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pääkirjoitus

Laihojen vuosien faaraot

Puolustusvoimauudistus on takuu
varma puheenaihe loppuvuodeksi. 
Valtionhallinnon säästötavoitteet 

näyttävät iskevän lujasti Puolustusvoimien 
henkilöstöön ja rakenteisiin. Puolustusvoi
main komentajan, kenraali Ari Puheloisen, 
mukaan puolustusvoimat tekee uudistus
ta koskevan kokonaisesityksen poliittista 
päätöksen tekoa varten alkuvuonna 2012. 
Valitettavasti näyttää siltä, että valtio
varainministeriö julkistaa oman esityksensä 
huomattavasti aikaisemmin.

Asevoimien rahoituksen leikkaami
nen on rauhan aikana helppo perustella. 
Tällä hetkellä rivikansalainen ei huolestu 
oikeastaan lainkaan, vaikka säästettävät 
summat päätettäisiin arvaamalla. Tunne 
arjen turvallisuudesta ei horjahda, vaikka 
Puolustusvoimien materiaalinen valmius heikkenisi vuosiksi 
eteenpäin. Vähentyvät kertausharjoitusvuorokaudetkin ovat 
vain tilastolukuja Puolustusvoimien tilinpäätöksessä. Vain 
varuskuntien lakkauttamisuhka nostattaa tuntoja, ja silloin
kin perussyy napinaan lienee varuskunnan ympäristöönsä 
generoima raha sotilaallisen turvallisuudentunteen asemesta.

Kenraalin on katsottava pitkälle tulevaisuuteen ja vakuu
tettava niin päättäjät kuin kansalaisetkin siitä, ettei puolustus
kyky rakennu yhdessä yössä tai vaalikaudessa. Puolustuskyky 
on kuin hieno kello, jonka purkaminen onnistuu vähäisilläkin 
taidoilla. Jos käytössä ei ole muita työkaluja, niin pajavasara
kin käy. Kellon kasaaminen osien valmistamisesta puhumat
takaan puolestaan vaatii erikoisosaamista ja pitkää pinnaa.

Kiinan keisari Qin Shihuangdin mahtikäskyllä aloitettiin 
tuhansien kilometrien mittaisen muurin rakentaminen. En
simmäisen osuuden rakentaminen kesti kymmenkunta vuotta. 
Urakkaan osallistui merkittävä osa Kiinan väestöstä. Vaikka 
keisari epäilemättä ymmärsi hankkeen laajuuden, hän tuskin 
aavisti, että töitä jatkettiin satoja vuosia. Puolustuskyvyn 
kehittäminen kesti jo tuolloin ihmisikää kauemmin. Muuri 
ei loppujen lopuksi suojannut Kiinaa valloitukselta, mutta 
yrityksen puutteesta keisareita tuskin voi syyttää.

Nykyisin puolustuskykyä ei rakenneta satojen vuosien ai
kajänteellä, mutta kymmenistä vuosista on edelleen kysymys. 
On lähes hupaisaa lukea asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, 
että lykkääntyneet materiaalihankkeet saadaan tarvittaessa 
nopeasti korvattua. Puolustusvoimat on kokonaisuus, joka 
koostuu vähintään koulutetusta ja motivoituneesta henki
löstöstä sekä toimivista asejärjestelmistä. Niitä ei voi ostaa 
metritavarana kansainvälisiltä markkinoilta silloin kun kriisi 
vaikuttaa ajankohtaiselta.

Osaavan henkilöstön tarve korostuu lähivuosina. Puolus
tusvoimauudistus on siinä määrin suuri myllerrys, että jokaisen 
johtajan henkilökohtaista panosta tarvitaan. Koulutustavoitteet 
on edelleen saavutettava, vaikka toimintamäärärahat ja tekijät 
vähenevät. Muuttuva materiaalitilanne puolestaan vaikuttaa 

kriisiajan suunnitelmiin ja toimintatapoi
hin. Ajatukset on kiskottava pois jalka
väkimiinojen suojaamista juoksuhaudoista 
– jos ne siellä jostain syystä edelleen ovat.

Ajattelumme kaipaa uusia tuulia. On
neksi koulutusjärjestelmämme on kuin 
”vahingossa” sopeutunut tulevaan muu
tokseen. Syyskuun alussa ensimmäiset  
uusimuotoisen sotatieteiden maisterikurs
sin upseerit valmistuivat kaksivuotisen 
urakkansa päätyttyä. Jokainen heistä on 
valmis kohtaamaan arjen haasteet tieteel
lisen kriittisesti ja upseeriperinteitä kunni
oittaen. Heillä on paljon annettavaa meille 
kaikille. He ovat johtajia asiantuntija
valmiuksin. Molempia ominaisuuksia kai
vataan kipeästi seuraavien vuosien aikana. 
Kylkirauta onnittelee maistereita.

Ei olekaan sattumaa, että tämän Kylkiraudan teemana on 
upseerikoulutus. Useissa artikkeleissa käsitellään upseeri
koulutuksen historiaa ja nykytilaa. Monet asiat ovat muuttu
neet sitten 1920luvun, mutta tietyt peruskivet ovat edelleen 
paikallaan. Niiden varaan on hyvä rakentaa myös tulevaisuu
den upseerikoulutus. Kun rakennuksen perustukset ovat kun
nossa, suurikaan remontti ei johda lopulliseen purkutuomioon.

Yksi upseerin perusominaisuuksista on järkevä perään
antamattomuus. Luovuttaminen ei ole edes ankeiden aikojen 
perussanastoa. Luovuus on. Nyt näköpiirissä olevia haasteita 
ei voiteta vanhojen kaavojen järkähtämättömällä noudatta
misella, vaan kokonaan uudet ratkaisut räätälöimällä. Vain 
puolustuksemme perusmalli säilyy. Nykyiset tehtävät, yleinen 
asevelvollisuus sekä alueellinen puolustusjärjestelmä ovat 
edelleen puolustusratkaisumme varmat numerot. Samalla 
tavalla ajatus koko Suomen puolustamisesta on upseerille 
tärkeä. Tässä maassa ei toivottavasti ole yhtään neliömillimet
riä eikä ainuttakaan asukasta, joiden luovuttamisesta tehdään 
päätös etukäteen.

Kuka tahansa voi olla faarao lihavana vuonna. Elo on 
lokoisaa, kun huoli huomisesta on huomisen huoli. Rahal
la tai muilla resursseilla voi paikata pienet ja jopa isotkin 
harhaaskeleet. Sen sijaan vasta laihojen vuosien faaraoiden 
täytyy olla todellisia johtajia. Viljan kuihduttua pitää tosissaan 
pohtia, laitetaanko kaikki voimavarat pyramidin rakentami
seen. Voisiko massiivisen haudan asemesta rakentaa jotain 
uudelle sukupolvelle?

Meillä kaikilla on tulevina vuosina näytön paikka. Onko 
meistä laihojen vuosien faaraoiksi? Tällaisessa mittelössä 
ei kannata lähteä hankkimaan pelkkää kisakokemusta, vaan 
tavoite on vain ja ainoastaan mitalisijoissa. Joissakin lajeissa 
– ja varsinkin sotilaallisessa maanpuolustuksessa – hopee on 
häpee, joten kultaan tähdätään.

Juha-Antero Puistola
juha-antero.puistola@kadettikunta.fi
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näkymiä

Tätä kirjoittaessani on kulunut 
tasan kymmenen vuotta WTC:n 
tornien romahtamisesta. Maailma 

on todellakin muuttunut, kuten silloin 
uumoiltiin. Tosin kaikki muutos ei vält
tämättä ole terrorismin tai sen vastaisen 
sodan seurausta. Globalisaatio ja ve
lanottoon perustunut hyvinvointi ovat 
vähintäänkin yhtä suuri muutosvoima. 
Onko tässäkin osana terrorismin vastai
nen sota – tuskin kokonaan. Velkojen 
maksun aika tulee aina, ennemmin tai 
myöhemmin. Kun talouden veturi hi
dastaa vauhtiaan, pääoma siirtyy sinne, 
missä ovat kasvun parhaat edellytykset. 
Velat eivät kuulu tällaisiin edellytyk
siin. Velkaa ei siis passaa olla liikaa tai 
ei selviä voittajana taantumassa tai mahdollisessa lamassa. 
Suomessa onneksi ylimmällä valtionjohdolla on halu luoda 
edellytykset maallemme selvitä, ellei nyt voittajana, niin 
ainakin hyvin meneillään olevassa talouden taantumassa. Se 
tarkoittaa velkaantumisen katkaisemista, mikä taas tarkoittaa 
julkishallinnon menojen karsimista. Näin nyt pelkistetysti 
tapahtuu. Miten upseeri tähän muutoksen sijoittuu?

Lehden ilmestymisen aikoihin tiedetään valtion tulevan 
budjetin sisältö. Puolustusvoimien vastuulle annettaneen 
valtava säästövelvoite. Koska tätä kirjoittaessani en tiedä 
velvoitteen suuruutta, en voi kuvata sitä ”hintalappuina”. 
Tiedän kuitenkin, että edessä olevan säästökuurin jälkeen 
upseerin palvelusympäristö ei ole entisellään. Tiedämme 
historiastamme, että ilman puolustuskykyämme ei olisi tä
mänkertaisiakaan budjettivääntöjä. Ihminen vaan unohtaa 
menneisyytensä liian helposti ja luottaa tulevaisuuteensa 
lapsellisen sinisilmäisesti. Toisaalta ilman tällaista kykyä 
emme varmaan jaksaisi.

Meneillään oleva kehitys vaikuttaa arveluttavasti 
1930luvulta. Taustalla vaikuttavat maailman laajuinen 
lama ja vastikään loppunut sota. Nyt ei muusta mediassa 

puhutakaan kuin lamasta ja siitä, että 
kylmä sota päättyi Neuvostoliiton ro
mahdukseen, ja ettei mainittu terro
rismin vastainen sotakaan enää kauan 
kestä – toivottavasti. 1930luvulla kaikki 
Euroopan maat, yhtä lukuun ottamatta, 
ajoivat alas armeijoitaan, koska sotaa 
ei uskottu enää koskaan käytävän. Nyt 
kaikki Euroopan maat, yhtä lukuun otta
matta, tekevät samoin ja samasta syystä. 
Toivottavasti historia ei toista itseään ai
nakaan nyt.

Upseeri on juonut katkeran kalkkin
sa jo kadettikoulutuksensa alussa. Uran 
varrella sen joutuu joskus juomaan  
uudestaan. Elämme nyt sellaisia aikoja, 

että jokaisen meistä on syytä kaivaa esiin kadettilupauksensa, 
ellei se jo valmiiksi ole seinällä luettavissa. Lue se ja mieti, 
mihin olet aikanaan sitoutunut. Nyt ei tarvita takinkääntäjiä 
tai suhdanteiden haistelijoita. Nyt tarvitaan niitä, jotka ovat 
valmiita panemaan itsensä likoon. Jos joskus aikaisemmin, 
esimerkiksi 1930luvulla, olisi luovutettu, emme olisi tässä. 
Olemme nyt samankaltaisessa tilanteessa, eikä seuraavan 
kymmenen vuoden aikana tapahtuvasta kukaan vielä tiedä. 
Upseerin osa muutoksessa on säilyttää se, mikä on säilyttä
misen arvoista, ja luoda uutta korvaamaan se, josta on pakko 
luopua. Tavoitteena on koko ajan ennalta ehkäistä sotilaalli
nen uhka ja tarvittaessa osoittaa puolustuskyky teoin. Emme 
koskaan ole pärjänneet materiaalilla. Menestystekijöitämme 
ovat aina olleet taktinen viisaus, toimeenpanon nopeus ja 
usko omiin kykyihin. Hinta vain voi olla kova, mutta bud
jetin tekijän onneksi sitä ei voi mitata rahassa.

Hyvää syksyä kaikille lukijoille!

Puheenjohtaja
Kenraalimajuri J-P Liikola

Upseerin osa muutoksessa
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artikkelit

Teksti: Juha-Antero Puistola

Upseerikoulutus 

1920-luvulla

Suomalainen upseerikoulutus luotiin monella tavalla 
puutteellisissa oloissa ja vajavaisten kokemusten pohjalta. 

Nykyaikaisen upseerikoulutuksen perusta kuitenkin laskettiin 
viimeistään 1920-luvulla, ja monet elementit tuntuvat 

nykylukijalle kovin tutuilta. Erimielisyyksiä oli koulutusaikojen 
pituuksista, kansainvälisen koulutuksen merkityksestä, 

kustannuksista ja upseerien oikeasta määrästä.

Kadettikurssi 3:n kadetit opiskelemassa 1920–1922.
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artikkelit

Venäjällä palvelleet upseerit 
ja Saksassa koulutuksensa 
saaneet jääkärit olivat napit 

vastakkain toistensa sotilaallisen 
osaamisen merkityksestä. Kiistan mo
lemmat osapuolet olivat vakaasti sitä 
mieltä, että toisen osapuolen saama 
koulutus oli Suomen armeijan näkö
kulmasta hyödytöntä. Lisäksi Venäjällä 
palvelleiden isänmaallisuutta epäiltiin 
avoimesti. Heidän asemaansa ei kohen
tanut se, että osa upseereista ei osannut 
juurikaan suomea. Joka tapauksessa 
molemmat ulkomailla oppinsa saaneet 
ryhmät kantoivat mukanaan suurvalto
jen käytäntöjä, joita ei voitu suoraan 
hyödyntää Suomessa.

Jääkärien ongelmana oli luonnolli
sesti se, ettei heistä kenelläkään ollut 
korkeampaa sotilaskoulutusta. Venä
jällä koulutuksen saaneiden upseerien 
tiedot olivat puolestaan vanhentunei
ta. Vapaussodan aikana tällainen van
hentunut ajattelu ilmeni muun muassa 
eversti Johannes (Hannes) Ignatiuk
sen johtamassa operaatiossa Oulun 
valtaamiseksi. Hän järjesti hyökkääjät 
jääkärien mielestä aivan liian tiiviiksi 
rivistöiksi 1800luvun oppien mukaan. 
Suuret tappiot (33 miestä kaatuneina) 
johtivat tutkintaan ja toivomukseen 
siitä, ettei Ignatiukselle enää annettai
si vastuullisia tehtäviä sodan aikana. 
Mannerheimin luottamus everstiin 
kuitenkin säilyi, mutta rintamanko
mentajaksi häntä ei enää asetettu. Man
nerheim arvosti Ignatiuksen älykkyyttä 
ja kykyä kokonaisuuksien hahmotta
miseen. Kokonaisuutena tarkastellen 
Venäjällä koulutuksensa saaneet up
seerit olivat ideologisesta vastarinnasta 
tai tietojen vanhentumisesta huolimatta 
korvaamattomia Suomen asevoimien 
rakentamiselle.

Vielä 1920luvun alussa armeijal
ta puuttui keskitetty johto ja upseeri
koulutuksen järjestelyistä vallitsi 
erimielisyys. Saksan häviö ensimmäi
sessä maailmansodassa oli katkaissut 
määrätietoisen organisaatio ja koulu
tusrakenteen kehittämisen. Saksalaiset 
olivat vuonna 1918 todenneet, että Suo
messa ei ollut tarvittavien joukkojen 
määrään suhteutettuna riittävästi hyviä 
upseereja. Vajetta paikattiin monilla pi
kakursseilla, joilla saavutettu upseerin
pätevyys saattoi olla kyseenalainen tai 
ainakin se kyseenalaistettiin. Tällaisis
ta pikakursseista paikkansa historian

kirjoissa ovat ansainneet muun muassa 
Vöyrin koulu, Viipurin upseerikoke
laskurssi, Mikkelissä ja Helsingissä 
toiminut sotavänrikkikurssi, Haminan 
jalkaväen Taistelukoulu sekä Lappeen
rannan Tykistökoulu.

Tykistön kursseista on mainitta
va Suomenlinnassa järjestetyt parin 
kuukauden mittaiset kurssit, joiden 
matemaattinen osuus on edelleen vai
kuttavaa tarkasteltavaa. Kenraalimajuri 
Nenosen tykistömatematiikan luennot 
on onneksi painettu vihkoseksi jokai
selle asiasta kiinnostuneelle. Vuonna 
1923 kirjoitetussa Puolustusvoimien 
toimintakertomuksessa tykistön ripeää 
kehitystä korostettiin muun koulutuk
sen yleisen kehityksen pysähtyneisyy
den vastapainoksi.

Keväällä 1919 Viipurin upseeri
kokelaskurssil ta valmistui 180 
miestä, joista kurssinjohtaja totesi, 
että nämä olivat saaneet hyvän pohjan 
jatkoopiskeluille. Monet oppilaista 
hakeutuivatkin Kadettikouluun tai täy
dennyskursseille, ja Sotakorkeakoulun 
suoritti 46 Viipurin kurssilta valmistu
nutta. Kymmenen vuotta myöhemmin 
kaksi kolmasosaa kaikista armeijan 
komppanianpäällikön vakansseista oli 
kurssilaisten hallussa.

Mainitut luvut ovat merkittäviä, 
koska vapaussodan jälkeen valtaosa 
jääkäreistä poistui Puolustusvoimien 
palveluksesta. Siviiliryntäys aiheutti 
valtavan päällystö ja kouluttajapulan. 
Erityisesti upseeripula poistui hitaas
ti. Keväällä 1919 kokonaisupseerivaje 
oli 20 prosenttia, eikä tilanne juurikaan 
kohentunut vuoteen 1923 mennessä, 
jolloin pahimmillaan upseerien mää
rävahvuudesta puuttui noin puolet 
rannikkotykistössä, ilmavoimissa ja 
laivastoissa.

Kadettikoulusta valmistuva up
seerimäärä oli aivan liian pieni sodan
aikaisten johtopaikkojen täyttämiseen, 
joten henkilöstöä täydennettiin Ha
minassa aloitetulla reserviupseeri
koulutuksella. Ensimmäinen kurssi 
käynnistyi huhtikuussa 1920. Reser
viupseerikoulutuksen arvoa Suomen 
asevoimille ei heti ymmärretty, ja esi
merkiksi kurssin päättäjäisiin korkein 
sotilasjohto ei kutsusta huolimatta vai
vautunut osallistumaan.

Reserviupseerikoulutuksen ja 
Kadettikoulun lisäksi upseereja kou
lutettiin suojeluskunnissa. Virallinen 

päällystökoulu perustettiin Tuusulaan 
vuonna 1921 noin kaksi vuotta Hä
meenlinnaan perustetun ensimmäisen 
koulun jälkeen. Omaa johtajakoulutus
ta tarvittiin, koska armeijasta oli käy
tännössä mahdotonta saada upseereja 
suojeluskuntien tehtäviin. Ennen vuotta 
1924 suojeluskuntien palvelukseen siir
tyneiden upseerien täytyi ensin erota 
vakinaisen väen tehtävästään ja siirtyä 
reserviin. Suojeluskuntien päällystö
koulussa suojeluskuntalainen saattoi 
saada suojeluskuntaupseerin arvon, 
joka oli ainoa järjestön käytössä ollut 
upseeriarvo. Liikekannallepanossa 
1939 suojeluskuntaupseerit joutuivat 
aluksi palvelukseen armeijan sotilas
arvon perusteella, mutta sodan sytyt
tyä suojeluskuntaupseerit ylennettiin 
reservivänrikeiksi.

Aktiiviupseerin 
peruskoulutus

Kadettikoulu oli perustettu vuonna 
1919, mutta ennen kuin kursseilta 
valmistui riittävä määrä upseereja, 
jouduttiin puutetta paikkaamaan erillis
ten upseerikurssien avulla. 1910luvun 
lopulla ylennettiin upseereiksi miehiä, 
joilla oli koulutuksen asemesta ansioita 
sodassa tai sodan aikaisessa toiminnas
sa. Myöhemmin palvelukseen jääneet 
reserviupseerit saivat mahdollisuuden 
tutkinnon täydentämiseen aktiiviupsee
riksi Kadettikoulussa. Upseeriston se
kalainen koulutustausta vaikutti muun 
muassa suomalaisen taktiikan hitaaseen 
kehittymiseen. Tosin siihen vaikuttivat 
myös sotilaallisen ja poliittisen johdon 
erimielisyydet armeijan asemasta ja 
tehtävistä sekä valtion taloudellinen 
tilanne. Vasta 1920luvun lopulla up
seerikunta oli siinä määrin yhtenäisesti 
koulutettua, että suomalainen taktiikka 
alkoi kunnolla kehittyä.

Kadettikoulutus

Ensimmäinen aktiiviupseerikurssi alkoi 
Kadettikoulussa jo huhtikuussa 1920. 
Samalle kurssille hyväksyttiin ulkoop
pilaita pelastuslaitoksesta ja suojelus
kunnista. Kurssi kesti kolme kuukautta 
ja se jakautui tasan luentoihin ja käy
tännön harjoituksiin. Tärkeimpinä 
oppiaineina olivat taktiikka, aseoppi, 
linnoitusoppi, topografia, sotalaitosop
pi ja sotalait. On merkittävää huomata, 
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että pienen valtion ase voimissa sota
lakien opetus oli tärkeässä asemassa 
alusta alkaen. Tosin jääkärit eivät hy
väksyneet kurssien metodeja ja teorian 
suurta määrää. Suhtautuminen näkyi 
monissa jääkäriupseerien kirjoituksis
sa.

Kolmella ensimmäisellä kurssilla 
vuosina 1919–1922 kaikille kadeteil
le annettiin yhtenäinen maavoimien 
koulutus. Erikoistuminen tapahtui 
koulun jälkeen joukkoosastoissa, 
mutta erikoistumisvaihetta kritisoitiin 
voimakkaasti muun muassa niiden an
taman koulutuksen vaihtelevan tason 
vuoksi. Linjajako toteutettiin vasta 
vuonna 1925 yleiseen ja teknilliseen 
opintosuuntaan. On mainittava, että 
merivoimissa aloitettiin jo syksyllä 
1920 oma laivastoupseereja koulutta
nut kurssi, joka myöhemmin nimettiin 
merisotaosaston ensimmäiseksi kurs
siksi. Meriupseerikoulutus erkaantui 
muusta kadettikoulutuksesta kokonaan 
vuonna 1930, jolloin Merisotakoulu 
perustettiin.

Marraskuussa 1922 vahvistetussa 
johtosäännössä kadettikoulutuksen 
opetus määrättiin kolmevuotiseksi 
siten, että kaksivuotista kadettikurssia 
seurasi 1–3 vuotta kestävä joukko
osastopalvelu ja edelleen yksivuotinen 
aselajin jatkokurssi. Käytännön syistä 
maavoimien kadettien koulutus kesti 
koko 1920luvun ajan vain runsaat 
puolitoista vuotta.

Suurista palkkaus ja majoitus
puutteista huolimatta upseerikoulutus 
houkutteli suomalaisia. 1920luvulla 

alkaneilla kursseilla (1–13) opiskeli 
yhteensä 648 kadettia. Sisäoppilaitok
seksi perustettu Kadettikoulu sai alussa 
oppilaita ensisijaisesti saksalaisten 
kouluttamista Fahnenjunkkereista ja 
aiemmin mainituista Viipurin upsee
rikokelaskurssilaisista sekä Suomen 
Tykistökoulun kokelaista. Kadetit 
joutuivat vuosikymmenen puoliväliin 
asti palvelussitoumuksen tekemisen 
lisäksi maksamaan lukukausimaksut 
opiskeluajaltaan. Sen jälkeen opis
kelu tuli ilmaiseksi. Samaan aikaan 
alkanut lama ja työttömyys tekivät il
maisen koulutuksen ja jopa vaatimat
toman toimeentulon houkuttelevaksi. 
Pääsyvaatimukset – hyvämaineisuus, 

ruumiinrakenteeltaan ja terveydenti
lan puolesta aselajiin sopiva sekä re
serviupseeriylennyskelpoinen, alle 26 
vuoden ikä – oli määritetty asetuksessa 
Kadettikoulusta vuonna 1924.

Kadettikoulussa oli varsinaisten 
kadettien ja ulkooppilaiden lisäksi 
myös niin kutsuttuja kuunteluoppilai
ta. Kuunteluupseerikurssille komensi 
sotaväen päällikkö upseereja yhdeksi 
vuodeksi täydentämään opintojaan. 
Järjestelmä vakiinnutettiin Kadetti
koulun johtosäännössä vuonna 1922. 
Samalla vahvistettiin käytäntö, jonka 
perusteella vakinaisessa palvelukses
sa oleva upseeri saattoi hakea oikeutta 
Kadettikoulun loppututkintoon jopa 
ilman kuunteluoppilasaikaa. Yli 50 up
seeria hankki aktiiviupseeripätevyyden 
tenttimällä ja määrätyt käytännönhar
joitukset suorittamalla.

Mainittuja kuunteluupseereja 
kuvasi Mannerheimristin ritari eversti 
Wolfgang Halsti (kadetti numero 502) 
muistelmissaan Mies elää aikaansa 
seuraavasti: ”Samalla mäellä kai-
veli monttujaan myös ’horospostien’ 
halveksittu joukko, parikymmentä 
sielua, jotka olivat käyneet jonkin 
tilapäiskurssin sodan jälkeen ja nyt 
olivat täydentämässä opintojaan ns. 
kuunteluoppilaina. Siitä olimme vään-
täneet heille pilkkanimen, lähtökohta-
na saksalainen sana ’Horchsposten’ 
(kuulovartiomies). Meidän korkean 
käsityksemme mukaan heille olisi so-

Arkadian Kadettikoulu. Nykyinen Eläinmuseo.

Munkkiniemen Kadettikoululla oli erinomaiset harjoitus- ja taistelu-
maastot Munkkiniemessä.
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pinut antaa pitkät tai pistää kouluun 
kärsimään samalla tavalla kuin tehtiin 
meillekin.” Vastapainoksi on todettava, 
että kuunteluoppilaana ollut kapteeni 
Paavo Susitaival luonnehti muistelmis
saan opetusta ”primitiiviseksi”. Hän 
suoritti Kadettikoulun kurssinsa prii
muksena vuodessa eli suoritti toisen 
vuosikurssin tenttimällä katsottuaan 
toisen vuoden olevan lähinnä ajan
hukkaa. 

Kuunteluopiskelua vastaavilla ti
lapäiskursseilla ja erityisjärjestelyillä 
jouduttiin upseerivajetta täydentämään 
vielä 1930luvulla, kunnes kurssien 
järjestäminen todettiin tarpeettomaksi 
vuonna 1935. Poikkeuksellisilla kurs
seilla saatiin kuitenkin koulutettua 
kaikkiaan yli 500 upseeria sotaväen 
ja suojeluskuntajärjestön tarpeisiin. 
Monet heistä päätyivät myöhemmin 
erittäin vastuunalaisiin tehtäviin.

Omissa kirjoituksissaan jääkäri
majuri Gunnar Heinrichs arvosteli 
paitsi opetuksen ja valintakokeiden 
teoriavoittoisuutta myös sisäoppilaitok
sesta valmistuvien upseerien henkeä. 
Hän ilmeisesti viittasi myös Halstin 
muistelmissa vahvasti esillä ollee
seen toverisorron ilmapiiriin. Halstin 
mukaan koulussa koettu epäasiallinen 
kohtelu johti muun muassa siihen, ettei 
hän myöhempänä palvelusaikanaan 
suostunut juuri puhumaan tiettyjen 
vanhemman kurssin edustajien kanssa. 
Halsti myös arvosteli koulun silloisen 
johtajan T. Laatikaisen (”Pappa” Laati
kainen) päätöstä vakiinnuttaa tiettyjen 
perinteiden asema koulussa. On mer
kittävää, että Kadettikoulusta valmis
tuneiden upseerien ”kuulumattomuus” 
niin jääkäreihin kuin Venäjällä koulu
tuksensa saaneisiin upseereihinkin johti 
osaltaan Kadettikunnan perustamiseen 
27. tammikuua 1921. 

Ruotsalainen kädenjälki

Kadettikoulun tutkintoohjelmissa 
oli vahva ruotsalainen kädenjälki. Eri 
tutkintoohjelmilla oli omat oppikirjan
sa, jotka olivat kaikki ainakin alkujaan 
ruotsalaisia. Oppikirjojen puutetta pai
kattiin innovatiivisesti. Halstin muistel
missa on mielenkiintoinen kohta, jossa 
hän totesi Akateemisen KarjalaSeuran 
käytännössä vastanneen kadettien tur
vallisuuspolitiikan opetuksesta. On 
tosin muistettava, että upseerikoulu

tusta varten ryhdyttiin vuonna 1919 
julkaisemaan Upseerin käsikirjaa. 
Sarjaa julkaistiin vuoteen 1925 saakka, 
ja aiheet vaihtelivat tykistön käytöstä 
sissitoimintaan. Lisäksi koko Puolus
tusvoimien koulutusta varten julkaistiin 
lukuisia ohjesääntöjä, joita käytettiin 
myös oppikirjoina. 

Ohjesääntöehdotuksia tuli ohje
sääntökomitealle välillä jopa runsaasti, 
mutta esityksiä hylättiin heikon kie
liasun [sic!] tai asiasisällön vuoksi. 
Kenties merkittävin 1920luvun saa
vutus oli kenttäohjesäännön kaksi 
ensimmäistä osaa, jotka julkaistiin 
vuosina 1927 ja 1929. Ensimmäinen 
osa käsitteli joukkojen johtamista ja 

toinen hyökkäys ja puolustustaistelua 
divisioonakokoonpanossa. Ohjesään
nöt olivat erityisen merkittäviä, koska 
suomalaisilla sotilasjohtajilla oli käy
tännön kokemusta lähinnä divisioonaa 
huomattavasti pienemmistä yksiköistä.

Alkuvaiheiden kitkaa

Itsenäisyytemme alkuaikojen Kadet
tikoulusta ja muilta kursseilta valmis
tuneet upseerit joutuivat kohtaamaan 
oman ”pullamössösukupolvensa”. Sekä 
entiset valkoiset että punaiset näkivät 
sotalaitoksen vastenmielisenä järjestö
nä. Lisäksi monet korkeasti koulutetut 
suomalaiset olivat sitä mieltä, että sota 

Munkkiniemen Kadettikurssi 10 linnoitusharjoituksessa.
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Sotakorkeakoulun sotateknillinen osasto STO/SKK 1927–1929.

on ajatuksena mahdoton  (ensimmäisen) 
maailmansodan opetusten vuoksi. 
 Ideologisten syiden lisäksi varus
miesten lähes epäinhimilliset palve
lusolosuhteet loivat omat haasteensa. 
Asiasta kirjoitti vuonna 1923 Suomen 
Sotilasaikakauslehteen muiden muassa 
kenraalimajuri Ignatius painottaen sekä 
kasarmien heikkoa kuntoa että upsee
rien huonoa palkkausta. Ignatiuksen 
mukaan surkea palkka ja epäselvät 
jatkokoulutusmahdollisuudet estivät 
kunnon väen saamisen upseerikuntaan.

Palkkausasiaan kiinnitti huomiota 
myös Upseeriliitto. Vuonna 1923 liiton 
puheenjohtajana toiminut everstiluut
nantti Woldemar Hägglund lähetti 
sotaministerille henkilökohtaisen kir
jeen, jossa hän selosti nuorempien 
upseerien heikkoa palkkausta. Vän
rikin laskennalliset kulut asumisesta, 
 ruoasta ja sotilasvaatetuksesta olivat yli   
1 300 silloista markkaa kuukaudessa ja 
palkka 1 050 markkaa. Palveluksessa 
sinnittelevät joutuivat jopa ottamaan 
lainaa elinkustannuksien kattamiseksi.

Kadettikoulusta valmistuneet up
seerit joutuivat myös muiden kuin so
tilastaitojen opettajiksi ja esikuviksi. 
Varusmiesten todettiin asettavan up
seeristolle sellaisia vaatimuksia, joita 

aikaisempien upseerisukupolvien ei tar
vinnut edes pohtia. Upseeristo joutuikin 
opettamaan miehistölle sotilastaitojen 
lisäksi moraalia, isänmaallisuutta ja 
sotilashyveitä. Sotilaspedagogiikan 
koulutus olikin nuorille upseereille 
välttämätöntä alusta alkaen, vaikka sitä 
ei kenties ymmärretty. Loppuvuonna 
1924 järjestettiin armeijan pedagogiset 
kurssit, joille komennettiin 16 upseeria 
eri joukkoosastoista. Opetuksen pää
paino oli sielutieteessä, pedagogiassa ja 
sen soveltamisessa sotilaselämään sekä 
luentojen ja harjoitusten valmistelussa. 
Kurssin käyneet upseerit pitivät vastaa
via kursseja omissa yksiköissään, joten 
uusi opetustapa levisi ainakin teoriassa 
kaikkialle asevoimiin.

Lisäksi palveluksessa olleille 
upseereille järjestettiin vaihtelevan 
tehokkaasti muuta jatkokoulutusta 
ja itseopiskelumahdollisuuksia. Esi
merkiksi talvikaudella järjestetyillä 
luentosarjoilla päivitettiin upseerien 
tietämystä sotataidon kehittymisestä. 
Vuonna 1924 aloitettiin sotilasalan 
lehtien tilaukset varuskuntakirjastoi
hin. Johdettu koulutus oli 1920luvun 
alussa monissa rykmenteissä viikoit
taista ja ilmeisen tarpeellista.

Upseerien jatkokoulutus

Kadettikoulu ei luonnollisista syistä 
kiinnostanut korkeimmissa asemissa 
olevia jääkäriupseereja. Heille jatko
koulutus tarkoitti Sotakorkeakoulun 
tasoisia opintoja. Toisaalta ulkomail
le komentamisen ehdot (ylioppilas, 
enintään luutnantin arvoinen, naima
ton) sulkivat monet jääkäriupseerit 
pois ulkomailla tapahtuvan opiskelun 
mahdollisuudesta. Jääkärit syyttivät 
tilanteesta ”venäläistä koulukuntaa”, 
jonka edustajat puolestaan vetosivat 
niukkoihin määrärahoihin.

Suomessa Sotakorkeakoulun pe
rustamishankkeet käynnistyivät toden 
teolla vuonna 1922, jolloin sotaväen 
päällikkö kenraalimajuri K. F. Wilkama 
teki esityksen koulun perustamisesta. 
Monien vaiheiden jälkeen korkea
koulun avajaisia vietettiin marraskuun 
3. päivänä 1924. Koulu sijoitettiin 
Liisankatu 1:een. Pula yleisesikunta
upseereista oli huutava, koska vuonna 
1923 yleisesikunnassa palveli vain 
viisi riittävän koulutuksen saanutta 
upseeria. Yleisesikunnan päällikön 
Oscar Enckellin laskelmien mukaan 
asevoimat tarvitsivat rauhan aikana 
64 yleisesikuntaupseeria ja sodan 
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aikana sata. Väliaikaiseksi kouluksi 
perustettu Sota korkeakoulu vakinais
tettiin vuonna 1930, ja ennen toista 
maailmansotaa koulutettiin 370 yleis
esikuntaupseeria 15:llä yleisen osas
ton, viidellä sotateknillisen osaston, 
kahdella merisotaosaston ja yhdellä 
ilmasotaosaston kurssilla.

Ulkomaille

Ennen oman koulun perustamista up
seerit olivat halukkaita täydentämään 
opintojaan ulkomailla. 1920luvun 
alussa opintomatkat tai ainakin opin
tohalukkuus suuntautuivat lähinnä 
ensimmäisen maailmansodan voit
tajavaltioihin. Saksa oli Versailles’n 
rauhansopimuksen rajoitteiden vuoksi 
poissuljettu virallisen koulutuksen 
vaihtoehto, joten erityisen mielenkiin
non kohteena olivat Ranska ja Italia. 
Myös muualle oli lähtöhalukkuutta, ja 
Saksassakin järjestettiin salaista kou
lutusta, jolloin papereihin merkittiin 
opiskelupaikaksi Sveitsi. Ruotsalai

seen sotataitoon ei juuri uskottu, koska 
maa ei ollut sotinut yli sataan vuoteen. 
Niinpä lähtöhalukkuus länsinaapuriin 
oli vähäistä. Kursseilla käyneet kuiten
kin muuttivat käsitystään Ruotsista ja 
opetuksen hyödyllisyydestä. 

Myöhemmän uran kannalta opiske
lu Ranskassa oli ilmeisen kannattavaa, 
koska vuosina 1919–1924 siellä opis
kelivat kaikille tutut A. F. Airo, A. E. 
Martola, K. L. Oesch sekä A. Sihvo. 
Ranskan lisäksi Italia oli erittäin halu
kas ulkomaalaisten oppilaiden vastaan
ottaja. Italiassa koulutusta hankkivat 
erityisesti laivaston ja rannikkotykistön 
upseerit. Kesällä 1921 Italiasta palan
neista neljästä upseerista tuli Suomen 
laivaston ensimmäiset meriupseerin 
peruskoulutuksen saaneet upseerit.

Hakuprosessi ulkomaanopintoi
hin oli aluksi kovin epäselvä, mutta 
niin olivat hakemuksetkin. Esimerk
kinä voidaan mainita Jarkko Kempin 
kirjassa Suomalaisen sotataidon 
kehittyminen 1918–1924 siteerattu 
reserviluutnantti Tapolan 25. tammi

Linnoitusopin tentissä Arkadian Kadettikoulussa  vuonna 1921. Opettaja eversti S. Olin.

kuuta 1920 lähettämä hakemus, jossa 
todetaan: ”Anon tulla komennetuksi 
ulkomaille minne tahansa ja kuinka pit-
käksi aikaa tahansa.” Tapola ei saanut 
hakemukselleen rykmentinkomentajan 
puoltoa.

Hakeutumiseen ja komentamiseen 
saatiin muutos vuonna 1923. Tuolloin 
18 upseeria lähetettiin ulkomaisiin 
oppilaitoksiin hankkimaan valmiudet 
opettajaksi suomalaisissa sotakouluis
sa. Kaikkiaan vuosina 1919–1924 maa
voimien, laivaston ja lentojoukkojen 
upseerit tekivät yhteensä 200 opinto
matkaa ulkomaille. On muistettava, 
että suurin osa matkoista oli lyhyitä 
käyntejä vuosien opiskelun asemesta.

Oma Sotakorkeakoulu luonnolli
sesti vähensi ulkomailla tapahtuvan 
opiskelun tarvetta. Tosin opettajat 
ensimmäisille kursseille jouduttiin 
kutsumaan Ruotsista, koska omaa 
opettajakuntaa ei vielä ollut. Ruotsalai
set opettajat vaikuttivat koulussa aina 
vuoteen 1927 asti, jolloin siirryttiin ko
konaan suomalaiseen opettajakuntaan. 
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Koulun apulaisjohtaja yleisesikunta
majuri A. E. Martola halusi tasapainon 
vuoksi tuoda Sotakorkeakouluun eng
lantilaista, ranskalaista ja italialaista 
tietämystä, joten koulun opetus oli 
todella kansainvälistä. Kansainväli
syys ihastutti ja vihastutti; jälkimmäi
sestä esimerkkinä voidaan mainita 

Paavo Susitaipaleen muistelma kuvaus 
 ”italialaisranskalaisruotsalaisesta 
silli salaattista”.

Opetusuunnitelma 
vakiintuu

Sotakorkeakoulun opetussuunnitelma 
laadittiin koulun perustamista valmis

Tykkijaos palaa harjoituksista.

telleen komitean mietinnön mukaisek
si, mutta sitä muokattiin käytettävissä 
olleiden opettajien mukaan. Heti alussa 
laadittua ohjelmaa noudatettiin aina 
talvi sodan syttymiseen saakka. Suurin 
osa opetuksesta annettiin taktiikalle 
(noin 40 prosenttia kokonaistunti
määrästä), ja muina painotuksina nä
kyivät strategia, sotahistoria ja kielet. 
 Strategian ja historian osuus väheni 
vasta 1930luvulla pääsykokeiden 
kehityttyä siten, että oppilailla voitiin 
olettaa olevan tarvittavat perustiedot 
jo ennen kurssia. Kielistä venäjä oli 
pakollinen ja valinnaisena kielenä oli 
joko ranska tai englanti.

Sotakorkeakoulun kesä ja talvi
kenttäharjoitukset muodostuivat heti 
alussa tärkeiksi koulutusvaiheiksi, 
koska niissä oppilaat tutustuivat eri
laisten harjoitustilanteiden kautta 
suurten joukkojen johtamiseen. Li
säksi oppilaat tekivät operatiivista 
maastontiedustelua sekä tutustuivat 
erikoisaselajien joukko osastoihin 
ja teollisuuslaitoksiin. Toiminta oli 
siis periaatteiltaan tuttua myös nyky
kurssilaisille.

Ajoon! Kadettikurssi 10 harjoittelee Munkkiniemessä.
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Sotakorkeakoulun 1:n kurssi sotaharjoituksissa Laatokan pohjoispuolella 1924.

Koulutöiden lisäksi Sotakorkea
koulun oppilaiden oli laadittava 
diplomityö sotatieteellisestä tai sota
teknisestä opettajakollegion mää
räämästä aiheesta. Diplomityön 
hyväksytty kirjoittaminen oli edel
lytys kurssin suorittamiselle. Ken
ties kirjoitusvaikeudet olivat osasyy 
siihen, että noin kymmenen  prosenttia 
Sota korkeakoulun opiskelijoista joutui 
kurssin keskeyttämään.

Lopuksi
I t s enä i syy temme a lkua iko jen 
upseerikoulutus perustui sodan ajan 
tarvelaskentaan. Vuonna 1919 laadi
tun liikekannallepanosuunnitelman 
mukaan upseeritarve sodan ajan Puo
lustusvoimissa oli 4 000–4 500 miestä. 
Vuonna 1926 aktiiviupseereja oli 1 165 
ja reserviupseereja noin 3 500. Lasken
nallisesti 1920luvulla upseerien määrä 
vastasi tehtyjä suunnitelmia. Laskel
mat oli luonnollisesti laadittu myös 
talouden ehdoilla ja osa puolustus

suunnitelmista sekä erityisesti raskas 
kaaderijärjestelmä hylättiin, koska ne 
olisivat vaatineet melkoisesti enem
män aktiiviupseereja. Joka tapauk sessa 
reservi upseerit muodostuivat alusta 
alkaen Suomen armeijan sodan ajan 
johtamisen tärkeiksi pilareiksi.

Upseerien peruskoulutus oli siinä 
määrin kirjavaa, että jatkokoulutuksen 
tärkein tavoite oli upseeriston tietojen 
ja taitojen yhdenmukaistaminen. Sota
väen esikunnassa tehtiin vuonna 1925 
laskelma, jonka mukaan sotaväessä 
palveli kymmeneen eri peruskoulutus
ryhmään kuuluvia upseereja. Joukko
osastoissa annetulla koulutuksella ei 
millään voitu kuroa koulutuksellista 
eritasoisuutta umpeen.

Merkittävä seikka oli myös sota
tekniikan kehitys ja aselajien merkityk
sen korostuminen, jolloin 1920luvun 
lopulla siirryttiin aselajikoulutuksen 
painottamiseen eli linjajakoihin eri 
sotakouluissa. Myös puolustushaara
koulutus eriytyi. 

Jälkikirjoitus

On mainittava, että tämän artikkelin 
laatiminen olisi ollut mahdotonta ilman 
Sotahistorian laitoksen erinomaisia 
julkaisuja. Lähteistä on erikseen mai
nittava Vesa Tynkkysen Hyökkäyk-
sestä puolustukseen, Jarkko Kempin 
Suomalaisen sotataidon kehittyminen 
vuosina 1918–1924, Maanpuolustus
korkeakoulun Perinneyhdistys Ry:n So-
takorkeakoulu suomalaisen sotataidon 
kehittäjänä, Jarkko Kempin Upseeri-
liitto 90 vuotta upseerien asialla sekä 
Wolfgang Halstin Mies elää aikaansa. 

Taustatyöstä huolimatta artikkeliin 
on saattanut jäädä virheellisiä tulkin
toja. Lisäksi on jätetty käsittelemättä 
monet tärkeät erikoiskoulutuskurssit, 
joihin asiasta kiinnostuneet voivat tu
tustua lukemalla mainion Suomalainen 
 upseerikoulutus 200 vuotta 1779–1979 
teoksen. 
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Upseerikoulutus 

2010-luvulla

Suomalaisen upseeriston perus- ja  jatkokoulutus on muuttunut 
kuluneiden 90 vuoden aikana.  Muutoksista huolimatta 

monet itsenäisyytemme ajan alun hyvät käytänteet ja arvot 
ovat edelleen  voimissaan. Niistä ei luovuta edes uudistusten 

pyörteissä. Side edellisiin upseerisukupolviin on vahva. 

Teksti: Juha-Antero Puistola

Kuva Puolustusvoimat / Pasi Väätäinen.
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Maapuolustuskorkeakoulun 
opetus on nykyaikaista, ja 
se perustuu uusimpaan tut

kimukseen.  Uuden tiedon jäsentymistä 
tuetaan myös tuomalla kokeneempien 
upseerien näkemykset osaksi opetus
ta. Siitä on osoituksena esimerkiksi 
mentorointitoiminta, josta on artikkeli 
toisaalla tässä lehdessä. 

Juuri ennen Kylkiraudan ilmesty
mistä Maanpuolustuskorkeakoulusta 
valmistui ensimmäinen sotatieteiden 
maisterikurssi. Opiskelijoiden taipa
leesta on kolme erillistä artikkelia. 
Yksi on johdon, yksi opiskelijan ja yksi 
joustavan opintooikeuden mukanaan 
tuoman siviilin näkökulmasta.

Tässä art ikkelissa kuvataan 
 lyhyesti sotatieteiden kandidaatin ja 
maisterin tutkintoihin johtavat opin
not. Upseeri koulutuksen kokonaisuus 
muodostuu akateemisista ja ammatil
lisista opinnoista. Sotatieteellisten eli 
akateemisten opintojen tavoitteena on 
antaa tulevalle upseerille valmiudet 
sekä tieteelliseen ajatteluun ja tiedon 
ja menetelmien soveltamiseen että 
työhön oman alansa asiantuntijana ja 
kehittäjänä. Sotilasammatillisten opin
tojen päämääränä on antaa opiskelijalle 
virkatehtävissä tarvittavat ammatilli
set pätevyydet ja osaaminen. Asiaan 
vihkiy tymättömille opintotarjotin on 
kuin sotkuinen spagettilautanen verrat
tuna ”vanhojen hyvien aikojen” selke
ään kadettikoulutukseen – ”O tempora, 
o mores”.

Maanpuolustuskorkeakoulu

Maanpuolustuskorkeakoulu on puo
lustusvoimain komentajan alainen 
sotatieteellinen korkeakoulu. Koulun 
tehtävänä on edistää sotatieteellistä 
tutkimusta ja antaa siihen sekä parhai
siin käytäntöihin perustuvaa opetusta 
sotatietiessä. Sotatieteet kattavat sotaa 
ja asevoimien toimintaa sekä turvalli
suutta ja kriisejä käsittelevät osaalueet. 
Kyseessä on siten laaja käsite ja mo
nialainen kokonaisuus, jossa turvalli
suusuhkien lisäksi käsitellään niiden 
ehkäisyä myös muunlaisin kuin soti
laallisin keinoin.

Sotatieteiden ydinaluetta ja 
Maanpuolustuskorkeakoulun syvintä 
osaamista ovat luonnollisista syistä 
operaatiotaito ja taktiikka. Muissa 
suomalaisissa tai ulkomaisissa yliopis

toissa ei ole vastaavaa suomalaiseen 
kokemukseen ja tutkimukseen perus
tuvaa opetusta. Maanpuolustuskorkea
koulun päätehtävänä onkin upseerin 
virkoihin vaadittaviin tutkintoihin 
johtava opetus.

Sotatieteiden kandidaatin 
tutkintoa suorittava 
opiskelija – tuttavien 

kesken kadetti

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin 
tutkintoihin johtava opetus järjestetään 
Kadettikoulussa. Varsinaisen opetuk
sen sisällön annettujen vaatimusten 
mukaan suunnittelevat ja toteuttavat 
Maanpuolustuskorkeakoulun tieteen
aloja edustavat ainelaitokset: Taktii
kan, Sotahistorian, Strategian (jotka 
yhdessä muodostavat tulevaisuudessa 
sota tieteiden laitoksen), Sotatekniikan 
sekä Johtamisen ja sotilaspedagogiikan 
ja Käyttäytymistieteiden laitokset.

Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa 
suorittava opiskelija palvelee kadetin 
sotilasarvossa. Kandidaatintutkinto 
on alempi korkeakoulututkinto, ja se 
on laajuudeltaan 180 opintopistettä. 
Opintopiste on monille varttuneem
mille upseereille tuntematon käsite, 
mutta perinteinen opintoviikko on noin  
1 ½ opinto pistettä. Ilmaisu ”noin” siksi, 
että viikkoja ei voi suoraan muuttaa 
pisteiksi, koska jälkimmäisiin vaikut
tavat kalenterin lisäksi monet muut 
asiat. Koulutus kestää kolme vuotta ja 
vaatii laskelmien mukaan erityisesti 
ensimmäisenä vuonna pitkien päivien 
puurtamista.

Sotatieteiden kandidaatin tutkin
nossa 180 opintopistettä jakautuvat 
seuraavasti:

• pääaineen perus ja aineopinnot,   
60 op.

• pitkän sivuaineen perusopinnot ja 
aineopintoja, 50 op.

• kahden lyhyen sivuaineen perus
opinnot, 25 + 25 op.

• kieli ja viestintäopinnot, 14 op.
• yleiset opinnot, 6 op.

Pääaineen opinnoilla tarkoite
taan joko sotataidon, sotatekniikan, 
sotilaspedagogiikan tai johtamisen 
opintoja. Sotataito muodostuu operaa
tiotaidosta ja taktiikasta, strategiasta 
ja sota historiasta. Jokainen sotatie

teiden kandidaatiksi opiskeleva (ka
detti) joutuu valitsemaan sotataidon 
joko pääaineekseen tai pitkäksi sivu
aineekseen, jolloin jokainen valmistuva 
upseeri on operaatiotaidon ja taktiikan 
osaamisessaan riittävällä tasolla.

Opiskelijoiden valinta on luonnol
lisesti kehittynyt sitten 1920luvun. 
Tutkintoa suorittamaan voidaan valita 
sukupuolesta riippumatta Suomen 
kansalainen, joka on ennen opintojen 
aloittamista saanut reservin upsee
rin koulutuksen, on korkeakoulukel
poinen, terveydentilaltaan tehtävien 
hoitamiseen sopiva ja enintään 26vuo
tias.  Hakupapereiden mukaan parhaat 
 hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen 
eli kaksipäiväiseen pääsykokeeseen, 
joka koostuu persoonallisuus ja 
kyky testeistä, ryhmäkokeesta ja haas
tattelusta. Valintakokeeseen kuuluu 
12 minuutin juoksutesti, aineistokoe 
ja lääkärintarkastus. Nykyaikaisena 
lisänä osalle hakijoista voidaan tehdä 
huumetesti.

Haun yhteydessä hakija ilmoittaa, 
mille linjalle hän ensisijaisesti haluaa. 
Vaihtoehdot ovat maasotalinja, meri
sotalinjan laivasto ja rannikkotykistö 
tai johtamisjärjestelmäopintosuunnat 
sekä ilmasotalinjan lentoteknillinen 
opintosuunta. Ohjaajaopintosuun
nalle on erillinen hakumenettelynsä. 
Rajavartiolinjalle hakeudutaan ensim
mäisen opintovuoden jälkeen aselaji
valintojen yhteydessä.

Kandidaattivaiheen opinnot jakau
tuvat Maanpuolustuskorkeakoulussa 
tapahtuvaan yhteisopetukseen sekä 
aselaji ja puolustushaarakouluis
sa annettavaan erityiskoulutukseen 
eli sotilasammatillisiin opintoihin. 
Aineopintoja toki jatketaan puolus
tushaarakouluissa, mutta pääpaino 
opetuksessa on käytännön taidoissa.

Kadetit erikoistuvat oman ase
lajinsa tai puolustushaaransa mukaan 
toisena lukuvuonna.

Erityisesti maavoimalinjalla on 
runsaasti erikoistumisvaihtoehtoja, 
joten valintojen koittaessa jokainen 
opiskelija joutuu tarkasti puntaroimaan 
kykynsä ja halunsa. Kilpailu tiettyihin 
aselajeihin on luonnollisesti kovaa 
mutta rehellistä.

Upseer ikasva tus  a lo i te taan 
 välittömästi opiskelijoiden saavut
tua Maanpuolustuskorkeakouluun. 
Kurssin johtajien, vanhempien kadet
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tien ja koulun henkilökunnan avulla 
upseerien arvot ja käyttäytymissään
nöt siirretään aina uusille sukupolvil
le. 1920luvulla rehottanut toverisorto 
on kuitenkin muuttunut huomattavasti 
ihmis läheisemmäksi suhtautumisek
si tuleviin kollegoihin. Ensi yökään 
ei enää pääty siihen, että vanhem
man kurssin karskein karju hujauttaa 
 nyrkillä nuorukaisen vesisammioon 
ennen yhteistä aamiaista.

Valmistumisen jälkeen sota
tieteiden kandidaatti aloittaa työuran
sa puolustus haaransa, aselajinsa tai 
toimi alansa tehtävissä upseerin määrä
aikaisessa virassa ja luutnantin arvossa. 
Ilmavoimien ohjaajat ja maavoimien 
helikopteriohjaajat nimitetään muista 
upseereista poikkeavasti vakinaiseen 
nuoremman upseerin virkaan.

Palkka ei enää määräydy sotilas
arvon tai virkaiän perusteella, vaan 
tehtävän vaativuuden mukaan. Perus
palkan lisäksi nuori upseeri saa usein 
haittatyökorvauksia esimerkiksi sota
harjoitusvuorokausista. Tosin tulevai
suudessa haittatyökorvaukset saattavat 
olla nykyistä tiukemmassa Puolustus
voimien kiristäessä vyötään käsketty
jen säästöjen toteuttamiseksi.

Sotatieteiden maisterin 
tutkintoa suorittava 

opiskelija – nuori mutta 
kokenut kollega

Noin neljän vuoden työskentelyn jäl
keen kandidaatti palaa Maanpuolustus
korkeakouluun sotatieteiden maisterin 
opintoihin. Sotatieteiden maisterin tut
kinto on ylempi korkeakoulututkinto, 
jonka laajuus on 120 opintopistettä. 
Tutkinnon suorittaminen kestää kaksi 
vuotta. Maisterintutkinto on portti edel
leen vaativampiin upseerin tehtäviin.

Maisterintutkinnossa opintopisteet 
jakautuvat seuraavasti: 

• pääaineen syventävät opinnot,  
80 op.

• kaikille pakolliset opinnot, 25 op.
• pitkän sivuaineen aineopintoja,  

10 op.
• kieli ja viestintäopinnot, 5 op.

Opinnot suoritetaan pääosin Maan
puolustuskorkeakoulussa. Tosin toisen 
opintovuoden syyslukukaudella opis
kelijat suorittavat osan opinnoistaan 

Puolustushaarojen välistä yhteistoimintaa opetellaan jo 
kadettiaikana.

Upseerin ammatti edellyttää myös hyvää fyysistä suori-
tuskykyä.

Kadetit sotilasammatillisissa opinnoissa.
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puolustushaara, aselaji ja toimialakou
luissa. Opintojen selkeä painopiste on 
kuitenkin pääaineen syventävissä opin
noissa sekä pro gradu tutkielmassa.

Sotatieteiden maisterin tutkinnon 
suorittanut jalkaväkiupseeri toimii 
esimerkiksi rauhan ajan perusyksikön 
varapäällikkönä tai päällikkönä sekä 
sodan ajan joukkoyksikön komenta
jana. Palkka määräytyy edelleen teh
tävän vaativuuden mukaan, ja upseeri 
voi omilla valinnoillaan vaikuttaa sekä 
palkkaansa että tehtäviinsä.

Vuonna 2012 sotatieteiden maiste
rikurssille otetaan ensimmäiset siviili
opiskelijat. He eivät valmistu  upseerin 
virkoihin, vaan hankkivat muussa 
työssään tarvittavaa tietämystä laajas
ta turvallisuudesta Puolustus voimien 
näkökulmasta. Se varmasti auttaa 
 tulevaisuudessa poikkihallinnollista 
 yhteistyötä.

Upseerien 
 jatkokoulutus

Upseerit käyvät edelleen useita lyhyi
tä kursseja uransa varrella. Osa niistä 
järjestetään aselaji, puolustushaara tai 
toimialakouluissa. Lisäksi upseereilla 
on mahdollisuus osallistua ulkomailla 
järjestettävään koulutukseen.

Varsinaiset sotatieteelliset jatko
opinnot muodostuvat esiupseeri ja 
yleisesikuntaupseerikurssista. Kaikki 
vakinaisessa virassa olevat Puolus
tusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
 upseerit opiskelevat esiupseeri kurssilla. 
Esi upseerikurssi on itsenäisenä ko
konaisuutena täydennyskoulutusta esi
upseerin tehtävätasolle.  Yksinään se 
ei johda jatkotutkintoon. Nykyisellään 
esiupseerikurssin laajuus on vähintään 
60 opintopistettä ja kurssi kestää yhden 
vuoden.

Esiupseerikurssin opintopisteet 
 jakautuvat suurin piirtein seuraavasti:

• sotataito (taktiikka, strategia, sotahis
toria), 31 op., joista taktiikkaa 24 op.

• johtaminen, 14 op.
• sotatekniikka, 3 op.
• sotilaspedagogiikka, 3 op.
• tutkimuskoulutus, 8 op.
• yleiset opinnot, 5 op.

 Opinnot suoritetaan etä ja lähijak
soilla. Etäjaksojen aikana opiskelija ei 
välttämättä ole Maanpuolustuskorkea
koulussa, vaan voi työskennellä koto
naan, joukkoosastossaan tai muussa 
soveliaassa paikassa. Opiskelija ei 
kuitenkaan saa etäjaksojen aikana 
osallistua joukkoosastonsa työteh
täviin ilman kurssin keskeyttämistä 
työtehtävän ajaksi. Esiupseerikurssilla 
upseeri kantaa opintojensa itsenäisestä 
toteuttamisesta suuren vastuun.

Hyväksytysti suoritettu esiupsee
rikurssi antaa upseerille valmiudet 
esikuntaupseerin sodan ja rauhan ajan 
tehtäviin. Lisäksi esiupseerilla on val
miudet esiupseerin kansainvälisiin teh
täviin ja yhteistyöhön.

95. Kadettikurssin kadetteja hiihtomarssin tauolla.
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Nykyisellään noin kolmannes 
esiupseerikurssin opiskelijoista va
litaan yleisesikuntaupseerikurssille 
soveltuvuuden ja opintomenestyksen 
perusteella. Yleisesikuntaupseerin tut
kinnon laajuus on 140 opintopistettä.

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon 
tavoitteena on, että opiskelijat saa
vuttavat ylimpiin upseerin tehtäviin 
vaadittavat tiedot ja taidot. Opiskelu 
kattaa kaikki Puolustusvoimien toimin
taympäristöt rauhan ajasta sodan ajan 
kriisiin. Painopiste on kansallisessa 
puolustuksessa, mutta opetus ulottuu 
myös monikansallisiin kriisinhallin
tatehtäviin. Kurssin jälkeen upseerilla 
on valmiudet toimia kansainvälisten 
esikuntien suunnittelu ja johtotehtä
vissä. Tämä on varmasti poikkeavaa 
1920luvun koulutuksesta.

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon 
pääoppiaineena on sotataito, joka 
 sisältää strategiaa, operaatiotaitoa ja 
taktiikkaa sekä sotahistoriaa. Muita 
oppiaineita ovat johtaminen, sota
tekniikka ja sotilaspedagogiikka. Tutki
muskoulutus ja diplomityön laatiminen 
ovat oleellinen osa tutkintoa.

Yleisesikuntaupseerin tutkin
toon lasketaan toistaiseksi mukaan 
esiupseeri kurssin aikana suoritetut 
opintopisteet. Varsinainen kurssi kestää 
vuoden ja opintopisteet jakautuvat seu
raavasti:

• sotataito (taktiikka, strategia, sota
historia), 38 op., joista taktiikkaa 
27 op.

• johtaminen, 9 op.
• sotatekniikka, 4 op.
• tutkimuskoulutus, 32 op.
• yleiset opinnot, 1 op.

Näin ollen yleisesikuntaupseerin 
tutkinnon kokonaislaajuus on 148 
opintoviikkoa ja tutkinnon suorittami
nen kestää kaksi vuotta. Tutkimuksen 
laajuus merkitsee sitä, että kurssin jäl
keen yleisesikuntaupseeri osaa käsitel
lä ja tieteellisesti kehittää sotilaallista 
maanpuolustusta osana kokonaismaan
puolustusta ja turvallisuutta. 

Tulevaisuudessa jatkoopintojen 
kurssirakennetta muutetaan siten, että 
esiupseerikurssin kestoa lyhennetään 
eikä se ole enää kaikille pakollinen. 
Yleisesikuntaupseerikurssi pitenee ja 
siihen pyritään suoraan pääsykokeella.

Virallisen opintoohjelman li
säksi nykyupseerilla on huomatta

Opiskelijat Maanpuolustuskorkeakoulun kuntosalilla.

Sotilasammatilliset opinnot pitävät jalat tukevasti maassa.

Kartta- ja maastoharjoitukset ovat opiskelijan arkea kaikilla 
kurssitasoilla.
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vasti 1920luvun upseeria paremmat 
itse opiskelumahdollisuudet. Useil
la joukkoosastoilla, aselajeilla ja 
 puolustushaaroilla on omat korkeata
soiset aikakauslehtensä. Lisäksi esimer
kiksi perinteinen Sotilasaikakauslehti 
julkaisee säännöllisesti upseerien am
mattitaitoa ylläpitäviä ja kehittäviä ar
tikkeleita, jotka usein perustuvat alan 
viimeiseen tutkimukseen. Nuorempi 
sukupolvi etsii tietoa myös internetin 
syövereistä ja jakaa kiinnostavimmat 
havainnot sosiaalisessa mediassa. Eri
tyisesti nykyaikaisen tiedonvälityksen 
nopeus edellyttää upseereilta tutkimus
koulutuksen kautta hankittua kriittistä 
ja tieteellistä ajattelutapaa.

Koko opintoohjelmaa leimaa 
vahva operaatiotaidon ja taktiikan 
painotus. Jokainen upseeri saa perus
teellisen koulutuksen suomalaiseen 
taktiikkaan, vaikka kansainväliset 
käytännöt ovat esimerkiksi suunnittelu
prosessissa vahvistuneet. Opetusmene

telmiä on myös voimakkaasti kehitetty, 
joten useat tieteenaloja edustavat aine
laitokset hyödyntävät perinteisten luen
tojen lisäksi esimerkiksi verkkotuettua 
monimuotoopiskelua. Eri kurssitaso
jen opintojen pedagogiset käsikirjoi
tukset helpottavat niin opiskelijoiden 
kuin uusien opettajienkin työtä.

Nykyinen upseerien koulutus
järjestelmä oppilasmäärineen perus
tuu laskelmiin rauhan ja sodan ajan 
upseeritarpeesta. Nykyaikaisen ase
voiman johtaminen ja kehittäminen 
kansainvälisestä yhteistoiminnasta 
puhumattakaan edellyttävät korkeasti 
koulutettua upseerikuntaa käytännön
osaajien lisäksi.

Kurssikoot ovat suuria, joten Maan
puolustuskorkeakoulussa tapahtunee 
sellainen ihme, että alueelle syntyy 
 uudisrakennus. Samalla koulun toi
mintojen keskittäminen Santahaminaan 
astuu aimo harppauksen eteenpäin. 

Perinteet ja aikaisempien sukupolvien työn ja uhrausten kunnioittaminen ovat olennainen osa upsee-
rikasvatusta.

Ampumataito on edelleen soti-
laan tärkeimpiä taitoja.
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Kylkiraudan kysyessä laatisim
meko lyhyen artikkelin kurssin 
johtamisesta ja sen erityispiir

teistä, emme epäröineet. Eihän Puolus
tusvoimissa ole kurssia tai opasta, joka 
opastaisi kurssin johtamiseen. Siksi on 
etuoikeus kertoa, miten me sen teimme. 

Kurssinjohtajan tehtävän menes
tyksekäs toteuttaminen riippuu paljon 
johtajan persoonasta. Johtamisen on 
perustuttava omaan osaamiseen ja 
tyyliin, jotta se olisi uskottavaa. Siksi 
kurssin johtajuudessa ei, kuten ei 
päällikkyydessä eikä komentajuudes
sakaan, ole vain yhtä ainoaa oikeaa 
mallia, vaikka kaikissa niissä on paljon 
yhteisiä tekijöitä. Tässä artikkelis
sa kerromme, mitä maisterikurssien 
johtaminen nykypäivänä on ja mitkä 
periaatteet koimme tärkeiksi kurssia 
johtaessamme.

Vauhdikas aloittaminen 
 ja työn opettelu  
yhteistyön kautta

Everstiluutnantti Kimmo Rajala aloitti 
maisterikurssien johtajana käytännössä 
kesälomien jälkeen, jolloin myös hänen 
edeltäjänsä vielä hoiti tehtäväänsä. 
Vaihe oli enemmän kuin tarpeellinen. 
Työn vastaanottoa ja hallitsemista 
helpotti olennaisesti myös yli kolmen 
vuoden työskentely Maanpuolustus
korkeakoulun Taktiikan laitoksessa ja 
aikaisempi palvelu kadettikurssin joh
tajana. Lisäksi everstiluutnantti Rajala 
oli aikaisemmin osallistunut maisteri
kurssin valmisteluihin Taktiikan laitok
sen edustajana. Kurssin apulaisjohtaja, 
majuri Pekka Ahtikoski, valmistutti 

kadettikurssinsa edellisen viikon per
jantaina ennen uuden maisterikurssin 
alkua. Rentouttavan viikonlopun jäl
keen alkoi maisterikurssi. Uuteen teh
tävään siirtymistä helpotti kuitenkin 
merkittävästi hänen huomattavan pitkä 
aikaisempi palvelunsa Maanpuolustus
korkeakoulussa. – Perusteemme olivat 
hyvät ja vastuu velvoitti. Ei muuta kuin 
töihin. 

Ensimmäiset viikot olivat yhteistä 
koulutusta kaikille. Sotavalmiustarkas
tuksen yhteydessä Opintoasiainosasto 
luovutti kurssin, ja pidimme ensimmäi
set kurssinjohdon tunnit. Ryhmäyty
minen kurssin kanssa oli oppia myös 
meille johtajille. Opettelimme, keitä 
me olemme, mitä ryhdymme teke
mään, ja sovimme kurssin pelisäännöt. 
Kurssinjohtona ilmoitimme pelisään
tömme, eli tärkeät, kurssilla koros

tettavat asiat. Niistä ensimmäinen oli    
”Iso G” eli pro gradu tutkielma. 
Toinen oli opintojen ohjaus, johon 
sisältyivät seuranta, arviointi ja tarvit
tavat toimenpiteet. Kolmantena koros
timme sotilaan professiota: osaamisen, 
asenteen ja sotilaan toimintakyvyn 
kolmiyhteyttä. Kurssi puolestaan laati 
omat pelisääntönsä: kaveria ei jätetä, 
perhettä ei jätetä, liikuntaa ei jätetä, 
tiskiä ja roskia ei jätetä, alle 120 opin
topisteen ei jätetä mutta Gradu jätetään. 
Ryhmäytymiseen osallistuivat myös 
kurssin mentorit. Yhteisillä säännöillä 
pärjättiin mainiosti läpi kurssin, ja ne 
olivat niin opiskelijoiden, opettajien 
kuin kurssinjohdonkin apuna johtami
sessa. 

Henkilökohtaisella opintosuunni
telmalla (HOPS) oli suuri merkitys. 
Opintosuunnitelma tarkistettiin yhdes

Teksti:  Pekka Ahtikoski & Kimmo Rajala

Sotatieteiden maisteri-
kurssin johtaminen

Maanpuolustuskorkeakoulussa

Pekka Ahtikoski Kimmo Rajala
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sä opiskelijoiden kanssa ja sitä tarken
nettiin tieteenaloja edustavien laitosten 
kanssa useaan kertaan.  Menettelyn 
tarkoituksena oli selventää opiskeli
jalle hänen opintopolkunsa, mikä antoi 
kurssinjohdolle seurannan perustan. 
Kurssille nimettiin oppilasesimiehiksi 
kurssin vanhin, vääpeli ja oppiainei
den vanhimmat sekä linjojen vanhim
mat. Se helpotti kurssin johtamista ja 
tiedon välittämistä. Tietoa välitettiin 
pääasiassa Koulutusportaali (KOPO) 
verkkooppimisympäristön kautta, 
kurssinjohdon tunneilla ja henkilö
kohtaisin yhteydenotoin. Laitosten 
ja puolustushaara, aselaji ja toimi
alakoulujen (PAT) kanssa toteutetut 
kurssikohtaiset suunnitteluseminaarit 
vuosittain keväällä ja syksyllä syvensi
vät opetuksen, järjestelyjen ja kurssin
johdon yhteistyötä. Ne olivat kaikille 
osapuolille erittäin merkittäviä. 

Pitkän sivuaineen harjoitustyö
seminaarin tekeminen oli mahdollista 
ensimmäisen tai toisen lukuvuoden 
keväällä. Harjoitustyöt on suunnattu 
joukkoosastojen tarpeeseen, ja niitä 
on mahdollista tehdä jo orientaatio
vaiheen aikana. Harjoitustöiden esit
tely ensimmäisen lukuvuoden keväällä 
osoittautui hyväksi käytännöksi, koska 
esittelyn jättäminen toisen lukuvuoden 
keväälle ei olisi ollut opiskelijan ja 
opintojen etujen mukaista. Pro gradu 
työn aloittamista ja upseerikasvatusta 
korostettiin. 

Väliarvioinnin merkitys 
 ja opintojen ohjaus

Väliarvioinnin valmistelu aloitettiin 
 keväällä. Opiskelijan HOPS:aa ja 
tapahtunutta vertailtiin keskenään. 
Lisäksi väliarvioinnissa tarkistettiin 
opintomenestys, mahdolliset opiske
luun vaikuttavat asiat ja opiskelijan 
odotukset seuraavasta lukuvuodesta ja 
palvelustehtävästä kurssin jälkeen. Sa
massa yhteydessä kysyttiin opiskelijan 
henkilökohtainen palaute kurssinjoh
dolle kerätyn kurssipalautteen lisäk
si. Sen jälkeen tarkistettiin, millaisia 
opintoja HOPS:n mukaan oli tulossa 
ja miten ne kannattaisi tehdä. Vaihe 
oli erittäin tärkeä opintojen  ohjauksen 
vuoksi. Väliarvioinnin yhteydessä 
tarkistettiin opiskelijan opintojen kel
poisuus ja tutkinnon todennäköinen 
läpäisy, jotka olivat ehtoina toiselle 
opintovuodelle pääsyyn sekä palkka
luokan nousuun. Jokaisen opiskelijan 
kanssa se vei aikaa noin tunnin, ja 
keskustelu oli tärkeä molemmille osa
puolille. Arviointia tuki Opintoasiain
osaston maisteritiimi, johon kuuluivat 
kurssisihteeri ja koulutussuunnittelija.

Elä mukana, anna vastuuta 
tukien ja ohjaten ja ole 
mittaamisessa armoton

Toisen opintovuoden syksyllä alkoi 
PATvaihe. Opiskelijat opiskelivat 
PAT kouluissa syyskuun puolesta vä
listä vuoden loppuun sotatieteellisiä ja 

sotilasammatillisia opintoja. Vaihe oli 
opiskelijoille vaativa, ja opintojen pai
neessa opiskelijoiden pro gradu työt 
eivät oleellisesti edenneet. Tietoa pro 
graduun sitä vastoin kertyi. Kurssin johto 
vieraili muutamilla kouluilla opintoja 
tarkastaen ja niitä tutkintovaatimuksiin 
vertaillen. Yksi tärkeimmistä opinnoista 
oli Maasotakoulussa toteutettu yhteis
harjoitus, johon osallistuivat kaikki opis
kelijat ja PATkoulujen kurssien johtajat. 
Samalla sovittiin PATkoulujen kurssin
johtajien kanssa siitä, miten PATvaihe 
yhteistyössä toteutetaan ja saatetaan 
päätökseen.

Kahden vuoden aikana kurssin
johto arvioi lähes kaikissa harjoituksis
sa opiskelijoiden johtamissuorituksia. 
Arvioinneissa käytettiin sekä alais ja 
vertaisarviointia että opettajien arviointia 
kurssinjohdon arviointien tukena. Ar
viointeja tehtiin opiskelijan toimiessa 
pataljoonan komentajana, pataljoona
upseerina, tulenjohtokomentajana ja 
pelipäällikkönä. Havainnot käsiteltiin 
yhdessä opiskelijoiden kanssa palautet
ta annettaessa. Tämä kaikki tähtäsi joh
tajana kehittymiseen. Kurssin  lopuksi 
opiskelijat saivat toiminnastaan kurssilla 
yhteenvedon, jossa käsiteltiin opiskeli
jan yleisluonnehdinta, vahvuusalueet ja 
kehittämistarpeet. Arviointi ei vaikutta
nut opiskelijan arvosteluun, vaan se on 
tarkoitettu hänen avukseen johtajana ke
hittymisessä. Kurssin johdolle tilaisuudet 
palautteineen (30 min/opiskelija) antoi
vat paljon. Opimme tuntemaan opiske
lijoita erinomaisesti, ja he vastaavasti 

Maisterikurssin juhlava päätöstilaisuus Maanpuolustuskorkeakoulussa.

K
uv
a	
	P
uo
lu
st
us
vo
im
at
	/	
H
an
nu
	A
al
to
ne
n.

K
uv
a	
	P
uo
lu
st
us
vo
im
at
	/	
H
an
nu
	A
al
to
ne
n.



Kylkirauta 3/2011 20

artikkelit

oppivat tuntemaan kurssinsa johtoa. Sa
malla he pystyivät yhdistämään saatua 
arviointia aiemmin saamaansa arvioin
tiin ja kehittymään johtajina. Opettajat 
hyötyivät käytännöstä siten, että heidän 
resurssejaan vapautui opettamiseen.

Kesäloman jälkeen opiskelijat 
opiskelivat päällikön erilaisia tehtäviä 
ja muita yhteisiä opintoja. Tutkinnon 
hyvistä piirteistä nostettakoon esiin 
syventävän oppiaineen reflektointi yh
dessä tieteenaloja edustavien laitosten 
kanssa sekä koko tutkinnon reflektoin
ti. Luonnollisesti kurssin lopussa oli 
Puolustusvoimien, puolustushaarojen 
ja Maanpuolustuskorkeakoulun johdon 
luennot joukkoosaston näkökulmaa 
ja kansainvälisiä piirteitä unohtamatta. 
Puolustusvoimat huomioi kurssilaisia 
ylentämällä heidät yliluutnanteiksi, ja 
tilaisuus Presidentinlinnassa oli kirsik

kana kakun päällä. Myös tarkentava 
kannanotto kurssilaisten urasuunnittelun 
perusteisiin oli enemmän kuin tarpeen 
opiskelurauhan tehostamiseksi. 

Johtopäätökset

Maanpuolustuskorkeakoulussa toimi
valta kurssinjohdolta on syytä edellyttää 
kykyä toimia sujuvasti matriisiorgani
saatiossa. Se kysyy johtajilta ominai
suuksia hallita omaa tehtävää suurempia 
kokonaisuuksia, ymmärtää erilaisia 
 prosesseja sekä osata sovittaa niitä 
yhteen eri opetustavoitteiden saavuttami
seksi. Kurssinjohdolta se edellyttää ensi
sijaisesti kaikkien eri yhteistoimijoiden 
tehtävien mahdollistamaa ennakointia ja 
yhteistyökykyä.

Sotatieteiden ensimmäistä mais
terikurssia johtaessamme muutamia 

käytänteitä ja periaatteita on noussut 
yli muiden. Esitettäköön ne eräänlai
sina teeseinä, joita meidän kaikkien on 
hyvä peilata johtamisperiaatteisiimme 
mitä erilaisimmissa Puolustusvoimien 
tehtävissä. Tällaiset asiat korostuvat 
kurssienjohtajien ja erityisesti nykyajan 
maisterikurssin johdon tehtävissä:

1)  Ole johtamistoiminnassasi ehdotto
man oikeudenmukainen.

2)  Anna vastuuta opiskelijoille. He 
ottavat sen kyllä vastaan, jos uskal
lamme vain sitä antaa. Kanna myös 
oma vastuusi, koska kurssinjohdon 
kokonaisvastuu on viime kädessä ja
kamaton, vastuunkannon roolituksen 
jälkeenkin.

3)  Toimi annetun toimivallan perus
teella. Älä rasita esimiehiäsi turhaan 
kysymyksillä, jotka voit itsekin rat
kaista. Harkitse aina, mistä esimies
ten on kuitenkin hyvä tietää oman 
toimintansa menestyksekkään toi
minnan kannalta.

4) Luo kurssin läpiviennin suunnittelul
la yhteistyöosapuolten kanssa hyvä 
oppimisympäristö: ajoita, kannus
ta, ohjaa, valvo, mittaa ja paranna 
suunnittelua sekä toimeenpanoa 
kokemusten mukaan. Siten luot ja 
toteutat laatua.

5)  Ole sovituissa asioissa tiukka ja 
 tulosten tulkinnassa säälimätön.
Lopuksi voidaan todeta, että sota

tieteiden maisterin tutkinto on kokonai
suudessaan varsin hyvässä kunnossa. 
Joukkoosastot ovat oikeutettuja odot
tamaan päteviä maistereita takaisin 
kentälle, ja opiskelijoiden saama ylempi 
korkeakoulututkinto on opiskelijoiden 
sekä opettajien arvostama. Valmistuvien 
maistereiden näytöt kentällä osoittakoot 
nämä sanat todeksi. Maisterit ovat val
miita upseerin uran seuraavaan vaihee
seen.

Everstiluutantti Kimmo Rajala toimii 
sotatieteiden maisterikurssin johtajana 
ja majuri Pekka Ahtikoski apulaisjohta-
jana. 

Sotatieteiden maisterikurssi 1:n priimus yliluutnantti Antti Vasara.
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Sotatieteiden maisterikurssi 1 
on ensimmäinen kaksivuoti
nen maisterinkoulutusohjelma, 

jonka opiskelijat ovat olleet työelämäs
sä kandi daatintutkinnon ja maisterin
tutkinnon välissä. Tämän kirjoituksen 
tarkoituksena ei ole suorittaa kokonais
valtaista läpileikkausta noin 230 vuotta 
jatkuneesta upseerikoulutuksesta. Kir
joituksen ensisijaisena tavoitteena on 
tuoda esille tämän päivän upseerikou
lutuksen sisältöä sotatieteiden maiste
rikoulutuksen näkökulmasta. Mitä on 
sotatieteiden maisterikoulutus 2010 
luvulla?

Sotatieteiden maisterikurssi 1 aloitti 
opintonsa syyskuussa 2009. Kurssille 
valittiin noin 80 opiskelijaa kadettikurs
seilta 88–90 sekä vastaavilta merikadet
tikursseilta.  Opiskelijoiden keskiikä on 
noin 30 vuotta.  Kaikilla kurssin aloit
taneilla oli siis takanaan sotatieteiden 
kandidaatin tutkinto sekä 3–5 vuotta 
työkokemusta joukkoosastoissa ja 
vastaavissa. 

Kurssin alkaessa oli luonnollista, 
että ilmassa leijaili paljon avoimia kysy
myksiä. Opiskelijoiden ajatuksissa pyöri 
kysymys muun muassa siitä, miten 
meihin Maanpuolustuskorkeakoulus
sa suhtaudutaan? Kohdellaanko meitä 
 aikuisopiskelijoina vai ”työkavereina”, 
vai rinnastetaanko meidät kadetteihin? 
Muutamien vuosien työkokemus takasi 
sen, että moni osasi olla varsin kriittinen 

tulevaa opetusta kohtaan. Vastaan edellä 
esitettyihin kysymyksiin myöhemmin 
tässä kirjoituksessa.

Šokkihoitoa vai 
tutkimuskylpyä?

Kurssin alkaessa maisteriopintojen ta
voitteet ja pääpiirteinen sisältö olivat 
kutakuinkin selviä kaikille. Kenellekään 
opiskelijalle ei olisi myöskään pitänyt 
tulla yllätyksenä se, että pro gradu ja 
siihen liittyvä tutkimuskoulutus on se 
merkittävin ponnistus seuraavan kahden 
vuoden aikana. Mutta olipa kuitenkin 
melkoinen aloitus syksyllä 2009, kun 
ensimmäisten muutaman viikon ohjel
ma, eli tutkimusmenetelmäkoulutus, 
tempaisi viiltävän otteen uusista mais
terikurssilaisista. Ainelaitosten profes
sorit ja dosentit kävivät vuorotellen 
luennoimassa omien tieteenalojensa ja 
oppiaineidensa erityispiirteistä. Huh! 
Siirtyminen taistelu ja ampumaharjoi
tusten maailmasta luentosalielämään 
oli joidenkin mielestä jonkinlaista 
šokkihoitoa. Täytyy kuitenkin todeta, 
että huhsanan voisi nyt jälkeenpäin kor
vata sanalla onneksi. Pro gradu oli urak
kana kuitenkin täysin eri luokkaa kuin 
vuosia sitten tehty kandidaatintutkielma. 
Ilman laadukasta tutkimuskoulutusta 
moni olisi ollut pulassa. Kurssin alkuun 
sijoittunutta, koko kurssille yhtenäistä 
tutkimuskoulutusta, voi näin jälkikäteen 

arvioida sopivana herätyksenä maiste
rikoulutuksen ihmeelliseen maailmaan.  
Opiskelijoiden yleinen mielipide kurs
silla on ollut se, että maisterikurssin tut
kimuskoulutus on kokonaisuutena ollut 
lähes kiitettävällä tasolla. 

Tätä kirjoitusta kirjoittaessani kurs
sin päättymiseen on aikaa noin neljä 
viikkoa. Joudun itsekin kaivamaan esille 
kurssin läpiviennin ja tarkastelemaan, 
mitä kaikkea onkaan tullut kurssin 
aikana tehtyä. Ensimmäisen opiskelu
vuoden syksy koostui muutaman viikon 
yhtenäiskoulutuksen jälkeen lähes täysin 
tutkimusmenetelmäkoulutuksesta pää
aineittain. Syksyn aikana opiskelijoiden 
mieliin iskostettiin myös koko tutkinnon 
tavoitteet. Maisteritutkinnon tavoitteena 
on saavuttaa valmiudet toimia Puolus
tusvoimien sodan ajan joukkojen jouk
koyksikköpäällystötehtävissä ja rauhan 
ajan perusyksikön päällikkötehtävissä 
sekä perusyksikköpäällystön kansain
välisissä tehtävissä. Lisäksi sotatietei
den maisterikoulutuksen tavoitteiksi on 

Pilottikurssi, kokeilukurssi, välikurssi… Oikealta 
nimeltään kuitenkin sotatieteiden maisterikurssi 1 . 

Termien kirjo kertoo siitä, että upseerikoulutuksessa 
tapahtuneiden muutosten tahti on viime vuosina ollut 

kiivasta. Puolustusvoimien oman henkilöstönkin on 
ollut vaikea pysyä selvillä siitä, miten sotatieteiden 

maisterikoulutus nykyisin toteutetaan. 

Teksti:  Markku Saarelainen

Sotatieteiden maisterikurssi 1 

opiskelijan näkökulmasta

Markku Saarelainen
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asetettu, että koulutuksen tulee antaa 
opiskelijalle

• pääaineen tai siihen rinnastettavan 
kokonaisuuden hyvä tuntemus

• sivuaineiden perusteiden tuntemus
• valmiudet tieteellisen tiedon ja tie

teellisten menetelmien soveltami
seen

• valmiudet toimia työelämässä oman 
alansa asiantuntijana ja kehittäjänä

• valmiudet tieteelliseen jatkokoulu
tukseen

• hyvä viestintä ja kielitaito.

Edellä mainittujen tavoitteiden 
lisäksi meille painotettiin varsin voi
makkaasti, että pro gradu tutkielma on 
maisterikurssin suurin yksittäinen testi. 

Siirryttyämme ensimmäisen opis
keluvuoden kevätkaudelle jokaisen 
opiskelijan opinnot etenivät pääasiassa 
oman pääaineen opintojen mukaisesti. 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma 
takasi kuitenkin sen, että opiskeli
ja pystyi vaikuttamaan jonkin verran 
opintojensa rytmitykseen. Valinnaisten 
aineiden (10 op.) ja esimerkiksi sivu
aineen harjoitustyön (10 op.) suorittami
seen jokainen pystyi vaikuttamaan itse. 
Vaikka valinnaisten aineiden määrä oli 
vain 10 opintopistettä, sitä voidaan pitää 
merkittävänä edistysaskeleena kohti 
avoimempaa oppimiskulttuuria. Ensim
mäisen opiskeluvuoden kevään kiivain 
ajanjakso oli ehdottomasti taktiikan ja 
operaatiotaidon kaikille pakolliset opin

not. Noin kahdeksan viikon mittainen 
taktiikan opetus joukkoyksikön johta
misesta eri taistelulajeissa siirsi ajatukset 
tieteellisestä ajattelumaailmasta takaisin 
maanpinnalle. Oli aika opetella ja har
joitella sellaisia käytännön taitoja, jotka 
ovat sotilaan ammattitaidon tärkeimpiä 
tekijöitä.

Viimeistään taktiikan opintojakso
jen aikana opiskelijoiden mielistä ka
risivat ajatukset siitä, onkohan opetus 
liian tieteellistä, mihin se meitä oikeasti 
valmistaa? Jälkeenpäin tarkasteltuna tie
teellisyyden ja niin sanotun käytännön 
opetuksen balanssi on maisterikoulutuk
sessa lähestulkoon oikeanlainen. Vaikka 
opiskelijat välillä kritisoivat sitä, mihin 
ihmeeseen tarvitsen tieteellisen kirjoit
tamisen taitoja tulevissa työtehtävissäni, 
vastaus onkin ehkä löydettävissä varsin 
helposti. On nimittäin itsestään selvää, 
että tieteellinen tutkimus luo perustan pe
rustellun kritiikin tuottamiselle. Toisaalta 
se kehittää myös valmiuksia erilaisten 
toimintavaihtoehtojen tarkasteluun: Mitä 
hyökkäysvaihtoehtoja minulla on? Mitkä 
ovat vihollisen toimintavaihtoehdot? 

Toisen opintovuoden syksy toteu
tettiin eri puolustushaara, ase laji ja 
toimialakouluissa (PAT). Lähes kaikki
en ajatuksissa oli, että siellähän on var
masti aikaa työstää pro gradu viimeistä 
silausta vaille valmiiksi. Niinpä. PAT
vaiheen opinnot olivat kuitenkin rytmil
tään varsin kiivaat, ja luulen, että hyvin 
harva opiskelija, kirjoittaja mukaan 
luettuna, sai ”graduaan” etenemään 
muutamaa sivua enempää. PATvaiheen 
opinnot koostuivat sotilasammatillisista 
sekä kaikille pakollisista sotatieteelli
sistä opinnoista. Sotilasammatillisten 
opintojen painopiste oli eri aselajien ja 
toimialojen erityispiirteiden opettelemi
sessa. Toisen opintovuoden kevätkausi 
koostui pääaineopintojen ja henkilökoh
taisten opintosuunnitelmien mukaisesti 
pro gradun kirjoittamisesta, sivuaineen 
harjoitustyöstä tai valinnaisista opinnois
ta. Toukokuussa 2011 palautetun pro 
gradun jälkeen opinnot ovat koostuneet 
pääaineopinnoista sekä muun muassa 
kaikille pakollisista Puolustusvoimien 
pääsotaharjoituksesta ja kesäelokuussa 
2011 järjestetystä perusyksikön päällik
kökurssista.

Kirjoitukseni alussa kerroin opis
kelijoiden pohtineen sitä, miten meitä 
kolmekymppisiä sotatieteiden kandi
daatteja oikein kohdeltaisiin Maanpuo
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lustuskorkeakoulussa. Voin rehellisesti 
todeta, että opettajien ja kurssin johdon 
suhtautuminen meihin on ollut enem
män kuin asiallista. Kurssi alkoi tunnus
televasti molemmin puolin. Opiskelijat 
ja opettajat eivät oikein tienneet, miten 
maisterikurssia tulisi käsitellä. Oli kui
tenkin ilo huomata, että yhteinen sävel 
löytyi hyvin nopeasti. Sotilaallinen toi
mintakulttuuri näkyi luonnollisesti kai
kessa toiminnassa, mutta yleensä meitä 
opiskelijoita kohdeltiin mahdollisina 
 tulevina työkavereina, aikuisopiskeli
joina. Maisterikurssilaisten työkokemus 
ja sen myötä muodostuneet erilaiset toi
mintatavat ja näkemykset johtivat kurs
sin aikana useasti keskustelutilanteisiin, 
joissa niin opiskelijat kuin opettajatkin 
oppivat jotain uutta. Opetus olikin lähes 
poikkeuksetta aktiivista ja vuorovaikut
teista. On todettava, että muutamankin 
vuoden työkokemusta täytyy ehdotto
masti pitää rikkautena. 

Millainen on  
maisterikurssin opiskelija?

Arvioin jo kirjoituksen alkupuolella, että 
maisterikurssin opiskelijoiden keskiikä 
on noin 30 vuotta. Suurin osa on avo tai 
avioliitossa, ja monelle on jo ehtinyt tulla 
perheenlisäystäkin. On auto ja asunto
lainaa, talon remontoimista ja sairaiden 
lasten hoidon järjestelyjä. Puolisonkin 
kanssa pitäisi jaksaa olla yhdessä. Jos 
puoliso on 500 kilometrin päässä, se 
muodostaa parisuhteen ylläpitämiselle 
omat haasteensa. Uskallankin todeta, 
että maisterikurssin opiskelijan siviili
elämän huolet ja murheet ovat hieman 
eri luokkaa kuin reilulla parikymppisellä 
kadetilla. Muistan itsekin kadettiajoilta, 
että suurimmat ”murheet” olivat päivä
rahojen riittävyys ja se, mitähän hauskaa 
keksisi viikonloppuna… Noh, ehkä se 
on vähän kärjistetysti todettu. Lisäksi 
olemme saaneet opiskella palkallisina, 
siitä kiitos työnantajalle. Tosiasia on 
kuitenkin se, että iän karttuessa elämän
arvot ovat muuttuneet. Luulen, että se on 
näkynyt maisterikurssilaissa myös siten, 
että opiskeluun on suhtauduttu varsin 
vakavasti. Vaikka maisterikurssin päät
teeksi ei kilvoitella palveluspaikoista, 
kurssin kesken on muodostunut terve 
kilpailuhenki. Ehkä se on yksi merkki 
siitä, että maisterikoulutuksen toteutus 
on onnistunut. 

Kuplassa, yliopistossa  
vai sotakoulussa?

Valmistumisen lähestyessä opiskelijoi
den mieliin on väistämättä muodostu
nut ajatuksia siitä, miten kohta alkava 
työelämä ja siihen sopeutuminen oikein 
käynnistyy. Kahden vuoden poissaolo 
työkentältä on kuitenkin varsin pitkä 
aika. Joku opiskelija sanoi jossain vai
heessa, että ihan niin kuin me olisim
me kuplassa, jossa joukkoosaston arki 
unohtuu täysin. Ehkä näin onkin. Uskon 
kuitenkin, että olemme olleet kuplan 
 sisällä sen hyvässä merkityksessä. Mais
terikurssin opintojen aikana on opittu 
paljon uutta, ja näin ollen on väkisin 
tapahtunut myös poisoppimista van
hentuneista tai huonoista menetelmistä. 
Kahden vuoden ”kuplailu” on varmasti 
myös ladannut opiskelijoiden akkuja. 
Tällä tarkoitan sitä, että jokainen opiske
lija on yleensä vastannut vain itsestään. 
Ei ole tarvinnut huolehtia päivittäin 
joukkueellisesta varusmiehiä. Näin 
ollen on nähtävissä, että joukkoosastot 
tulevat saamaan takaisin rivivahvuuteen 
innokkaita ja motivoituneita upseereja.

Yleinen keskustelu Maanpuolus
tuskorkeakoulun roolista yliopisto
maailmassa on ollut puheenaihe, josta 
opiskelijat ovat joutuneet keskustele
maan ja saanet keskustella yhdessä 
kavereiden, sukulaisten ja entisten 
työkavereiden kanssa. Yleensä jossain 
keskustelun vaiheessa esille on nous
sut kysymys: Mikä sotakoulu se sel
lainen on, jossa istutaan päivät pitkät 
luennolla? Tämänkaltaisten kysymysten 

esittäjä ei välttämättä ole selvillä mais
terikoulutuksen tutkinnon tavoitteista ja 
sisällöstä. Sotatieteiden maisterikurssin 
opiskelijoiden onkin pyrittävä aktiivi
sesti ja kärsivällisesti jakamaan tietoa 
nykymuotoisesta koulutuksesta. Esimer
kiksi joukkoyksikön komentajakurssi 
sekä perusyksikön päällikkökurssi ovat 
osoitus siitä, että ei nykyisessäkään 
maisterikoulutuksessa ole unohdettu 
upseerin perustaitoja.  Vaikka maiste
rikurssin opintoja suoritetaan jonkin 
verran etäopintoina, jolloin opiskelijoi
den vastuu tekemisistään on jakamaton, 
ei maisterikurssia kuitenkaan pysty suo
rittamaan edelleenkään kirjekurssina. 

Yliopistostatuksesta huolimatta 
Maanpuolustuskorkeakoulua voidaan 
edelleen kutsua sotakouluksi. Upseeri
koulutuksen keskeisin käytännön taito 
– sotajoukkojen johtaminen – opetellaan 
edelleen käytännön harjoituksissa ja 
paikallaolovelvoitteen sitomana. Tasa
paino tieteellisyyden ja sotilasjohtajuu
den perustaitojen välillä on säilytettävä. 
Sotatieteiden maisterikurssi 1:n osalta 
uskallan todeta, että nämä kaksi tekijää 
ovat olleet hyvässä tasapainossa. 

Yliluutnantti Markku Saarelainen 
palvelee Pohjois-Karjalan Prikaatis-
sa. 
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Vastavalmistunut sotatieteiden maisteri yliluutnantti Markku Saarelainen.



Kylkirauta 3/2011 24

artikkelit

Teksti: Tiia Lohela

Tiia Lohela

Syksyllä 2009 aloitin Maanpuolus
tuskorkeakoulun Strategian lai
toksen JOOopiskelijana kuuden 

muun siviiliopiskelijan tavoin. JOO
opintomahdollisuus perustuu valtakun
nalliseen sopimukseen, jonka mukaan 
perus ja jatkotutkinto opiskelijat 
voivat sisällyttää tutkintoonsa opin
toja muista suomalaisista yliopistois
ta. Vielä tuolloin omat  kokemukseni 
Puolustusvoimista olivat vähäiset, enkä 
tiennyt, mitä tulevalta ajalta odottaa. 
Opiskelujemme aikana saimme kurs
sikavereiksemme sekä ensimmäisen 
ja toisen vuosikurssin kadetteja että 
maisterivaiheeseen ehtineitä opiskeli
joita. Kokonaisuudessaan opintomme 
Maanpuolustuskorkeakoulussa kestivät 
puolitoista vuotta.

Siviilin ja sotilaan 
kohtaaminen

Ensimakua opiskelusta sotilasmaail
massa maisterivaiheen opiskelijoiden 
kanssa saimme Euroopan unionin 
kriisinhallintaa käsittelevällä kurs
silla. Siviiliopiskelijan näkökulmasta 
sotilasmaailmaan astuminen oli uutta, 
jännittävää ja erilaista. Vaikka ilmapiiri 
oli aluksi tunnusteleva puolin ja toisin, 

sopeutuminen maisterivaiheen opiske
lijoiden sekaan sujui vaivatta ja meidät 
otettiin hyvin vastaan. Erilainen ajatus
maailma käytännönläheisine  otteineen 
imaisi heti mukaansa ja tarjosi virkis
tävän vastapainon siviiliyliopiston teo
reettispainotteiseen maailmaan.

Siviiliyliopistossa olemme omak
suneet pohtivan sekä teoreettisen tavan 
lähestyä asioita, kun taas sotilaiden 
lähestymistapa on huomattavasti suo
rempi ja konkreettisempi. Alkututustu
misen jälkeen sekä opintojen edetessä 
erot siviilien ja Maanpuolustuskorkea
koulun maisterivaiheen opiskelijoiden 
välillä alkoivat tulla ilmi. Turvallisuus 
ja puolustuspolitiikkaa käsittelevällä 
kurssilla saimme tehtäväksemme val
mistella seminaarin valitsemastamme 
aiheesta. Tuolloin myös ryhmähen
kemme joutui testaukseen. Niin aihetta 
valittaessa kuin yksityiskohdista pää
tettäessä keskustelu kävi runsaana ja 
värikkäänä, mikä johtui osittain myös 
meidän siviilien kirjavista opiskeluta
ustoista. Vääntö oli toisinaan kovaa, 
etenkin kun siihen lisättiin erilaiset 
 tapamme ilmaista asioita. Keskuste
lu sai välillä kiivaan luonteen, eikä 
 yhteentörmäyksiltäkään voitu välttyä. 

Tulos oli kuitenkin hyvä. Opimme 

ymmärtämään toistemme erilaisia 
lähtökohtia ja ilmaisutapoja.  Hyvin 
onnistuneen, arktista aluetta käsitte
levän seminaarin jälkeen ilmapiiri oli 
tyytyväinen. Tilaisuuden järjestäminen 
oli vaatinut suuren työmäärän, mutta 
jokainen oli panostanut omaan osa
alueeseensa parhaansa mukaan samalla 
toinen toistaan kannustaen. Työmme 
tulos ilmeni myös kasvaneena yhteis
henkenä. Olimme aikaansaava ryhmä.

Seuraavan kerran tapasimme 
 strategian ja kansainvälisen turval
lisuuden erityiskysymyksiä käsitte
levällä kurssilla kesällä 2010. Siltä 
ajalta mieleen painuivat erityisesti 
lukuisat mielenkiintoiset keskustelut 
sekä opiskelijoiden kesken että luen
noitsijoiden kanssa. Pääsimme laajen
tamaan tietämystämme muun muassa 
Suomen sisäisen turvallisuuden eri 
ulottuvuuksista, siviilinkriisihallinnasta 

JOO-opiskelijan kokemuksia
Maanpuolustuskorkeakoulusta

Suomalaisissa yliopistoissa tutkintoa varten 
opiskelevilla on mahdollisuus joustavan opinto-

oikeuden (JOO) nojalla pyrkiä suorittamaan opintoja 
myös toisessa yliopistossa. Suorittamalla opintoja 

toisessa yliopistossa voi monipuolistaa tutkintoaan. 
Myös Maanpuolustuskorkeakoulu kuuluu JOO-

opintojen piiriin, ja sopimuksen nojalla vuosittain 
eri opintojaksoille hyväksytään joitakin toisten 

korkeakoulujen opiskelijoita.
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sekä ajankohtaisista turvallisuuskysy
myksistä. Loimme myös omia visioita 
tulevaisuuden kehityksestä oppimaam
me perusteella. Kokonaisuudessaan 
pääsimme nauttimaan todella asian
tuntevasta opetuksesta. 

Strategian  
oppeja soveltamassa

Vuoden 2011 alussa pääsimme toden
teolla soveltamaan strategian ja tur
vallisuuden oppejamme analyysi ja 
suunnitteluharjoituksessa. Ryhmäm
me koko oli pienentynyt kuuteen, ja 
se koostui puoliksi maisteriopiskeli
joista ja puoliksi JOOopiskelijoista. 
Kurssilla perehdyimme Etelä Sudanin 
 tilanteeseen tehden siitä uhka 
analyysia. Sen jälkeen simuloimme 
 Euroopan unionin päätöksenteko
prosessia roolipelissä, jossa omaksuim
me tiettyjen EU:n jäsenvaltioiden 
poliittisia kantoja unionin yhteisen 
operaation aloittamisesta.

Vastaavanlaista simulaatiota ei ollut 
Strategian laitoksessa aiemmin tehty, 
joten pääsimme toimimaan pilotti
ryhmänä. Työskentelymme oli hyvin 
 itsenäistä, ja suoritimme omatoimisesti 
sekä tiedonhankinnan että analyysi
vaiheen.  Toisinaan menettelytapojen 
puuttuminen aiheutti päänvaivaa, mutta 
se antoi meille myös vapauden käyttää 
luovuutta ja ratkoa pulmia parhaaksi 
katsomallamme tavalla. Siihen men
nessä olimme löytäneet oman tapamme 
kommunikoida, tunsimme toistemme 
työskentelytavat sekä olimme päässeet 
sisälle toistemme ajatusmaailmaan. Se 
teki työskentelystämme sujuvaa.

Strategian laitoksessa käydyistä 
kursseista koen analyysi ja suunnit
teluharjoituksen olleen antoisin. Ryh
mämme oli harvinaisen motivoitunut, 
ja satunnaisista turhautumisista huoli
matta jokainen hoiti oman osaalueensa 
tunnollisesti. Käymämme keskustelu 
oli tuttuun tyyliin värikästä, jopa rii
taisaa. Siitä huolimatta työskente
lymme oli hedelmällistä ja hauskaa: 
oli ilo tehdä selvitystyötä yhdessä. Se 
näkyi myös tuloksissa: intensiivisen 
kahden viikon aikana olimme onnis
tuneet muodostamaan kohtalaisen 
hyvän kuvan EteläSudanin tilanteesta. 

 Simulaation myötä saimme käsityksen 
poliittisen päätöksenteon vaikeudesta 
yhteistä toimintatapaa valmisteltaessa. 
Kun kurssi päättyi, olo oli haikea. Mat
kamme siviilinä sotilaiden joukossa oli 
tullut päätökseen, ja tuli aika arvioida 
kuluneen ajan antimia.

Matkan  
varrella opittua

Kokonaisuudessaan opinnot Maan
puolustuskorkeakoulussa tarjosivat 
ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkas
tella maailmaa sotilaallisesta näkökul
masta. Kokemus oli avartava, antoisa 
sekä mieleenpainuva. Yhteisen sävelen 
löydyttyä opimme paljon toinen toi
siltamme. Sotilailta opimme, kuinka 
turvallisuuspolitiikan kysymyksiä rat
kottaessa paperilla hyvältä näyttäneiden 
asioiden toteutus voi käytännössä olla 
haasteellista. Vastavuoroisesti Maan
puolustuskorkeakoulun maisterivai
heen opiskelijat kokivat laajentaneensa 
omaa näkemystään. Suoraviivaisen toi
minnan aloittaminen edellyttää usein 
raskaita poliittisia kädenvääntöjä neu
vottelupöydissä. Eräs maisteriopiske
lija mainitsikin työskentelyn siviilien 
kanssa olleen hyvin avartava kokemus. 

Joo-opiskelijat eduskunnassa.

Katson JOOopintojani yhtenä 
suurena kokonaisuutena, johon liittyi 
oleellisesti myös aika ensimmäisen ja 
toisen vuosikurssin kadettien kanssa. 
Selvää kuitenkin on, että vuorovaiku
tus oli suurinta juuri maisterivaiheen 
opiskelijoiden kanssa. Heidän kanssaan 
vietimme eniten aikaa, kävimme hedel
mällisimmät keskustelumme ja työs
kentely oli produktiivisinta. Nyt kasassa 
on rutkasti enemmän kokemusta sekä 
sellaista tietoa turvallisuus politiikasta, 
jota siviiliyliopistossa tuskin kyetään 
tarjoamaan. Kulunut aika antoi lois
tavia eväitä kansain välisillä kentillä 
sekä turvallisuus politiikan alalla työs
kentelyyn. Lopuksi vielä mainittakoon, 
että matkan varrella sotilasmaailmasta 
omaksumiemme vaikutteiden myötä 
paluu siviiliyliopistoon ”tavallisena” 
opiskelijana ei ollut enää niin helppoa. 

Tiia Lohela opiskelee kansain-
välisiä suhteita Lapin yliopistossa. Hän 
suoritti Maanpuolustuskorkeakoulus-
sa strategian sivuaineopinnot vuosina 
2009–2010. Muita hänen sivuaineitaan 
ovat kansainvälinen oikeus sekä Inter-
cultural Communication Programme. 
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Identiteettiä rakentamassa 

Upseerikoulutuksen 
kolme osa-aluetta

Teksti: Joona Hämäläinen

Joona Hämäläinen

Opintojaan aloittava kadetti 
huomaa nopeasti astuneensa 
uuteen maailmaan ja elämän

vaiheeseen. Varusmiesaika on takana, 
vaikka tuttujakin elementtejä löytyy. 
Opiskelussa on kuitenkin kyse muus
takin kuin tavanomaisesta tietojen ja 
taitojen omaksumisesta: upseeriksi 
tähtäävä opiskelija valitsee uran ohella 
identiteetin. Näin on toki  monella 
muullakin alalla, mutta upseeriksi aiko
van kadetin opinnoissa ammattiidenti
teetin rakentamiseen kiinnitetään aivan 
erityistä huomiota. Identiteetti perustuu 
suurelta osin siihen, että  profiloidutaan 
tietyn ryhmän jäsenenä.

Nykymuotoinen upseerikoulutus 
on hahmotettavissa kolmen keskeisen 
osaalueen kautta. Ammatilliset ja 
akateemiset opinnot muodostavat ne 
kaksi osaaluetta, jotka ovat löydet
tävissä vaihtelevin painotuksin mistä 
tahansa korkeakoulussa tarjottavasta 
tutkintokokonaisuudesta. Kadettien 
koulutukseen liittyy lisäksi muille 
korkeakouluille vieraana elementtinä 
läpi virkauran jatkumaan tarkoitettu 
upseerikasvatus, jonka käyttövoimaa 
ovat perinteet ja jonka tavoitteena on 
kadettivaiheessa upseerien ryhmän 
 jäsenyyteen johtava sosialisaatio.

Kolme osaaluetta – sotilasamma
tillisuus, akateemisuus ja upseerikas
vatus – eivät suinkaan aina näyttäydy 
selkeänä ja yhtenäisenä kokonaisuu
tena, vaan niiden väliset suhteet ovat 
usein jännitteiset. Lisäksi jokaisella 
kadetilla on jonkinlainen Puolustus
voimista riippumaton suhde elämään, 

mikä vaikuttaa identiteetin muodos
tumiseen. Uskottava upseerin identi
teetti rakentuu tällaisen kokonaisuuden 
pohjalta.

Perinteet  
arvojen välittäjänä

Opintojen alussa perinneasiat näyt
täytyvät tapakasvatuksena ja eri
laisten  asioiden ulkoa opetteluna. 
Sisäistettäväksi tulee myös joukko 
sotilashenkilöiden välistä kanssa
käymistä ohjaavia käytänteitä. Vii
meistään kadetti lupauksen antamisen 
myötä kadetin tulisi jo alkaa hahmot
taa upseerikasvatuksen aatteellista 
sisältöä. Tärkeintä ei olekaan se, että   

G. M. Sprengtporten lähestyi Ruotsin 
kuningasta kirjeellä vuonna 1779, vaan 
se, että tuohon aikaan alkunsa saanut 
järjestelmä vaalii edelleen samoja 
arvoja ja asenteita, joita pidettiin kun
niassa yli 200 vuotta sitten. Vuosiluvut 
kertovat ennen kaikkea siitä, että yhtei
sön vaalimissa arvoissa ja asenteissa on 
jotain sellaista, että ne ovat kestäneet 
muutospaineita jo vuosisatoja. Haapa
niemen Sotakoulun johtajan Samuel 
Möllerin korostamat ”kunnia, velvol
lisuus ja isänmaa” ovat iskusanoja, 
joiden kautta upseeriston arvopohjaa 
edelleen määritellään.

Aikamme yhteiskunnassa arvojen 
ilmapiiri ei ole selvä ja suoraviivai
nen. Yhteisöllisyyden sijaan on tullut 
kasvava yksilöllisyys, minkä seurauk
sena heikoimmat sortuvat, masen
tuvat ja syrjäytyvät. Ajallemme on 
vierasta tinkiä omasta hyvinvoinnista 
jonkin yhteisen hyvän nimissä. Kaik
kiaan arvojen ja asenteiden kenttä on 
 moninainen, sisäisesti ristiriitainen, ja 
yhteisesti hyväksyttyjä periaatteita on 
vähän. Myös nykypäivän kadetit ovat 
tällaisen arvoliberaalin yhteiskunnan 
kansalaisia. Elämä osana vanhojen 
aatteiden pohjalle rakentuvaa yhteisöä 
merkitsee monelle nuorukaiselle itse
tutkiskelun paikkaa. Kuinka perustella 
itselleen oman elämän ja mukavuuk
sien tietoinen rajoittaminen yhteis
kunnassa, jonka viesti kansalaiselle 
on päinvastainen?



Kylkirauta 3/201127

artikkelit

Akateemiset opinnot 
upseerikoulutuksessa

Bolognaprosessin virtaviivaistama 
akateeminen upseerikoulutus pyrkii 
auttamaan edellä esitetyn arvojen ris
tiriidan käsittelyssä. Samuel Möllerin 
1700luvun lopulla laatimassa kadet
tien opetussuunnitelmassa voidaan 
nähdä viitteitä nykyisen kaltaisesta 
koulutusjärjestelmästä. Vaikka muiden 
muassa teologia ja miekkailu ovatkin 
poistuneet ainevalikoimasta, koostu
vat opinnot edelleen yleissivistävistä 
aineista ja ammatillisista substanssi
aineista. Linnoitusopin ja tykistöopin 
ohella Haapaniemen kadetit opiskelivat 
niin matemaattisia aineita kuin tanssia
kin. Möllerin johdossa annetun ope
tuksen oli tarkoitus palvella upseeria 
hänen koko uransa näkökulmasta. Vielä 
1800luvulle tultaessa upseerit joutui
vat usein osallistumaan sotilaallisiin 
hankkeisiin omien taloudellisten re
surssiensa turvin, mikä edellytti monia 
varsinaiseen sotataitoon liittymättömiä 
taitoja ja osaamista. Tällaisista taidois
ta yksi tärkeimmistä lienee ollut kyky 

toimia vuorovaikutuksessa muiden 
vallanpitäjien eli nykykielellä sidos
ryhmien kanssa. Keskeinen perustelu 
koko upseeriston akateemiselle kou
luttamiselle onkin juuri se, että moni
naiset toimintaympäristöt edellyttävät 
uusien käsitejärjestelmien hallintaa ja 
eri tavoin ajattelevien ihmisten koh
taamista samalla, kun oma identiteetti 
mielletään vahvaksi ja perustelluksi.

Nykymuotoisessa Kadettikoulussa 
opiskelevista nuorukaisista valtaosa saa 
ensimmäisen kosketuksensa niin kut
suttuun akateemisuuteen ensimmäisen 
sotatieteellisessä yliopistossa vietetyn 
vuoden aikana. Akateemisuuden kä
sitettä on vaikea määritellä tarkasti, 
mutta sen keskiössä voidaan kiistatta 
nähdä pyrkimys tiettyä itseään korjaa
vaa metodiikkaa käyttämällä tapahtu
vaan tiedon ja teorianmuodostukseen. 
Tutkimusaineisto jäsennetään, saatu 
käsitys problematisoidaan ja argu
mentoidaan täsmällisemmän käsityk
sen puolesta. Toisin sanoen tavoitteena 
on mahdollisimman oikean kuvan 
muodostaminen ympäröivästä todel
lisuudesta ja tällaisen ”tilannekuvan” 

muodostamiseen liittyvien sääntöjen 
arvioiminen ja kehittäminen.

Yksi tämän hetken akateemisen tie
donmuodostuksen teoreettisista valta
virtauksista varsinkin ihmistieteiden 
alueella on konstruktivismi. Kadetti 
tutustuu tähän käsitteeseen erityises
ti johtamisen ja sotilaspedagogiikan 
opintojen yhteydessä. Puhutaan paljon 
konstruktivistisesta oppimiskäsityk
sestä. Opiskelijalle se konkretisoituu 
siten, että moninaisten näkö kulmien 
ja käsiteanalyyttisten ristipainei
den ahdistamilta luennoitsijoilta on 
vaikea saada tyhjentäviä vastauksia ja 
että mahdollisimman moneen kurssiin 
on luentojen ja tenttien lisäksi liitetty 
oppimispäiväkirja, raportti, ryhmätyö 
tai muu opiskelijan oman ajattelun ak
tivoimiseksi tarkoitettu suorite, jonka 
aikaresurssiksi osoitetaan illan, yön tai 
viikonlopun viitekehys. Ylimääräistä 
työtä ja käsitteiden häilyvyyttä on 
vaikea mieltää tarpeelliseksi, ja näin 
muodostuu jännite akateemisuuden 
ja ammatillisuuden välille. Työlään 
 akateemisen prosessin kautta saatu 
kuva todellisuudesta onkin laajempi, 

Kadetin opiskeluvälineitä.
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mutta epäselvempi ja ristiriitaisempi 
kuin arkikokemukseen perustuva. 

Akateemista 
hämmennystä

Konstruktivistisen oppimiskäsityk
sen ytimessä tehokkaan oppimisen 
 subjekti on oppija itse, joka aktiivi
sesti  konstruoi eli rakentaa käsitystä 
opittavasta aiheesta. Opettaja tai kou
luttaja ei ole tiedon tuottaja eikä edes 
välittäjä, vaan hänen tehtävänsä on 
tarjota oppijalle tarvittavat oppimi
sen edellytykset. Konstruktivistinen 
oppimiskäsitys luo hyvän kontrastin 

behavioristisille toimintamalleille ja 
mahdollistaa laajojen asiakokonaisuuk
sien syvällisenkin  käsittelyn. Konstruk
tivistisen oppimiskäsityksen taustalla 
vaanii kuitenkin konstruktivistinen tie
tokäsitys. Y mpäröivää maailmaa hah
motetaan erilaisten käsitejärjestelmien 
kautta. Ne ovat usein yhteismitattomia 
ja vailla yhteisesti hyväksyttyjä kiinto
pisteitä. Ollaan siis lähellä relativistis
ta tieto teoriaa, jossa totuus katsotaan 
 subjektiiviseksi käsitykseksi. Ei siis ole 
olemassa mitään mittaria, jonka perus
teella eri käsitejärjestelmiä voitaisiin 
arvioida keskenään. Yleisesti hyväk
sytty mielipide tai näkemys rakentuu 

riittävän monen tarkastelijan saman
suuntaisten päätelmien kautta, mutta 
sitä ei voida nimittää totuudeksi, sillä 
yhtä hyvin voitaisiin tulla toisenlai
siinkin lopputuloksiin. Konstruktivis
tisessa viitekehyksessä pysähdytäänkin 
usein problematisoimaan uskaltamatta 
argumentoida jonkin vaihtoehdon puo
lesta tai puolustetaan loogisesti kohe
rentteja, mutta utopistisia vaihtoehtoja.

Konstruktivistisen oppimiskäsityk
sen vahvuus on siinä, että se aktivoi 
 oppijan omaa ajattelua ja sitouttaa 
oppijan oppimisprosessiin. Konstruk
tivistisen tietokäsityksen heikkous 
puolestaan on siinä, että se sotii monen 
arkikokemusta vastaan. Halutaan pitää 
kiinni siitä, että kun asiat ovat jollain 
tavalla, ne eivät voi olla samaan aikaan 
jollain vastakkaisella tavalla – toisin 
sanoen, kukkulan takana joko on vihol
lisen panssarivaunuja tai sitten siellä ei 
niitä ole. Molemmat vaihtoehdot eivät 
voi olla totta yhtä aikaa. Konstrukti
vismi ei ole ainut tiedonmuodostuk
seen soveltuva lähestymistapa, vaan 
mahdollisuuksia on monia. Niiden tar
kasteluun ei vain kandidaattivaiheessa 
tahdo aika riittää. Tutkielmavaiheessa 
opitaan toki pääaineesta riippuen kirja
va joukko metodeja, mutta varsinaisiin 
tietoteoreettisiin kysymyksiin ei juuri 
palata. Opiskelijalle tulisi kuitenkin 
jäädä päällimmäiseksi kokemus siitä, 
että aikaa vievä tieteellinen tiedon
muodostus tuottaa terävämmän ja 
kirkkaamman käsityksen todellisuu
desta kuin jokin epätieteellinen lähesty
mistapa. Tieto on problematisoitava ja 
uuden tiedon puolesta on argumentoi
tava terävästi. Problematisointi ilman 
argumentointia on viisastelua, ja ar
gumentointi ilman problematisointia 
muuttuu  helposti jankuttamiseksi.

Tietoteoreettinen tarkastelu soti
laskoulutuksen yhteydessä on omiaan 
herättämään hämmennystä. Onhan 
jo varusmiesaikana saatu oppi se, 
että sotilaskäsky on yksiselitteinen 
ja  toteuttamiskelpoinen, sillä fyysi
sesti ja psyykkisesti vaativissa olo
suhteissa toimii vain yksiselitteinen ja 
toteuttamiskelpoinen. Voimakkaassa 
stressitilanteessa jopa selvän puheen 
tuottaminen voi olla vaikeaa, saati 
että pystyisi pohtimaan kolmen eri 
toimintavaihtoehdon etuja ja haittoja. 
Miksi sitten kadettien ja upseerien tulee 
pohtia konstruktivismia ja tietoteoriaa?

Ydintehtävät pitää pystyä toteuttamaan käytännössä.
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Kaikkia  
osa-alueita tarvitaan

Akateemisuus ja ammatillisuus ovat 
viitekehyksiä, jotka kysyvät erilaisia 
kysymyksiä. Kun sotilasammatillisis
sa opinnoissa pohditaan sitä, kuinka 
ammutaan mahdollisimman tarkasti, 
tarkastellaan akateemisissa opinnoissa 
sitä, millä perusteella voidaan väittää, 
että käytetty ampumakoulutusjärjestel
mä on tehokkain mahdollinen. Samalla 
tutkitaan niitä käsitteitä, joiden kautta 
ampumataidon kouluttamista voidaan 
lähestyä. Molempia näkökulmia tar
vitaan. On osattava toimia käytännös
sä ja on osattava arvioida toiminnan 
tuloksellisuutta. On pystyttävä löytä
mään uusia toimintamalleja ja kuvaa
maan toimintaympäristöjen muutosta. 
 Ammatillisessa viitekehyksessä kysy
tään, miksi tai miten.  Akateemisessa 
viitekehyksessä kysytään sitä, millä 

perusteilla annettujen vastauksien luo
tettavuutta voidaan arvioida. Akatee
misuutta ja ammatillisuutta ei siis voi 
laittaa arvojärjestykseen. Turvallisuus 
ja puolustuspolitiikan pitkän aikavälin 
kehitystä arvioitaessa ei auta, vaikka 
olisi kuinka taitava pistooliampuja, 
eikä ohjailijan tehtävässä ohjusveneen 
kiville karauttamisesta selviä käsite
analyysilla.

Edellä esitetty asettaa upseerin 
osaamiselle melkoisia vaatimuk
sia. On pystyttävä riittävän fyysisen 
kunnon voimin suoriutumaan sellaisis
ta  ammattitaitoa vaativista tehtävistä, 
joiden kehittämiseen ja arvioimiseen on 
saanut riittävät teoreettiset valmiudet. 
Samalla on ymmärrettävä arvomaail
maltaan erilaisten ihmisten kritiikin 
lähtökohtia ja argumentoitava menes
tyksekkäästi niiden arvojen puolesta, 
joihin upseerien yhteisön edustajana on 
sitoutunut. Haasteet identiteetin raken

tamiselle ovat melkoiset. Silti yhtään 
osaaluetta ei voida jättää pois. Akatee
mista sivistystä tarvitaan kohdattaessa 
muita päättäjiä ja arvioitaessa käytet
tävissä olevan tiedon oikeellisuutta. 
Ammatillisesta osaamisesta ei voida 
tinkiä, sillä ydintehtävät pitää pystyä 
toteuttamaan käytännössä. Ja mikäli 
kasvatuksen perinteistä luovutaan, 
 menettää yhteisö sielunsa.

Kadettipursimies Joona Hämäläi-
nen palvelee 79. merikadettikurssilla 
johtamisjärjestelmälinjalla. 

Matematiikan vertaisopetusta.
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Maanpuolustuskorkeakoulun 
Johtamisen ja sotilaspeda
gogiikan laitos on toteuttanut 

mentoritoimintaa kadettien johtamisen 
perusopinnoissa jo noin kolmen vuoden 
ajan. Melko tuore toimintatapa on 
 herättänyt runsaasti yleistä mielenkiin
toa upseeriveljien keskuudessa, kun he 
ovat mentoreina toimineita tavanneet. 
Tässä artikkelissa kerron omista kolmen 
vuoden mentorikokemuksistani tavoit
teenani se, että evpupseerien yleinen 
mielenkiinto mentoritoimintaan jatkuisi 
ja lisääntyisi entisestään. Se on sekä jat
kuvuuden että johtamisen opetuksesta 
vastaavan ainelaitoksen kannalta olen
naista.   

Mentoroinnista on toki kirjoitettu 
 aikaisemminkin. Korkeakouluharjoitte
lija, valtiotieteen ylioppilas Reima Lau
nosen artikkeli julkaistiin Kylkiraudan 
numerossa 4/2008. Artikkeli pohjautui 
Johtamisen laitoksen johtajan eversti 
Juha Tammikiven, johtamisen opettajan, 
kapteeniluutnantti Jukka Kiurun, men
torien ja opiskelijoiden haastatteluihin 
heidän kokemuksistaan ensimmäiseltä 
syyskaudelta, jolloin evpupseerit toi
mivat kadettien Johtamisen perusteet 
opintojakson mentoreina. 

Kadettien johtamisen 
opinnot ja mentorointi

Maanpuolustuskorkeakoulun verkko
sivuilla korkeakoulun keskeiseksi teh

täväksi määritetään Puolustusvoimien 
ammattitaitoisen henkilökunnan koulut
taminen. Maanpuolustuskorkeakoulusta 
valmistuu johtajia asiantuntijavalmiuk
sin. Yhden pääaineen, johtamisen, mer
kitys on siten keskeinen.

Sotatieteellisen perustutkinnon joh
tamisen opinnot käsittävät yhteensä   
140 opintopistettä, joka on Bologna
prosessin yhteydessä Euroopan unioniin 
luotu standardi opiskelun kuormitta
vuuden mittaamiseen. Kaikkiaan 60 
opintopistettä vastaa lukuvuoden työ
määrää eli 1 600:aa tuntia työtä, joten 
yksi opintopiste on vastaavasti noin 27 
tuntia. Suomessa opintopisteet otettiin 
käyttöön korkeakouluissa vuonna 2005. 
Johtamisen opinnot koostuvat nykyisen 
opetussuunnitelman mukaan perus
opintojen 25:stä, aineopintojen 35:stä 
ja syventävien opintojen 80 opintopis
teestä. Syventävät opinnot sisältävät 
pro gradu tutkielman ja siihen liitty
vät tutkimusmenetelmäopinnot, noin  
40 opintopistettä. Johtamisen opintojen 
kokonaistavoitteena on se, että opiskelija 
osaa olla johtaja, osaa johtaa, ymmärtää 
johtamista sekä tutkii johtamista. 

Johtamisen perusteet luodaan sa
mannimisellä kahdeksan opintopisteen 
 perusopintoihin kuuluvalla opintojaksol
la jo ensimmäisen vuosikurssin syksyllä. 
Seuraavana vuotena neljän opintopisteen 
Johtaminen, johtajuus ja toimintaympä
ristöjen asettamat vaatimukset  opinto
jakso aloittaa aselajikouluissa opiskellun 

jakson jälkeen jälleen yhdessä jatketta
vat johtamisen opinnot. Mentorointi on 
ainakin toistaiseksi keskittynyt näiden, 
yhteensä noin kolmen kuukauden aikana 
toteutettavien opintojen tukemiseen. 
Opintojaksot muodostavat lähes puolet 
perusopintojen kokonaisuudesta, joten 
niiden painoarvo ja vaikuttavuus on 
merkittävä.

Toiminnan tausta ja 
hakeutuminen mentoriksi

Mentoritoiminta on osa Maanpuolustus
korkeakoulun alumnitoimintaa. Alumni 
on korkeakoulun tai sen edeltäjien en
tinen opiskelija tai työntekijä, joka voi 
antaa oman konkreettisen panoksensa 
Maanpuolustuskorkeakoulun työhön. 
 Tavoitteena on ylläpitää sekä alumnien 
suhdetta akateemiseen yhteisöön että 
heidän kiinnostustaan sotatieteellistä 
tutkimusta ja upseerikoulutuksen kehi
tystä kohtaan. Yhteiset arvot ja perinteet, 
kuten ylevä kadettilupaus, sitovat alum
neja osaltaan yhteen.  

Johtamisen laitos vei johtajan
sa eversti Juha Tammikiven johdolla 

Mentorina 
kadettien johtamisen opinnoissa

Vesa Tervo

Teksti: Vesa Tervo

Evp-upseerit ovat voimavara,  joita voidaan käyttää 
esimerkiksi kadettien johtamisen opintojen 

mentoreina.  Oulun yliopiston Mentorioppaan 
mukaan mentori voi olla kriittinen ystävä, 

kyseenalaistaja, yhteistyökumppani, roolimalli, opas, 
sillanrakentaja, käynnistäjä, kuuntelija tai sparraaja. 

Vesa Tervon kirjoituksesta selviää, mikä on mentorin 
rooli Maanpuolustuskorkeakoulussa.
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 alumnitoiminnan käytäntöön aloittamalla 
mentoritoiminnan kadettien johtamisen 
opinnoissa syksyllä 2008. Jo edellise
nä syksynä julkaistiin sotilaslehdissä 
ja korkeakoulun sekä Kadettikunnan 
verkkosivuilla ilmoitus, jossa palveluk
seen haluttiin evpupseereja. Hakuilmoi
tukseen vastasi lähes 50 mentoroinnista 
kiinnostunutta evpupseeria kaikista puo
lustushaaroista ja Rajavartiolaitoksesta. 
He olivat iältään 51–70vuotiaita. Soti
lasarvot vaihtelivat kapteenista evers
tiin ja vastaaviin Merivoimien arvoihin. 
Monella oli takanaan myös merkittäviä 
siviiliopintoja sekä kokemusta sivii
lijohtajatehtävistä ja kansainvälisestä 
toiminnasta. Useimmat olivat pääkau
punkiseudulta, mutta myös maakuntien 
Suomi, Seinäjokea, Jyväskylää, Piek
sämäkeä ja Mikkeliä myöten, on ollut 
edustettuna.    

Hakuilmoitus oli alkuinnoitus myös 
omalle mentoriksi hakeutumiselleni. Olin 
jäämässä reserviin seuraavassa vuoden
vaihteessa. Ajattelin, että mentoritoiminta 
tarjoaisi mielekästä sisältöä tulevan elä
keläisen päiviin. Tunsin, että minulla olisi 
paljon annettavaa juuri johtamisen opin
toihin. Lisäksi tiesin entisenä Johtamisen 
laitoksen johtajana voimavaratarpeet, 
joita laitoksen opetuksen ja tutkimuk
sen laadukas toteutus jatkuvasti vaatii. 
Mentoritoiminta tuntui alusta lähtien 
perusteiltaan mitä terveimmältä ja kan
natettavalta innovaatiolta. Siitä rohjettiin 
korkeintaan keskustella kahvipöydässä 
Bolognaprosessin alkuvaiheessa. Run
saan kolmen vuoden reservissä olon jäl
keen voi myös todeta, että mentorointi 
on tarjonnut hyödyllisen linkin entiseen 
työnantajaan ja auttanut pitämään itsensä 
ajan tasalla.   

Mentorien 
perehdyttäminen

Laajasta ja monipuolisesta kokemukses
taan huolimatta evpupseerit tarvitsevat 
luonnollisesti perehdyttämistä tulevaan 
tehtäväänsä mentorina. Jo kolmena 
 keväänä ainelaitos on järjestänyt touko
kuussa muutaman tunnin mentoriinfon, 
jossa on käsitelty mentorin rooleja, edel
lisen opintojakson palautetta ja mento
roinnin toteutusta seuraavan syksyn 
johtamisen opintojaksoissa. 

Elokuussa noin kuukautta ennen 
syyslukukauden alkua on pidetty alun 
kahdesta yhteen päivään supistunut men

torivalmennus, jossa toteutus ja käytän
nön järjestelyt viikkoohjelmineen on 
käsitelty yksityiskohtaisesti. Samalla toi
minnan kustannukset ja palkkio perusteet 
ovat selkiytyneet.

Syksyn opintojaksojen jälkeen on 
 pidetty vuoden toinen mentoriinfo. 
Siinä on keskitytty sekä opiskelijoilta 
että mentoreilta saatuun palautteeseen. 
Ainelaitos on kartoittanut palautteeseen 
ja omiin havaintoihinsa perustuvat alus
tavat  kehittämistarpeet. Tulevan men
torivuoden yleisjärjestelyt on kerrottu 
pääpiirtein.  

Mentorit on perehdytetty myös 
Puolustusvoimien verkkotyötilaan, 
Koulutusportaaliin (KOPO). Siihen tal
tioidaan kunkin opintojakson aineisto, 
luentomateriaali, ohjeistus sekä jakson 
lopussa myös opiskelijoiden oppimis
tehtävät. KOPOssa voidaan käydä myös 
vastuuopettajan ja mentorien välistä sekä 
kunkin opiskelijaryhmän sisäistä keskus
telua.

Osin vuoden 2008 syyskauden 
 kokemuksiin perustuen Johtamisen ja 
 sotilaspedagogiikan laitos toimitti mai
nion johtamisen opettajan, kapteeniluut
nantti Jukka Kiurun johdolla Johdatus 
johtamiseen, ajatuksia Johtamisen perus-
teet -opintojaksosta ja rakennusaineita 
tulevaan julkaisun. Kirjan perusajatuk
sena on ollut koota yhteen korkean tason 
asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä 
opinnoista saatuja kokemuksia opettajan, 
opiskelijan ja mentorin näkökulmasta. 

Mentoriryhmän artikkeli Mentori opiske-
lijan tukena on käyttökelpoinen työkalu 
myös uusien mentorien perehdyttämisen.  

Mentorin rooli  
ja keskeiset tehtävät         

Mentorisanan juuret ovat kreikkalaises
sa mytologiassa. Mentor oli Odysseuksen 
ystävä, jonka hahmossa Athene neuvoi 
Odysseuksen poikaa Telemakhosta eli 
”kulki pojan kanssa”.

Mentorointi on menetelmä, jossa 
tietoa ja osaamista – myös hiljaista tietoa 
– siirretään kokeneemmalta kokematto
mammalle. Osaava, arvostettu ja koke
nut asiantuntija, mentori, neuvoo, tukee 
ja edistää kahden tai monenkeskisessä 
vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista 
mutta kokemattomampaa henkilöä työssä 
tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuu
teen, molemminpuoliseen luottamukseen 
ja tasaarvoisuuteen. Se pyrkii mentoroi
tavan, aktorin eli ohjattavan, ammatilli
seen ja henkiseen kehittymiseen, työuran 
selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa 
menestymiseen. Mentoroitava on kuin 
kisälli, oppilas, valmennettava tai ystävä. 
Mentori on vastaavasti mestari, opetta
ja, valmentaja, kannustaja tai ystävä ja 
 kadettiveli. Oulun yliopiston Mentoroin-
tiopas 2004 määrittää vielä lisärooleja, 
kuten kriittinen ystävä, kyseenalaistaja, 
yhteistyökumppani, roolimalli, opas, 
sillanrakentaja, käynnistäjä, kuuntelija 
tai sparraaja. Työpaikalla mentori, josta 

Ryhmätyön analysointia.

K
uv
a	
P
uo
lu
st
us
vo
im
at
.



Kylkirauta 3/2011 32

artikkelit

myös työkummi nimeä on käytetty, on 
vanhempi ja kokeneempi työntekijä, joka 
opastaa tulokasta ja siirtää tälle tietojaan 
ja taitojaan. 

Maanpuolustuskorkeakoulun men
torit toimivat opintojaksoilla noin kym
menen opiskelijan pienryhmän ohjaajina. 
Pienryhmissä toiminnan tarkoituksena 
voi olla esimerkiksi luennoilla tai muissa 
oppimistapahtumissa käsiteltyjen sisäl
töjen selkeyttäminen ja syventäminen. 
Mentorit osallistuvat keskusteluihin, 
tuovat niihin oman näkökulmansa ja 
tarvittaessa ohjaavat opiskelua. Mento
ri on tasavertainen ryhmän jäsen, joka 
osallistuu keskusteluun kulloisenkin 
puheenjohtajan ohjauksessa. Mentorin 
pitäisi pidättyä luennoinnista ryhmässä 
sekä ainoiden oikeiden totuuksien julis
tuksilta.

Mentorit arvioivat opiskelijoiden toi
mintaa ryhmän jäsenenä ja antavat siitä 
henkilökohtaisen, kirjallisen palautteen 
jakson lopussa. Mikäli ryhmällä on kaksi 
mentoria, arviointi on luonnollisesti 
 objektiivisempaa. 

Mentorit arvioivat myös oman 
ryhmänsä kadettien oppimistehtävät 
ja antavat niistä kirjallisen palautteen 
noin kuukausi jakson jälkeen. Mentorin 
arvio jää kuitenkin hänen ja opiskelijan 
väliseksi, eikä se vaikuta lopulliseen 
jakson arvosanaan. Laajahko kirjallinen 
ja melko yksityiskohtainen arvio voi 
olla merkitykseltään varsin vaikuttava 
opiskelijan jatkotöiden ja opiskelun kan
nalta. Mentorin kannattaa siis panostaa 

siihen. 
Opintojaksoon kuuluva teema päivä 

on käytännössä mentorin vastuulla. 
Päivän järjestelyt aiheuttavat huomatta
van työpanoksen. Sen sijaan johtamishar
joitukseen osallistuminen on rajoittunut 
hyvin antoisiin palautekeskusteluihin.  

Mentorit ovat pitäneet ainelaitoksen 
pyynnöstä myös opintojaksoon kuuluvia 
luentoja muun muassa kokemuksistaan 
eri toimintaympäristössä toimimisesta. 

Mentorin oman roolin tunnistaminen 
ja tiedostaminen on tärkeää. Roolit voi
daan kiteyttää kolmeen kokonaisuuteen: 
opiskelijaryhmän toiminnan tukeminen, 
upseerikasvatus ja korkeakouluopiske
lijan hyveiden vahvistaminen sekä joh
tamisen liittyvän osaamisen eli tiedon, 
taidon ja asenteen välittäminen.

Opintojaksot

Johtamisen opinnot alkavat opintojen en
simmäisenä syksynä, jolloin toteutetaan 
Johtamisen perusteet opintojakso. Sen 
kunnianhimoisen tavoitteen mukaisesti 
opiskelija oppii tuntemaan johtamisen 
teoreettiset ja käytännölliset perusteet. 
Niiden pohjalta hän sekä analysoi hen
kilökohtaisia johtamiskokemuksiaan 
että arvioi omia johtajana kehittymisen 
mahdollisuuksiaan ja oppimistaan yhdis
tettynä teoriaan.

Opintojakso jakautuu kolmeen pää
toteutustapaan: opettajien ja asiantunti
joiden luennot, joita on noin 50 tuntia, 
ryhmäkeskustelu, johon kuluu noin  

35 tuntia, sekä oppimistehtävän teke
minen ja itseopiskelu, johon on varattu 
aikaa noin 35 tuntia. Johtamisharjoitus 
ja teemapäivä sisältyvät jaksoon. Men
toroinnin painopiste on ollut ryhmäkes
kustelussa ja ryhmien ohjauksessa.

Toisen opintovuoden syksyllä jatke
taan edellisen vuoden opintojen pohjal
ta neljän opintopisteen ja noin kolmen 
viikon pituisella Johtaminen, johtajuus 
ja toimintaympäristöjen asettamat vaa
timukset opintojaksolla. Ryhmän men
torit pyritään pitämään samoina kuin 
edellisenä syksynä. Myös tällä jaksolla 
opiskelijat laativat teeman mukaisen 
 oppimistehtävän. Vuoden aikana tapah
tunut opiskelijoiden myönteinen kehitty
minen ja henkinen kypsyminen on ollut 
merkillepantavaa. 

Ryhmätyöskentelyn 
perusteita

Ryhmän toiminnalla on aina kaksi 
 tavoitetta: tehtävätavoite ja tunnetavoi
te. Tehtävätavoite, ryhmän perustehtävä, 
on jonkin asiakokonaisuuden oppiminen. 
Samalla huolehditaan ryhmän toiminta
kyvystä ja kiinteydestä, tunnetavoitteesta.

Ryhmätyöskentely on vuorovaiku
tukseen perustuvaa oppimisen edistä
mistä. Vuorovaikutuksella tarkoitetaan 
ihmisten välistä suhdetta, joka ilmenee 
heidän viestinnässään ja kanssakäymises
sään. Kielellinen ja eikielellinen ilmaisu 
liittyvät viestintään. Vuorovaikutukses
sa vaikutetaan vuorotellen puhumalla ja 
kuuntelemalla, ”puolet keskustelusta on 
kuuntelua”, jolloin tilanteeseen kuuluu 
myös tasavertaisuus ja tunteet. Hyväs
sä vuorovaikutustilanteessa kaikki osa
puolet ovat myönteisesti läsnä ja heillä on 
halu ymmärtää toisiaan. Oppimisen ilma
piiri on suotuisa. Ryhmän vuorokeskus
telun eli dialogin suurena tavoitteena on 
yhdessä syventää ymmärrystä aiheesta. 
Tavoite voidaan jakaa keskustelusta oppi
miseen, itsenäisen ajattelun oppimiseen, 
erilaisten näkökulmien yhdistämiseen, 
opittavan asian hahmottamiseen yhdes
sä ja uuden ymmärryksen tuottamiseen. 
Vuorovaikutuksellisessa ryhmäohjauk
sessa mentorin ohjaama avoin keskustelu 
selkeyttää epäselviksi jääneitä asioita ja 
monipuolistaa ongelmaan liittyviä näke
myksiä ja kannanottoja.

Tavoitetietoisessa ryhmäohjauksessa 
mentorin tulee selvittää itselleen ja opis
kelijoille opetustavoitteet motivoivasti. Taktiikan opintojen eräinä työvälineinä peruskartta ja tietokone.
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Usein tavoitteet ilmaistaan elämässä, 
ammatissa tai tehtävässä vaadittavina 
tiedollisina, taidollisina ja asenteellisina 
valmiuksina. Mentorien esittämät koke
mukset ja esimerkit vaadittavista osaa
mistasoista eri tilanteissa kannustavat 
oppimiseen.

Vuorovaikutus ja yhteistyötaitojen 
hallinta korostuu nykyajan työelämässä 
ja myös tulevien johtajien kaikissa toi
mintaympäristöissä.

Ryhmällä on havaittu olevan elinkaa
rensa aikana amerikkalaisen psykologi 
Bruce Tuckmanin mukaan viisi vaihetta, 
jotka ovat muotoutumisvaihe, kuohun
tavaihe, normien luomisvaihe, toteutta
misvaihe ja lopettamisvaihe. Vaiheiden 
järjestys saattaa vaihdella. Aloitus ja 
muotoutumisvaiheessa ryhmän jäsenet 
voivat olla hämmentyneitä ja arkoja. 
Ryhmää on vaikea saada puhumaan ja 
kyselemään. Ryhmä kaipaa ohjeita ja 
sääntöjä. 

Kuohuntavaiheessa jäsenet voivat 
testata toisiaan ja myös mentoria. 
 Uskalletaan ilmaista rohkeammin omia 
käsityksiä ja aiheuttaa ristiriitoja sekä 
kuohuntaa. Arvostelu voi kohdistua 
opetusta, eri mielipiteen omaavia opis
kelijoita tai myös mentoreita kohtaan.

Normienluomisvaiheessa ilmapii
ri selkiytyy. Osallistujat alkavat luoda 
 yhteisiä pelinsääntöjä ja tavoitteita. 

Toteuttamisvaiheessa ryhmän työs
kentelee jo perustehtävänsä mukaisesti 
ja oppimista tapahtuu. Ryhmä arvioi 
 oppimistaan säännöllisin väliajoin, 
kunnes lopettamisvaiheessa pysähdy
tään tekemään lopulliset arviot tavoitteen 
saavuttamisesta. Samalla on perusteltua 
käydä palautekeskustelu ryhmän koko
naistyöskentelystä. 

Tehtävässään onnistuneen ryhmän 
tunnusmerkkejä voivat olla haikeuden 
tunne, halu pitkittää toimintaa tai sopi
miset uusista kokoontumisista. Yhdessä 
oppiminen on mukavaa.

Mentoroinnin toteutus

Opiskelijaryhmät ryhmäytyvät kurs
sin alussa ennen opintojaksoa. Noin 
kymmenen hengen ryhmät olivat kah
tena e nsimmäisenä vuonna muodostu
neet varsin homogeenisiksi taustaltaan 
 samojen puolustushaarojen, aselajien tai 
myös koulutushaarojen kadeteista. Viime 
vuonna osa ryhmistä oli poikkeukselli
sesti sekoitus vähintään kahden puolus

tushaaran edustajia. Lisäksi muutama 
opintojaksolle osallistunut ulkopuolinen 
korkeakouluopiskelija (joustavan opinto 
oikeuden mukaan niin kutsuttu joo
opiskelija) on tuonut joihinkin ryhmiin 
uutta näkemystä. Toisaalta ulkopuolis
ten opiskelijoiden tietämys Puolustus
voimista on yleensä rajoittuneempi kuin 
kadettien. Tällaisia tavoitteellisia ryhmiä 
on yhdistänyt yhteisen tavoitteen, johta
misen perusteiden asiakokonaisuuden, 
omaksuminen. Edellytykset kiinteyden ja 
toimintakyvyn luomiselle ja ylläpidolle 
ovat olleet otolliset. 

Opiskelijaryhmien toiminta on aloi
tettu heti ryhmäytymisen jälkeen opin
tojakson alussa, ja he ovat tunteneet 
toisensa jo melko hyvin. Ryhmät ovat 
jatkaneet opiskeluaan samassa kokoon
panossa myös muiden opintojaksojen 
aikana. Mentorit ja ulkopuoliset opiske
lijat ovat olleet vielä ryhmätyöskentelyn 
alkaessa henkilöinä vieraita. 

Aloitus ja muotoutumisvaiheessa 
mentorin rooli voi olla hyvin keskeinen. 
On murrettava hiljaisuus, alkujäykkyys 
ja mahdollinen arkuus sekä aloitettava 
myönteisen opiskeluilmapiirin luominen. 
Ensimmäisen istunnon keskeisiä aihei
ta voivat olla yleisen esittelykierroksen 
 läpikäyminen, työskentelytavoista ja 
säännöistä sopiminen sekä yleiskeskus
telu opintojakson toteutuksesta ainelai
toksen aloitusluentojen pohjalta.

Yleinen esittelykierros voidaan aloit
taa mentorin omalla puheenvuorolla, joka 
on samalla esimerkki ryhmän jäsenille. 

Opiskelijoille voi kertoa omat henkilötie
tonsa, palvelusuran, harrastukset ja ehkä 
jonkin muistelon oman kadettiajan alku
taipaleelta. Samalla voi kertoa, miksi on 
mentoriksi ryhtynyt, ja aktivoida ryhmä 
tekemään kysymyksiä. Opiskelijat esiin
tyvät kukin vuorollaan. Mentorin kannat
taa kysyä jokaiselta opiskelijalta jokin 
tarkentava kysymys kunkin puheenvuo
ron jälkeen. Esittelykierrokseen kannat
taa käyttää aikaa. Kierroksen lopulla 
mentori voi tehdä yhteenvedon ryhmän 
jäsenistä ja  kokoonpanosta. Parhaim
massa tapauksessa alkujäykkyys on 
saatu murrettua ja pahin kuohuntavaihe 
torjuttua. 

Toisena keskeisenä asiakokonaisuu
tena sovitaan ryhmän työskentely tavoista 
ja säännöistä eli pyritään luomaan normit. 
Mentorin on syytä selvittää aluksi oma 
roolinsa ryhmän jäsenenä, opiskelun ja 
opiskelijoiden tukena ja isona veljenä. 
Työskentelytapojen ja sääntöjen sopi
minen toteutetaan keskustelussa, jossa 
aiheina voivat olla muun muassa sinut
telukäytäntö, ryhmän puheenjohtajuus 
ja sihteerin tarve, istumajärjestys, kan
nattavien tietokoneiden eli ”läppärien” 
käyttö sekä säännöt tauoista, syömisestä, 
juomisesta ja WC:ssä käynnistä. Menet
telytapojen sopimisessa voidaan sopivas
ti sivuten käsitellä upseerille kuuluvia 
hyviä tapoja.

Ryhmän puheenjohtajuuden kier
rätys on perusteltua tasapuolisuuden ja 
ryhmän aktivoimisen kannalta. Ryhmä 
voi antaa puheenjohtajalle istunnon päät

Ryhmätyön esittely.
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teeksi palautteen hänen onnistumisestaan 
keskustelun johtamisessa. Jokainen joh
tamissuoritus tulee näin oppimismielessä 
hyödynnetyksi. 

Ensimmäisen istunnon kolmannessa 
vaiheessa voidaan käydä yleiskeskustelu 
opintojakson toteutuksesta ja tavoitteista 
ainelaitoksen aloitusluentojen pohjalta. 
Mentori voi syventää osakokonaisuuksia, 
jotka saattoivat jäädä epäselviksi tai joista 
opiskelijat esittävät kysymyksiä. Myös 
mentorin omat tavoitteet ja kehittämis
tarpeet voidaan julkistaa. 

Istunnon lopuksi mentori voi esittää 
esimerkkiyhteenvedon aikaansaannok
sista. Samalla voidaan sopia seuraavan 
istunnon puheenjohtaja tai koko opin
tojakson puheenjohtajien vuoroluettelo 
sekä mahdollinen seuraavan istunnon 
teema, joka yleensä pohjaa seuraavan 
luennon aiheeseen. Voidaan myös kes
kustella teemasta ”Miten valmistaudun 
seuraavaan istuntoon?” 

Ryhmän myöhemmissä istunnoissa 
mentori toimii omassa roolissaan opis
kelijoiden ohjaajana ja tukena. Usein 
joudutaan palaamaan sovittuihin sään
töihin ja ohjaaman keskustelua perusteh
tävän suuntaan, kannustamaan, tekemään 
kysymyksiä ja vastaamaan esitettyihin 
kysymyksiin oman asiantuntijuuden ja 
kokemuksen pohjalta. 

Toteuttamisvaiheessa joudutaan 
usein palaamaan jo käsiteltyyn aiheeseen 
ja syventämään sitä uudesta näkökulmas
ta. Mentorien analyyttinen ja rauhalli
nen viestintä sekä oikea suomen kielen 
käyttö tarttuu kokemuksen mukaan 
opiskelijoihin ja parantaa heidän kes
kusteluvalmiuksiaan, kielenkäyttöään 

ja  yhteistyötaitojaan. Mentorin on myös 
hyvä valmistella muutama tarkentava 
kysymys ”takataskuun” ryhmäkeskus
telua varten.

Opintojakson ryhmätyöskentelyn 
lopettamisvaiheessa on syytä kerätä 
opiskelijapalaute ja antaa myös mento
rin palaute opiskelijoille. Opintojakson 
kokonaisuus ja tavoitteiden saavuttami
nen kannattaa analysoida ja keskustel
la viimeisen istunnon aikana. Yhteiset 
 kehittämiskohteet voidaan alustavasti 
sopia. Oppimistehtävän tavoitteet ja 
viimeiset kannusteet jaetaan. Mentorin 
rooli opinnäytetöiden tarkastamisessa 
selvitetään.  

Teemapäivä

Teemapäivän tarkoitus on havainnollistaa 
jotakin johtamisen kannalta olennaista ja 
tuottaa elämyksiä. Teemapäivänä pois
tutaan saaren ulkopuolelle ja tehdään 
ekskursio ryhmittäin yleensä johonkin 
yksityisen tai julkisen sektorin kohtee
seen. Kohteita ovat olleet pienet ja keski
suuret yritykset, globaalit suomalaiset tai 
kansainväliset suuryritykset tai julkisia 
palveluja tuottavat kohteet ja laitokset. 
Kohteessa perehdytään erityisesti sen 
johtamiseen, organisaatiorakenteeseen 
ja organisaatiokulttuuriin. Opiskelijat 
tutustuvat kohteeseen ennakolta esimer
kiksi verkkosivujen avulla ja valmiste
levat muutamia kysymyksiä valmiiksi 
isännille. 

Teemapäivän valmistelut on aloi
tettu hyvissä ajoin opintojakson alussa. 
 Tutustumiskohteiden valinnan vaihto
ehtoja ovat olleet ryhmän omat toiveet 

ja kiinnostukset, jonkin opiskelijan 
 yhteydet esimerkiksi vanhempiensa 
työantajayritykseen tai mentorin näke
mykset ja sidokset. Yleensä mentori on 
viimekädessä huolehtinut päivän käy
tännön järjestelyistä ainelaitoksen tuella. 
Kadettiryhmä on ollut aina hyvin terve
tullut vieras kaikkiin kohteisiin. 

Kunnon vierailijaryhmän tavoin 
 valittu kadetti on huolehtinut kiitos
puheesta lopetusvaiheessa. Isäntiä on 
muistettu sopivalla korkeakoulun tai 
ainelaitoksen tieteellisillä julkaisuilla.  

Mentoroinnin palaute

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitok
sen kokonaiskokemukset mentoroinnista 
kolmen vuoden aikana ovat olleet hyvin 
myönteisiä. Toiminta on lisännyt mer
kittävästi opintojaksojen vaikuttavuutta. 
Mentorointia on kehitetty koko toimin
nan ajan. Opintojakson aikana viikoittain 
pidetyt mentoripalaverit ovat mahdol
listaneet lähes reaaliaikaisen palautteen 
mentorien ja ainelaitoksen vastuuopet
tajan välillä.

Opiskelijat vastaavat neliosaiseen 
 palautekysymyssarjaan, jossa on yhteen
sä 41 kysymystä. Opiskelijat arvioivat 
omaa opiskeluaan, mentoreita, koko 
opintojaksoa sekä sen vaikuttavuutta. 
Mentorien viisiosainen kysymys sarja 
käsittää 39 kysymystä. He arvioivat 
omia lähtökohtiaan, omaa toimintaan
sa, opiskelijoita sekä opintojaksoa ja sen 
vaikuttavuutta. 

Jo useiden opintojaksopalautteiden 
mukaan opiskelijat ovat kokeneet men
torit enemmän neuvonantajina, jotka 
kertoivat näkemyksiään ja analysoivat 
asioita antamatta kuitenkaan lopullis
ta vastausta siitä, mitä pitäisi tehdä tai 
miten asiat ovat. Mentorit ovat antaneet 
siten enemmän tilaa omalle ajattelulle. 
Opiskelijat ovat itse saaneet määrittää 
ryhmänsä työskentelytavat. Joidenkin 
mielestä mentorit ovat välillä liikaakin 
äänessä. Kuitenkin heitä on ”hehkutettu” 
lähes jokaisessa palautepaperissa.

Opiskelijat ovat kokeneet hyvänä, 
että itseopiskelulle on varattu aikaa. 
Opintojakson rytmitys on kehittynyt tar
koituksenmukaiseksi osin myös mento
rien vaikutuksesta. Johdatus johtamiseen 
teoksen on koettu tukevan oppimista.

Monet mentorit ovat olleet toimin
nassa mukana sen alusta alkaen. He ovat 
omassa palautteessaan kokeneet kehitty

Mentorointi toteutetaan pienryhmissä.
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neensä myös itse ja tunteneet lähtökoh
tansa paremmiksi. Opiskelijat on koettu 
paremmin motivoituneiksi ja asenteen 
opiskeluun parantuneen. Opiskelijat ovat 
ottaneet enemmän vastuuta oppimises
taan, ja he ovat aktiivisia, omaaloitteisia 
ja itsekriittisiä.

Mentorit ovat tienneet mitä heiltä on 
odotettu. Opintojakson tavoitteet ja toteu
tustapa, pedagoginen idea, on sisäistetty. 
Opintojakson ulkopuolista aikaa on myös 
usein käytetty mentoritehtävien tai ryh
mäsuhteiden hoitamiseen, mikäli kadetit 
ovat sitä esittäneet. 

Mentorit ovat kokeneet oppineensa 
paljon itsekin opintojakson aikana. Mie
lenkiinto johtamista kohtaan on lisäänty
nyt ja tyytyväisyys omaan panokseen on 
ollut merkittävä. Osallistumishalukkuus 
mentorointiin myös jatkossa on kasvanut, 
ja sitä halutaan suositella myös muille 
evpupseereille. 

Mentorointikorvaus

Tehdystä työstä maksetaan tietenkin 
myös asianmukainen ja vahvistettu kor
vaus. Mentorikorvaus muodostuu mat
kakorvauksesta ja mentorointipalkkiosta. 
Mentorointipalkkio on ohjaustunnista   
30 euroa. Sama summa maksetaan lisäksi 
oppimistehtävän arvioinnista ja kirjalli
sen arvion laatimisesta kolmea arvioita
vaa kohden. Myös oppimista edistävän 
toiminnan arviointi ja kirjallinen arvio 

tuottaa saman summan.  Lisäksi mento
ri on oikeutettu maksuttomaan ateriaan 
mentoripäivänä.  Keskimääräinen kor
vaus on ollut noin 1 000 euroa mentoria 
kohti. Korvausperusteet vahvistetaan 
kirjallisella sopimuksella, jonka mentori 
allekirjoittaa ennen kunkin opintojakson 
alkua laitoksen johtajan hyväksymän si
sällön mukaan. Perusteet, jotka toimin
nan alussa olivat hieman sekavat, ovat 
selkiytyneet.

Mentoroinnin tulevaisuus

Mentorointi on vakiintunut olennaiseksi 
osaksi kadettien johtamisen perusopinto
ja. Toimintatapaa on kehitetty yhdessä 
ainelaitoksen johdon, opettajien, opiske
lijoiden ja mentorien yhteistyönä. Paketti 
tuntuu varsin valmiilta. Mentorointi sopii 
erityisen hyvin suhteellisen ajattomien 
johtamisen periaatteiden ja kokonai
suuden opetukseen, vaikka tieteenala 
ja konsultit tuottavat jatkuvasti uusia 
johtamisen ismejä. Osa niistä on melko 
pysyviä, toiset jäävät vähitellen unhoon.

Mentoroinnin laajentaminen on tie
tenkin korkeakoulun tai ainelaitoksen 
arvioitava. Arvioitavaksi jää myös se, 
missä määrin mentorien arviointia voitai
siin hyödyntää enemmän opiskelijoiden 
oppimistehtävien kokonaisarvioinnissa. 
Se helpottaisi osaltaan vastuuopettajan 
työmäärää. 

Mentorointiin saattaa kohdistua 

myös supistamisvelvotteita. Vaihtoehto 
voisi johtaa paluuseen vanhaan eli pit
kiin uuvuttaviin massaluentoihin, ohjaa
mattomaan itseopiskeluun ja kirjallisiin 
tentteihin. Avartava teemapäiväkin olisi 
lähes mahdoton järjestää. Mentoroinnis
ta luopuminen ei olisi kenenkään etujen 
mukaista, ei opiskelijoiden, ainelaitoksen 
tai korkeakoulun eikä opetuksen tilaajan, 
Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitok
sen. 

”Mentoripooli” tarvitsee joka ta
pauksessa jatkuvasti uutta verta, koska 
vanhat jäsenet vähitellen väistyvät. Kat
seet kääntyvät erityisesti hiljan reserviin 
siirtyneisiin evpupseereihin, joiden käy
tännön kokemukset Puolustusvoimien 
tai Rajavartiolaitoksen johtamisesta 
ovat tuoreimmat. Heillä on ehkä paras 
tuntuma myös siitä, millaisia nuoria val
mistuneita upseereja Maanpuolustuskor
keakoulu on tuottanut.   

Kirjoittaja on valmistunut upseeriksi 
59. Kadettikurssilta vuonna 1975. Yleis-
esikuntaeversti ja jalkaväkiupseeri Vesa 
Tervo on palvelut muun muassa Kymen 
Jääkäripataljoonan ja Jääkäriprikaatin 
komentajana sekä Maanpuolustuskorkea-
koulun Johtamisen laitoksen johtajana. 
Hän jäi reserviin Pohjoisen Maanpuolus-
tusalueen Esikunnan esikuntapäällikön 
tehtävästä vuonna 2007. 

Mentorit perehdyttämistilaisuudessa Ritaritalon edessä vuonna 2011.
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Puolustusvoimien koulutus
järjestelmää on uudistettu 
voimakkaasti viime vuosikym

menellä. Yhtenä tavoitteena on ollut 
lähentää Puolustusvoimien koulu
tusjärjestelmää yleiseen kansalliseen 
koulutusjärjestelmään. Koulutusjärjes
telmän kehittämisessä otetaan entistä 
paremmin huomioon Puolustusvoimien 
kaikkien henkilöstöryhmien osaamisen 
kehittämistarpeet. 

Vuosittain Puolustusvoimissa kou
lutetaan noin 75 000 henkilöä. Pääosa 
on asevelvollisia – siis varusmiehiä ja 
reserviläisiä. Maanpuolustuskorkea
koulussa ja muissa sotilasopetuslaitok
sissa koulutetaan yli 10 000 palkattuun 
henkilökuntaan kuuluvaa.

Puolustusvoimien koulutukseen 
osallistuu myös runsaasti siviilihen
kilöstöä – sekä Puolustusvoimista 
että muualta yhteiskunnasta. Maan
puolustuskorkeakoulun sotatieteiden 
maisterin ja tohtorin tutkinnot on 
avattu siviiliopiskelijoille. Erityisesti 
on mainittava, että valtakunnallisilla 
ja alueellisilla maanpuolustuskursseilla 
koulutetaan yli 1 300 eri alojen vaikut
tajaa ja asiantuntijaa vuosittain. Lisäksi 
Puolustusvoimien joukkoosastoilla ja 
laitoksilla on jatkuvaa koulutusyhteis
työtä paikallisten siviiliopetuslaitosten 
kanssa.

Palkatun henkilöstön 
osaamisen kehittäminen

Puolustusvoimat tarjoaa palkatulle 
henkilöstölleen perus, jatko ja täy
dennyskoulutusta, perehtymiskoulu
tusta sekä erilaisia työssä oppimisen 
mahdollisuuksia. Palkatun henkilöstön 
osaamisen kehittämisessä hyödynne
tään tarpeen mukaan myös asevelvol
listen koulutusjärjestelmää.

Puolustusvoimat kouluttaa upsee
ristonsa Maanpuolustuskorkeakoulussa 

ja puolustushaara ja aselajikouluissa. 
Sotatieteiden kandidaatin tutkinto ja 
tutkinnon rinnalla suoritettavat so
tilasammatilliset opinnot antavat 
kelpoisuuden nuoremman upseerin 
määräaikaiseen virkaan. Työssä har
jaantuminen, sotatieteiden maisterin 
tutkinto ja sen rinnalla suoritettavat 
sotilasammatilliset opinnot antavat 
kelpoisuuden upseerin virkaan.  Maan

puolustuskorkeakoulun sotatieteellisiä 
jatkotutkintoja ovat yleisesikunta
upseerin tutkinto ja sotatieteiden toh
torin tutkinto. 

Aliupseeriston osaamisen kehit
täminen eroaa merkittävästi upseeri
koulutuksesta. Periaatteena on se, että 
osaamista kehitetään sotilasamma
tillisten opintojen avulla sekä työssä 
oppimisella, jota kokenut ammattilai

Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää kehitetään 
yhteiskunnan muun koulutuksen osana. Kehittämisessä 
huomioidaan koulutusjärjestelmän kokonaisuus sekä 

Puolustusvoimien tarpeet ja erityispiirteet. 

Puolustusvoimien koulutusjärjestelmä 

osana yhteiskuntaa

Kuva: palkatun henkilöstön osaamisen kehittämisjärjestelmä.

YJK = ylemmän johdon kurssi, YPK = ylemmän päällystön kurssi,  ST = sotatieteiden tohtorin tut
kinto, YEK = yleisesikuntaupserikurssi, EUK = esiupseeerikurssi, TAPK = toimialapäällikkökurssi, 
PD = laajat ammatillisesti pätevöittävät koulutusohjelmat, MPOK 1 JA 2 = maanpuolustuksen 
opintokokonaisuus, SM = sotatieteiden maisterin tutkinto, SK = sotatieteiden kandidaatin tutkinto, 
PHOK 1 JA 2 = puolustushaaraopintokokonaisuus, SAMMO = sotilasammatilliset mestariopinnot, 
SAMOK 1 JA 2 = sotilasammatillinen opintokokonaisuus

Teksti: Pertti Laatikainen & Virpi Levomaa
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nen ohjaa. Aliupseeriston osaamisen 
kehittämisessä painotetaan jo olemas
sa olevan osaamisen tunnustamista. 
Aliupseeriston tehtävissä vaadittava 
osaaminen todennetaan työtehtäviin 
sisältyvinä näyttöinä.

Muu puolustusvoimien palve
lukseen tuleva henkilöstö palkataan 
ensimmäiseen tehtäväänsä siviilissä 
hankitun osaamisen perusteella. Heidän 
osaamistaan täydennetään täydennys
koulutuksella ja muilla osaamisen 
 kehittämisen keinoilla.

Puolustusvoimien tarjoama täy
dennyskoulutus jakautuu tehtävä
tasokohtaiseen, toimialakohtaiseen 
ja puolustushaarakohtaiseen täyden
nyskoulutukseen. Suunnitelmallinen 
perehtyminen ja perehtymiskoulutus 
kuuluvat puolustusvoimissa kaikkiin 
tehtäviin. Palkatun henkilöstön osaa
minen varmistetaan urasuunnittelun ja 
osaamisen kehittämisen yhdistämisellä. 

Kansallinen ja 
kansainvälinen koulutuksen 

toimintaympäristö

Kansainvälisten tekijöiden merkitys 
kansallisen koulutuspolitiikan taus
talla lisääntyy entisestään. Koulutus
järjestelmät valmentavat opiskelijoita 
yhä kansainvälisempään ympäristöön. 
Kansainvälisellä tasolla koulutusjärjes
telmän kehitykseen vaikuttavia teki
jöitä ovat, muiden muassa, Euroopan 
unionin koulutuspoliittiset linjaukset 
ja kansainvälisen koulutusyhteistyön 
tuomat vaikutteet. 

Perinteisesti erityisesti ammatti
armeijoissa soti laskoulutuksen 
painopiste on ollut sotilaallisten am
mattitaitojen koulutuksessa. Suomessa, 
jossa asevelvollisten koulutus on kou
lutuksen kulmakivi, koulutus on ollut 
monipuolisempaa. Myös Suomessa 
kansainvälinen toiminta asettaa tule
vaisuudessa sotilaskoulutukselle yhä 
suurempia vaatimuksia. 

Sotilaallisten ja eisotilaallisten 
turvallisuusuhkien erottelu tulee yhä 
vaikeammaksi. Sen johdosta ase
voimien toiminta on integroitava 
nykyistä kiinteämmin osaksi val
tion muuta turvallisuusjärjestelmää. 
 Kokonaisturvallisuuden toiminta 
alueen hahmottaminen ja hallinta 
edellyttävät sotilaallisen tiedon hank

kimisen lisäksi ymmärrystä muilta 
aloilta. Kokonaisvaltainen turvallisuus
ajattelu edellyttää myös sotilaskoulu
tuksen jatkuvaa uudelleen arviointia. 

Koulutusjärjestelmän kaikilla 
 tasoilla on nähtävissä muun muassa 
opiskelun henkilökohtaistaminen, 
 valinnaisuuden lisääntyminen opin
noissa, koulutuksen rakenteiden jous
tavoittaminen ja pyrkimys oppimisen 
sitomiseen todellisiin työelämän tilan
teisiin. Erilaisia yhteistyöverkostoja 
pyritään hyödyntämään tehokkaasti. 
Osaamisen kehittämisessä tulee voida 
hyödyntää entistä tehokkaammin myös 
erilaisia työssä oppimisen keinoja sekä 
muita ajasta ja paikasta riippumatto
man opiskelun mahdollistavia koulu
tuksen toteuttamistapoja.  

Kestävä kehittäminen 
perustuu tutkimukseen

Maanpuolustuskorkeakoulua on 
 kehitetty tiedekorkeakouluna, joka 
profiloituu sotatieteisiin ja jonka pää
tehtäviä ovat tutkimus ja opetus. Kor
keatasoinen sotatieteellinen tutkimus 
on välttämätöntä koulutettaessa huip
puammattilaisia vaativiin kokonais
turvallisuuden tehtäviin. Tieteellinen, 
avoin ja kriittinen sotatieteellinen tutki
mus on tärkeää julkisuudessa käytäväs
sä turvallisuus ja puolustuspoliittisessa 
keskustelussa ja päätöksenteon tukemi
sessa. Tieteellisen tutkimuksen avulla 
voi olla mahdollista luoda sotilaallisen 
voiman käyttötapoja, joilla voidaan 

estää ja rajoittaa kriisien syntymistä.  
Tutkimus ja opetus tukevat toisiaan. 

Tutkimuksen myötä kehittyvät taidot 
kyseenalaistaa, sietää moninaisuutta, 
jäsentää kompleksisuutta ja hallita sitä. 
Jatkuvien muutosten takia upseeri
koulutuksen tulee kehittää valmiuksia 
kokonaisvaltaiseen, luovaan ja innova
tiiviseen ajatteluun. Niinpä opetuksessa 
painopistettä siirretään hallittavasta tie
dosta tiedon hakemiseen, arviointiin ja 
soveltamiseen – ajattelun valmiuksien 
kehittämiseen. 

Puolustusvoimien koulutusjärjes
telmän kehittämisessä noudatetaan 
muun suomalaisen koulutusjärjestel
män ja henkilöstökoulutuksen kehit
tämislinjoja. Se on nähtävissä sekä 
tutkintotavoitteisessa koulutuksessa 
että muissa osaamisen kehittämisen 
linjauksissa. 

Koulutusjärjestelmä ei kuitenkaan 
koskaan ole valmis, vaan järjestelmän 
kehittämisessä tulee seurata muun 
yhteiskunnan ja maailman muutosta. 
Koulutusta kehitettäessä on aina muis
tettava, että Puolustusvoimat on ainoa 
laitos, jonka tehtävänä on tuottaa johta
jia poikkeusoloihin ja jonka koulutuk
sen suunnittelua ja tavoitteita ohjaavat 
poikkeusolojen vaatimukset kaikilla 
tasoilla ja kaikilla henkilöstöryhmillä. 

Eversti Pertti Laatikainen toimii 
Puolustusvoimien koulutuspäällikkönä 
ja VTM, KM Virpi Levomaa kehittämis-
päällikkönä. 

Pertti Laatikainen Virpi Levomaa
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Teksti: Nimimerkki ”R”

Suomalainen upseeri

Maankiertäjä, maanviljelijä, 
taiteilija, professori, upseeri.  
Jokainen näistä sanoista tuo 

mieleen kullekin ryhmälle ominaisen 
yleistetyn karrikoidun perustyypin. Ja 
millainen tämä perustyyppi on, millai
seksi kukin ryhmä on sen luonut, useim
milla on sama kuva kustakin ryhmästä, 
mutta on niitäkin ammatteja, joilla tässä 
perustyypissä eri ihmiset näkevät jyrk
kiäkin vastakohtia samankaltaisuuksien 
ohella.  Eräs näistä on upseeri.

Upseeri, mielikuvat jakaantuvat 
kahteen perustyyppiin ja kaikkiin eri as
teisiin näiden äärimmäisyyksien  välillä.  
Toinen, yleinen etenkin nuorison kes
kuudessa vallitseva käsitys upseerista on 
koreilunhaluinen, jonkin verran kevyt
mielinen, huvituksia rakastava ja huole
ton, joka viihtyy vain iloisissa juhlissa, 
eikä ota mitään elämässä vakavasti.

Toinen äärimmäisyys, myös yleinen 
käsitys upseerista: hän on kuin tunno
ton kone, teräsrobotti, jossa ei esiinny 
minkäänlaista inhimillistä piirrettä.  Hän 
on julma kuin sota.  Hänen elämänsä 
ja ajatusmaailmansa on kahlehdittu 
haarniskaan, hän ei osaa ajatella muuta 
kuin sotaa ja harjoituksia, hänen koko 
maailmastaan on pyyhitty pois sana – 
inhimillinen.  Hänen elämänsä on suo
raviivaista alusta loppuun, siinä ei ole 
aallon harjoja, eikä aallon pohjia kuten 
muilla.  Hänen maailmansa avautuu 
 ainoastaan yhteen suuntaan.

Mistä johtuvat nämä aivan toisistaan 
poikkeavat käsitykset upseerista?

Jos katselemme sotilasta eri aika
kausina, voimme nähdä mitä vaihte

levamman kokoelman.  Muistamme 
spartalaisen soturin itsehillinnän ja 
kurin perikuvana.  Muistamme kes
kiajan  ritarien kevyen elämäntyylin 
monine huvituksineen.  Todellisuudessa 
tämäkään ei ollut pelkkää juhlaa, aika 
on luonut noitten keskiajan ritarilin
nojen ja ritarielämän ylle romanttisen 
väriloistonsa.  Muistamme Ranskan 
Ludvig XVI:n ajan sulkiin ja samet
tiin ja ihovoiteisiin verhotun ”nuken”.  
Muistamme Preussin armeijan tinkimät
tömän kurin.

Eipä siis ihme, että nämä vasta
kohdat ovat jättäneet meille perinnöksi 
ajatusmaailmaamme nämä kaksi tyyp
piä, joita nyt koetamme tietämättäm
me soveltaa nykyiseen suomalaiseen 
upseeriin.

Millainen sitten on nykyinen suoma
lainen upseeri ja mitä häneltä vaaditaan?

 Mitään ehdotonta upseerin pro
totyyppiä ei voida luoda.  Kehitys on 
kulkenut viimeisten vuosisatojen aikana 
huimaavasti kaikilla aloilla – myös 
sodan.  Nykyajan upseerille ei riitä, 
että hän näkee vain yhteen suuntaan, 
hänen on hallittava monta alaa, hienos
televa ”hovinukke”tyyppi ei kelpaa 
mihinkään, ei ainakaan upseeriksi.  On 
kuitenkin luonnollista, että upseerilla on 
yhteisiä piirteitä ja taipumuksia, taipu
muksia, joita johtaja tarvitsee.

Laulajan on osattava laulaa, upseerin 
on osattava johtaa, kouluttaa.  Mikään 
robotti ei upseerin silti tarvitse olla.  
Hän saa ja hänen on ajateltava inhimil
listen lakien mukaan, muutoin hän ei 
kykene alaisiaankaan johtamaan.  Mutta 

 upseerille ei riitä yksin tämä, hänen on 
osattava taistella, rakastaa ja uhrautua.  

Jos syvällisemmin ajattelemme 
 upseerin uraa, on se vaativa ja vel
voittava.  Upseerin tekemää virhettä ei 
aina voida arvioida kullassa, se maksaa 
enemmän – se maksaa ihmishengen.  
Tämän tietää suomalainen upseeri, 
siksi hänen on aina oltava ehdottoman 
tinkimätön siinä, minkä tietää ja tuntee 
oikeaksi.  Upseerilla on suuri vastuu, 
suurempi kuin useimmilla muilla aloilla, 
siksi hänen on oltava tehtävänsä arvoi
nen.  Vaikka upseeri on vain inhimillinen 
olento heikkouksineen ja virheineen, on 
hän näyttänyt sodassa, että häneen voi 
luottaa, että hän on vastuunsa arvoinen.

”Aseeton kansa on voimaton” on   
J. V. Snellman lausunut.  Näitä sanoja 
ei kukaan kieltäne.  Ajatelkaamme vain 
kansaamme.  Ellei se olisi vuosisatojen 
kuluessa puolustanut itseään – sitä ei 
enää olisi.  Suomalaiset ovat saaneet 
taistella miltei jokaisen sukupolven 

Kauko Halonen

Kylkirauta jatkaa historiallisten kirjoitusten 
julkaisemista. Seuravaava kirjoitus on 

Kadettioppilaskunnan järjestämästä kilpailusta 
kadeteille vuonna 1950. Kirjoittaja on kadetti Kauko 

Halonen 35. Kadettikurssilta.
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aikana puolustaakseen olemassaoloaan.  
Suomalainen on sydämellään todista
nut lippulaulumme sanat: ”Siniristi
lippumme, sulle valan vannomme 
kallihin; sinun puolesta elää ja kuolla 
on halumme korkehin.”

Olemmeko me nykypolvemme 
miehet huonompia, pelkäämmekö astua 
taisteluun, tahraammeko suomalaisen 
upseerin, soturin maineen? Emme.

Sitä emme tahdo – emme tee.

Toimituksen huomautus: Historial-
lisia kirjoituksia ei muokata. Kieliasu 
on alkuperäinen.

Nimimerkki ”R”
Kadetti Kauko Halonen
Kadettinro 3237

Tykistökadetti Kauko Halonen opis-
keli 35. Kadettikurssilla vuosina 1950 
–1951.  Tykistö- ja huoltoupseerin ura 
suuntautui Sotakorkeakoulun yleisesi-
kuntaupseerikurssin jälkeen Helsingin 
kaupungin palvelukseen ja myöhem-
min aluejohtajaksi STV Osakeyhtiöön. 
Everstiluutnantti Kauko Halonen jäi 
reserviin vuonna 1976. 

Yksi mielikuva upseerista: ”koreilunhaluinen, jonkin verran kevyt-
mielinen, huvituksia rakastava ja huoleton, joka viihtyy vain iloisissa 
juhlissa, eikä ota mitään elämässä vakavasti”.
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Suomalaiset johtajat
luottavat koulutuksessa

Puolustusvoimiin ja JTO:hon.

Koulutus- ja kehityspalvelut kaiki l le
työelämän osa-aluei l le .

Österbyntie 617, 02510 Oitmäki , puh. 010 7555 000, www.jto.f i
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Suomen Sotilaan artikkelin kir
joittajalla oli epäilemättä hyvä 
tarkoitus sujuvan tekstinsä tuot

tamiseen, mutta mahdollinen pyrki
mys asialliseen keskustelunavaukseen 
sortui tarpeettomaan yksinkertaistami
seen. Esimerkiksi Suomen vertaami
nen  banaanitasavaltoihin Tintistä tutun 
kuvan avulla perustuu tahallisiin tai 
tahattomiin virhetulkintoihin nykyai
kaisten asevoimien rakenteesta. Suomen 
puolustuksesta keskusteltaessa soisin 
käytettäväksi enemmän tosiasioita tun
teenomaisten mielipiteiden asemesta.

   Ylimmät upseerit  
meillä  ja muualla

Everstien ja kenraalien määrää eri 
maissa vertailtaessa on luontevaa ver
rata sitä suhteessa koko Puolustusvoi
mien vahvuuteen. Näin ollen Suomessa 
määrää tulisi verrata 41 000 henkilön 
rauhan ajan ja 350 000 henkilön sodan 
ajan vahvuuteen. Toki sodan ajan vah
vuuteen olisi laskettava myös reservissä 

olevat kenraalit ja everstit, mutta heidän 
sodan ajan sijoituksistaan ei tietoa ole 
saatavissa Suomesta eikä muistakaan 
maista. 

Kenraaleja Suomen puolustusvoi
missa palvelee tällä hetkellä 32. Luvus
sa ovat mukana myös erikoisupseerit. 
Everstin sotilasarvossa taas palvelee 
118 upseeria ja erikoisupseeria. Yh
teensä siis everstejä ja kenraaleja pal
velee Puolustusvoimissa 150. Rauhan 
ajan vahvuudessa se tarkoittaa sitä, että 
joka 273:s on sotilasarvoltaan vähin
tään eversti tai kommodori. Sodan ajan 

 vahvuudessa taas joka 2 333:s sotilas 
olisi vähintään eversti. 

Mikä sitten on tilanne muualla 
länsimaissa?  Ruotsissa everstejä ja 
kenraaleja on noin 200. Kun Military 
Balancen mukaan Ruotsin rauhan ajan 
vahvuus on 20 000, joka 100:s on siellä 
vähintään eversti. Ruotsin sodan ajan 
vahvuudeksi Military Balance ilmoit
taa 200 000, jolloin joka 1 000:s olisi 
eversti tai ylempi. Kun huomioidaan 
julkisuudessa esitetyt luvut Ruotsis
sa suunnitellusta noin 50 000 sotilaan 
liike kannallepanovahvuudesta, suhde 
olisi 1/250. KeskiEuroopasta tietoja on 
saatavissa Itävallasta. Itävallassa evers
tejä ja vanhempia upseereja on jopa 800, 
jolloin suhdeluvuiksi tulee noin 1/33 ja 
1/250. 

Natomaista Norjassa everstejä ja 
kenraaleja on noin 250. Suhteutettuna 
rauhan ja sodan ajan vahvuuksiin suh
deluvuiksi tulee 1/106 ja 1/180. Tanskan 
noin 120 everstin ja kenraalin määrällä 
suhdeluvuiksi tulee 1/160 ja 1/450. 

Yhdysvalloissa voi lain mukaan 
olla palveluksessa enintään 658 ken
raalia tai amiraalia. Yhdysvaltain puo
lustusvoimien vahvuus on Wikipedian 
mukaan 1 430 000 sotilasta, joten sen 
mukaan laskettuna joka 2 173:s sotilas 
olisi  vähintään yhden tähden kenraali tai 
amiraali. Tietoa siitä, montako kenraalia 

Suomen Sotilas (3/2011) kirjoitti päätoimittajansa 
kynällä artikkelin, jossa suomittiin voimakkaasti 

Puolustusvoimien henkilöstöpolitiikkaa ja viimeisen 
vuosikymmenen aikana Puolustusvoimille käskettyjä 

muutoksia. Kirjoituksen yhtenä väitteenä oli se, 
että erityisesti ylempiä upseereja meillä olisi liikaa. 
Kylkiraudan toimitus vertaili ylimpien upseerien 

määrää muutamissa länsimaissa.

Teksti: Juha-Antero Puistola

Liian paljon 
ylempiä upseereja?

Sodan ajan joukkojen suorituskyky perustuu merkittävästi 
reserviläisten osaamiseen.
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tai amiraalia on Yhdysvaltain reservi
joukoissa, joiden vahvuus on hieman yli 
800 000, ei ole. Suomessa 32:ta palve
luksessa olevaa kenraalia tai amiraalia 
kohti olisi 1 281 sotilasta rauhan aikana 
ja sodan aikana taas lähes 11 000. 

Edellä esitetty pieni vertailu on pa
kostakin karkea ja epätarkka, sillä eri 
maiden puolustusvoimien tehtävät ja 
sotalaitosjärjestelmät poikkeavat toi
sistaan, eivätkä luvutkaan välttämättä 
ole täysin vertailukelpoisia keskenään. 
Suunnan se silti näyttää, joten voidaan 
hyvin todeta, ettei ylimpien upseerien 
määrä ole Suomessa mitenkään poik
keava verrokkivaltioihin verrattuna. Jos 
Suomi on korkeiden upseerien luku
määrissä banaanitasavalta, niin samaan 
joukkoon, ja selkeästi korkeammin 
suhdeluvuin, kuuluvat monet muutkin 
länsimaat − esimerkiksi Norja, Itävalta, 
Ruotsi ja Yhdysvallat. 

Lisätodisteena suomalaisesta melko 
tiukasta ylennyslinjasta on mielestäni 
lisäksi sekä omat kokemukseni että 
palvelustovereitteni kokemukset kan
sainvälisistä tehtävistä. Kovin usein on 
nimittäin niin, että monikansallisissa 
tehtävissä juuri suomalaisella upsee
rilla on alhaisin sotilasarvo muiden 
saman tason tehtävää hoitavien ulko
maisten kollegojen parissa. Lisäksi 
siitä huolimatta fyysinen ikä usein on 
alhaisimmasta sotilasarvosta huolimatta 
korkeimmasta päästä. 

Muita  
Suomen Sotilaan väitteitä

Siitä huolimatta, että koko Suomen So
tilaan artikkelin opponointiin ei tässä 
kyetä, on ylempien upseerien määrän 
lisäksi muutamiin muihinkin väitteisiin 
silti pakko ottaa kantaa.  Ensinnäkin Suo
messa sodan ajan tarve on niin upseerien 
kuin aliupseerien määrän  perimmäinen 
lähtökohta. Puolustusvoimat on ennen 
kaikkea kriisiajan tarpeisiin suunniteltu 
organisaatio. Poikkeustilanteessa, eri
tyisesti  nopeasti syntyvässä, lienee ase
voimien suorituskyvyn kannalta hyvä, 
että mahdollisimman monessa avainteh
tävässä on harjaantunut ammattisotilas 
– yhtään väheksymättä reserviläisten 
omistautumista tai potentiaalia. Am
mattiarmeijassa palkallisia sotilaita on  
100 %, meillä palkattuja ammatti
sotilaita on noin 3 % sodan ajan ase
voimista. Vaikka sodan ajan vahvuus 

puolitettaisiin, on 6 % vielä kovin 
matala luku, varsinkin kun eläkeiän 
nosto vähentää sotakelpoisen kaaderi
reservin määrää. Pikemminkin voitai
siin kysyä, onko meillä ollut riittävästi 
sodan ajan kaaderia aikaisempina vuo
sina, kun liikekannallepanon edel
lyttämä sodan ajan vahvuus on ollut  
700 000 miestä? 

Siviilien määrä on suhteellisesti 
vähentynyt ulkoistamisten ja kumppa
nuuksien vuoksi ja johtanut upseerien 
määrän suhteelliseen kasvuun. Siksi 
prosentit eivät ole paras mahdollinen 
tapa tarkastella asiaa. Ulkoistamisten 
taustalla keskeisenä tekijänä vaikuttaa 
valtionjohdon tuottavuusohjelma, joka 
edellyttää palkatun väen vähentämistä. 
Lisäksi siviilit ovat usein tukitehtävis
sä, jotka kokonaisuuksia poliittisessa 
ohjauksessa ulkoistettaessa ovat listan 
kärkipäässä. On luontevampaa ulkoistaa 
varuskuntien muonituspalveluja kuin 
varusmieskoulutusta. 

Tulee myös muistaa, että upseerien 
eläkeiän nostoa ei ole toteutettu Puo
lustusvoimien aloitteesta tai tahdosta − 
päinvastoin − eläkeiän nosto on tuonut 
huolenaiheita paitsi upseerien rauhan 
ajan urakiertoon myös ennen kaikkea 
sodan ajan kokoonpanoihin, joihin 
nuorta, sotakelpoista kaaderireserviä ei 
ole enää samalla tavalla saatavilla kuin 
aiemmin.

Tehtyjen eläkepäätösten vuoksi 
everstiluutnanttien määrä on, tilapäi
sesti, kasvanut aiempaa suuremmak
si. Tehdyt korjausliikkeet vaikuttavat 
muutaman vuoden kuluessa. Olisi mie
lenkiintoista tietää, mikä olisi ollut 

Suomen Sotilaan tarjoama ratkaisu, 
jolla upsee rien suhteellisen määrän 
kasvu olisi voitu estää, ja miksi se 
olisi ylipäätään ollut tarpeen. Nosta
essaan ammatti sotilaiden eläkeikää 
valtion poliittinen johto  nimenomaan 
halusi pitää heidät entistä pidempään 
töissä. Toisaalta nuorien  upseerien tarve 
 upseerin uran alkupäässä muun muassa 
kouluttajina ei ole vähentynyt. Myös
kään yleisesi kuntaupseerien kokonais
määrä ei ole kasvanut, eikä palkkaus 
Puolustus voimissa ole enää vuosiin 
ollut  sidoksissa sotilasarvoon vaan teh
tävän vaativuuteen. On siis totta, että 
esimerkiksi monessa esikunta tehtävässä 
upseeri voi palvella joko majurina tai 
everstiluutnanttina, mutta palkka mää
räytyy kyseisen tehtävän eikä sotilas
arvon mukaan.

Ylipäätään palkkamenojen suu
ruuden ja kaaderiupseerien suhteelli
sen määrän tai kenttäorganisaation ja 
ylemmän johtoportaan suhteellisen koon 
yksitotinen yhdistäminen Puolustus
voimien tuottavuuteen Suomen Sotilaan 
tavoin on vähintäänkin kyseenalaista, 
jollei tarkoitushakuista ja virheellistä. 
Puolustusvoimien tuotos on uskottava 
ja olemassaolollaan kriisejä ennalta
ehkäisevä puolustuskyky sekä sotilaalli
set suorituskyvyt, joilla voidaan vastata 
eduskunnan Suomen kansan edustajana 
antamiin lakisääteisiin velvoitteisiin. Ne 
ovat mittareita, joilla Puolustusvoimi
en tuottavuutta tulee mitata − ei palka
tun henkilöstön eri henkilöstöryhmien 
 välisillä suhteellisilla osuuksilla. 

Suomen sodan ajan puolustusvoimissa on noin 97 % reserviläisiä 
ja vain 3 % ammatisotilaita.
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Teksti: Joonas Sipilä

Maanpuolustuskorkeakoulun 
monet kasvot

Joonas Sipilä

Maanpuolustuskorkeakoulun 
ensisijaisena tehtävänä on 
kouluttaa Puolustusvoimille 

ammattitaitoista henkilökuntaa. Koulusta 
valmistuu johtajia asiantuntijavalmiuk
sin.

Asiantuntijuus syntyy luonnolli
sesti henkilökunnan ja opiskelijoiden 
tutkimustöiden ja henkilökohtaisten 
 kokemusten myötä. Lisäksi Maanpuo
lustuskorkeakoulu järjestää säännöllisesti 
erilaisia seminaareja, joissa eri alojen asi
antuntijat esitelmöivät tai keskustelevat 
yleisön kanssa.

Elokuussa Maanpuolustuskorkea
koulun Strategian laitos järjesti yhdessä 
IsonBritannian Suomen suurlähetystön 
kanssa seminaarin ilmastonmuutoksesta 
ja energiaturvallisuudesta tulevaisuuden 
haasteina. Tilaisuuden pääpuhuja oli 
kontraamiraali Neil Morisetti. Hän on 
vaiheikkaan sotilasuran jatkoksi ryhtynyt 
IsonBritannian puolustusministeriön, 
ulkoasiainministeriön sekä energia ja 
 ilmastonmuutosministeriön lähettilääksi. 
Syksyisellä kiertueellaan hän on halunnut 
herättää keskustelua ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista muun muassa kansalliseen 
turvallisuuteen.

Alustuksena alussa amiraali Morisetti 
muistutti kuulijoita siitä, että ilmaston
muutos vaikuttaa sekä inhimilliseen että 
kansalliseen turvallisuuteen. Hänen mu
kaansa ilmastonmuutos pahentaa mah
dollisten konfliktien seurauksia olematta 
varsinainen syy niihin.

Kukaan ei enää tulevaisuudessa välty 
ilmastonmuutoksen vaikutuksilta. Suorat 
vaikutukset ovat kenties pahimmat niin 
kutsutulla epävakauden vyöhykkeel
lä, johon muun muassa Laaja Lähiitä 
kuuluu. Heijastusvaikutukset koskevat 
kaikkia valtioita kauppareittien ja eri
tyisesti energiansiirtoreittien kulkiessa 
epävakaiden alueiden kautta. Näin ollen 
päättäjillä ja sotilasasiantuntijoilla on 
oltava nykyistä parempi ymmärrys ilmas
tonmuutoksen globaaleista vaikutuksista: 
kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa, mil
loin se vaikuttaa ja kuinka se vaikuttaa 
muihin uhkiin. Ymmärrys auttaa  valtioita 
sopeutumaan muuttuneeseen tilantee
seen, jonka suoria ilmenemismuotoja 
ovat esimerkiksi lämpötilojen kohoami

nen ja merenpinnan nousu. Sopeutumi
nen tarkoittaa muun muassa muutoksia 
valtioiden energiapolitiikkaan.

Energiapolitiikan muutostarve syntyy 
monista osatekijöistä. Globaali energian
tarve kasvaa Kiinan ja Intian talouksien 
kasvaessa, tärkeimmillä tuotantoalueil
la on jatkuvaa epävakautta ja Japanin 
ydinonnettomuuden jälkeen ydinvoima
vastaisuus on lisääntynyt. IsonBritan
nian energiatavoitteissa on viisi kohtaa, 
joilla pyritään hiilidioksidipäästöjen vä
hentämisen lisäksi muihin tavoitteisiin:

• Kulutusta on vähennettävä.
• Öljyn ja hiilen käyttö on lopetettava, 

ja ensimmäisessä vaiheessa se tapah
tuu kaasun ja ydinvoiman käyttöä 
 lisäämällä.

• Uusiutuvat energiatuotannon muodot 
(tuuli, aurinko, vesi) on saatava 
 paremmin käyttöön.

• Energianjakeluinfrastruktuuria on 
parannettava.

Kontra-amiraali Neil Morisetti sekä panelistit vastaamassa kysy-
myksiin.
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• Tuotantoalueiden sekä energiansiirto
reittien vakautta on ylläpidettävä 
 kokonaisvaltaisella lähestymistavalla.

Vastaavan strategian toimeenpano 
edellyttää sekä poikkihallinnollista että 
kansainvälistä yhteistyötä. Kansain
väliset sopimukset ovat hidas ja jäykkä 
tapa toimia, joten amiraali painotti niitä 
täydentäviä alueellisia ratkaisuja. Esi
merkiksi Euroopassa tai Yhdysvallois
sa voitaisiin edetä globaaleja ratkaisuja 
nopeammin.

Amiraali Morisetti pohti alustukses
saan myös ilmastonmuutoksen vaikutusta 
asevoimien toimintaan. Hän nosti esille 
erityisesti kolme näkökulmaa. Asevoimia 
joudutaan tulevaisuudessa käyttämään 
humanitaarisen avun toimittamiseen 
luonnonkatastrofien jälkeen. Esimerk
keinä hän mainitsi asevoimien toiminnan 
Pakistanin ja Bangladeshin onnetto
muuksien jälkeen. Lisäksi ase voimia – 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa – on 
käytettävä konfliktien  ehkäisyyn epä
vakailla ja tärkeillä  alueilla. Viimeisenä 
hän totesi, että nykyaikaiset asevoimat 
ovat erittäin riippuvaisia energiasta. 

Esimerkiksi Afganistanissa kaikista 
huoltokuljetuksista puolet on poltto
ainetta. Tällaisesta riippuvuudesta on 
amiraalin mukaan päästävä eroon. Pie
netkin kehitysaskeleet – kuten aurinko
voimalla toimivat laitteet tai lämpiävät 
majoitustilat – voivat parantaa joukko
jen käytettävyyttä kaukana huollosta. 
Suuressa mittakaavassa esimerkiksi 
Yhdysvaltain asevoimilla on niin suuri 
ostovoima, että yritysten on pyrittävä 
tuomaan markkinoille energiaa säästä
viä ratkaisuja.

Loppulausuntonaan amiraali Neil 
Morisetti totesi ilmastonmuutoksen 
vaikutusten torjunnan edellyttävän 
 monikansallista yhteistyötä kansallisten 
uhkien vähentämiseksi.

Seminaariin osallistui lukuisia eri 
hallinnonalojen edustajia Suomesta sekä 
monien ulkovaltojen sotilasasiamiehiä. 
Pääpuheenvuoron sekä kahden kom
menttipuheenvuoron jälkeen yleisöllä 
oli lähes tunti aikaa sekä kommentoida 
alustajien ajatuksia että esittää lisäkysy
myksiä. 

Ilmastonmuutos ja energiaturval
lisuusseminaari oli mainio esimerkki 
Maanpuolustuskorkeakoulun poikki
tieteellisestä ja monikansallisesta lähes
tymistavasta uhkakuvien muutokseen. 

Keskustelu teemasta kävi vilkkaana jo ennen tilaisuutta.

Kontra-amiraali Neil Morisetti ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtori, kenraalimajuri Vesa Tynkkynen.

Seminaariyleisöä oli kokoontunut runsaasti seuraamaan esi-
tystä.
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Kauppamerenkulun 
suojaaminen 

Arabianmerellä 

Huhtikuun 2. päivänä 2011, lauan-
taina, kello 08.12 sain miinalaiva Poh
janmaan päällikkönä tehtävän siirtyä 

suojaamaan kauppamerenkulkua länti
selle Arabianmerelle. Käskyn antoi esi
mieheni, Euroopan unionin merellisen 
taisteluosaston 465 komentaja espan
jalainen kontraamiraali Juan Rodrí
guez. Hän painotti valmistautumista 
merirosvojen toiminnan estämiseen 

alueella. Pohjanmaa oli tulossa Dar es 
Salaamista Tansaniasta, ja se oli juuri 
päättänyt avustuskuljetuksen suojaus
tehtävän Mogadishuun Somaliaan. 

Uuden tehtävän oli määrä kestää 
huhtikuun 6. päivään saakka, minkä 
jälkeen Pohjanmaalle oli suunnitel

Teksti: Mika Raunu

Miinalaiva Pohjanmaan
kannelta

Miinalaiva Pohjanmaa saapumassa huoltokäynnille Dar es Salaamiin Tansaniassa. Pohjanmaa oli ope-
raation aikana merellä 85 prosenttia ajasta, mikä on EU:n alusten keskiarvoa enemmän. 

Miinalaiva Pohjanmaa osallistui EU:n Atalanta-operaatioon 
kolmen kuukauden ajan helmikuun alusta huhtikuun loppuun. 

Aluksen päätehtävänä oli Somaliaan suuntaavien Maailman 
elintarvikejärjestön avustuskuljetusten suojaaminen. Sen ohella 

turvattiin myös muuta laivaliikennettä Somalian rannikkovesillä ja 
Adeninlahdella. Lisäksi ennaltaehkäistiin ja torjuttiin merirosvousta. 
Operaation aikana Pohjanmaa vangitsi 18 merirosvoudesta epäiltyä.
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Mika Raunu

tu seuraava huoltokäynti Salallahiin 
 Omaniin. Taisteluosaston komentaja 
ilmoitti, että esikunta järjestää aikai
semmin pyytämäni merivalvonta
lentokoneen tukemaan Pohjanmaata. 
Tiedustelutietojen mukaan alueella 
toimi 3–5 suurta dau (engl. dhow) 
tyyppistä merirosvojen emäalusta. 
Osassa emäaluksista arveltiin olleen 
alkuperäinen miehistö merirosvojen 
panttivankeina tai ”ihmiskilpinä”. 

Miinalaiva Pohjanmaa aloitti siirty
misen kohti käskettyä toimintaaluetta, 
joka oli pintaalaltaan suurempi kuin 
Itämeri. Käskin aluksen operaatio
upseerin laatia suunnitelman tehtävän 
toteuttamiseksi. Suunnitelmassa oli 
huomioitava muun muassa kauppa
merenkulun käyttämät alueet ja reitit, 
viimeisimmät havainnot merirosvojen 
toiminnasta, merivalvontalentokonei
den käyttö, alueen valtiot rajoineen, 
sää, alueen valtavat mittasuhteet, polt
toaineen riittävyys, aluksen oma val
vontakyky ja lukuisia muita tekijöitä. 
Käskystäni olimme muutamia viikko
ja aikaisemmin laatineet tarkennetun 
suunnitelman toimenpiteistä kohdat
taessa merirosvoja, joilla on panttivan
keina alkuperäinen aluksen miehistö. 

Huhtikuun 2. ja 5. päivän välise-
nä aikana suojasimme kauppameri
liikennettä läntisellä Arabianmerellä ja 
etsimme daueilla liikkuvia merirosvoja 
yhdessä Djiboutiin sijoitetun saksalai
sen merivalvontalentokoneen kanssa. 
Sen tehtävänä oli ilmoittaa Pohjan
maalle epäilyttävistä kohteista alueel
la. Alueen mittasuhteet olivat valtavat. 
Lentokoneen toimintaaika läntisellä 
Arabianmerellä oli vain muutamia tun
teja, sillä matka Djiboutista toiminta
alueelle oli lähes 1 600 kilometriä. 
Salallahin lentokenttä Omanissa olisi 
ollut huomattavasti lähempänä, mutta 
Oman ei yhteistyöhalukkuudestaan 
huolimatta halunnut Euroopan unionin 
sotilaskoneita kentilleen. 

Adeninlahti on maailman meri
liikenteen tärkeimpiä risteysalueita. 
Kohtasimme kolmen vuorokauden 
aikana lukuisia daueja, kauppaaluksia, 
sotalaivoja ja jopa kaksi pientä purje
venettä. Yhdysvaltalainen ja puola
lainen purjevene aikoivat purjehtia 
yhdessä Adeninlahden poikki ja edel
leen Bab el Mandebin salmen kautta 
Punaisellemerelle. Keskustelin purjeh
tijoiden kanssa ja toivotin ”turvallista 

matkaa”. Kehotimme heitä olemaan 
aktiivisesti yhteydessä sekä Afrikansar
ven meriturvallisuuskeskukseen (The 
Maritime Security Centre – Horn of 
Africa, MSCHOA) että sotalaivoihin 
alueella. Riski joutua kaapatuksi val
linneen koillismonsuunin aikana oli 
suuri, sillä merenkäynti oli vähäistä ja 
merirosvoilla oli edulliset olosuhteet 
toimia kaukana rannikolta.  

Muistan miettineeni, miten paljon 
etsintää helpottaisi Pohjanmaalle 
 sijoitettu helikopteri tai nykyaikainen 
miehittämätön lennokki. Jatkoim

me etsintää ja kohtasimme useita 
kalastusta harjoittavia daueja muun 
muassa Iranista, Intiasta, Omanista 
ja Jemenistä. Yksikään niistä ei ollut 
etsimämme merirosvoutta harjoittava 
kaapattu dau, vaikka yhdennäköisyys 
oli usein huomattava. Alukset osoit
tautuivat viattomiksi kalastajiksi tai 
muiksi merenkulkijoiksi, joita kaikkia 
yhdisti haave turvallisesta merenkäy
töstä ja merirosvojen pelko. Useimmat 
heistä eivät vastanneet Pohjanmaan 
radiokutsuihin, mikä johtui olematto
masta englannin kielen osaamisesta. 
Pohjanmaalla ei ollut hindin, farsin tai 
arabian kielen tulkkeja, joten kanssa
käyminen eri merenkulkijoiden kanssa 
oli haastavaa. Alustarkastusjoukkueen 
meri sotilaat otettiin kuitenkin poik
keuksetta hyvin vastaan. Pohjanmaan 
alustarkastusjoukkueen noustessa aluk
siin ystävällismieliseen tarkastuskäyn
tiin pohdin, milloin seuraavan kerran 
suomalaiset sotilaat ovat ase kädessä 
esimerkiksi Jemenin, Iranin tai Intian 
alueella, sillä alukset ovat aina lippunsa 
mukaisen valtion aluetta. 

Kolmen vuorokauden meriliiken
teen suojaamisen, alustarkastusten ja 
etsinnän jälkeen kirjoitin espanjalaisel
le esimiehelleni hieman tuskastuneena 
lyhyen tekstin: ”AFTER PLANNED 
AND EXECUTED SSC NO JOY.  
TRANSITING WITH M SPEED TO-
WARDS EAST. EYES ARE SHARP.” 
(SSC = Surface Search, M SPEED 

Miinalaiva Pohjanmaa suojaa Afrikan unionin avustuskuljetusta 
Mogadishuun. Suojattavat laivat ovat usein huonokuntoisia ja 
hitaita, sillä vain harvat varustamot ovat halukkaita kuljetta-
maan rahtia vaaralliseen Somaliaan. Yhtään EU:n suojaamaan 
avustuskuljetusta ei ole kaapattu sen jälkeen kun operaatio 
aloitettiin vuonna 2008. 
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= suurin nopeus.) Emme saksalaisen 
 merivalvontalentokoneen kanssa löytä
neet tuntomerkkeihin sopivia merirosvo
jen daueja. Sen voi nähdä myönteisenä 
merkkinä Pohjanmaan lähialueen rau
hallisesta kauppamerenkulusta – ainakin 
muutaman vuorokauden aikana.

Mitä me Omanissa 
tehdään? Jatketaan 

suojaamista  
ja etsintää!

Huhtikuun 4. päivän, maanantain, 
iltana käskin aluksen ensimmäisen 
 upseerin ja operaatioupseerin hyttii
ni. Kerroin heille suunnitelmastani 
ilmoittaa taisteluosaston komentajalle 
halustani jatkaa merellä 1–2 vuorokaut
ta suunniteltua pidempään eli lykätä 
käskettyä Salallahin huoltokäyntiä. 
Yhteistyö merivalvontalentokoneiden 
kanssa sujui hyvin, eikä huoltokäyntiin 
ollut välitöntä tarvetta. Keskusteltuam
me aiheesta päädyin esittämään asiaa 
edelleen taisteluosaston komentajalle. 
Myöhemmin esitykseni muuttui EU:n 
taisteluosasto 465:n komentajan käskyk
si, ja samalla alukselle sateli esikunnan 
kiitoksia ”ammattimaisesta ja tehtävä
keskeisestä aloitteellisuudestamme”, 
sillä tietääkseni vain saksalaiset ovat 
aikaisemmin pyytäneet olla merellä 
suunniteltua pidempään. 

Huhtikuun 5. päivänä, tiistaina, 
kello 08.12 Pohjanmaa sai taistelu
osaston komentajalta uuden tehtävän. 
Tuntia aikaisemmin oli noin 200 me
ripeninkulman päässä Omanin ranni
kolla Singaporen lipun alla purjehtiva 
kauppaalus Pacific Opal joutunut me
rirosvojen hyökkäyksen kohteeksi. 
Alusta oli  lähestynyt kaksi nopeaa skif
fiä, joista sitä oli ammuttu. Lähimpänä 
taisteluosaston aluksista Pohjanmaa 
sai tehtäväkseen siirtyä alueelle paras
ta mahdollista nopeutta käyttäen, etsiä 
merirosvot, ”TO INVESTIGATE” ja 
tarvittaessa estää merirosvojen toiminta.  

Saimme Pacific Opalilla olleen 
turvaryhmän raportin valokuvineen 
hyökkäyksestä. Raportin teksti oli kuin 
sotilasraportista, joten ei ollut vaikea 
arvata turvamiesten olevan ammatti
sotilaita, jotka ovat vaihtaneet tunkkaiset 
parakit tai keinuvat sotalaivat paremmin 
palkattuihin siviilihommiin kauppa
alusten turvamiehinä. Vastaanotimme 

Miinalaiva Pohjanmaan avustaa 3 kuukautta merirosvojen hallussa 
ollutta kalastusalus Golden Wavea Somalian itärannikolla. Aluksessa 
oli 39 kenialaista, 2 kiinalaista ja 2 eteläkorealaista henkilöä. Aluksen 
henkilöstöllä ei ollut juomavettä eikä ruokaa. Aluksen polttoaine ei olisi 
riittänyt ilman annettua täydennystä lähimpään satamaan Keniaan. 
Myöhemmin Pohjanmaa avusti Kenian poliisia tapauksen tutkinnassa. 

Golden Waven miehistö tarvitsi myös lääkintäapua.
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taisteluosaston esikunnalta viimeisim
mät havainnot daun  liiketekijöistä.  
Laadimme niiden perusteella arvion 
pienen jemeniläistyyppisen daun sijain
nista ja etsintäalueesta. Pohjanmaalla oli 
etsintäalueelle noin 20 tunnin matka, 
joka on lähes sama kuin matka Helsin
gistä Saksaan. 

Saavuttuamme alueelle aloitimme 
suunnitelmamme mukaisen etsinnän. 
Oli säkkipimeä, sillä kuu oli pienim
millään. Tutkanäytöllä ei ollut yhtään 
maalikaikua. 

Jatkoimme etsintää viuhkan muotoi
sella alueella läpi yön. Olin aikaisemmin 
pyytänyt taisteluosaston esikuntaa jär
jestämään toisen merivalvontakoneen 
tukemaan Pohjanmaata saksalaisen 
koneen poistuttua. Yhdysvaltalainen 
merivalvontalentokone, joka lensi 
 alueelle Bahrainista Persianlahdelta, 
tuki Pohjanmaata. 

Keskipäivällä lentokone ilmoitti 
Pohjanmaalle dausta, jonka nopeus ja 
tuntomerkit sopivat etsimäämme koh
teeseen. Merivalvontalentokone raportoi 
sen hinaavan kahta skiffiä, joiden tunto
merkit vastasivat MV Pacific Opalin tur
varyhmän raportissa kuvattuja  veneitä.  
Kohde oli täysin päinvastaisessa pai
kassa kuin etsintäalueemme. Matkaa 
daun oletettuun paikkaan oli vain noin  
10 tuntia, joten arvioin mahdollisuu

temme paremmiksi kuin vuorokaut
ta aikaisemmin. Muistan pohtineeni, 
miten hienosti yhteistyö tuntemattoman 
 tuhansien kilometrien päästä saapuneen 
lentokoneen kanssa toimi.

Iltapäivän lopulla vastaanotim
me uuden havainnon dausta, joka oli 
Pohjanmaasta enää noin 7 tunnin etäi
syydellä. Laadimme yhdessä operaa
tioupseerin kanssa etsintäsuunnitelman, 
ja käskin keskusvahtipäälliköille välittö
mät toimenpiteet aluksella. Jatkoimme 
suurimmalla mahdollisella nopeudella 
kohti daun oletettua paikkaa. Meillä oli 
syytä olla tyytyväisiä aluksen Wärtsi
län dieselkoneiden taloudellisuuteen. 
Polttoaineen riittävyydestä takaisin 
Salallahiin Omaniin ei tarvinnut olla 
huolissaan. 

Epäiltyjen merirosvojen 
kiinniotto Arabianmerellä

Huhtikuun 5. päivänä kello 19.30 
menin tilannekatsauksen jälkeen hyttiini 
lepäämään, sillä edessä saattoi olla pitkä 
yö. Pohjanmaa kulki avomerellä pimen
nettynä ilman kulkuvaloja, sillä halusin 
säilyttää yllätyksen puolellamme. Noin 
kello 22.30 havahduin puhelimen soit
toon. Vahdissa oleva keskusvahtipääl
likkö ilmoitti tutkalla näkyvän kaksi 
kohdetta. Taistelukeskuksen 52 tuuman 

näytöllä oli kaksi pientä tutkakaikua. 
Toinen oli Pohjanmaan itäpuolella kul
kemassa kohti Intiaa ja toinen länsipuo
lella matkalla kohti länttä. Oli jälleen 
pienen, mutta merkittävän päätöksen
teon hetki: kumpaa kohdetta lähtisimme 
tarkastamaan? Molempien kohteiden 
tarkastamisessa on aina riskinä, ettei 
enää löydä sitä toista. Valitsin länteen 
kulkevan kohteen, sillä sen nopeus ja 
tutkakaiun koko vastasivat enemmän 
etsimäämme ”pientä jemeniläistyyppis
tä dauta” kuin itään matkaavan kohde. 
Aloitimme kohteen lähestymisen sen 
peräsektorista.

Hiukan ennen puoltayötä lämpö
kameran näytölle tarkentui kuva pie
nestä jemeniläistyyppisestä dausta, joka 
hinasi kahta skiffiä. Taistelu keskuksessa 
tunnelma sähköistyi. Käskin vahdissa 
ollutta keskusvahtipäällikköä ilmoitta
maan kohteen löytämisestä sekä tais
teluosaston esikuntaan että Suomeen 
Merivoimien esikuntaan. Samalla 
käskin operaation alussa nimeämäni 
operatiivisen suunnitteluryhmän aluk
sen osastonjohtokeskukseen – muuttu
nut tilanne tai uusi tehtävä, ”tärkeimmät 
alaiset kokoon”  periaatetta noudattaen. 

Osastonjohtokeskuksessa kertasim
me vallitsevan tilanteen ja pohdimme 
ties monennenko kerran eri toimin
tavaihtoehtoja. Suurimpina haastei

Miinalaiva Pohjanmaa tarkastaa Arabianmerellä kalastavaa pientä dauta. Jemeniläiset kalastajat pelkäsi-
vät merirosvoja muiden merenkulkijoiden tapaan. Pohjanmaan teki operaatiossa yli 20 alustarkastusta.
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na olivat daulla mahdollisesti olevat 
panttivangit ja pimeys. Emme saaneet 
ajautua tilanteeseen, jossa panttivankien 
henki olisi uhattuna. Huolimatta siitä, 
että Pohjanmaalla ja sen alustarkas
tusjoukkueella oli ylivertainen pimeä
toimintakyky merirosvoihin verrattuna, 
pimeällä toimimiseen liittyi huomattavia 
riskejä. Silti yllätyksen hyödyntäminen 
kiehtoi. Puolilta öin olimme käyneet läpi 
eri vaihtoehdot, riskit ja mahdollisuudet. 
Päädyin ratkaisuun, joka oli mielestäni 
yllätyksellinen, yksinkertainen, varma, 
taloudellinen ja turvallinen. Päätin 
 lähestyä dauta auringon noustessa seu
raavana aamuna. 

Huhtikuun 6. päivän aamuna, 
keskiviikkona, kello 05.15 pidin lyhyen 
puhuttelun tykki ja alustarkastus
joukkueelleni. Pitkiin puhutteluihin ei 
ollut tarvetta, mutta korostin turvalli
suutta ja riskien ottamisen välttämistä. 
Ilmeet olivat vakavia, sillä mahdolliset 
ihmiskilvet, merirosvojen herkät lii
paisinsormet ja tilanteen mahdollisuus 
muuttua nopeastikin aiheuttivat epävar
muutta. 

Kello 05.37, auringon noustua 
horisontista, kohotimme aluksen val
miuden ja laskimme veneet lähestymis
tä varten valmiiksi. Taistelukeskukseen 
tuli rauhallisia ja rutiininomaisia ilmoi
tuksia: ”lääkintä valmis”, ”suojapalvelu 
valmis”, ”tarkastusjoukkue valmis” ja 
niin edelleen. 

Epäiltyjen merirosvojen hallusta tavattuja aseita. Suurimman 
osan aseista, ampumatarvikkeista, muista merirosvouteen 
käytettävistä välineistä ja henkilöllisyyspapereista epäillyt 
hävittivät muutamia minuutteja ennen kiinniottoaan. 

Epäiltyjen merirosvojen käyttämä dau (engl. dhow), joka edustaa perinteistä arabialaista laivanrakennustyy-
liä. Daut ovat 15–40 metriä pitkiä, puurakenteisia aluksia, ja ne ovat tarkoitettuja rahdin kuljettamiseen tai 
kalastukseen. Epäiltyjen hallussa olleessa aluksessa oli noin 1 000 kiloa pilaantunutta kalaa, joka muodosti 
oman ”pikantin lisänsä” aluksen tutkimiseen. 
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Noin tuntia myöhemmin dau, kaksi 
skiffiä ja 18 epäiltyä merirosvoa olivat 
hallinnassamme. Epäiltyjen daun 
 pysäyttäminen ja siihen nousu sujuivat 
erinomaisesti. Aluksen henkilöstö toimi 
hienosti. Jokainen merisotilas vaikutti 
osaavan tehtävänsä, ja tilanne eteni vain 
muutamalla lyhyellä käskyllä. Edessä 
oli epäiltyjen siirto Pohjanmaalle, 
vaativat kuulemiset ja muiden jatko
toimenpiteiden selvittäminen. Muistan 
miettineeni, että epäiltyjen kiinniotto 
ei ole käsketyn tehtävän päätös vaan 
 pikemminkin uuden haastavan tilanteen 
lähtölaukaus. 

Havaintoja Atalanta-
operaatiosta

Atalantaoperaatio on erilainen krii
sinhallintaoperaatio kuin mihin Suomi 
on aikaisemmin osallistunut. Se on 
 Euroopan unionin ensimmäinen me
rioperaatio, ja se on onnistunut tehtä
vissään hyvin – samaa sen sijaan ei voi 
sanoa kaikista maailmalla meneillään 
olevista kriisinhallintaoperaatioista. 

Johtamisen näkökannalta toimiminen 
Atalantaoperaation kaltaisessa meri
operaatiossa on haastavaa. Operaation 
perusteella johtamisesta voidaan tehdä 
joitakin havaintoja.

Meri yhdistää – meri ei koskaan 
erota. Valtiot ovat riippuvaisia toimi
vista meriyhteyksistä osana maailman
kauppaa ja sen logistisia ketjuja. Intressi 
vapaista ja turvatuista meriyhteyksistä 
on valtioita yhdistävä. Tämän takia EU, 
Nato, Yhdysvaltojen johtama koalitio 
CMF ja lukuisat yksittäiset valtiot, kuten 
esimerkiksi Intia, Venäjä, Kiina, Etelä
Korea, Japani, Iran ja Malesia ovat sota
laivojen ja merivalvontalentokoneiden 
avulla suojaamassa kauppamerenkulkua 
Intian valtamerellä ja Adeninlahdella. 
Vuoropuhelu ja tiedonvaihto runsas
lukuisten toimijoiden välillä ovat kes
keisessä asemassa. 

Atalanta-operaatio on meri-
strategisen ajattelun ytimessä. 
Operaation päätehtävänä on turvata me
renkäyttö kaikille merenkulkijoille, olipa 
sitten kyseessä hajonneeseen Somalian 
valtioon menevät avustus kuljetukset 

tai muu Intian valtamerellä tai Adenin
lahdella kulkeva kauppa meriliikenne. 
Turvallinen merenkäyttö on edellytys 
maailman logistiikalle ja valtioiden 
 väliselle kaupalle. 

Merivoiman tehtävien kannalta 
operaatio on meristrategian kes-
kiössä. Atalantaoperaatio on yhdis
telmä sotilaallis ja poliisitoimintaa 
sekä diplomatiaa. Kyseessä on osoitus 
Euroopan unionin yhteisen ulko ja tur
vallisuuspolitiikan soveltamisesta käy
täntöön. Samalla ”pieni pala Suomea” 
vierailee eri valtioissa. Operaatiossa on 
tarkoituksena ”hyvän merellisen järjes
tyksen ylläpitäminen” eli yhdistelmä 
 poliisi ja sotilasoperaatiota merellä. 

Merirosvouksen vaikutukset ovat 
merkittäviä. Vaikka Somalian rannikol
ta lähtöisin oleva merirosvous on maan
tieteellisesti kaukana, sen vaikutukset 
ulottuvat Suomeenkin. Esimerkiksi 
jokaisesta alueen läpi kuljetetusta kon
tista (1 TEU tai 2 TEU) maksetaan niin 
sanottua Adenlisää, joka on suuruudel
taan 50–150 Yhdysvaltain dollaria. Kun 
yhdessä kauppaaluksessa voi olla jopa 

Taisteluosaston komentajan käskystä tuhosimme epäiltyjen hallussa olleen daun. Alus oli huonokun-
toinen, ja sen jättäminen ajelehtimaan olisi aiheuttanut vaaraa merenkulkijoille. Ennen tuhoamista 
polttoainetankit tyhjennettiin ja muu ympäristölle vaarallinen materiaali poistettiin.
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14 000 konttia, merirosvouden aiheut
tamat kustannukset ovat rahdin muihin 
kustannuksiin verrattuna merkittävät. 
Ne näkyvät kaikkien eurooppalaisten 
kuluttajien, myös suomalaisten, tuot
teista maksamissa hinnoissa. 

Merellinen kriisinhallinta-
operaatio korostaa juridiikkaa ja 
toiminta-alueen tuntemusta. Miina
laiva Pohjanmaa toimi operaation 
aikana laajalla alueella, joka ulottui 
etelästä  Tansanian rannikolta aina 
Punaisellemerelle johtavaan Bab el 
Mandebin salmeen ja idässä Omanin 
rannikolle. Alueella on useita erilaisia 
valtioita,  poliittisia toimijoita, konflik
teja, terveys riskejä, kulttuureja, kieliä, 
uskontoja, uhkia ja riskejä. Merellinen 
kriisinhallintaoperaatio eroaa maa
operaatiosta, jossa tyypillisesti toimi
taan yhden maakunnan, kaupungin 
tai valtion alueella. Merellä toimitaan 
joko kansainvälisellä merialueella tai 
lukuisien eri valtioiden aluevesillä. 
 Jokaisesta valtiosta on tunnettava juuri 
siihen liittyvät toimivaltuudet, kulttuuri, 
uhkat, tilanne ja valtion suhtautuminen 
merirosvouksen vastaiseen operaatioon 
alueella. Kyseessä on mittava osaamisen 
ja tilannetietoisuuden haaste. 

Logistiikka eli aluksen huol-

taminen Afrikassa on haastavaa. 
 Kansallinen tukiosa, jonka tehtävän oli 
miinalaiva Pohjanmaan huollon ja muun 
tuen toteuttaminen, oli Pohjanmaan toi
minnan tärkein tukija. Lopputulos oli 
onnistunut. Kansallisen tukiosa hyödyn
si kotimaan, norjalaisen alushuolitsijan 
ja EU:n Djiboutissa toimivan huolto
organisaation tukea. Miinalaiva Poh
janmaan ei tarvinnut kertaakaan lykätä 
sille käskettyjen tehtävien toteuttamista 
teknisen vian tai täydennysten viivästy
misen takia. 

Johtamisjärjestelmien on oltava 
yhteensopivia. Käytännössä kaikki 
Atalantaoperaation johtamisyhteydet 
perustuvat satelliittiyhteyksien hyö
dyntämiseen. Järjestelmien salauksis
sa ja standardeissa noudatetaan Naton 
standardeja, menetelmiä ja periaatteita. 
Kaikkia niitä ei ole luovutettu Suomen 
kaltaisille rauhankumppanuusvaltioille, 
jolloin johtamisyhteyksien toteuttami
nen ja varmentaminen merellä on hyvin 
haastavaa. Johtamisjärjestelmät ovat 
yksi osoitus EU:n sotilaallisen ulottu
vuuden valmiudesta ja sen käytännön 
puutteista. 

Lyhyt operaatio on hallinnollisesti 
haastava. Miinalaiva Pohjanmaa kuului 
EU:n taisteluosastoon 465 kolmen 

 kuukauden ajan: 1.2.–30.4.2011. Suo
malainen kriisinhallintajoukko Intian 
valtamerellä perustettiin 1. tammikuuta, 
ja se päätti toimintansa 15. kesäkuuta. 
Käytännössä sama henkilöstö perusti 
kriisinhallintajoukon, toteutti operaa
tiovaiheen ja purki operaation koti
maassa. Operaation koko elinkaaren 
toteuttaminen 6 kuukauden aikana on 
mittava urakka. 

Palvelus sotalaivalla on raskas-
ta. Pitkä merioperaatio, vaativat olo
suhteet ja jatkuva valmiuden ylläpito 
tekevät palveluksesta taistelualuksella 
raskasta huolimatta siitä, että aluksel
la toimitaan kolmessa vahdissa. Poh
janmaalla palvelleet rauhanturvaajat, 
joilla ei ollut aikaisempia kokemuksia 
merivoimien taistelualuksilta, olivat 
 yllättyneitä laivapalveluksen raskaudes
ta ja vuorokaudessa tehtyjen työtuntien 
määrästä. Samalla monet aikaisemmin 
maa operaatioissa palvelleet korostivat 
eri operaatiotyyppien lähtökohtaisia 
eroja ja vaikeutta verrata niitä toisiinsa. 

Epäiltyjen kiinnioton 
jälkipyykkiä

Kun miinalaiva Pohjanmaa huhtikuun 
6. päivän aamuna otti operaation 

Miinalaiva Pohjanmaa ja alustarkastusjoukkue harjoittelemassa Adeninlahdella. 
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toimi valtuuksien mukaisesti kiinni 18 
merirosvoudesta epäiltyä 15 vuoro
kauden ajaksi, oli Somalian rannikolla 
 samanaikaisesti kaapattuina 27 kauppa
alusta ja 567 miehistön jäsentä. Heidän 
keskimääräinen panttivankeusaikansa 
oli noin 3 kuukautta. Tehdessäni aluk
sen päällikkönä kiinniottopäätöksen 
tiesin tilanteeseen liittyvät haasteet. 
Kiinniottotilanteessa vastuu meri
rosvojen syytteeseen asettamisesta 
siirtyi merisotilailta poliittiselle tasolle 
eli valtioille. Poikkeuksellisen vahvasta 
näytöstä ja Euroopan unionin mittavis
ta ponnisteluista huolimatta yksikään 
valtio ei ollut halukas vastaanottamaan 
18 kiinniotettua, joten heidät vapau
tettiin huhtikuun 21. päivänä auringon 
noustessa. Kansainvälisellä yhteisöllä 
on vielä paljon tekemistä, että merellä 
vakavista rikoksesta epäillyt saatai
siin systemaattisemmin vastaamaan 
teoistaan oikeuteen. Jos rikollisuuden 
lopettaminen maalta on haastavaa, 
ei sen loppuminen merelläkään ole 
sen realistisempaa. Merirosvoutta on 
aina ollut, ja tämän hetken arvioiden 
mukaan sitä on jatkossakin esimerkiksi 
Intian valtamerellä, Aasiassa ja Afrikan 
länsirannikolla.  

Merirosvous kohdistuu aina siviilei

hin ja se on vakava uhka laivojen mie
histöille, vapaalle merenkäytölle sekä 
maailmankaupalle. Julkisuudessa meri
rosvoista on luotu mielikuva, jossa heitä 
verrataan nykypäivän Robin  Hoodeihin. 
Todellisuudessa merirosvous on julmaa 
ja brutaalia rikollisuutta. Toisin kuin 
tavalliset murtovarkaat, merirosvot 
ottavat alusten miehistöt kuukausien 
panttivankeuteen ja vapauttavat heidät 
miljoonien eurojen lunnaita vastaan. 
Somalian tilannetta lunnasrahat eivät 
ainakaan vakauta. 

Miinalaiva Pohjanmaan toiminta 
Atalantaoperaatiossa oli menestys. Alus 
toimi teknisesti erinomaisesti, kulkihan 
se operaation aikana pidemmän matkan 
kuin on meripeninkulmia maapallon 
ympäri. Suomen lippulaiva oli merellä 
85 prosenttia ajasta, jonka se oli alistet
tuna taisteluosasto 465:lle. Se suojasi 
Somaliaan kulkevia avustuskuljetuksia 
21 vuorokautta ja muuta meriliikennet
tä 44 vuorokautta Intian valtamerellä 
ja Adeninlahdella. Pohjanmaa suojasi 
neljää avustuslaivaa Mogadishuun, 
teki 22 ystävällismielistä alustarkas
tusta (friendly approach) ja kaksi vaa
tivampaa alustarkastusta (boarding). 
Lisäksi Pohjanmaa muun muassa avusti 
kalastusalus Golden Wavea ja Kenian 

 viranomaisia monimutkaisen tapauksen 
tutkinnassa. EteläKorean valtio lähetti 
Suomelle viralliset kiitokset miina laiva 
Pohjanmaan toiminnasta vaativassa 
 tilanteessa.  Lisäksi Pohjanmaa suoritti 
erillistehtäviä Somalian rannikolla. 

Miinalaiva Pohjanmaan menestys 
Euroopan unionin Atalantaoperaatiossa 
oli erinomainen osoitus sekä suomalai
sen miinalaivan soveltuvuudesta vaa
tivaan kriisinhallintaoperaatioon että 
henkilöstön osaamisesta sellaisessa 
operaatiossa. Samalla aluksen saama 
positiivinen näkyvyys Suomessa, Afri
kassa ja EU:ssa on osoitus siitä, miten 
kustannustehokasta ja joustavaa on osal
listuminen merelliseen kriisinhallintaan 
sotalaivalla. Se on varmasti yksinkertai
sin, joustavin ja edullisin tapa osallistua 
kansainväliseen kriisinhallintaan. 

Komentajakapteeni Mika Raunu pal-
velee miinalaiva Pohjanmaan päällikkö-
nä. Hän palveli miinalaiva Pohjanmaan 
päällikkönä ja SKJI:n (Suomalainen 
kriisin hallintajoukko Intian valtamerellä) 
komentajana keväällä 2011.  

Säännöllinen harjoittelu on keskeistä suorituskyvyn ylläpitämiseksi pitkän merioperaation aikana. 
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Turvallisuuspolitiikka 
rakentuu arvoille

Turvallisuuspolitiikkaa ei pidä nähdä 
vain uhkien arviointina ja uhkiin vastaa
misena. Juuret ovat paljon syvemmäl
lä. Turvallisuuspolitiikan juuret ovat 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen 
arvoissa. Luotettava ja suomalaisten 
tukema turvallisuuspolitiikka rakentuu 
arvoille, eli asioille, joita yhteisesti pi
dämme suomalaisessa yhteiskunnassa 
toivottavina ja puolustamisen arvoi
sina. Parhainta turvallisuus politiikkaa 
onkin vahvalle arvopohjalle rakentu
nut hyvä yhteiskuntapolitiikka, johon 
turvallisuus politiikka yhtenä osana 
kuuluu. Reilulta ja yhteiseltä tuntuvaa 
yhteiskuntaa – ja sen turvallisuus
politiikkaa – halutaan puolustaa, eikä 
ihmisiä tarvitse siihen pakottaa. 

Turvallisuuspolitiikka ja yhteiskun
nan arvot kulkevat käsi kädessä, niin 
hyvässä kuin pahassa. Ilman vahvaa 
yhteiskunnallista arvoperustaa ei ole 
vahvaa turvallisuuspolitiikkaa. Kyse 
on siitä, millaisen pelifilosofian päälle 
Suomijuokkueen turvallisuuspoliitti
nen pelitapa – itse asiassa koko suo
malainen yhteiskunta – rakennetaan. 
Turvallisuuspolitiikkamme voidaankin 
määritellä yhteiskunnassa arvokkaik
si koettujen asiantilojen toteutumisen 

 palveluksi. Turvallisuuspolitiikka ei ole 
arvo itsessään, vaan se palvelee ja huo
lehtii yhteisten arvojen toteutumisesta 
sekä turvaamisesta yhteiskunnassa.

Yhteisten arvojen puntarointi 
tulee sisällyttää olennaiseksi osaksi 
turvallisuuspolitiikan ylläpitoa ja sen 
kehittämistä. Turvallisuuspolitiikan 
jatkuva arvokeskustelu on oikeastaan 
välttämättömyys. Vahva arvopohja on 
turvallisuuspolitiikalle valtaisa voima
vara, ja toisaalta se antaa oikeutuksen 
turvallisuuspolitiikan käytännön toi
mien toteuttamiselle. Kestävän arvo
pohjan merkitys korostuu entisestään 
laajan turvallisuuden korostamisen ai
kakaudella, sillä kaikkien uhka kuvien 
taistelurintamilla sodankäynnin arvo
pohjaisuus voimistuu. Turvallisuus
politiikan moraalisen kunnon on oltava 
korkealla.

Arvojen kansalaiskasvatus

Eettisen ajattelun merkitys korostuu 
nykyyhteiskunnassamme. Meidän 
pitää ymmärtää, mikä on oikein ja 
mikä väärin. Tämänkaltaista arvo
keskustelua käydään tällä hetkellä 
aivan liian vähän. 

Turvallisuuspolitiikka on uskot
tava, kun se kykenee muuttumaan 
ajan hengen mukaisesti, vaikka arvo

lataukset säilyisivätkin jossain määrin 
muuttumattomina. Turvallisuuspoli
tiikan tulee seurata yhteiskunnallisia 
arvoja, tai muuten turvallisuuspolitii
kalla ei ole tukenaan puolustustahtois
ta ja yhtenäistä kansaa. Sen, millaisia 
edistettävät arvot ovat ja mille turval
lisuuspolitiikka rakentuu, määrittää 
suomalainen yhteiskunta.

Nyt on aika painottaa ”arvojen kan
salaiskasvatusta”. Kyse ei ole yhteisiin 
arvoihin pakottamisesta. Päinvastoin. 
Turvallisuuspoliittisesta avoimes
ta arvokeskustelusta on mahdollista 
synnyttää todellista toimintakykyä ja 
oikeutusta, joiden pohjalta turvallisuus
politiikkaa voidaan rakentaa pitkäjän
teisesti. Keskusteluun tulee kannustaa 
ja arvokeskustelu nostaa turvallisuus
politiikassa aivan uudenlaisen huo mion 
kohteeksi. Tällöin me suomalaiset 
ymmärrämme paremmin, minkälaista 
yhteiskuntaa olemme puolustamassa ja 
miksi. Vahvalla arvopohjalla lepäävä 
turvallisuuspolitiikka kestää kriittisen

Arvot ovat menestyksekkään turvallisuuspolitiikan 
elinehto. Arvokeskustelun aika ei ole ohi, vaikka 
välillä kuulee toisin väitettävän. Päinvastoin, juuri 

nyt puolustusvoimia uudistettaessa on hyvin 
tärkeää arvottaa turvallisuuspolitiikkaa – ja samalla 

suomalaista yhteiskuntaa. Tärkeää on myös tiedostaa 
turvallisuuspolitiikan ykköskenttä, jonka perustalta 
uutta turvallisuuspoliittista pelitapaa tulisi rakentaa.

Teksti: Jarno Limnéll

Turvallisuuspolitiikan 
arvot ja ykköskenttä

Jarno Limnéll
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kin arvioinnin. Arvokeskustelun voisi 
esimerkiksi aloittaa pohdinnalla siitä, 
mitä hallitusmuodon velvoite ”Jokai
nen Suomen kansalainen on velvol
linen olemaan osallisena isänmaan 
puolustuksessa tai sitä avustamaan.” 
tämän päivän suomalaisessa yhteiskun
nassa ja turvallisuuspolitiikassa tarkoit
taa. Mitä haluamme sen tarkoittavan?

Ketä ja  
mitä arvostamme?

Turvallisuuspolitiikkaa on hyödyllistä 
viedä entistä enemmän ihmiskeskei
sempään suuntaan. Kun tavoitteena 
on turvallinen Suomi ja turvaamisen 
eri keinojen tärkeyden ymmärtäminen, 
huomiota on välttämätöntä kohdis
taa nykyistä enemmän yksilötasolle. 
Pelkkä keskusteluun kannustaminen 
ei kuitenkaan riitä. Turvallisuuden 
politiikka tarvitsee tuekseen eettistä 
ja elämäntaidollista kasvatusta, jota 
ei suomalaisista opetussuunnitelmista 
löydy. Esimerkiksi perusopetuksesta 
puuttuu tämän päivän kokonaisvaltai
seen turvallisuuteen tähtäävä kasvatus. 
Nykyisellään turvallisuuskasvatus 

tarkoittaa kapeaalaisesti varautumis
ta  onnettomuustilanteisiin, järjestys
sääntöjä ja muita kurinpidollisia toimia 
 oppimisrauhan turvaamiseksi. Suo
mesta on mahdollista rakentaa turval
lisempi maa vain, jos yhteiskunnalliset 
arvot ja eettisyys ovat luonnollinen osa 
meidän jokaisen arkipäivää.

Mistään yhteiskunnan militarisoi
misesta ei ole kyse, päinvastoin. Tur
vallisuuden kasvatuksessa – vauvasta 
vaariin – tulee tähdätä vastuulliseen 
ihmisyyteen. Hyvillä varautumis
suunnitelmilla ei ole merkitystä, jos 
emme niitä arvosta. Turvallisuus
politiikkamme nojaa viime kädessä 
siihen, että osaamme arvostaa niin 
omaa kuin toistenkin turvallisuutta ja 
kykenemme osaltamme luomaan tur
vallisuutta eettisesti kestävällä  tavalla. 
Kaikissa tilanteissa. Hyväkään turvalli
suuspolitiikka ei jalkaudu arkeen ilman 
yhteisvastuullisuutta ja yhteisöllisyyt
tä. Turvallisuuspolitiikan menestys 
mitataan turvallisuustahtoisten ja 
vastuullisten suomalaisten määrällä. 
Toivottavasti heitä on Suomessa tule
vaisuudessakin suuri joukko.

Ykköskentän viisi pelaajaa

Turvallisuuspolitiikan perusasioi
den sekä tavoitetilojen esillenosta
minen on oleellinen osa käytävää 
arvo keskustelua. Jääkiekkohengen 
mukaisesti nostan seuraavaksi esille 
omasta mielestäni Suomen turvalli
suuspolitiikan ykköskentällisen viisi 
tärkeintä pelaajaa, jotka olisi pidet
tävä mielessä muodostettaessa uutta 
turvallisuus poliittista pelitapaa, siis 
turvallisuuspoliitista toimintalinjaa.

Suunnannäyttäjä. Meidän pitää 
olla ylpeitä niin suomalaisuudestamme 
kuin menneisyydestämmekin. Niissä 
on monia ylpeyden aiheita. Tämän 
päivän turvallisuuspolitiikassa kat
somme kuitenkin liiaksi taaksepäin. 
Suunnan pitää muuttua. Pitää katsoa 
eteenpäin. Erinomaisen elämänohjeen 
sanoin: ”Jos haluat tuntea menneen, 
katso nykyisiä olosuhteitasi. Jos haluat 
tuntea tulevaisuuden, katso nykyisiä 
tekojasi.” Meillä on kaikki mahdolli
suudet toimia turvallisuuspoliittisena 
suunnannäyttäjänä muulle maailmalle 
– lähes kaikilla turvallisuuspolitiikan 
osaalueilla. Meillä on siihen riittävästi 

”Meidän aina kyettävä itse vastamaan turvallisuudestamme.”
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kykyä, kekseliäisyyttä ja ennen kaik
kea osaamista, kunhan keskitymme 
nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Tur
vallisuudesta voi tulla tärkein vien
tituotteemme: meillä on edellytykset 
luoda niin kansainvälisille kentille kuin 
sisäiseen turvallisuuteenkin poikkeuk
sellisen toimivia ratkaisuja, ja meillä 
on mahdollisuus tulla maailman sekä 
turvallisimmaksi että turvallisuus
politiikaltaan tasaarvoisimmaksi 
maaksi. Suomen turvallisuuspolitiikan 
pitää profiloitua suunnannäyttäjäksi, 
ja samalla tulee luopua liiallisesta 
vaatimattomuuden ja sivustakatsojan 
roolista. Suunnannäyttäminen edel
lyttää uudenlaista ajattelua – se vaatii 
ennakkoluulottomuutta sekä uusien 
työ kalujen luomista turvallisuus
poliittiseen työkalupakkiin.

Painopiste. Mukavinta olisi tehdä 
kaikkea ja olla kaikessa hyvä. Vain 
 todelliset monilahjakkuudet voivat 
pelata usean eri pallopelin maajouk
kueessa, soittaa viulua huippuorkeste
rissa ja kirjoittaa samanaikaisesti kahta 
väitöskirjaa. Turvallisuuspolitiikassa 
ei edes maailman voimakkain valtio 
pysty olemaan kaikessa hyvä. On 
luotava painopisteet – ja panostettava 
tosissaan niihin. Turvallisuuspolitiik

kamme  tarvitsee nykyistä selkeämmät 
painopisteet. Nykyinen linja painottaa 
kaikessa mukana olemista ja kaiken te
kemistä, mutta samanaikaisesti emme 
ole vahvoja juuri missään. Siihen yhdis
tyy vahvasti hyvin laajaksi kasvaneen 
turvallisuuspolitiikan problematiikka. 
Totta kai pyrimme  ennaltaehkäisevään 
toimintaan ja kaikkiin tämän päivän 
uhkakuviin tulee ottaa kantaa, mutta 
emme yksinkertaisesti voi olla vahvo
ja kaikessa. On tehtävä valintoja. Tar
vitaan selkeitä painopisteitä. Silloin 
olemme vahvoja.

Tehtävä. Turvallisuuspolitiikkam
me perustehtävä on kaikissa tilanteissa 
pidettävä kirkkaana mielessä. Itselleni 
tehtävä tarkoittaa ensisijaisesti Suomen 
ja suomalaisten turvallisuudesta huo
lehtimista. Tehtävän tulee ohjata tur
vallisuuspolitiikkaamme kaikissa 
tilanteissa. Nyt perustehtävä unohde
taan liian helposti, tai ainakaan se ei ole 
riittävän kirkkaana mielessä – eikä sitä 
viestitä riittävän selkeästi suomalaisil
le. Tehtävä ei tarkoita sitä, että suoma
laista turvallisuuspolitiikkaa tehtäisiin 
vain Suomessa ja suomalaisille. Se ei 
tämän päivän maailmassa olisi mah
dollistakaan, mikä on syyskuun 11. 
päivän 2001 jälkeen tullut  entistäkin 

selkeämmäksi. Harteillamme on mit
tava määrä kansainvälistä vastuuta. 
Suomen ja suomalaisten turvallisuuden 
edistämisen tulee kuitenkin olla asia, 
josta turvallisuuspolitiikassa ei tingitä. 
Tehtävän kirkkaana mielessä pitämi
seen kuuluu myös se, että kykenemme 
kaikissa tilanteissa huolehtimaan itse 
omasta turvallisuudestamme. Teimme 
minkälaisia turvallisuuspoliittisia rat
kaisuja tahansa tai olisi meillä kuinka 
suuri määrä ulkomaisia ystäviä hyvän
sä, on meidän aina kyettävä itse vasta
maan turvallisuudestamme.

Joustavuus. Turvallisuuspoliittisen 
pelitavan pitää olla joustava. Turval
lisuuspolitiikalle on luotava sellainen 
ennen kaikkea käytännön toimintojen 
sisältö, että pelitapaa voi tarpeen tullen 
joustavasti muuttaa – vaikka pelaajia 
ei vaihtaisikaan. Joustavuus on tämän 
päivän turvallisuuspolitiikan tärkeim
piä asioita. Pitää olla jatkuvaa kykyä 
reagoida nopeastikin muuttuviin ti
lanteisiin, kykyä vastata monenlaisiin 
uhkakuviin ja kykyä suunnata voima
varoja sinne, missä niitä kulloinkin 
tarvitaan. Meillä pitää olla sellaisia 
turvallisuuspoliittisia työkaluja, joita 
voidaan käyttää useampaan käyttö
tarkoitukseen. Joustavuus tarkoittaa 

”Turvallisuuspoliittisen Suomi-joukkueen valmentaja”.
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myös asioiden yhdessä tekemistä, 
paljon enemmän kuin tällä hetkellä 
tehdään. Joustavuus tarkoittaa niin 
kriisi johtamista, käytännön toimin
tatapoja kuin kokonaisturvallisuuden 
kentän hahmottamistakin kokonaan 
uudenlaisten silmälasien lävitse.

Omalaatuisuus. Emme ole Ruotsi, 
Yhdysvallat tai Italia. Olemme Suomi. 
Teemme turvallisuuspolitiikkaamme 
omista lähtökohdistamme käsin. Suo
messa on kylmän sodan jälkeen alettu 
koko ajan voimistuvammin matkia 
muiden maiden tekemiä ratkaisuja, 
ihailla suurvaltojen toimintatapoja ja 
perusteltu uudistustarpeita sillä, että 
jokin toinen maa tekee niin. Se ei 
ole hyvä. Meillä on sekä oikeus että 
velvollisuus olla ratkaisuissamme 
omalaatuinen. Meillä on ennenkaik
kea mahdollisuus tehdä turvallisuus
poli t i ikkaamme ihan i tse eikä 
toisenlaisiin oloihin tai resursseihin 
tarkoitettuja ratkaisuja seuraten. Ei ole 
huonoa politiikkaa, että osoittaudum
me välillä yksinäiseksi sudeksi, Max 
Jakobsonin erinomaisen kirjan nimeä 
lainaten. Teemme omat ratkaisum
me, omiin lähtökohtiin ja intresseihin 
 nojaten, ja ensisijaisesti perustelemme 
ne vain itsellemme.

Tärkein pelaaja

Vaikka kaikki viisi turvallisuus
politiikan ykköskentällisen pelaajaa 
 pelaisivat erinomaisesti, voi koko peli 
kaatua, jääkiekkotermein sanottuna, 
huonoon maalivahtipeliin. Turvalli
suuden politiikan pelissä maalivahti 
on tärkein. Maalivahtina toimivat suo
malaiset, joiden on koettava elävänsä 
yhteiskunnassa, joka on puolustamisen 
arvoinen. Nimenomaan arvoinen. Se 
korostaa entisestään sitä, että yhteis
kuntapolitiikka kaikessa laajuudessaan 
on keskeinen osa turvallisuuspolitiik
kaa ja turvallisuus on keskeinen osa 
suomalaista yhteiskuntaa. Haluamme 
edistää Suomen ja suomalaisen yhteis
kunnan turvallisuutta eli koemme sen 
tärkeäksi ja säilyttämisen arvoiseksi. 
Nimenomaan haluamme. Halu edel
lyttää toimivaa ja oikeudenmukaista, 
siis tärkeinä pitävimmillemme arvoille 
rakentuvaa, yhteiskuntaa, jossa jokai
nen suomalainen haluaa elää. Haluaa 
kokea olonsa turvalliseksi. Haluaa olla 
joukkueen maalivahti.

Entä sitten turvallisuuspoliittisen 
Suomijoukkueen valmentaja? Se on 
politiikka. Turvallisuuspolitiikka on 
politiikkaa, ja politiikassa tehdään 
valintoja erilaisten pelitapojen välillä. 
Valintoja tekevät ne valmentajat, joilla 
on valtaa tehdä päätöksiä. Siis poliit
tiset päättäjät. Valmentajat vaihtuvat 
poliittisten valtasuhteiden muuttuessa, 
jolloin saattaa myös pelitapa muut
tua. Toisaalta jos haluamme muuttaa 
radikaalisti pelitapaa, on vaihdettava 
valmentajia. Apuvalmentajina toimivat 
kansalaiset. Valmentajien olisi hyvin 
vaikea muuttaa pelitapaa, jollei uudella 
pelitavalla olisi vahvaa kansan tukea, 
kansalaismieli pidettä, takanaan. Tut
kimuksien mukaan juuri apuvalmen
tajien mielipide painaa tämän päivänä 
turvallisuuspolitiikassa aikaisempaa 
enemmän. Gallupit ohjaavat osiltaan 
turvallisuuspolitiikan tekemistä. Uusia 
asioita onkin noussut turvallisuuspoli
tiikan piiriin sen takia, että kansalaiset 
ovat niin halunneet. Valmentajat eivät 
puolestaan halua tehdä ratkaisuja, joita 
selkeä enemmistö apuvalmentajista ei 
tue. Se on oikein.

On vielä otettava esille yksi tur
vallisuuspoliittisen pelitavan muodos
tamiseen vahvasti vaikuttava tekijä: 
resurssit. Voi jopa sanoa, että turval
lisuuspoliittinen pelitavan rakentami
nen tarkoittaa rajallisten resurssien 
käyttämistä mahdollisimman tehok
kaasti. Meillä ei ole varaa kalliisiin 
ulkomaalaishankintoihin, eikä meillä 
ole suurvaltojen kaltaisia resursseja. On 

tultava toimeen sillä, mitä meillä on, 
ja tiedostettava, että julkisen talouden 
rahoitusalijäämä kasvaa vuosi vuodelta. 
Trendi on tänä päivänä sellainen, että 
yhä niukemmilla resursseilla tulee vas
tata yhä mittavampiin haasteisiin. Niin 
turvallisuuspolitiikassa kuin muillakin 
politiikan lohkoilla. Virtaviivaistami
nen, leikkaaminen ja tehostaminen 
ovat iskusanoja turvallisuuspoliittisen 
peli tavan muodostamisessa. Raha ei 
ratkaise, mutta se nousee ratkaisevaan 
asemaan, silloin kun sitä puuttuu. Re
surssit ohjaavat turvallisuuspolitiik
kaa. Tarvitaan pelitapa, johon resurssit 
 riittävät.

Arvot ja ykköskenttä

Suomalaisen turvallisuuspolitiikan 
tulevan pelitavan pitää rakentua vah
vojen arvojen sekä ykköskentän vah
vuuksien varaan. Kun näin tapahtuu, 
on Suomijoukkuetta vaikea voittaa, ja 
mikä tärkeintä – suomalaiset saavat elää 
turvallisessa Suomessa. Turvallisuus
politiikkamme tärkeimmän tavoitteen 
mukaisesti.

Kirjoittaja on sotatieteiden tohtori, 
valtiotieteiden maisteri ja kapteeni evp. 
Hän työskentelee nykyisin Accenturel-
la. Kirjoittajalta on juuri ilmestynyt 
kirja ”Maailma ja Suomi 9/11 jälkeen” 
(WSOY), jossa pohditaan Suomen tur-
vallisuuspolitiikan tulevaisuutta. 

Suomalaisten on koettava elävänsä yhteiskunnassa, joka on puo-
lustamisen arvoinen.
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Kritiikki on toisaalta peräisin 
kansainväliseltä lehdistöltä ja 

 poliitiikoilta, jotka ovat tottuneet aivan 
toisenlaiseen sodankäyntiin kulunei
den kahden vuosikymmenen aikana. 
Muistissa on Kosovon kriisin laukea
minen Naton intensiivisten  ilmaiskujen 
seurauk sesta. Persianlahden kaksi 
 sotatointa ovat myös olleet oiva osoi
tus ilmaaseen tappavan tarkasta tek
nologiasta. Tällaisten historiallisten 
esimerkkien valossa Nato ei siis ole 
kyennyt lunastamaan sille kasattuja 
odotuksia. 

Jokainen sotatoimi on luonnolli
sesti omannäköisensä ja omanlaisensa. 
Erityisesti sisällissotien monimuo
toinen ja emotionaalisesti hyvin in
tensiivinen informaatiosodankäynti 
saattaa tuottaa hämmennystiloja ke
nelle  tahansa ulkopuoliselle. Sodat 
eivät toistu  samanlaisina, ja siksi niiden 
ratkaisuun tarvittavat diplomaattiset, 
viestinnälliset, taloudelliset sekä soti
laalliset ponnistukset ovat aina tapaus
kohtaisia. Kritiikin mukaan Nato on 
päästänyt tilanteen luisumaan kulutus
sodankäynniksi, jossa kaksi sisällisso
dan osapuolta taistelee, kunnes toiselta 
osapuolelta loppuvat inhimilliset tai 

materiaaliset resurssit – tai molemmat. 
Tässä mielessä asetelmassa on samoja 
piirteitä kuin Espanjan sisällissodassa, 
jossa ulkopuolinen apu pitkitti sotaa 
neljäksi vuodeksi ja maksoi lähes puoli 
miljoonaa ihmishenkeä. Alun perin 
altavastaajana olleet kansallismieliset 
kapinalliset pääsivät niskan päälle toi
saalta Francisco Francon johdolla ja 
toisaalta myös saksalaisen sekä italia
laisen sotilaallisen avun ansiosta. 

Kaksipuolisesta  
yksipuoliseen 
sodankäyntiin 

Kulutussodankäynti (Attrition Warfare)  
on muodostunut vuosikymmenten 
aikana merkittäväksi käsitteeksi siihen 
liitettyjen negatiivisten mielleyhtymien 
vuoksi. Vielä muutama vuosikymmen 
sitten käsitettä käytettiin Yhdysval
loissa kuvaamaan asiantilaa, josta 
haluttiin päästä eroon. Sotataidollinen 
ajattelu, asevoimien kokoonpano sekä 
materiaalihankinnat suunnattiin lii
kesodankäynnin (Maneuver Warfare) 
mahdollistaviksi. Samalla herätettiin 
henkiin vakan alla piilossa uinunut 

sotataitoon ja taiteeseen liittyvä kes
kustelu (Art of War). 

Ensimmäisen Persianlahden sodan 
jälkeen, 1990luvun alkuvuosina, käy
tiin kiivasta keskustelua kulutuksen ja 
liikkeen merkityksistä. Keskustelujen 
tarkoituksena oli saada Yhdysvaltain, 
mutta myös laajemmin Natomaiden, 
asevoimat uskomaan, että kulutussodan 
kaltaisia operaatioita ei enää jatkossa 
käytettäisi. Uusi aika korosti nopeaa 
päätöksentekokykyä, hyökkäyksellis
tä ja aktiivista otetta, aseteknologian 
kehittyvää tappavuutta ja puolustus
haarojen entistä tiiviimpää yhteistyötä. 

Amerikkalaisessa tulkinnassa liike
sodankäynti korosti operatiivisen tason 
merkittävyyttä ja etenkin sen roolia tak
tisen ja strategisen tason  välisellä alu
eella. Kenraali Huba Wass de Czege, 

Naton operaatio Libyassa on ollut kriittisen arvioinnin 
kohteena jo useiden kuukausien ajan. Lähes päivittäin 
olemme lukeneet Naton riittämättömistä resursseista, 

huonosta kokonaissuunnittelusta ja siviiliuhreista 
sekä sodanjälkeisten suunnitelmien puuttumisesta 

ja epäselvästä johtamisotteesta. Sotatoimien 
pitkittyminen on nostanut esiin huolen sodan 

lopputuloksesta. 

Teksti: Juha Mälkki

Operaatiotaito Libyassa  
– onko sitä?

Juha Mälkki
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yksi merkittävistä Airland Battle tais
telukonseptin rakentajista, myöntää, 
että operaatiotaidon käsite käännettiin 
neuvostoliittolaisesta  sotataidosta vir
heellisesti operatiiviseksi tasoksi. Virhe 
korostui aikakauden teollisen johtamis
kulttuurin ilmapiirissä, joka myös suosi 
esitettyä kolmiportaista sodankäynnin 
tasologiikkaa. 

Small Wars Journal verkko
lehdessä (14.3.2011) julkaistussa 
kiinnostavassa artikkelissaan Thinking 
and Acting Like an Early Explorer:  
Operational Art is Not a Level of War 
kenraali Wass de Czege toteaa ym
märtäneensä strategisen sekä taktisen 
tason merkitykset vasta jälkikäteen. 
Nyttemmin hän mieltää strategian 
epävarmuuden ja ennustamattomuu
den toimintakentäksi, jossa aikaikkuna 
on jatkuvasti auki. Siksi strategin on 
oltava ensisijaisesti skeptikko. Tak
tiikkaa hän pitää strategian käytännön 
toteuttamisena, tarkkaan harkittuna toi
mintana, joka perustuu ajallisesti hal
littaviin sekä osin myös ennustettaviin 
tapahtumasarjoihin. Wass de Czegen 
mielestä näitä kahta tasoa ei kuitenkaan 
pitäisi liittää toisiinsa erillisellä sodan
käynnin tasolla, koska niiden luonne ja 
tarkoitusperä poikkeavat merkittävästi 
toisistaan. 

Airland Battle jäi yhdeksi väli
vaiheeksi Yhdysvaltain asevoimien 
kehitystyössä. Se jäi historiaan (tois
taiseksi) viimeisenä taistelukonsep
tina, jossa Nato varautui toimimaan 
ylivoimaista vastustajaa vastaan. 
Sittemmin konsepteissa on voitu tu
keutua täydelliseen ilmaherruuteen, 
merenherruuteen sekä ylivoimai
seen informaatio ja aseteknologi
aan. Käytännössä siis kaksipuolisesta 
liike sodankäynnistä siirryttiin yksipuo
liseen dominanssiin, ainakin doktrii
nitasolla. Muutos näkyy myös siinä, 
miten strategisen tason suunnitelmat 
ja päätökset jalkautetaan varsinaiseksi 
toiminnaksi. Ehkä  dramaattisimpana 
muutoksena on kuitenkin maavoimien 
roolin  vähentyminen merkittävimpänä 
puolustushaarana ja ilmaaseen merki
tyksen räjähdysmäinen kasvu.

Yhdysvaltain maavoimien kenttä
ohjesäännön FM 30 (2008) kaavio sel
ventää, miten tehtävän loppuasetelman 
määrittäminen käynnistää suunnittelu 
ja toteutusprosessin. Wass de Czegen 
mielestä käsitteiden avulla voidaan 

 herättää operaatiotaidollista keskus
telua. Samalla hän kuitenkin kritisoi 
ajatusta siitä, että tietyt käsitteet liittyi
sivät sisältöineen juuri tietylle sodan
käynnin tasolle. Operational design 
käsitteen taustat näyttävät viittaavan, 
vähintään symbolisesti, Intellectual 
Design suuntauksen suosioon, eli 
kreationistien uuteen nousuun evo
luutioteoriaa vastaan. Älyllisen suun
nittelun lisäksi mukana on siis vahva 
eetos älykkäästä luomisesta. Siihen 
viittaisi koko operaatiotaitokäsitteen 
valjastaminen ihmisen loogisella ajat
telulla hallittavissa olevaksi koko
naisuudeksi. Valitettavasti tuloksena 
on myös erittäin monimutkainen ja 
aikaa vievä ”järjestelmäanalyyttinen” 
prosessi. Vähemmälle huomiolle jää 
varsinainen sotataidollinen (ja taiteel
linen) pohdinta, eli se, miten vastustaja 
 kukistetaan.

Samanaikaisesti  
vai peräkkäin?

Tässä artikkelissa ei ole mielekästä 
ruotia FM 30 ohjesäännön käsitteiden 
taustalla olevaa määritelmäviidakkoa 
ja niiden muutaman vuoden välein täs
mentyvää luonnehdintaa. Vuoden 2011 
Libyan operaation kannalta ja etenkin 
siihen liitettyjen odotusten valossa 
on syytä ottaa tarkasteltavaksi yhden 

käsitteellisen vastakohtaparin piilou
tuminen rivien väliin: peräkkäisten ja 
samanaikaisten iskujen toteuttaminen. 

K e n t t ä o h j e s ä ä n t ö  s u o r a s 
taan  pursuaa aikaisemmin lähinnä 
 ilmavoimille tyypillistä retoriikkaa 
samanaikaisten toimintojen merki
tyksestä parhaimman mahdollisen 
vaikuttavuuden synnyttämiseksi. 
Yksinkertaistettuna kyse on mahdol
lisimman samanaikaisista, maantie
teellisesti laajalle alueelle ulottuvista 
sekä johtamiseen ja kriittiseen inf
rastruktuuriin vaikuttavista iskuista, 
joiden tavoitteena on tuottaa vastus
tajan kokonaisjärjestelmään eräänlai
nen ”järjestelmäšokki”. Peräkkäisten 
iskujen ei siis nähdä tuottavan halut
tua ja riittävän nopeasti kumuloituvaa 
tuhovoimaa, kuten FM 30 määrittää: 
”When the necessary combat power 
cannot be massed simultaneously, 
 commanders apply it sequentially. This 
approach is called attrition”. Ohje
sääntö antaa siis vaihtoehdon, josta 
on haluttu irtautua jo vuosikymmeniä 
sitten.

Amerikkalaisessa sotataitokes
kustelussa on itse asiassa painotettu jo 
pari vuosikymmentä samanaikaisten 
iskujen merkittävyyttä (simultaneous / 
parallel attack). Käytännössä fokus 
on ollut ilmaaseeseen liitetyissä 
 odotuksissa. Teknologian kehitty

Linking the elements of operational design. Field Manual 3-0,  
Operations (2008).
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minen on ollut kiistämättä huimaa. 
 Persianlahden  ensimmäisen sodan 
yhden päivän kohteiden määrä oli 
sama kuin mihin koko Yhdysvaltojen 
8. Ilmaarmeija kykeni vuosina 1942–
1943. Tuolloin Luftwaffe oli tosin is
kussaan ja se pystyi vielä häiritsemään 
tehokkaasti strategisia pommituksia. 
Samanaikainen vaikuttaminen edel
lyttää sekä taistelukentän totaalista 
hallintaa että maalinpaikantamisen yli
voimaista tarkkuutta, minkä katsotaan 
mahdollistavan vastustajan organisaa
tiorakennetta koossa pitävän koheesi
on tuhoamisen. Myös John Wardenin 
viiden sisäkkäisen kehän ”tikkataulu
malli” perustuu ylivoimaisen osapuo
len mahdollisuuteen valita tuhottavat 
kohteensa. Wardenin perusteesit eivät 
siis liity siihen, miten jokainen eteen 
tuleva vastustaja kukistetaan, vaan 
siihen, miten (geneerisen) alivoimai
sen vastustajan organisaatiorakenne 
ja sitä ylläpitävä verkosto ja systeemi 
lamautetaan mahdollisimman nopeasti.

Alla oleva yksinkertaistettu, mutta 
havainnollinen kuva on kenraali David 
A. Deptulan kuuluisasta Effects-Based 
Operations: Change in the Nature of 
Warfare julkaisusta. Kuva on itse asi
assa erinomainen operaatiotaidollisen 
keskustelun apuväline ja myös osoitus 
nykyamerikkalaisen operaatiotaitoon 
liittyvän keskustelun käyttämättömästä 
potentiaalista. Deptula jatkaa Wardenin 
viitoittamalla tiellä korostaen entistä
kin selkeämmin teknologian hyödyn
tämistä ja merkitystä samanaikaisen 
tuhovoiman synnyttäjinä. Ongelmia 
syntyy, kun tuhovoimalla ei pystytä 
lamauttamaan vastustajaa, vaan ajau

dutaan tuhoamaan kohteita peräkkäin, 
ajallisesti hallitsemattomassa syklissä. 

Kiinnostavaa on havaita, että Huba 
Wass de Czege kannustaa Yhdysval
tain asevoimia juuri mainitun tapaisen 
hallitsemattomaan toiminnallisuuden 
suuntaan. Hän rohkaisee operaatikkoja 
kulkemaan sotatoimien aikana kuin tut
kimusmatkailija, joka kohtaa jatkuvasti 
uusia haasteita ja joutuu myös muutta
maan alkuperäisiä suunnitelmiaan. Täl
laisilla ajatuksillaan hän haluaa päättää 
samanaikaisuuden ympärillä vellovan 
keskustelun ja herättää henkiin ope
raatiotaidollisen keskustelun, joka jäi 
kesken 1990luvulla. 

Uudenlaisessa kontekstissa Field 
Manual 30:n älykkäästä muotout
tamisesta voisi siis olla käytännön 
hyötyä sotatoimien johtamiselle. 
Edellytyksenä on se, että esimerkiksi 
kohdan Formulate the Design sisäl
tämien käsitteiden avulla (Centers of 
 Gravity, Operational Approach, De-
cisive Points, Lines of Operations/
Effort) voisi punnita koko sotatoimen 
strategisen tason toteutuksen mahdol
lisuuksia ja mielekkyyttä sekä pohtia 
taktisen vaikuttamisen rytmitystä, 
mutta myös muita vaikuttamisen kei
noja kokonaisuuden kannalta mielek
käällä tavalla. Todennäköistä kuitenkin 
on, että tällaiset ajatukset ajautuvat no
peasti  nykyamerikkalaisessa sotatai
dollisessa ajattelussa karikkoon, johon 
lienevät myös Wass de Czegen mieli
piteet jo joutuneet. Syynä ei ole niin
kään  haluttomuus muutokseen, vaan 
 pikemminkin pelko siitä, että asevoi
mat todellisuudessa myös ajautuisivat 
sotatoimien keskellä tilanteisiin, jossa 
ne toimisivat kuin tutkimusmatkailijat, 

ilman sataprosenttista varmuutta siitä, 
että ne päätyvät voittavalle puolelle. 

Epävarmuutta ei ehkä siedetä 
enää asevoimilta, jotka ovat vain yksi 
elementti sodanjohdon keinovalikoi
massa. Sotataidollinen rinnakkaisuus  
(Parallel) merkitsee nykyamerik
kalaisessa keskustelussa enemmän 
taloudellisen ja poliittisen elementin 
yhteensovittamista asevoimien koko
naistoiminnan kanssa kuin pelkästään 
asevoimiin liittyvää Jointajattelua. 
Sota ei siis olisi enää politiikan jatka
mista toisin keinoin, vaan osa politiittis 
taloudellista keinovalikoimaa. 

Libyan tilanne on toisaalta jo osoit
tanut, että sisällissodan päättäminen 
massiivisilla ilmapommituksilla ja 
etenkin samanaikaisten iskujen sarjoilla 
ei ollut mahdollinen ratkaisu, ainakaan 
sotatoimien ensimmäisten kuukausien 
aikana. Gaddafin joukkojen täydellinen 
tuhoaminen olisi tehnyt Natosta jälleen 
kerran sotatoimien voittajan ja jättänyt 
maan todennäköisesti vähintään yhtä 
sekasortoiseen tilaan, johon Kosovo, 
Irak ja Afganistan jäivät. Ongelmana 
on toisaalta perustella sekä päättäjil
le että tiedotusvälineille sotatoimien 
pitkittymistä ja etenkin peräkkäisten 
iskujen logiikkaa ja tutkimusmatkaili
jamaista lähestymistapaa. Perusteluja 
voi olla vaikea keksiä, koska Naton 
viimeaikainen doktriinikehittämi
nen on jättänyt toissijaiseksi ajatuk
sen  sodankäynnistä kaksipuolisena 
 tapahtumasarjana. Tällainen trendi 
on jättänyt varjoonsa myös operaatio
taidollisten keskustelujen mahdollisuu
det sodankäyntiin liittyvien Gordionin 
solmujen avaamisessa. Länsimainen 
lehdistö on ihmeissään, ehkä perustel
lusti. 

Everstiluutnantti, VT Juha Mälkki 
palvelelee Pääesikunnan henkilöstö-
osastolla. 
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Sodasta ja sen vaiheista sekä 
 monista siihen liittyvistä  asioista 
on kirjoitettu paljon. Varsinkin 

nyt, kun on kulunut 70 vuotta sodan 
alkamisesta, media on ilahduttavas
ti julkaissut tietoa. Siitä huolimatta 
osa nuoresta polvesta ei tiedä vuosina 
1939–1945 käydyistä sodista mitään. 
Tyrmistyksekseni olen tavannut muu
tamia tietämättömiä.

Suomi kuului Neuvostoliiton 
etupiiriin syksyllä 1939 Saksan ja 
Neuvostoliiton sopimuksen lisäpöytä
kirjan perusteella. Välirauhan aikana 
Neuvostoliiton, osin kulissien takai
sesta, painostuksesta julkisesti vaiet
tiin. Saksan ja Suomen kesken tehtiin 
21.9.1940 niin sanottu kauttakulku
sopimus – siinä vaiheessa saksalaisia 
joukkoja oli jo maassa. Neuvostoliiton 
ulko ministeri V. Molotov pyysi Berlii
nissä 12.–13.11.1940 Hitleriltä vapaita 
käsiä Suomen suhteen, mutta Hitler 
ei antanut suostumustaan. ”Johtaja on 
pitänyt sateenvarjoaan Suomen yllä.” 
Tammihelmikuussa 1941 Petsamon 
kriisin yhteydessä Saksa toi ilmi kiin
nostuksensa Suomeen. Salzburgissa 
aloitettiin 25.5.1941 sotilasjohtojen niin 
sanotut koordinaattineuvottelut mahdol
lisesta yhteistoiminnasta. 17.6.1941 
sovittiin suomalaisen SSpataljoonan 
perustamisesta. Värväystä tehtiin jo 
aiemmin insinööritoimisto Rataksessa 
koulutoverini Sinikka Backbergin isän 
toimistossa. Samana päivänä julistettiin 
YH. Siihen asti Suomi pyrki olemaan 
puolueeton. Välirauhan aikaisista tapah
tumista ei koulupoika juuri saanut tietoa, 
sillä lehtiä luettiin aika vähän.

Hitlerin päiväkäsky 22.6.1941 rä
jäytti pankin. Hän sanoi: ”Kylki kyljessä 
(Im Bunde) suomalaisten  toverien kanssa 
seisovat Narvikin voittajat Pohjois 
Jäämeren alueella.” Saksan Im Bunde – 
’liitossa’ tai ’yhdessä’ käännettiin ’kylki 
kyljessä’. Hitlerin päiväkäsky oli meille 
sekä varomaton että epäsuotuisana ajan
kohtana annettu, koska siihen kariutui 
pyrkimys välttää sota. 

Kesäkuun 25. päivänä 1941 noin 
500 lentokonetta pommitti maamme len
tokenttiä ja muita kohteita. Pää ministeri 
J. W. Rangell totesi 25.6. Suomen 
olevan sodassa, josta presidentti Ryti 
päivä kirjassaan toteaa: ”Suomen ainoa 
 pelastus on tämä sota.” 

Koulun jälkeen ilmoittauduin 
4.6.1941 reservin vänrikkinä Sulka
valla 6 Prikaatin komentajalle eversti   
T. E. Ekmannille. Sieltä minut 
 komennettiin Puumalaan I pataljoonan 
3 komppaniaan joukkueenjohtajaksi. 
Joukkueeni miehet olivat olleet mel
kein kaksi vuotta palveluksessa – siis 
valioluokkaa. Prikaatista tuli 10.6.1941 
JR 6. Sen I ja II pataljoona olivat varus
miehiä ja III pataljoona Ruokolahden 
reserviläisiä. JR 6 marssi rajalle 12.6. 
Ruokolahteen suojajoukoksi. 

Jo 40 kilometrin pituiset marssit 
 arveluttivat – jaksanko? Lisäksi aavistel
tiin, että edessä on sota. Hitlerin puheen 
jälkeen siitä saatiin varmuus. Kuinka 
pärjään 40 miehen johtajana tosipaikassa 
RUK:n heikon johtajakoulutuksen saa
neena? Puolustusryhmitykseen asetuttiin 
rauhanomaisissa oloissa. Riesaksi tulivat 
täit, joita paidan saumoista jahdattiin.

Hyökkäysvaihe

Ensi kosketus viholliseen saatiin Imat
ran Jakolassa 2.7. epäselvissä oloissa. 
Komppanian päälliköstä ei ollut tilan
teessa tietoa. Vaihe päättyi vetäytymi
seen ilman tulikosketusta viholliseen.

Karjalan armeija aloitti hyök
käyksen Laatokan koillispuolella 10.7 
ja ylitti vanhan rajan 21.7. JR 6 oli sen 
ajan asemasota ja partiointivaiheessa. 
Sodan tarkoitus, Kannaksen takaisin
valtaus, oli itsestään selvä asia. Ei siitä 
keskusteltu. Eipä JR 6:n komentaja, 
eikä kukaan muukaan, lupaillut sodan 
nopeaa päättymistä.

Rykmentin historiikista Kannaksen 
kahlaajat olen tarkistanut päivämääriä 
ja eräitä lukuja.

Ensimmäinen todellinen taistelu 
oli 31.7. Teerimäellä, johon kohdistui 
vihollisen tykistö ja kranaatinheiti
nammunta. Hyökkäysreitillä oli noin 
30–40 metrin levyinen aukea linja, 

 

Keskuudessamme on edelleen useita vireitä 
jatkosodan veteraaneja, jotka ovat halukkaita 

jakamaan muistonsa kanssamme. ”Tarina 
jatkosodasta” ja päätoimittajan vetoomus antoi 

kimmokkeen tähän juttuun.

Olli Vuorio

Jatkosodan vänrikin 
kokemuksia ja mietteitä

Teksti: Olli Vuorio
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joka ylitettiin juosten. Keskellä aukeaa 
kaatui rinnalleni joukkueeni poika. Se 
oli todellinen šokki. Silloin lopullisesti 
ymmärsin, että olemme täällä henkem
me kaupalla. 

Hyökkäys pysähtyi murrokseen. 
Lääkintämies tulessa juosten kantoi 
haavoittunutta turvaan. I pataljoonan 
tappiot olivat kaatuneina 1 upseeri,   
1 aliupseeri ja 16 miestä sekä haavoit
tuneina 2 upseeria, 10 aliupseeria ja  
35 miestä. Haavoittuneiden joukossa 
oli 1. komppanian päällikkö, luutnantti 
Kyösti Kärri. Hän oli joukkueenjohtaja
ni ollessani oppilaana RUK:n kurssilla 
47 kesällä 1940. 

Hyökkäys jatkui 7.8. Tietävälään. 
Siellä joukkueeni oli yhden yön met
sässä puolustuksessa. Miehet olivat 
lopen väsyneitä, ja siksi kuljin koko yön 
varmistamassa, ettei kukaan nukahda. 
 Aamulla olimme jatkamassa hyökkäys
tä, kun naapurijoukkueenjohtaja vänrik
ki Tirkkonen avasi ”rautais annoksensa” 
ja söi sen. Hänelle sanottiin, että 
saamme ruokaa piakkoin. Siihen Tirk
konen totesi, ettei hän tarvitse. Liikkeel
le lähdettyämme hän kaatui heti.

Hyökkäys jatkui Rouhialaan ja edel
leen Jääskeen 14.8. Siellä tuhoutui noin 
800 miehen vahvuinen vihollispataljoo
na. Jääskessä eräässä suuressa raken
nuksessa oli sisällä painavia pitkähköjä 
laatikoita, joita emme ehtineet avata – se 
minua vieläkin kaivelee.

JR 6 oli koko hyökkäyksen kärki
rykmenttinä. Divisioonan komentaja 
eversti Aaro Pajari suojeli tamperelaista 
lempirykmenttiään JR 27:ää. Kyyrölän 
valtauksen 26.8. jälkeen taistelujen tie 
jatkui Kivennavalle 30.8. Joukkueeni 
tehtävänä oli varmistaa eräässä metsä
niemekkeessä, ettei siitä suunnasta tule 
vihollisvoimia. Läheisellä tiellä näkyi 
venäläisten kuormaautoja, ja niistä saa
tiin sotasaaliina autojen lisäksi sokeria 
ja muuta. Taistelujen kovuutta todistaa 
noin 450 venäläisen hautamuistomerk
ki, jota katselimme eräällä veteraani
matkalla.

Syyskuun alussa jouduin kenttä
sairaalaan. Jalkani olivat pohkeista 
kuin tukit täitten takia. Sieltä päästes
säni 15.9. minut siirrettiin 1 komppanian 
joukkueenjohtajaksi. Samana päivänä 
haavoistaan toipunut luutnantti Kärri 
tuli komppanian päälliköksi.

Asemasotavaihe

Asemasodan aikana olin osin etulinjassa 
Valkeasaaressa, osin takana Haapalassa 
lepäämässä. Syksy 1940 ja talvi 1941 su
juivat suhteellisen rauhallisesti. Huolto 
toimi, vaikka talvella 1941 perunat oli
vatkin jäisiä. Täisaunassa hävitettiin täit 
ja saatiin puhtaita alusvaatteita ja lomat 
kolmen kuukauden välein. Korsussa pe
lattiin, tehtiin puhdetöitä, luettiin, nukut
tiin ja riideltiin kamiinan lämmityksestä. 
Kevättalvella tuli tieto Maasotakoulun 
alkamisesta. Upseerin ura oli haaveeni. 
Aikanaan sain tiedon hyväksymisestäni 
1.7.  alkaneelle kurssille.

Toukokuun 27. päivänä joukkueeni 
oli Messuhallikorsussa komppanian 
reservinä. Illan pimetessä alkoi erittäin 
voimakas tykistön ammunta pataljoo
nan lohkolle Valkeasaaressa Korvatuki
kohtaan. Sitä jatkui muutaman tunnin, 
enkä saanut tilanteesta mitään tietoa. 
Sanoin lähetilleni Kalle Kukolle: ”Mene 
käymään komentokorsulla ottamaan 
selvää tilanteesta.” Kalle avasi korsun 
oven, pani sen heti kiinni ja kysyi ”Mei
naatko, että tonne täytyy mennä.” Nyök
käsin ja Kalle lähti. Aika pian hän tuli 
korsuun ja kertoi, ettei  komentopaikalla 
ollut ketään. Silloin lähdimme Kallen 
kanssa yön pimeydessä kranaattitulessa 
miehitettyyn etulinjaan. Mies mieheltä 
kysyin: ”Onko Kärriä näkynyt?” Tuli 
kohta, jossa sanottiin, ettei Kärri ole 
tästä kulkenut. Päivän valjettua todettiin 
taisteluhaudan penkalla ottelun jäljet, 
löytyi Kärrin kypärä ja siinä kaksi luo
dinreikää, olkahihna ja soljen alapuo
lella luodinreikä. Vihollinen  onnistui 
vanginsieppauksessa. Menetimme 
erittäin pidetyn päällikön. Kun totuus 
selvisi, silmät olivat kyynelissä kaikil
la. Vuosikymmenien jälkeen sai tiedon 
Kärrin menehtymisestä leningradi
laisessa sotasairaalassa. 

Lopuksi

Historiikki Kannaksen kahlaajat 
kertoo tarkasti ankarista taisteluista, 
joissa vihollisen toiminta oli tehokas
ta ja sitkeää. Rykmentin hyökkäys
vaiheen tappiot 8.9.1941: kaatuneita  
19 upseeria, 43 aliupseeria, 291 miestä 
ja 2 lottaa. Haavoittuneita oli 1 289. 
Rykmentin komentaja eversti Ekman 
oli todella arvostettu, ja hän osallis
tui sodan jälkeen kenraaliluutnanttina 

veteraanikokouksiin voimiensa eh
tymiseen saakka. JR 6:n vänrikkinä 
toimiminen oli minulle sodan raskain 
ja kunniakkain tehtävä. Säilyin haa
voittumatta hyvän onnen ja Luojan 
kantamana. Veteraanikokemusta lisäsi 
kadettikurssin jälkeen VP 5:n aika 
 Aunuksessa ja Lapissa. Mutta se on jo 
toinen juttu.

Kadetti, viestimies ja huoltoupseeri 
sekä kurssinsa aktiivinen yhteysupseeri 
Olli Vuorion upseerikoulutus järjestet-
tiin pääosin sodan olosuhteissa.  Olli 
Vuorion 26. Kadettikurssi oli historiam-
me suurin kadettikurssi, jonka vahvuus 
oli 494 kadettia. Kadettikurssi toimeen-
pantiin kahdessa vaiheessa: 4.6.1941–
18.6.1941 ja 1.7.1942–4.6.1943. 
Kurssilta kaatui 35 upseeria. Sodan 
jälkeen Olli Vuorio palveli moninaisissa 
viestiupseerin ja huoltoupseerin tehtä-
vissä. Hän jäi reserviin Kaartin Patal-
joonan huoltopäällikön tehtävästä 1968. 
Sen jälkeen ura jatkui toistakymmentä 
vuotta Pukeva Oy:n palveluksessa. Olli 
Vuorio on toiminut aktiivisesti Kadetti-
kunnassa ja useissa upseeriyhdistyksis-
sä sekä maanpuolustusjärjestöissä. Olli 
Vuoriolle luovutettiin 27.1.2011 Kadet-
tikunnan ansiomitali miekkojen kera. 

Enson ja Jääsken valloittaja 
eversti Ekman, joka kipeästä 
jalastaan huolimatta kainalo-
kepeillä kulkien riehui ylinnä 
taistelussa 21.8.1941. 
(Huom. alkuperäinen TK-teksti).
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Maanpuolustus murroksessa

Kesän ja syksyn medioissa on 
esiintynyt useita maamme 
puolustuskyvyn kannalta 

olennaisia otsikoita, joista päällimmäi
seksi on jäänyt puolustusvoimauudis
tus. Puolustusvoimat on aina kyennyt 
 uudistumaan, mutta nyt on ilmeises
ti kyse siitä, että tehdäänkö uudistus 
hallitusti vai selkä seinää vasten. Ka
dunmiehelle on tullut selväksi, että 
puolustusmenoja leikataan rajusti 
lähivuosina. Juustohöylän käyttö toi
mintojen supistamiseksi ei enää riitä, 
vaan nyt on tehtävä kokonaisvaltainen 
remontti. Puolustusvoimien johto on 
tuonut selkeästi esille, että uudistukses
sa säilyvät puolustusvoimien tehtävät, 
yleinen asevelvollisuus ja alueellinen 
puolustus. Toki kesän aikana uutisissa 
väläyteltiin jopa asepalveluksen lyhen
tämistä neljään kuukauteen. Tuolloin 
varusmiehetkin totesivat neljän kuu
kauden palvelusajan olevan riittämätön 
suorituskykyisen sotilasyksikön kou
luttamiseksi. 

Kadettikunnassa puolustusvoi
mauudistus merkitsee kadettipiireille 
tärkeän  varuskuntaverkoston harve
nemista ja aktiivipalveluksessa olevien 
kadettiupseerien vahvuuden mahdollis
ta vähenemistä. Kadettikunnan maan
puolustusaatteellisen työn merkitys 
kasvaa sitä mukaa, kun puolustusvoi
mien joukkoosastot vähenevät. Lop
pupeleissä puolustuskyvyn ratkaisee 
kansan maanpuolustustahto. Onneksi  
tahto puolustaa omaa maataan on vielä 
korkealla tasolla.

Kadettikunnan jäsenistön järjes
tämiin maanpuolustusaatteellisiin 
tilaisuuksiin on 1970luvulta lähtien 
osallistunut 2,5 miljoonaa koululaista, 
opettajaa ja muuta kansalaista. Inter
net ja uudet sosiaaliset mediat eivät voi 
korvata ihmisen tekemää konkreettis
ta maanpuolustustyötä.  Tarvitsemme 
lähivuosina jokaisen kadettiupseerin 
panoksen kansamme korkean maan
puolustustahdon ylläpitämiseksi ja tu
kemiseksi. Parhaiten voimme toteuttaa 
tehtäväämme verkostoitumalla muiden 
upseerijärjestöjen ja maanpuolustus

yhdistysten sekä veteraanijärjestöjen 
kanssa sekä toimimalla yhdessä pai
kallisten kouluviranomaisten kanssa. 

Juhlavuoden tapahtumat 
jatkuvat 

Kadettikunnan arvokeskustelu jatkuu 
perjantaina 14.10.2011 seminaarilla 
Hyvä – paha hallinto.  Seminaari järjes
tetään yhteistoiminnassa Reserviupsee
riliiton ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan lai
toksen sekä Poliisiammattikorkeakou
lun kanssa.  Seminaarissa käsitellään 
johtamista, tilannekuvaa ja tietoa sekä 
luottamusta turvallisuudessa. Odotan 
mielenkiinnolla Sitran edustajan nä
kemyksiä julkisen hallinnon uusista 
johtamisrakenteista ja Greenpeacen 
edustajan kokemuksia tilannekuvan 
muodostamisesta Japanin tsunamissa 
sekä sosiaalisen median asiantuntijan 
näkemyksiä sosiaalisesta mediasta ti
lannekuvan muodostajana. Seminaarin  
ohjelmaan voi tutustua tarkemmin toi
saalla lehdessämme.

Kaaderitanssiaiset  
21.10.2011

Kaaderitanssiaiset palaavat takaisin 
Santahaminan Kadettikouluun. Viime 
vuonna kaikki tilaisuudesta kiinnos
tuneet eivät mahtuneet mukaan tans
siaisiin Munkkiniemen Kadettikoulun 
tilarajoituksista johtuen. Santahaminan 
tilat mahdollistavat tänä vuonna suu
remman joukon osallistumisen illallis
tanssiaisiin. Juhlissa on mahdollisuus 
myös testata laulutaitoaan perinteisen 
Juuan Villen tahdissa.

Syyskokous 22.10.2011 

Kaaderitanssiaisista siirrymme suoraan 
Kadettikunnan sääntömääräiseen syys
kokoukseen lauantaina 22.10.2011. 
Syyskokous järjestetään Maanpuolus
tuskurssien tiloissa Kruununhaassa. 
Kokouspäivä aloitetaan ajankohtaisella 
esitelmällä, jossa lippueamiraali Kari 

Takanen kertoo puolustusvoimauudis
tuksesta. Esitelmän ja Sotavahinkosää
tiön stipendien sekä Kadettikunnan 
ansiolevykkeiden luovutuksen jälkeen 
kello 12 aloitetaan syyskokous, jossa 
päätetään yhteisistä asioista ja tulevien 
vuosien strategisista linjauksista.

Turvallisuuspolitiikan 
seminaari 11.11.2011

Juhlavuoden kunniaksi järjestämme 
perjantaina 11.11.2011 Reserviupsee
riliiton ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
Strategian laitoksen kanssa turvalli
suuspolitiikan seminaarin Maailman 
muutos ja Suomi – Suomen puolustus 
ja puolustusvoimauudistus.  Seminaari 
huipentuu iltapäivällä paneeliin, johon 
on kutsuttu eri puolueiden kansanedus
tajia.

Onnittelut  
valmistuneille upseereille

Onnittelen 95. Kadettikurssilta ja   
78. Merikadettikurssilta 27. elokuu
ta 2011 valmistuneita kadettiveljiä ja 
sisaria. Oli ilo osallistua kurssinne 
päätösjuhlaan Finlandiatalossa van
hemman kummikurssinne 45. kadetti
kurssin kadettivääpelin Lassi Kopran 
vierellä.  Seuraavaksi kadettipiirit 
ottavat teidät juhlallisesti vastaan ja 
luovuttavat teille Suomen pöytäliput 
muistuttamaan upseerin perustehtäväs
tä – Isänmaan puolustamisesta.

Donstantem Decorat Honor

Juha Tammikivi 
juha.tammikivi@kadettikunta.fi
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Kadettikunta r.y:n syyskokous  
Helsingissä lauantaina 22.10.2011

Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun 
 Maanpuolustuskurssien tiloissa Maneesikatu 6 (Kruununhaan maneesi) 
lauantaina 22. lokakuuta 2011 kello 12.00 alkaen.  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Kadetti-
kunnan hallitukselle kirjallisesti neljä viikkoa ennen kokousta lähettämät kokous- 
aloitteet. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan jäsenet.   
Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla valtakirjalla on sallittu.

Syyskokouspäivän ohjelma

10.00–10.30   Lippueamiraali Kari Takanen: Puolustusvoimauudistus

10.30–10.45   Keskustelu

10.45–11.15   Sotavahinkosäätiön stipendien luovuttaminen ja Kadettikunnan  
   palkitsemiset

11.15–12.00   Kahvitarjoilu

 12.00–     Sääntömääräinen syyskokous
    
Kokouksen jälkeen kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille tai heidän edustajilleen 
järjestetään koulutustilaisuus, joka päättyy kello 16:een mennessä.

Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään vii-
meistään 13.10.2011 Sabina Krogarsille ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella  
sabina.krogars@kadettikunta.fi tai puhelimitse 09 490 759.
Tervetuloa joukolla kuulemaan ajankohtaista tietoutta Puolustusvoimauudistuksesta ja 
päättämään Kadettikunnan asioista!

Kadettikunnan hallitus 
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Hyvä – paha hallinto  
-seminaari 14.10.2011

Kadettikunta järjestää yhteistoiminnassa Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustus-
korkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen sekä Poliisiammattikorkea-
koulun  kanssa seminaarin Hyvä – paha hallinto: johtaminen, tilannekuva, tieto ja luottamus 
turvallisuudessa.  Seminaari järjestetään perjantaina 14.10.2011 kello 9.15–16.00 Santa-
haminassa Maanpuolustuskorkeakoulun pääauditoriossa. 

Seminaarin ohjelma
8.30  Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu, Auditoriotalon sotilaskoti
9.15 Seminaarin avaus, Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mika Hannula

Teemana Maanpuolustuksen hallinto
Puheenjohtajana professori Laura Kolbe, Helsingin yliopisto
Johtamisjärjestelmän kehitys, prikaatikenraali Harri Ohra-aho, Pääesikunta
Julkisen hallinnon uudistus ja tulevaisuus, johtaja Juha Kostiainen, SITRA
Johtajuuden uudet haasteet julkishallinnossa, johtava asiantuntija Mika Kalliomaa, SITRA

Lounastauko kello 11.00–12.00

Teemana Turvallisuuden tilannekuva
Puheenjohtajana pääsihteeri eversti Juha Tammikivi, Kadettikunta ry
Tilannekuva nyt ja tulevaisuudessa,  tilannekuvakordinaattori Kari Laitinen, Valtio-
neuvoston kanslia
Vapaaehtoinen ”tilannekuva” Japanin tsunamissa, verkkotutkija Veera Juvonen, Greenpeace
Sosiaalinen media tilannekuvan muodostajana, toimitusjohtaja Teemu Arina, Dicole

Kahvitauko

Teemana Tutkimus
Puheenjohtajana koulutuspäällikkö Eero Koljonen, Poliisiammattikorkeakoulu
Viranomaisten luottamus kansalaisiin – pohdintoja turvallisuuden vapaaehtoisuuden 
mahdollisuuksiin, erikoistutkija Juha Kääriäinen, Poliisiammattikorkeakoulu
Ajankohtaisen mielipidetutkimuksen julkistaminen, yksikönpäällikkö Sakari Nurmela 
TNS Gallup ja tutkija Risto Sinkko, Maanpuolustuskorkeakoulu

Seminaarin yhteenveto, professori yleisesikuntaeverstiluutnantti  Aki-Mauri Huhtinen, 
Maanpuolustuskorkeakoulu

Kello 15.45  Seminaarin päättäminen.

Seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista 10.10.2011 mennessä. 
Ilmoittautuminen pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköisellä ilmoittautumislomakkeel-
la, joka on Kadettikunnan verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.  Kadettikunnan jäsenet 
voivat ilmoittautua myös puhelimitse Kadettikunnan toimistonhoitaja Sabina Krogarsille, 
puhelin 09 490 759. Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu järjestävien tahojen jäsenil-
le sekä yhteistoimintakumppaneille. Seminaarista laaditaan julkaisu, jonka toimittaa 
 Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos.

Tervetuloa mukaan seminaarin!
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XIII Kaaderigolf 4.–5.8. Tuusulassa

XIII Kaaderigolf pelattiin aurin
koisessa ja lämpimässä säässä 
Tuusulan Golfklubin kentällä. 

Kilpailuun osallistui nelisenkymmen
tä kadettiveljeä puolisoineen. Kutsu
vierasjoukon peliä tahditti Kaarina 
Suonperä.

 Kaaderigolfin järjestäjinä olivat 
vakuuttavaan tapaan liikuntaneuvos 
majuri Risto H. Luukkanen puolisonsa 
Mirjan kanssa, joille Kadettikunnalta 
kiitos veljestapahtuman järjestämisestä. 

Kaaderigolfin tulokset:

Yleinen sarja, pistebogey hcp, keltainen
 1. Tammikivi Juha 76
 2. Bonsdorff von Nicklas 68
 3. Helminen Reima 59

Naiset, pistebogey hcp, punainen
 1. Karlsson Marju 69 
 2. Simola MarjaLeena 68
 3. Kakkola Heli 61

Seniorit (+55), pistebogey hcp, 
 keltainen
 1. Ulander Ilkka 66
 2. Wäänänen Jukka 62
 3. Karlsson Petri 60

Veteraanit (+65), pistebogey hcp, 
 punainen
 1. Hollo Ilkka 74
 2. Huhtala Jouko 71
 3. Vihriälä Rauno 70

Yliveteraanit (+70), pistebogey hcp, 
punainen
 1. Tiilikainen Raimo 70
 2. Eskeli Pentti 66
 3. Viitasaari Yrjö 65

Pisin drive, miehet: Simovaara Markku
Pisin drive, naiset: Kakkola Heli
Lähimmäs lippua 4.8.: Viitaaho Auvo 
(4 cm!)
Lähimmäs lippua 5.8.: Helminen 
Reima

Kutsuvieraiden peliä tahditti Kaarina Suonperä.

Jälkipelit Taistelukoulun Upseerikerholla.
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Turvallisuuspolitiikan juhlaseminaari 
11.11.2011

Kadettikunta, Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskorkeakoulun Strate-
gian laitos järjestävät turvallisuuspolitiikan juhlaseminaarin Maailman muutos 
ja Suomi – Suomen puolustus ja puolustusvoimauudistus perjantaina 11. marras-
kuuta 2011 kello 9.00–16.00 Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoulussa 
(Ritaritalo, rakennus B21, auditorio Yrjö-Maunu). Aamupäivän teemana on 
”Maailman muutos ja Suomi” ja iltapäivän teemana on ”Suomen puolustus ja 
puolustusvoimauudistus”. Lisätietoja www.kadettikunta.fi. Ilmoittautuminen 
4.11.2011 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella tai Kadettikun-
nan toimistonhoitaja Sabina Krogarsille, puhelin 09 490 759 tai sähköposti  
sabina.krogars@kadettikunta.fi.

Kadett ikun ta  ry :n  syys 
kokous pidetään perintei
sesti Helsingissä. Samana 

viikonloppuna Kadettikunta järjes
tää jälleen juhlalliset Kaaderitanssi
aiset Maanpuolustus korkeakoulun 
 perinteisissä tiloissa Santahaminassa 
perjantaina 21.10.2011. Tilaisuus on 
avoin kaikille Kadettikunnan jäsenil
le puolisoineen. Tavoitteena on jatkaa 
kadettiupseerien vuosittaista tapah
tumaa, jossa voidaan viettää mukava 
yhdessäolon hetki hyvässä seurassa ja 
maittavan illallisen sekä tanssin kera.

Tilaisuus alkaa illallisella kello 
19.00, ja tanssit alkavat noin kello 
21.30 ja jatkuvat puoleen yöhön. Tilo

Kaaderitanssiaiset Santahaminassa  
perjantaina 21.10.2011

jen rajallisuuden takia mukaan voidaan 
ottaa noin 200 henkilöä ilmoittautumis
järjestyksessä. Illalliskortin hinta on 
50 euroa/henkilö, ja se sisältää alku
juoman, illallisen, ruokajuomat, oheis
ohjelman sekä tietysti hyvän seuran ja 
tanssit.

Ilmoittautumiset pyydetään te
kemään ensisijaisesti sähköisel
lä ilmoittautumislomakkeella, joka 
on Kadettikunnan verkkosivuilla   
www.kadettikunta.fi, tai puhelimel
la numeroon 09 490 759 viimeistään 
12.10.2011. Illalliskortit pyydetään 
maksamaan 5.10.2011 mennessä 
 Kadettikunnan tilille Nordea 101430
206744. Maksun viestiin pyydetään 

merkitsemään osallistujien nimet ja 
kadettikurssin numero.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Kadet
tikunnan perinnejaoston puheenjohtaja 
eversti Harri Niskanen, puh. 0299 800 
tai harri.niskanen(at)mil.fi.

Asuna on pieni juhlapuku, 
tumma puku tai smokki.

Kokoa kadettiveljistä ja sisarista 
puolisoineen mukava pöytäkunta ja 
rentoudu hetkeksi!

Lämpimästi tervetuloa!

www.nethawk.fi 
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Kadettikunta 90 vuotta juhlarahasto -keräys
Kadettikunnan juhlavuonna on toimeenpantu Kadettikunta 90 vuotta juhlarahasto -keräys. 

Keräyksen tarkoituksena on kerätä varoja Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisen työn 
tukemiseksi järjestämällä arvo-, johtamis- ja turvallisuuspolitiikan seminaareja, julkaisemalla 
Kylkirauta-lehteä ja muita julkaisuja sekä opetusmultimedioita.

Huomionosoitukset pyydetään osoittamaan Kadettikunta 90 vuotta juhlarahasto -tilille 
Nordea 155530-113093. 

Kadettikunnalla on juhlakeräykseen Poliisihallituksen Arpajaishallinnon 30.12.2010 myön-
tämä lupa numero 2020/2010/4298. Lupa on voimassa 1.1.–31.12.2011 koko Suomen 
alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Juhlarahaston kartuttajien nimet julkaistaan Kylkirauta-lehdessä.

Kiitollisin maanpuolustusterveisin

    Kadettikunta ry

Kadettikunnan uudet joulukortit

Nyt on aika tilata Kadettikunnan 
uusia joulukortteja! Kaksi
osaiset joulukortit kuorineen 

maksavat 2 euroa/kpl. 
Korttien oikeaan yläkulmaan on 

painettu Kadettikunnan merkki ja 
takakannessa on teksti Kadettikunta 
ry. Sinisävyisen kortin Tunturin loiste 
teksti on ”Rauhallista Joulua ja On
nellista Uutta Vuotta. Vaalean kortin 
Talvinen päivä teksti on ”Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta.

Tunturin loiste kortti on täynnä 
jouluyön taikaa. Kortin erikoisuutena 
on painatuksen viimeistelyvaiheessa 
lisätty välkehtivä timanttifolio, jolloin 
Kadettikunnan merkki tulee hillityn 
loistavasti esiin. Kortissa on lakkapinta 
syventämässä kortin värisävyjä.

Talvinen päivä joulukortti on tai
depaperikortti, jossa sekä kehyksessä 
että kuusiaiheessa on kaunista kiiltävää 
kultafoliota. Kadettikunnan merkki on 
painettu kultafoliolla.

Tilaukset ensisijaisesti sähköpos
tilla osoitteeseen sabina.krogars@ 
kadettikunta.fi tai puhelimitse 09 490 
759.

Tunturin loiste. Talvinen päivä.
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Kadettiupseerit 1920–2010 matrikkeli
Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry ovat tuottaneet yhdessä Ka-

dettiupseerit 1920–2010 -matrikkelin. Matrikkeli on korkeatasoisin 
ja laajin upseerimatrikkeli, joka on koskaan Suomessa valmistettu. 

Kadettiupseereja on valmistunut itsenäisyyden aikana yhteensä  
10 690 henkilöä.

Matrikkelin myyntihinta on 80 euroa + postimaksu (11 euroa). 
Tilaaja voi olla muukin kuin Kadettikunnan tai Upseeriliiton jäsen. 

Se voi olla yhdistys, viranomainen tai Kadettikunnan tai Upseeriliiton 
yhteistoimintakumppani sekä kokonaismaanpuolustuksen alueella 
toimiva henkilö tai yhdistys. Matrikkelia suositellaan esimerkiksi 
viranomaisten ja kirjastojen käyttöön.

Mahdolliset matrikkelia koskevat tilaukset ja tiedustelut pyydetään 
tekemään ensisijaisesti sähköpostilla Kadettikunnan toimistonhoitaja 
Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi,   
puhelin 09 490 759, fax 09 446 262.

Kadettikunnan ja Upseeriliiton Matrikkelitoimituskunta

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@kadetti- 
kunta.fi tai puhelin  09 490 759.

Kadettiupseerin isännänviiri joululahjaksi!

Kadettiupseerin isän-
nänviiri on tilattavissa 
Kadettikunnan toimis-

tosta.  Viirin hinta on 42 euroa 
(4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9 
metrin pituiseen lipputankoon) 
tai 85 euroa (5,5 metrinen viiri) 
+ postimaksu.

Tilaukset Sabina Krogarsille: 
sabina.krogars@kadettikunta.fi 
tai puhelin  09 490 759.
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Juhlavuoden kirjoituskilpailu
Kylkiraudan sisältö syntyy aktiivisten kirjoittajien avulla. Jokainen numero on 

tulosta halustamme ja kyvystämme jakaa tietoamme, ajatuksiamme tai mielipitei-
tämme. Juhlavuoden kunniaksi Kylkirauta järjestää lukijoilleen kirjoituskilpailun, 
jonka avulla toivomme aktivoivamme kokeneiden kirjoittajien lisäksi uusia ky-
nätaitureita. Toimituksen parhaiksi arvioimat kirjoitukset julkaistaan kirjoittajan 
luvalla Kylkiraudan numerossa neljä. Lisäksi kirjoittajat palkitaan Kadettikunnan 
kannustusstipendillä. 

Kirjoitusohje

Kirjoita napakasti, noin 4 sivua, aiheesta Puolustusvoimat ja uusi toiminta-
ympäristö – kuinka muutosta johdetaan?

Tuo esiin organisaatiouudistusten, henkilöstöjärjestelyjen, muuttuvien tehtävien, 
turvallisuusympäristömme ja muiden muutosten nostattamia haasteita ja erityi-
sesti johtajan keinoja haasteiden voittamiseen. Osoita oppimiasi hyviä käytänteitä 
ja vältettäviä virheitä. Kerro, kuinka vakuutamme kansalaiset, alaiset, kollegat ja 
esimiehet muutosten välttämättömyydestä ja hyödystä. Artikkelisi voi käsitellä 
kaikkia tai valittuja puolustusvoimien tehtäviä.

Artikkeliin liittyvien kuvien tulee olla jpeg-muodossa vähintään 300 dpi:n reso-
luutiolla. Muista, että joskus hyvä kuva vastaa tuhatta sanaa.

Lähetä artikkelisi 30.10.2011 mennessä osoitteeseen juha-antero.puistola@
kadettikunta.fi. 

Juha-Antero Puistola
Päätoimittaja
Kylkirauta

Tutustu Kadettikunnan verkkosivuihin ja multimedia-
tuotteisiin osoitteessa www.kadettikunta.fi.

Veteraanien Perintö – Itsenäinen Isänmaa: www.veteraanienperinto.fi

Turvallisuuspolitiikan Tietopankki: www.kadettikunta.fi/turvallisuus. 

Suomi kylmässä sodassa -multimediaoppimisympäristö: www.kylmasota.fi

Maailman muutos ja Suomi -multimediaoppimisympäristö: www.maailmanmuutos.fi
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Merkkipäiväluettelo 2012

Kylkiraudassa  4/2011 julkaistaan luettelo Kadettikunnan jäsenistä, jotka 
vuonna 2012 täyttävät 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 ja 50 vuotta. Niitä, jotka 
eivät halua syntymäpäivätietojaan julkaistavan, pyydetään siitä 
ilmoittamaan Kadettikunnan toimistoon 25.11.2011 mennessä. 
Puhelin 09 490 759, s-posti sabina.krogars(at)kadettikunta.fi tai postitse; 

Kadettikunta ry, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki.

Tukimaksu 2011
Syyskokouksen päätöksen perusteella lähetetään lehden mukana tilillepano-

kortti vapaaehtoista tukimaksua varten.  Varat käytetään kuten ennenkin Kadet-
tikunnan vapaaehtoisen maanpuolustusaatteellisen työn hyväksi. Tavoitteena on 

tänäkin vuonna 2 500 euroa. Tukimaksun voi maksaa myös ilman tilillepanokorttia 
Kadettikunnan tilille Nordea FI15 1014 5000 0915 05 ja viitenumero on 1012.

Kadettikunnan sähköpostitiedottamista tehostetaan

Kadettikunnan sähköpostitiedottamista on kehitetty uuden jäsenrekisteri-
järjestelmän käyttöönoton myötä. Kadettikunta ja kadettipiirit voivat lähettää 
omalle jäsenistölle suunnattuja sähköpostitiedotteita käyttäen jäsenrekisterin 

toimintoja. Viesteihin ei voi liittää liitetiedostoja, jolloin virusvaara on mini-
moitu. Viestiin voidaan liittää linkki esim Kadettikunnan kotisivulle.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi Kadettikunnan toimistolle osoitteeseen: 
kadettikunta@kadettikunta.fi, niin lisäämme sähköpostiosoitteesi Kadetti-

kunnan postituslistalle.

Kadettikurssit huomio!
Kadettikurssit voivat käyttää Kadettikunnan verkkosivuja kurssinsa tie-

dottamiseen. 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!
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Kaaderilaulajien kuoromatka Krakovaan

Kaaderilaulajat teki kuoromat
kan Krakovaan 16.–19.6.2011. 
Matkalla oli mukana yhteensä 

36 henkilöä, joista kuorolaisia oli 17. 
Krakovan matka oli 17vuotiaan kuoron 
kolmas monipäiväinen kuoromatka ulko
maille. Edelliset matkat on tehty Unka
riin ja Latviaan. Virossa on yhden päivän 
esiintymisiä ollut useitakin. Matkojen 
ohjelmaan on kuulunut yhdessäoloa, 
tutustumista alueen huomattavimpiin 
nähtävyyksiin ja kaksi konserttia, joista 
toinen on ollut kirkkokonsertti. Esiinty
misissä on aina ollut mukana jokin pai
kallinen kuoro.

Tällä kertaa esiinnyimme 90 vuotta 
vanhan krakovalaisen mieskuoro Echon 
kanssa. Echokuoron puheenjohtaja 
on Marek Robka ja taiteellinen joh
taja Zbigniew Huptys. Ensimmäinen 
konsertti oli toisen matkapäivän iltana  
Parafia EwangelickoAugsburka kirkos
sa, joka on Krakovan yli sadasta kirkosta 
ainoa protestanttinen kirkko. Konsertti 
alkoi urkumusiikilla: kuoromme johta
ja Matti Orlamo soitti Jean Sibeliuksen 
 Impromptun. Sen jälkeen hän säesti 
uruilla kuoron Sulho Rannan laulua 
Testamentti pojalleni. Konsertti päättyi 
Sibeliuksen Finlandiahymniin.

Seuraavana iltana esiinnyimme Kra
kovan Piispan kartanossa, jossa kummal
lakin kuorolla oli oma konserttiosuutensa. 
Konsertin jälkeen Piispan kartanossa oli 
Echokuoron järjestämä karonkka, joka 

päättyi kuorojen ja yleisön yhdessä lau
lamaan puolalaiseen kansansävelmään 
Meill´ on metsässä nuotiopiiri… Laulu 
alkoi spontaanisti sekä suomeksi että 
puolaksi, kun kuoromme puheenjohtaja 
Heikki Hult päätti kiitospuheensa isän
nille mainittuun lauluun.

Todettakoon, että kuorollamme oli 
kunnia päättää Krakovassa tapahtuma
jakson Kansojen kulttuurit kohtaavat 
Puola–Suomiosuus. Kulttuurijakson 
aloittivat Suomen osalta helsinkiläisen 
mieskuoron Psaldon konsertit, joiden 
jälkeen vuorossa olivat elokuva Kirjei-
tä pappi Jaakobille sekä Alvar Aallon 
huonekalumuotoilun esittelyt.

Kuoronjohtaja Matti Orlamo oli va
linnut esitettäviksi juuri sopivat laulut, 
jotka pystyttiin esittämään vähän taval
lista pienemmälläkin kuorovahvuudella. 
Kevään aikana kuoro oli opiskellut ja 
harjoitellut esitettäviksi kaksi puolalais
ta laulua: yhden virren ja yhden marssin. 
Virsi oli Pan kiedyś stanął nad brzegiem 
(Herra kun rannalle saavut) ja marssi oli 
Marsz Pierwszej Brygady (Ensimmäisen 
prikaatin marssi). Virsi on puolalaisten 
nuorten suosima virsi, jonka nuoret aina 
lauloivat paavi Johannes Paavali II:lle 
hänen vieraillessaan synnyinmaassaan 
Puolassa. Virttä laulettiin myös paavin 
ensimmäisellä Puolan matkalla kesä
kuussa 1979, jolloin Krakovassa kaksi 
miljoonaa puolalaista oli kuulemassa 
paavia. Kun nuoret lauloivat mainitun 

virren puolalaisen paavin viimeisellä 
Puolan matkalla 2002, paavi sanoi tämän 
laulun kantaneen hänet Roomaan.

Ensimmäisessä maailmansodassa 
Joséf Piłsudski piti johdossaan Itävälta
Unkarin armeijaan yhdistetystä legioo
nastaan ensimmäisen prikaatin, jonka 
kunniamarssista Ensimmäinen prikaati 
tuli Puolan suosituimpia marsseja. Marssi 
on nykyisen Puolan armeijan kunnia
marssi.

Echokuoro esitti konsertissa suo
meksi serenadin Sua tervehdin.

Muuta matkaohjelmaa

Tulopäivänä torstaina lounaan jälkeen 
kuorolla oli lauluharjoitus Krakovan 
Filharmonian salissa. Sen jälkeen tutus
tuimme Krakovaan mainion oppaamme, 
hyvin suomea hallitsevan krakovalaisen 
Ela Denduran opastuksella. Tutustumi
nen alkoi Krakovan keskustorilta Puolan 
kansalliskirjailijan Adam Mickiewiczin 
muistomerkiltä. Kirjailijan nimi tuli suo
malaisillekin tutuksi, kun Prahan keväänä 
1968 Neuvostoliitto vaati Mickiewiczin 
isänmaallisen näytelmän Esi-isien muis-
tojuhla esitykset keskeytettäviksi.

Opas kertoi Krakovasta muun 
muassa seuraavaa: Krakova on  
760 000 asukkaan kaupunki, jossa 
on 140 kirkkoa. Katolisen kirkon 
asema on ollut Puolassa aina vahva ja 
asema vain vahvistui kommunistihal
linnon aikana. Krakovan arkkipiispa  

Kesäiset Kaaderilaulajat esittävät laulutervehdyksen Wawelin 
kukkulalla Kuninkaanlinnan sisäpihalla.

Pyhän Mariankirkko Krakovan 
keskusaukiolla.
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Karol Jósef Wojtyłan tultua valituksi paa
viksi ja isä Jerzy Popiełuszkon murhan 
jälkeen kirkon kannatus alkoi näkyä 
kirkkosalien ulkopuolellakin toreilla ja 
turuilla sekä avoimena tukena Solidaa
risuusammattiliitolle.

Krakovan yli 600 vuotta vanhassa 
 Jagellon yliopistossa on nykyisin noin  
75 000 opiskelijaa. Ehkä tunnetuin  
 Jagellon yliopiston kasvatti on Mikołaj 
Kopernìk (saks. Kopernikus), jonka 
patsas on yliopiston sisäpihalla. Siellä 
pysäytimme turistit hetkeksi kuuntele
maan Finlandiaa.

Krakovassa, joka säästyi toisen 
maailmansodan aikana sodan tuhoilta, 
on nähtävissä eri aikakausien rakennuk
sia aina keskiajalta lähtien: goottilaista, 
renessanssia, barokkia ja uusimman ajan 
rakennustaidetta. Krakovan kaupunki ja 
Wieliczkan suolakaivos kuuluivat ensim
mäiseen UNESCO:n maailmanperintö
luetteloon.

Perjantaiaamuna ajoimme Krakovas
ta 12 kilometriä kaakkoon Wieliczkan 
suolakaivokselle, joka on maailman 
vanhimpia. Kaivos tuotti suolaa yh
täjaksoisesti 700 vuotta. Kaupallinen 
kaivostoiminta päättyi Wieliczkassa 
vuonna 1996. Kaivoksessa käy vuosit
tain kaksi miljoonaa vierailijaa. Sato
jen rappusten laskeutuminen alaspäin  
130 metrin  syvyyteen palkittiin alhaalla, 
jossa näimme upeita suolakivestä veis
tettyjä patsaita, valaisinkruunuja, upeita 
kokoustiloja ja kaksi kappelia, joista 
suuremmassa, St. Kingan kappelissa, 
lauloimme Suomalaisen rukouksen ja 

Finlandian. Tietysti siellä olivat myös 
paavi Johannes Paavali II:n ja marsalkka 
Josef Piłsudskin patsaat. Krakovassa ei 
huomannut, että paavi on vaihtunut, sillä 
niin monissa paikoissa paavi Johannes 
Paavali II:n kuviin tai muistomerkkeihin 
törmäsi.

Lauantaiaamuna kävelimme  
Wawelin kukkulalle ja tutustuim
me Kunin kaanlinnaan ja Krakovan 
 katedraaliin – upeita kohteita molem
mat. Kuninkaanlinnassa huomiota he
rättivät valtavan suuret, hienot gobeliinit, 
joissa useissa oli kuvattu jokin Vanhan 
testamentin kertomus. Kuninkaanlinnan 
pihalla kuoromme lauloi suurelle turisti
joukolle Suomen laulun ja Finlandian.

Tuomiokirkossa  saatoimme ihail
la Puolan entisten kuninkaitten, Jósef 
Piłsudskin ja Smolenskin lentoonnet
tomuudessa surmansa saaneen Puolan 
presidentin sarkofageja.

Viimeisenä päivänä sunnuntaina 
kuorolaisille ei ollut järjestetty mitään 
yhteistä ohjelmaa. Koska Krakovan 
vanhakaupunki lähiympäristöineen oli 
käynyt tutuksi, saatoimme jokainen 
valita itseämme kiinnostavan kohteen. 
Useimmat tutustuivat keskustorin ääressä 
olevan Verkahallin tiloihin: kauppahal
liin, kahvilaan, jonka terassilta saattoi 
katsella krakovalaisten  ja turistien sun
nuntaipäivän viettoa; toiset taas ihailivat 
Ateneumin upeita tauluja hallin toisessa 
kerroksessa.

Useat tutustuivat myös Krako
van vanhaan juutalaiskaupunginosaan 

 Kazimierziin ja Oskar Schindlerin tehtaa
seen, joka vuonna 2010 avattiin museo
na. Schindlerin tehdas sijaitsee Veikselin 
eteläpuolella. Museossa on katseltavissa 
kolme erittäin mielenkiintoista lyhyt
filmiä. Oscar Schindlerin pelastamien 
yli tuhannen juutalaisen nimet ovat 
luettavissa tehtaan sisätiloissa olevan 
metallilieriön sisäpinnalta. Ulkopuolta 
lieriön peittävät tehtaassa valmistetut 
pesuvadit. Schindlerin työhuoneen vie
ressä on hänen sihteerinsä toimisto, jonka 
pienellä kirjoituspöydällä on Mercedes
merkkinen kirjoituskone.

Krakovan kirkot eivät vielä lukumää
rältään todista krakovalaisten hartaudesta 
aivan kaikkea: sunnuntaisin on jokaisessa 
kirkossa 6–9 messua kello 6.30–20.00 
täysille kirkkosaleille. Sanankuulijoita, 
rukoilijoita ja hiljentymään tulijoita on 
todella runsain mitoin.

Aarno Suorsa ja Ela Dendura olivat 
suunnitelleet kuorolle hyvän ohjelman: 
hyvät konsertit, mielenkiintoiset tutustu
miskohteet, maukkaat lounaat ja sopivas
ti vapaata aikaa shoppailuun, museoissa 
käynteihin. Suunniteltua matkaohjelmaa 
voitiin noudattaa minuutilleen. Hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty.

Matkanjohtaja Aarno Suorsalle ja 
oppaallemme Ela Denduralle sydämel
liset kiitokset hyvin järjestetystä matkasta 
koko kuoron puolesta.

Risto Rantakari
Kadetti 4582

Kaaderilaulajien puolisoita Jagellon yliopiston kaivolla. Tämän 
kaivon reunalla on istunut aikoinaan myös Mikołaj Kopernìk
eli Kopernikus.

Karonkkaillallisen antia Krakovan
Piispan kartanossa
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Sy k s y l l ä  1 9 6 1  v a l m i s t u i 
46.  Kadettikurssi 116 upseerin ja 
31. Merikadettikurssi 25 upsee

rin vahvuisena kaksi vuotta kestäneeltä 
kurssilta. Se oli siihenastisista sodan jäl
keisistä kursseista suurin. Se oli myös 
viimeinen kurssi, jolta upseerit valmis
tuivat vänrikkeinä ja aliluutnantteina. 
Nykyinen rivivahvuus on 46. Kadet
tikurssilla 88 upseeria ja 31. Merika
dettikurssilla 21 upseeria. Poistuma on  
28 + 4 kadettiveljeä.

Juhlatoimikunta oli Ilkka Rannan 
johdolla valmistellut monipuolisen pe
rinteitä kunnioittavan, tietoutta avarta
van ja nostalgisia muistoja herättävän 
kaksipäiväisen ohjelman Santahami
naan ja Tuusulaan.  

Perjantaina 19.8. kerääntyi Kadetti
koululle eri puolilta Suomea 80päinen 
jo hieman harmaantunut, mutta ikäisi
ään selvästi ryhdikkäämpi upseerijouk
ko puolisoineen aloittamaan ohjelmansa 
perinne ja nostalgiaosuutta. Iloisen 
jällennäkemisen jälkeen saimme asian
tuntevan tietoiskun upseerikoulutuksen 
nykyvaiheesta ja yllätykseksemme kuu
limme, että koulutusjärjestelmää ollaan 
entraamassa takaisin vanhaa aiemmin 
hyväksi koetun suuntaan, vaikkakin 
sisällöltään perinpohjaisesti erilai
seksi kuin se meidän aikanamme oli 
ollut. Päärakennuksen portailla otettu
jen juhlapotrettien jälkeen siirryimme 
sankariaulaan, jossa kummikurssimme  

96. Kadettikurssin läsnä ollessa kunnioi
timme sodissa kaatuneiden kaaderivel
jien muistoa kukkalaitteella. Uusitussa 
ruokasalissa nautimme kummikurs
simme kanssa yhteisen lounaan, jonka 
yhteydessä luovutimme kummikurssin 
edustajille oman kurssimme julkaisemat 
kaksi kirjaa sekä Perinteiden isän, Olavi 
Jokelan, laatiman Juhlapäiväkäskyn. 
Hieman nostalgisin tuntein jätimme 
Santahaminan korpuksineen ja suunta
simme Tuusulaan viettämään juhlaam
me Kokoushotelli Gustavelundiin.

Taloksi asettumisen jälkeen pidim
me paikan hienossa auditoriossa juh
lakurssikokouksen. Aluksi palkittiin 
ansioituneita kadettiveljiä kirjapalkin
noin ”kadettikurssimme eteen tehdystä 
työstä ja aidon kadettihengen ylläpidos
ta”. Varsinaisen kurssikokousasioiden 
käsittelyn jälkeen kadettiveli Lasse 
Forsman esitteli alkuosan valokuvista 
työstämästään 50vuotisjuhlatallenteesta 
raikuvien aplodien saattamina. Tallenne 
täydentyy vietettävän juhlan eri tapahtu
mista elävänä kuvana. Lopputuloksena 
on korkeatasoinen DVDtallenne, jota 
tarjotaan kadettiveljille ja sisarille han
kittavaksi asevelihintaan. Sitä on mah
dollista täydentää muistitikulla, jossa on 
500 valokuvaa.

Juhla huipentui juhlaillalliseen 
 Gustavelundin ravintolassa, josta il
lallisen aikana näki kauniin kesäillan 
päättyessä auringon laskevan Tuusu

lanjärveen.
Illallisen jälkeen vietimme rat

toisan extempore ohjelman värittä
män illan seurustelun ja muistelujen 
merkeissä. Erityisen suosion saavutti 
Heikki Nikusen johtaman ”ilmailu
yhteisön” daamien kera esittämä pirteä 
ketjulaulu. Taiteellisemmasta puolesta 
mainittakoon Tupu Eerolan mahtava 
lausuntaesitys, Tapsa Huhtisen kaunis 
serenadi ja Matti Kopran tunteellinen 
iloittelu pianon ääressä. Hauska ja iki
muistoinen ilta kaiken kaikkiaan van
hojen kaverien ja heidän daamiensa 
tutussa seurassa. 

Seuraavana päivänä 20.8.  daamien 
ohjelmaan kuului Lottamuseoon tu
tustuminen. Herrat vietiin tutustumaan 
hieman tuntemattomaan, mutta mie
lenkiintoiseen, Puolustusvoimien Kan
sainväliseen Keskukseen Hyrylässä.  
Tyytyväisinä näkemäänsä, kuulemaan
sa ja kokemaansa osallistujat antoivat 
juhlatoimikunnalle suurkiitokset erit
täin onnistuneista juhlista. Aika moni 
sanoi erotessamme, että tapaamisiin ensi 
kesänä Mikkelissä, seuraavassa kurssi
tapaamisessa.

Mottonamme: ”Ikää tulee, vaan van
haksi ei pidä tulla”

Pertti Vuolento 
Kadetti 4125

46. Kadettikurssi ja 31. Merikadettikurssi viettivät 
upseeriksi valmistumisensa 50-vuotisjuhlaa  

19.–20.8.2011
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Rauno Meriö, Veikko Vesterinen ja Ossi Savolainen laskemassa kukkalaitetta Marskin patsaalla.

Heinäkuun 30. päivän heltei
senä lauantaina kokoontuivat 
 kesäkuussa 1953 Kadetti

koulun aloittaneet kadetit kurssi
tapaamiseensa Lahden varuskuntaan 
Hennalaan.

Tervetuliaiskahvit  nautit t i in 
 Sotilaskodin ”kirkollisessa” suojassa. 
Olihan rakennus aikoinaan kirkoksi 
tarkoitettu, mutta kirkkona se ei kui
tenkaan palvellut. Todettiin paikalle 
saapuneen 15 kaaderiveljeä, eli vielä 
rivissä  olevista kolmannes. Määrää 
on pidettävä kohtalaisen hyvänä – 
 alkaahan keskiikämme olla 80 vuoden 
paikkeilla!

Kahvituksen jälkeen siirryimme 
Mannerheimin rintapatsaalle, jolle 
laskimme kukkalaitteen sanoilla  
Constantem Decorat Honor.

Hämeen Rykmentti auttoi kii
tettävästi juhlamme järjestelyissä 
luovuttamalla esikunnan auditorion 
käyttöömme kokouspaikaksi. Alkuun 
kuulimme majuri Teppo Karhun esi
tyksen Lahden Varuskunnan organi
saatiosta ja toiminnasta tänä päivänä. 
Varuskunta on toimialoiltaan varsin 
monipuolinen, joten luonnollisesti 
esitettiin myös paljon kysymyksiä. 
Niihin saatiin esittelijältä tyhjentävät 
vastaukset.

Kokouksen tärkein päätös oli se, 
että kokoontumiset vielä jatkuvat. 
Seuraava on Helsingissä vuonna 2013. 
Koordinaattorina toimii toistaiseksi 
Perttu Peitsara Veikko Vesterisen luo
vuttua pitkäaikaisesta pestistään.

Rouvasväki pääsi esityksen ja koko
uksen aikana nauttimaan Lahti Travelin 

järjestämästä kiertoajelusta Lahdes
sa. Oppaalle, Sinikka  Koskiselle, oli 
annettu ohjeeksi tutustuttaa vieraat 
kaupunkiin kahden tunnin ajan. Näin 
tapahtui ja matkan antiin oltiin erittäin 
tyytyväisiä.

Iltajuhla ruokailuineen, puheineen, 
lauluineen, muistelmineen ja tanssei
neen pidettiin upealla Varuskunta
kerholla. Tanssien tahdeista ja laulujen 
säestyksistä huolehti ammattitaitoinen 
Marjo & Pojat trio. Puolilta öin lo
peteltiin muistorikas ja hauska ilta. 
Aamulla oli haikeiden jäähyväisten 
aika – sitten uudelleen kokoon parin 
vuoden kuluttua!

Ossi Savolainen
Kadetti 580me 

39. Kadettikurssin ja 26. Merikadettikurssin  
kurssikokous
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Weljeyden Woimasta

Laulan weljeyen woimasta, ihanasta 
ilmoottelen, isken tarinan tapauksesta, 
urhojen ilottelusta, sulottarien soitan
nasta. Seiskawiienwahvuuesta, wiiska
sin wäkevyyestä.

Kaxvuoskymmentä ei ketään wä
syttänyt, vuosien virta vanuttanut, 
weljeyttä viruttanut. Palaa sisimmässä 
täysillä, hehku ikuinen veljeyttä, saman 
verran sisaruutta. Ruoto vielä rautasta, 
ohimolla terästä, turpajouhet joillakuil
la, kiiltoa päällä wähäsen – varsi vahva 
kaikilla. Syän pulppuaa jo wiisautta, 
viel on kaikkea maistettava, eloa ih
meteltävä, mutta nyt on veli hyvä olla!

Tervasaaressa, Savun majassa, oli 
syän pakahtua – katso uljasta joukkoa, 
iloa yhteistä, muoto muuttunut vain 
wähäsen. Erkillä ei yhtään. Mitä tiijät 
veliseni, miten elo ihmisellä, missä 
menet, kussa kuljet, ootko onnea ko
kenut? 

Santahaminassa sai wääpelimme 
wäkevän nuijan, kummikurssin ikiha
lon, isänmaasta kasvatetun, kunnialla 
voiellun, jalouella jalostetun. Kiersi 
ihme kaikilla käessä, yhessä ihastelim
me, kummeja kiitoksin kumarsimme.  
Kiitämme myös isäntää oivaa, kadetin 
opin lautasen luojaa, uusien urhojen 
esikuvaa, isänmaan tosi rakentajaa, 
Kadettikoulun johtajaa. Oi, onpa mut
kikas nyt mailma, tuoss jos ois vanha 
uudestansa, tokko selviäis ollenkan
sa… aatteli hiljaa etenkin, yksi veli 
reservin. On aika ja myös kadetti uus, 
mutt on kuullemma samaa nuoruus, 
varmuus, into, kutsumus – ja kivitalon 
itseluottamus.

Muisti joukko synnyttäjiään, isiän
sä kiittelihe, takojiaan ylistihe. Ei pai
kalle ehtinyt isien voima, toinen iloa 
toista todisti. Mutta viestin saimme, 
sielussansa molemmat – aina keskel
lä, joukkonsa eessä ehtoisena. Matti ja 
Jukka luonamme siis kuitenkin olivat, 
joka hymyssä mukana, joka naurussa 
takana, joka kyynelessä pisarana.

Katseltiin läpi naurun kyynelten, 
ikuisia kuvia nuoruuden. Oli murheet 
poissa noilta, kakskytvuotta kepoisam

milta, poskilta siloisemmilta. Tuntui 
kuin katsellessa opinahjon sotaisten 
leikkien ilakoita, harjaskutrien nuor
tea suopursun kukka, oikeasti tuoksu
aisi keskellämme salissa. Miehet siinä 
poikia katselivat, kukaan kuviin ei kai
vannut.  Nyt, juuri tässä on elon kaste 
makeinta – ja sen joka pisara juotava 
halulla. Sen veljeni muistathan. 

Alkoi wäkevä kokous. Jalo kilpa
laulanta jyrisi. Tuimasti Tuomo puhui, 
voimalla todisti. Katsoimme isänmaata 
ilolla, työtä weljien siellä ja kaukana. 
Ilo hurja väliin repesi, vaivatta nauru 
pursusi. Weli, sinutkin siinä näen, kun 
ilon näen silmässä, näätkö ilon itellä, 
anna lämmön läikähellä. Yhteen taas 
tulemme, viien suven jälestä, viien 
talven kaikottua, toisiamme tervehäm
me. Turun linnan kupeeseen, meren 
veljet lupasivat, pelvotta kutsun kir
voittivat.

Siipat samalla saarta ihmetteli, 
mahtava tietäjä luotsina, voimaukko 
kokassa, taiteilija venhon viejänä. Ih
metteli urhot palattuansa, parempata 
tietoansa, puolison uutta viisautta, 
Santahaminasta, kadetin kotikivestä, 
ikisaaresta ihmeellisestä. 

Muistimme poisnukkuneita, ikävätä 
itkimme. Tullaan veljet kerran sinne, 
kerran yhessä ilakoimme, saatte sil
loin isännöijjä, opastaa tiellä ikuisella. 
Myös muita hiljaa siellä, kadetin tiellä, 
murtuneita muistimme.

Juhla koitti illansuulla, kauneim

massa kehdossansa, myöhäkesän 
lämmössä, valossa isäin auringon. 
Niin kuin aina ennen kävimme rinnan 
riemun saliin, soljui sanat kerkeästi, 
ilo isosta onnesta todisti. Kaikki löysi 
paikkansa, sama kaikilla ihana, veljen 
vierellä, sisaren sivulla. Oli muona ma
keata, viini suun mukaista, ilo silmän 
suloisinta.

Aku welho mahtava, pohjan akkaa 
peloittawampi, teki taian salaisen, ka
valasti silmän hukkasi, taitoherkun 
huumorilla höysti.

Harri ylisti kauneutta, elämän arkea 
ihmetteli. Julisti weljet voittajiksi – ih
misen kun sivulta löysi, ihmisen kun 
sivulla jaksoi, ihmiseen kun sivulla 
aina ihastui. Simaisesti puhui Harri, 
terävästi Harri puhui, kaikki rinnat 
riemuitsivat, ilo rajatonna raikui.

Wanha Erkki lausui voiman sanat, 
sielua virkisti ja ohjenuoran punoi. Ih
metteli ilokansa, syämmessään Erkin 
sanan tunsi, opiksi ei kuiten ottanut. 
Ikivanha vahvan loitsun, suojaksemme 
sujautti, lopuksi veljiä vannotti, tästä 
kiinni pitäkää. 

Tykin sielun veljet lauloivat, voi
maputken jumalasta, kaikkivoipasta 
rauasta – säkenöivällä voimalla, sä
kenöivästä voimasta. Kaikkosi ahven 
lahukasta, kirmasi lintu karkuun voitta
matonta uhoa, tahtoa pelottawata.  

Arwi lauloi Venuksesta, ihmisyyen 
ihanuuesta lauloi, mutvain yhelletänä 
iltasena lauloi, omallensa omisti, kaikki 
yhessä ihastui, onnen valosta sokaistui.    

75. Kadettikurssin ja 58. Merikadettikurssin 
20-vuotistapaaminen Helsingissä 19.–20.8.2011
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Sisaret tutki sielumme salat, vie
koitellen tivasivat, rohkeasti utelivat. 
Selvisi elämän kerrokset, toivon ettei 
yllätykset. Syntyi uusi ohjelma, sai ai
niaaksi paikkansa, yhteisessä illassa, 
naisten puhe rohkea.

Illan hämyssä, rummun rytmissä, 
pelkkää virtaa wirkeyttä, uskomaton
ta iloa! Kiitos oivan soitannan, taita
van laulajan. Katsasti joukko kellarin, 
toisen kodin kadetin. Komia oli kolo 
vielä, ehompi entistänsä, muistoja kui
tenkin täynnä, pullollansa perinnettä. 

Sillan taa takaisin, yö iloisena 
vuotti. Viipyi pitkään, lähes aamuun, 
veljesjuhlan karkelo, kunnes kirposi 
kädestä tuoppi, laskeutui laulu hymyil
len uneen, suuteloon sulottaren kaina
loon. Mut arkena jo palataan, isänmaan 

Pohjois-Satakunnan Kadettipiiri  
tutustui Salpa-asemaan

PohjoisSatakunnan kadettipiiri 
järjesti jäsenilleen toimintasuun
nitelman mukaisen perhetapah

tuman, jonka teemana oli tutustuminen 
Salpaasemaaan. Matka tehtiin elo
kuun ensimmäisenä viikonvaihteena 
mukavassa puolipilvisessä ja hieman 
sateisessakin kesäsäässä. Matkaa avitti 
Niinisalon Varuskunnan Upseerikerhon 
myöntämä taloudellinen tuki.

 Kadettiveljien kurssit osuivat välil
le 49–73 ja matkalaisten ikäjakauma oli 
12–71 vuotta. Vaelluksen asiantunteva
na oppaana matkalaisilla toimi Terho 
Ahonen.  Salpaasemaan tutustumisen 
jälkeen seurueemme vietti mukavan 
illan Miehikälässa syöden, saunoen 
ja ajatuksia vaihtaen. Paluumatkalla 
poikettiin vielä katsomassa vaikuttavaa 
”Vapautemme Hinta” muistomerkkiä 
Tuuloksessa.

Vapautemme hinta -muistomerkille ensimmäisinä ehtivät Antti Pekola 
ja Esa Koivu. Kuva Tauno Karvo.

kilpeä vahventamaan.  
Mikään ilo ei tyhjästä synny, 

mikään voima kipinättä kummu, 
mikään vaski lyöjättä helise, mikään 
sampo takojatta sikiä. Tuomo voiman 
viritti, Petteri suunnat suunnitteli, Aku 
taikoi taitavasti, Esa roposemme tal
letti ja Mika muistot kuvalla kultasi. 
Kiitos, kiitos weljet teille, meille it
senne uhranneille, yhteiseksi onneksi, 
ahkeruuesta iloksi.

Siis oi ystävät iloitkaa! Sammon 
löysimme veljistämme, sisarista iki
veisun. Waikka joskus erkanimme, 
koskaan emme loitonneet, syömmistä 
kaikonneet.  Mistä löytäis voimoa vah
vempata, kuin on käsi veljen käessä, 
olka veljen olassa, veli veljen takana, 
veli veljen eessä. 

Viel on uljasta taistella, monta voit
toa otettava. Jos on toki vastusta tiijos
sa, harmaata kiveä kaivettavana – tietää 
kaik, yksin ei murtoon, yöhön käydä. 
Vaan weljeyen valossa voi tietä etsiä, 
veljen kanssa kilvoitella, riemusta elon 
täyttyä.

Lauloin weljeyen woimasta, tai
asta mahtavasta tarinoin. Itken haike
utta vain wähäsen, eron hetkessä vain 
hetken viipyilen. Lupauksen muistan 
veljien – olenhan jo polulla, taakse 
puolen vuosikymmenen – siis lyhyen 
elon palasen. Siellä sydän jo riemuaa, 
siellä veljet odottaa.

Kimmo Kohvakka
Kadetti 7805
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Maanpuolustusta suoraan tai 
välillisesti tukevia tai maan
puolustusasioihin keskitty

neitä järjestöjä, yhdistyksiä ja säätiöitä 
on Suomessa runsaasti. Valitettavasti 
monet tällaisista hyviin asioihin keskit
tyneistä tahoista ovat tuntemattomia, ei 
pelkästään suurelle yleisölle vaan myös 
maanpuolustusasioiden kanssa päivit
täinkin työskenteleville. Se on har
millista, koska esimerkiksi apu rahoja 
myöntävät säätiöt voisivat olla juuri 
se ratkaiseva tuen lähde, jolla moni 
 lupaava, mutta rahoituksen puutteeseen 
pysähtyvä tutkimus voitaisiin viedä 
päätökseen. Säätiöiden myöntämä tut
kimusrahoitus ei ole vielä löytänyt laa
jasti tietään Puolustusvoimien piirissä 
toimiville tutkijoille, eikä sotatieteiden 
tutkimukseen ole kovin laajasti säätiö
rahoitusta saatavissa. Samoin järjes
töjen on hyvä saada mahdollisimman 
laajaa julkisuutta itselleen jo jäsenten
hankinnankin vuoksi. Artikkeli aloittaa 

Kylkiraudassa juttusarjan, jossa esitel
lään maanpuolustusta lähellä olevia 
järjestöjä, yhdistyksiä ja säätiöitä sekä 
niiden toimintaa. Sitä kautta järjestöjä 
autetaan toteuttamaan tarkoitustaan ja 
tuetaan suomalaista maanpuolustusta. 
Ensimmäisenä esitellään Suomalainen 
strategisen tutkimuksen ja seurannan 
tukisäätiö (STRATU). 

Suomalainen strategisen tutkimuk
sen ja seurannan tukisäätiö (STRATU) 
on perustettu vuonna 1995 diplomi
insinööri NilsErik Stenbäckin lah
joitusvaroin. Säätiö tukee Suomen 
maanpuolustukseen liittyvää maail
manlaajuista turvallisuuspoliittisen ja 
sotilaallisen tilanteen ja niiden kehityk
sen tutkimusta ja seurantaa. Se myön
tää tutkimusapurahoja, stipendejä, 
matkaapurahoja ja muuta taloudellista 
tukea strategiseen tutkimukseen.

Teekkarista tiedustelun 
kautta teollisuusmieheksi 

– säätiön perustajan 
vaiherikas elämä

Lahjoittaessaan säätiön alkupääoman 
NilsErik Stenbäck halusi perustettavan 
säätiön palvelevan strategista tutkimus
ta, jonka hän koki alirahoitetuksi niin 
Puolustusvoimissa kuin suomalaisessa 
yliopistomaailmassakin.  

Stenbäck viet t i  lapsuutensa 
 Kulosaaressa. Vuonna 1934 hän lähti 
Saksaan opiskelemaan. Näin hän 
pääsi seuraamaan läheltä Hitlerin 
hallitseman Saksan sotaan johtanutta 
kehitystä. Stenbäck valmistui diplo
miinsinööriksi Dresdenin Teknilli
sestä Korkeakoulusta syksyllä 1939. 
Hänen sotavuosistaan tuli hyvin vai

herikkaat. Astuttuaan asepalvelukseen 
talvella 1940 hän joutui nopeasti tekni
siin tutkimustehtäviin. Syksyllä 1941 
 Stenbäck sai komennuksen Yhdysval
toihin sotilasasiamiehen tekniseksi 
apulaiseksi. Käytännössä hän joutui 
hoitamaan vuoden ajan kaikkia sotilas
asiamiehen tehtäviä Washingtonissa. 
Kesällä 1943 suomalaisten sotilas
asiamiesten oli poistuttava Yhdysval
loista. Sodan loppuvaiheet Stenbäck 
palveli Päämajan tiedusteluosastossa, 
tehtävänään sotaa käyvien maiden so
tapotentiaalin  analysointi. Sotilasarvol
taan hän oli insinöörikapteeni. 

Sodan jälkeen Stenbäck loi menes
tyksekkään uran teollisuusmiehenä, 
muun muassa teknistä maahantuontia 
harjoittavien yhtiöiden perustajana ja 
johtajana. Hän osallistui aktiivisesti jär
jestötoimintaan. Erityisesti insinööri
järjestö Tekniska Föreningen i Finland 
(TFiF) oli hänen sydäntään lähellä. 
Stenbäck oli TFiF:n kunniajäsen. 

NilsErik Stenbäck piti erittäin kor
keassa arvossa kokemusta, jonka hän oli 
saanut sodan ajan tiedusteluupseerina 
ja analyytikkona. Samoin hän korosti 
aina teknistieteellisen tutkimuksen 
merkitystä. Vuonna 1995 hän perusti 
Suomalaisen strategisen tutkimuksen 
ja seurannan tukisäätiön (STRATU) 
tukemaan maanpuolustukseen liitty
vää strategista tutkimusta ja tilanteen
arviointia. Vuonna 2002 hän yhdessä 
saksalaissyntyisen vaimonsa kanssa 
perusti myös Ruth ja NilsErik Sten
bäckin säätiön, jonka tarkoituksena on 
edistää korkean tason teknis tieteellistä 
tutkimusta. Hän on julkaissut sotaajan 
muistelmansa Vaaran merkit (2000) ja 
opiskeluaikansa muistelmat Teekkari
na Hitlerin Saksassa (2002). Diplomi
insinööri NilsErik Stenbäck kuoli  
19. syyskuuta 2008 kotonaan Helsin
gissä 95 vuoden iässä pitkän, vaiherik
kaan elämäntyön tehneenä.

Järjestöt, säätiöt ja yhdistykset  
maanpuolustuksen tukena

 

Suomalainen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiö

 

S U O M A L A I N E N  S T R A T E G IS E N
T U T K IM U K S E N  J A  S E U R A N N A N
T U K I S Ä Ä T I Ö
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Nils-Eric Stenbäck päämajan luut-
nanttina.
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Säätiön toiminnan 
tarkoitus

Suomalaisen strategisen tutkimuksen 
ja seurannan tukisäätiön tarkoituk
sena on tukea Suomen maanpuolus
tukseen liittyvää maailmanlaajuista 
turvallisuuspoliittisen ja sotilaallisen 
tilanteen ja niiden kehityksen tutki
musta ja seurantaa. Säätiö toteuttaa 
tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, 
matkaapurahoja, tutkimusapurahoja 
sekä muuta taloudellista tukea tutki
mus ja seurantatyötä, teknisiä ja muita 
kehittämishankkeita, julkaisuja sekä 
kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvia 
opintoja varten. 

Säätiö voi myöntää hakemuksesta 
rahoitusta kaikille, myös Puolustus
voimien ulkopuolisille, säätiön tu
kemista kohteista kiinnostuneille 
aina pro gradu tasosta alkaen ja siitä 
eteenpäin. Säätiö myöntää myös suu
rehkoja  yksittäisiä apurahoja. Säätiöi
den rahoitusta kannattaa vaatimusten 
täyttyessä rohkeasti hakea; kaikki ei 
omin varoin ole mahdollista. Säätiö 
myös palkitsee opinnoissaan hyvin 
menestyneitä kadetteja, sotatieteiden 
maisteri kurssilaisia, esiupseerikurssin 
oppilaita ja yleisesikuntaupseerikurssi
laisia, joiden opinnot ja opinnäytetyöt 
liittyvät esimerkiksi strategiaan, tiedus
teluun, taistelukentän valvontaan tai 
elektroniseen sodankäyntiin.

Säätiön apurahoille on jatkuva 
haku. Säätiö myöntää tutkimusapu
rahoja, stipendejä, matkaapurahoja ja 
muuta taloudellista tukea strategiseen 
tutkimukseen. Hakemukset lähetetään 
säätiön asiamiehelle. Hakemusten tulee 
olla perillä asiamiehellä kolme viikkoa 
ennen hallituksen kokousta tullakseen 
siinä käsitellyiksi. Hallituksen kokouk
sia on yleensä noin viisi vuodessa.

Lisätietoja säätiön asiamiehel-
tä: erikoistutkija, FT Joonas Sipilä 
(joonas.sipila(at)mil.fi, puh. virka-
aikaan 0299 530 621).

Mikroskooppi oli opiskelijan työkalu.

Tällaiselta voi pohjoismaalainen opiskelija näyttää 
onnistuneen tutkinnon jälkeisenä päivänä.

K
uv

a 
 T

ee
kk

ar
in

a 
H

itl
er

in
 S

ak
sa

ss
a 

-k
irj

as
ta

.
K
uv
a	
	T
ee
kk
ar
in
a	
H
itl
er
in
	S
ak
sa
ss
a	
-k
irj
as
ta
.



Kylkirauta 3/2011 80

ajankohtaista

KADETTIKUNTA RY:n MYYNTIARTIKKELIT 
TUE TOIMINTAA – TILAA 
ADRESSIT   1.1.2011 
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) 

PIENOISADRESSIT ml. kuoret   
tunnuksella 0,60   
kolme kadettia 0,60   
KORTIT ml. kuoret   
kiitoskortti (sk, rk) 0,40   
kortti ilman tekstiä 0,60   
kutsukortti 0,40 MUUT  
pöytäkortti 0,30 kadettipatsas 2.000,00 
MERKIT  standaari      25,00 
jäsenmerkki 20,00 cd Kautta maan ja 

meren ja ilman… 
     15,00 

upseerin 
tutkintomerkki 

30,00 cd, Eessä seisten, 
eellä mennen 

     10,00 

  isännänviiri   4,0 m 
isännänviiri   5,5 m 

     42,00 
     85,00 

KIRJAT    
Juhlakirja 
kadettiperinteistä 
 

 
25,00  

Hehkuvin 
mielin,Kadettikuoron 
150-vuotishistoriikki 

     12,00 

Kadettiupseerimatrik- 
keli 1920–1985 
 

20,00 
 

Kaaderilauluja      30,00 

Kadettiupseerimatrik- 
keli 1920–2000 

54,00   

Kadettiupseerimatrik-
keli 1920–2010 

80,00     

 
Tilaaja: 
Osoite: 
Tilaukset postitse Kadettikunta, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki 
Puhelimitse 09 490 759 faksilla 09 446 262 
S-postitse sabina.krogars@kadettikunta.fi  
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Kuninkaan viimeinen 
kortti – Viipurinlah-
den ja Ruotsinsalmen  
meritaistelut 1790. 
Jussi T. Lappalainen
ISBN 978-952-222-230-5
Koko 210 × 250
Sivuja 214, sidottu
Värisyys: 4-värinen
Kustantajat: SKS ja AtlasArt
Hämeenlinna 2011

Vuonna 1790 käyty 
Ruotsinsalmen toinen 
meritaistelu lykkäsi 

sitä, mikä oli väistämättä tulos
sa. Suomenlahden pohjukassa 
dynaamisesti kasvava Venäjän 
ydin tarvitsi elintilaa ja puskuri
vyöhykkeen, ja se oli otettavissa 
rapautuvalta suurvallalta – Ruotsilta.

Itsevaltaisesti ja oikukkaasti Ruot
sia hallinnut kuningas Kustaa III onnis
tui viime kädessä onnellaan pääsemään 
ulos tuskalliseksi käyneestä piirityk
sestä Viipurinlahdella ja saavuttamaan 
sitten voiton Itämeren suurimmaksi 
kehkeytyneessä yhteenotossa 9. hei
näkuuta 1790. Lopputulokseen vaikutti 
– onnen  lisäksi – tavaton määrä erilai
sia isoja ja pieniä tekijöitä. Joidenkin 
juuret olivat kaukana entisissä koke
muksissa, toiset nojasivat älykkäisiin 
oivalluksiin ja jotkut johtuivat vain 
siitä, että oikea mies sattui olemaan 
oikealla paikalla.

Emeritusprofessori Jussi T. Lappa
lainen on koonnut kahdesta taistelus
ta mahtavan tietopaketin. Hän kuvaa 
itse taistelun selkeästi ja akateemisek
si kirjoittajaksi niin poikkeuksellisen 
 elävästi, että lukija miltei aistii mur
tuvan puun räiskeen, pakissa olevien 
purjeiden paukkeen ja tervan tuok
sun. Kirja on itse asiassa häikäisevä 
tieto paketti, ei vain taistelusta itses
tään, vaan kaikesta siitä, mikä siihen 
 projisoitui. Mukana ovat suuret linjat, 
tärkeät henkilöt ja myös se trivia tieto, 
joka tekee historiallisen esityksen mie
lenkiintoiseksi lukea ja sijoittaa sen ny
kyihmisen maailmankuvaan.

Kirjan kannessa lukee tekijänä vain 
Jussi T. Lappalaisen nimi. Kun se kui
tenkin on suurenmoisesta tekstiannis
taan huolimatta paljolti myös kuvateos, 
olisi kenties ollut yhtä oikeutettua lisätä 
kanteen myös maisteri Rauno Endén, 
joka on hankkinut teokseen kuvituksen 
työllä, jonka on täytynyt olla mittava. 
Kovin helposti ei tule mieleen sellais
ta visuaalista ilotulitusta kuin minkä 
Kuninkaan viimeinen kortti historia 
tarjoaa. Tosin jos nimiä olisi ryhdytty 
lisäämään, olisi ollut otettava mukaan 
myös taittajat Pirkko Retti ja Timo 
Jaakola. Teos on loistava esimerkki 
siitä, kuinka monenlainen aineisto on 

Kirja kuin kallisarvoinen koru

tiimityöllä otettu hallintaan ja 
hellävaroin pakotettu yksien 
kansien sisään. Se on hienoa 
kustannustoimintaa, kirjallista 
kulttuuria parhaimmillaan.

Teoksen kustantaja AtlasArt 
on erikoistunut karttoihin, niin 
nykyaikaisiin kuin historialli
siinkin, ja sen kokemus alallaan 
näkyy teoksessa. Sisäkansiin 
olisi ehkä voinut vielä laittaa 
yleiskartan itäisestä Suomenlah
desta ja nimenomaan Viipurin
lahdesta, se kun ei enää ole 
mukana päivittäin käyttämis
sämme kartoissa. Muutama 
väliotsikko lisää olisi kenties 
jäsentänyt kerrontaa, jos kohta 
niitä kompensoivat erinomaiset 
isot ja pienet tietolaatikot.

Kuninkaan viimeistä kort
tia tutkiessaan melkein unohtaa, 

että kysymyksessä on sota kaikkine 
kauheuksineen. Jussi T. Lappalaisen 
kunniaksi on kuitenkin sanottava sekin, 
että hän ei ajaudu ihannoimaan aihet
taan eikä henkilöitään, vaan kertoo 
asiat niin kuin ne raadollisimmillaankin 
ovat olleet.

Kirja on kaunis kuin kallisarvoinen 
koru, mutta sellainenkaan ei synny 
ilman perusteellista työtä ja pettämä
töntä hyvää makua.

Heikki Tiilikainen

Oikaisu
Yliluutnantti Ilja Juho Aleksi Iljina on nimitetty  

Rajavartiolaitoksen nuoremman upseerin virkaan  
1.6.2011 lukien. Ilja Iljina ei siis ole siirtynyt re-
serviin.
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Kadetti numero 1018 –  
Mannerheim-ristin ritari numero 127

Jukka Piipponen: Hyök-
käys auringosta – Ritari 
Eino Luukkasen elämä
Koala-Kustannus 2010 
Sivuja 441
ISBN 978-952-229-113-4

Kadetti numero 1018, 
Eino Antero Luukkanen, 
valmistui kadettikurs

silta 15 vuonna 1933. Munk
kiniemen jälkeen Luukkanen 
aloitti virkauransa 1. Erillisessä 
Merilento laivueessa Viipurissa. 
Vuonna 1935 hän siirtyi hävit
täjäkoulutukseen ja hänet ylen
nettiin luutnantiksi. Talvisodassa 
Luukkanen – Eikka, kuten häntä 
kutsuttiin – toimi lentueenpääl
likkönä Lentorykmentti 2:ssa. 
Talvisodassa Luukkaselle vah
vistettiin neljä viholliskoneen 
pudotusta. Välirauhan aikana 
hän kävi  komennuskunnan 
kanssa hakemassa  Yhdysvalloista os
tettuja Brewster hävittäjiä Ruotsin 
Trollhättanista Suomeen. Jatkosodassa 
Luukkanen lentueenpäällikkönä ja myö
hemmin Suomen nuorimpana laivueen 
komentajana ampui alas 50 vihollisko
netta, ja kesällä 1944 hänet nimitettiin 
 Mannerheimristin ritariksi numero 127. 
Sotien jälkeen hän toimi Lentorykmen
tin komentajana aina vuoteen 1951 asti, 
jolloin hän oli pakotettu eroamaan pal
veluksesta. Kaikkiaan 54 vahvistetulla 
ilmavoitolla Luukkanen on Suomen 
ilmavoimien kolmanneksi eniten pudo
tuksia saavuttanut ässä.

Jukka Piipposen kirjoittamasta Eino 
Luukkasen elämänkerrasta käy hyvin 
ilmi, kuinka viime sodissa piskuiset 
 ilmavoimamme venyivät ihmetekoi
hin sekä määrältään että kalustoltaan 
alivoimaisina. Vain suomalaisten len
täjien taito, ilmasotataktiikka ja hyök
käyshenkisyys olivat valttejamme. 
Talvisodan Fokkereilla ja jatkosodan 
alun  Brewstereilla tehtaillut vihollis
koneiden pudotukset ovat vertaansa 
vailla ilmasodan historiassa.

Eino Luukkasen hävittäjälentäjän 
uralla toistuu sama seikka, jonka olen 

huomannut saksalaisten ässien muis
telmia lukiessani. Henkilökohtainen 
 pudotustili karttuu ensiksi varsin hitaasti, 
mutta kokemuksen myötä ja oman taktii
kan muodostuessa ilmavoittojen määrä 
kasvaa huimasti. Eino Luukkasen omaan 
menestykselliseen hyökkäystyyliin viita
taan teoksen nimessä – Hyökkäys aurin
gosta. Eikka pyrki hyökkäystilanteessa 
yllättämään kohteensa lähestymällä sitä 
aurinko takanaan.

Piipponen kuvaa teoksessaan Eino 
Luukkasen alaisistaan huolehtivana 
ja laivuettaan esimerkillään johtavana 
upseerina. Luukkasesta syntyy sellai
nen kuva, että hän oli vaatimaton ja 
tasapainoinen luonne, joka säilytti ilma
taistelutilanteissa malttinsa ja laivueen 
komentajana lunasti alaistensa ehdot
toman luottamuksen. Kirja kiillottaa 
Mannerheimristin ritarin kilven, jos se 
sotien jälkeisessä toiminnassa hieman 
tummuikin.

Vaaran vuosina everstiluutnantti 
Luukkanen osoitti vääränlaista isän
maallisuutta toimittaessaan ilmaku
via Ruotsin tiedustelupalvelun kautta 
 länsivalloille. Luukkanen tuomittiin 
vuonna 1954 osana Jyväskylän vakoi

lujuttua maanpetoksesta kahdeksi 
vuodeksi kuristushuoneeseen ja 
menettämään sotilasarvonsa. Jos 
joku on ihmetellyt, miksi kadetti
matrikkeleista puuttuu Eino Luuk
kasen sotilasarvo, niin vastaus on 
tässä. Luukkasen toimintaa voisi 
verrata isänmaalliseen toimintaan, 
kuten asekätkentään tai Stella 
 Polarikseen, mutta valitettavas
ti siltä puuttui ylimmän johdon 
 hyväksyntä.

K o a l a  K u s t a n n u s  o n 
2000 luvulla tullut tunnetuksi 
laadukkaiden ilma ja merisota
kirjojen kustantajana. Erityisesti 
KeskiSuomen ilmailumuseon 
entinen johtaja, everstiluutnantti 
evp. Hannu Valtonen on ansioi
tunut saksalaisten hävittäjäässien 
muistelmien suomentamisessa, 
ja KoalaKustannus on saattanut 
teokset suuren yleisön luettaviksi. 
Nyt esitelty Hyökkäys auringos
ta on tietämykseni mukaan Jukka 

Piipposen kuudes suomalaista ilmasotaa 
käsittelevä teos. Teokset ovat tuoneet 
hyvän lisän lentäjien omiin muistelma
teoksiin, ja toivoisin jatkossakin saavani 
lukea hyvin kirjoitettuja hävittäjäässien 
elämän kertoja. 

Jukka Piipposen ritari Eino Luukka
sesta kirjoittama elämänkerta on kiinnos
tavaa ja mukavaa luettavaa. Piipposen 
kirjoitustyyli saa melkein haistamaan 
lentopetrolin tuoksun ja tuntemaan kiito
radan pölyn. Huimat ilmataistelujen ku
vaukset tempaavat lukijan mukaansa. 
Kirjassa on paljon samankaltaisuuksia 
Luukkasen vuonna 1955 julkaisemaan 
muistelmateokseen Hävittäjälentäjänä 
kahdessa sodassa, mutta se ei häiritse 
lukukokemusta, koska mukana on niin 
paljon uutta materiaalia. Teoksessa on 
hyvät kuvaliitteet ja esimerkiksi tietoa 
vihollisen käyttämistä yleisimmistä 
konetyypeistä. Hyökkäys auringosta 
on suositeltavaa luettavaa esimerkiksi 
kiireettömään lomailuun.

Ville Vänskä
Kapteeniluutnantti
Yleisesikuntaupseerikurssi 55
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Jälleen uusi teos  
Suomen irtautumisesta sodasta 1944

Paavo Rantanen:  Vaikea 
tie rauhaan. Suomi 
Saksan, Ruotsin ja  
Neuvostoliiton  
puristuksessa 1944. 
Atena 2010, sivuja 224
liitteissä Linkomiehen 
ja Hackzellin hallitukset 
1943–1944 lähteet sekä 
henkilöhakemisto
ISBN 978-951-796-666-5

Ministeri Paavo Rantanen 
on omistanut teoksensa 
kesän 1944 taistelijoille 

sekä poliittisille vastuunkantajille, 
jotka johtivat maamme sodasta rau
haan kesällä 1944. Paavo Lipponen 
on kirjoittanut teoksen saatesanat. 
Hänen mukaansa jouduimme 
vuonna 1941 valitsemaan”Pirun 
ja Belsebubin”, kahden jättiläis
mäisen sotakoneen, välillä. Mielen
kiintoinen on Lipposen toteamus, 
että ”Suomi valitsi yhteistyön sak
salaisten kanssa, solmimatta kuitenkaan 
liittosuhdetta”. Olimme silloin tiukassa 
paikassa suurvaltojen välissä. Valin
tamme oli pakkovalinta, joka selviää jo 
yksinomaan katsomalla tuon ajan kart
taa ja rajoja. Maassamme on kuitenkin 
henkilöitä, jopa tutkijoita, jotka eivät tätä 
kakistelematta allekirjoita. Ruotsin tuki 
ei riittänyt.

Teoksen jäsentely on ”asiakohtainen” 
alkaen rauhantunnusteluista, ”rauhani
duista”, päätyen syyskuun välirauhan
sopimukseen Neuvostoliiton kanssa 
1944. Rantanen käsittelee tapahtumia 
viileästi ja asiallisesti. ”Tapaus Ruotsi” 
sodan kaaostilanteessa saa paljon huo
miota. Vaikuttaa jopa siltä, että Ranta
nen aivan tarkoituksellisesti kiinnittää 
huomiota läntisen naapurimme meidän 
kannaltamme enemmän tai vähemmän 
onnistuneihin ponnisteluihin Suomen 
irrottamiseksi sodasta ja Saksan rinnal
ta. Muistettiinko Tukholmassa talvisota, 
jonka alkaessa Lapissa punaarmeijan 
sotilaita käskettiin kohteliaasti terveh
timään ruotsalaisia Torniojoella? Tekijä 

kirjoittaa, että ”on olemassa historioita, 
muistelmia ja tutkimuksia, […] mutta 
havaitsee suuren joukon virheitä […] 
Tällaista havaitsee uusissakin teoksissa”.

Rantanen antaa siis tunnustuksen
sa maatamme sodan aikana johtaneille 
politiikoille ja sotilaille. Toisaalta hän 
hiukan ”hutkii” eräitä, kuten esimerkik
si Urho Kekkosta. Dramatiikkaakaan ei 
puutu, nimenomaan suhteessa natsismiin 
ja saksalaisiin. Suomessa oli myös soti
laita, jotka arvostelivat ylipäällikköä ja 
hänen varovaisuuttaan sodan johtami
sessa. Rantasen mukaan kenraalimajuri 
Vihma oli sanonut saksalaiselle kenraali 
Erfurthille, että ”meillä on liian vanha 
ylipäällikkö ja presidentti, joka elää 
sotaa edeltäneen ajan kuvitelmissa”.

Rantanen antaa runsaasti palstatilaa 
Paasikivelle, joka oli ollut paitsiossa 
päivän politiikasta jo sodan alussa. Toi
saalta hän oli harmaa eminenssi, jolla oli 
paljon suhteita Neuvostoliittoon, muiden 
muassa lähettiläs Aleksandra Kollontai
hin. On jännittävää seurata kotoisen 
politiikkamme kiemuroita – rauha vai 
ei rauhaa. Teos on paljolti juuri tämän 

seikan käsittelyä, kuten jo teok
sen nimikin sanoo.  Henkilösuh
teet, hallitusten rakoileminen ja 
vastuullisten politiikkojen unet
tomat yöt sodan myllerryksessä 
kuuluvat vuoden 1944 kuvaan.

Toinen poliitikko, jota Ran
tanen arvostaa, on Väinö Tanner, 
joka piti puolueensa hallituksessa 
vaikeissa sisäpoliittisissa olois
sa. Rantanen myös esittelee liki 
kaikki maamme kohtaloista vas
tuussa olleet ja niistä päättäneet 
poliitikot tekoineen ja mielipi
teineen. Sotilaista ovat tietysti 
Mannerheim sekä Heinrichs ja 
Walden saaneet huomattavasti 
tilaa.

On suorastaan ihme, että 
maamme kesti tuon ajan. Oli 
löydettävä se hetki, jolloin Saksa 
ei enää kyennyt miehittämään 
maatamme eikä Neuvostoliitto 
vielä. Ja löytyihän se. Sisäpiirin – 
Rytin, Mannerheimin ja  Tannerin 
– kylmäpäinen toiminta veivät 
maamme rauhaan, tosin raskain 
ehdoin. Demokratiamme kesti 

ja eri poliittiset suunnat saivat toimia 
pääosin politiikkansa mukaisesti, mikä 
oli varsin harvinaista Euroopassa tuona 
aikana.

On totta, että poliittinen peli tapah
tui suureksi osaksi kulisseissa, mutta se 
kantoi hedelmää. Saksa antoi apuaan 
 sotilaallisesti ja taloudellisesti, Yhdys
vallat katkaisi suhteet avun takia, mutta 
ei julistanut sotaa IsonBritannian 
tapaan. Lienee niin, että presidentti Ryti 
teki elämänsä hienoimman valtiomieste
on ottaessaan vastuun kannettavakseen 
kirjeellään Hitlerille...

Rantasen teos on kuin jännitys
romaani. Se ei ole rautalangoista vään
netty järkäletutkimus, vaikka peilaa 
tunnustettuihin tuon ajan lähteisiin. 
Mielestäni teos on mainio oppikirja 
sellaisille henkilöille, joiden maamme 
sodan ajan historian tuntemus ja kiin
nostus siihen on ollut vähäisempää. On 
se niin hyvin kirjoitettu – huumoriakaan 
unohtamatta.

Anssi Vuorenmaa
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25.8.2011 valmistuneet upseerit
Ahonen Arttu Johannes   LENTOSK
Arvila Jukka Antero   PSPR
Bang Kaarlo Juhani   SLMEPA
Berner Andreas Sören   UUDPR
Eskola Janne Tapani   SATLSTO
Forsell Per Daniel   UUDPR
Haaksiala Simo Alvari   KARPR
Haverinen Joonas Juhana   SATLSTO
Helén Joonas Juhana   RUK
Helkama Paavo Rafael   ─
Hertsi Roope Petteri   SMMEPA
Hirvonen Jaakko Tapio   RMVK
Hoot Henry Zakaria   PKPR
Hämäläinen Tuukka Pekka Kristian  PORPR
Ikonen Pekka Sakari   PKPR
Isola Ville Heikki    HÄMR
Jukola Joni Tapani   SLMEPA
Jämsä Lauri Mikael   LENTOSK
Kajosmaa Jesse Sameli   SLMV
Kallio MikoPetteri Pentinpoika  SMMEPA
Kantola Olli Eemeli   UTJR
Kauppila Markku Tapani   KAIPR
Kauppinen Joonas Tapani   KAIPR
Korhonen Erik Henrikki   PSPR
Korkalo Arto Tapani   LAPITR
Kovalainen Markus Mikael  LENTOSK
Kukkonen Antti Petri   KSR
Kyösti Jukka Petteri   TYKPR
Laine Tatu Kalevi    UTJR
Lehtinen Petri Juha Kalervo  LSMV
Leinonen Eero Olavi   KAIPR
Leinonen Sami Tuomas   SLMEPA
Lejonqvist Mika Markus   LSMV
Leppänen Timo Tapani   KARPR
Lesch Petri Juhani   KARLSTO
Lindberg Patrik Johannes   PORPR
Lindfors Tommi Valtteri   LENTOSK
Lintusaari Lassi Matti Jaakko  LENTOSK
Liuksiala Otto Emil Agathon  PIONR
Luukka Jussi Erkki Vihtori   PIONR
Luukkanen Nikke Tuomas   LENTOSK
Malmgren Jan Erik Peter   VLL
Mannila Teemu Tuomas   SLMEPA
Miettinen Antti Juhani Iisakki  KAARTJR
Mäkelä Antti Johannes   SLMEPA
Mäntymäki Petteri Antti Rikhard  VIESTIR
Mörsky Markus Petteri   RMVK
Mörä Antti Tuomas   ─
Nieminen Janne Matias   VLL
Nikkinen Riku Henrik   UTJR
Nummela Anni Lyydia   PORPR
Nuorivuori JukkaPekka Olavi  KARPR
Nupponen Matti Johannes   KARPR
Nurmi Esko Kalevi   TYKPR

Nykänen JariPekka Vilho   LAPLSTO
Nykänen Ville Petteri   PORPR
Ohtonen Jaakko Matti   KAARTJR
Onikki Ville Petteri   HÄMR
Palmujoki Kaarlo Johannes  PSPR
Palokangas Tommi Markus  KAARTJR
Pankka Lauri Keijo Jalmari  SLMV
Paukku Ville Anton   LENTOSK
Pekanpalo Jan Eetu Edward  SLMEPA
Peltola Pauli Juhani   RUK
Penttinen Jukka Tuomas   LENTOSK
Pieninkeroinen Kaarle Pekka Valtteri UTJR
Piiroinen Topi Kalervo   PKR
Pitkänen Ari Lauri   PSPR
Pitkänen Sampo Saku Juhani  VIESTIR
Pritsi Janne Mikael   LAPITR
Pursiainen Pessi Matinpoika  SLMV
Pykäläinen Onni Armas Johannes  LENTOSK
Pänkäläinen Maija Helena   KARPR
Pöllänen Johanna Maarit   KARPR
Raaska Matias Jarinpoika   PSPR
Renko Henry Markus Tapani  LENTOSK
Repo Henri Mikael   PKR
Rinne Pekka Antero   KARPR
Ruohonen Mikko Aleksi   VIESTIR
Ruokolainen Marko Antero  SLMEPA
Saad Valtteri Antti Matias   JÄÄKPR
Saari Pekka Juhani   KAARTJR
Sallinen VilleOskari   VIESTIR
Salo Matias Tapani   UTJR
Sandström Touko Otto Ilmari  VIESTIR
Saramies Antero Markku Juhani  PSPR
Sarkala Janne Kristian   SLMV
Savonen Petri Olavi   SLMEPA
Seppänen Ilkka Matias    KARPR
Sieppi Jaakko Arviiti   VLL
Siirtola Marko Johannes   KAARTJR
Silfver Essi Ilona    PKPR
Siltanen Jenni Maija Maria  PSPR
Sirvo Tomi Juhani   KARPR
Sorsa JuhaPekka    LAPLSTO
Sunnari Joonas Ilari Antero  LENTOSK
Suokas Mika Antero   PORPR
Söderholm AnttiIlari Erik   PORPR
Taanila Heikki Matias Juhani  LENTOSK
Tikkanen Antti Toivo   LAPITR
Timoskainen Mikko Juhani  SMMEPA
Tomperi Tuukka Jouko Henrikki  UTJR
Tuomola Anton Nikolai   KARPR
Tuovinen Tommi Petteri   KAIPR
Valkonen Tomi Mika Petteri  MAASK
Valkovirta Juha Petteri   KAIPR
Varjo Mikko Juhani   LR
Vepsäläinen Lari Aleksi   SLMEPA
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Kadettikunta ry ja Kylkirauta onnittelevat valmistuneita upseereja!

Viljaranta Ville Olli Matias  KARPR
Virkkunen Joni Henrikki   LR
Virtanen Timo Antero   KAARTJR
Virtanen Vili Joonas Ilmari  PORPR
Vähäjylkkä Antti Matias   PSPR
VähäMäkilä Samuli Ville Johannes PORPR

Väisänen Lauri Pekka Tapani  KARPR
Västilä Ville Kalervo   PSPR
Väärälä Esko Juhani   KAIPR
Weijo Ville Ferdinand   LENTOSK
Öblom Matias Eugen   UUDPR
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Suomen Marsalkka Mannerhei
min Kadettisäätiö on valmis
tuttanut hautakivitunnuksen 

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

Hautakivitunnuksen hinta  on 37 
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinnitys 
hautakiveen maksaa merkin myyjä

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

Hautakivitunnuksen voi tilata 
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite 
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki, 
puhelin 09 448 346, fax 09 449 841 
ja sähköposti info@hautaustoimis
toautio.fi. Tunnuksia myydään vain 
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitet
täväksi. Hautaustoimisto tarkistaa osto
oikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadetti-
kunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien 
joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.  Merkin 
käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta. Merkki on saatavissa 
muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
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KOLUMNI

Elämäni paras 50-vuotisjuhla

Joitakin viikkoja sitten koin harvinaisen 
elämyksen. Saatoin kerrankin olla itseeni 
tyytyväinen. Tunsin jopa aihetta oikeutet

tuun ylpeyteen.
Olin nimittäin mukana kadettikurssini 

numero 46:n viisikymmenvuotisjuhlilla. Omien 
syntymäpäivieni viettoon en ole katsonut kos
kaan olleen aihetta lapsuudenaikoja lukuun 
ottamatta, jolloin odottelin lahjoja. Sen sijaan 
oman kadettikurssini puolivuosisataismuisto 
oli toista maata. Saatoinhan siinä sivussa ihailla 
omaakin viisauttani. En nimittäin tunnista teh
neeni elämäni aikana moniakaan kehumisen 
arvoisia päätöksiä, mutta yhden järkevän rat
kaisun sentään olen tehnyt. Se oli päätös mennä 
Kadettikouluun ja käydä se kaikista vastuksista 
huolimatta myös läpi. Sotaväelle tuottamani ilo saattoi olla ky
seenalainen, mutta omalle elämälleni upseerius antoi sisällön, 
josta varmaan nautin niin kauan kuin yleensä jostain nautin 
täällä maan päällä.

Kadettikurssini 46 ei ollut millään tavoin poikkeuksellisen 
nerokas kurssi. Vanhemman kurssin kaaderit päinvastoin eivät 
väsyneet kuuluttamasta, että olimme harvinaisen tyhmää väkeä. 
Nuorempi kurssimme, joka ensimmäisenä kurssina jätti Santa
haminan luutnantteina, näki puolestaan vajavaisuutemme osoi
tuksena sen, että olimme joutuneet jättämään talon vänrikkeinä.

Tällainen sanailu oli tietysti tyypillistä sotilashuumoria. To
dellisuudessa tunnistimme, että silloisen Kadettikoulun perintei
siin kuuluneesta simputuksesta huolimatta olimme vanhemman 
kurssin kumppanien kanssa yhteisellä asialla ja että herrat kaa
derit ajattelivat samalla tavalla. Vastaavanlaiseksi kehittyi oma 
suhteemme kurjina simppuina kohtelemiimme kurssi 47:n tulok
kaisiin. Vuosien ja vuosikymmenien mittaan yhteinen elämänura 
ja samantapainen ajattelu isänmaata koskevissa suurissa asioissa 
painavat luonnollisesti takaalalle sen, miltä kadettikurssilta itse 
kukin on valmistunut. Mutta vain takaalalla on tällainen tietoi
suus. Niinpä oletan, että naapurikurssimme 45 ja 47 ovat meille 
46. kurssin miehille jotensakin läheisempiä kuin muut kurssit.

Yli kaiken on oma Kadettikurssi numero 46. Syynä ei ole 
omahyväinen uskomus paremmuudesta muihin kursseihin 
verrattuna, vaan ainutkertainen kokemus toveruudesta. Mer
killisellä tavalla kaksi vuotta Kadettikoulussa riitti tekemään 
meistä veriveljiä koko elämän ajaksi. Tietenkin yhteistä kertyi 
myös myöhemmiltä palvelusvuosilta, mutta varsinainen perusta 
kumppanuudelle syntyi Santahaminassa.

Kokemamme ilmiö ei syntynyt tyhjästä. Kadettikouluun 
mennessämme vuonna 1959 asetuimme eräällä tavalla normaa
lin yhteiskunnan ulkopuolelle. Noihin aikoihin kasarmialueet 
olivat muutenkin piikkilangoin hermeettisesti ulkopuolisesta 
maailmasta eristettyjä ja sille tuntemattomia saarekkeita. Sinne 
me nyt lähdimme ja kun joskus harvoin pääsimme iltalomalle, 
virkapukuisina olimme kummajaisia oudosta tuonpuoleisesta. 
Toisen maailmansodan päättymisestä oli kulunut vasta puoli
toista vuosikymmentä, ja niin olemuksemme yhdisti meidät 
melkein koko aikuisväestön silmissä tuoreisiin sotamuistoihin.

Sotamuistoista oli seurauksena myönteisiä jos kohta myös 

kielteisiä kokemuksia. Juttukavereita oli lii
kaakin, ja kun osa heistä suhtautui meihin 
jopa aggressiivisen kielteisesti, luonnollinen 
vastareaktiomme oli yhteishenkemme lujittu
minen. Tunsimme itsemme todelliseksi eliitik
si ja, kun silmämme kostuivat laulaessamme 
Ateenalaisten laulun säettä ”Nuorukaiselle 
kuolla kuuluu”, olimme vakuuttuneita siitä, 
että olimme Suomen kansan etujoukko.

Sittemmin olemme hyvin ymmärtäneet, 
että olimme aivan tavallisia joskin keskimää
räistä ehkä hieman idealistisempia nuoria 
miehiä. Nykyään olemme kai sitä mieltä, 
että juuri nuorukaisen ei kuulu kuolla, vaan 
se vuoro tulee meille vasta ikämiehinä. Mutta 
jotain meihin on jäänyt kaukana takana olevien 

vuosien tuntemuksista. Sellainen yhdistää edelleen.
Jokainen meistä on voinut todeta, että sotavuosien ankarat 

kokemukset ovat valaneet yhteen kokeneet veteraaniikäluokat. 
Meidän kokemuksemme eivät tietenkään olleet mitään verrat
tuina siihen, mitä veteraanien oli kestettävä viiden vuoden ajan. 
Kovilla kuitenkin olimme. Tiukan sisäoppilaitoksen ylipreussi
lainen kuri oli jo melkoinen haaste, ja pitkien maastoharjoitusten 
aikana meistä otettiin kaikki irti. Mutta sellainen vain yhdisti 
meitä. Myös meissä kehittyi veljeä ei jätetä mieli. Olisi liikaa 
sanottu, että suuressa kadettikomppaniassa kaikki olisimme 
olleet toistemme henkiystäviä, mutta me tiesimme, että aina 
saatoimme luottaa toisiimme. Epätoverillinen käyttäytyminen 
oli kurssillamme aivan vieras ilmiö, ja totaaliseen paitsioon olisi 
joutunut esimerkiksi kielijä.

Aihetta kielimiseen olisi kuitenkin ollut, sillä olimme yritte
liäitä nuoria miehiä, ja sellaisille tapahtuu. Kokoontuessamme 
kadettitoverini Martti Kähkönen palautti mieleeni erään minul
ta jo unohtuneen seikkailun. Meitä oli pieni ryhmä kadetteja, 
jotka yritimme Klippanin saariravintolaan hauskaa pitämään. 
Meille ilmoitettiin kuitenkin laiturilla, että ravintola oli jo täynnä. 
Kunnon kadetteina emme luovuttaneet, vaan soitin hovimes
tarille, että olimme Liechtensteinin konsuli Marvan asialla. 
Hänellä oli veljenpoika Suomessa Kadettikoulussa, ja tämä 
saapuisi aivan kohta jo ennen konsulia muutamine ystävineen 
ravintolaan. Pyysin varaamaan seurueelle pöydän ja pöydälle 
Liechtensteinin ja Suomen liput.

Asia järjestyi, ja vietimme hauskan illan. Konsulille oli tosin 
tullut valitettava este, ja loppu oli meillekin valitettava, sillä 
ylitimme rahavaramme ja jouduimme keittiöön tiskaamaan ja 
siivoamaan.

Hieman jännittyneenä menin 50vuotisjuhliimme. Kadetti
matrikkelista kertasin jo supistuneen nimiluettelomme ja kirjan 
kuvakavalkadin avulla koetin piristää muistiani.

Mutta ei hätää. Tunnistin jokaisen helposti, samoin aviopuo
lisot, joihin olin tutustunut aikaisemmin. Tiettyä kypsymistä, jos 
sanon sen hienosti, oli jokaisen ulkonäössä tapahtunut, mutta 
entisenlaisia hyviä ja hauskoja veikkoja olivat kaikki yhä. Pit
kään saan voimaa muistikuvista, jotka kaikkien aikojen paras 
50vuotisjuhlani jätti mieleeni.

Sampo Ahto



IN MEMORIAM
Holma
Ilkka Heikki
Eversti
s. 1.10.1919
k. 12.7.2011
Kad.nro 1806
24. Kurssi

Kallio
Erkki Kustaa
Eversti
s. 29.4.1929
k. 9.8.2011
Kad.nro 551 me
24. Mek

Tukiainen
Ahti Ensio
Everstiluutnantti
s. 1.4.1926
k. 2.8.2011
Kad.nro 561 me
24. Mek

Raaste
Harry Fredrik Aleksander
Kapteeni
s. 26.6.1920
k. 12.8.2011
Kad.nro 2154
25. Kurssi

Hautanen
Ilmari Matti
Majuri
s. 10.1.1918
k. 23.8.2011
Kad.nro 2209
26. Kurssi

Timonen
Jouko Veli
Majuri
s. 17.2.1920
k. 13.7.2011
Kad.nro 2645
26. Kurssi

Varala
Veikko
Kapteeni
s. 3.12.1917
k. 6.8.2011
Kad.nro 2659
26. Kurssi

Aremo
Ara Arto Aulis
Everstiluutnantti
s. 14.10.1934
k. 22.6.2011
Kad.nro 3498
40. Kurssi

Vuorio
Seppo Kalevi
Everstiluutnantti
s. 29.12.1931
k. 6.8.2011
Kad.nro 3565
40. Kurssi

Hämäläinen
Keijo Kalevi
Majuri
s. 25.1.1939
k. 11.8.2011
Kad.nro 4296
48. Kurssi

Porras
Jyrki Kalevi
Everstiluutnantti
s. 10.2.1941
k. 29.7.2011
Kad.nro 4362
48. Kurssi

Planting
Tor Karl August Fabian
Everstiluutnantti
s. 7.10.1940
k. 8.6.2011
Kad.nro 4572
50. Kurssi

Vaajamo
Seppo Juhani
Everstiluutnantti
s. 29.4.1943
k. 21.9.2011
Kad.nro 5093
51. Kurssi

Pöyry
Timo Pekka Juhani
Majuri
s. 10.4.1951
k. 26.6.2011
Kad.nro 5989
60. Kurssi



Kadettikunta ry kiittää lämpimästi 
Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisen työn  

tukijoita sekä ”Kadettikunta 90 vuotta  
juhlarahaston” kartuttajia

Maailman muutos
ja Suomi

Suomen liittyminen Euroopan unioniin
Suomi muutoksen maailmassa

Kylmän sodan päätösvaihe 
Euroopan turvallisuuspoliittinen kehitys 1990-luvulla 
Yhdysvallat ja ”sota terrorismia” vastaan
Maailman valtasuhteiden muutos
Euroopan kehitysnäkymät

Kylmän sodan päätösvaihe 
Euroopan turvallisuuspoliittinen kehitys 1990-luvulla
Yhdysvallat ja ”sota terrorismia” vastaan
Maailman valtasuhteiden muutos
Euroopan kehitysnäkymät

Kadettikunnan jäsenistön järjestämiin maanpuolustusaatteellisiin tilaisuuksiin on 1970- 
luvulta lähtien osallistunut 2,5 miljoo naa koululaista, opettajaa ja muuta kansalaista.  
Lisäksi Kadettikunnan tuottamiin historian ja turvallisuuspolitiikan sekä veteraanityön 
multimediaoppimisympäristöihin on kohdistunut miljoonia internethakuja vuosittain. 

Juhlavuoden kunniaksi  
Kadettikunta julkaisi koulu-
jen, opettajien ja kansalaisten 
käyttöön tarkoitetun 
avoimen multimediaoppimis-
ympäristön ”Maailman  
muutos ja Suomi”, jonka 
internetsivut ovat osoitteessa 
www.maailmanmuutos.fi. 

Rajavartiolaitos
Restel Oy
Suomen Kulttuurirahasto
Sotavahinkosäätiö
Stora Enso Oyj
Suomen Marsalkka Mannerheimin 
 Sotatieteellinen Rahasto
Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto
Ulkoministeriö
URLUS-Säätiö
Uuden Päivän rahasto
Uusmies Eero
Wärtsilä Oyj
YIT Oyj

Akava ry
Arctia Shipping Oy
Aro Yhtiöt Oy
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Johtamistaidon Opisto JTO
Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö
Maanpuolustuksen Kannatussäätiö
Metso Oyj
Metsä Finance
Nokia Oyj
Pohjolan Voima Oy
Puolustusministeriö
Puolustusvoimat
Puolustusvoimien Tukisäätiö



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

Avis vuokraa autot
– kaikkiin tarpeisiin

Liiku huoletta Avis-autolla.
• Maan kattavin, yli 100 toimipisteen verkosto
• Autot kaikkiin tarpeisiin ja tilanteisiin
• Henkilö-, farmari-, edustus-, maasto- ja 
 pakettiautot sekä minibussit

Hinnat ja varaukset:

www.avis.fi
Puh. 09 8598 356 / avis@avis.fi




