympatiansa ovat
Koskimiehen puolella, ” joka oli 5. Divisioonallaan tehnyt Suomen Armeijan
ensimmäisen onnistuneen läpimurron”.
Esikuntapäällikkö Yrjö Seppälä jatkaa:
”Missä suhteessa 5. Divisioona oli taistelussa epäonnistunut, jotta rangaistuksella olisi ollut edes hiven oikeutusta?
Taistelusta jäi puuttumaan loistokkuus,
se on totta. Emme pystyneet osoittamaan kaatuneita enempää kuin nuo 70
miestä ja niistäkin jokaisesta sanoisin,
kuten Suomen Marsalkka myöhemmin
5. Divisioonan esikunnassa Syvärin Uutujärvellä. Hänelle kerrottiin silloin myös
asemasodan tappioista, ja kun niitä oli
vähän, Mannerheim sanoi: ”Sehän on
hyvä. Vaikka tietysti jokainen tappio on
valitettava.”
Jääkärieversti Koskimiehen syrjäyttäminen 5. Divisioonan johdosta Hangon
Ryhmän komentajaksi ja myöhemmin
valloitettujen alueiden hallintoon herätti
sodankin aikana huomiota Etelä-Hämeessä. Kyseessä oli maakunnassa tunnettu ja laajalti arvostettu ja luottamusta
nauttiva upseeri.
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Eversti Eino Koskimies toimi sotien jälkeen Wärtsilän vakuutusyhtiön teknillisenä tarkastajana.

Elämää sodan jälkeen:
Huolehtiva perheenisä ja
herrasmies
Seuraavat piirteet jääkärieversti Koskimiehestä perustuvat hänen tyttärensä
Maire Suvannon kirjalliseen kertomukseen tammikuulta 2010:
”Perheenpäänä isäni oli vakaa ja
turvallinen. Hän oli hienotunteinen, oikeudenmukainen ja humaani. Sodassa
hän halusi säästää sotilaitaan. Hän oli
myös perusteellinen ja järjestelmällinen. Käsistään hän oli hyvin kätevä ja
taitava piirtämään, hänhän oli opiskellut
Teknillisessä korkeakoulussa koneenrakennusoppia. Hän piirsi Luhti-mallisen
huvilamme rintamamiestontille, joka
oli Hämeenlinnan Hatunniemessä isän
serkun Mauri Honkajuuren omistaman
Kirstulan kartanon mailta lohkottu. Talo
valmistui vuonna 1946.
Puutarhanhoito oli yksi harrastus
ylitse muiden. Armeija-aikana olivat
ammunta ja ratsastus läheisiä. Täällä
Turussa hän oli ”Keksijä-kerhon” innokas jäsen.
Edellä on mainittu ensimmäisistä
omaisten päivistä kesällä 1929 Tampereen Rykmentissä. Muutoinkin hän piti
yhteyttä siviilielämään niin Lahdessa
kuin myös maakurmassa.
Jääkäriajan aseveljistä olivat läheisimpiä Hanell, Ilvan (Polttila), Jaatinen
ja Sarlin. Tästä muistona minulla on
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kristallivaasi, jonka hopeareunuksessa
on em. nimet. Greta ja Väinö Valve olivat
kummejani ja vanhempani taas heidän
poikansa Sakarin kummeja.
Hennalassa olivat läheisiä eversti
Bergin ja everstiluutnantti Söderholmin
perheet. Skruuvia pelattiin erilaisilla
kokoonpanoilla. Tampereen Rykmentin
upseereista oli 30-luvulla suuri osa jääkäriupseereita. Perinteisiä olivat nimipäiväja uudenvuoden vastaanotot kotonamme
koko upseerikunnalle puolisoineen.
Monet olivat myös ne upseeritoverit,
jotka yöpyivät vierashuoneessamme.
Jääkärien kokouksiin osallistuminen
oli isälle kunnia-asia. Viimeisen kerran
hän oli mukana 1973 Vaasassa. Vapaaherratar ”Schwester ” Ruth Munckia hän
kävi tervehtimässä tämän ollessa vankilassa Turussa. Isä oli myös vuodesta 1945
jääkärien Turun alaosaston puheenjohtaja
kuolemaansa asti.
Sukuyhdistyksen (Forsman- Koskimies) toimintaan isä osallistui aktiivisesti. Hän loukkaantui syvästi, kun
sääntöihin aiottiin tehdä pykälä, että vain
miespuolisten jäsenten lapsenlapset voisivat liittyä yhdistykseen. Hänellähän oli
kolme tytärtä! Näin ei kuitenkaan lopulta
onneksi käynyt.
Pahimmat pettymykset isäni uralla
olivat ensiksi 5.Divisioonan komentajan paikalta erottaminen. Toisen kerran
hän oli pettynyt eläkkeelle joutumiseen
ja tapaan, jolla se toteutettiin. Lakkautuspalkka oli ilmeisesti se kirosana,
jota lukuisten kohtalotovereitten kanssa
setvittiin. Hän oli vasta 52-vuotias ja
siviilipaikan hakeminen oli edessä. Se
oli rankkaa aikaa. Lopulta sitten onnisti.
Wärtsilä-Yhtymän pääjohtaja Wilhelm
Wahlfors oli hänen opiskelutoverinsa
Teknillisestä korkeakoulusta, ja niin
järjestyi teknillisen tarkastajan paikka
Wärtsilän vakuutusyhtiöstä Turussa.
Siellä ura jatkui 22 vuotta.
Näistä takaiskuista selviytymiseen
auttoi häntä sopeutuva luonne sekä perheen tuki. Hän myös paneutui uusiin tehtäviinsä innolla ja perusteellisesti.
Tällaisena on piirtynyt mieleeni kuva
isästäni, jääkärieversti Eino Koskimiehestä, upseerista ja herrasmiehestä. ”
Kenraalimajuri Hannu Särkiö palveli
viimeksi Turun ja Porin Sotilasläänin komentajana.Hän siirtyi reserviin vuonna
1997. 
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1.Merikadettikurssin
alkamisesta 90 vuotta
Suomalaisen merisotataidon,
merivartioinnin ja merenkulun kehittäjät
Teksti: Tom Hanén

Syksyllä 1920, lähes kaksi vuotta sen jälkeen,
kun 1. kadettikurssi aloitti opintonsa Arkadiassa,
käynnistyi Katajanokan uudessa Merisotakoulussa
uusimuotoinen meriupseerikurssi, joka virallistui
1. merikadettikurssiksi vasta hieman ennen
päättymistään vuonna 1922. Tämä kurssi liitettiin
omaksi osastokseen Suomen Kadettikouluun,
kiinteäksi osaksi numeroituja itsenäisen Suomen
kadettikursseja.

E

nsimmäisen merikadettikurssin käynnistymiseen johtaneet
tekijät liittyivät luonnollisesti
samaan suureen kokonaisuuteen kuin
1. kadettikurssinkin aloittamiseen:
Suomen itsenäistymiseen, voimakkaaseen saksalaisvaikutukseen sekä uuden
puolustuslaitoksemme tarpeeseen saada
nopeasti kyvykkäitä upseereita palvelukseensa. Kurssien aloittamisen perusteissa oli kuitenkin eroja: Laivaston
eräät erityispiirteet, kuten vaatimukset
upseerien merenkulullisesta taidosta
ja harjaantumisesta, teknisyys ja tarve
kansainväliselle verkottumiselle riittävän asiantuntemuksen saamiseksi
sekä 1. maailmansodan seurauksena
syntynyt valtava miinanraivausurakka merialueillamme korostuivat uuden
laivaston alkutaipaleella. Erona mainittakoon myös se, että jääkäreillä
ei ollut aluksi juuri lainkaan osuutta
uuden Laivastomme kehittämiseen.
Myöhemmin vaikutus oli merkittävä,
kun jääkärikenraali Väinö Valve toimi
Rannikkopuolustuksen päällikkönä ja
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sittemmin Merivoimien komentajana
vuosina 1927–1944.
On selvää, että kunniakkaat upseeri- ja laivastoperinteemme ulottuvat
paljon kauemmas kuin nyt käsiteltävään aikaan: suomalaiset merisankarit
Klas Horn, Klaus Fleming ja Niilo Ehrenskiöld, 1700-luvun jälkipuoliskolla syntynyt Suomen saaristolaivasto,
kenraalimajuri Henrik af Trollen aikaansaama koulutus Viaporissa 1779,
Haapaniemen sotakoulun perustamislupa muutamaa kuukautta myöhemmin
sekä suomalaisen Meriekipaašin vaiheet vuosina 1830–1880 ovat tärkeitä
lähtökohtia nykyisille merivoimille ja
sen upseeristolle.
Näitä perinteitä kantoivat mukanaan autonomiamme viimeisten vuosikymmenien aikana – kun Suomella
ei ollut omaa laivastoa – pääasiassa
Venäjän laivastossa palvelevat suomalaiset meriupseerit sekä Luotsi- ja
majakkalaitoksen meriupseerit, jotka
siirsivät ne itsenäisen Suomen uuteen
Laivastoon. Suomalainen moderni
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Tom Hanén
1920-luvun meriupseeri syntyi lopulta näiden perinteiden, itsenäistymisen
ajan tapahtumien, kansainvälisten vaikuttimien ja sortovuosien vahvistaman
suomalaisen kulttuurin yhteisvaikutuksesta.

Koulutus Katajanokalla
Maavoimien 1. kadettikurssi alkoi
25.1.1919 uudessa Suomen Kadettikoulussa Arkadiankadulla ja jatkoi
vuonna 1903 mahtikäskyllä lakkautetun Haminan Kadettikoulun perinteitä.
Samana vuonna aloitti myös uusi Meriväen koulu Katajanokalla Rannikkolaivueen päällikön komentaja Georg

Ensimmäisten
merikadettien lähtökohdat
Merikadettikurssille valittiin 27 oppilasta, joista 11 valmistui aktiivimeriupseereiksi. Tämä osoittaa tiukkaa
koulutuksellista laatuajattelua, vaikka
laivastossa oli hyvin vakava upseeripula. Kurssilta 6.12.1922 valmistuneet
olivat (suluissa kadettinumero):
-

Gröndahl, Holger (1)
Kopio, Väinö Lauri (3)
Koskinen, Johan Edvard (4)
Rosenberg, Johannes Waldemar (5)
Sandelin, Karl Helge Lauri (6)
Sipilä, Sulho Vilhelm (7)
Sundman, Svante August (9)
Söderholm, Hugo Gottfrid (8)
Valtonen, Eino Vilho Evald (10)
Wirta, Arvo Aleksanteri (11)
Wrede, Wilhelm Otto Casper (12).

Kadettien keski-ikä oli kurssin
alkaessa 25 vuotta. Ikäpresidentti oli
Eino Valtonen, joka oli juuri täyttänyt
30 vuotta. Hänen osakseen tuli menehtyä kurssilaisista ensimmäisenä; luutnantti Valtonen hukkui torpedovene S
2:n mukana aluksen I-upseerina Reposaaren edustalla kolme vuotta valmis-

1. Merikadettikurssi valmistujaiskuvassaan. Seisomassa vasemmalta: Söderholm, Wirta, Gröndahl, Kopio, Koskinen;
istumassa vas. Sipilä, Sandelin, Sundman, Valtonen ja Rosenberg. Kuvasta puuttuu Wrede.

Kuva Sotamuseo.

Höckertin alaisuudessa. Meriväen
koulu toimeenpani päällystö- ja miehistökoulutusta 3,5 kuukautta kestäneillä
kursseilla.
Meriväen koulu toimi vuoteen 1920
asti ja sen jälkeen sen tehtäviä jatkoi
Merisotakoulun nimellä koulutusta antanut oppilaitos. Koulussa aloitettiin
myös reservinupseerien koulutus, jolloin mm. merikapteeneista ja diplomiinsinööreistä ”tehtiin” aktiiviupseereita
kolmen kuukauden kurssilla. Tämän
kurssin läpäisseet merikapteenit muodostivat koko 20-luvun laivastomme
vanhimman upseeriston pääosan ja
mm. laivojen päälliköt olivat suurimmaksi osaksi tämän kurssin käyneitä.
Uuden Merisotakoulun ensimmäinen aktiivimeriupseeritutkintoon tähtäävä koulutus – sittemmin itsenäisen
Suomen ensimmäinen merikadettikurssi - alkoi 11.10.1920 Katajanokalla.
Kurssilla oli alkuun muitakin nimiä,
kuten ”Merisotakoulun upseerikurssi”
ja ”Meriupseerien valmistuskurssi”.
Kurssin johtajana toimi insinöörikomentajakapteeni Johan Rudolf Dillström.

Kuva Merisotakoulu.
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Lähes kaikkien 1. merikadettikurssin oppilaiden päällystökoulutus alkoi saksalaisten johtamasta Ausbildungskommando
Sandhamnista kesällä 1918. Saksalaiset kouluttajat edessä.
tumisensa jälkeen vuonna 1925.
Ensimmäisen Merikadettikurssin
oppilaat olivat kotoisin pääasiassa
rannikkoseudulta Helsingistä, Turusta,
Ahvenanmaalta ja Raumalta. Osalla oli
jo kertynyt jatko-opintojakin. Esimerkiksi Holger Gröndahl oli opiskellut
Ruotsalaisessa kauppakorkeakoulussa
Helsingissä kaksi vuotta. Oppilaiden
perheet olivat pääasiassa ns. sivistyneistöä; Sipilän isä oli lääninrovasti,
Gröndahlin valtioneuvos, Sandelinin
arkkitehti ja Rosenbergin agronomi.
Wilhelm Wrede oli ruotsinkielistä aatelissukua ja vapaaherra (eli paroni).
Muut kurssilaiset tulivat pääasiassa
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maan- tai talonomistajien, liikemiesten sekä kauppiaiden perheistä. Muun
muassa Eino Valtosen isä oli kauppias, joka omisti vuodesta 1906 lähtien
Kultarannan tilan Luonnonmaalla. Viisi
kurssilaista oli äidinkieleltään suomenkielisiä ja kuusi ruotsinkielisiä.
Kurssille hakeutuneiden kadettien
lähihistoria liittyy kattavasti ajan henkeen. Monet osallistuivat vapaussotaan:
esimerkiksi Sundman oli joukkueenjohtajana, Kopio ja Valtonen osallistuivat Helsingin valtaukseen, kun taas
Wrede ja Wirta taistelivat satakunnan
rintamalla Porin Rykmentissä. Gröndahl toimi Helsingin merikunnassa,
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he toimivat rannikkolaivueen aluksilla
vahtiupseereina.
Ensimmäisen kesän laivapalvelukauden päättyessä järjestettiin
tutkinnot purjehduskauden aikana
opetetuista asioista. Aineet olivat perinteiset: signaaliohjesäännöt ja laivapalvelussäädökset, merenkulkuoppi,
merimiestaito, tykistöoppi ja koneoppi.
Teoreettisista aineista voidaan saadaan
kuva seuraavan merikadettikurssin
tallennetusta opetussuunnitelmasta
- uskallan tulkita sen edustavan vaatimuksia edellisenkin kurssin osalta:
2. merikadettikurssin pääsykokeessa
tentittiin algebraa, geometriaa, tasotrigonometriaa, maantiedettä ja molempia kotimaisia kieliä koskevia aiheita.
Varsinaisia teoreettisia aineita kurssilla olivat mm. pallotrigonometria, kuvanto-oppi ja teknillinen mekaniikka,
analyyttinen geometria sekä differentiaali- ja integraalilaskento, laivanrakennus- ja koneoppi, merenkulkuoppi
ja merenkulun tähtitiede, optiikka, ohjesäännöt ja englannin kieli.
Kurssi päättyi 6.12.1922 tapahtuneeseen todistusten jakoon sekä ylennys- ja nimitystilaisuuteen. Kurssin
priimukseksi nousi kadettipursimies
Svante Sundman.
Kadetteja koululaivalla 1920-luvulla.
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Koulutuksen
järjestelyt
Merikadettikurssin opetussuunnitelma
oli laadittu pääasiassa Ruotsin merisotakoulun mallin mukaisesti. Esikuvaan
verrattuna opiskeluaika supistettiin
kuitenkin kahteen vuoteen. Kaikki laivaston oppilaat saivat saman koulutuksen. He saivat kurssin aikana arvonsa
mukaista palkkaa, mutta joutuivat itse
maksamaan ylläpitonsa. Kurssille valittujen piti lisäksi tehdä sitoumus kolmen
vuoden palveluksesta laivastossa kurssin jälkeen. Opettajina kurssilla olivat
”useimmat sen aikaisista meriupseereista” sekä muutama siviiliopettaja.
Koulutuksen perusperiaate oli
sama kuin mitä se vieläkin on – talvet
teoriaa ja kesät merellä. Ensimmäisen
kesän oppilaat palvelivat koululaivaksi
määrätyllä vartioristeilijä Turunmaalla.
Toisena kesänä heidät nimitettiin aspiranteiksi eli meriupseerikokelaiksi ja
34
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Sipilä ja Valtonen olivat Vöyrin sotakoulussa 1918. Sundmania ja Söderholmia lukuun ottamatta kaikki olivat
myös saksalaisten kouluttamia entisiä
Ausbildungskommando Sandhamnin
oppilaita, joilla oli kertynyt paljon kokemusta saksalaisten taistelualuksilta
ja miinanraivauksesta. Helge Sandelin
ja Wilhelm Wrede olivat lisäksi kuuluneet niihin neljääntoista mieheen, jotka
vuonna 1919 lähetettiin Laivastosta
ympärysvaltoihin upseerioppiin: kumpikin komennettiin syksyllä 1919 Brestissä sijaitsevaan Ranskan laivaston
upseerikouluun (Ecole d´application
des Officieres). Katajanokan esikunnan yläkerran luokassa olikin varmasti
paljon tarinoitavaa muutaman edellisen
vuoden kokemuksista!

Yleisesikuntakomentaja Arvo
Wirta (1895 – 1958), Rannikkolaivaston päällikkö, panssarilaivojen rakentaja ja Merisotakoulun
johtaja.

artikkelit
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Koulutuksen ja
taistelukyvyn kehittäjät

”Taiteilija ja taskuliina.” Yleisesikuntakomentajakapteeni Sulho
Sipilä (1895 – 1949). Ahvenanmaalta kotoisin ollut Vöyrin sotakoulun kasvatti, panssarilaivan
I-upseeri ja arvostettu taiteilija.

Palvelusurat
Seitsemän 1. merikadettikurssin upseereista suoritti myöhemmin yleisesikuntaupseerin tutkinnon Suomessa
tai Ruotsissa. Kuten edellä jo esitettiin,
yksi upseeri jäi luutnantin arvoon saadessaan surmansa laivapalveluksessa,
Helge Sandelin yleni kapteeniluutnantiksi (erosi vuonna 1936), viisi upseeria yleni komentajakapteeniksi, kaksi
komentajaksi, yksi kommodoriksi ja
Svante Sundmanin saavutuksena oli
nousta itsenäisen Suomen kenraalikuntaan ensimmäisenä kadettiupseerina:
hänet ylennettiin kontra-amiraaliksi
vuonna 1943. Ensimmäiset kenraaliylennykset maavoimien ensimmäiselle
kadettikurssille tehtiin vasta 1950-luvulla.
Ensimmäiseltä merikadettikurssilta valmistuneiden rooliksi tuli toimia
laivaston kehittäjinä ja osallistua sen
sotataidollisen ajattelun ja osaamisen muokkaamiseen, jota laivastossa
käytettiin talvi- ja jatkosodan aikana.
Kaksi upseeria vaikutti myös vuonna
1930 perustetun Merivartiolaitoksen
kehittämiseen toimimalla useita vuosia
sen palveluksessa. He olivat Wilhelm
Wrede ja Helge Sandelin. Lisäksi kommodori Söderholm toimi vuosina 1951

Kansainvälisten tehtävien osalta Väinö
Kopio ja Holger Gröndahl palvelivat meri- ja sotilasasiamiehinä Lontoossa, Gröndahl lisäksi jatkosodan
aikana Washingtonissa. Gröndahlilla
oli siteitä Yhdysvaltoihin jo aiemmalla
palvelusurallaan hänen suorittaessaan
siellä II-luokan radiosähköttäjätutkinnon vuonna 1927. Samoin oli Kopiolla siteitä Englantiin hänen ollessaan
vuosina 1923–24 tykkikurssilla kuninkaallisen laivaston H.M.S Excellentissä. Helge Sandelin taas palveli
Kansainliiton riippumattomuuskomiteassa Espanjan sisällissodan aikana
1936–38. Hän myös haavoittui tällöin
ilmapommituksessa.
Erityinen vaikutus 1. merikadettikurssin upseereilla näyttää olleen
koulutuksen kehittämiseen sekä uusien
panssarilaivojen rakentamiseen ja
taistelukykyisiksi saattamiseen. Hugo
Söderholm oli laatimassa laivaston
ensimmäisen kanta-aliupseerikoulun
koulutusohjelmaa ja Väinö Kopio toimi
puolestaan tämän suunnittelutyön lopputuloksen, vuonna 1926 käynnistettyjen Laivaston kapitulanttikurssien,
ensimmäisenä johtajana. Väinö Kopio
palveli Merisotakoululla kolmesti,
Arvo Wirta ja Svante Sundman kaksi
kertaa. Nämä kolme upseeria hallitsivat koulun johtajina Merisotakoulun
koulutustoimintaa lähes koko talvisotaa edeltäneen vuosikymmenen, aina
vuoteen 1938, jolloin yleisesikuntakomentajakapteeni Kopio menehtyi juuri
43 vuotta täytettyään. Vaikutuksensa
Merisotakouluun oli myös Sulho Sipilällä, joka yleisesikuntaupseerin uransa
ohessa nousi suomalaisten taiteilijoiden eturiviin modernistisella tyylillään.
Hän toimi myös mm. Suomen taiteilijaseuran puheenjohtajana vuosina 1940–
42. Sipilä oli Meriupseeriyhdistyksen
edustajana vuonna 1931 toimikunnassa, jonka tehtävänä oli hankkia uudelle
Merisotakoululle oma lippu.
Arvo Wirta nähtiin sopivaksi up35

seeriksi tulevan uuden alustyypin,
panssarilaivan, päälliköksi 1920-luvun
lopulla. Kysymyksessä ei ollut pelkästään päällikkötehtävä, vaan kokonaisuuden hallinta: rakennusvalvonnan
koordinointi, uuden alustyypin saattaminen taistelukykyiseksi osaksi muuta
laivastoa ja siirtyminen tämän jälkeen
muodostettavan panssarilaivueen komentajaksi. Hänen uransa oli jo ennen
tätä edennyt melkoista vauhtia: hänet
oli määrätty vuonna 1926 vain 31-vuotiaana - komentaja Roosin kuoltua tapaturmaisesti - Laivaston väliaikaiseksi
päälliköksi ja seuraavana vuonna hänet
määrättiin ensin Rannikkolaivueen ja
sitten Rannikkolaivaston päälliköksi.
Wirran siirto panssarilaivaprojektiin
antanee kuvan siitä, millä vakavuudella
uusien alusten – laivaston ensimmäisten ”ajantasaisten” alusten - hankintaan
lähdettiin.
Tulevasta tehtävästä johtuen Arvo
Wirta palveli vuonna 1930 yhdessä
Ragnar Hakolan kanssa Englannin
laivaston tykistöaluksilla. Tämän jälkeen Wirta johti vuoden 1930 lopussa
Turkuun perustettua rakennusvalvontaelintä. Näiden vaiheiden kautta tuleva
päällikkö tunsi uudet aluksensa perin
pohjin niiden valmistuessa – monikkomuoto siksi, että Arvo Wirta toimi
kummankin uuden panssarilaivan en-
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– 58 jääkärikommodori Väinö Miettisen (1888–1953) seuraajana Rajavartiostojen esikunnan meriasiainosaston
päällikkönä tehden pohjatyötä nykyisen Rajavartiolaitoksen merellisille
toiminnoille.

Kommodori Hugo Söderholm
(1898 – 1982), panssarilaivan
päällikkö ja myöhemmin Merivartiolaitoksen ensimmäisen
päällikön, kommodori Väinö Miettisen seuraaja Rajavartiostojen
esikunnan meriasiainosaston
päällikkönä.
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Merivoimien komentaja kenraaliluutnantti Väinö Valve ja esikuntapäällikkö kommodori
Svante Sundman valmistautumassa tilannekatsaukseen 6.10.1941. Sundman oli ensimmäinen kenraalikuntaan ylennetty kadettiupseeri vuonna 1943.

Sotien aika
Talvisodan alkaessa 1.merikadettikurssin upseerien keski-ikä oli 44
vuotta. Elossa oli yhdeksän upseeria
Väinö Kopion menehdyttyä edellisenä vuonna. Rivissä oli kuitenkin vain
kuusi upseeria, sillä Helge Sandelin,
Svante Sundman ja Arvo Wirta olivat
eronneet palveluksesta 1930-luvun
lopulla. Sundmanista tuli Merenkulkuhallituksen pääjohtaja vuonna 1938,
Sandelin toimi rakennusmestarina sekä
perämiehenä kauppalaivastossa ja
Laivaston päällikkönäkin ollut Wirta
toimi Oy Mercantile Ab:n myyntipäällikkönä. He kuitenkin palasivat
pian meriupseerin tehtäviin talvisodan
alkaessa.
Edelleen rivissä olevat upseerit
olivat edenneet talvisodan kynnyksellä panssarilaivojen päällikkyyksistä ja
laivueen komentajatehtävistä johtoesikuntien toimisto- tai osastopäällikkötasalle, jossa pysyttiin myös talvisodan
ajan. Ainoastaan yleisesikuntakomentajakapteeni Sulho Sipilä oli laivapalveluksessa panssarilaiva Ilmarisen
I-upseerina talvisodan loppuun asti.
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Jatkosodassa palveltiin edelleen
samalla toimisto- tai osastopäällikkötasalla, pl. Hugo Söderholm, joka toimi
Äänisen merikomentajana, Holger
Gröndahl ulkomailla ja Wilhelm Wrede
Merivartiolaitoksen piiripäällikkönä
Ahvenanmaalla. Söderholmin osaksi
tuli myös konkreettisesti kantaa aikalaistensa perintö 1. maailmansodan
jälkeisestä miinanraivauksesta uusille
polville toimiessaan vielä sodan jälkeen II Raivaajaosaston päällikkönä

vuonna 1945. Hän oli myös viimeinen sotilasvirassa palvellut kurssinsa
edustaja jääden reserviin vasta vuonna
1958, yli kymmenen vuotta kurssitovereitaan myöhemmin.
Ennen talvisotaa palveluksesta
eronneista upseereista Svante Sundman
toimi jatkosodan aikana Merivoimien
esikuntapäällikkönä ja kuusi kuukautta
merivoimien vt. komentajana. Samaan
aikaan hän hoiti myös Merenkulkuhallituksen pääjohtajan virkaa sekä
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simmäisenä päällikkönä ja panssarilaivueen komentajana vuosina 1933–35.
Wirran lisäksi myös Johan Koskinen,
Svante Sundman ja Hugo Söderholm
palvelivat panssarilaivojen päällikköinä, Sulho Sipilä I-upseerina.

Amiraali Sundman ja saksalaiset amiraalit Thiele ja von Bonin palaamassa 16. merikadettikurssin valmistujaistilaisuudesta Merisotakoulusta 21.6.1944. Ilmeet eivät paljasta kiristynyttä rintamatilannetta.
Viipuri oli menetetty edellisenä päivänä.
36
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1.Merikadettikurssin upseerien ura alkoi ja päättyi maailmansotien jälkeisessä miinanraivauksessa.

vuodesta 1942 lähtien myös kauppaja teollisuusministeriön merenkulkuosaston päällikön virkaa, johon hänet
nimitettiin vakinaisesti vuonna 1945.
Arvo Wirta toimi jatkosodassa Päämajan merikuljetuspäällikkönä ja Espanjan sisällissodassa haavoittunut Helge
Sandelin saattajalaivueen päällikkönä.

Elämä hiipuu
Svante Sundman teki jatkosodan jälkeen vielä pitkän uran kauppa- ja teollisuusministeriön osastopäällikkönä
vuoteen 1965 asti. Häntä on luonnehdittu suomalaisen merenkulkupolitiikan keskeisimmäksi vaikuttajaksi ja
hänen ansiokseen on luettu se, että
Suomeen rakennettiin heti sotien jälkeen mittava laivanrakennusteollisuus.
Ministeriössä hänen osastolleen keskitettiin useita aiemmin Merenkulkuhallitukselle kuuluneita tehtäviä, kuten
uusien jäänmurtajien rakennuttaminen.

Ensimmäisen merikadettikurssin
elämänkaari jatkui aina vuoteen 1988
asti, jolloin viimeinen heistä – komentajakapteeni ja merikapteeni Johan
Koskinen - siirtyi hiljaiseen laivueeseen 95-vuotiaana.
Kuten aiemmin on tullut esille,
Eino Valtonen ja Väinö Kopio kokivat selvästi ennenaikaisen kuoleman.
Sodan jälkeen ensimmäisenä päättyi
vuonna 1895 myrskyisellä merimatkalla Ahvenanmaan Brändön ja Kumlingen välillä syntyneen meriupseerin
ja tunnustetun taiteilijan Sulho Sipilän elämä vuonna 1949. Yleisesikuntakomentaja Arvo Wirta kuoli 1958,
kontra-amiraali Svante Sundman 1969,
yleisesikuntakomentajakapteeni Johannes Rosenberg 1970, yleisesikuntakomentaja Holger Gröndahl 1976,
kapteeniluutnantti Helge Sandelin
1977, vapaaherra, komentajakapteeni
Wilhelm Wrede 1981 ja kommodori
Hugo Söderholm 1982.
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Komentaja Tom Hanén palvelee
tutkijaupseerina Raja- ja merivartiokoulussa.
Kirjoitus on lyhennelmä Meriupseeriyhdistyksen Suomi merellä 2009
– vuosikirjassa julkaistusta artikkelista. 
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Divisioonan kevyt osasto
Sotiemme historiassa muiden varjoon
jäänyt joukko
Teksti: Markus Wahlstein

K

evyet osastot ovat jääneet
muiden joukkojen ja suurten
taisteluiden varjoon. Siitäkin
huolimatta, että ne kuuluivat orgaanisesti divisioonan kokoonpanoon, ja
että ne muodostivat ketteryydessään ja
liikkuvuudessaan komentajalle varsin
käyttökelpoisen työkalun. Kevyitä osastoja ei kyetty käyttämään alkuperäisen
ajatuksen mukaisesti, mutta niistä muodostui komentajille silti erittäin tärkeä
liikuteltava reservi, joilla oli oma merkittävä osuutensa tapahtumiin.

Tarve divisioonan kevyelle
joukolle - mallia ulkomailta
Kevyt osasto kehitettiin ulkomaisten,
pääasiassa ranskalaisten mallien mukaisesti 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa
sodan ajan jalkaväkidivisioonan tiedustelu-, varmistus- ja verhoamisosastoksi. Virallisesti kevyt osasto liitettiin
Suomen armeijan sodan ajan kokoonpanoihin vuonna 1931. Osastot kehitettiin
liikkuvia olosuhteita varten. 1920-luvun
puolustussuunnitelmien hyökkäyksellisyys loi erityisen tarpeen nopeasti
liikuteltavan ja pienehkön pataljoonan
vahvuisen joukon luomisesta jalkaväkidivisioonaan. Tätä kevyeksi osastoksi nimettyä joukkoa ei ollut tarkoitus
käyttää hyökkäykseen iskuportaassa tai
puolustukseen divisioonan ryhmityksen
painopisteessä, vaan hyökkäyksen tiedusteluun, suojaamiseen, harhauttamiseen, hyökkäykseen vihollisen selustaan
tai sivustaan ja divisioonan reservinä.
Kevyen osaston tehtävät edellyttivät
näin liikkuvuutta ja nopeutta.
Puolustusvoimissamme oli niiden
perustamisesta asti kevyitä joukkoja.
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Talvi- ja jatkosodan aikaisen divisioonan kokoonpanoon
kuului suoraan komentajan alaisuudessa kevyt ja
ketterä, pienen pataljoonan vahvuinen kevyt osasto.
Tätä alun perin hyökkäyksellisiin erikoistehtäviin
tarkoitettua joukkoa ei omana kokonaisuutenaan ole
juuri lainkaan tutkittu. Kevyitä osastoja sekä niiden
taistelutoimintaa on sotiemme historiassa useimmiten
tarkasteltu osana muita taistelutapahtumia, mutta
harvemmin itse kevyen osaston näkökulmasta.
Ratsuväki järjestettiin heti vapaussodan jälkeen ratsurykmenteiksi, ja polkupyöräosastoista muodostettiin kolme
polkupyöräpataljoonaa vuonna 1921.
Nämä kevyet joukot eivät kuitenkaan
olleet sodan ajan divisioonien osia, vaan
itsenäisiä joukkoja, joilla tuli olemaan
omat suojajoukkotehtävänsä.
1920-luvun kuluessa alettiin kuitenkin keskustella kevyiden joukkojen
saamisesta sodan ajan jalkaväkidivisiooniin. Katsottiin tarpeelliseksi, että
divisioonilla olisi omaa liikkuvaa tiedusteluvoimaa. Idea ja esimerkki saatiin
ranskalaisilta ja saksalaisilta, joilla oli
divisioonatasolla kevyitä joukkoja tiedustelua varten.
Sotilasaikakauslehdessä käytiin keskustelua divisioona- ja myös armeijatason kevyiden joukkojen rakenteesta ja
käytöstä. Yleinen kanta oli, että divisioona tarvitsee kevyitä joukkoja. Ajatus
divisioonan tiedusteluosastosta sai
kannatusta myös ylimmässä johdossa,
sillä vuoden 1926 puolustusrevisionin
mietinnössä ehdotettiin divisioonaan
liitettäväksi kahdesta polkupyöräkomppaniasta ja eskadroonasta koostuva tiedusteluosasto. Yleisesikunta kuitenkin
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hylkäsi revisionin mietinnön sen hetkisiin voimavaroihin nähden epärealistisena. Näin ollen ensimmäisiin virallisiin
määrävahvuuksiin, jotka seuraavana
vuonna vahvistettiin, ei kevyen osaston
edeltäjää, divisioonan tiedusteluosastoa
tullut.
Vuosikymmenen loppua kohti
ajatus kevyestä osastosta vahvistui, ja
kevyiden osastojen toimintaa alettiin
kokeilla ja tutkia. Esimerkiksi vuonna
1928 muodostettiin sotaharjoituksissa
ensimmäiset kevyet osastot ja vuonna
1931 Polkupyöräpataljoona 3 sai tehtäväkseen selvittää sekä teknisesti että
taktisesti kevyen osaston kokoonpanoa,
käyttömahdollisuuksia ja johtamista
koskevia kysymyksiä talvisodankäynnin
näkökulmasta. Vuonna 1929 näyttää tulleen käyttöön käsite kevyt osasto. Vanhemmissa asiakirjoissa ja artikkeleissa
osastoa tai sen osia kutsuttiin divisioonan tiedusteluosastoksi tai divisioonan
kevyiksi joukoiksi.
Kehittämis- ja kokeilutoiminnan tuloksena oli kevyen osaston käyttöönotto
divisioonakokoonpanoon vuoden 1931
uusissa määrävahvuuksissa. Kevyen
osaston määrävahvuuteen kuului 495

artikkelit
miestä. Sen kokoonpanoon kuului pieni
esikunta, polkupyöräkomppania, ratsuväkieskadroona, konekiväärijoukkue ja
joukkueen vahvuinen kevyt kolonna.
Kevyt osasto oli vahvuudeltaan siis
pieni pataljoona, tavanomaisen jalkaväkipataljoonan määrävahvuuden ollessa
845 miestä.

Tavoitteena liikkuvat
tehtävät, todellisuus
staattisempi
1930-luvun ohjesääntöjen mukaan kevyiden joukkojen päätehtävät olivat
tiedustelu, varmistus ja verhoaminen.
Ohjesäännöt eivät käsitelleet suoranaisesti kevyiden osastojen toimintaa,
vaan niissä tarkasteltiin yleisemmin
kevyiden joukkojen toimintaa. Ainoastaan K.V. Grünnin laatima opas ” Kenttäpalveluksen opas I kuvin ja sanoin”
vuodelta 1931 täsmensi kevyet joukot
käsittämään kevyitä osastoja. Vuonna
1926 määritteli kapteeni Lauri Hanén
ja vuonna 1928 everstiluutnantti Woldemar Oinonen Sotilasaikakauslehteen
kirjoittamissaan artikkeleissa kevyiden
osastojen, tässä vaiheessa niin ikään
vielä kevyiden joukkojen tehtäviksi
kaukotiedustelun, lähitiedustelun, taistelutiedustelun, varmistuksen, tärkeiden
maastonkohtien miehittämisen ja pitämisen, sivustojen ja selustan suojaamisen, liikkuvan reservin muodostamisen,
takaa-ajon, vihollisesta irtaantumisen ja
perääntymisen suojaamisen, erikoiset
taistelutehtävät ja poikkeustapauksessa
taistelun etulinjassa jalkaväen tapaan
yhdessä jalkaväen kanssa. Majuri Yrjö
Hautala luetteli Sotakorkeakoulun diplomityössään vuonna 1936 kevyiden
osastojen tehtäviksi samat tehtävät kuin
Hanén ja Oinonen. Lisäksi Hautala lisäsi
uudeksi tehtäväksi toimimisen ”ilmamaihinlaskujoukkoja” vastaan perustellen tämän tarpeelliseksi Neuvostoliiton
uusien maahanlaskujoukkojen muodostamaa uhkaa vastaan. Kevyitä osastoja
ei siis aiottu poikkeustapauksia lukuun
ottamatta käyttää normaalin jalkaväen tapaan osana iskuportaan taistelua.
Osaston ketterä liikkuvuus ja nopeus
- maastossa hevosin sekä teillä, urilla
ja poluilla polkupyörin - mahdollisti
osastojen liikkuvan käytön divisioonan
etupuolella ja sivustoissa. Merkittävässä osassa tehtäväkentässä olivat tiedus-
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telutehtävät niiden toistuessa useassa
lähteessä.
Todellisuus rauhan ajan kevyiden
osastojen käyttökokemuksien osalta
muodostui kuitenkin hyvin erilaiseksi.
Rauhan ajan joukoista mikään joukkoosasto ei tuottanut suoranaisesti joukkoja
kevyille osastoille. Kevyet osastot saivat
henkilöstönsä polkupyöräpataljoonien,
vuodesta 1936 jääkäripataljoonien ja
Ratsuväkiprikaatin reserviläisistä. Tästä
aiheutui merkittävä ongelma kevyiden
osastojen koulutukselle, mikä osaltaan
vaikutti siihen, ettei kevyitä osastoja
kyetty käyttämään talvi- ja jatkosodassa
alun perin suunnitellulla tavalla.
Polkupyöräpataljoonat ja Ratsuväkiprikaati kuuluivat sodan ajan suojajoukkoihin, jotka jo rauhan aikana oli
sijoitettu pääasiassa lähelle itärajaa.
Ne olivat jatkuvassa keskittämisvalmiudessa, ja suunnitelmien mukaan ne
ryhmitettäisiin jo kiristyneen tilanteen
aikana itärajalle suojaamaan liikekannallepanon toteuttamista ja kenttäarmeijan keskittämistä. Suojajoukkojen sodan
ajan henkilöstö muodostui reserviläisten
sijasta tietyn koulutustason saavuttaneista varusmiehistä. Tämä mahdollisti suojajoukkojen korkean valmiuden.
Kotiuduttuaan suojajoukkojen varusmiehet eivät enää kuuluneet suojajoukkoihin vaan jäivät ”ylijäämäjoukoiksi”.
Tämä ”ylijäämä” sijoitettiin kevyihin
osastoihin. Ymmärrettävästi jääkäripataljoonien ja Ratsuväkiprikaatin rauhan
aikaisen koulutuksen painopiste oli siten
suojajoukkojen taistelu.
Tällaisesta tilanteesta johtuen ke39

vyitä osastoja ei koulutettu lainkaan
vakinaisessa väessä, vaan niiden kouluttaminen jäi vuosittaisten sotilaslääneittäin järjestettävien kertausharjoitusten
varaan. Muutaman poikkeuksen muodostivat 1920- ja 1930-lukujen
vaihteessa toteutetut suuremmat sotaharjoitukset, joissa muodostettiin kokeilutarkoituksessa kevyitä osastoja.
Puolustusmäärärahojen vähyydestä
johtuen suuret sotaharjoitukset kuitenkin loppuivat 1930-luvun alussa. Tähän
loppuivat myös vakinaisen väen kokeilut kevyillä osastoilla.
Ajatus kevyiden osastojen kouluttamisen jättämisestä kertausharjoitusten
varaan osoittautui optimistiseksi, sillä
todellisuus osastojen koulutuksesta kertausharjoituksissa muodostui karuksi.
Polkupyöriä oli armeijalla niin vähän,
että reserviläisiä kehotettiin tuomaan
vapaaehtoisesti omia pyöriään mukaan
harjoituksiin. Harva reserviläinen kuitenkaan otti polkupyöräänsä mukaan.
Myöskään hevosia ei ollut riittävästi.
Reservin harjoituksiin ei ollut osoittaa
tarvittavaa määrää puolustusvoimien
omia hevosia. Hevospuutteessa jouduttiin turvautumaan maanviljelijöiltä
vuokrattaviin hevosiin. Koska kertausharjoitukset järjestettiin kesällä, ei
vuokrahevosia saatu riittävästi, sillä
maanviljelijöillä oli tällöin suurin tarve
hevosilleen. Lisäksi vuokrahevoset
osoittautuivat usein ratsuhevosiksi kelpaamattomiksi ja armeijan olosuhteisiin
sopeutumattomiksi.
Ongelman koulutukselle aiheutti myös se, että kevyiden osastojen
osien kertauskoulutus järjestettiin
toisistaan erillään. Eskadroonat koulutettiin pääosin Lappeenrannassa ja
polkupyöräkomppaniat sotilasläänien kertausharjoituskeskuksissa. Kevyiden osastojen osille ei myöskään
ollut omia koulutussuunnitelmiaan,
vaan ratsuväkiosat koulutettiin ratsuväen ja polkupyöräosat jalkaväen
koulutussuunnitelmien mukaisesti.
Kertausharjoitukset toteutettiin kertausharjoituskertomusten mukaan vuosittain samalla vuodelta 1934 peräisin
olevalla kertausharjoitussuunnitelmalla. Koulutus oli hyvin muodollista sen
keskittyessä hyökkäykseen, puolustukseen ja viivytykseen edeten ryhmästä
pataljoonatasolle. Mitään kaksipuolisia,
soveltavia harjoituksia ei kertausharjoituskertomusten mukaan järjestetty.
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Näistä syistä johtuen kevyiden osastojen käytössä ja toiminnassa jouduttiin
talvisotaan lähdettäessä ristiriitaiseen
tilanteeseen. Teoria kevyiden osastojen käytöstä sekä itse joukot olivat
olemassa, mutta kokemukset osastojen
käytöstä ja niiden kunnollinen koulutus
puuttuivat. Nämä seikat näkyivät kevyiden osastojen toiminnassa selvästi sekä
talvi- että jatkosodan aikana.

Talvisodassa
liikkuvana jalkaväkenä

Kuva Puolustusvoimat.

Talvisodan alkuun mennessä perustettiin
yhdeksän kevyttä osastoa, eli suunnitelman mukaisesti jokaiseen kenttäarmeijan divisioonaan. Joulu-tammikuussa
perustettiin vielä täydennysdivisioonien
kevyet osastot. Kaikkiaan talvisodassa
taisteli siis 12 kevyttä osastoa.
Talvisodassa kevyitä osastoja käytettiin yleisimmin puolustus-, varmistus-,
ja reservitehtäviin. Neuvostojoukkojen
voimakkaat hyökkäykset erityisesti
Karjalan kannaksella pakottivat joukot
jäykän torjuvaan puolustukseen, jossa
kevyillä osastoilla vahvennettiin puolustuslinjaa tai vaihdettiin linjasta jokin
toinen joukko lepäämään. Mikäli kevyet
osastot eivät olleet puolustuksessa, ne
olivat reservinä linjojen takana valmiina
nopeasti siirrettäväksi divisioonan komentajan tärkeäksi katsomaan paikkaan.
Varmistustehtäviä kevyet osastot
suorittivat vesistöjen saatua vahvat jääpeitteet vuoden vaihteessa 1939 - 1940.
Tällöin Karjalan kannaksellekin syntyi
meren ja järvien rannoille avoimia sivustoja, joihin divisioonien komentaji-

en oli otettava kantaa. Vaikka varmistus
oli alkuperäisessä kevyiden osastojen
käyttöajattelussa määritelty yhdeksi
osastojen päätehtäväksi, ei varmistustehtäviä suoritettu alkuperäisten käyttöperiaatteiden mukaisesti. Paikallaan
olevaan varmistukseen, jollaisia lähes
poikkeuksetta kaikki talvisodan aikaiset varmistustehtävät olivat, tuli kevyttä
osastoa käyttää vain silloin, kuin muita
joukkoja ei kyseiseen tehtävään olisi
irrotettavissa.
Laatokan pohjoispuolella ja PohjoisSuomessa, joissa suomalaisjoukkojen
toiminta oli liikkuvampaa ja hyökkäyspainotteisempaa kuin Kannaksella, käytettiin kevyitä osastoja myös
hyökkäystehtäviin. Erityisesti IV Armeijakunnan vastahyökkäyksiin kevyet
osastot ottivat usein osaa. Kevyitä osastoja ei käytetty hyökkäyksiin avoimien
sivustojen kautta vihollisen sivusta- ja
selustayhteyksien häiritsemiseen, kuten
osastojen käyttöperiaatteisiin olisi kuulunut, vaan useimmiten painopisteessä
iskuportaan mukana tavanomaisen jalkaväen tapaan.
Kevyiden osastojen käyttö reservi-, puolustus- ja varmistusvoittoisesti
johtui sekä yleistilanteesta että käyttökokemusten puutteesta. Erityisesti
Karjalan kannaksella neuvostojoukot
hyökkäsivät koko rintaman leveydeltä
sellaisella voimalla, että divisioonan
komentajat joutuivat käyttämään myös
kevyitä osastojaan puolustuksellisesti
tukeakseen pääosiensa puolustustaistelua. Laatokan pohjoispuolella ja Pohjois-Suomessa, joissa toimintavapaus
oli suurempi kuin Kannaksella, eivät

Talvisodassa divisioonan kevyeen osastoon kuului polkupyöräkomppanian ohella ratsuväkieskadroona.
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komentajat käyttäneet kevyiden osastojensa liikkuvuuden tarjoamia mahdollisuuksia täysin hyväkseen. Tämä
johtui siitä, että heiltä puuttuivat rauhan
aikaiset kokemukset kevyiden osastojen
käytöstä. Niitä ei oikeastaan ollut oikein
kenelläkään. Siksi osastoja käytettiin
toimintavapaammissakin olosuhteissa
liikkuvamman jalkaväen tapaan.

Jatkosodan moottoroitu
kevyt osasto
Välirauhan aikana kevyt osasto moottoroitiin. Sen kokoonpanosta poistettiin eskadroona, joka korvattiin toisella
polkupyöräkomppanialla. Konekiväärijoukkue laajennettiin komppanian
vahvuiseksi ja kevyt kolonna sulautettiin esikuntaosiin. Osaston nimi säilyi
edelleen kevyenä osastona, mutta sen
komppanioiden nimet muutettiin siten,
että polkupyöräkomppanioista tuli jääkärikomppanioita ja konekiväärikomppaniasta jääkärikonekiväärikomppania.
Osaston uusi vahvuus oli 594 miestä.
Osaston kokoonpanosta poistettiin
kaikki hevoset. Taistelevat osat liikkuivat polkupyörin. Huolto sekä jääkärikonekiväärikomppanian kalusto liikkuivat
kuorma-autoilla.
Jatkosodan alkaessa kokoonpanoaan muuttaneita kevyitä osastoja oli
yhteensä 16, edelleen yksi jokaisessa
jalkaväkidivisioonassa. Sodan luonne
oli jatkosodan alkaessa täysin toisenlainen kuin talvisodassa. Olosuhteet
olivat jatkosodan alkaessa lähempänä
niitä olosuhteita, joihin kevyet osastot
oli alun perin luotu. Kevyen osaston
käyttöedellytykset olivat jatkosodan
alkaessa kuitenkin toisenlaiset.
Käyttökokemusten puute ja talvisodan olosuhteet olivat saaneet divisioonan komentajat käyttämään kevyitä
osastojaan liikkuvan jalkaväen tapaan.
Näiden sekä moottoriajoneuvojen
määrän lisääntymisen vaikutuksesta
kevyen osaston kokoonpanoa päätettiin muuttaa. Hevosten korvaaminen
moottoriajoneuvoilla ja polkupyörien
lisääminen sai kuitenkin aikaan sen, että
kevyt osasto ei ollut enää liikkuvuudeltaan niin monipuolinen kuin ennen.
Polkupyörin oli edetty nopeasti teiden
suunnissa ja hevosin liikuttu nopeasti
tiettömässä maastossa.
Kokoonpanomuutosten jälkeen
kevyt osasto muistutti yhä enemmän

jääkäripataljoonaa, jonka taistelevien
osien organisaatioon kuului jatkosodan
alkaessa kolme jääkärikomppaniaa, jääkärikonekiväärikomppania ja kranaatinheitinjoukkue. Kevyet osastot olivat
liikkuvia ja tehokkaita teiden suunnissa,
mutta tiettömässä maastossa niiden liikkuvuus laski tavanomaisen jalkaväkipataljoonan tasolle.
Jatkosodassa kevyiden osastojen käyttö liikkuvan jalkaväen tapaan
edelleen jatkui ja vahvistui. Käyttötapaa
tukivat talvisodan kokemukset ja kokoonpanomuutos. Yleisimmät tehtävät
olivat edelleen reservi- ja varmistustehtävät. Puolustustehtävien tilalle nousivat
nyt sodan alun luonteesta johtuen lukuisat hyökkäystehtävät.
Suurin osa hyökkäystehtävistä
toteutettiin edelleen divisioonien iskuportaassa. Kevyiden osastojen hyökkäyksellinen käyttö kuitenkin samalla
jonkin verran monipuolistui. Aiempaa
useammin osastot hyökkäsivät itsenäisesti erillisissä suunnissa katkaisten
esimerkiksi jonkin tien, minkä jälkeen
ne jäivät tavoitteeseensa varmistamaan
divisioonan pääosien hyökätessä painopistesuunnalla. Osastot saattoivat myös
koukata vihollisen sivustaan tai selustaan pääosien suorittaessa varsinaista
hyökkäystä. Tällaisia hyökkäyksiä toteuttivat esimerkiksi Kevyt Osasto 8 ja
Kevyt Osasto 10 hyökätessään maastoitse Petroskoihin. Tällöin Kevyt Osasto
8 eteni ensimmäisenä joukkona Petroskoin kaupunkiin aamuyöllä 1.10.1941.
Toinen esimerkki on Kevyt Prikaati
Tiiaisen koukkaus vihollisen selustaan
heinä-elokuussa 1941. Prikaatiin kuuluivat tilapäisesti Kevyet Osastot 9 ja 14.
Prikaati avasi koukkaamalla vihollisen
selustaan tien IV Armeijakunnan päävoimille Vuoksen länsipuolitse etelään.
Jatkosodan asemasotavaiheen alettua hyökkäystehtävät muuttuivat puolustustehtäviksi. Mikäli osastot eivät
olleet reservissä, ne vaihtoivat etulinjasta jonkin toisen joukon lepäämään.
Puolustustehtäviä ei ollut kovinkaan
paljon, mutta ne kestivät rauhallisista
oloista johtuen pitkään.

Kevyiden osastojen
lakkauttaminen
Kesän 1944 torjuntataisteluihin Kevyet
osastot eivät enää ottaneet osaa, sillä ne

Kuva Puolustusvoimat.
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Jatkosodan alussa kevyissä osastoissa oli kaksi jääkärikomppaniaa
ja jääkärikonekiväärikomppania. Huolto ym. oli moottoroitu. Osastot
lakkautettiin vuonna 1942.
lakkautettiin keväällä ja kesällä 1942.
Lakkauttaminen johtui kenttäarmeijan
uudelleenjärjestelyistä. Päämaja oli
jo elokuussa 1941 alkanut suunnitella
kenttäarmeijan demobilisointia, sillä
hyökkäys oli edennyt nopeasti ja saksalaiset olivat menestyneet itärintamallaan
hyvin. Sekä Suomen sodanjohto että
kansa odottivat sodan päättyvän nopeasti. Ennen demobilisaatiota oli kuitenkin
siirryttävä suojajoukkokokoonpanoon,
jotta valmius olisi jatkuvasti turvattu.
Suojajoukkokoonpanoon siirtymisen Päämaja aikoi toteuttaa supistamalla
divisioonat prikaateiksi. Supistaminen
taas toteutettaisiin kotiuttamalla vanhimmat ikäluokat. Koska kotiuttaminen pienentäisi armeijan vahvuutta, oli
joitakin joukkoja lakkautettava. Kevyet
osastot joutuivat siten lakkautettavien
joukkojen listalle. Vaikka keväällä 1942
luovuttiin suojajoukkoprikaatiajatuksesta, päätettiin joukkojen nuorentamisesta
pitää kuitenkin kiinni. Niinpä vuoden
1942 heinäkuun loppuun mennessä
Kevyt Osasto 3:a lukuun ottamatta
kaikki kevyet osastot lakkautettiin.
Kevyt Osasto 3 jatkoi olemassaoloaan
nuorennettuna seuraavaan kevääseen
asti, jolloin se laajennettiin 15. Prikaatin II pataljoonaksi. Kevyitä osastoja
ei jatkosodan kuluessa enää perustettu
uudelleen, vaan lakkauttaminen jäi lopulliseksi.
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Tarve ”nyrkille” jäi
Vaikka kevyitä osastoja ei kyetty
hyödyntämään alkuperäisellä tavalla
talvi- ja jatkosodissa, aiheutti niiden
lakkauttaminen divisioonissa tarpeen
divisioonan komentajan ”nyrkille”, joka
voitaisiin nopeasti siirtää sinne missä
nopeasti tarvittiin voimaa lisää vihollisen torjumiseksi tai oman menestyksen
hyväksikäyttämiseksi. Tähän tarpeeseen
divisioonien komentajat vastasivat
vuosina 1942 - 43 mm. perustamalla
divisiooniinsa omatoimisesti erillisiä,
suorassa alaisuudessaan toimineita
jääkärikomppanioita. Kevyen osaston
kaltaista, komppaniaa vahvempaa liikkuvaa joukkoa eivät kuitenkaan voimavarat antaneet enää mahdollisuutta
perustaa.
Kevyet osastot oli luotu aikansa
nopean toiminnan joukoiksi, joiden
käytön painopisteenä oli divisioonien
hyökkäyksellisten operaatioiden tukeminen. Ne jäivät kuitenkin puolustusvoimiemme sodan ajan kokoonpanojen
historiaan toteuttamiskelpoiseksi ajatukseksi, joiden käyttöä ei olosuhteista
sekä liian optimistisesta ja vaillinaisesta rauhan ajan suunnittelusta johtuen
kyetty aiotulla tavalla toteuttamaan.
Kapteeni, FM Markus Wahlstein
palvelee Karjalan Prikaatissa ja opiskelee tällä hetkellä YEK 55:llä. 
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Mainosmiehen
veteraanitoimintaa
Teksti: Stig Roudasmaa

Kadettiveli 2531, kapteeni ja mainosmies Björn
Munsterhjelm vietti lapsuutensa ja nuoruutensa
Norjassa. Talvisotaan nuorukainen tuli vapaaehtoisena,
mutta palvelus kesti 13 vuotta. Jatkosotaan ”norjalainen”
vänrikki lähti tulenjohtajana supisuomalaisessa yksikössä.
Opiskeltuaan 26. kadettikurssilla Munsterhjelm siirtyi
komppanian päälliköksi ”sekstiettaniin” (JR 61) Syvärille
ja lopuksi Tienhaaran torjuntataisteluihin. Sodan jälkeen
hän oli palveluksessa vielä yhdeksän vuotta JR 4:ssä ja
Helsingin Suojeluskuntapiirin Esikunnassa.Varsinaisen
elämäntyönsä Munsterhjelm teki mainosalalla Norjassa
ja Suomessa.
Veteraanityöhön
Vetäydyttyään vuonna 1984 eläkkeelle
Munsterhjelmilla riitti aikaa veteraanityöhön, jossa hänen mainosalan taitojaan tarvittiin. Kirjojen kuvittaminen
vaatii omaa graafista näkemystä ja
Munsterhjelm on esimerkiksi tehnyt
kansikuvat kuuteen kirjaan: oman kadettikurssin historiikkiin ”XXVI kadettikurssi”, JR 61:n taisteluista kertoviin
Sjemenski avsnittet” ja ”Tienhaara Finlands lås” sekä Helsingin Suojeluskuntapiirin historiaan 1918 - 1944. Samoin
hän on tehnyt kansikuvat Helsingfors
Svenska Krigsveteraner rf:n 40-vuotisjuhlajulkaisuun sekä teokseen ”Vårt liv
vid fronten”, johon on koottu yli 900
kuvaa yhdistyksen laajasta valokuvakokoelmasta.

Muistomerkkejä
Ajallinen etäisyys sodasta on mahdollistanut muistomerkkien pystyttämisen luovutetun alueen taistelupaikoille.
Tienhaarassa Viipurin pohjoispuolella käytiin eräs kesän 1944 ratkaisu-
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taisteluja ja paikka kuuluu nykyään
itään suuntautuvien veteraaniretkien
pysähdyspaikkoihin. Vuonna 1995
paljastettiin ”Kasakkakiveen” kiinnitetty näyttävä muistolaatta paikassa,
jossa JR 61:n komentajalla eversti
Alpo Marttisella oli komentopaikkansa taistelun alkuvaiheessa. Laatta on
Munsterhjelmin käsialaa ja hankkeesta vastasivat ”sekstiettanin” veteraanit
sekä entisten Tienhaara-asukkaiden yhdistys. Paljastustilaisuuteen osallistui
kaksi linja-autollista JR 61:n ja KTR
8:n veteraaneja, Tienhaaran entisiä
asukkaita sekä Viipurin kaupunginjohtaja ja virkailijoita.
Yhdeksän vuotta myöhemmin
Munsterhjelm sai ruotsinkielisten
sotaveteraanien aloitteen pohjalta
uuden tehtävän, muistokiven hankkiminen talvisotaan osallistuneelle
lähes 700 norjalaiselle vapaaehtoiselle. Munsterhjelm hoiti muistomerkin
taiteellisen puolen, hankkeen kustansi
Kirkkonummen Kivilouhimo ja työn
teki Kokemäen Kiviveistämö. Muistokivi paljastettiin vuonna 2004 Hietaniemen hautausmaalla mm. Norjan
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Stig Roudasmaa
suurlähettilään ja sotilasasiamiehen
sekä Suomen puolustusvoimien edustajien läsnäollessa.
Monista ansioistaan Munsterhjelm
on kutsuttu Kristinesstadsnejdens ja
Helsingfors Svenska Krigsveteraaner
rf:n kunniajäseneksi.

Näyttelyitä
Munsterhjelm on tehnyt mittavan
työn luodessaan kaksi kiertävää näyttelyä. Hän keräsi eri puolilla Suomea
asuvilta JR 61:n veteraaneilta suuren
määrän valokuvia, joista hän valitsi 70
rykmentin sotatiestä kertovaan näyttelyyn. Näyttely muodostui kahdeksasta taulusta kokoa 74 x 76 cm. Niissä
kuvat teksteineen ja karttapiirroksineen
etenivät kronologisessa järjestyksessä
liikekannallepanosta hyökkäysvaiheen
kautta asemasotavaiheeseen sekä sieltä
Tienhaaran torjuntataisteluihin ja ko-

artikkelit
tiuttamiseen. Näyttelyn painopiste on
Syvärin Sjemenskissä, jossa rykmentti oli etulinjassa kaksi ja puoli vuotta.
Näissä tauluissa kerrotaan pääasiallisesti
puolustuslohkon arkisesta elämästä, linnoittamisesta ja asemien ”infrastruktuurista”. Erikoisuutena on vihollisen yritys
murtaa asema mineeraamalla, eli kaivamalla tunneli rykmentin päätukikohdan
alle. Hanke torjuttiin vastamineerauksella. Munsterhjelm oli täysin itsenäisesti
ideoinnut, suunnitellut ja toteuttanut
näyttelyn, ja rykmentin pitkäaikaisena
komppanian päällikkönä hänellä oli
siihen hyvät edellytykset.
Vuoden 2000 alussa veteraaniyhdistys antoi tehtäväksi valmistaa ruotsinkielinen kuvanäyttely lottatoiminnasta.
Munsterhjelm tarttui ennakkoluulottomasti tehtävään ja hän sai apua sekä
lottamuseolta että Helsingin ruotsikieliseltä lottayhdistykseltä. Näyttelyssä
oli samoin 70 valokuvaa teksteineen
kiinnitettynä kuuteen tauluun á 75 x
110 cm. Tauluissa esitettiin lottien historiikki sekä eri toimialat: muonitus-,
kanttiini-, lääkintä-, ilmavalvonta- ja
viestitoiminta.
Molemmat näyttelyt ovat kiertäneet sekä Suomea että Pohjoismaita, ja
Munsterhjelm on muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta ollut avaamassa näyttelyä. Kotimaassa näyttelyt ovat olleet
esillä ruotsinkielisillä alueilla Vaasasta Helsinkiin kouluissa, pankeissa ja
kirjastoissa. Näyttely on ollut parisen
viikkoa kussakin paikassa ja saanut erittäin myönteisen vastaanoton. Lisäksi
näyttelyt ovat muutaman kuukauden
olleet puolustusministeriössä ja Pääesikunnassa.
Ruotsissa ja Norjassa on myös
ollut kiinnostusta suomen sotahistoriaan. Tähän on ehkä vaikuttanut Åke
Lindmanin elokuva ”Etulinjan edessä”.
Keväällä 2004 Oslossa vietettiin Helsinki-viikkoa, ja siihen liittyen avattiin
Munsterhjelmin lottanäyttely Akershus
Festning´issä. Avajaisiin osallistui suurlähettiläs ja Helsingin ylipormestari,
suuri joukko norjalaista päällystöä, sotilasasiamiehiä sekä Norjan vastaavan
naisjärjestön edustajia. Avajaisissa eräs
suurlähetystön virkailija esiintyi lottapuvussa, mikä yksinkertaisuudellaan teki
suuren vaikutuksen paikalla olleisiin
naisjärjestön edustajiin.
Talvella 2009 ”Sekstiettanin”
näyttely pyydettiin Ruotsiin ja Muns-

Tienhaaran ”Kasakkakiveen” on kiinnitetty laatta muistoksi kesän
1944 ankarista taisteluista, jossa JR 61 pysäytti neuvostojoukot
Viipurin suunnalla. Laatan vieressä oleva henkilö antaa kuvan
kiven ja laatan mittasuhteista.

Björn Munsterhjelm ja JR 61:n näyttely.
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Helsingin ylipormestari Eva-Riitta Siitonen osallistui lottanäyttely avajaisiin Oslossa.

terhjelm lähti pystyttämään näyttelyn Helsingborgin lähellä olevaan
Beredskapsmuseum:iin. Näyttely
herätti mediassa suurta huomiota ja
varsinkin avajaisiin väkeä tuli bussilasteittain. Mielenkiintoa lisäsi, että
esittelemässä oli veteraani, joka oli
osallistunut rykmentin taisteluihin.
Kuluvan vuoden maaliskuussa
Munsterhjelm lähti Ruotsiin, Bodenin
varuskuntakaupunkiin. Ruotsalaiset
olivat halunneet kevään ajaksi molemmat näyttelyt ”Försvarsmuseum
Boden:iin” ja avajaiset olivat talvisodan päättymisen 60-vuotispäivänä.
Tapahtumasta oli julkisuudessa annettu paljon etukäteisinformaatiota ja
paikalla oli erityisen paljon historiantuntijoita, joiden tietämys talvisodasta
ja varsinkin Pohjois-Suomen tapahtumista olivat erittäin tarkat.

Arvokasta työtä
Munsterhjelm on varsinkin näyttelytoiminnallaan tehnyt harvinaisen
arvokasta veteraanityötä – myös rajojemme ulkopuolella. Hän on näyttelyjä
luodessaan toiminut täysin itsenäisesti
ja hän on uhrannut omaa aikaansa matkustaessaan näyttelyjä pystyttämään
ja esittelemään - hyvä saavutus yli
90-vuotiaalta. Munsterhjelmin näyttelytoiminta on saanut arvostusta ja
sen myötä taloudellista tukea. Näyttelyesineistön hankintaa ja näyttelyn
rakentamista on tukenut sotaveteraaniyhdistys ja matkoja, niin kotimaan kun
ulkomaisten ovat rahoittaneet ruotsinkieliset kulttuurirahastot.
Björn Munsterhjelm on mainosmiehen taidoin aikaansaanut kaiken täysin
ilman korvausta. Todellisen veteraaniveljen työn julkistaminen lehden palstoilla olkoon hänelle meidän kaikkien
kiitoksena.
Everstiluutnantti Stig Roudasmaa
valmistui 30.kadettikurssilta vuonna
1949. Hän toimi virkaurallaan pioneerialan tehtävissä. Roudasmaa on julkaissut lukuisia teoksia, muun muassa hyvin
monta historiikkia.

”Muistoksi niille norjalaisille miehille, jotka vapaaehtoisesti osallistuivat Talvisotaan ja uhrasivat henkensä Suomen puolesta.”
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pääsihteerin palsta

Uudet jäsenet tervetuloa
Kadettikuntaan!
Arvoseminaari 15.10.2010
Kadettikunnan arvokeskustelu jatkuu
seminaarilla ”Yksilö, yhteiskunta ja
organisaatiot turvallisuudessa” perjantaina 15.10.2010. Seminaari liittyy
Kadettikunnan johtamaan laajempaan
arvotutkimushankkeeseen ”Nuoret,
arvot ja maanpuolustus”, jossa meillä
on yhteistyökumppaneina Suomen
Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja
sotilaspedagogiikan laitos sekä Poliisiammattikorkeakoulu. Tavoitteena on
toteuttaa lähivuosina omalle jäsenistölle ja nuorisolle suunnattu arvotutkimus.

Kaaderitanssiaiset
22.10.2010
Kaaderitanssiaisista on muodostunut mieluisa perinnetapahtuma. Tällä
kertaa tanssiaiset järjestetään Munkkiniemen Kadettikoulun historiallisissa tiloissa, jonne Kadettikoulu muutti
vuonna 1924 nykyisestä eläinmuseon
talosta Arkadiankadulta. Santahaminaan Kadettikoulu siirtyi vuonna 1940.
Tanssin lomassa voi tutustua kapteeni
Marko Palokankaan johdolla Munkkiniemen Kadettikoulun historiaan ja
erityisesti sen Tornisalonkiin.

Syyskokous 23.10.2010
Kaaderitanssiaisista voimme siirtyä
suoraan Kadettikunnan sääntömääräiseen syyskokoukseen lauantaina
23.10.2010 Maanpuolustuskurssin tiloihin Kruununhakaan. Kokouspäivä
aloitetaan klo 10 ajankohtaisella esitelmällä, jossa Risto Siilasmaa esittelee
puolustusministeri Jyri Häkämiehen
asettaman yleisen asevelvollisuuden
yhteiskunnallisia vaikutuksia selvittäneen työryhmän loppuraportin tuloksia. Esitelmän ja Sotavahinkosäätiön
stipendien luovutuksen jälkeen klo 12
aloitetaan syyskokous, jossa päätetään
Kadettikunnan yhteisistä asioista.

Jäsenhankinta
tuottanut tulosta
Kadettikunnan jäsenrekrytointi on tuottanut hyvää tulosta viime kevään ja kuluneen kesän aikana siten, että olemme
saaneet lähes 250 uutta jäsentä. He
edustavat laajalti eri kadettikursseja.
Jokainen kadettiupseeri ja kadetti on
aina tervetullut Kadettikuntaan ja tässä
pätee sanonta ”parempi myöhään kuin
ei milloinkaan”. Meitä on nyt 5216
jäsentä, joten jäsenmäärä on Kadettikunnan historian suurin. Tulemme jatkamaan jäsenrekrytointia kohdistaen
sen aina sopivasti kuhunkin kadettikurssiin. Tässäkin asiassa toimimme
tunnuslauseemme ”Kunnia kestävän
palkka” mukaisesti.

Uusi
jäsenhallintajärjestelmä
osoittautunut toimivaksi
Kadettikunta siirtyi uuden jäsenhallintajärjestelmän käyttäjäksi viime vuoden
puolella. Järjestelmä on osoittautunut
erittäin toimivaksi ja monikäyttöiseksi.
Järjestelmän jalkauttaminen kadettipiirien käyttöön jatkuu edelleen. Helsingin kadettipiiri on ensimmäisenä
kadettipiirinä ryhtynyt käyttämään
järjestelmän tiedotepalvelua siten, että
jäsenille on lähetetty toimintatiedotteita
sähköpostilla. Pyydänkin, että jäsenet
ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa
Kadettikunnan toimistolle, joka syöttää osoitteen järjestelmään. Kiitettävän
moni jäsenistä on jo pyytänyt jäsenrekisteritunnukset ja päivittänyt omat
jäsentietonsa järjestelmään.

Suomi muuttuvassa
maailmassa
Kadettikunnan suurprojekti ”Suomi
muuttuvassa maailmassa” on edennyt
hyvin ja tuotteen julkistamistilaisuus

järjestetään Suomen Kansallismuseon
auditoriossa keskiviikkona 23.3.2011
klo 13.00. Tuote esitellään myös Kadettikunnan kevätkokouksen yhteydessä
järjestettävässä maanpuolustusjuhlassa lauantaina 26.3.2011 Hämeenlinnan
Raatihuoneella. Opetusmultimedia
tulee vapaasti kansalaisten ja maamme
koulujen käyttöön.

Kadettikunta 90 vuotta
Kadettikunnan 90-vuotisjuhla järjestetään Kadettikunnan vuosipäivänä
torstaina 27.1.2011 klo 14.00 Helsingin yliopiston juhlasalissa. Pyydänkin
kaadereita puolisoineen merkitsemään
ajankohdan muistiin ja osallistumaan
järjestömme upeaan juhlatilaisuuteen.
Juhlavuoden tapahtumista tiedotetaan
Kylkiraudassa ja Kadettikunnan kotisivuilla.

Onnittelut
valmistuneille upseereille
Onnittelen 94. kadettikurssilta ja 77.
merikadettikurssilta 26.8.2010 valmistuneita kadettiupseereita. Toivotan
teidät lämpimästi tervetulleiksi kadettiveljien ja -sisarten joukkoon. Meitä
on valmistunut maamme itsenäisyyden
aikana yhteensä 10 690 kadettiupseeria. Ketjumme ensimmäinen lenkki on
kadetti numero 1, joka on itsenäisen
Suomen Kadettikoulun 1.kadettikurssin priimus ja kadettivääpeli Reino
Laine.
Constantem Decorat Honor

Juha Tammikivi
juha.tammikivi@kadettikunta.fi

toiminta

Kadettikunta r.y:n syyskokous
Helsingissä lauantaina 23.10.2010
Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun
Maanpuolustuskurssien tiloissa Maneesikatu 6 (Kruununhaan maneesi)
lauantaina 23.10.2010 klo 12.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat sekä jäsenten
Kadettikunnan hallitukselle 1.10.2010 mennessä kirjallisesti lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan jäsenet.
Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla valtakirjalla on sallittu.
Syyskokouspäivän ohjelma
10.00 - 10.45

Risto Siilasmaa: Puolustusministeri Jyri Häkämiehen asettaman yleisen asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia
selvittäneen työryhmän loppuraportti

10.45 - 11.00

Keskustelu

11.00 - 11.15

Sotavahinkosäätiön stipendien luovuttaminen

11.15 - 12.00

Kahvitarjoilu

12.00 -

Sääntömääräinen syyskokous

Kokouksen jälkeen kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille tai heidän edustajilleen järjestetään koulutustilaisuus, joka päättyy klo 16 mennessä.
Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään
15.10.2010 Sabina Krogarsille ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella sabina.
krogars@kadettikunta.fi tai puh. 09-490 759, fax. 09-446 262.
Tervetuloa joukolla kuulemaan ajankohtaista tietoutta yleisestä asevelvollisuudesta ja päättämään Kadettikunnan asioista!
Kadettikunnan hallitus

Kylkirauta 3/2010
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Vierailijoita Kadettikunnassa

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori kenraalimajuri Vesa Tynkkynen ja vararehtori eversti
Teppo Lahti tutustuivat Kadettikunnan toimintaan 1.9.2010.

Maanpuolustuskorkeakoulun viestintäala tutustui Kadettikunnan toimintaan 9.9.2010. Kuvassa
viestintäpäällikkö Harri Valtonen luovuttaa Kadettikunnalle kaksi Kalevi Antilan piirtämää taulua.
47

Kylkirauta 3/2010

toiminta

Kadettikunta ry

90-vuotisjuhla
Helsingin yliopiston juhlasalissa
27.1.2011 kello 14.00
Alla Marcia
Jean Sibelius

Kaartin Soittokunta
Musiikkimajuri Raine Ampuja

Tervehdyssanat

Kadettikunnan puheenjohtaja
Prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola

Souda, souda sinisorsa
Ristilukki
Jean Sibelius

Everstiluutnantti Jussi Ahvenjärvi

Juhlapuhe

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö

Maanpuolustajat
Nic von Weymarn

Kaaderilaulajat

Tervehdykset
Puolustusvoimat
Rajavartiolaitos
Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelin
Palkitsemiset

Kadettikunnan puheenjohtaja

Nousevan Suomen hymni

Kaartin Soittokunta ja Kaaderilaulajat

Martti Hela
Maamme
Fredrik Pacius

Yleisö, Kaaderilaulajat, Kaartin Soittokunta

Kahvitarjoilu
Paraatiasu tai tumma puku, suuret kunniamerkit
Yleisöä pyydetään olemaan paikoillaan klo 13.50 mennessä
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Syksyn Kaaderitanssiaiset Munkkiniemen
Kadettikoululla perjantaina 22.10.2010

adettikunta järjestää juhlalliset Kaaderitanssiaiset Munkkiniemen Kadettikoulun
(Hollantilaisentie 11, 00330 Helsinki) historiallisissa tiloissa perjantaina
22.10.2010.
Kaaderitanssiaiset on tarkoitettu
kaikille Kadettikunnan jäsenille puolisoineen.
Tilaisuus alkaa klo 18.00 ja tanssit
alkavat noin klo 21.30 jatkuen puoleen
yöhön. Tilojen rajallisuudesta johtuen
mukaan voidaan ottaa 120 henkilöä il-

moittautumisjärjestyksessä. Illalliskortin hinta on 50 euroa/henkilö sisältäen
alkujuoman, illallisen, ruokajuomat,
oheisohjelman sekä tietysti hyvän
seuran ja tanssit.
Illalliskortit pyydetään maksamaan
Kadettikunnan tilille Nordea 101430206744, johon pyydetään merkitsemään osallistujan nimi ja kadettikurssin
numero.
Lisätietoja tilaisuudesta antaa tarvittaessa Kadettikunnan perinnejaoston
puheenjohtaja eversti Timo Pöysti, puh

0299-530 200, timo.poysti(at)mil.fi.
Asuna on pieni juhlapuku, tumma
puku tai smokki.
Kokoa kadettiveljistä ja –sisarista
puolisoineen mukava pöytäkunta ja
rentoudu hetkeksi!
Tervetuloa!

Sinustako Kylkiraudan päätoimittaja?

K

ylkiraudan päätoimittaja komentajakapteeni, ST Marko Laaksonen on ilmoittanut luopuvansa päätoimittajan tehtävästä.

Uusi päätoimittaja aloittaa tehtävässä 1/2011 lukien. Mikäli sinua kiinnostaa ottaa
haaste vastaan ja ryhtyä kadettiupseerien aatteellisen pää-äänenkannattajan Kylkiraudan
päätoimittajaksi, lähetä 30.10.2010 mennessä vapaamuotoinen hakemuksesi tarvittavine
liitteineen Kadettikunnan hallitukselle osoitettuna Kadettikunnan toimistoon osoitteella
Kadettikunta ry, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki.
Lisätietoja päätoimittajan tehtävästä antaa pääsihteeri Juha Tammikivi, puh. (09) 490
932 tai juha.tammikivi@kadettikunta.fi

www.helsinki-vantaa.ﬁ
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KADETTIKUNTA RY:n MYYNTIARTIKKELIT
TUE TOIMINTAA – TILAA
1.1.2010
ADRESSIT
Toimitus myös suoraan vastaanottajalle (halutulla tekstillä varustettuna). Hintoihin lisätään
postikulut.
4-lehtinen
10,00
KIRJEENSULKIJAMERKIT
suruadressi
10,00
tunnus
0,70 / kpl
sininen mokkakantinen 25,00
arkeittain
17,50 (25 kpl)
ml. kuoret
ml. kuoret
PIENOISADRESSIT
JOULUKORTIT
tunnuksella
0,60
klassikko (sk, rk)
0,50
kolme kadettia
0,60
kynttilä (sk, rk)
0,65
ml. kuoret
lippu
0,90
KORTIT
kiitoskortti (sk, rk)
0,40
kortti ilman tekstiä
0,60
kutsukortti
0,40
MUUT
pöytäkortti
0,30
kadettipatsas
2.000,00
standaari
25,00
MERKIT
jäsenmerkki
20,00
cd Kautta maan ja
15,00
meren ja ilman…
virkatutkintomerkki
30,00
cd, Eessä seisten,
10,00
eellä mennen
isännänviiri 4m
42,00
isännänviiri 5m
85,00
KIRJAT
Juhlakirja
Hehkuvin
12,00
kadettiperinteistä
25,00
mielin,Kadettikuoron
150-vuotishistoriikki
Kadettiupseerimatrik54,00
Kaaderilauluja
30,00
keli 1920-2000
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
sabina.krogars@kadettikunta.fi

Kysymykset koskien matrikkelin
sisältöä ja tilauksia
Matrikkelitoimituskunnan puheenjohtaja, kommodori Jukka K Pajala
vastaa kaikkiin matrikkelin sisältöä koskeviin tietoihin ml. valokuvat.
Puhelin 040 564 8960 ja s-posti jukka.k.pajala@kolumbus.fi.
Kadettikunnan toimistonhoitaja vastaa ainoastaan tilauksia koskeviin kysymyksiin ensisijaisesti s-postilla: sabina.krogars@kadettikunta.fi
tai puh. (09) 490 759. Matrikkeli valmistuu marraskuussa. Ennakkotilaajat saavat matrikkelin viimeistään joulukuun aikana.

Kylkirauta 3/2010

50

toiminta

XII Kaaderigolf 5. - 6.8. Tuusulassa

J

o kahdettatoista kertaa järjestetty
Kaaderigolf pelattiin 5.- 6.8.2010
Tuusulan komealla ja haasteita tarjoavalla kentällä. Kaksipäiväistä kilpailua
kunnioittivat osallistumisellaan erityisen
arvovaltaiset vieraat, kun ensimmäisen
päivän kutsuvierassarjaan osallistuivat
muun muassa kaksi presidenttiä: presidentti Martti Ahtisaari, sekä turnauksen
ikäpresidentti, kurssia 26 edustanut Mauri
Maunula.
Kadettikunnan jäsenistön aktiivisuudesta ja iättömyydestä kertoo mainiosti
se, että vanhimman ja nuorimman kisaajan välistä ikäeroa oli 67 vuotta, kun
viheriöille kokeneemmilta oppia saapui
ottamaan myös kaksi kadettia 95. kadettikurssilta. Oppia oli todellakin tarjolla,
niin golfin peluun kuin työuran ja elämäntapojenkin suhteen, joita erityisesti
vetreässä kunnossa ollut kaaderi Maunula
jakoi vuolaasti nuoremman kuunnellessa
herkeämättä. Viimeistään tässä vaiheessa nuorukaiselle konkretisoitui se, miksi
kaikki aina muistuttavat liikunnan tärkeydestä läpi elämän.
Kilpailu itsessään oli mainiosti järjestetty, josta suuret kiitokset kilpailun
vastuuhenkilölle liikuntaneuvos, majuri
Risto H. Luukkaselle. Kilpailusarjoja oli
yleisen sarjan lisäksi senioreille, veteraaneille, yliveteraaneille ja tietenkin naisille.
Kadetit sijoittuivat hieman yllättäen pienimpään sarjaan, eli yleiseen. Toisin kuin
muissa sarjoissa, kilpailtiin yleissarjassa
lyöntipelissä pistebogeyn sijaan, ja tämä
raaka kilpailumuoto osoitti kyntensä jo
ensimmäisenä päivänä ainakin toiselle
nuorukaisista. Vaikka avauslyönti onnistuessaan olisikin parhaimmillaan jopa
lähes 100 metriä pidempi kuin kanssapelaajilla, painuvat tulokset huomattavasti
alemmaksi tilastoissa päästäessä kentälle
vasta neljännellä avauksella. Itsetuntoa ei
varsinaisesti kohentanut saman toistuminen myös toisena kilpailupäivänä samalla
väylällä.
Ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen
lukuisten vesiesteessä ja metsässä käyntien jälkeen kuin ihmeen kaupalla, ei siis
sarjan osanottajien määrästä johtuen,
olivat kadetit omassa sarjassaan sijoilla

2 ja 3. Seuraavaa päivää silmälläpitäen
hyvistä iskuasemista huolimatta korkeimmassa arvossa oli ehdottomasti pidettävä
ainutkertaisia ja ikuisesti mieleenpainuvia kokemuksia. Harva nuorukainen
voi kertoa golfanneensa Nobel-palkitun
edellisen puolustusvoimain ylipäällikön
kanssa, ja saaneensa kuulla tältä mitä mielenkiintoisimpia kertomuksia uran varrelta. Myöskään moni kadetti ei voi edes
aavistaa sitä lämminhenkisyyttä ja keskinäisen toveruuden syvyyttä, joka vallitsi klubitalolla aina kisan alusta alkaen.
Jokaista paikalle saapunutta tervehdittiin
sydämellisesti kurssista ja sotilasarvosta
riippumatta. Parempaa osoitusta kurssien
keskinäisestä kadettihengen katkeamattomasta ketjusta ei voisi antaa!
Toisen päivän kierros sujui jo hieman
edellistä paremmin, kenties kenttään tutustumisen ja kilpailuvietin myötä, kun
nuorukaiset pääsivät taistelemaan kullasta
ja glooriasta hyvistä takaa-ajoasemista.
Kovasta yrittämisestä huolimatta sijoitukset eivät yleisessä sarjassa muuttuneet,
joten toinen ja kolmas palkinto matkasivat kadettien kainalossa Santahaminaan.
Upeita pystejä merkittävämpinä tuomisina saimme mukaamme kuitenkin mahtavia kokemuksia, elämänohjeita, sekä
muistutuksen siitä, mitä upseerien keskinäisellä hengellä todella tarkoitetaan.
Voimme molemmat mitä kirkkaimmin
silmin suositella kadetteja ja nuoria upseereita myös vastaisuudessa ottamaan

osaa Kaaderigolfiin ja muihin Kadettikunnan järjestämiin tapahtumiin

Kadetti Timo Virtanen
Kadettivääpeli Ville Onikki
95.Kadettikurssi
Kaaderigolfin tulokset:
Yleinen sarja, lyöntipeli hcp
1. Kakkola Timo 148
2. Onikki Ville
161
3. Virtanen Timo 190
Naiset, pistebogey hcp
1. Hollo Pirjo
73
2. Juhantalo Leena 69
3. Kettunen Hilkka 67
Seniorit (+55), pistebogey hcp
1. Poutanen Matti 73
2. Wäänänen Jukka 65
3. Peltola Jarmo
64
Veteraanit (+65), pistebogey hcp
1. Viitasaari Yrjö 73
2. Vihriälä Rauno 71
3. Tiihonen Ilkka 71
Yliveteraanit (+70), pistebogey hcp
1. Helminen Rauli 77
2. Eskeli Pentti
69
3. Torstila Jukka
68
Pisin drive, miehet: Purola Heikki
Pisin drive, naiset: Kettunen Hilkka
Lähimmäs lippua: Torstila Jukka

Kaaderigolfin vanhin ja nuorimmat. Mauri Maunula 26.k keskellä,
vas. kadettivääpeli Ville Onikki 95.k ja kadetti Timo Virtanen 95.k.
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Kadettiupseerin isännänviiri

K

adettiupseerin isännänviiri
on tilattavissa Kadettikunnan
toimistosta. Viirin hinta on
42 euroa (4 metrinen viiri, mikä sopiii
7-9 metrin pituiseen lipputankoon) ja
85 euroa (5,5 metrinen viiri) + postimaksu.
Tilaukset Sabina Krogarsille:
sabina.krogars@kadettikunta.fi tai puh.
(09) 490 759.

Kadettikunnan jäsenmerkki
Kadettikunnan jäsenmerkkiä, joka on upseerin tutkinnon
pienoismerkki (pinssi), on jälleen saatavissa Kadettikunnan
toimistosta. Hinta 20 euroa + postimaksu 1 euro.
Jäsenmerkki on tarkoitettu käytettäväksi siviilipuvussa.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.krogars@kadettikunta.fi tai puh. (09) 490 759.

Tutustu Kadettikunnan kotisivuihin ja multimediatuotteisiin
osoitteessa www.kadettikunta.fi.
Veteraanien Perintö – Itsenäinen Isänmaa: www.veteraanienperinto.fi
Turvallisuuspolitiikan tietopankki: www.kadettikunta.fi/turvallisuus.
Suomi kylmässä sodassa multimediaoppimisympäristö: www.kylmasota.fi
Kadettikunnan suurprojekti Suomi muuttuvassa maailmassa.Valmistuu vuonna 2011:
www.maailmanmuutos.fi
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94.k ja 77.mek valmistuivat 26.8.2010

Kuvat Hannu Aaltonen, MPKK.

Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry luovuttavat valmistuvalle kadettikurssille upseerin tutkintomerkin. Kuvassa Kadettikunnan hallituksen puheenjohtaja, prikaatikenraali J-P Liikola onnittelemassa
merkkien saajia.

Kadettikersantti Timo Leppänen
esittelee tutkintomerkkiään. Sen
takaa löytyy hänen kadettinumeronsa 10616 ja nimen etukirjaimet.

Vasemmalla ylhäällä kadettien perinteinen marssi Presidentinlinnaan. Vasemmalla alhaalla lippuvartion vaihto.
Ylhäällä puolustusvoimain komentajan,
kenraali Ari Puheloisen kannustava puhe
luutnanteille.
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Merkkipäiväluettelo 2011
Kylkiraudassa 4/2010 julkaistaan luettelo Kadettikunnan jäsenistä, jotka
vuonna 2011 täyttävät 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 ja 50 vuotta. Niitä, jotka
eivät halua syntymäpäivätietojaan julkaistavan, pyydetään siitä
ilmoittamaan Kadettikunnan toimistoon 22.11.2010 mennessä.
Puhelin (09) 490 759, fax (09) 446 262, s-posti sabina.krogars(at)kadettikunta.fi tai postitse; Kadettikunta ry, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki.

Tukimaksu 2010
Syyskokouksen päätöksen perusteella lähetetään lehden mukana tilillepanokortti vapaaehtoista tukimaksua varten. Varat käytetään kuten ennenkin Kadettikunnan vapaaehtoisen maanpuolustusaatteellisen työn hyväksi.Tavoitteena on
tänäkin vuonna 2.500 euroa.Tukimaksun voi maksaa myös ilman tilillepanokorttia
Kadettikunnan tilille Nordea 101450-91505 ja viitenumero on 1012.

Toimistonhoitaja lomalla
Toimistonhoitaja on vuosilomalla 1. - 12.11.2010. Joulun aikaan Kadettikunnan toimisto on suljettuna 23.- 31.12.2010

Kadettikurssit huomio!
Kadettikurssit voivat käyttää Kadettikunnan kotisivuja kurssinsa tiedottamiseen. Lähettäkää materiaali Kadettikunnan toimistoon, niin avaamme
kadettikurssille oman sivun osoitteessa: www.kadettikunta.fi/organisaatio/
kadettikurssit/kadettikurssien kuulumisia.

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920-2000
Matrikkelia on vielä jonkun verran saatavissa Kadettikunnan toimistosta.
Hinta on 54,00 euroa + postituskulut.

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920-1985
Matrikkelia on vielä jonkun verran saatavissa Kadettikunnan toimistosta.
Hinta on 20,00 euroa + postituskulut.

Joulukortit

Nyt on aika tilata joulukortit Kadettikunnan toimistosta.

Lisää Kadettikunnan kotisivut omiin suosikkeihisi!
Jäseniä pyydetään seuraamaan Kadettikunnan kotisivuja www.kadettikunta.fi. Kadettipiirit voivat toimittaa kotisivuille tarkoitettuja ilmoituksia
Kadettikunnan toimistolle.
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”Nuoret, arvot ja maanpuolustus” 15.10.2010
Kadettikunta, Suomen Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja
sotilaspedagogiikan laitos ja Poliisiammattikorkeakoulu järjestävät arvoseminaarin ”Yksilö,
yhteiskunta ja organisaatiot turvallisuudessa” Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoulun
pääauditoriossa perjantaina 15.10.2010. Seminaari liittyy em. tahojen laajempaan tutkimushankkeeseen ”Nuoret, arvot ja maanpuolustus”.

Seminaarin ohjelma
08.45 - Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu, Auditoriotalon sotilaskoti
09.25 - Seminaarin tavoite, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori kenraalimajuri Vesa Tynkkynen
Aamupäivän ohjelma (puheenjohtajana pääsihteeri, eversti Juha Tammikivi)
Turvallisuuden arvot. Professori Timo Airaksinen
-kommenttipuheenvuoro emeritusprofessori Jarmo Toiskallio
Poliisin arvot eilen, tänään, huomenna. Rehtori Seppo Kolehmainen
-kommenttipuheenvuoro professori Juha Mäkinen
Lounas, Auditoriotalon sotilaskoti
Iltapäivän ohjelma, aloitus klo 12.30 (puheenjohtajana professori, kapteeni res Mika Hannula)
Paneeli I: Nuoret turvallisuudessa. Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala ja dosentti Mikko Salasuo
Paneeli II: Kriisinhallinnan arvot. Dosentti Heikki Siltala
Kahvitauko
Nuoret ja väkivaltaisuus – arvotutkimuksen julkistaminen. YTM Risto Sinkko ja Sakari
Nurmela TNS Gallup
Seminaarin yhteenveto. Professori Aki-Mauri Huhtinen
15.50 - Seminaarin päättäminen.
Seminaariin pyydetään ilmoittautumaan 8.10.2010 mennessä. Ilmoittautumisia vastaanottaa
Kadettikunnan toimistonhoitaja Sabina Krogars, puhelin 09-490 759, fax 09-446 262 tai
sähköposti kadettikunta(at)kadettikunta.fi.Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu järjestävien
tahojen jäsenille sekä yhteistoimintakumppaneille.
Tervetuloa!
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Veljesketjun luovutus

4

4. Kadettikurssi ja 29. Merikadettikurssi luovuttivat
kummikursseilleen 94.
Kadettikurssille ja 77. Merikadettikurssille kurssien valmistumisen yhteydessä 26.8.2010
Veljesketjun kiertämään kurssin
keskuudessa.
Ketjun luovuttamispuheessa 44. Kadettikurssin kadettivääpeli everstiluutnantti Matti
Savonjousi lausui muun muassa
seuraavaa:
”Luovutamme kummikurssillemme 94.Kadettikurssille
ja 77.Merikadettikurssille Veljesketjun kurssin keskuudessa
kiertämään.
Veljesketjun tarkoitus on
vahvistaa kadettiveljeyttä ja
yhdistää kurssia tulevina vuosikymmeninä.
Veljesketju on kaulaketjussa
oleva Kadettikunnan kadettiveljeyttä kuvaava ansiolevyke, jonka sain
aikoinani Kadettikunnalta ja Kadettikunnan puheenjohtajan luvalla luovutamme sen kummikurssillemme. Sen
kohokuviossa eri vuosisatojen kadetit
lyövät toisilleen veljeskättä.
Veljesketjua kannetaan kurssin ko-
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opintovuoden Cooper-testi sekä
henkilökohtainen kuntoindeksi, taktiikan perusteet 2-opintojakson arvosana ja toisen
väliarvostelun kokonaispistemäärä. Näistä on jaettu pisteitä
kahdellekymmenelle parhaalle
20-1 pistettä.
Kurssin yhteiskoulutusjaksolla kurssi on äänestänyt
suljetulla lippuäänestyksellä
kymmenen eniten pisteitä saaneen joukosta reiluimman kadettiveljen.
Kurssin äänestyksen tuloksena luovutamme Veljesketjun
Mikko Salmiselle.
Tulevina vuosina kurssin
kokoontuessa kurssi kierrättää
Veljesketjua kuin veljesviestiä
kurssitoverilta toiselle kurssin
määrittämällä tavalla.”
koontuessa ja säilytetään kadettimerkkiä jäljittelevällä puisella alustalla,
jossa ovat myös nämä säännöt.
Veljesketju luovutetaan nyt ensimmäisen kerran seuraavien periaatteiden
mukaisesti: Kurssin aikaisista suoritteista - Kultakompassi, kolmannen
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Kadettivääpeli
Everstiluutnantti Matti Savonjousi
Lentokadettiyhteysupseeri
Kenraaliluutnantti Pertti Nykänen
Merikadettiyhteysupseeri
Kommodori Jukka Pajala

ajankohtaista

Veteraanikurssi sinnittelee yhä

K

urssi 26:n (4.6.1941–18.6.1941
ja 1.7.1942–4.6.1943) tavanomainen elokuun lounaskokous pidettiin 31.8 ravintola Talin
Kartanon tiloissa kauniina loppukesän
päivänä. Meitä oli koolla 18, joista 11
kadettia ja 7 daamia. Vakiodaamien
lisäksi oli ensimmäistä kertaa mukana
Leena Rauste-Kuosa, jonka läsnäolo
ilahdutti erityisesti.
Sponsoroitu tervetuliaisdrinkki
nautittiin suunnitelmasta poiketen ravintosalissa. Kadettiveli Ermei toivotti
osallistujat tervetulleiksi. Sen jälkeen
sijoittaudutiin pitkään pöytään. Sihteeri
Olli piti katsauksen kurssin tapahtumiin.
Ensin todettiin Niilo Kärjen menehtyneen 18.8, Lilja Hartikaisen 21.8 ja
Onerva Heiskasen 3.8. Heidän muistoaan kunnioitettiin hetken hiljaisuudella.
Kurssin vahvuus tämänhetkisten tietojen mukaan on 43 ja leskiä on kirjoissa
23. Ikäpresidenttimme Sulo Opas täytti
Tampereella 95 vuotta 15.5. Vielä näin
jälkikäteen kunnioittavat onnittelumme.
Kurssiveljestämme Raimo Heiskasesta
nuorempi kaaderi eversti Pertti Suominen kirjoittaa parhaillaan elämäkertaa.
Mannerheim-elokuvan moninaisista
vaiheista Ermei kertoi jännittäviä tietoja. Elokuvan valmistus on käynnissä ja
aikanaan se varmasti nähdään.

Rahatilanteen kohentamiseksi suoritettiin keräys kokoukseen osallistujien
kesken. Onnistuneesta keräyksestä vielä
lämmin kiitos. Nyt riittää rahaa muun
muassa info-kirjeisiin.
Hyvän ruuan ja iloisen rupattelun
merkeissä meillä kaikilla oli haus-

kaa. Kurssitoimikunta kokoontuu ensi
vuoden tammikuussa suunnittelemaan
tulevaa toimintaa. Periksi ei anneta.

Olli Vuorio
Kadetti 2674

Alkudrinkillä vasemmalta Kaarin Pajula, Pentti Lehmusto, Jaakko
Hillo, Erkki Ehanti ja saattaja.
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Suomen ensimmäisen kadettikoulun
muistokivi on Kuopiossa

K

adettikurssi 47 ja merikadettikurssi 32 tutustuivat siihen sekä
moniin muihinkin kiinnostaviin
kohteisiin kurssitapaamisensa yhteydessä
Savon pääkaupungissa 8.6. – 10.6.2010
Yrjö Maunu Sprengtporten teki
vuonna 1779 esityksen kadettikoulun perustamiseksi Suomeen. Kuningas Kustaa
III hyväksyi esityksen ja määräsi koulun
perustettavaksi Rantasalmen Haapaniemeen. Koulun tilat eivät kuitenkaan olleet
vielä valmiit ja näin ollen tuo kadettikoulu
- pohjoismaiden ensimmäinen - aloitti
toimintansa Kuopion nykyisen sataman
tuntumassa sijainneessa kruununpolttimossa, eli viinatehtaassa. Vuosina 1780 –
1781 täällä annettiin upseerikoulutusta 16
kadetille. Oppiaineina olivat mm. tykistöoppi, taistelutekniikka, aritmetiikka, geometria, ruotsin ja ranskan kieli, historia
sekä uskonto ja ruumiinharjoittaminen.
Tälle paikalle on Kuopion kadettipiiri
hankkinut muistokiven, joka paljastettiin
1.8.1980, tasan 200 vuotta siitä, kun Kadettikoulu aloitti toimintansa. Harvat kuopiolaiset ja harvat kadettiupseerit tietävät
tämän muistomerkin olemassaolosta ja
tuntevat sen sijainnin.
Kun kadettikurssi 47 ja merikadettikurssi 32 aloittivat kurssitapaamisensa kesäkuussa Kuopiossa, varsinainen ohjelma
käynnistyi edellä mainitun muistokiven
äärellä. Paikalle laskettiin sinivalkoinen
kukkalaite edellisten kadettipolvien muistoa kunnioittaen. Viehättävästä vihreästä
puistoympäristöstä siirryttiin vieressä olevaan Kuopion satamaan, jossa noustiin
Koski -nimiseen laivaan. Kallavedellä
tehtiin upea risteily mitä viehättävimmän saariston sokkeloissa ja aavoilla
selillä. Tutustuttiin Kuopion uusimpaan
kaupunginosaan, Saaristokaupunkiin,
ja muihinkin veden äärellä sijaitseviin
asuntoalueisiin. Luonto ja rakennukset
oli osattu yhdistää toisiinsa miellyttävällä
tavalla.
Seuraava päivä alkoi Kuopion Klubilla, missä kuultiin ensin kuvatoimittaja Kalevi Keskisen kiinnostava esitys
Suomen ilmavoimista talvi- ja jatkosodassa. Sitä seurasi insinööri Carl Fredrik
Geust’in asiantunteva selostus Neuvostoliiton ilmavoimista talvi- ja jatkosodassa.
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Toimittaja Keskisen tuottama dokumenttielokuva näistä aiheista täydensi luentojen annin. Tämän jälkeen siirryttiin
sotilasilmailun nykyaikaan. Karjalan
lennostossa Rissalassa everstiluutnantti
Petteri Seppälä assistentteineen esitteli
lennoston tehtäviä ja toimintaa hyvin
havainnollisesti sekä kuvin ja kaavioin
että käytännössä, simulaattorissa ja hävittäjien äärellä. Päivän tapahtumat jatkuivat vielä Geologian Tutkimuskeskuksen
Itä-Suomen yksikössä, missä pääjohtaja
Elias Ekdahl esitteli laitoksensa tehtäviä,
organisaatiota ja toimintaa monipuolisesti
ja kiinnostavasti. Illalla pidettiin kurssikokous.
Kolmannen tapahtumapäivän aamuna
käytiin vielä Kuopiossa sijaitsevassa
Bellan venetehtaassa. Toimitusjohtaja

Raimo Sonninen kertoi lasikuitumuovisten veneiden valmistuksesta ja yrityksensä voittoisasta menestyksestä omassa
sarjassaan. Bellan veneet ovat tunnettuja
ja haluttuja ympäri maailmaa - jatkuvan
kehitystyön ansiosta.
Kolmipäiväinen kurssitapaaminen
antoi paljon. Edellä kerrottu ohjelma tarjosi tiedollista sisältöä ja monia virikkeitä,
mutta ennen kaikkea mukava yhdessäolo
ja viihtyminen tuottivat henkistä ravintoa
tulevia aikoja varten. Kuopiosta eri suuntiin lähdettäessä tapahtuman järjestäjiä,
Aku Miettistä ja Upi Malista kiitettiin
sydämellisesti - ja siihen oli hyvä syy !

Kari Saksela
Kadetti 4234

Kadettivääpeli Urpo Malinen johti huomionosoituksen Suomen
ensimmäisen kadettikoulun muistokiven äärellä.

Kurssiveljet Hornetin vieressä Karjalan lennostossa Kuopiossa.
58

ajankohtaista

Kadettikurssi 64 ja Merikadettikurssi 48
30-vuotiaita

R

yppyjä on tullut, mutta ryppyotsaisuus on kadonnut. Me
nuorekkaat ja kauniit 64/48
kaaderit puolisoineen kokoonnuimme Tampereen kylpylään lämpimänä
elokuun lauantaina. Kurssiveli Martti
Sahrakorven ”Olla ihminen ihmiselle”
syvämietteisen Tabermanin runon leppoisassa ja hyväntuulisessa hengessä
oli mukava tavata pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa myös siksi, että tehtävät ja
jo muutamia vuosia kestänyt vuo reserviin on vienyt veljet hyvinkin erilaisiin
elämäntilanteisiin. Ilahduttavasti 34
veljeä ja 32 daamia oli paikalla.
Meitä valmistui vuonna 1980
kaikkiaan 97 luutnanttia, joista tällä
hetkellä 19 on vielä palveluksessa, 71
on eronnut palveluksesta ja seitsemän
on kuollut. Pidimme hiljaisen hetken
vuoden 2005 kurssitapaamisen jälkeen

kuolleiden kurssiveljien muistoksi.
Teimme paljon päätöksiä, kuten
vankan johtamiskokemuksen omaaville kuuluu. Päätimme, että kurssitapaamiset järjestetään kolme
kertaa kymmenessä vuodessa, siis
kolmen+kolmen+neljän vuoden välein.
Näin saadaan tapaaminen aina täyden
kymmenen vuoden tullessa täyteen.
Lisäksi päätimme järjestää vuosittaisia veljestapaamisia. Erkki Pekonen
lupautui järjestämään seuraavan Tallinnassa toukokuussa 2011. Päätimme
myös tehdä kurssijulkaisun. Tekijäksi
valitsimme Ari Parkkolan. Julkaisusta
pyritään tekemään mahdollisimman
kuvapainotteinen.
Totta kai pidimme myös lystiä.
Leppoisa tuuli ja Näsijärven sini kauniine rantoineen ”Intti”-aluksella oli
parasta loppukesää. Ja tietysti musta
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makkara. Kadettivääpelimme Mika
Peltosen historiikki ja Jarmo Valtimon
”Kadetin serenadi” illallisella nostivat
muistot pintaan. Onpa hienoa, että
olemme saaneet kokea niin mielenkiintoisia vaiheita urallamme. Mutta
jos joku nuoremmista luulee, että taas
oli fossiilit muistelemassa menneitä,
niin voiko vääremmässä olla! Jokainen meistä elää parasta ikäänsä ja usko
aina parempaan tulevaisuuteen hehkui
veljien puheissa ja upeiden daamien
poskilla. Olemme kiitollisia Määttäsen
Markulle ja Valtimon Jarmolle tilaisuuden järjestelyistä.

Martti Herman Pisto
Kadetti 6465
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6

69.Kadettikurssi ja 52.Merikadettikurssi
25-vuotiaita

9. kadettikurssilta ja 52. merikadettikurssilta kursseilta valmistui
puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palvelukseen yhteensä 116
nuorta luutnanttia vuonna 1985. Kurssimme kokoontui 21.8.2010 Niinisaloon viettämään 25-vuotisjuhlaansa.
Paikalle saapui puolisot mukaan lukien
yhteensä 83 juhlijaa.
Edellisen 20-vuotistapaamisen
miehitti prosentuaalisesti parhaiten
jalkaväki, mutta nyt ilmavoimat ylilensivät jalkaväen. Ilmasotalinjamme oli
hienosti edustettuna 63 %:sti, vaikka
palveluksessa on enää vain kolme kadettiveljeä.
Merivoimien pääosat lienevät
olleen purjehduksella, koska vain kadettiveli Pentti Niskanen ehti edustamaan puolustushaaraa. Sotilasarvossa
vanhin paikallaolija oli prikaatikenraali
Ilkka Laitinen, FRONTEXIN johtaja –
meille kuitenkin paremmin tunnettuna
aamuherätyksen trumpetinsoittajana.
Tapaamisen isäntänä toimi kummikurssimme lahjoittaman Käsirysy-patsaan haltija kadettiveli Juha Lehtonen.
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Hänen tukenaan järjestelyt Niinisalossa
oli hienosti hoidettu kadettiveli Antti
Kivelän toimenpitein.
Tilaisuuden aluksi saimme kuulla
Tykistöprikaatin esittelyn, jonka piti
prikaatin komentaja kurssiveli Markku
Myllykangas. Hän toikin esityksessään
hyvin esiin varuskunnan roolin ja merkityksen osana paikallista yhteiskuntaa.
Pidimme Niinisalon varuskuntakerholla kurssikokouksen kadettivääpelimme Kim Mattssonin johdolla. Ehkä
tärkeimpänä päätöksenä valitsimme
kokouksessa seuraavan Käsirysy-patsaan haltijan ja valinta kohdistui ilmavoimien kadettivääpeli Petri Tollaan.
Hänet myös velvoitettiin ideoimaan
seuraava 30-vuotistapaaminen. Herrojen pitäessä kurssikokousta rouvat
saivat tutustua varuskuntaan kierroksella, johon sisältyi mm. sotakoiraesitys.
Kokouksen jälkeen varsinainen
kurssin kadettihenki alkoi lämmetä
saunomisen kera. Varuskunnan rantakylpylän saunan melutaso oli sitä
luokkaa, että komento ”SUOJATKAA
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KUULONNE !” olisi ollut tarpeen. Ei
jäänyt epäselväksi kyseessä olevan kadettikurssitapaamisen.
Ilta huipentui luonnollisesti kurssiillalliseen kerholla. Kadettiveljet Juha
Lehtonen, Kim Mattsson ja Petri Tolla
pitivät kukin asiaankuuluvat puheet ja
nautimme maukkaan illallisen. Kurssimme kadettikuoron esitys ei taaskaan
jättänyt daameja kylmäksi. Kadettiveli
Jouko Kekkonen antoi myös runsaan
runosuonensa kukkia - pioneerityylillä.
Tanssin pyörteissä kurssi nuortui jälleen vähintään 25-vuotta, siksi iloista
meno oli.
Parhaat kiitokset kuuluvat Juhalle,
Antille, Markulle ja Kimille muistorikkaan 25-vuotistapaamisen järjestelyistä! Kadettikurssien 69. k ja 52. mek
keskuudessa perinteinen kadettihenki
elää ja voi hyvin. Constantem Decorat
Honor.

Timo Pöysti
Kadetti 7019
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Tykistöupseerien historiaa
Jyri Paulaharju:Tykistöupseerien koulutus
Suomessa 1747 1900,Viaporista Haminaan
Karisto Oy
ISBN 978-952-92-7655-4
96 sivua

R

unsaat kaksi vuotta
sitten silloinen Suomen
Tykistömuseon johtaja,
sotakamreeri Teuvo Mahrberg
esitti tutkimusjohtajalleen Jyri
Paulaharjulle ajatuksen, että tutkittaisiin Suomen tykistökadettien vaiheita. Ajatusta pohdittiin
yhdessä pitkään ja hartaasti, ja
alustavaa jäsennystä kehiteltiin.
Pestimme päättyi Tykistömuseossa, mutta aihe jäi elämään.
Tuloksena on nyt kirja, joka nyt
kertoo suomalaisten tykistökadettien alkuvaiheista. Tutkimusteknillisistä syistä johtuen työ rajattiin
vuosiin 1747 - 1900. Kenties joskus
voidaan selvittää se toinen vaihe eli
itsenäisen Suomen tykistökadettien
taival.
Kenttätykistöllä on maassamme
kauaksi ulottuvat aselajilliset ja koulutukselliset perinteet. Tähän ovat
vaikuttaneet tykistön alkuaikojen ammattikuntamainen yhteisöluonne sekä
toisaalta aseen käyttämiseen vaadittavat erikoistiedot. Alussa ulkomaisten
neuvonantajien ja palkkasotilaiden
varassa ollut aselaji sai hiljalleen valtakunnan omista miehistä käyttäjänsä,
näiden peruskoulutus hankittiin osin
ulkomaisissa opinahjoissa ja sittemmin
omissa koulutusjärjestelmissä.
Jo 1600-luvulla aloitettiin Ruotsissa
yhtenäisyyteen tähtäävä upseerikoulutus, joka huipentui vuonna 1741 Ruotsin kuninkaan Kaarle XI:n antamaan
käskyyn, jossa määrättiin perustettavaksi Ruotsiin ”Kadettikomppania
Kuninkaallisessa Tykistörykmentissä.
Koulutustarve tiedostettiin myös valtakunnan muissa osissa. Niinpä kuningas Kaarle Xl:n vuonna 1747 elokuun
18.päivänä antamalla käskyllä perustettiin Suomen Tykistökadettikoulu eli

” Artillerikadettskolan i Finland”, joka
suunniteltiin sijoitettavaksi rakenteilla
olevaan Viaporiin, mutta joka sittemmin toimi pääosin Helsingissä ja sen
välittömässä läheisyydessä. Tykistökadettikoulu oli neli- tai viisivuotinen.
Koulutettavien määrä oli hyvin suh-

teutunut maassamme olevaan
tykistövoimaan.
Tykistökadettikoulu sulautui myöhemmin Sprengportenin
Haapaniemen sotakouluun ja
autonomian aikana suomalaisten tykistöupseerien koulutus
keskittyi Suomen Kadettikouluun eli Haminan kadettikouluun.
Tutkimuksessa oli oma
mielenkiinnon kohteensa tykistöupseerien urien tarkastelu,
joka on luonnollisesti mitattavissa sotilasarvoilla, mutta
myös kuuluisia tiedemiessaavutuksia kirjattiin. Pelkistetysti
voidaan todeta, että tuolloinen
tykistöupseerien peruskoulutus
oli harvinaisen monipuolista ja
tehokasta. Suomen Kadettikoulun oppilaiden oli muun muassa
opiskeltava useita vieraita
kieliä. Kirja tuo lukijan eteen
näkymän vuosisatojen taakse,
aikaan, joka vaikuttaa kaukaiselta, mutta joka on yllättävän moderni.
Upseereilta vaadittiin vankka opillinen
ja taidollinen pohja, kuten nykyisinkin.

Jyri Paulaharhu

Kirjan julkistamistilaisuus
Kirjan julkistamistilaisuus järjestetään keskiviikkona
3.11.2010 klo 10.00 Katajanokan Kasinolla. Kadettikunnan jäsenet ovat tilaisuuteen tervetulleita, mutta
tilarajoituksista johtuen on ennakkoilmoittautuminen
välttämätöntä. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ilmoittautumisia
ottaa vastaan Kadettikunnan toimistonhoitaja Sabina
Krogars ensisijaisesti sähköpostilla kadettikunta(at)
kadettikunta.fi tai puhelin 09-490 759.
Julkaisu on tilattavissa Kadettikunnan toimistosta
hintaan 20 euroa + postikulut.
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Kirja kuuluisasta rykmentistä
Harinen Olli, Lindgren Göran, Nordberg Erkki:Talvisodan
Ässä–rykmentti
WSOY 2010, 453 sivua
ISBN 978-951-0- 35790-3

K

irjoittajat Olli Harinen,
Göran Lindgren ja Erkki
Nordberg ovat työstäneet varsin kattavan teoksen
Ässä-rykmentistä talvisodassa.
Teos muodostuu käytännössä
kolmesta kokonaisuudesta: ensiksikin Ässä-rykmentin sosiaalisesta ja poliittisesta taustasta,
toiseksi sotatoimista talvisodassa ja kolmanneksi vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan
talvisodan ja yleisesti ottaen
sotien jälkeiseen aikaan 1940ja 50-luvuilla.
Vaikka Ässä-rykmentin III
pataljoona muodostettiinkin
ruotsinkieliseltä Itä–Uudeltamaalta Porvoon ja Loviisan
seuduilta, on Ässä–rykmentillä
yleisessä tietoisuudessa ymmärretty
helsinkiläistä, ”Pitkän sillan tuolla
puolen” Sörkässä perustettua JR 11:tä.
Osa henkilöstöstä tuli kuitenkin Punavuoresta. Sekin oli tuolloin leimallisesti
työläiskaupunginosa. Lisäksi rykmenttiin sijoitettiin runkomiehitykseksi 200
suojeluskuntalaista ja suhteellisen runsaasti aktiivipäällystöä. Pääosa henkilöstöstä koostui kuitenkin ”Pitkänsillan
tuolla puolen” sijaitsevien kaupunginosien – yhteisellä nimellä Sörkkä–alueilla asuneista reserviläisistä.
Poliittisesti asujaimisto lukeutui
selkeästi vasemmistoon. Kun Ässärykmentti syksyllä 1939 perustettiin,
oli vapaussodasta/kansalaissodasta
kulunut vasta 21 vuotta. Katkeruutta
herättivät vankileireillä menehtyneet.
Ajan kuluessa asenteet kuitenkin lieventyivät. Tähän vaikutti mm. 1930–
luvun puolenvälin jälkeen alkanut
taloudellinen nousu, josta kaikki yhteiskuntaluokat pääsivät osallisiksi sekä
mahdollisuus vaalien kautta osallistua
poliittiseen toimintaan ja päätöksentekoon demokraattisessa järjestyksessä.
Niinpä houkutukset kallistua Neuvos-
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toliiton kommunismin aatteisiin tai
Saksan kansallissosialismin virtauksiin
jäivät vähäisiksi. Kun Neuvostoliitto
syksyllä 1939 esitti aluevaatimuksia
Suomelle, eivät ne saaneet vasemmistonkaan keskuudessa vastakaikua;
päinvastoin ne koettiin uhkaaviksi ja
epäoikeudenmukaisiksi.
Ässä–rykmentin lähtiessä rautatiekuljetuksin Vallilan tavara-asemalta
vastapäätä Harjun siunauskappelia
kohti määränpäätä Kuolemanjärveä
oli henki vakava, osin rempseä mutta
yksimielinen.
Aktiivipalveluksessa olevan reipasotteisen luutnantti Sven Oskar
Lindrgrenin, joka adjutantin tehtävästä nimitti itsensä rykmenttiupseeriksi,
mukaan YH: n tärkein anti oli se, että
harjoituksissa ja kenttävarustelutöissä olevat miehet tutustuivat toisiinsa.
Huolimatta päällystön ja miehistön
suuristakin koulutukseen, tulotasoon ja
poliittiseen mielipiteeseen liittyvistä
eroista muodostui henki, joka arvoon
ja asemaan katsomatta yhdisti Ässärykmenttiin kuuluvia.
Ässä-rykmentin taistelujen tie
käsitti taistelut pääasemassa, osal62

listumisen suurisuuntaiseen
vastahyökkäykseen ”hölmön
tölmäykseen”, taistelut väliasemassa ja Viipurinlahden saarissa
sekä viimeiseksi ennen rauhantuloa puolustustaistelu menestyksellisesti Viipurilahden
pohjoisrannalla.
Ässä–rykmentti oli lähes
yhtäjaksoisesti rintamavastuussa ilman lepoa, huoltoa ja
täydennystä. Äärimmäisissä
olosuhteissa siitä kehittyi valiojoukko-osasto, johon luotettiin.
Yhteiset kokemukset, menetykset ja menestykset lisäsivät
keskinäistä yhteenkuuluvuuden
tunnetta ja luottamusta. Näin oli
tietysti asianlaita monen muunkin joukon kohdalla.
Helsingin Suojeluskuntapiirissä ja miksei laajemmaltikin
tunnettiin epäluuloa Ässä–rykmentin luotettavuutta kohtaan.
Eräässä tilaisuudessa vuonna
1989 evl evp Tapio Skog kysyi
entiseltä kivityömieheltä, puolueen puheenjohtajalta ja Ässä–
rykmentin konekivääriampujalta, miltä
tuntui tappaa ystäviä talvisodassa.
Aarne Saarinen vastasi, ettei hän tappanut ystäviä; hän ampui vihollisia,
jotka hyökkäsivät maahan rajojen yli.
Se siitä luotettavuudesta.
Ässä–rykmentin taistelua talvisodan eri vaiheissa on teoksessa käsitelty
johdonmukaisesti ja lukijaa kiinnostavalla tavalla. Erityisesti rintamaupseeri
res ltn, tohtori Paasion muistiinpanot,
Veikko Niemelän rintamakirjeet ja
otteet teoksesta ”Rintamakirjeitä rakastetulle” ym., jotka on sisällytetty
tekstiin, antavat maanläheisen ja tuoreen kuvan sodan arjesta.
Ässä–rykmentti kotiutettiin keväällä1940. Jo kesän alussa perustettiin
rykmentin aseveliyhdistys vaalimaan
sitä yhteiskuntaluokkien rajoja ylittävää yhteishenkeä, joka kulminoitui
talvisodan taistelujen äärimmäisissä
olosuhteissa. Tarkoituksena oli lisäksi
pyrkiä järjestämään työtilaisuuksia ja
tukea rykmentin kaatuneiden omaisia
ja invalideja sekä neuvoa apua tarvitsevia.
Käytännön organisaattorina ja puu-

ajankohtaista
hamiehenä toimi rykmentin talvisodan
aikainen adjutantti L. Arvi P. Poijärvi,
sittemmin res kapt, Suomen Aseveljien Liiton yliasiamies, kouluhallituksen pääjohtaja ym. Hänen ympärilleen
muodostui Ässä–rykmenttiin kuuluneista pääasiassa reservin upseereista
toimintaa ohjaava tukiorganisaatio.
Ässä-rykmentin ja muiden samoihin aikoihin perustettujen aseveliyhdistysten mallia noudattaen muodostettiin
jo elokuussa 1940 koko maan kattava Suomen Aseveljien Liitto (SAL).
Vuonna 1943 jäsenistöä oli jo 240 000.
SAL: n toiminnasta mainittakoon mm.
talkoohengen henkiin herättäminen.
Asevelitoiminnan laajuus sodan aikana
maataloudessa, polttopuiden teossa ja
asevelitalojen rakentamisessa merkitsi
sitä, että yhä suurempi osa väestöstä
saatiin valjastettua kokonaismaanpuolustuksen piiriin.
Sosiaalidemokraattisten reservin
upseerien osuus sotien jälkeisissä aseveliorganisaatioissa oli merkittävä.
Näiden ns. asevelisosialistien rooli
vaaran vuosien henkien taistelussa

äärivasemmistoa vastaan on saattanut
olla hyvin keskeinen.
Kokonaisuutena teos poikkeaa tavanomaisesta joukko–osastohistoriikistä, joka käsittelee pääasiassa ao. joukon
sodanaikaista toimintaa.
Kirjan alkuosan kuvaus, joka luo
taustoja Ässä–rykmentin hengelle on
nautittavaa luettavaa. Jopa erillinen
kirja ”Pitkänsillan pohjoispuolen” elämästä ja olosuhteista ilman kytkentää
Ässä–rykmenttiin puoltaisi paikkaansa.
Mitä tulee kirjan jälkimmäiseen
osaan – erityisesti valtakunnallisiin
asevelijärjestöihin - voidaan hyvällä
syyllä kysyä miten ne liittyvät Ässä–
rykmenttiin talvisodassa. Yhteinen
nimittäjä kuitenkin löytyy L. Arvi P.
Poijärven henkilössä, joka ansiokkaalla tavalla oli mukana lähes kaikessa:
Ässä–rykmentin taisteluissa ja sen
aseveliyhdistyksen kautta Suomen
Aseveljien Liitossa ja edelleen SAT
– (Suomen Aseveljien Työjärjestö) ja
VIA – (Vapaus, Isänmaa, Aseveljeys)
organisaatioissa. Viimeksi mainitut järjestöt ovat ainakin allekirjoittaneelle

ja ymmärtääkseni useimmille muillekin jääneet varsin vieraiksi. Mieltä jää
askarruttamaan kysymys: Voiko sieltä
lyötyä vielä jotain uutta?
Luettavuuden kannalta on kirjoittajien teksti sujuvaa. Yleensäkin saa
teoksesta myönteisen kuvan. Mainittavaksi ongelmaksi jää alaviitteiden
koko. Niiden lukemiseen tarvitaan
riittävästi valoa ja tehokas suurennuslasi. Epäkohta saattaa mennä kustantajan piikkiin. Tarkkaavaisen lukijan
silmään saattaa tekstistä osua joitakin
epäjohdonmukaisuuksia. Tavallisena
”rivisotahistorioitsijana” en ole katsonut kompetenssini riittävän niiden
ruotimiseen.
Kaiken kaikkiaan teos on kokonaisuus, joka antaa perspektiiviä ymmärtämään talvisodan hengen syntyä ja sen
vaikutusta suomalaisessa yhteiskunnassa aina sotien jälkeisiin vuosikymmeniin saakka. Tässä kirjoittajat ovat
onnistuneet erinomaisella tavalla.

Martti Olanterä

Kierrättämällä vähennät
merkittävästi jätteen syntyä,
säästät luontoa ja energiaa.
Ota selvää: www.kuusakoski.ﬁ

Onko jälkee
vai ei?

MONIPUOLISET KIERRÄTYSPALVELUMME:
metalliromut, akut, autot, renkaat, sähköja elektroniikkalaitteet, rakennusjätteet,
puhdas puu, purkupalvelut. Meillä on myös
palveleva uuden teräksen myynti!
JYVÄSKYLÄN PALVELUPISTE
Ruokomäentie 50, Jyväskylä
Puh. 020 781 7560
Avoinna: ma–pe 7.30–16.30
Untitled-1 1
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26.8.2010 valmistuneet upseerit
Kad Arvilommi Markku Tapio
Kad Asikainen Antti Kullervo
Kad Asunmaa Joonas Gabriel
Kad Daavittila Matti Jaakko
Kad Haimila Antti-Veikko
Kadalik Haka Niko Jaakko Tapani
Kad Hakala Markus Harri Tapio
Kad Harju Henri Juhani
Kadalik Hattunen Misa Johannes
Kad Heikkinen Kaisa-Liisa
Kad Himanen Petri Kalevi
Kad Hokkanen Hannu Pekka
Kad Holmström Johannes Artturi
Kad Holopainen Teemu Robert
Kad Huotari Sigmar
Kadalik Isokoski Joni Petri Juhani
Kad Isometsä Mika Antero
Kad Joensuu Mika Juhani
Kad Jokinen Henri Olavi Ensio
Kad Järvelin Lauri Tapio
Kad Järvinen Ari Risto Tapani
Kad Järvinen Markus Ahti Tapani
Kad Kajan Antti Santeri
Kad Kaleva Teemu Tapani
Kadkers Kallela Janne Juhani
Kad Kankare Tuomas Matti Eemil
Kad Karppinen Mikko Matias Petteri
Kad Kinnunen Arto Juhani
Kad Kinnunen Jarkko Petteri
Kadkers Kivistö Jari-Matti Johannes
Kad Koivulanaho Henrikki Pentti J
Kad Korhonen Juho Erkki Tapio
Kad Kortelainen Antti Juhani
Kad Kukkonen Ville-Joonas
Kadkers Kuosmanen Perttu Heikki Ilari
Kad Käkelä Antti-Jussi
Kad Laine Toni Kristian
Kad Laitinen Matti Pekka Oskari
Kad Laurila Kari Tero Tapani
Kadalik Laurila Simo Matias
Kad Lehtiranta Joni Tapani
Kad Lehtoaro Tomi Antti Petteri
Kad Lehtonen Juho Kustaa
Kad Lemmettylä Pertti Taneli
Kadalik Leppäkorpi Juho Pekka
Kadkers Leppänen Timo Jaakko Tapani
Kad Ljunggren Janne Ilkka Henrik
Kad Loppukaarre Jarkko Eino Olavi
Kad Luttinen Heikki Juhani
Kad Mailas Samu Petteri
Kad Martiskainen Mikko
Kadpursim Mikkola Juuso Henrikki
Kadkers Montonen Tapani Elis
Kad Mutanen Miika Pauli Juhani
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SLMV
UTJR
HÄMR
LR
SMMEPA
SLMEPA
PORPR
SATLSTO
RMVK
PSPR
ILMASK
PSPR
KAIPR
UTJR
KAIPR
UTJR
TYKPR
LENTOSK
PKARPR
SMMEPA
LAPLSTO
PSPR
PSPR
SLMEPA
KARPR
LENTOSK
PSPR
KARPR
KARPR
PSPR
PIONR
MAASK
LENTOSK
UTJR
SMMEPA
SMMEPA
KAARTJR
KAIPR
UUDPR
SATLSTO
KARPR
PIONR
LENTOSK
KAIPR
LSMV
VIESTIR
PORPR
KAIPR
TYKPR
KAIPR
KARPR
SLMEPA
KARPR
LENTOSK

Kad Määttä Janne Paavo Petteri
Kad Niemelä Jussi-Pekka Johannes
Kadalik Niemelä Tuomas Ville Hermanni
Kadvääp Nieminen Anssi Mikael
Kad Nieminen Niko Martti Kristian
Kad Niinikoski Juho Matias
Kad Nurminen Joona Aleksi
Kad Nybo Mats Eric Johannes
Kad Nykänen Tanja Marika
Kad Paatsola Markus Mikael
Kad Palm Miro Johannes
Kadkers Parviainen Aku Petteri
Kadkers Patteri Pekka Markus
Kad Pellinen Perttu Juhani
Kad Peltonen Paavo Johannes
Kadalik Perttunen Kristian Juhani
Kadkers Petäjä Erkka Kristian
Kad Posti Janne Juhani
Kad Pulkkinen Jari Olavi
Kad Pulkkinen Toni Aki Petteri
Kad Puurunen Juha Tapio
Kad Pöllänen Jaana Susanna
Kad Rantanen Aleksi Kaarle Juhana
Kadalik Rauvola Antti Johannes
Kad Reiman Kai Tuomo Tapani
Kadalik Ritvos Aleksi Matias Kustaa
Kad Rivinen Jukka Tapio
Kadalik Räisänen Henrik Johannes
Kad Räsänen Lauri Pekka
Kadalik Räsänen Ville Henrikki
Kadkers Saarenkylä Santtu Juhana
Kad Saarinen Janne Oskari
Kad Salminen Jonne Mauno Helmeri
Kadylik Salminen Mikko Juhani
Kad Savisaari Henri Juhani
Kad Silander Heikki Aleksi
Kadkers Siljanen Samuel Johannes
Kad Sillanpää Juho Matti
Kadalik Silmäri Samuli Jyrinpoika
Kad Silvani Tony Petteri
Kad Simonen Tuomas Matti Sakari
Kad Soini Toni Olavi
Kad Soinoja Sami Ilmari
Kadkers Stenström Erik Matias
Kad Suppanen Otso Lauri Eevertti
Kadvääp Sutinen Tuomo Tapani
Kad Säkkinen Aki Tapani
Kad Taanila Jaakko Juhani
Kad Tervonen Perttu Samuli
Kad Tonteri Ville Tapani
Kad Toppari Henri Tapani
Kad Tuomisto Markus Eemeli
Kad Tyni Arvi Kalevi
Kad Tähtinen Juho Pekka Sakari
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LAPITR
PORPR
KARPR
LENTOSK
PORPR
PSPR
LSMV
JPR
KAARTJR
KAIPR
TYKPR
SMMEPA
UTJR
KARPR
PSPR
PSPR
LENTOSK
KARPR
KARPR
LENTOSK
JPR
UTJR
SMMEPA
VLLV
PKARPR
LENTOSK
LR
RUK
RUK
PIONR
LENTOSK
SLMV
PORPR
VIESTIR
SMMEPA
KAARTJR
K-SR
SLMV
PSPR
K-SR
KARLSTO
KAIPR
RUK
PORPR
SLMEPA
KAIPR
KAIPR
VLLV
LENTOSK
SMMEPA
LENTOSK
P-KR
P-KR
VLLV

ajankohtaista
Kad Tähtinen Jussi Oskari
Kad Törmänen Ossi Petteri
Kad Urpilainen Vili Ilpo Mikael
Kadkers Venäläinen Anssi Valtteri
Kadkers Vihavainen Jere Miika Tapani

LENTOSK
ILMASK
RUK
HÄMR
PKARPR

Kad Virta Olli Anselmi
Kad Vähäpassi Ville Valtteri
Kad Vähäsöyrinki Veikko Pekka-Eemeli
Kad Väätäinen Aapo Sakari

PSPR
JPR
LENTOSK
TYKPR

Kadettikunta ry ja Kylkirauta onnittelevat valmistuneita upseereita!

Turvallisuutta
asiakaslähtöisesti ja
ammattitaidolla
Niscayah Oy:llä on monikymmenvuotinen kokemus vaativien turvallisuusjärjestelmien ja -palveluiden
toimittamisesta.
Käänny asiantuntijoidemme
puoleen niin katsotaan yhdessä,
kuinka voimme auttaa.
Lue lisää osoitteesta
www.niscayah.fi

Valovoimainen

Jyväskylä

www.jyvaskyla.fi
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Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. Reliefinomaisesti toteutettu
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on 35
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinnitys
hautakiveen maksaa merkin myyjä-

yrityksessä Helsingissä 15 euroa. Tässä
voi olla yritys- ja paikkakuntakohtaisia
eroja.
Hautakivitunnuksen voi tilata Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki, puhelin
(09) 448346, fax (09) 449841 ja sähköposti info@hautaustoimistoautio.fi.
Tunnuksia myydään vain kadettiupseerin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaustoimisto tarkistaa osto-oikeuden
tarvittaessa Kadettikunnasta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadettikunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien
joukkoon, joita on mahdollisuus saada mukaan kuolinilmoitukseen.
Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta, josta se voidaan
välittää muille lehdille.
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KOLUMNI
toiminta

U

Vapaudesta ei sovi tinkiä

seimmat nuoret ihmiset ovat ymmärtääkseni jokseenkin lapsenuskoisia,
mitä ominaisuutta myös idealismiksi
kutsutaan. Tuntuu kuin lajimme olisi tarkoituksella tällainen. Myöhemmät vuodet tasoittavat kyllä särmät, mutta jotain nuoruuden
lapsenomaisuudesta jäänee sittenkin itse
kunkin ihmisenä olon perustan osaksi.
Tällaisen kehityksen tunnistan ainakin
omassa kehityskulussani. Nykyään en tiedä,
pitäisikö itkeä vai nauraa, kun yritän muistella ajatuksiani siinä vaiheessa, kun olin
parikymppinen. Kuitenkin nuo ajatukset vaikuttivat ratkaisevalla tavalla koko elämääni.
Niiden pohjalta valitsin ammatikseni upseerin uran ja lähdin Kadettikouluun.
Olin vakuuttunut siitä, että Suomi oli ikävän naapurinsa
vuoksi suuressa ja jokapäiväisessä vaarassa ja että myös
minun ja varsinkin minun panostani tarvittiin tuon vaaran
torjumiseksi. Ase kädessä olivat isäni ja isoisänikin Suomea
puolustaneet. Niin uskoin itsekin joutuvani tekemään ja
niin myös halusin, vaikka en mikään sotilaallinen ilmestys
ollutkaan.
Muistan vieläkin, miten painostavana koin nuoruuteni
Neuvostoliiton varjossa, mitä vain tummensivat tuon valtion
asianajajiksi heittäytyneet omat maanmieheni. En niinkään
ajatellut mitään käsin kosketeltavaa vaaraa, sillä painajaiskuvitelmani liikkuivat vapauden menettämisen yleisellä
tasolla. Vaikka kaltaiseni yksilö olisi kommunistien mielestä
varmaan joutanut piikkilankojen taakse, tällainen uhka ei
sittenkään tuntunut pahimmilta. Pahinta olisi ollut henkisen
vapauden kadottaminen. Ei olisi ollut vapautta sanoa sitä ja
kirjoittaa siitä, mitä pitää oikeana ja tärkeänä, ei olisi ollut
vapautta lukea, mitä haluaa, eikä olisi ollut vapautta mennä
sinne, minne mieli tekee.
Nyt vanhana miehenä voin vain iloita siitä, että minun
ei tarvinnut koskaan yrittää näytellä sotasankaria. Jotain
mielekkyyttä elämälleen ihminen kuitenkin tapaa hakea
viimeistään silloin, kun siitä suurin osa alkaa olla takanapäin. Ainakaan minulle ei riitä pelkästään se, että viihdyin
sotilaan uralla.
Oman menneisyyteni mielekkyyden näen siinä, että sain
olla vähäisenä rattaana koneistossa, jonka ydintarkoituksena
on vapautemme turvaaminen. Nuoruuden radikaaliudesta
olen säilyttänyt vain yhden ominaisuuden, joka ominaisuus
on todennäköisesti vain jyrkentynyt. Vapaus, niin kansallinen
kuin henkilökohtainen, on arvo, jota ilman ei ole ihmisarvoista elämää.
Sotaväki, jossa tunsin oloni kotoisaksi, ei äkkinäkemältä
tunnu vapaan ajattelun tyyssijalta. Tietenkin vastaani on
tullut byrokraattisia pikkusieluja, jotka yrittivät ahtaa alaistensa aivotoiminnan senkaltaiseen muottiin kuin sulkeisjärjestyskentällä hiotaan ohjesäännön määrittämiä temppuja.
Siltä ihmislajilta mikään elämänala ei ole säästynyt.
Yleiskuvaksi minulle jäi kuitenkin suuri henkinen
vapaus, jota useimmat esimieheni puolustusvoimissa pitivät
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itsestäänselvyytenä. Pysyvänä malliesimerkkinä tästä muistelen usein Reserviupseerikoulua 1960-luvulla johtanutta tiukan kurin
miestä, silloista eversti Erkki Setälää. Olin
saanut kutsun esiintyä eräässä television paneelikeskustelussa. Pelkäsin puhuvani läpiä
päähäni ja tiedustelin sen vuoksi everstiltä,
olisiko hyväksi, että esittelisin hänelle etukäteen, mitä aioin sanoa. Setälällä ei ollut
kuitenkaan halua ennakkosensuuriin: ”Kyllä
sinä ymmärrät ilman minuakin, mitä puhut.”
Kenraali Gustav Hägglund jakoi ja jakaa
edelleen upseeriston mielipiteitä, mutta
henkilökohtaisesti arvostan häntä sananvapauden miehenä. Ei jäänyt yhteen kertaan,
kun hän julkisuudessa puolusti upseerin oikeuksia puhua vapaasti vapaan maan vapaana kansalaisena.
Omasta kokemuksesta tiedän, että pelkästä fraseologiasta ei
ollut kysymys, sillä ilman Hägglundia en olisi saanut everstin
arvoa, vaikka kenraalin köpimäisen mielipiteen mukaan en
ollut juuri muuta tehnyt kuin kirjoittanut hänestä paskaa.
Miten on laita sananvapauden kanssa tämän päivän Suomessa ja tämän päivän puolustusvoimissa? Ainakaan valtakunnassa eivät asiat tunnu olevan parhaalla tolalla. Pahimpia
sananvapauden vaarantajia näyttävät olevan liberaaleiksi
itseään kutsuvat ihmiset, joiden aikaansaannoksiin kuuluu
muun muassa niin sanottujen ”viharikosten” ilmestyminen
rangaistavien tekojen joukkoon. Fasisteja ja talibaneja saa
kyllä vapaasti nimitellä, mutta vastaava kielenkäyttö vaikkapa somaleista tai homoista vie auttamatta tuomarin eteen.
Sotaväessäkään eivät asiat taida aina olla sillä mallilla
kuin niiden toivoisi olevan. Kuulin uskottavan kertomuksen
keväisestä tapahtumasta eräässä varuskuntakaupungissa.
Muuan eversti evp, muuten isänmaallisena ja asiallisena
tunnettu mies, oli pitänyt avoimessa tilaisuudessa puheen,
joka kuulijakunnan joukossa olleen korkean komentajan
mielestä edusti kerettiläisiä käsityksiä maanpuolustuksen
järjestelyistä. Komentaja poistui tilaisuudesta vastalauseen
esittäen ja käski samalla kaikkien muidenkin varuskunnassa
palvelevien poistua.
Puolustusvoimat ovat tarvittaessa ykkösväline vapauttamme ja siten myös sananvapauttamme puolustettaessa.
Kuvaan ei sovi lainkaan, että laitos itse olisi kaikkea muuta
kuin sananvapauden linnake.
Mutta sananvapaudella on puolustusvoimissa muutakin
merkitystä kuin sen itseisarvo eräänä perusoikeutenamme.
Kahlittu sananvapaus tietää myös kahlittua ajatuksenvapautta
ja se taas merkitsee henkisen kehityksen jämähtämistä paikalleen. Historia on täynnä esimerkkejä siitä, miten sellaisten
armeijoiden on käynyt, joissa virallinen viisaus on ollut
ainoata hyväksyttyä totuutta.
Sampo Ahto
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IN MEMORIAM
Paasi
Kauko
Kapteeni
s. 14.3.1917
k. 11.5.2010
Kad.nro 294me
13.mek

Vatilahti
Olavi Kaarlo Aleksander
Everstiluutnantti
s. 1.3.1931
k. 12.9.2010
Kad.nro 3490
39.k

Hiisivaara
Heikki Tapio
Luutnantti
s. 14.2.1946
k. 27.7.2010
Kad.nro 5404
54.k

Pulliainen
Kyösti Johannes
Majuri
s. 30.11.1913
k. 11.8.2010
Kad.nro 1363
19.k

Luukanen
Mies Mauri Mikael
Majuri
s. 24.11.1932
k. 19.7.2010
Kad.nro 3608
41.k

Nurmi
Ari Lauri
Majuri
s. 31.7.1950
k. 25.6.2010
Kad.nro 6085
61.k

Tervasmäki
Vilho Olavi
Eversti
s. 11.7.1915
k. 15.7.2010
Kad.nro 2168
25.k

Lokka
Jaakko Hannes
Everstiluutnantti
s. 24.11.1933
k. 8.6.2010
Kad.nro 3696
42.k

Jussilainen
Ari Heikki
Komentajakapteeni
s. 24.1.1958
k. 20.8.2010
Kad.nro 6524
65.k

Rosenholm
Rolf Albert Sverre
Everstiluutnantti
s. 12.11.1919
k. 23.6.2010
Kad.nro 2125
25.k

Tapanainen
Pertti Olavi Taavi
Eversti
s. 12.10.1933
k. 21.7.2010
Kad.nro 3727
42.k

Tuomela
Kari Martti
Majuri
s. 15.3.1959
k. 29.7.2010
Kad.nro 6788
67.k

Kärki
Niilo Tapio
Lääkintäeverstiluutnantti
s. 31.8.1921
k. 18.8.2010
Kad.nro 2258
26.k

Pöyry
Taavi Untamo
Everstiluutnantti
s. 6.1.1939
k. 18.5.2010
Kad.nro 4580
49.k

Hägglund
Johan Samuel (Sami)
Everstiluutnantti
s. 2.10.1961
k. 18.9.2010
Kad.nro 6956
69.k

Valtonen
Risto Johannes
Majuri
s. 4.5.1920
k. 26.7.2010
Kad.nro 2915
27.k

Maunu
Lassi Paavo
Majuri
s. 27.5.1943
k. 11.7.2010
Kad.nro 4758
50.k

Palmén
Aarne Martti
Eversti
s. 24.8.1929
k. 21.9.2010
Kad.nro 3384
38.kurssi

Liukkonen
Seppo Tapani
Majuri
s. 7.8.1944
k. 10.7.2010
Kad.nro 5325
53.k

Suomalaiset johtajat
luottavat koulutuksessa
Puolustusvoimiin ja JTO:hon.

Koulutus- ja kehityspalvelut kaikille
työelämän osa-alueille .

Österbyntie 617, 02510 Oitmäki, puh. 010 7555 000, www.jto.fi

ENTISTÄ PAREMPI

MAITO
luustolle ja lihaksille
Uusi Valio Maito Plus™ rasvaton sisältää:
•
50% enemmän PROTEIINIA
•
50% enemmän KALSIUMIA
•
100% enemmän D-VITAMIINIA
verrattuna tavalliseen rasvattomaan maitoon.
Lisäksi se on hyvä B-ryhmän vitamiinien
ja kaliumin lähde.

www.valio.fi

Enemmän maidon luonnollisia
ravintoaineita – helposti koko
perheelle joka päivä!

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

National Advanced Surface to
Air Missile System

The solution is NASAMS.

National Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) is a highly adaptable solution for any operational
short-range air defence requirements. Used to protect high-value assets or for the protection of maneuvering
forces, the Raytheon – KONGSBERG Surface Launched AMRAAM capability maximizes the warfighter’s
capability for early identification, engagement and destruction of the current and evolving enemy aircraft,
UAV or cruise missile threats.

www.raytheon.com
Keyword: Nat-Surface
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