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pääkirjoitus

Muutoksen pyörteissä

Kulunut syksy on ollut tiivistä 
uudistukseen valmistautumista. 
Lukemattomat kokoukset, hen-

kilöstösuunnitelmat, tehtävänkuvaukset, 
halukkuuskyselyt ja käskyt ovat seuran-
neet toisiaan. Henkilökunnan kysymyk-
siin on vastattu asiallisesti ja aina parhaan 
mahdollisen käytettävissä olevan tiedon 
mukaan. Tosin paras mahdollinen tieto on 
usein ollut nopeasti vanhentuvaa, joten 
kaikkia suunnittelun käänteitä ei ole ollut 
tarkoituksenmukaista viestittää. On kyllä 
sanottava, että kaikki alle satasivuiset 
käskyt ilmeisesti kuuluvat keskoskaappiin 
kasvamaan. Toivotaan, ettei piru piileskele 
yksityiskohdissa.

Puolustusvoimauudistuksesta omasta 
näkökulmastaan tässä numerossa kertoo 
puolustusministeri Carl Haglund, jota Kylkirauta pääsi haas-
tattelemaan keskellä kiivainta hallitustyöskentelyä. Tosin haas-
tattelun tarkoitus ei ollut puhua niinkään uudistuksesta kuin 
ministerin tuntemuksista uudessa tehtävässä. Voin vakuuttaa, 
että tilaisuus oli avoin tavalla, joka ei kenties tarpeeksi hyvin 
heijastu kirjoitetusta tekstistä. Tapaamisen ehdottomasti pa-
rasta antia oli mielestäni ministerin pohdinta johtamisesta. 
”Kuunnellaan, analysoidaan, tehdään johto päätökset ja huo-
lehditaan siitä, että asiat etenevät.”

Puolustusvoimauudistuksen johtamisesta on lainattava 
ministerin toistakin lausetta: ”Määrätietoisuus ei saa kääntyä 
kuuntelemattomuudeksi.” Upseereina me joudumme viemään 
muutoksen läpi kaikkine hyvine ja huonoine puolineen. Mis-
sään tapauksessa huonoksi puoleksi ei saa muodostua ajatus 
siitä, että teemme työmme kuuntelematta alaisiamme. Heistä 
moni elää elämänsä kenties suurimman myllerryksen kynnyk-
sellä. Mahdollinen työpaikan menettäminen, muutto uudelle 
paikkakunnalle ja uuteen organisaatioon totuttautuminen ovat 
kaikki omiaan kerryttämään stressipisteitä ilman tunteettomal-
ta vaikuttavaa esimiestäkin. Samalla on muistettava, etteivät 
esimiehetkään ole turvassa tunteiden kuohuilta. Vertaisryhmä 
vaikuttaa oikealta paikalta napinaventtiilille. Lienee turha 
kuvitella, ettei sitä tarvita lainkaan.

Osaa meistä muutos on kohdannut jo ennen eläkeikää. 
 Reserviin siirtyneiden upseerien kokemuksista kertoo – 
vuoden teemaan liittyen – Heikki Lehtonen. Hän pureutuu 
yritysturvallisuuden maailmaan. On mielenkiintoista lukea 
hänen ajatuksiaan turvallisuuden sellaisista puolista, joita ei 
usein tule ajateltua. Liikemaailman ja Puolustusvoimien kult-
tuurieroista saa tuttua sanontaa sivuten aavistuksen häivähdyk-
sen. Toki samankaltaisuuksiakin on: ”Turvallisuuskulttuuri ja 
asennoituminen turvallisuuteen perustuu, kuten moni muukin 
asia, yrityksen ylimmän johdon sitoutumiseen ja esimerkin 
näyttämiseen.” Artikkelin valmisteluihin liittyneiden keskus-
telujen aikana oli ilo todeta, että vaikka Heikin nykyinen työ 
pitää hänet kiireisenä, kadettiveljeys ei ole unohtunut.

Myös Kylkirautaa uudistetaan. Yksi 
suuri syy on se, että toimituksemme on 
lievästi ilmaistuna hajasijoitettu. Ensi 
vuonna artikkeliehdotukset otetaan vas-
taan yhdessä sähköpostiosoitteessa, josta 
ne siirretään verkkotyötilaan. Kenties 
monista tietojärjestelmistä poiketen se 
 oikeasti helpottaa työtä. Uudistus esitel-
lään yksityiskohtaisesti vuoden viimeisessä 
numerossa. Paitsi toimituksen työtä, uusi 
toimintatapa helpottaa henkilöstövaihdok-
sia. Nykyinen toimituskunta valmistelee 
mallin seuraajilleen ”avaimet käteen”  
-periaatteella. Tai ainakin suunnittelee niin 
tekevänsä. Suunnitelmien ja toteutuksen 
välissä yleensä tuppaa olemaan karu 
 todellisuus.

Karu todellisuus saattaa iskeä Puolus-
tusvoimiin myös tulevina vuosina. Optimistista lausunnoista 
huolimatta talouskriisi voi jatkua vielä vuosia. Se tarkoit-
taa sitä, että leikkauslistaa ei välttämättä ole koluttu pohjia 
myöten. Puolustusvoimain komentaja käytti aiheesta ansi-
okkaan puheenvuoron, mutta loppujen lopuksi edessä saattaa 
olla vielä monia tuskallisia sopeutumisen vuosia. Hyvä puoli 
mahdollisissa lisäkarsinnoissa on se, että nyt palvelukseen 
jäävät johtajat ovat kokeneet Puolustusvoimien merkittävim-
män uudistuksen. Koulu on kova mutta opettavainen.

Muutosmyrskyn tyrskyissä on syytä muistaa, että kulu-
neiden ja tulevien kuukausien aikana saamme arvokkaita ko-
kemuksia lähes kaikista elämän osa-alueista: järkytyksestä, 
surusta, toipumisesta ja uuden luomisesta. Tiedän, että orga-
nisaation kaikilla osa-alueilla laaditaan kohdatuista tilanteista 
kertomuksia, muistioita ja arvokkaita päiväkirjamerkintöjä. 
Nyt pyydän myös lukijoitamme kirjoittamaan aiheesta. En 
tarkoita kymmenien sivujen mittaisia tieteellisiä pohdintoja, 
vaan lyhyitä arkielämän kertomuksia. Ne jäävät helposti pois 
virallisista asiakirjoista ja loppujen lopuksi saattavat kadota 
yhteisestä muististamme. Kertyneet kirjoitukset voimme koota 
teemanumeroksi vuonna 2015.

Kylkiraudan kuvakilpailu on päättynyt. Voittajakuvat jul-
kaistaan tässä numerossa ja kunniamaininnan saaneet vuoden 
viimeisessä lehdessä. On todettava kameran pysyvän lukijoi-
demme käsissä. Kuitenkin jäin kaipaamaan vielä runsaampaa 
osanottoa, koska meillä lienee yhteen laskien teratavuittain 
kuvia kiintolevyillämme. Niiden joukossa on varmasti helmiä, 
joita kelpaisi esitellä. Ensi vuonna kilpailua muutetaan siten, 
että osallistujiksi otetaan myös Kadetti kunnan yhteistyö-
kumppaneita koululaiset etulinjassa. Maanpuolustuksen ja 
turvallisuuden tulevaisuudentekijät loppujen lopuksi istuvat 
vielä pulpetissa.

Juha-Antero Puistola
juha-antero.puistola(at)kadettikunta.fi
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näkymiä

Puolustusvoimauudis tus  on 
muuttumassa lihaksi ja vereksi. 
Uudistuksen ensimmäinen valta-

kunnallinen henkilöstösuunnitelma on 
valmistunut. Se koskettaa, puhuttelee, 
askarruttaa ja keskusteluttaa jokaista 
 ihmistä Puolustusvoimissa. Keskus-
telut eivät rajoitu vain työyhteisöihin, 
vaan niitä käydään luonnollisesti myös 
 kodeissa ja ympäröivässä yhteiskun-
nassa.

On täysin selvää, että tehty suunni-
telma elää ja tarkentuu lähikuukausien 
ja -vuosien kuluessa. Osa ihmisistä on 
saanut karun henkilökohtaisen viestin: 
”Tällä hetkellä meillä ei ole osoittaa 
 Sinulle tehtävää uudistuksen jälkeisissä 
puolustusvoimissa.” Nämä ihmiset on 
nimetty muutoksen kohteena oleviksi 
henkilöiksi, ja heitä tuetaan ennalta valmistelluin tukitoimin. 
Puolustusvoimien henkilöstöstä suurimman osan osaamista 
ja kokemusta tarvitaan ehdottomasti myös tulevaisuudessa. 
Osalle näistä ihmisistä palvelustehtävät löytyvät kuitenkin 
joltakin muulta paikkakunnalla kuin missä he tällä hetkellä 
työskentelevät ja elävät. 

Upseerin rooli puolustusvoimauudistuksessa on haas-
tava. Haluamme tai emme, muutoksen johtaminen ja siitä 
syntyvät tuntemukset henkilöityvät upseereihin ja heidän 
käyttäytymiseensä. Monet upseerit kohtaavat haasteen kak-
sinkertaisena tilanteissa, joissa he palvelevat työyhteisössään 
esimiesasemassa ja samalla kohtaavat muutoksen myös hen-
kilökohtaisella tasolla. Mitä vaikeammassa ja tiukemmassa 
tilanteessa upseerit ovat, sitä selkeämmin heidän eettiset 
vahvuutensa ja heikkoutensa tulevat näkyviin.

Kadettikunnan arvotutkimus valottaa kadettien ja 
 kadettiupseeriston käsityksiä ammattietiikkaan ja arvoihin 
liittyvissä kysymyksissä. Oikeudenmukaisuutta, valmiutta 
kantaa vastuuta, esimerkillisyyttä ja luotettavuutta pidetään 
tärkeimpinä upseeriominaisuuksina. Liki yhdeksän kym-
menestä upseerista kokee tulleensa kutsumusammattiin. 
Upseerit katsovat, että ammatin perusteella heihin voidaan 

kohdistaa erityisvaatimuksia suhteessa 
muihin kansalaisiin. Terve lojaalisuus 
valtiojohtoa ja yhteiskuntajärjestystä 
kohtaan on upseeristolle selvää. Lähes 
jokainen upseeri kuitenkin katsoo vel-
vollisuudekseen esittää tosiasioihin 
perustuen tarvittaessa kärkeviäkin 
 näkemyksiä esimiehelleen. Yhteinen 
nimittäjä upseeriston keskuudessa näyt-
tää olevan voimakas tavoitehakuisuus ja 
halu soveltaa asioita käytäntöön tilan-
teen edellyttämällä tavalla. Sääntöjen 
ja määräysten yleisesti hyväksyttävä 
tulkinta koetaan upseerin ammatissa 
välttämättömäksi. Muutamaa harvaa 
poikkeusta lukuun ottamatta upseerit 
haluavat kohdata alaisensa yksilöllisesti 
ja perustaa oman toimintansa esimiehe-
nä vahvaan keskinäiseen luottamukseen 
alaisten ja palvelustovereiden kanssa. 

Kaikkiaan 84 prosenttia upseereista katsoo, että toiminta 
esimiehenä edellyttää huolenpitoa alaisista myös mahdolli-
sissa siviiliongelmissa. 

Arvotutkimusta vasten on selvää, että puolustusvoima-
uudistus tulee onnistumaan asioiden järjestelyjen osalta. 
Suurin haaste kohdistuu ihmisten kohtaamiseen, vuorovai-
kutukseen ja esimiestoimintaan. Mitä tiukempi paikka, sitä 
tärkeämpää on, etteivät upseerin inhimilliset heikkoudet 
pääse vallalle. Vaarallisimpia heikkouksia ovat välinpitämät-
tömyys, piittaamattomuus, vastuunpakoilu, kaksinaamaisuus, 
epäluotettavuus, epärehellisyys ja häikäilemätön oman edun 
tavoittelu. Jos upseeri jää yhdestäkin näistä kiinni, hänen 
uskottavuutensa esimiehenä on kovin heikolla tolalla. 

Elämme haasteellista syksyä. Ihmisten kohtaajilla ja 
aidoilla kuuntelijoilla on kysyntää. Elämme aikaa, jol-
loin meillä on mahdollisuus kasvaa ihmisinä ja johtajina. 
 Jokainen, joka uskoo tulevaisuuteen ja näkee metsän puilta, 
– pärjää varmasti. 

   
Puheenjohtaja
Prikaatikenraali Jukka Ojala

Arvot puntarissa  
– ihmisten johtajat tulessa
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Haastattelu: Juha-Antero Puistola & Joonas Sipilä

Puolustusministeri Carl  Haglund 
a lo i t t i  min is te r ikautensa   
5. heinäkuuta 2012. Puolustus-

voimauudistuksen näkökulmasta hän 
todellakin astui ”liikkuvaan junaan”. 
Ministeri Haglund kertoi toimituksel-
le odotuksistaan ja tuntemuksistaan 
avoimesti. Hänen mukaansa tehtävän 
vastaan ottaminen oli haasteellista, 
mutta toisaalta johtajuus mitataan 
haasteiden aikana. Muutoksen aikana 
johtajat asetetaan koetukselle. Suurin 
osa lukijoistamme voinee olla minis-
terin kanssa samaa mieltä.

Tapaamista voidaan luonnehtia 
mielenkiintoiseksi, lämminhenki seksi 
sekä asiantuntevaksi. Haastattelun 
parasta antia olivat – muita aihei-
ta  väheksymättä – ministerin omat 
mietteet johtamisesta ja selonteko-
prosessista. Toimitukselle välittyi myös 
vaikutelma kiireisestä ministeriöstä, 
jossa avustajat tekivät parhaansa aika-
tauluissa pysymiseksi.

Puolustusvoimien uudistuspää-
tökset oli tehty ennen Carl Haglundin  
ministerikauden alkua, mutta toi-
meenpanon vastuu on hänellä. 
 Toimeenpanoa auttaa ministeriössä 
ja Puolustusvoimissa vallitseva hyvä 
tekemisen henki. Kunnianhimoinen 
uudistus otetaan kaikkialla vakavas-
ti ja resurssit ja toiminta sovitetaan 
yhteen. Samalla Haglund muistutti, 

että puolustus voimauudistus on mo-
nille ihmisille valtava henkilökohtainen 
muutosprosessi. Kentän mielipiteitä 
on siis kuunneltava herkällä korvalla, 
mutta uudistusta on johdettava määrä-
tietoisesti.

Muut tukevat

Myös ministerin tukiverkko kiinnosti: 
kuinka paljon hänen edeltäjänsä siirsi 
kokemuksiaan seuraajalleen? Haglund 
totesi, että päävastuun asiantunte vasta 
tehtävään perehdytyksestä kantoi 
puolus tusministeriön ja Puolustus-
voimien väki. Hänelle oli laadittu 
erinomainen perehdytyssuunnitelma, 
jonka toteuttamisen aikana hän tunsi 
olevansa jälleen hyvällä tavalla koulun 
penkillä. Nyt tunnelmia kuvasi minis-
terin lause: ”Alokasjakso alkaa olla 
ohi.” Alokasjaksoa lyhensi epäilemät-
tä myös se, että puolustusministeri 

oli ennen  ministerikauttaan mukana 
kirjoittamassa hallitusohjelmaa, joten 
hän tietää, mitä maanpuolustuksessa 
on  sovittu ja suunniteltu tapahtuvaksi. 
Myös Carl Haglundin toiminta valtio-
sihteerinä Matti Vanhasen toisen halli-
tuksen aikana 2008–2009 on osaltaan 
edes auttanut ministerintehtävien aloit-
tamista.

Puolustusministeri toki kävi Stefan 
Wallinin (puolustusministerinä 2011–
2012) kanssa tehtäviin liittyviä kes-
kusteluja. Wallin on myös todennut 
olevansa yhä käytettävissä. Samalla 
tavalla puolustusministeri totesi tyy-
tyväisenä saavansa tarvittaessa tukea 
muilta eturivin poliitikoilta, joista hän 
erikseen mainitsi Jan-Erik Enestamin 
(puolustusministerinä 1995 ja 1999–
2003), Elisabeth Rehnin (puolustusmi-
nisterinä 1991–1994), Jyri Häkämiehen 
(puolustusministerinä 2007–2011) sekä 
Ole Norrbackin (puolustusministerinä 
1987–1990).

Kylkiraudan toimitus tapasi puolustusministeri Carl 
Haglundin elokuun viimeisellä viikolla. Ministerin 
ilmiselvästi kiireiseen kalenteriin sujautettiin tilaa 
muutamille kysymyksille, joilla Kylkirauta halusi 
luodata hänen kokemuksiaan ja näkemyksiään 

ministeriöstä, Puolustusvoimista, johtamisesta sekä 
Puolustusvoimia koskevasta poliittisesta prosessista.

Puolustusministeri Carl Haglundin haastattelu

”Alokasjakso  
alkaa olla ohi”

Kuva: Puolustusministeriö
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Ministeri Haglundin mukaan hänel-
le ei suinkaan tyrkytetä neuvoja, vaan 
häntä ollaan valmiita tukemaan. Kon-
kariverkosto on omiaan muun muassa 
takaamaan toiminnan jatkuvuutta. 
Puolus tusministerin mukaan johtajan 
on ymmärrettävä tehdä kysymyksiä. 
Johtajalle tuottaa hyvää mieltä tieto 
siitä, että saa laadukkaita ja asiantun-
tevia vastauksia. Erityisen kiitollisuu-
tensa Carl Haglund ilmaisi johtamansa 
ministeriön ”tekemisen hengelle”, 
hänen avukseen tehdyn työn määrälle 
sekä työn laadulle. 

Katse horisonttiin

Kylkirauta kysyi puolustusministe-
riltä myös uudistuksen aiheuttamasta 
muutosvastarinnasta. Se sai ministe-
rin pohtimaan paitsi kysymystä myös 
johtamista ylipäätään. Hän totesi, 
ettei varsinaisesta muutosvastarinnas-
ta voida puhua, vaan kokonaisuutena 
tarkastellen henkilöstö on sitoutunut 
rakentavaan ammattitaitoiseen toimin-
taan. Luonnollisesti alueellisia eroja 

on jonkin verran, koska esimerkiksi 
 varuskuntien lakkauttamiset aiheuttavat 
huolta. Tällaisen paikallisen muutos-
vastarinnan murtaminen on äärimäi-
sen haastavaa, ja kestää jonkin aikaa, 
ennen kuin ihmiset sopeutuvat uuteen 
tilanteeseen. Se tapahtuu esimerkiksi 
uusien työskentelymahdollisuuksien 
myötä. Ministeri totesi erikseen, ettei 
suoraan häneen kohdistuvaa epäluu-
loa ole esiintynyt muutamia yksittäisiä 
viestejä lukuun ottamatta.

Carl Haglundin mukaan puolustus-
voimauudistus on kuitenkin prosessi, 
jota on johdettava määrätietoisesti 
erittäin tiukassa aikataulussa. Hänen 
henkilökohtainen visionsa johtajuudes-
ta tiivistyi näin: kuunnellaan, analy-
soidaan, tehdään johtopäätökset ja 
huolehditaan siitä, että asiat etenevät. 
Vielä myöhemmin keskustelumme 
aikana ministeri korosti kentän äänen 
merkitystä, koska ”määrätietoisuus ei 
saa kääntyä kuuntelemattomuudeksi”.

Henkilökohtaisten tuntemusten 
lisäksi Kylkiraudan toimitus kysyi 
ministeriltä hänen mielipidettään 

 Puolustusvoimien kehittämisestä ja 
selontekomenettelystä sen osana. 
Hän totesi, että on tärkeää katsoa 
horisonttiin. Puolustusvoimien ke-
hittämisessä monet hankinnat ja 
suorituskyky ratkaisut edellyttävät 
pitkäjänteistä suunnittelua varsinai-
sen ostamisen ja käyttöönoton lisäksi. 
Suorituskykyratkaisuja ei voi helposti 
muuttaa, mutta puolustusministeriön 
ja -ministerin on kyettävä toimimaan 
myös äkillisissä tapauksissa.

Tulevassa selonteossa Carl Haglund 
totesi katseen olevan jo 2020-luvus-
sa. Hän haluaa, että Puolustusvoimi-
en oma pitkäjänteinen suunnittelu ja 
selon teko ovat samoilla linjoilla. Eri-
tyisesti ministeri korosti, että tulevai-
suudessa joudutaan ratkaisemaan isoja 
kysymyksiä tietyistä suorituskyvyistä. 
Hallinnonalan jatkuvuutta edistää se, 
että päätökset tehdään järkevästi. Tuol-
loin ”seuraavalla sukupolvella”, joka 
 politiikassa voi tulla neljän vuoden 
 kuluttua, ei ole tarvetta muuttaa valittua 
linjaa. Juuri kehittämisen jatkuvuuden 
hän tiivisti näin: ”Mitä paremmin on 
tehty, sitä todennäköisempää on säi-
lyminen.”

Selonteosta keskusteltaessa on 
myös pohdittu tarvetta keventää 
 selontekoprosessia. Toisaalta proses-
silla itsellään on arvonsa. Keskustelulla 
on merkitystä ja arvonsa, kun keskei-
set toimijat voivat istua saman pöydän 
ääreen, keskustella ja arvioida, miltä 
turvallisuusympäristö näyttää 10–15 
vuoden päästä ja mitä se meiltä edel-
lyttää. Carl Haglundin mukaan selon-
tekoprosessi on kaikessa raskaudessaan 
demokraattinen työskentelyprosessi, 
jossa on mukana myös parlamentaa-
rinen, turvallisuuspoliittinen seuran-
taryhmä. Valmisteltaessa syvällisiä ja 
monimutkaisia asioita, joilla on vaiku-
tusta koko yhteiskuntaan, myös matka 
itsessään on tärkeä, ei vain pelkkä 
loppu tuote.

Asevelvollisuus puntarissa

Kun keskustelimme puolustusratkai-
suumme kuuluvasta yleisestä asevel-
vollisuudesta, ministeri piti keskeisen 
tärkeänä, että kansalaisten tuki puolus-
tusratkaisullemme säilytetään. Hyvä 
merkki järjestelmän kannalta on se, 
että varusmiesaika koetaan myös jäl-
kikäteen hyväksi. Yleisen asevelvol-
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lisuuden parhaat lähettiläät ovatkin 
varusmiespalveluksen suorittaneet ja 
mielekkääksi kokeneet reserviläiset. 
Tämä ei ministerin mukaan tietenkään 
tarkoita, ettei aina löytyisi jotain, jota 
parantaa, mutta järjestelmä on toimiva.

Carl Haglund totesi, että asevel-
vollisten koulutuksen kehittämisessä 
aletaan olla tehostamisen suhteen ää-
rirajoilla – varusmiespalvelus on kui-
tenkin kestoltaan hyvin rajallinen. Toki 
teknologian tarjoamat mahdollisuudet 
tulee ottaa käyttöön mahdollisimman 
kattavasti siten, että käytetään sellai-
sia oppimisvälineitä ja metodeja, jotka 
varmistavat tehokkaan koulutuksen.

Varusmieskoulutus auttaa myös 
 siviiliyhteiskuntaa, ja ministerin mie-
lestä on tärkeätä ulosmitata kaikki saa-
vutettavissa oleva hyöty. Esimerkkeinä 
hän mainitsi ajokortit, johtamiskoulu-
tuksen, ensiaputaidot ja vastaavat va-
rusmiesaikana saavutettavat pätevyydet 
ja taidot. Ylipäätään varusmiesaikana 
suoritetut ”opintokokonaisuudet” olisi 
palveluksen jälkeen voitava hyväksi 
lukea eri oppilaitoksissa sekä työelä-
mässä.

Varusmieskoulutuksen taloudel-
lisuusnäkökohta on tärkeä siinä mie-
lessä, että meillä ei ministerin arvion 
mukaan liene varaa merkittäviin päivä-
rahakorotuksiin, joten varusmiespalve-
luksen ei tulisi aiheuttaa varusmiehille 
ylimääräisiä kustannuksia. Esimerkiksi 
”langaton kasarmi” -hanke toteutues-
saan auttaa hieman varusmiesten talou-
dellista tilannetta, kun puhelinlaskuissa 
on mahdollisuus säästää. Samoin 
maksuttomat lomamatkat ovat selkeä 
 kädenojennus varusmiehille. Ministeri 
toivoo, että myös puolustushallinnos-
sa matkoista kyetään neuvottelemaan 
 taloudellisesti kohtuulliset sopimukset. 

Vuorovaikutusta upseerin 
peruskoulutukseen

Puolustusministerillä oli myös selkeä 
näkemys upseerikoulutuksen paino-
pisteistä. Hänen mukaansa upseerien 
peruskoulutuksessa tulisi pureutua 
niihin haasteisiin, joita upseerit kohtaa-
vat aloittaessaan uransa varusmiesten 
parissa, siis ammatillisiin perusasioihin 
ja ihmisten johtamiseen. Carl Haglund 
sanoi, että hänen ymmärtääkseen joh-
tajuus on nimenomaan upseerikoulu-
tuksen ja -ammatin suola, eikä kukaan 

koskaan ole johtajana täysin valmis, 
vaan kehittyminen kestää koko eliniän 
ja samoin koko upseerinuran ajan. 

Ministerin mielestä ihmisten joh-
tamisen ja vuorovaikuttamisen taitoja 
olisi hyvä painottaa peruskoulutuksessa 
ja harjoituttaa heti uran alkuvaiheessa. 
Näin syntyvät perusvalmiudet, jotka 
kantavat koko upseerinuran ajan. 
 Hänellä vastaava haaste on ollut kun-
nallispolitiikassa, kun hän aikanaan 
nuorena poliitikkona joutui vakiinnut-
tamaan asemaansa erilaisten ihmisten 
joukossa.

Upseeriston jatkokoulutuksessa 
olisi ministerin näkemyksen mukaan 
syytä kehittää taitoja ja valmiuksia 
laajempien kokonaisuuksien hallin-
taan ja uran loppuvaiheen kursseilla 
jopa  strategisten kysymysten pohdin-
taan. Osa täydennyskoulutuksesta tulee 
suunnata upseerin valitseman erikois-
tumisalueen taitojen syventämiseen, 
jotta varmistetaan upseeriston riittävä 
ammattiosaaminen. Kaikista ei tarvita 
yleistietäjiä, vaan myös erikoisosaajia 
tarvitaan, kuten lääkärikunnassa.

Upseerikoulutuspohdinnan lopuksi 
ministeri totesi, että siviiliyhteiskun-
nankin kadehtima elinikäinen oppi-
misjärjestelmä on upseerin ammatin 
ehdoton vahvuus. Siitä kannattaa pitää 
kiinni.

Puolustusvoimauudistus

Kylkiraudan lukijoista valtaosa on 
tällä hetkellä suunnittelemassa puolus-

Ministeri piti toimituksen kynät kiireisinä.

tusvoimauudistuksen yksityiskohtia ja 
hyvin pian toteuttamassa niitä tai sopeu-
tumassa niiden seurauksiin. Puolustus-
ministeri haluaakin erikseen korostaa 
Puolustusvoimien työn tekijöille ja 
koko maanpuolustuksen parissa työs-
kentelevälle henkilöstölle, että tavoite 
on yhteistoimin saada Puolustusvoimat 
tulevaisuutta varten vielä paremmaksi 
kuin tänä päivänä. Puolustusvoima-
uudistus on iso asia, johon suhtaudu-
taan siihen kuuluvalla vakavuudella ja 
nöyryydellä. Ministeri toivookin myös 
jatkossa hyvää  yhteydenpitoa kentältä 
ja vuoro puhelua, jotta lopputulos olisi 
mahdollisimman hyvä. Työ tehdään 
 yhdessä koko organisaation hyväksi, 
jotta  tulevaisuudessa toimintakyky 
säilyy ja Puolustusvoimat voi vastata  
laki sääteisistä tehtävistään myös 
2020-luvulla.

Kylkiraudan toimitus kiittää 
 puolustusministeri Carl Haglundia 
haastattelusta ja toivottaa menestystä 
tärkeässä tehtävässä. 
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Teksti: Heikki Lehtonen

Yritysturvallisuus 
Näkökulma yritysmaailman 

turvallisuusasioihin  

Luin kiinnostuneena kadetti- ja 
kurssiveli Kimmo Kohvakan 
 artikkelin pelastusturvallisuu-

desta (Kylkirauta 2/2012). Kimmo 
on saanut hienoa kokemusta tur-
vallisuusasioista niin eri tehtävissä 
Puolustusvoimissa kuin siviilissäkin. 
Kimmon soljuva tarina osoittaa myös 
sen, kuinka upseerikoulutus kattaa niin 
monia asioita, että se antaa pohjan pär-
jätä monilla muillakin aloilla. 

Tässä artikkelissa kirjoittamani 
asiat perustuvat sekä omiin kokemuk-
siini ja havaintoihini työurani eri vai-
heissa että kollegojen kanssa käytyihin 
keskusteluihin.

Oma turvallisuustaustani  
Puolustusvoimissa

Oma perehtymiseni turvallisuus-
asioihin alkoi Puolustusvoimien 
 upseereille hyvin perinteiseen tapaan: 
varusmieskoulutus, Kadettikou-
lu ja nuoremman upseerin tehtävät 
Puolustus voimissa. Vaikka kaikissa 
näissä tehtävissä sotilaallisten taitojen 
kehittäminen on oikeutetusti ykkös-
sijalla, niiden mukana koulutetaan 
erilaisia turvallisuusasioita, ja toisi-
naan niitä sisäistetään jopa aivan huo-
maamatta. Tämä on tullut useasti esille 
palvellessani siviilikriisinhallinnan 
erilaisissa tehtävissä ja myöhemmin 
yritysmaailmassa. Yritysmaailmassa 
ei välttämättä ole lainkaan huomioitu 
seikkoja, joita upseerit pitävät turval-
lisuuden tinkimättöminä perusasioina.  
Tämän asian syitä pohdiskelen myö-
hemmin tässä artikkelissa.

Puolustusvoimien koulutuksen 
yhtenä hyvänä puolena on se, että aluksi 
jokainen koulutettava toimii tekijänä 
turvallisuusasioissa, vartiomiehenä, 

niin paikallaan olevana kuin kierto-
vartiossa, tai luottamuksellisten asia-
kirjojen säilyttämisestä vastuullisena, 
ja vasta sen jälkeen nousee asemaan, 
jossa käskee tällaisten asioiden toteut-
tamisesta. Viimeisenä askeleena tulee 
niiden suunnittelu ja ohjeistaminen 
paikallisella tai jopa sitä laajemmalla 
tasolla. Nämä askeleet luovat perustan, 
jonka avulla voidaan hahmottaa turval-
lisuusasioita kentän  taktiselta tasolta 
aina strategiselle  tasolle saakka. Kun 
on itse ollut tekijänä taktisella  tasolla, 
tietää myös ongelmat, joita siellä on, 
tietää, miten jotkin turvallisuusjärjes-
telyt voidaan kiertää, ja tietää myös, 
miten tällaiset asiat pitää järjestää, jotta 
turvallisuus ei vaarannu. 

Itse olen ollut siinä onnellisessa 
asemassa työurallani, että olen pääs-
syt tekemisiin turvallisuusasioiden 
kanssa useissa eri tehtävissä. Perintei-
set nuoremman upseerin tehtävät loivat 
turvallisuusosaamiselle hyvän pohjan, 
jota kaikesta perusyksikön toiminnasta 
vastaavana eli päällikkönä toimiminen 
täydensi.

Mielenkiintoisen lisän turvallisuus-
asioihin tuovat muun muassa kova-
panosammunnat, joissa turvallisuuden 
laiminlyönnit voivat johtaa ihmishen-
kien menetykseen. Kovapanosammun-
nat tuovat esiin sen perustekijän, että 
turvallisuusasioihin on välttämätöntä 
suhtautua vakavasti: asiat pitää kou-
luttaa henkilöstölle ja niitä pitää harjoi-
tella. Tositilanteissa ei enää ole varaa 
miettiä, mitä pitäisi tehdä, vaan asiat 
pitää osata. Erityisen todeksi tällaisissa 
tilanteissa muuttuu jo aliupseerikoulus-
sa taisteluja varten opetettu iskulause: 
”Kouluta aina harjoituttamalla, puhe-
koulutus maksetaan verellä.”

Joukko-osastovaiheen jälkeen 

siirryin Pääesikuntaan, jossa turvalli-
suusasioita käsiteltiin aivan eri pers-
pektiivistä. Siellä eniten esille tuli 
asiakirjaturvallisuuden merkitys, koska 
töissä käsiteltiin asioita, joilla oli mer-
kitystä valtakunnan turvallisuudelle. 
Aikanaan vaitiolositoumuksen allekir-
joittaneena en tämän enempää tarkaste-
lekaan turvallisuusasioita ajalta, jolloin 
työskentelin Pääesikunnan silloisessa 
Tiedusteluosastossa.

Kansainväliset tehtävät

Myöhemmin urallani eteen tulivat 
myös kansainväliset tehtävät rauhan-
turvaamistehtävissä Kosovossa sekä 
yhteysupseerina USCENTCOM:ssa 
Tampassa, Yhdysvalloissa, joissa 
molemmissa tiedonkulun varmistami-
nen joukkojen suojaamiseksi (Force 
 Protection) oli yksi tärkeimmistä tur-
vallisuustehtävistä.

Edellä mainittujen kokemusten 
opettamana oli helppo lähteä Euroo-
pan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön 
(ETYJ) siviilikriisinhallintatehtäviin 
Georgiaan. Järjestön Georgian missio 
oli toinen niistä missioista, joissa 
mukana oli myös sotilaallinen kom-
ponentti eli sotilastarkkailijaoperaatio. 
Georgian rauhallinen tilanne vuonna 
2003, jolloin olin alueella ensimmäistä 
kertaa, alkoi kiristyä tasaisesti vuoden 
2004 keväästä lähtien, ja se johti lyhy-
een mutta hyvin ikävään sotaan vuoden 
2008 kesällä. Pääsin näkemään, kuinka 
rauhallinen tilanne ja ystävälliset suh-
teet voivat muuttua muutaman pienen 
asian seurauksena ja kuinka sitä seu-
rannut epäluottamus ja kansainvälis-
poliittinen peli muuttavat paikallisen 
ja alueellisen turvallisuustilanteen 
pysyvästi.
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En suoranaisesti vastannut mission  
turvallisuusasioista, mutta minulla 
oli niihin jatkuvasti läheinen koske-
tuspinta. Partiointi konfliktivyöhyk-
keellä vihamielisessä ja muuttuvassa 
ympäristössä pakotti miettimään tur-
vallisuusjärjestelyjä ja niiden jatkuvaa 
parantamista yhdessä mission turvalli-
suusupseerin kanssa. Tarkkailijat olivat 
henkilöitä, jotka parhaiten tiesivät val-
litsevat olosuhteet konfliktivyöhyk-
keellä sekä potentiaaliset vaara-alueet, 
jonne lähdettiin ainoastaan ylimää-
räisin turvallisuusjärjestelyin. Niissä 
olosuhteissa korostuivat turvallisuuden 
kaksi hyvin erilaista osa-aluetta: ensin-
näkin alueen turvallisuustilanteen ana-
lysointi – joutuuko Georgia sotaan, ja 
jos joutuu, miten se vaikuttaa mission 
henkilöstön toimintamahdollisuuksiin 
– ja toiseksi tarkkailijoiden ja mission 
muiden jäsenien henkilöturvallisuus. 

Jos vuonna 2003 tilanne oli 
 hyvinkin rauhallinen, muuttui se hyvin 
nopeasti vuoden 2004 kevään jälkeen 
jatkuvasti huonommaksi. Samalla tark-
kailijoiden toimintamahdollisuuksia 
rajattiin entistä enemmän. Tilanteen ki-
ristyessä kohti sotaa ei ollut epätavallis-
ta, että tarkkailijat joutuivat laittomasti 
pidätetyiksi, heitä uhkailtiin aseilla ja 
jopa ammuttiin varoitus laukauksia 
pään yläpuolelle. Suurimpana syynä 
siihen olivat Etelä-Ossetian jatkuvat 
sopimusrikkomukset, joita yritettiin 
peitellä estämällä tarkkailijoiden toi-
minta.

Henkilöturvallisuuteen kiinnitettiin 
suurta huomiota, mutta kiristyvä tilan-
ne ja jatkuvasti voimakkaammat vasta-
toimet tarkkailijoita vastaan pitivät 
turvallisuusasiat valitettavasti yleensä 
reagoivina eivätkä ennaltaehkäisevinä. 
Ehdottomasti pahin ja vaarallisin tur-
vallisuuden vaarantaminen tapahtui, 
kun ennusmerkeistä ja suosituksesta-
ni huolimatta kolme henkilöä jätettiin 
keskelle pommituksia Tshinvaliin 7.–8. 
elokuuta 2008 – yöksi, jolloin sota 
alkoi. Onneksi he pääsivät tulitauon 
aikana alueelta pois siinä vaiheessa, 
kun venäläiset rauhanturvaajat totesi-
vat vetävänsä kenttätoimista suojaavat 
joukot pois, koska ”alueella on liian 
vaarallista”.

Virheistä oppii, ja vielä parempi on, 
kun pystyy oppimaan toisten virheis-
tä. Edellä kuvatun kaltaiset tapahtumat 
asettavat hyvin perspektiiviin turval-

lisuuden merkityksen. Olen oppinut 
myös sen, että turvallisuuden paino-
arvo on hyvin vaihteleva: se pitää aina 
suhteuttaa olemassa olevaan tilantee-
seen ja toimintaympäristöön. Turval-
lisuudelle pitää myös määritellä selvä 
tavoite, joka useimmiten on, muodossa 
tai toisessa, ihmishengen suojaaminen. 
Tämän pitääkin olla turvallisuuden tär-
kein tavoite.

Turvallisuus 
yritysmaailmassa

Turvallisuus on hyvin laaja käsite, 
sillä suomen kielen sana turvallisuus 
kattaa sekä termin security että safety. 
Yritysturvallisuudesta puhuttaessa 
katetaan yleensä security-termin alle 
kuuluvat asiat, ja hyvin usein asiasta 
puhutaan myös corporate security 
-termillä. Käytännöissä on kuitenkin 
jonkin verran vaihtelevuutta, sillä tur-
vallisuuden osa-alueet menevät osit-
tain päällekkäin, ja eri yrityksissä asiat 
määritellään eri tavalla.

Turvallisuuden merkitys yritys-
maailmassa voidaan tiivistää seu-
raavasti: ”Turvallisuusjohtamisella 
suojataan yrityksen mainetta, omai-
suutta, henkilöstöä, tietoa ja ympäris-
töä.” Kaikilla yrityksillä turvallisuus 
ei kata koko kenttää vaan joitain sen 
osa-alueita. Toisaalta esimerkiksi 
 ulkomaan toimintojen turvallisuus on 
aidosti otettu huomioon kansainväli-

sissä  yrityksissä, joilla on tuotantolai-
toksia ja juridisia yrityksiä ulkomailla. 

Elinkeinoelämän keskusliiton laa-
tima turvallisuusjohtamista  kuvaava 
ympyrä on hyvin suomalainen malli 
turvallisuusjohtamisen malliksi. 
 Monissa muissa maissa vastaavat osa-
alueet kuuluvat organisaation muille 
osille kuin turvallisuudelle. Tosin 
kovin monessa suomalaisessakaan 
yrityksessä ei vielä käytetä mallia tur-
vallisuusjohtamisessa, vaan osa-alueet 
jakautuvat organisaation eri osille.

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuudelle on lähes yhtä 
monta määritelmää kuin on määrit-
telijöitäkin. Suhteellisen kattavasti 
 yritysturvallisuuden saa kiteytettyä, 
kun edellä siteeratusta turvallisuusjoh-
tamisen määritelmästä poistaa ympäris-
töä-sanan, jolloin yritys turvallisuuden 
osuudeksi jää yrityksen maineen, omai-
suuden, henkilöstön ja tiedon suojaa-
minen. Ympäristön suojaaminenkin on 
tärkeä asia, mutta se ei kuulu yritystur-
vallisuuden ytimeen, jonka pääpaino 
on yrityksen toiminnan suojaamisessa.

Vaihtoehtoisesti yritysturvallisuus 
voidaan määritellä sellaisiksi yrityk-
sen turvallisuutta lisääviksi toimiksi, 
jotka eivät ole lakien ja asetusten mää-
räämiä. Yrityshän voi jättää  alueensa 
aitaamatta, olla asentamatta rikos-
ilmoitinjärjestelmiä ja palomuureja 
ja jättää asiakirjansa luokittelematta, 

Turvallisuusjohtaminen.
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mutta esimerkiksi paloturvallisuudessa 
ja työturvallisuudessa on lakisääteiset 
velvoitteensa, joita on noudatettava 
aina. 

Turvallisuuskulttuuri
Yksi yritysturvallisuuden tärkeimmis-
tä asioista on yrityksen turvallisuus-
kulttuuri. Tutkittaessa on tullut esille, 
että turvallisuusjärjestelmien tekno-
logisesta edistyneisyydestä huolimatta 
ihmisillä on ratkaiseva osa turvalli-
suusasioiden onnistumisessa ja epä-
onnistumisessa. Turvallisuus kulttuuri 
ja asennoituminen turvallisuuteen 
 perustuu, kuten moni muukin asia, 
 yrityksen ylimmän johdon  sitoutumi-
seen ja esimerkin näyttämiseen. 

Turvallisuuskulttuurin mittaami-
nen on vaikeaa, mutta sen puute näkyy 
nopeasti. Harjaantunut silmä huomaa 
helposti ja nopeasti, kuinka yrityksessä 
suhtaudutaan turvallisuusasioihin. Tur-
vallisuuskulttuuri on yrityskulttuurin 
yksi osa-alue, ja se kertoo omaa kiel-

tään siitä, miten organisaatio suhtautuu 
turvallisuusohjeisiin. 

Turvallisuuskulttuurin yksi osa on 
myös muiden ohjeiden kuin turvalli-
suusohjeiden noudattaminen. Mikäli 
yrityksen turvallisuuskulttuuri, toisin 
sanoen yleinen turvallisuuteen suh-
tautuminen ja turvallisuusasioiden 
noudattaminen, ei ole kunnossa, ei 
asioita pystytä korjaamaan kuntoon 
edes moderneilla huipputeknologian 
tuotteilla. Valitettavasti tässäkin  asiassa 
ketju on vain yhtä vahva kuin sen hei-
koin lenkki.

Ongelmat kansainvälisessä 
toiminnassa

Kansainvälisessä kanssakäymisessä 
yhtenä suurena vaikeutena ovat eri 
maiden erilaiset toimintatavat. Poh-
joismainen toimintaympäristö loppuu 
hyvin nopeasti pohjoismaiden ulko-
puolella. Niin sanottu länsimainen 
toimintaympäristö ei kata edes koko 

Euroopan unionin aluetta, jota kuiten-
kin monet pitävät vielä turvallisena 
”pelikenttänä”. Varsinaiset ongelmat 
alkavat, kun siirrytään pois tutusta toi-
mintaympäristöstä, ja ongelmat tulevat 
usein ikävästi esille juuri turvallisuus-
asioissa.

Erilaisen toimintaympäristön 
yksi useimmin kohdattavista muo-
doista on suhtautuminen lahjuksiin. 
Lahjuskulttuuri on yleensä erilaisten 
moraali arvojen ja etiikan ilmenemä. 
Lahjuksiin suhtaudutaan Suomessa, 
ja yleisestikin kaikissa Pohjoismaissa, 
absoluuttisen kielteisesti. On kuitenkin 
maita, joissa lahjukset ovat toiminta-
tapa ja joissa juuri mikään ei onnistu 
ilman niitä. Kansainvälinen korruptiota 
tutkiva järjestö on todennut Suomen 
ja Venäjän rajalla kulkevan myös 
 maailman jyrkimmän korruptiorajan. 
Ei ole kovinkaan pitkää aikaa siitä, 
kun erään naapurimaamme tunnettu, 
monessa maassa toimiva, yritys sai 
lahjus tuomion Venäjällä. 

Vapauttamassa ”laittomasti rajan ylittäneitä” venäläisiä upseereja Georgian ja Etelä-Ossetian konflik-
tivyöhykkeellä.



Kylkirauta 3/201211

artikkelit

Korruptoituneiden yhteisöjen 
 ongelmana on hyvin usein myös 
 oikeusvaltion puute. Käsite Rule of 
Law on tuntematon, ja oikeusjutut 
ratkeavat sen eduksi, joka antaa suu-
remman rahasumman tuomarille. Jos 
oikeusjutun voi voittaa rahalla, herää 
tietysti kysymys, kannattaako edes yrit-
tää toimia oikein, koska kuitenkin voi 
hävitä asian oikeudessa. Tässä tulevat 
esille yrityksen eettiset periaatteet ja 
arvot sekä erityisesti yrityksen toimin-
ta- ja turvallisuuskulttuuri. 

Myös sukulaisten ja ystävien suosi-
minen on joissain kulttuureissa hyvin 
yleistä. Eräs kollegani kertoi, kuinka 
muuan toimitusjohtajaa pidettiin mal-
liesimerkkinä, koska hän oli tilannut 
johtamalleen yritykselle palveluja vel-
jensä yritykseltä ilman kilpailutusta. 
Toimitusjohtaja säästi työntekijöiden 
mielestä yritystä turhalta kilpailutuk-
sen tuomalta työltä, sai tilatut palvelut 
hyvälaatuisena ja edullisesti – ja vielä 
velikin sai töitä. Tämä ei siis tapahtunut 
Suomessa. Tämänkaltainen tilanne ei 
välttämättä ole turvallisuusasia, mutta 
sen mukaan, millaiset ovat yrityksen 

arvot, ohjeet ja etiikka, se voi kuiten-
kin olla myös sitä. Oma ongelmansa 
on siinä, kuinka paljon hyväksytään 
”tarkoitus pyhittää keinot” -asennetta, 
vai kitketäänkö sitä heti alusta lähtien 
tuoden omaa toimintakulttuuria tilal-
le. Silloin tulos saattaa kärsiä, ainakin 
väliaikaisesti. Esimerkkitapauksessa 
hyvää oli se, että kyseisen maan lakia 
ei rikottu, jolloin asia jäi tutkinnan 
jälkeen yritysjohdon ratkaistavaksi. 
Lahjusten osalta tilanne on toinen. Lah-
juksia  antamalla rikotaan maan lakeja, 
jolloin yritys altistuu mitä moninaisim-
mille turvallisuusuhkille. Uhkia syn-
nyttävät muun muassa oikeuskäsittely, 
kiristyksen mahdollisuus ja maineriski.

Turvallisuuden tunne

Turvallisuuden tunne on tärkeä osa 
turvallisuutta ja turvallisuusjärjeste-
lyjä. Erilaiset turvallisuuspelot ovat 
yllättävän yleisiä, ja usein ne kohdis-
tuvat juuri sellaisiin asioihin, joiden 
todennäköisyys on huomattavan pieni. 
Eräässä kyselyssä esille tulleet matkus-
tamiseen liittyvät stressitekijät olivat 

Blackwaterin järjestämässä defensiivisessä ajokoulutuksessa kaikki ei aina onnistu.

lentäminen ja terrori-iskut. Tilasto-
jen valossa lentäminen on kuitenkin 
kaikkein turvallisin matkustusmuoto, 
ja terrorismia tutkineet, kuten tämän-
kin lehden päätoimittaja, ovat useasti 
todenneet, että terrorismin kohteeksi 
joutuminen on lähinnä huonoa tuuria, 
ellei sitten satu olemaan länsimainen 
sotilas  Afganistanissa, jolloin silloinkin 
se on erittäin epätodennäköistä. Sano-
taan, että tieto lisää tuskaa, mutta täl-
laisten stressi tekijöiden poistamisessa 
tieto helpottaa tuskaa.

Työtehtävien onnistuneessa hoi-
tamisessa on tärkeätä, että työntekijä 
voi keskittyä työhönsä. Tämä tarkoit-
taa muun muassa, että työnantaja tietää 
työpaikan olevan turvallinen. Usein 
tässä yhteydessä mietitään työturval-
lisuusasioita, mutta henkilöturvallisuus 
on tässäkin asiassa merkittävä tekijä. 

Yrityksellä on vastuu työnteki-
jöistään. Erityisesti tätä korostavat 
niin sanotut vastuulliset yritykset. 
Vastuullisuutta voidaan määritellä eri 
tavoilla, mutta turvallisuuden lisää-
mistä on  pidettävä erottamattomana 
osana vastuullisuutta. Myös asenne 
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vastuullisuuteen on muuttumassa. 
Joissain maissa vastuullisuusasioista 
määrätään jopa laeilla, ja työntekijät 
osaavat myös vaatia vastuullista toi-
mintaa yritykseltä. Tämän vuoden 
keväällä erään  yrityksen työntekijä 
haastoi työnantajansa oikeuteen jou-
duttuaan terroristijärjestön kidnappaa-
maksi  Afrikan öljyalueella. Työntekijän 
mielestä työnantajalla on niin pitkä 
kokemus toiminnasta alueellaan, että 
työnantajan olisi pitänyt tunnistaa tur-
vallisuusuhat ja reagoida niihin. Tätä 
artikkelia kirjoitettaessa oikeuden pää-
töstä ei ole vielä annettu.

Työntekijän näkökulmasta työn-
antajan houkuttelevuutta lisäävät 
vastuullisuus ja turvallisuusasiois-
ta huolehtiminen. Henkilöstö lähtee 
huomattavasti mieluummin liike-
matkalle jopa hankaliin paikkoihin, 
kun tiedetään, että työnantaja pitää 
huolta.  Yrityksen tulos saa positii-
visen  sykäyksen, kun liiketoimintaa 
halutaan ja voidaan hoitaa sen vaati-
malla tarmolla liikeneuvottelijoiden 

keskittyessä   muuhun kuin oman tur-
vallisuutensa murehtimiseen. 

Henkilöstö avainasemassa

Yritysturvallisuus riippuu yksilöistä. 
Yritysturvallisuus menestyy ja kaatuu 
nimenomaan henkilöstön toiminnan 
seurauksena. Jatkuvasti muuttuvat 
uhkakuvat luovat painetta turvalli-
suudelle vastata niihin samaan aikaan 
kun taloudellisia resursseja tarvitaan 
kipeästi myös muissa toiminnoissa. 
Turvallisuus on nähtävä myös osana 
riskienhallintaa, sillä kaikkia asioita 
ei voida eikä kannata korjata turval-
lisuuden toimenpitein. Toisinaan voi 
olla halvempaa hankkia jotakin asiaa 
varten vakuutus eikä suinkaan palkata 
vartijaa tai antaa asian olla, koska sen 
toteutumisen todennäköisyys on niin 
pieni.

Turvallisuusuhkien esille tuominen 
jää usein turvallisuusalan tehtäväksi, 
eikä uhkiin aina suhtauduta vakavasti. 
Valitettavan usein turvallisuusasioissa 

ei opita toisten virheistä, vaan asioi-
hin reagoidaan vasta kun jotakin sattuu 
omalle kohdalle. Vielä ikävämpää on 
havaita se, että aina organisaatio ei opi 
edes muille tulosyksiköille sattuneista 
tapauksista, vaan kaikki pitää kokea 
omassa yksikössä. Syyt ovat kuiten-
kin hyvin inhimilliset: rahaa tarvitaan, 
ja ajattelutapana on usein, että eihän 
meille mitään tapahdu. Turvallisuus-
johtajan näkökulmasta on kuitenkin 
ilo huomata, että nykyään yhä enem-
män painotetaan turvallisuusasioita ja 
useissa aivan tavallisissa sertifioinneis-
sakin vaaditaan turvallisuusasioiden 
saattamista kuntoon. Turvallisuudesta 
on hitaasti mutta varmasti muodostu-
massa rahareiän asemesta kilpailuvaltti. 
Matkaa siihen on vielä, mutta suunta 
on selvä. 

Heikki Lehtonen, majuri evp, työs-
kentelee Fazerilla konsernin turvalli-
suusjohtajana. 

ETYJ:n tarkastajana Valko-Venäjällä luomassa eurooppalaista turvallisuusympäristöä.
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Teksti:  Olli Teirilä

Jo vuoden 2011 keväällä Syyriassa 
alkanut, aseelliseksi yhteenotoksi 
kehittynyt tapahtumien ketju on 

osaltaan vahvistanut mielikuviamme 
nykyajan konflikteista ja osin tuonut 
esille uusia ulottuvuuksia. Samalla 
myös jo unohtamiamme, menneisyyden 
ongelmiksi mieltämiämme vastakkain-

asetteluita on palannut kansain välisen 
yhteisön keskelle. Ennen kokematto-
man pitkä rauhanaika Euroopassa ei 
suinkaan tarkoita sitä, että olisimme 
irrallaan sodista tai että ne eivät vaikut-
taisi meihin nykyajan verkottuneiden 
yhteiskuntien maailmassa. 

Artikkelissa tarkastellaan muu-

tamaa Syyrian konfliktin ilmiötä ja 
niiden taustavaikuttajia. Tavoitteena 
on kertoa, miten ja miksi nämä ilmiöt 
ovat vaikuttaneet konfliktin etenemi-
seen ja ovatko samat ilmiöt mahdol-
lisesti nähtävissä jatkuvina trendeinä 
myös lähitulevaisuuden kriiseissä ja 
konflikteissa.

Syyria 
 – esimerkki 2010-luvun 

konfliktien moniulotteisuudesta ja 
problematiikasta

Syyria, Syyria, Syyria. Taannoisen puolustusministerin lausahdusta 
mukaillen on helppo sanoa, mikä on ollut  

vuonna 2012 kansainvälistä turvallisuusympäristökeskustelua 
eniten leimannut aihe.
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Pienet valtiot  
suurempien pelinappuloina

Kylmän sodan päättymisen jälkeen-
kin olemme aika ajoin saaneet nähdä, 
kuinka suuret valtiot eivät ole löytä-
neet yhteistä toimintalinjaa kansain-
välisten konfliktien ratkaisemiseksi. 
Yhdys vallat, Venäjä, Kiina sekä Länsi- 
Euroopan vahvat maat Saksa, Iso-
Britannia ja Ranska ovat hapuilleet 
yhteistoiminnassaan muun muassa 
Kosovon sodan, Irakin vuoden 2003 
sodan ja Libyan sisällissodan suh-
teen, puhumattakaan suhtautumisesta 
Iranin mahdolliseen ydinaseohjelmaan. 
 Viimeisin esimerkki tulee nyt Syyrian 
sisällissodasta. 

Media on hieman liioitellut 
 Yhdysvaltojen ja Venäjän kantojen 
 eroavaisuuksia. Pohjimmiltaan kyse 
ei ole ollut kriisin vähättelystä tai eri 
puolten tukemisesta. Siinä missä länsi-
maat ovat jo syksystä 2011 alkaen 
sulkeneet al-Assadin rauhan- ja tule-
vaisuusneuvotteluiden ulkopuolelle, 
venäläiset ovat korostaneet molempien 
sisällissodan osapuolten toimien tuo-
mitsemista ja poliittisten ratkaisujen 
pitämistä Syyrian sisäisenä asiana. 
Valtion suvereniteetti, riippumatta hal-
linnon legitimiteetin tasosta, on ollut 
venäläisten sekä kiinalaisten lausun-
tojen punainen lanka. 

Usein sanotaan, että lähellä olevaa 
kaveria on helpompi neuvoa kuin kauas 
työnnettyä vihamiestä. Tästä näkö-
kulmasta katsottuna Turkki saattoi 
ehkä kääntää selkänsä liian hätäisesti 
Syyrian hallinnolle. Länsi olisi tilan-
teen kehittyessä hyötynyt avoimesta 
yhteydestä Syyrian hallintoon. Nyt 
tämä yhteys on jäänyt Venäjän ja Iranin 
varaan. Iranin asema kansainvälisessä 
yhteisössä on sen ydinohjelmaan liitty-
vien epäselvyyksien vuoksi sen verran 
hutera, ettei siihen ole luotettu tämän 
kriisin sovittelijana. Venäjän käyttö 
ratkaisijana saatettaisiin nähdä arvo-
valtatappiona, kun otetaan huomioon 
Venäjän viimeaikaisiin vaaleihinkin 
liittyneet avoimet kysymykset ja maan 
demokratiakehityksen arvostelut. 

Sekä ”länsi” että ”itä” antoivat 
poliittisella tasolla tukensa sittem-
min laihoin tuloksin päättyneelle Kofi 
 Annanin rauhansuunnitelmalle. Venä-
jän apu Syyrian asevoimien rakenta-
misessa ja kalustamisessa sekä lännen 

ja Syyriaa ympäröivien arabimaiden 
eritasoiset avut kapinallisille ovat 
omiaan nostamaan vastakkainasette-
lua esille sekä mediassa että Yhdis-
tyneiden kansakuntien kokouksissa. 
Usein väittelyn tuoksinassa on jäänyt 
huomaamatta, että Venäjän sijaan al-
Assadin hallinnon suurin tukija on 
Iran. Iranille al-Assadin hallinnon 
shiiamuslimien joukkoon laskettava 
maailmankatsomus on tärkeä linkki sen 
ja muun muassa Libanonin Hizbollah-
järjestön välillä. Uusi kierros kylmän 
sodan aikaista sijaistoimijoiden käyt-
tämistä taisteluun suurvaltojen välillä 
ei liene kenenkään etu. Erityisesti se 
on  pienempien valtioiden huolenaihe.

Kapinalliset vai oppositio 
– yhtenäisyyden puutteen 

ongelmat

Syyrian kriisin kärjistyessä sitä ver-
rattiin usein Libyan sisällis sotaan 
ja sen ratkaisumalleihin. Päältä 
päin katsottuna tilanteissa oli lukui-
sia  yhteneväisyyksiä. Kuten arabi-
kevään tapahtumissa muuallakin, 
sekä Libyassa  että Syyriassa valtion 
epävakauteen vaikuttivat valtiovallan 
laillisuus tai sen puute, turvallisuus-
palveluiden luonne ja ihmisoikeus-
kysymykset, talouden näkymät ja 
kehityksen tuottojen epätasainen ja-
kautuminen ihmisten kesken. Niiden 
lisäksi myös demografinen sekä ulko-
puolinen paine vaikuttivat molempien 
maiden kehitykseen.

Toisin kuin Libyassa, Syyriassa 
oppositio ei kyennyt kriisin alkuvai-
heessa kokoamaan voimaansa yhtenäi-
seksi muutosvoimaksi. Ajan mittaan 
oppositioon itsensä laskevien kapinal-
lisryhmittymien määrä on noussut jo 
joidenkin arvioiden mukaan noin 
sataan eri ryhmittymään. Epäyhtenäi-
syyttä ovat lisänneet eroavaisuudet 
Syyriassa  toimivien ryhmien ja maan 
ulkopuolelta tilanteeseen kantaaottavi-
en ryhmien tavoitteiden ja toimintata-
pojen välillä. Syyrian kansallisneuvosto 
(Syrian  National Council, SNC) aloitti 
toimintansa Pariisissa asuneiden syy-
rialaisten ajamana. Sillä oli jo valmiiksi 
hyvä yhteys ranskalaisvaikuttajiin, ja 
se saikin nämä hyvin nopeasti vakuut-
tuneiksi ”oikeasta” toimintalinjasta, 

Autopommin räjähdys Damaskoksessa.
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jonka keskiössä oli al-Assadin ja hänen 
hallintonsa syrjäyttäminen. Maan sisäl-
lä kauan toimineen paikallisen koordi-
nointineuvoston (Local Coordination 
Council, LCC) tavoitteena on ollut 
ensisijaisesti väkivaltaisuuksien lopet-
taminen ja sen jälkeen poliittisen muu-
tosprosessin käynnistäminen erikseen.

Vanha sanonta ”kannettu vesi ei 
kaivossa pysy” tulee mieleen, kun tar-
kastelee tilanteen ja valtion ulkopuo-
lelta tuodun uuden hallinnon ja johdon 
kykyä yhdistää kansa ja aloittaa reformi 
puhtaalta pöydältä. Samanlaista vies-
tiä on kuultu Syyrian alueella taistele-
vilta kapinallisjoukoilta. Ne eivät ole 
kokeneet, että Istanbulista käsin tehdyt 
neuvotteluyritykset tai parikymmentä 
vuotta Ruotsissa asuneen syyrialaispa-
kolaisen voimakkaat kannanotot oli-
sivat edistäneet kapinallisten asemaa. 
Kapinalliset eivät millään tavalla tunne 
näiden ulkopuolisten olevan oikeutet-
tuja johtamaan Syyriaa sen jälkeen, 
kun he ovat henkensä uhalla taistelleet 
 vapautensa puolesta.

Oman ikävän lisänsä konfliktiin 
ovat tuoneet sunni- ja shiiamuslimien 

kiristyneet välit ja suuremman konflik-
tin vaara Lähi-idän, erityisesti Syyrian 
ja Irakin, alueiden ympärillä. Syyrian 
kapinallisten joukkoon pesiytynei-
den ääri-islamististen ainesten osuus 
on hiljalleen kasvanut sekä lisännyt 
 näkyvyyttään kriisin edetessä. Suhteel-
lisen maallistuneen valtion kansalai-
set eivät tulevaisuudessakaan tuntuisi 
olevan valmiita vanhoilliseen uskontoa 
korostavaan hallintoon, pelko sunni-
aineksen julistamasta tulevaisuudesta 
sharia-lain alaisuudessa on todelli-
nen. Al-Qaida-järjestölle uskollisuut-
taan julistaneiden ja muiden samalla  
asialla olevien ryhmittymien läsnä-
olo on Yhdysvalloille suuri dilemma. 
Samalla kun  Yhdysvallat tukemalla 
näitä ryhmittymiä osana kapinallisia 
heikentäisi toista huolenaihetta Irania, 
se saattaisi itsensä samankaltaiseen  
t i lanteeseen kuin 1980-luvulla 
 tukemalla Afganistanin kapinallisia 
taistelussa Neuvostoliittoa vastaan. 
 Kapinallisille annettujen aseiden kään-
tyminen  Yhdysvaltoja itseään vastaan 
on arvioiden mukaan vain ajan kysy-
mys. Jatkuvasti on saatu viitteitä siitä, 

että Irakin alueella  Yhdysvaltojen 
valtaan saattamia vastaan taistelleita 
on myös siirtynyt  Syyrian puolelle 
jatkamaan kamppailua. Al-Qaidan 
musta lippu on näkynyt yhä useamman 
kapinallis videon taustalla.

Leviääkö kriisi –  
naapurit vaarassa

On hyvin todennäköistä, että Syyrian 
ja Irakin epävakaan tilanteen jatkuessa 
sekä shiiojen ja sunnien vastakkain-
asettelun kärjistyessä riski konfliktin 
laajenemisesta Lähi-idän muihin sisä-
poliittisesti hyvin herkkiin valtioihin 
kasvaa. Libanonissa, jossa suomalai-
siakin on turvaamassa tämänhetkistä 
rauhaa, on jo ollut merkkejä Syyrian 
tapahtumien sivuvaikutuksista. Maan 
pohjoisosassa olevassa Tripolissa 
on käyty taisteluita eri osapuolia tu-
kevien ryhmien välillä ja aseellisia 
 yhteenottoja on ollut aina pääkaupun-
kia Beirutia myöden. Myös Jordania on 
saanut suuren osansa Syyrian taistelui-
ta paenneita ihmisiä. Maan epävarma 
taloudellinen tilanne ei kestä arviolta 

YK:n turvallisuusneuvosto äänestämässä heinäkuussa 2012 Syyrian päätöslauselmasta, jonka Venäjä 
ja Kiina estivät.
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150 000–200 000 syyrialaispakolaisen 
pitkäaikaista taakkaa. Samanaikainen 
maan palestiinalaisten yritys saada lisää 
vaikutusvaltaa maan asioiden hoidos-
sa lisää omalta osaltaan epävakautta, 
vaikka toistaiseksi kuninkaalla onkin 
vielä hallintoineen vankka asema. 

Joukkotuhoaseet, 
mielikuvat ja viestintä

Hyvin harva asia saa kansainvälis-
tä  yhteisöä hereille ja hermoilemaan 
niin nopeasti kuin maininta joukko-
tuhoaseista, niiden mahdollisesta käy-
töstä tai joutumisesta niin sanottuihin 
väärin käsiin. Syyrian kemiallisten asei-
den varastot nousivat esille jo hyvissä 
ajoin konfliktin alussa. Naapurivaltiot, 
Israel kärjessä, sekä Yhdysvallat esitti-
vät huolensa niiden suhteen. Retoriikan 
koventuessa ja siirtyessä jo varastojen 
haltuunottoon tähtäävään interventioon 
Syyrian hallinto teki aseisiin liittyvän 
ulostulon. Sillä voidaan nähdä olleen 
useita merkityksiä ja viestejä eri toimi-
joille.

Ensimmäinen ja mediassa suu-
rimmaksi uutiseksi noussut viesti oli 
joukkotuhoaseiden olemassaolon myön-
täminen ja tarvittaessa käyttäminen 
 ulkopuolisia hyökkääjiä vastaan. Viesti 
oli selkeästi suunnattu interventiomah-
dollisuuksia pohtiville  ulkovalloille, ja 
se osaltaan onnistuikin rauhoittamaan 
keskusteluita suorasta sotilaallisesta 
puuttumisesta tilanteeseen. Kuuluminen 
erilaisiin joukkotuhoaseiden kehittämis-
tä, hallussapitoa ja käyttöä rajoittaviin 
sopimuksiin joutui tämän julistuksen 
seurauksena erityisen tarkastelun alai-
seksi.

Toista viestiä voidaan pitää suun-
nattuna syyrialaisille. Joukkotuhoaseita, 
jos niitä siis olisi olemassa tiedottajan 
sanavalintojen mukaan, ei käytettäisi 
missään tilanteessa, ei nyt eikä tule-
vaisuudessakaan syyrialaisia vastaan. 
Oman joukkotuhoaseen hallinnalle 
pyrittiin näin saamaan oikeutus omien 
kansalaisten, sekä kapinallisten että hal-
litusta tukeneiden, silmissä. Lähi-idässä 
on kuitenkin viimeisen kolmenkymme-
nen vuoden ajalta esimerkkejä kemial-
listen aseiden käytöstä omia kansalaisia 
vastaan. Esimerkkinä tästä Saddam 
Husseinin hallinnon toimet maan poh-
joisosien kurdeja vastaan 1980-luvun 
lopussa sekä eräistä lähteistä saadut 

tiedot Bashar  al-Assadin isän hallinnon 
mahdollisesta kemiallisten aseiden käy-
töstä 1980-luvun alun kapinan tyreh-
dyttämisessä.

Kolmas viesti, jota voidaan pitää  
suunnattuna sekä lähimmille naapu-
rivaltioille että koko kansainväliselle 
yhteisölle, oli hallinnon omaa asemaa 
vankistava. Hallinto antoi ymmärtää, 
että kemialliset aseet ovat sen hallus-
sa, vartioituna ja niitä käytettäisiin 
 ainoastaan ensimmäisen ja toisen vies-
tin mukaisesti. Tämä olisi tilanne niin 
kauan, kun hallinto on vahvoilla ja 
pystyy pitämään aseet kontrollissaan. 
Jos hallintoa yritettäisiin heikentää tai 
jos se kapinan edetessä heikkenee, eikä 
se pysty enää hallitsemaan joukkotu-
hoaseitaan, tilanne olisi täysin avoin 
 arvaamattomille toimijoille ja toimille. 
Jo kauan on yhtenä maailman suurim-
mista uhkakuvista pidetty joukkotuho-
aseiden päätymistä terroristien käsiin. 
Tähän kauhukuvaan Syyrian hallinto 
vetosi kolmannella viestillään.

Kysymys joukkotuhoaseiden ole-
massaolosta ja niiden hallinnasta herät-
teli Yhdistyneiden kansakuntien piirissä 
myös vanhoja painajaisia  Yhdysvaltojen 
perusteluista Irakin vuoden 2003 
 operaatiolle. Joukkotuhoaseista on tullut 
vanha tunteisiin vetoava argumentti, 
jolla tilanteeseen puututaan tavalla tai 
toisella. Vaikka näyttö aseiden kehittä-
misprojekteista sekä Syyrian hallinnon 
oma retoriikka antavatkin tällä kertaa 
syyn uskoa niiden olemassaoloon, 
täysin varauksetta ei asiaa ole maailmal-
la nielty. Vaikutukset Iranin kiisteltyyn 
ydinohjelmaan ja sen tulevaisuuden 
 käsittelyyn ovat vielä selvittämättä.

Moniulotteisen  
konfliktin tulkitseminen

Jo pelkästään tämän lyhyen tarkaste-
lun perusteella tilanne aukeaa hieman 
aiempaa moniulotteisempana. Yksin-
kertaiselta kapinalta diktatorista hallin-
toa vastaan näyttävällä konfliktilla on 
syviä ja kauaskantoisia ulottuvuuksia. 
Tutkijoiden ja erikoisasiantuntijoi-
den tehtävänä on jatkossakin kyetä 
tarkastelemaan tilanteita useasta eri 
 näkökulmasta, varmistettuihin tietoihin 
sekä analyyttiseen päättelyyn turvau-
tuen. Hyvin usein voimme huomata, 
kuinka tilanteissa tunteet ovat saaneet 
edellä mainituista tekijöistä yliotteen 
ja päätöksentekoon vaikuttavat seikat 
hämärtyvät, oli sitten kyseessä kan-
sainvälisen yhteisön päättäjät tai vain 
oman henkilökohtaisen mielipiteen 
muodostaminen. 

Tätä kirjoittaessani Syyrian kriisi 
on edelleen aseellisessa vaiheessa 
eikä välitöntä ratkaisua ole ainakaan 
sotilaallisesti tilanteeseen nähtävissä. 
Toivottavasti jo lähitulevaisuudessa 
valmistaudumme Syyriaan koittavan 
aselevon jälkeisten poliittisten ongel-
mien ratkaisuiden seuraamiseen. Esille 
nostamani asiat kannattanee tällöin 
pitää mielessä.

Kapteeni Olli Teirilä palve-
lee Maanpuolustuskorkeakoulussa 
 Strategian laitoksella opettajana. 

Syyrian hallituksen joukkojen panssarivaunuja Dera’an kaupungissa 
heinäkuussa 2012.
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”Työssä yritetään selvitä hen-
gissä, vapaa-ajalla palaudu-
taan. Työ nielee kaiken, myös 
vapaa-ajan, joka sekin on ole-
massa vain sitä varten, että taas 
jaksaisi tehdä työtä.”

Tommy Hellsten, Kolmas mahdol-
lisuus (2008, s. 180)

Johtamista voisi ajoittain verrata 
kilpa urheiluun: vain kärkikolmikko 
palkitaan. Kuten olympialaiset ovat 

osoittaneet, perushyvällä suorituksella ei 
kosiskella katsojia saati hankita faneja. 
Urheilijat vetoavat Suomessa sponsori-

rahojen ja resurssien puutteeseen. Har-
joitteluakin vedetään osittain isoisän 
vanhoilla pitopohjilla ja mielikuvahar-
joitteilla harjoitusolosuhteiden ollessa 
mitä ovat. Tässä on Puolustusvoimien-
kin kannalta jotain sangen tuttua. 

Suomessa johtamisen vertailukoh-
teena käytetään usein ”management by 
perkele” -perinnettä, talonpoikaisjohta-
juutta tai Väino Linnan Tuntemattoman 
sotilaan johtamismalleja. Johtaminen 
kuuluu erottamattomana osana sotilas-
organisaation toimintaan. Sotilasjoh-
tamista pidetään yhteiskunnallisesti 
arvossaan. Vaikka elämme yhä mieli-

kuvissamme talvisodan rohkeudessa, 
ympäristömme ja sen myötä sodan kuva 
on muuttunut jo pitkän aikaa. 

Suomalaisina sotilaina valmistau-
dumme kohtaamaan sodan ajan haas-
teet rauhanajan organisaatiossa – se 
on tehtävä, joka on ajoittain haastava. 
Kehitämme johtamistamme, omaa stra-
tegiaamme, pohdimme vihollisen mah-
dollisia aivoituksia sekä varaudumme 
pahimpaan. Niin, ja mietimme, mihin 
budjettimme riittää. Ajatuksemme 
elävät tulevaan valmistautumisessa 
 samalla kun meitä muistutetaan toimin-
taympäristön jatkuvasta muuttumisesta. 

Teksti:  Laura Valli

Kuolema kuittaa univelat?
Näkökulmia arkipäivän  

sotilasjohtamiseen ja jaksamiseen
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Laura Valli

Elämä täyttyy varuillaan olosta töissä 
ja kotona. Siviilielämälle tai pikemmin 
sen puutteelle naureskellaan. Upseerin 
kuuluu olla hieman työnarkomaani ja 
mielellään uraorientoitunut.

Olen havainnut, että keskustelu joh-
tamismalleista ja ”kentän” todellisista 
tarpeista on jämähtänyt karrikoidusti 
asemasotavaiheeseen. Omat etnografiset  
huomiot varusmieskoulutuksesta, sopi-
mussotiluudesta, opinnot ja työskente-
ly Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä 
lukuisat keskustelut eri sotilasarvoja 
kantavien kanssa ovat kaikki osaltaan 
motivoineet pohtimaan tämän päivän 
sotilasjohtamisemme tilaa. Kriisin-
hallintapalveluksessa johtaminen ja 
jaksaminen ovat osa jokaista päivää. 
Syväjohtamisesta on yhtä monta mie-
lipidettä kuin maastamme löytyy joh-
tajia. Väitän kuitenkin, että olemme 
Puolustusvoimissa tottuneet saamaan 
tilanteeseen kuin tilanteeseen jonkin 
rautalankamallin. Moitteiden perusteel-
la moni olisi valmis luopumaan koko 
 syväjohtamismallista. Harvalle tuntuu 
kuitenkaan olevan täysin selvää, mil-
lainen johtamismalli olisi nykyistä sel-
keästi parempi.     

Sotilaan minäkuvan 
murros

Puolustusvoimauudistus pyrkii sovit-
tamaan käytettävissä olevat resurssit 
olemassa olevaan sodan kuvaan. Toi-
mintaympäristön muuttuessa myös 
jokin muu tuntuu muuttuneen: suo-

malainen sotilas on alkanut julkisesti 
tuntea. Julkista keskustelua Puolustus-
voimien uudistuksesta on käyty puolesta 
ja vastaan. Aistittavissa on myös viitteitä 
ikäluokille ominaisten kulttuurien ajau-
tumisesta törmäyskurssille. 

Rakenteiden lisäksi jokin muu 
 syvällisempi on muuttumassa. Itse 
 organisaatiokulttuuri Puolustusvoimien 
sisällä on murroksessa. Vanhan koulu-
kunnan mielikuvien mukainen upseeri 
ja uudenajan asiantuntijaksi profiloitu-
va sotilas luovat esikuvina ja malleina 
painetta olemassa olevalle organisaa-
tiokulttuurille. Monien koulukuntien 
olemassaolo aiheuttaa sekaannusta ja 
nostattaa tunteita. 

Kun nuoret  
kouluttajat väsyvät

Jo vanha kansa sen tiesi: vanhassa vara 
parempi, mutta nuorena vitsa väännet-
tävä. Sotilas on aina valmis mihin ta-
hansa ikään katsomatta. Rauhan ajan 
organisaatiossa etenkin nuoret koulutta-
jat tarvitsevat konkreettista tukea oman 
johtamisensa kehittämisessä. Tuen 
puute aiheuttaa luottamuspulaa esimie-
hiä kohtaan, turhautumista ja henkistä 
väsymystä. Tämä käy ilmi pro gradu  
-tutkimuksestani (Valli 2011: ”Johdan 
syvältä, siis kehityn” – Laadullinen 
analyysi syväjohtamisen vaikutuksista, 
Tampereen yliopisto), jossa syväjohta-
misen mallia tarkasteltiin aliupseerikou-
lun koulutushenkilökunnan kokemusten 
kautta. Vastausten laadullisella analyy-

silla kartoitettiin sitä, miten kouluttajat 
kokivat syväjohtamisen johtamismallin 
tukevan heidän omaa työtään johtami-
sen kehittämiseksi. 

Tutkimukseni mukaan syväjohta-
misen malli tunnetaan kentällä, mutta 
harva tuntuu käyttävän sitä johdonmu-
kaisesti oman kehittymisensä tukena. 
Syväjohtamisen mallia tutkittaessa on 
otettava huomioon mallin erityispiirteet, 
jotka väärin ymmärrettynä ja tulkittu-
na aiheuttavat päänvaivaa ja turhautu-
mista. Syväjohtamisen malli perustuu 
käyttäytymistieteelliseen näkemykseen 
siitä, miten johtajan tulisi käyttäytyä 
saavuttaakseen optimaalisen tuloksen. 
Vastaukset toivat esille, että kouluttajat 
kokevat olevansa melko yksin oman 
johtamisensa kehittämisessä. Esimie-
hiltä odotetaan enemmän konkreettista 
tukea ja neuvoja, ei pelkästään palau-
tetta huonon suorituksen jälkeen. Omat 
varusmiehet ja heidän kehityksensä 
näkeminen ovat monelle kouluttajalle 
hyvin keskeinen motivaation lähde. 

Puolustusvoimat tarjoaa johtami-
sen kehittämisen tueksi muun muassa 
johtajaprofiileja sekä arviointitaulu-
koita. Nämä työkalut eivät kuitenkaan 
olleet yleisesti käytettyjä tutkimukseni 
vastaajien keskuudessa, koska mal-
liin ei luoteta. Omien lomakkeiden 
katsotaan paremmin vastaavan tiedon 
tarpeita oman kehittymisen kannalta. 
Johtamisjärjestelmän palautteenkeruun 
 uudistaminen osana Puolustusvoimien 
uudistusta olisi jo hyvä päivitys nykyi-
selle mallille.

Tutkimukseni tulokset voidaan 
tiivistää seuraavasti: ihmiskuvamme, 
oma johtamistapamme ja mielikuvam-
me hyvästä johtajuudesta eivät täsmää 
toisiinsa nähden. Sotilasarvosta riip-
pumatta kukaan ei ole valmis johtaja. 
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Varusmiehet motivoivat kouluttajia kehittymään työssään ja johta-
misessa.
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Tarvitsemme tukea johtamiseemme 
jääkäristä kenraaliin. Kolmanneksi 
vuorovaikutussuhde johtajan ja johdet-
tavan välillä on voima, josta motivaatio 
ja kehittymisen halu todella kumpuavat. 
Tätä kutsun tutkimuksessani johtamisen 
tiimalasiksi.

Urheilutermein jokainen joukko 
on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. 
Tämän vuoksi huomiota tulisi kiin-
nittää erityisesti keskikastiin ja sitä 
heikommin suoriutuviin kouluttajiin. 
Johtamismallin tulisi mukailla massaa 
eikä niinkään huippuja. Samalla tietoa 
ja koulutusta olisi annettava kädestä 
pitäen etenkin nuorille kouluttajille, 
jotka elävät organi saatiokulttuurien ja 
esikuvamallien murroksessa. Hiljainen 
tieto kerääntyy yhtä lailla käytännön 
toiminnassa, arjen pienissä teoissa kuin 
palautteen annossa ja pitkäjänteisessä 
kehittämistoiminnassakin. Vaatimukset 
kouluttajia kohtaan ovat kovat. Ruotu-
väen uusin Kutsuntaliite (2/12) rohkai-
see varusmiehiä huolehtimaan itsestään 
ja lupaa apua löytyvän tiukan paikan 
tullen: Kouluttajat voisivat ajoittain 
tarvita samoja neuvoja.

”Huolehdi itsestäsi. Armeijaan 
meno ei tarkoita oman elämän totaalis-
ta tuhoa. Omista asioista tulee huolehtia 
myös varusmiespalveluksen aikana. On 
turhaa murehtia vaikeita asioita yksin, 
kun ilmaista apua on saatavilla melkein 
ongelmaan kuin ongelmaan.”

Puolustusvoimien 
ihmiskäsitys vastaan 

johtamismalli
Aliupseerikoulun kantahenkilökun-
nan lomakehaastattelun analyysi antaa 
 aihetta pohtia, sopiiko ihmiskäsityksem-
me olemassa olevaan johtamismalliin. 
Rahavirtojen ehtyessä vähemmällä on 
saatava aikaan enemmän. Tämä vaati 
myös johtamiselta uusia keinoja saada 
organisaatio tuottamaan sitä, mikä on 
tarpeen. 

Ongelma muodostuu siitä, että laa-
dulliseen ja syvälliseen ymmärrykseen 
pyrkivä syväjohtamisen käyttäytymis-
malli tarjoaa oppimisen tueksi lähes 
yksinomaan määrällisiä arviointiväli-
neitä ja lukuihin perustuvaa arviointia. 
Usein kuulee myös puhuttavan siitä, että 

syväjohtamisen malli on ymmärretty tai 
että sitä on tulkittu väärin. Viestinnässä 
väärin tulkitsemisen todennäköisyys on 
suuri. Vastuu on kuitenkin lähes yksin-
omaan viestittäjällä eikä vastaanottajal-
la. Tutkimuksen vastaajat toivat vahvasti 
esille avointen palautelomakkeiden sekä 
keskustelevan oppimisilmapiirin luo-
misen tarpeen. Palaute, joka annetaan 
käskystä, on osin ristiriidassa tavoit-
telemamme suomalaisen johtamisen 
”Seuraa minua!” -ideaalimallin kanssa. 
Johtajan tulisi sen mukaisesti johtaa 
omalla esimerkillä, ei vain käskyillä. 

Palautejärjestelmien ja oman 
 kehittymisen suunnittelussa tulisi entistä 
enemmän kiinnittää huomiota siihen, 
että johdettavat saadaan mukaan palaut-
teenantoon. Palautteesta tulisi ideoida 
konkreettisia muutoksia oman perus-
yksikön arjen toimintaan. Kiireessä 
viikko-ohjelman mukaisesti käsketyt 
optisten palautelomakkeiden antamat 
lukuarvot eivät kerro yksikön, saati 
 yksittäisten taistelijoiden, tilanteesta 
ja kehittymistarpeista riittävästi. Kysy-
mysten monitulkintaisuus, erot suomen- 
ja ruotsinkielisissä lomakkeissa sekä 
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Syväjohtaminen tähtää transformationaaliseen johtajuuteen käyttäytymismallina, jolla saavutetaan 
tyytyväisyys, tehokkuus ja yrittämisen halu alaisten keskuudessa.
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 pitkäjänteisen seurannan puute eivät ole 
omiaan tukemaan nykyistä johtamisen 
onnistumisen seurantaa. Monet tehtävät 
vaativat tällä hetkellä asiantuntijuutta 
ja erikoistumista. Tästä syystä myös 
palautteenkeruun tapoja on muutettava 
vastaamaan Puolustusvoimien uusia 
tarpeita.  

 Syväjohtamisen malli on saanut 
hyvää aikaiseksi etenkin yksityisellä 
sektorilla. Malli kuitenkin tarvitsee 
käytännön toimintaan juurtuakseen 
monen monta valmennustuntia koko 
organisaation tasolla, ei vain pyramidin 
huipulla. Esimiesvalmennusta tarjotaan 
Puolustusvoimissa, mutta rahaa koko 
organisaation henkilökunnan valmen-
tamiseen tuskin olisi saatavilla. 

Ilman aktiivista esimiestä johta-
mismalli ei välttämättä tartu alaisiin. 
Noidankehä umpeutuu, kun resursseja 
käytetään sellaisten syväjohtamisen tul-
kintatyökalujen, kuten johtajaprofiilien, 
teettämiseen, joita kukaan ei kuitenkaan 
viitsi lukea tai tulkita. Loppukyselyjä 

teetetään, koska niin on aina tehty. 
 Palautteenkeruun järjestelmää laadulli-
sesti parantamalla voidaan mahdollisesti 
kuroa umpeen kuilua ihmiskäsityksen ja 
nykyisen johtamismallin välillä. 

Kuolema kuittaa univelat

Fyysinen ja henkinen jaksaminen tulisi 
ottaa nykyistä paremmin huomioon 
johtamiskoulutusta uudistettaessa. 
 Resurssi- ja aikapula valitettavasti 
hidastavat monen arkipäivän helpot-
tamiseksi kehitetyn idean toteuttamis-
ta. Muutosta saatetaan myös karttaa, 
koska ”näin on aina tehty” ja ”näin on 
aina ollut”. Rauhan ajan organisaation 
johtamiskäyttäytymisemme vaikuttaa 
ajoittain siltä, kuin olisimme yhä sota-
tantereella. Pyörää ei toki tarvitse keksiä 
uudelleen. Raja laiskuuteen ja muutos-
vastarintaan on kuitenkin hiuksenhieno. 

Toimintakykyyn ja sotilaan jak-
samiseen vaikuttavat psyykkisten ja 
fysiolo gisten ominaisuuksien lisäksi 

myös muun muassa organisaatiokult-
tuuri.  Oppimiseen tarvitaan stimuloivia 
 metodeja ja virikkeellistä, motivoivaa 
opetusta. Nämä ovat tuttuja aineksia 
ainakin virallisesti noudatetun syvä-
johtamisen mallin kannalta. Uusim-
man unitutkimuksen valossa johtajalla 
on erityisen suuri vastuu siitä, että joh-
dettavilla on mahdollisuuksia muistaa 
oppimansa. Tähän tarvitaan unen ja val-
veen sekä vuorokautisen uni-valveryt-
min merkityksen ymmärtämistä. Erään 
teorian mukaan vuorokausi jakaantuu 
kahteen kahdentoista tunnin jaksoon, 
joissa oppimisen edellytykset vaihtele-
vat eri vaiheiden välillä suuresti. Toinen 
teoria taas näkee vuorokauden jakaantu-
van kolmen tunnin aktiivisuussykleihin. 
Teorioihin enempää syventymättä viesti 
on sama: paremmalla tiedolla jaksami-
sen perusteista saadaan niin johtamista 
kuin koulutustakin tehostettua.

”Kuolema kuittaa univelat” on ehkä 
kuolemattomin lausahdus, joka on 
läsnä kouluttajan arjessa. Lämpimässä 
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Itsensä johtamista pidetään etenkin sotilasorganisaatiossa lähes yhtä tärkeänä johtamisen osatekijänä 
kuin kykyä johtaa muita ihmisiä.
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 kasarmirakennuksessa tuo lausahdus 
kertoo enemmän työssä jaksamisesta 
kuin konkreettisesta väsymyksestä. 
Koemme heikkoudeksi valittaa väsy-
mystä hallinnollisten asioiden paperiso-
dassa tai oman toimen ohessa tehtävien 
töiden listan kasaantuessa. Suomalaisen 
sotilaan ei kuulu valittaa eikä tuntea. 
Tehtävätaktiikka on tärkeintä − toivot-
tomassa tilanteessa vasemmalta kouk-
kaaminen kannattaa, murheista viis.  

Jaksamista stressitilanteessa on 
vaikea simuloida kasarmiolosuhteissa. 
Valvottaminen on muotoutunut yhdeksi 
keinoksi kouluttaa stressinsietokykyä. 
Väsymys voi kuitenkin olla niin fyysis-
tä kuin psyykkistäkin. Tietomme fyy-
sisestä väsymyksestä ovat jo verrattain 
hyvät. Taistelutilanteessa esimerkiksi 
olosuhteiden vaikutusta on tutkittu 
muun muassa Sotilas kuumassa  -tutki-
muksessa. Tulevaisuutta silmällä pitäen 
tarvitsemme kuitenkin lisätutkimusta 
erityisesti kulttuurin vaikutuksesta 
 yksilön jaksamiseen. Terve ruumis ei 
auta, jos mieli järkkyy tai on paha olla.  

Mentoritoiminta – 
mestarien ja kisällien 

iltapuhde
Kunnon vanhan ajan mestarin ja kisällin 
väliset keskustelutuokiot olisivat pai-
kallaan etenkin säästötarpeiden edessä. 
Urheilijakin tarvitsee valmentajan pa-
lautetta. Koulutuksen ja toiminnan laatu 
nousevat sitä tärkeämmäksi, mitä enem-
män resursseja tiivistetään ja aika on jat-
kuvasti kortilla. Toimintakyky heikentyy 
huomaamattamme stressin ja ahdistuk-
sen vallatessa tilaa mielen sopukoissa. 
Päätöksenteko vaikeutuu stressitilanteis-
sa ja vaikuttaa johtamiseen. Kuulostaa 
kirjoitetussa muodossa loogiselta, mutta 
melko harva meistä ymmärtää työssä 
väsymisen oireet käytännössä.

Itsensä johtamista pidetään etenkin 
sotilasorganisaatiossa lähes yhtä tärkeä-
nä johtamisen osatekijänä kuin kykyä 
johtaa muita ihmisiä. Emme valitetta-
vasti ole päässeet lukemaan kovinkaan 
monen sotilasjohtajan aktiiviuran aikai-
sia tuntoja johtamisesta ja siihen liitty-
vistä haasteista. Useat muistelmateokset 
syntyvät vasta kun on aikaa ja mahdol-

lisuuksia kirjoittaa, jolloin hyödylliset 
kokemukset välittyvät liian myöhään. 
Ennen vatsahaavaa ja loppuun palamista 
johtaja ei ole suomalaisessa kulttuurissa 
antanut kaikkeaan. Vähemmälle huo-
miolle tuntuu jääneen keskustelu siitä, 
miten loppuunpalanut johtaja saattaa 
polttaa myös alaistensa jaksamisen 
loppuun. Onko niin, että vain itsensä 
loppuun ajaminen antaa suomalaisessa 
kulttuurissa johtajalle oikeuden kertoa 
omista kokemuksistaan? 

Osaamme olla armottomia itseämme 
ja työtovereitamme kohtaan − ainakin 
sotilasorganisaatiossa. Perisuomalai-
seen tapaan kehuminen saattaa ylpistää. 
Tällaisesta ajattelusta tulee vaaralli-
nen kierre siinä vaiheessa, kun johtaja 
 menettää motivaationsa rakentavan 
palautteen antamiseen. Ihmismieleen 
syöpyvät helpommin huonot kuin erityi-
sen lahjakkaat tai karismaattiset johtajat. 
Kaava muistuttaa markkinoinnin perus-
sääntöä: kehu ja hyvä palvelu mainitaan 
harvakseltaan, mutta huonon palvelun 
kokemukset jaetaan lähes aina ystävien 
ja tuttujen kesken. 
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Johtaminen kuuluu sotilasorganisaation toimintaan. Ilman johtamista on tehtäviä vaikea saada toteutettua.
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Kiitos on halpaa

Toin edellä esille joitakin arkipäivän 
sotilasjohtamiseen ja jaksamiseen liitty-
viä näkökulmia ja haasteita. Teorioiden 
haasteena on usein ristiriita arkipäivän 
kokemusten kanssa. Puolustusvoimissa 
käytössä oleva johtamismalli on hyvä 
rautalankamalli, joka vaatii sekä johta-
jilta että johdettavilta jatkuvaa henkilö-
kohtaista työpanosta. Ilman virheitä ja 
oman johtamisen kriittistä tarkastelua on 
vaikea antaa alaiselle varteenotettavia 
ohjeita. 

Johtamisen jatkuvan kehittymisen 
edellytyksenä on, että johtamiskäyt-
täytymistä pohditaan muutoinkin kuin 
pakollisten palkkaan vaikuttavien kes-
kustelujen yhteydessä. Johtamismallin 
parjaaminen ei hyödytä niin kauan kuin 
emme itse ota vastuuta jokapäiväises-
tä johtamisestamme.  Päivittämällä 

 teoriamallin pohjalta tehtyjä käytännön 
sovelluksia ja opintomateriaaleja ollaan 
jo matkalla eteenpäin. 

Vaikka johtamismallia uudistet-
taisiin, laadukkaampaa johtamista on 
vaikea saavuttaa, mikäli huomaamat-
tamme arvostelemme omaa työtämme 
vain kurssisijoituksina ja etenemis-
mahdollisuuksina.  Kadettikurssin 
 aikaiset sijoitukset voi näin ollen unoh-
taa juuri tässä ja nyt. Varman päälle 
 pelaamisella saavutukset ovat usein vain 
keskinkertaisia. 

Meillä kaikilla on kiire ja resursseja 
on aina liian vähän. Oman toimen ohella 
on tuttuakin tutumpi termi jokaisessa 
työpisteessä. Kuolema kyllä kuittaa uni-
velat melko suurellakin todennäköisyy-
dellä. Hyvä toimintakyky ja rasituksesta 
riittävästi palautunut mieli saattavat kui-
tenkin pelastaa pilvipaikalta tositilan-
teessa, myös rauhan vallitessa. 

Suomalainen sotilas tuntee, jaksaa ja 
osaa. Pää kainalossa on vaikea johtaa. 
Tarvitsemme johtajina ja johdettavina 
kehittyäksemme hitusen nöyryyttä, 
 talkoohenkeä ja – mikä tärkeintä – 
 kiitosta. Lainatakseni komentaja Juha-
Antero Puistolan (Sotilasaikakauslehti 
3/2012) sanoja:

”Kiitos on halpaa, keskustelukin 
melkein ilmaista ja yhteistyöhön osal-
listuminen monin kerroin uhrauksia 
arvokkaampaa.”

   
Kirjoittaja työskentelee Libanonis-

sa suomalaisen kriisinhallintajoukon 
komentajan adjutanttina. Hän tekee 
väitöstutkimusta aiheesta ”Johtajuus 
ja jaksaminen”. Kirjoituksessa esitetyt 
mielipiteet ja näkemykset ovat kirjoit-
tajan omia. 
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Teksti: Antti Paronen

Vuoden 2012 ensimmäisessä 
Kylkiraudassa Pääesikunnan 
tietoverkkopuolustussektorin 

johtajan, tohtori Catharina Candolinin 
artikkeli ”Kyberpuolustus – uusi maan-
puolustuksellinen ulottuvuus” esitteli 
kyberavaruuden soveltamismahdol-
lisuuksia myös kumouksellisessa 
 sodankäynnissä. Hän kirjoittaa: ”Myös 
terroristijärjestöt ja muut ääriryhmit-
tymät kehittävät taitojaan kyberava-
ruudessa. Kyberavaruutta on osittain 
hyödynnetty propagandan levittämi-
seen, rahankeruuseen ja -pesuun, rekry-
tointiin ja koulutukseen sekä osittain 
myös iskujen suunnitteluun.”

Candolinin ajatus kuvaa hyvin 
 käsitystä, joka meillä on kumouksel-
listen sodankävijöiden ja ei-valtiollis-
ten toimijoiden kyvyistä hyödyntää 
kyberavaruutta. Tässä artikkelissa 
pureudutaan hieman syvemmälle sel-
laisiin käytännön toimintoihin, joita 
kumouksellisessa sodankäynnissä on 
havaittavissa. 

Tarkastelussa keskitytään otsikon 
mukaisten kumouksellisten sodan-
kävijöiden kyberavaruuden käyttöön 
ja edelleen globaalin jihadistisen liik-
keen kumouksellisen toiminnan linkit-
tymiseen internetissä. Kyberavaruus 
sinällään voidaan ymmärtää laajana 
käsitteenä, joka käsittää niin inter-
netin, teollisuusohjausjärjestelmien 
kuin erilaisten sensorienkin yhteisra-
kenteen. Kumouksellisten toimijoiden 
on rajallisten resurssiensa takia keski-

tyttävä internetin käyttömahdollisuuk-
siin. Erityisesti globaalin jihadistisen 
 kumouksellisuuden hajaantuneen orga-
nisaatiorakenteen ja sosiaalisen luon-
teen vuoksi laaja tarkastelu avartaa 
epäsäännöllisen sodankäynnin sovel-
tamismahdollisuuksia internetissä.

Kumouksellinen sota  
ja tuen elementit

Kumouksellisen sodankävijän silmin 
katsottaessa internet voidaan ymmär-
tää tukialueeksi, jossa toiminnan vapaus 
on todellinen, jossa rekryytit itse 
 hakeutuvat haluamansa tiedon pariin ja 
jossa propagandistiset mahdollisuudet 
ovat rajoittamattomat. Kumouksellisen 
sodankävijän saamaan tukeen liittyy 
eräitä yleispäteviä totuuksia, joita on 
syytä pohtia pyrittäessä ymmärtämään 
modernin tiedonkulun merkitystä 
 kumoukselliselle toiminnalle.

Mao Zedongille kumoukselli-
nen toimija, sissi, oli kuin kala, joka 
ui  väestön muodostamassa vedessä. 
Mikäli vesi uhataan kuivata, kala 
siirtyy naapurivesiin. Sissillä tar-
koitetaan kumouksellista taistelijaa, 
toimijaa, joka pyrkii vallitsevan jär-
jestelmän korvaamiseen keskeisesti 
erilaisella poliittisella järjestelmällä. 
Väestöä symboloiden vesi kuvaa sitä 
merkitystä, joka sillä on perinteiselle 
kumouksellista sissisotaa käyvälle. 
Toimintaympäristön lisäksi väestön 
osuutta kumoukselliselle osapuolelle 

korostetaan sen osoittaman tuen tärkey-
dellä. Siviiliväestön tuki ymmärretään 
niin kumouksellisessa kirjallisuudes-
sa kuin kumouksellisuutta tarkaste-
levissa ja teoretisoivissa teoksissakin 
merkityksellisimmäksi kumouksel-
lisen osapuolen voimavaraksi. Sen 
saavuttaminen on tärkein strategiseen 
tavoitteeseen pääsemisen mahdollista-
vista välitavoitteista.  Yleisesti voidaan 
sanoa, että väestön tuki kumoukselli-
sessa sodassa voi saada kahdenlaisia 
muotoja, passiivisia ja aktiivisia.

Passiivisen tuen katsotaan tarkoit-
tavan materiaaliseen tukeen halutto-
man tai kykenemättömän väestön osan 
hiljaista kumouksellisen toiminnan 
 hyväksyntää.  Koska suurimman osan 
kumouksellisen sodan toiminta-alueen 
väestöstä ei koskaan uskotakaan tart-
tuvan aktiivisesti aseisiin, niin mitään 

Kumouksellinen sota  
ja internet 

– virtuaalinen tukialue

Antti Paronen

Internet on muodostumassa kumouksellisen sodan 
tukialueeksi. Globaalin jihadistisen liikkeen edustajat 
linkittyvät toisiinsa ja hankkivat tukea toiminnalleen 

virtuaalimaailmassa.
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tekemättömyyskin on monesti hyödyl-
listä kumouksellisen liikkeen kannal-
ta. Passiiviseksi tueksi voidaan näin 
ollen ymmärtää myös se, ettei vastusta 
 kumouksellista toimintaa.

 Aktiivinen väestön taholta tuleva 
tuki määrittää ymmärrettävästi koko 
tuen käsitettä. Aktiivinen tuki käsit-
tää kaikki sellaiset väestön toimet, 
jotka auttavat kumouksellista liikettä 
pääsemään tavoitteeseensa. Keino-
ja voivat olla, paitsi osallistuminen 
itse toimintaan, myös tiedustelutie-
don, suojan, aseistuksen, materiaalin, 
lääkintähuollon tai kuljetusten tar-
joaminen kumoukselliselle liikkeel-
le. Maon pitkittyneen kansansodan 
 kumouksellisessa strategiassa väestön 
tuki on korostuneessa asemassa. Se ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, ettei erilaisten 
 strategioiden valinneilla organisaatioil-
la olisi tarvetta väestön tuen saamisek-
si. Sotilaalliseen toimintaan nojaavassa 
strategiassa (guevaralais-castrolainen 
malli) juuri sotilaalliset iskut herättävät 
kansan syvät rivit  tajuamaan kumouk-
sen tarpeen, ja näin ollen ne sitoutta-
vat väestön tukemaan kumouksellista 
liikettä.

Kumouksellisen liikkeen keinot 
 väestön tuen saavuttamiseksi vaihte-
levat suuresti. Väestö, johon vaiku-
tetaan, ei milloinkaan ole joukkona 
homogeeninen. Etnisten, ideologis-
ten, kulttuurillisten, demografisten tai 
taloudellisten eroavaisuuksien lisäksi 
väestö usein jakautuu koulutustasoltaan 
korkeasti koulutettuun vähemmistöön 
ja alemmin koulutettuun pääosaan 
kansasta. Vaikutuskeinot väestön tuen 
saamiseksi erityisesti laajaan kansan-
suosioon perustuvien kumouksellisten 
strategisten sovellusten kannalta ovat 
siis pakon  sanelemana moninaiset. 
 Kumouksellisen liikkeen karismaat-
tinen johtaja, laajalle tai suppealle 
piirille suunnatut ideologiset viestit, 
terrorismi, hallinnon provosointi liialli-
seen voimankäyttöön, oman kyvykkyy-
den todistaminen ja pakkovalta ovat 
esimerkkejä keinoista, joiden kautta 
väestöä houkutellaan tai pakotetaan 
tukemaan kumouksellista osapuolta.

Laaja väestön tuki ei ole kaikille 
 kumouksellisille strategioille ehdot-
toman tärkeää, varsinkaan toimin-
nan alkuvaiheessa, mutta valtion 
ulkopuolisen tuen saavuttaminen on 

 kumouksellisen toiminnan käynnisty-
misen jälkeen ehdottoman keskeistä. 
Ilman merkittävää ulkoista tukijaa 
kumouksellisen toiminnan on lähes 
mahdotonta päästä tavoitteeseensa. 
Ulkoista tukea käsiteltäessä ei tule 
tehdä harhapäätelmää, että kumouksel-
linen liike tarvitsee valtiollisen tukijan 
itselleen tai että tuen on oltava juuri 
tietynlaista. Jo pelkkä kumouksellisen 
liikkeen saama moraalinen tuki auttaa 
sitä ja osaltaan mahdollistaa toiminta-
alueen väestön luottamuksen saavut-
tamisen.

 Pelkkä toteamus kumouksellisen 
organisaation nauttimasta ulkopuoli-
sesta valtiollisesta tai ei-valtiollisesta 
tuesta ei riitä muodostamaan kuvaa 
tuen kattavuudesta ja merkityksestä. 
Vastakumouksellista sotaa laajasti 
teoretisoineen David Galulan mukaan 
ulkopuolinen tuki voi olla moraalista, 
poliittista, taloudellista, sotilaallista 
tai teknistä. Kumouksellisen sodan 
alkuvaiheessa ulkopuolinen sotilaalli-
nen tuki ei välttämättä ole kovinkaan 
merkityksellistä. Näin on siksi, että 
laajamittaisen sotilaallisen tuen hyö-
dyntäminen sodan alkuvaiheessa on 
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Internet on mahdollistanut globaalin jihadistiliikkeen verkostoitumisen.
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kumoukselliselle toimijalle erittäin 
haasteellista. Lisäksi terrorismi ja sissi-
sota ovat kumouksellisen sodan ensim-
mäisen vaiheen aktiviteettejä. Ensi 
vaiheen toiminnan aseistaminen on 
yleensä mahdollista paikallisin resurs-
sein, tai vastaavasti pieni määrä asema-
teriaalia on helposti salakuljetettavissa 
kohdevaltioon. Siirryttäessä kumouk-
sellisen sodan oletettuun ratkaisevaan 
vaiheeseen, konventionaaliseen sotaan 
tai sen tukemaan kansannousuun, ulko-
puolisen tuen merkitys korostuu.

Globaali jihadistinen 
kumouksellinen toiminta 

ja internet

Kumoukselliselle liikkeelle osoitetun 
tuen laatu on selkeästi sidottu staattisiin 
elementteihin. Paikallaan oleva kohde-
alueen väestö tai naapurimaa säilyvi-
ne rajalinjoineen viittaa sellaisenaan 
yhden kansallisvaltion alueella suori-
tettavaan kumoukselliseen toimintaan. 
Tällainen tarkastelutapa on ontuva 

tutkittaessa globaaliin mittakaavaan 
yltävää, hajautunutta ja sosiaalisen 
liikkeen tavoin käyttäytyvää globaalia 
 jihadistista kumouksellisuutta. Vasta-
kumouksellisen toiminnan asiantun-
tija David Kilcullen näkee al-Qaidan 
ydinjoukon ja siihen liitoksissa olevien  
järjestöjen sekä radikalisoituneiden 
 yksilöiden olevan paremmin ymmär-
rettävissä globaalina kumoukselli-
suutena kuin esimerkiksi pelkästään 
terroriorganisaationa tai asymmet-
risinä  samanmielisinä sotilaallisina 
toimi joina. Kilcullenin tarkasteluläh-
tökohdat ovat ennen kaikkea vasta-
kumoukselliset. Hänen keskeisimmän 
argumenttinsa mukaansa maailman-
laajuinen terrorismin vastainen sota 
(global war on terror, GWOT) on itse 
asiassa globaalin jihadistisen liikkeen 
vastaista vastakumouksellista sotaa.

Erilaisten mutta samanmielisten 
jihadististen toimijoiden linkittynei-
syys toisiinsa, toimivatpa he missä päin 
maailmaa tahansa, on osoitus maail-
manlaajuisen yhtenäistä viholliskuvaa 
vastaan toimivan liikkeen olemassa-

olosta. Sen vastaisen toiminnan tekee 
haasteelliseksi tiedon vapaa liikkuvuus 
ja al-Qaidan ydinorganisaatiosta huoli-
matta verrattain itsenäisten toimijoiden 
merkitys kokonaisstrategisten tavoittei-
den saavuttamisessa. Kilcullen tarkas-
telee tätä tilannetta systeemianalyysin 
kautta. Hän esittää argumenttinaan, 
ettei globaalin jihadistisen kumouksel-
lisuuden vastaisen toiminnan ytimes-
sä olekaan itse sotilaallinen toiminta 
 Irakissa ja Afganistanissa tai Pakistanin 
heimoalueilla operoivia liikkeitä vas-
taan, vaan näiden liikkeiden linkittynei-
syyden purkaminen ja uusien linkkien 
synnyn estäminen.

Ymmärtämällä linkittyneisyyden 
käsitteen käsitämme kyberavaruuden 
merkityksen jihadistisille toimijoille. 
Oli kyse sitten kahdesta tai useam-
masta al-Qaidan ”brändiin” kuulu-
vasta organi saatiosta tai itsenäisesti 
radikalisoituvista muslimisiirtolaisista 
Euroopassa, on internet mahdollistanut 
globaalin jihadistisen kumouksellisuu-
den kehittymisen nykyisenkaltaiseksi 
uhkaksi. Virtuaalinen todellisuus on siis 
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 Palestiinan islamilaisen jihadin sotilaita.
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globaalille jihadistiselle kumoukselli-
suudelle se samainen elementti, jota 
Maon ajattelussa edustivat väestö ja 
naapurivaltio. Aktiiviset tai passiiviset 
tukijat löytävät kohteensa välittömästi 
oman kotinsa suojissa. Yksilöt voivat 
ottaa osaa toimintaan profiloituen tu-
hansien kilometrien päässä taisteluista 
mujahideeneiksi, uskon puolustajik-
si, joiden itsenäiset toimet ovat yhtä 
merkityksellisiä kuin todelliset taistelut 
kaukana islamilaisessa maailmassa. 

Virtuaalinen maailma edustaa 
myös sellaista aluetta, jollaista kaikki 
jihadistit havittelevat. Toisin sanoen 
sharia-lain keinoin hallittua valtiota 
islamilaisen maailman sydämessä. 
Juuri virtuaalinen toiminnanvapaus 
mahdollistaa jokaisen halukkaan hen-
kilökohtaisen panoksen antamisen 
jihadistiselle toiminnalle islamilaisen 
yhteisön, umman, hyväksi. Kuten 
 Catharina Candolin artikkelissaan 
esittää, ei kyberhyökkäyksellä, sen 
tehokkuudesta huolimatta, koskaan 
kyetä täydellisesti korvaamaan perin-
teistä asevaikutusta. Näin ei myöskään 
internetin virtuaalinen umma voi kos-
kaan toimia kaikkien David Galulan 
kuvaamien konkreettisten tukitoimien 
lähteenä. Onkin siis syytä tarkastella 
internetiä myös toiselta kannalta.

 Laajasti globaalia jihadismia 
 ilmiönä tutkinut ja teoretisoinut Mark 
Sageman kokee internetin spontaanin 
evoluution kuvaavan erinomaisesti 
sitä samaista kehitystä, johon globaali 
jihadistinen liike on ajautunut turval-
lisuusympäristön asettamien haastei-
den vuoksi. Liikkeen johtohahmot 
eivät missään vaiheessa ole erityises-
ti korostaneet erilaisten  jihadististen 
keskustelupalstojen tai blogien 
 perustamisen tärkeyttä. Niin on vain 
internetin spontaaniuden hengessä 
tapahtunut. Merkittävä osa verkosta 
löytyvästä  jihadistisesta materiaalista, 
kuten videot, haastattelut, nauhoitteet, 
kirjat ja artikkelit, edustaa reaaliaikai-
suudestaankin huolimatta samanlaista 
mediaa kuin televisio, radio ja perin-
teinen lehdistö.

Internet aktiivisen 
verkottumisen alustana

Internetissä on kuitenkin myös 
 aktiivinen puolensa – erilaiset kes-
kustelukanavat ja interaktiiviset vaiku-

tusmahdollisuudet. Sähköpostipalvelut 
ja erilaiset foorumit tarjoavat sellaisia 
kommunikointikanavia ja sellaista 
niiden kautta tapahtuvaa vaikuttamista, 
jota ei ole aikaisemmin ei-valtiollisen 
sotilaallisen toiminnan parissa nähty. 
Jihadismin keskittyessä aaterakenteena 
väkivallan käyttöön tällaisista toimista 
sekä niiden johtamisesta muodostuu 
yksi oleellisimmista tällaisen kumouk-
sellisen toiminnan sisällöistä. 

Anonymiteetti ja vapaa osallis-
tuminen keskusteluun verkossa ovat 
itse rakentuneen internetin keskeisiä 
olemuksia. Tällainen käsitteellisyys 
onkin lyönyt leimansa myös globaalin 
kumouksellisen toiminnan linkittynei-
syyteen. Se eroaa keskeisesti perinteis-
ten kumouksellisten organisaatioiden 
sisäisestä kanssakäymisestä ja johta-
mistoiminnasta. Hierarkkisissa organi-
saatioissa tiedonkulku tapahtuu niiden 
sisällä tiettyä linjaa pitkin, mutta in-
ternetin vapaassa tiedonkulussa kaikki 
tieto tavoittaa kaikki osallistujat. Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että jokaisella 
on oma mahdollisuutensa ottaa osaa 
keskusteluun ja vaikuttaa esimerkiksi 
iskukohteiden määrittämiseen, ope-
raatiolinjoihin tai propagandan tuot-
tamiseen.

 Tiedonkulun ja erilaisten vuoro-
vaikutussuhteiden verkostossaan inter-
net helposti maalaa myös utopistisen 
kuvan tulevasta ummasta, jossa saman-
mieliset ja verkostoituneet  jihadistit 
yhteisen päämäärän ajamina toimivat 
yhteisönsä eteen. Tällaisen virtuaalisen 
yhteisön johtamisen  käsitteellistäminen 
on tärkeä osa  kokonaistoiminnan 
 ymmärtämistä. Mikäli oletetaan, että 
al-Qaidan korkeimman johdon edus-
taja kykenisi ottamaan osaa joillakin 
jihadistisilla palstoilla tapahtuvaan 
keskusteluun, olisi selvää, että esimer-
kiksi Ayman al-Zawahirin ääni painai-
si sellaisissa mielipiteiden vaihdoissa 
enemmän kuin tavallisen keskusteli-
jan. Internetin perusluonteen vuoksi 
hänelläkään ei kuitenkaan olisi käs-
kynantomahdollisuuksia keskusteluun 
osallistuville.

Foorumien ja keskustelujen verkos-
to, eräänlainen virtuaalinen tukialue, 
ei sellaisenaan noudata linjaesikunta-
maisen organisaation rakennetta. Siellä 
korostuu itseohjautuva toiminnallisuus 
ja omaehtoinen radikalisoituminen 
 tavalla, joka entuudestaan on vieras 

hierarkkisissa organisaatioissa toimi-
ville läntisille turvallisuusalan edus-
tajille. Globaalin kumouksellisuuden 
todellinen johtaja onkin vapaa, mie-
lipiteitä ja toimintatapoja muokkaava 
keskustelu, jota käydään eri jihadisti-
silla foorumeilla. Linkittyneisyydestä 
on tullut keskeinen tekijä  globaalin 
jihadistisen sosiaalisen liikkeen 
 ohjautumisessa toimimaan tavalla, jota 
olemme saaneet todistaa esimerkiksi 
vuonna 2012 Ranskan Toulousessa, 
jossa islamistiradikaalin luoteihin kuoli 
kolme juutalaislasta ja rabbi.

Internet kumouksellisen 
sodan väylänä

Vaikuttamatta liian suurpiirteiseltä 
on oikeutettua sanoa sodankäynnin 
epäsäännöllisen laidan modernien 
edustajien muokkaavan kiivaimmin 
käsitystämme kumouksellisesta sodas-
ta, verkostoituneista organisaatioista, 
sosiaalisen liikkeen toimintamahdol-
lisuuksista ja sotilaallisen toiminnan 
johtamisesta. Internetillä on tässä 
 kehityksessä keskeinen rooli avoimen 
tiedonkulun ja lähes rajoittamatto-
man toiminnanvapautensa vuoksi. 
Sosiaaliset yhteisöt ja yksilöt muo-
dostavat verkossa sellaisia linkkejä 
toisiinsa, joiden luominen ei ilman 
vastaavaa teknistä sovellusta olisi 
mahdollista.  Kumouksellisen so-
dankäynnin  kehityksen kannalta on 
ymmärrettävä erilaisten internetistä 
löydettävien  sovellusmahdollisuuksien 
merkitys niin uhatun aatteen ja ideolo-
giarakenteen kuin globaalin jihadis-
minkin hengissä säilymiseksi.  Globaali 
 jihadistinen liike on kyennyt, enemmän 
tai vähemmän tarkoituksenmukaisesti, 
omaksumaan muodon ja johtamista-
van, joka kykenee pitämään sen toi-
minnallisena erittäin vihamielisessä 
turvallisuus ympäristössä. Hajautettuun 
organisaatiorakenteeseen ja itseohjau-
tuvuuteen luottavista organisaatiosta 
se on aikamme parhaita esimerkkejä 
internetin  tehokkaasta käytöstä.

Yliluutnantti Antti Paronen pal-
velee Karjalan Prikaatissa, Kymen 
Pioneeripataljoonassa.
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Teksti: Juha Mäkinen

Asevelvollisuus herättää usein suuria tunteita, 
mutta harvemmin sitä pohditaan analyyttisesti, 
kokonaisvaltaisesti ja yhteiskunnallisesti. Tässä 

artikkelissa tarkastellaan yleistä asevelvollisuutta 
puolustushallintoa laajemmissa yhteiskunnallisissa, ja 

osin kansainvälisissä, merkitysyhteyksissään. 

Asevelvollisuus 
yhteiskunnallisissa  
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Suomen turvallisuus- ja puolustus-
poliittisessa selonteossa (2009) 
korostetaan, että asevelvollisuu-

della on sotilaallista maanpuolustusta 
laajempi yhteiskunnallinen vaikutus. 
Edelleen selonteossa todetaan, miten 
elämme keskinäisriippuvaisessa 
 maailmassa, jossa muun muassa sisäi-
nen ja ulkoinen turvallisuus kytkeytyvät 
toisiinsa. Toisaalta Yhteiskunnan turval-
lisuusstrategiassa (2010) korostetaan, 
että kansallinen ja kansainvälinen keski-
näisriippuvuus  lisääntyy globalisaation 
ja erikoistumiskehityksen seurauksena. 
Valitettavasti se, miten keskinäisriippu-
vaisuus vaikuttaa esimerkiksi suoma-
laisen koulutusjärjestelmän sisäisiin ja 
moniin muihin yhteiskunnallisiin yhteis-
toimintasuhteisiin, jätetään pääsääntöi-
sesti havainnollistamatta, mallintamatta 
ja liian usein myös pohtimatta. 

Tässä kirjoituksessa edellä mainittu-
ja abstrakteja keskinäisriippuvaisuuksia 
jäsennetään konkreettiseksi ja käytän-
nölliseksi malliksi Suomesta ja Suomen 
koulutusjärjestelmästä, johon yleisen 
asevelvollisuuden koulutusjärjestelmä 
asemoituu. Suomelle ja suomalaisille 
mallinnetuista asevelvollisuuden mer-
kitysyhteyksistä avautuu puhuttelevia 
näkökulmia sotilaiden ja kansalaissoti-
laiden sekä muiden turvallisuustoimi-
joiden kulttuurillisten perusoletuksien 
työstämiseksi osana yhteiskunnallista 
arvokeskustelua. 

Turvallisuusprofessioiden 
yhteyksistä yleiseen 
asevelvollisuuteen 

ja Suomen 
koulutusjärjestelmään

Varusmiespalvelus, naisten vapaa-
ehtoinen asepalvelus ja siviilipalvelus 
asemoituvat keskeisiksi ja rinnakkaisik-
si osiksi Suomen koulutusjärjestelmää, 
jonka ylläpitäminen ja kehittäminen 
sisältyy opetus- ja kulttuuriministeriön 
strategisiin tehtäviin. Nykyisin kaikki 
kansalliset tutkinnot, perusopetuksesta 
jatkotutkintoihin, sijoittuvat eurooppa-
laisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) 
tasoille (1–8). Eurooppalaisen viiteke-
hyksen mukaisesti kullakin viitekehys-
tasolla osaaminen jakautuu vaadituiksi 
tiedoiksi, taidoiksi ja pätevyyksiksi. 
Edelleen Opetushallitus vahvistaa kul-
lekin kansalliselle tutkinnolle opetus-

suunnitelman perusteet sekä jäsentää 
esimerkiksi opetuksen arvoperustaa.

Asevelvollisuuspalveluksessa ote-
taan mahdollisuuksien mukaan huomi-
oon varusmiehen siviilissä omaksuma 
osaaminen, joka kansalaisen henkilö-
kohtaisten opintojen aikaisten valintojen 
mukaan vaihtelee tasoilla 1–8. Yleensä 
kansalaisen opinnot eivät pääty asevel-
vollisuusopintoihin, vaan ne jatkuvat 
siviilissä. Esimerkiksi Suomen koulu-
tusjärjestelmässä on vastavuoroisesti 
tarpeen ottaa huomioon, ja soveltuvin 
osin tutkinto-opintoihin hyväksi lukea, 
asevelvollisuuspalvelun aikana hankit-
tua osaamista. 

Sotilaallisesti sanottuna varusmies-
koulutuksen päämääränä on tuottaa 
reserviin suorituskykyisiä joukkoja 
ja erikoishenkilöstöä sekä varmistaa 
 yksilön ja joukon tarvitsema osaami-
nen ja toimintakyky poikkeusoloissa. 
Toisaalta jo nyt Puolustusvoimissa 
tunnustetaan, että samalla edistetään 
rekrytointia Puolustusvoimien palve-
lukseen ja hakeutumista kansainvälisiin 
tehtäviin eli kriisinhallintatehtäviin. 
Mielestäni tulisi entistä enemmän 
tunnustaa ja tiedostaa, että asevelvol-
lisuuspalveluksenkin aikana pyritään 
omaksumaan osaamista ja kehittämään 
henkilökohtaista toimintakykyä arjen ja 
normaaliolojen varalle sekä kansalaisen 
että yhteiskunnan tarpeisiin. 

Linkitettäessä Suomen koulutus-
järjestelmänäkökulmaista pohdintaani 
ajankohtaisen puolustusvoimauudistuk-
sen lähtökohtiin voidaan hyvin kysyä, 

miten ja millaisilla joukoilla Suomea 
aiotaan tulevaisuudessa poikkeusoloissa 
puolustaa. Nostaisin sen rinnalle vähin-
tään yhtä merkityksellisen kysymyksen 
siitä, missä ja miten kasvatamme ja 
koulutamme, siis ”joukkotuotamme”, 
kansalaisia, kansalaissotilaita ja turval-
lisuustoimijoita tässä ja tänään sekä 
tulevaisuudessa.

Puolustusvoimissa asevelvollisten 
koulutus keskittyy perusyksiköihin, ja 
siviilissä koulutusta sekä kasvatusta 
tarjotaan tätäkin hajautetummin muun 
muassa kouluissa, perheissä ja esi-
merkiksi harrastusten parissa. Sangen 
hajautetun koulutusjärjestelmän yhteis-
koordinoinnilla on omat haasteensa, 
ja siihen pyritään määrittämällä kan-
sallisesti opetuksessa jaettavat arvot, 
periaatteet ja käsitteet esimerkiksi 
yhteiskunnallisissa arvokeskusteluissa 
merkityksellistettäviksi. Mainittakoon, 
että puolustushallinnossa on 1990-luvul-
ta alkaen kehitetty toimintakyky-käsitet-
tä, joka on myös ihmiskäsityksellinen 
kannanotto siinä mielessä, että kansa-
lainen on bio-psyko-sosiaalis-eettinen 
kokonaisuus. Toimintakyky-käsite pai-
nottaa sitä, että kansalaisella on myös 
eettinen olemispuolensa; se on asia, joka 
liian usein on vaarassa kaiken kiireen 
keskellä unohtua. Toisaalta toiminta-
kyvyllisesti kiintoisaa on se, miten tätä 
valmiutta voidaan kehittää opetuksen ja 
kasvatuksen keinoin. Edelleen kiintoisaa 
on sekin, miten toimintakykyä voitaisiin 
kehittää ei vain varusmiespalveluksessa 
vaan myös muualla Suomen koulutus-
järjestelmässä ja yhteiskunnassa.

Liikuntaharrastus  
syttyy lapsuudessa

Puolustusvoimat julistaa olevansa 
”Suomen suurin kuntokoulu”. Suomen 
koulutusjärjestelmäyhteyksissä tar-
kasteltuna näin ei soisi olevan, vaan 
 hajautetun Suomen koulutusjärjestelmän 
tulisi olla valtakunnan suurin monen-
ikäisten kuntokoulu ja toimintakyvyn 
kehittämö. Erilaisista tutkimuksista ja 
selvityksistä saamme lukea, miten kan-
salaisten, ja täten kansalaissotilaiden ja 
valitettavasti myös ammattisotilaiden 
sekä muiden turvallisuustoimijoiden, 
fyysisessä toimintakyvyssä on toivomi-
sen varaa. Lienee selvää, ettei tällaisiin 
kansallisiin haasteisiin voida vaikuttaa 
yksinomaan asevelvollisuuspalveluk-

Juha Mäkinen
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sen aikana, mutta toisaalta tätä orasta-
vaa turvallisuus- ja kansanterveydellistä 
uhkaa ei soisi jätettävän ensin kunkin 
kansalaisen omalle kontolle ja vasta 
myöhemmin verovaroin kustannetuin 
keinoin yhteisvastuullisesti maksetta-
vaksi. 

Puolustusvoimat ja 
kansalaisen koulutuspolku

Yleisen asevelvollisuuden yhteiskunnal-
lista merkitystä ja kehittämistä asetettiin 
pohtimaan työryhmä vuoden 2009 tur-
vallisuus- ja puolustuspoliittisessa selon-
teon linjauksen mukaisesti. Työryhmän 
raportissa (Suomalainen asevelvolli-
suus (2010)) kohdennetaan huomiota, 
ei yksinomaan asevelvollisuusikäisiin 
vaan myös koko 16–17-vuotiaiden 
ikäluokkaan, sekä miehiin että naisiin. 
Raportissa suunnitellaan, että asevel-
vollisuudesta informoidaan henkilö-
kohtaisesti. Edelleen korostetaan, että 
aikomuksena on kehittää yhteiskunnan 
kolmannen sektorin kanssa malleja 
ja yhteistyötä, joilla nuoria voitaisiin 
 aktivoida ja tukea liikuntaharrastuksen 

aloittamisessa jo ennen varusmiespalve-
luksen alkua. Missä määrin tämä voisi 
tapahtua Suomen koulutusjärjestelmän 
sisäisenä ja jokaista kansalaista osallis-
tavana asiana, vaatii yhteiskunnallista 
jatkokehittelyä.

Edellä esitetyistä lähtökohdis-
ta nousee esille kysymys siitä, missä 
määrin esimerkiksi puolustus- ja ope-
tushallinnon sekä muunkin valtion-
hallinnon yhteistoiminnassa voitaisiin 
kehittää koko koulutusjärjestelmän 
kattavasti liikuntakoulutusta ja -harras-
tusta sekä toimintakyvyn kehittämistä 
yleisemminkin ja jo lapsuusvuosista 
alkaen. Myöhemmin nuoren odotetaan 
kykenevän asettamaan itselleen muutos-
tavoitteita esimerkiksi fyysisen toimin-
takykynsä kehittämiseksi, mutta onko 
yhteiskuntamme puolestaan kykenevä 
asettamaan toimintakyvyllisiä kehitty-
mistavoitteita? Väitän, että tässä asiassa 
olemme keskeisen kansantaloudellisen, 
mutta myös turvallisuuteen ja hyvin-
vointiin liittyvän, kysymyksen äärellä.

Miten sitten turvallisuuskysymysten 
pariin tämän päivän kouluissamme opas-
tetaan?  Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteissa (2004) määritetään 
aihekokonaisuudet, joita tulisi opiskella 
kaikissa oppiaineissa. ”Turvallisuus ja 
liikenne” on yksi aihekokonaisuuksista, 
mutta kuten nimikekin kertoo, tarkastelu 
rajautuu osaturvallisuuteen eikä esimer-
kiksi globalisoituvan yhteiskuntamme 
kokonaisturvallisuuskysymyksiin. Vas-
taava liikenneturvallisuuskoulutuksen 
ylikorostuminen näkyy valitettavasti 
myös asevelvollisuuskoulutuksessa. 

Perinteinen ammattisotilas rakastaa 
yksinkertaistuksia ja hyvin usein irrot-
taa itsensä ja professionsa  yhteyksistä 
professioiden muodostamaan kes-
kinäisriippuvaiseen systeemiin ja 
 yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa muun 
muassa sitä, etteivät kehotukset pohtia 
sotilaan ”naapuriprofessiota” saa välttä-
mättä sotilaskulttuurillista vastakaikua 
osakseen. Rehellisyyden nimissä eivät 
”naapuriprofessiotkaan” ole aina innok-
kaita uusimuotoiseen yhteistoimintaan, 
vaan niissä tyydytään valitettavan usein 
omien reviirien puolustamiseen ja oman 
”naapurittoman” profession yhteiskun-
nallisen aseman turvaamiseen. 

Jo tällä hetkellä varusmieskou-

Varusmiespalveluksessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös varusmiehen siviilissä omak-
suma osaaminen. Varusmiehiä lääkintäharjoituksessa.
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lutuksessa edistetään rekrytointia 
myös muihin turvallisuusalan kuin 
vain sotilaallisen maanpuolustuksen 
 ammatteihin. Esimerkiksi poliisin perus-
tutkintokoulutuksen hakuvaatimukset 
edellyttävät vähintään vuoden monipuo-
lista työkokemusta. Monipuolisuudella 
tarkoitan sitä, että varusmiespalvelus, 
naisten vapaaehtoinen asepalvelus 
ja siviilipalvelus voivat kattaa tästä 
vaaditusta työkokemuksesta enintään 
 yhdeksän kuukauden verran. Näin ollen 
muuta työkokemusta tulee olla lisäksi 
vähintään kolme kuukautta. Väitän, että 
tällaiset hakuvaatimukset kannustavat 
omalta osaltaan yleisen asevelvollisuu-
den edellyttämien palvelusmuotojen 
suorittamiseen ja mahdollisesti myös 
johtajakoulutukseen hakeutumiseen. 
Toisekseen myös esimerkiksi Pelas-
tusopiston ammatillisessa peruskou-
lutuksessa opiskelevista pääosalle on 
kertynyt työkokemusta ja osaamista 
niin varusmiespalveluksessa, naisten 
vapaaehtoisessa asepalveluksessa kuin 
siviilipalveluksessakin. Edelleen väitän, 
että vähintään turvallisuusviranomais-
ten koulutusorganisaatioiden pääosalle 
asevelvollisuusopinnoista, ja täten myös 
varusmiesten johtaja- ja kouluttajakou-
lutuksen myötä kertyneestä osaamisesta, 
olisi nykyisinkin enemmän hyödynnet-
täväksi ja hyväksi luettavaksi kuin mitä 
näyttäisi olevan tapana tehdä. 

Esittämästäni järjestelmänäkökul-
masta tarkasteltuna jokaisen turvalli-
suusalan viranomaisen tulisi tiedostaa 
yhteytensä Suomen koulutusjärjestel-
mään sekä vertaistoimijoihin, siis opet-
tajiin opetuksen ja kasvatuksen parissa. 
Myös näistä lähtökohdista tulee kehittää 
monihallinnonalakohtaista ja -tieteistä 
tutkimusyhteistoimintaa, jossa esimer-
kiksi vertailevin tutkimusasetelmin 
pureudutaan tutkimuskokonaisuuksiin, 
jotka osin asemoituvat Suomen koulu-
tusjärjestelmään ja suomalaiseen yhteis-
kuntaan.

Yleisen asevelvollisuuden 
”Suomen malli”

Niin kutsutulla ”Suomen mallilla” kan-
nustan meitä turvallisuusviranomaisia 
ja muita kansalaisia miettimään omien 
koulutusjärjestelmiemme välisiä ja 
Suomen kansalliseen koulutusjärjes-
telmään yhteydessä olevia yhteyksiä 
esimerkiksi osana kansallisia uhka- ja 

menestystekijä- sekä toimintaympäris-
töarviointeja. 

Korostan ”Suomen mall in” 
 mukaisessa toimintaympäristö-
analyysissä sekä uhkia (uhka-
malleja)  et tä mahdollisuuksia. 
Uhkamallien, kuten  reaalisten uhki-
enkin, merkitys on keskeinen, sillä 
kansalaisten ja  yhteiskuntien tulee ne 
tiedostaa ja niihin ennakoiden varau-
tua, kuten esimerkiksi Valtioneuvoston 
hyväksymässä Yhteiskunnan turvalli-
suusstrategiassa todetaan. Mainittakoon, 
että näihin  uhkamalleihin sisältyviin 
 sotilaallisen painostuksen ja sotilaal-
lisen voiman käytön uhkamalleihin 
varusmiespalveluksessa luonnollises-
ti keskitytään, mutta toivoakseni ei 
 yksinomaan niihin. Vastaavasti soisi, 
ettei muuallakaan Suomen koulutus-
järjestelmässä yksinomaan keskityttäisi 
vain yhteen uhkamalliin (esimerkiksi 
kyberuhkaan), vaan otettaisiin koko 
laaja-alainen uhkamallikirjo opiskelussa 
soveltuvin osin huomioon.

Aikamme globaalit ja keskinäisriip-
puvaiset uhkat ja uhkamallit merkitse-
vät koulutusjärjestelmälle muun muassa 
sitä, että perinteisestä kansalaiskasvatuk-

sesta tulee siirtyä  globaalikasvatukseen 
tai tarkkaan ottaen glokaalikasvatuk-
seen. Näin on siksi, että sisäisen ja 
ulkoisen turvallisuuden kytkeytyessä 
toisiinsa  jokaisen kansalaisen tulee tie-
dostaa, mikä häntä uhkaa ja voi uhata. 
Edelleen jokaisen kansalaisen tulee 
ymmärtää se, mitä hänen tulee tehdä 
ja miten toimia aikamme laaja-alaisiin 
uhkiin varauduttaessa ja valmistaudutta-
essa myös pitkällä aikajänteellä. Perin-
teisesti julistetaan, että ”yhteiset uhkat 
yhdistävät”. Väitän, että ”tiedostetut 
yhteiset uhkat yhdistävät” vielä enem-
män, niin turvallisuusviranomaisia kuin 
muitakin yhteiskunnallisia toimijoita.

Tänä päivänä jokaisen kansalaisen, 
kansalaissotilaan ja turvallisuusalan toi-
mijan tulee ymmärtää turvallisuusalan 
työnjako kansalaisten, viranomaisten, 
yritysten ja muiden toimijoiden  välillä. 
Luonnollisesti mahdollisimman laajas-
ti ja asiantuntevasti tulisi pohtia, miten 
turvallisuusalan työnjakoa voisi ja tulisi 
kehittää. Yhteiskunnallisessa turvalli-
suustoiminnassa kansalainen ei voi 
ulkoistaa vastuutaan ja osallisuuttaan 
turvallisuusviranomaisille tai yksityisille 
yrityksille. Vastaavasti Puolustusvoimat 
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ei voi yleisen asevelvollisuuden kehit-
tämisessään jättää muiden toimijoiden 
ja kansalaisten näkökulmia huomiotta. 
Toisaalta ei yleistä asevelvollisuutta-
kaan voida kehittää yksinomaan lasten 
ja nuorten näkökulman mukaisesti vaan 
yhteiskunnallisessa yhteiskehittelyssä, 
jossa kuuluu myös vanhempien, turval-
lisuusviranomaisten (alan asiantuntijoi-
den) ja kansanedustajienkin ääni.

Asevelvollisuus tänään

Perinteisesti Puolustusvoimien huomio 
on kohdentunut sekä varusmiehiin sekä 
varusmiespalveluksensa suorittaneiden 
määrään ja ikäluokkaosuuteen. Osin 
myös syntyneiden poikien määrä ja 
ennakoitavissa oleva varusmiesikä-
luokkien vahvuuden vaihtelu (mies-
ten osalta) on ollut Puolustusvoimien 
kiinnostuksen kohteena. Suomalainen 
asevelvollisuus -raportin mukaan pyr-
kimyksenä on jatkossakin kouluttaa 
koko miespuolinen palveluskelpoinen 
ikäluokka. Monien muiden turvallisuus-
viranomaisten, yhteiskunnan ja kansa-
laisten näkökulmasta kaikki ikäluokat 
(”koko kutsuntaikäluokka”), naiset ja 
miehet sekä nuoret ja vanhemmat ovat 

itseisarvoisesti ja kansallisestikin mer-
kityksellisiä. Täten jokainen yksittäinen 
ihminen on merkityksellinen. Nykyisin 
vain valitettavan moni on joko syrjäy-
tynyt tai vaarassa syrjäytyä. 

Nykyisin yleinen asevelvollisuus

– kytkee yhteiskunnan toimijoita 
yhteen sosiaalistaen hajautetusti 
yhteiskunnan arvoihin ja keskeisiin 
periaatteisiin, kuten esimerkiksi 
 ”kaveria ei jätetä”, sekä opettaa 
ryhmä- ja yhteisöllistä toimintaa

– ylläpitää yhteiskunnan ja puolustus-
voimien kuten myös poliittisten toi-
mijoiden ja puolustusvoimien  välistä 
yhteyttä tukien yhteiskuntarauhan 
turvaamista sekä yhteiskunnan 
kriisin sietokyvyn kehittämistä

– tukee suomalaiseksi kasvamista ja 
identiteettien työstämistä

– ehkäisee syrjäytymistä ja edesauttaa 
yhteiskunnallisesti merkityksellisen 
osaamisen omaksumista

– edistää kansanterveyttä
– toimii rekrytointikanavana puolus-

tusvoimille ja muille (turvallisuus)
viranomaisille

– tuottaa reserviä myös muiden viran-
omaisten tukemiseksi

– tuottaa henkilöstöä (kokonaisvaltai-
siin) kriisinhallintatehtäviin 

– toimii maahanmuuttajien kotoutta-
jana.

Yleisen asevelvollisuuden 
tulevaisuus

Puolustusvoimia puolustusvoima-
uudistettaessa yhteiskunnallista kes-
kustelua leimaa oleellisesti syvempi 
niin kutsuttu puolustusuudistus. Liian 
usein käsitteiden merkityksiä ei tiedos-
teta eikä niihin syvennytä. Epäselväksi 
jää, millaisin motiivein ja miksi, puo-
lustusvoimauudistus sekoitetaan puo-
lustusuudistukseen.  

Yhteiskunnallisessa keskustelussa 
esillä oleva puolustusuudistus merkitsi-
si, että niin kutsutut fundamentit muut-
tuisivat eli 

– puolustusvoimien lakisääteisiä teh-
täviä muutettaisiin ja mahdollises-
ti kansainvälisen kriisinhallinnan 
merkitys kasvaisi kansainvälisiä 
esimerkkejä seuraten

– yleisestä asevelvollisuudesta siir-
ryttäisiin ammattiarmeijaan ja täten 
myös siviilipalvelusvaihtoehdosta 

Suomalainen asevelvollisuus sitouttaa yhteiskuntaan.
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sekä muista yhteiskunnallisista 
turvallisuuspalveluvaihtoehdoista 
luovuttaisiin

– alueellisesta puolustuksesta luo-
vuttaisiin, koko Suomea ja kaikkia 
suomalaisia ei puolustettaisi

– Suomi liittyisi Natoon.

Itse tulkitsen, että edellä esitetty 
ajautumissuunta on vahvassa risti-
riidassa upseeriston pääosan arvojen 
ja toiminnan tarkoituksen kanssa. 
1990-luvulla alkaneista upseerien 
 arvotutkimuksista olemme saaneet lin-
jakkaasti lukea, että Puolustusvoimat 
täyttää yhteiskunnan antamaa tehtävää, 
joka pohjimmiltaan perustuu yksilön 
ja yksilöiden muodostamien yhteisö-
jen turvallisuustarpeisiin. Viimeistään 
postmodernien kansainvälisten tuulten 
paineessa kaikki perusasiatkin tuntuvat 
hämärtyvän ja vahvasti rapautuvan, eikä 
suomalaisen sotilaan tulkintaa turvaa-
miensa yhteisöjen ensisijaisuudesta 
voida varmaksi olettaa. Miten siis priori-
soimme kansallisia ja kansainvälisiä tur-
vallisuustarpeita keskenään ja millaisia 
ihmisiä, kansalaisia ja kansalaissotilaita 
jatkossa kasvatamme?

Suomen puolustusta puolustus-
vo imauud i s tuksenk in  ke ino in 
kehitettäessä keskustelu sotilaiden ydin-
osaamisesta ja ydintehtävistä jatkuu. 
Toisaalta valitettavan usein suoma-
laistenkin sotilaiden ydintehtäväksi 
ja -osaamiseksi yliyksinkertaistetaan 
yksinomaan sodankäynti ja toiminta 
sodassa. Edelleen ydinkysymyksek-
si pelkistetään se, miten ja millaisilla 
joukoilla Suomea aiotaan tulevaisuu-
dessa puolustaa. Vaikuttaa siltä, että 
unohdetaan osaaminen, tai ainakin 
väheksytään osaamista, jota puolustus-
hallintoon, puolustusvoimiin ja suoma-
laiseen yhteiskuntaan kertyy tänään ja 
tässä rauhan aikana muita lakisääteisiä 
tehtäviä hoidettaessa ja yhteiskunnalli-
sesti ymmärrettäviin ja hyväksyttäviin 
tuloksiin pyrittäessä.

Yksinkertaistusten kautta soti-
laat asemoituvat helposti yksinomaan 
 sodankäynnin, tuhoamisen ja tappami-
sen ammattilaisiksi, eikä välttämättä 
ymmärretä, miten oma toiminta asemoi-
tuu osaksi laajempia maanpuolustuksen 
ja turvallisuustoiminnan merkitysyh-
teyksiä. Juuri tämän harhaoletuksen 
haastamiseksi tarjoan tässä artikkelissa 
ajattelemisen aihetta meille kaikille 

omien perusoletustemme ja arvojem-
me parissa.

Keskusjohtoisessa ja osin sotilaal-
lisessa Suomessamme parhaillaan jal-
kautamme Suomalainen asevelvollisuus  
-raportissa linjattuja toimenpiteitä. Jal-
kauttaessamme on syytä tiedostaa, että 
prosessin myötä jalkautettava  sisältö 
muokkautuu yhteiskunnallisissa yh-
teiskehittelyissä. Otetaan esimerkiksi 
raportissa esitetyt selvitykset mahdolli-
suuksista siirtyä osin neljän kuukauden 
palvelusaikaan. Selvitysten jälkeen on 
päädytty siihen, että kaikkia varusmies-
palveluksen palvelusaikoja lyhennetään 
15 vuorokautta 1.2.2013 lukien. Myös 
muutamin muin osin tämäkin raportti 
muokkautuu sitä toimeenpantaessa, eikä 
se toivoakseni ole Suomen viimeinen 
asevelvollisuuden kehittämiseen tähtää-
vä raportti. Täten laajennan pohdintaani 
perusteltuihin asevelvollisuuspalvelus-
vaihtoehtoihin.

Kohti laajempaa 
kansalaispalvelusta?

Perustuslakimme mukaan ”jokainen 
Suomen kansalainen on velvollinen 
osallistumaan isänmaan puolustuk-
seen tai avustamaan sitä sen mukaan 
kuin laissa säädetään”. Toisaalta tasa-
arvolaissa (9 §), mielestäni ristiriitai-
sesti, säädetään, että asevelvollisuuden 
säätämistä ainoastaan miehille ei pidetä 
syrjintänä, eli siis epätasa-arvoisena yh-
teiskunnallisena käytäntönä. Mainitta-
koon, että eräs tasa-arvoinen ratkaisu 

yhteiskunnan turvallisuusosaamisten 
omaksumiseksi olisi näiden perusteiden 
oppiminen Suomen koulutusjärjestel-
mässä.

Toisaalta juuri aikuisuutensa kyn-
nyksellä olevien miesten ja naisten 
kasvattamisen sekä kouluttamisen 
asevelvollisuuspalveluksessa ei soisi 
olevan tulevaisuudessakaan ”yhden 
kortin varassa” eli vain nykyisten mal-
lien ja palvelusmuotojen puitteissa. On 
toki mahdollista, ja mielestäni todennä-
köistäkin, että tulevaisuudessa monin 
erilaisin uusimuotoisin toimenpitein 
kansalaisemme kykenevät ylläpitämään 
ja kehittämään tuetusti toimintakyky-
ään sekä muutoin asevelvollisuuteensa 
motivoitumaan. Positiivisen skenaarion 
toteuttamiseksi kannattaa ja pitää jatkaa 
työn tekemistä turvataksemme se, että 
jatkossakin Puolustusvoimiin virtaa riit-
tävä määrä palveluskelpoisia ja -haluk-
kaita sekä -motivoituneita kansalaisia. 

Valitettavasti on olemassa aina kiel-
teisempikin skenaariovaihtoehto, jossa 
kansalaisten toimintakyvyn rapautumis-
ta ei ponnisteluistakaan huolimatta saada 
ylläpidettyä. Valitettavasti jokaisesta 
kansalaisesta ei ole sotilaallisen maan-
puolustuksen tehtäviin, mutta toivoak-
seni mahdollisimman suuressa määrin 
maanpuolustuksen ja turvallisuustoi-
minnan tehtäviin. Taistelukenttien ja 
kriisialueiden toimintaympäristöjen 
asettamat, jokaiseen taistelijaan ja jouk-
koon kohdentuvat paineet ja haasteet 
eivät ole vähenemässä vaan päinvastoin 
kasvamassa. Näin ollen on mahdollista, 

Varusmiespalveluksessa pyritään myös istuttamaan kansalaisiin 
liikkumisen kipinä.
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että tulevaisuudessa asevelvollisuus-
palveluksen ikäluokastaan suorittaa 
oleellisesti vähemmän kuin nykyisin, 
mikä johtaa mahdollisesti Suomalainen 
asevelvollisuus (2010)  raportin mukai-
sesti valikoivaan asevelvollisuuteen, va-
paaehtoiseen asevelvollisuuteen ja sitä 
myöden ammattiarmeijaan.

On syytä muistuttaa, että globali-
soituneen yhteiskuntamme turval-
lisuustilanne on heikentynyt viime 
vuosikymmeninä. Muistutuksellani 
en tarkoita niinkään kansalaistemme 
 subjektiivisia turvallisuustuntemuk-
sia, vaan ennen kaikkea objektiivisia 
globaaleja turvallisuusfaktoja, joista 

olemme viime vuosina tulleet aiem-
paakin syvemmin tietoisiksi. Mielestäni 
olisi ristiriitaista, jos tässä tilanteessa 
vähennettäisiin kansalaisten yhteis-
kunnalliseen turvallisuustoimintaan 
osallistumismahdollisuuksia ja -velvol-
lisuuksia. Turvallisuuden tuottaminen 
yhteiskunnalle on niin keskeinen asia, 
ettei sitä soisi ulkoistettavan ammatti-
armeijalle, yrityksille tai yksinomaan 
ylikansallisille turvallisuustoimijoille. 
Tämän takia tulee yhteiskunnallisesti 
kehitellä ja ottaa käyttöön uusi kansal-
linen turvallisuuspalvelusmuoto sekä 
muun muassa syventyä miettimään, 
miten siviilipalvelus voisi liittyä nykyis-

tä kehittyneemmin yhteiskunnan turval-
lisuuden rakentamiseen ja turvaamiseen 
sekä Suomen koulutusjärjestelmään. 
Luonnollisesti myös varusmiespalvelus-
ta ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta 
tulee kehittää kuten yleistä asevelvolli-
suuttakin.

Kansalaiset ja  
yhteiskunnan tulevaisuus

Lopuksi, edelleen pohtivassa mutta 
rakentavassa hengessä, kysyttäköön, 
mahtaako meillä jatkossa olla kansan-
taloudellisesti varaa, ainakaan vallitse-
van talouskasvuideologian puitteissa, 
koko Suomen ja kaikkien suomalaisten 
turvallisuuden takaamiseen. Olemme 
saattaneet hairahtua ajattelemaan, että 
yhteiskuntaa ja kansalaisia voitaisiin 
sekä tulisi kehittää kuten yritystä ja työ-
elämää, mikä on vaarallinen ajatushar-
ha, sillä hyvinvoivassa yhteiskunnassa 
tarvitaan ensisijaisesti paljon muutakin 
kuin vain talouskasvua ja tuottavuuden 
kehittämistä. Yhä keskeisemmäksi tule-
vaisuutemme kysymykseksi nouseekin 
se, miten kykenisimme tasapainotta-
maan esimerkiksi ekologisia, sosiaalisia 
ja taloudellisia tekijöitä yhteiskunnalli-
sesti ja globaalisti toisiinsa. Entä missä 
määrin ja miten Suomen koulutusjär-
jestelmässäkin tämän tyyppisiä haas-
teita ja ratkaisuvaihtoehtoja luovasti ja 
innovatiivisesti käsiteltäisiin? Väitän, 
että globaalissa kilpailussa ja yhteistoi-
minnassa hyvinvoivat ja osaavat kansa-
laiset sekä turvallinen yhteiskunta ovat 
tulevaisuudessakin keskeisiä elämämme 
menestystekijöitä, joiden varaan tuotta-
vaa ja kehittyvää yrityselämää voimme 
pitkäkestoisesti rakentaa.

Juha  Mäk inen  on  so t i l a s -
pedagogiikan professori Maan-
puolustuskorkeakoulussa ja Ph.D. 
tietojohtamisessa. Sotilasarvoltaan 
Mäkinen on everstiluutnantti.

Yhteiskunnan turvallisuus on monen tekijän summa.
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Mitkä asiat ovat  
kadettiupseerille tärkeitä?

Vastaamalla tähän kysymykseen 
tunnistat arvojasi. Arvojen 
pohdintaa voi helpottaa, kun 

mietit jotain valintatilannetta elämäs-
säsi tai sotilasurallasi. Miten arvot 
 näkyivät valinnoissasi tai toiminnois-
sasi? Mitä muita arvoja olisit halunnut 
tilanteessa ilmentää, mutta et jostain 
syystä voinut? Mitä nämä kaikki arvot 
kertovat sinusta? Rajaavatko arvosi 
kenties joitain urapolkuja pois?

Arvot erotetaan asenteista ja 
mielipiteistä. Mielipiteet liittyvät 
konkreettisiin asioihin ja muuttuvat 
nopeimmin. Kadettikunnan arvotut-
kimuksessa  sinulta kysyttiin muun 
muassa mieli pidettä Suomen osallistu-
misesta Islannin ilmatilan valvontaan. 
Asenteet liittyvät yleisempiin asioihin 
ja muuttuvat mielipiteitä hitaammin. 
Tästä voisi olla esimerkkinä kysy-
mys, tulisiko Suomen liittyä Natoon. 
Arvot ovat puolestaan abstrakteimpia 
ja hitaimmin muuttuvia. Arvot ohjaa-
vat toimintaamme ja valintojamme, 
ja ne ovat suhteellisen pysyviä myös 
vaikeissa valintatilanteissa. On hyvä 
muistaa, että se, mitä arvostat, myös 
motivoi sinua.

Irma Levomäen (Arvojen moni-
naisuus tietoyhteiskunnassa. Helsinki 
1998. Sitra) mukaan arvoja voi erotella 
eri tavoin. Ne voidaan jakaa esimer-
kiksi eettisiin, esteettisiin tai tieteelli-
siin arvoihin. Ne voidaan jakaa myös 
itseisarvoihin ja välinearvoihin niiden 
tavoitteen mukaan. Itseisarvoja ovat 
esimerkiksi hyvä elämä, terveys, tasa-
arvo ja hyvä ihmissuhde. Välinearvot 
ovat tavoitteita ja välineitä, jotka pal-
velevat itseisarvon toteuttamista, kuten 
tehokkuus, hallintorakenne tai raha.

Kadettikunnan arvotutkimuk-
sen mukaan upseerin ammatti on 
edelleenkin hyvin voimakkaasti kut-
sumusammatti. Tällöin voit palvel-

la kadettiupseerina omien arvojesi 
 mukaisesti, viihtyvyytesi työympäris-
tössä lisääntyy ja voit toteuttaa itseäsi 
paremmin. On todettu, että ihminen, 
joka tekee omakohtaisesti mielek-
kääksi ja arvokkaaksi kokemaansa 
työtä  menestyy siinä paremmin kuin 
sellainen, jolle työnteko tarjoaa ”vain” 
välinearvon, esimerkiksi palkan. 
 Välinearvon turvin tällainen henkilö 
voi toteuttaa itseään työn ulkopuolella, 
mutta ei työssä. 

Kadettikunnan toteuttama arvo-
tutkimus on merkittävä jäsenistön 
 arvomaailman kartoitustutkimus, 
jossa jokaisen osallistujan vastauk-
set ovat tärkeitä. Arvotutkimuksia on 
tehty kadettiupseerien keskuudessa jo 
20 vuoden ajan. Jäsenistön aktiivinen 
osallistuminen tutkimukseen on ollut 
vertaansa vailla. Tälläkin kerralla tut-
kimukseen osallistui yli 2 000 upseeria,  
joista noin puolet edusti evp-upseereja. 
Kadettikunnan tavoitteena on kannus-
taa jäsenistöään osallistumaan arvo-
keskusteluun niin omassa piirissä kuin 
osana suomalaista yhteiskuntaakin. 
Vaikka elämme todellisessa hyvinvoin-
tiyhteiskunnassa, valitettavan tyypil-
listä tälle ajalle ovat itsekeskeisyys, 
vaatiminen, ahneus ja yleinen tyyty-
mättömyys. Miten edellä mainitut ajan 
piirteet ilmenevät kadettiupseeriston 
keskuudessa? 

Kadettikunta on käynnistänyt 
vuonna 2009 hankkeen Nuoret, arvot 
ja maanpuolustus, jonka tavoitteena 
on tuottaa tutkimustietoa maamme 
nuorison arvomaailmasta, arvostuk-
sista, maanpuolustustahdosta ja suh-
tautumisesta maanpuolustukseen sekä 
kokonaisturvallisuuteen. Lokakuun 
arvoseminaarin teemana on ”Asevel-
vollisuus kansalaisoikeutena – Kuka 
kasvattaa, kuka kouluttaa?” Seminaa-
rissa tarkastellaan kodin, koulun, har-

rastusten ja yhteiskunnan roolia lasten 
ja nuorten kasvattamisessa. Seminaari 
toteutetaan yhteistoiminnassa Maan-
puolustuskorkeakoulun, Poliisiammat-
tikorkeakoulun ja Reserviupseeriliiton 
kanssa. Seminaarissa esitellään myös 
Nuoret, arvot ja maanpuolustus -hank-
keeseen liittyvä Lapin yliopiston kou-
lulaistutkimus Nuorten käsityksiä 
turvallisuudesta ja uhista.

Tasavallan presidentti on käyn-
nistänyt merkittävän arvoja koskevan 
hankkeen, jossa pohditaan arkikeino-
ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Työryh-
män raportti Ihan tavallisia asioita on 
synnyttänyt melkoisen keskustelun 
puolesta ja vastaan. Erinomaiseen 
ja käytännönläheiseen raporttiin voi 
tutustua osoitteessa www.tavallisia.
fi. Jokainen voi omalla toiminnallaan 
esimiehenä, työtoverina, sotilaskou-
luttajana, kadettiveljenä, aikuisena, 
vanhempana, ystävänä, naapurina 
tai lähimmäisenä tehdä pieniä arjen 
 välittämisen tekoja. 

Constantem decorat honor – Kunnia 
kestävän palkka

Juha Tammikivi 
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
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Kadettikunta ry:n syyskokous  
Helsingissä lauantaina 27.10.2012

Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun  
Maanpuolustuskurssien tiloissa Maneesikatu 6 (Kruununhaan maneesi) lauantaina 
27. lokakuuta 2012 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

10.00–10.45  Kadettikunnan arvotutkimuksen tulosten esittely, 
  tutkimuspäällikkö Risto Sinkko

10.45–11.00  Keskustelu

11.00–11.15  Sotavahinkosäätiön tunnustusstipendien luovuttaminen

11.15–12.00  Kahvitarjoilu

12.00–    Sääntömääräinen syyskokous

Kokouksen jälkeen kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille tai heidän edusta-
jilleen järjestetään koulutustilaisuus, joka päättyy kello 16:een mennessä.

Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään 
 viimeistään 13.10.2012 Sabina Krogarsille ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella  
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelimitse 09 490 759.

Tervetuloa joukolla päättämään yhteisistä Kadettikunnan asioista!

Kadettikunnan hallitus 

Kutsu Helsingin Kadettipiirin syyskokoukseen
Helsingin Kadettipiirin syyskokous pidetään torstaina 22.11.2012 kello 16:00 

alkaen Pääesikunnan keskuspaviljongissa. Käynti Fabianinkadun puolelta. Kokous-
esitelmän pitää suunnittelupäällikkö, lippueamiraali Kari Takanen puolustusvoima-

uudistuksesta.

Ilmoittautuminen Susanna Tuonoselle 19.11.2012 mennessä, puh. 0299 530 156, 
PVAH tai susanna.tuononen(at)mil.fi. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Hallitus
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20 vuotta kadettiupseerien arvotutkimuksia
– viides valmistumassa

Jo perinteeksi muodostuneiden 
 kadettiupseeriston arvotutkimus-
ten viides tutkimuskierros on par-

haillaan valmistumassa. Ensimmäiset 
tulokset julkistetaan Kadettikunnan 
Arvoseminaarissa 12. lokakuuta 2012. 
Laajemmin tutkimustulokset esitellään 
Kadettikunnan syyskokouksen yhtey-
dessä 27. lokakuuta 2012. Tutkimuksen 
arvoväittämät on sovitettu tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa myös reserviupsee-
rien vastattaviksi.

Puheenjohtaja aloitti

Kadettikunnan nykyinen puheenjohta-
ja prikaatikenraali Jukka Ojala aloitti 
arvokyselyt diplomityössään vuonna 
1992. Seurantatutkimus vuonna 1998 
oli myös hänen toteuttamansa. Vuonna 
2004 tutkimusvastuun otti kapteeni 
Jarno Limnéll, ja vuonna 2008 jul-
kaistun tutkimuksen tekijänä oli yli-
luutnantti Jukka Heinänen.

Pitkästä historiastaan huolimatta 
 alkuperäisestä kysymyssarjasta on 
edelleenkin käytetty 97:ää arvoväit-
tämää. Niiden sisältö on säilytetty 
muutamia ”viilauksia” lukuun otta-
matta muuttumattomana. Väittämien 
painopiste on eettisissä arvoissa. Tutki-
muksen suunnitteluvaiheessa oli esillä 
muitakin lähestymistapoja, tarkasteltiin 
muun muassa työelämän arvomittarei-
den käyttöä. Päätös oli kuitenkin se, 
että pitäydytään perinteisessä kysy-
myssarjassa. Tutkijan tukena työssä 
oli eversti Ensio Mäkipellon johtama 
Kadettikunnan arvotyöryhmä.

Kattava tutkimus

Nykyaikainen tietojenkeruujärjestel-
mä internetin kautta mahdollisti sen, 
että sähköinen kysely voitiin lähettää 
kaikille niille Kadettikunnan jäsenille, 
joiden sähköpostiosoite oli  Kadetti-
kunnan jäsenrekisterissä. Vastaavasti 
meneteltiin Reserviupseeriliiton jäsen-
ten kohdalla. Lisäksi kaikki Kadetti-
kunnan jäsenet saivat kyselylomakkeen 
myös postitse paperilla. 

Tätä kirjoitettaessa vastausten 
 käsittely on hieman kesken, silti kar-
keat vastaajamäärät voidaan kertoa: 
 kyselyyn vastanneita kadettiupseereita 
on noin 2 000 ja reserviupseereita noin 
5 000. Tutkimus on siis todella kattava. 
Näin laajan vastaajamäärän perusteella 
vertailut Kadettikunnan aikaisempiin 
tuloksiin voidaan tehdä luotettavasti.

Arvotutkimuksen yhteydessä 
toteutettiin myös mielipidekysely 
ajankohtaisista turvallisuus- ja puo-
lustuspolitiikkaan liittyvistä asioista. 
Kysymysten kohteena oli muun muassa 
upseeriston suhtautuminen Suomen 
Nato-jäsenyyteen. Ajankohtaisista 
 asioista raportoidaan erikseen sovitta-
valla tavalla.

Silmäys tuloksiin

Nykyaikainen tutkimusohjelmisto 
mahdollistaa tulosten alustavan tarkas-
telun tietojen keruun ollessa keskenkin, 
ja tällaisia väliraportteja olen tarkastel-
lut. Alustavasti näyttää siltä, että tulok-
set eivät ”räjäytä pankkia”: muutokset 

aikaisempiin tuloksiin ovat verraten 
vähäisiä, ja vertailu kadettiupseeri-
en ja reserviupseerien välillä näyttää 
siltä, että profiilit ovat samansuuntaisia. 
 Tasoeroja monissa kohdin on, mutta ne 
ovat ymmärrettäviä. Valmiit tulokset 
ovat todella mielenkiintoisia!

Aikaisemmissa analyyseissa upsee-
rin institutionaalista suuntautumista on 
mitattu muun muassa sillä, tunteeko 
hän olevansa palveluksessa 24 tuntia 
vuorokaudessa. Palveluksessa olevien 
upseerien joukossa näyttää siltä, että 
näin ajattelevien osuus olisi lisäänty-
mässä. Olisikohan niin, että mukana 
kulkeva ”firman läppäri” kuljettaa 
töitä kotiinkin, ja samaa tekee taskussa 
kulkeva kännykkä. Näinhän on nähty 
 tapahtuneen siviilimaailmassakin.

Analyysisuunnitelmassani tavoit-
teena on löytää toisistaan selvästi erot-
tuvia upseeriryhmiä. Onko näitä ryhmiä 
kaksi, kolme tai kenties enemmän, sen 
näyttää toteutuva tilastollinen käsittely. 
Oletukseni on, että erottelevia tekijöitä 
voi olla muitakin kuin aikaisemmissa 
analyyseissa painotettu ammatillisuus/
institutionaalisuus. Tulokset raportoi-
daan niin, että kadettipiirit voivat niitä 
käsitellä keskuudessaan.

Risto Sinkko
Tutkimuspäällikkö, yhteiskun-
tatieteiden maisteri, reservin 
majuri 
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Asevelvollisuus kansalaisoikeutena – 
Kuka kasvattaa, kuka kouluttaa? 

Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahamina
12.10.2012

Kello 08.30 Rekisteröityminen ja tulokahvi, MPKK:n pääauditorion Sotilaskoti

Kello 09.15 Kadettikunnan puheenjohtaja, prikaatikenraali Jukka Ojala: Seminaarin avaus.

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa: Johdatus päivän 
teemaan.

Psykiatri Jari Sinkkonen: ”Onko kapinointi normaalin nuoruusiän kehityksen edellytys?”

Kapteeni Juha Tuominen: ”Perusyksikön kasvuverkostot – tavoitteena toimintakykyinen 
taistelija”

Lounas, pääauditorion Sotilaskoti

Professori Päivi Granö sekä kuvataidekasvatuksen opiskelijat Leena-Maija Karttunen 
ja Riikka Kuoppasalmi: ”Nuorten käsityksiä turvallisuudesta ja uhkista”.  Visuaaliseen 
ja kirjalliseen tutkimusaineistoon perustuva tulkinta.

Paneeli: ”Kasvun kehät ja kentät kodista armeijaan”

Puheenjohtajana Nuorisotutkimusverkoston johtava tutkija Mikko Salasuo. Mukana 
myös Maavoimien ylilääkäri Matti Lehesjoki, Valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri 
Minna Paajanen, Nuorisotutkimusverkoston tutkija Anni Ojajärvi, Onnettomuus-
tutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi ja Suomen vanhempainliiton toiminnan-
johtaja Tuomas Kurttila.

Kahvitauko

Yksikön johtaja Sakari Nurmela (TNS Gallup) ja tutkimusjohtaja Risto Sinkko: ”Vanhem-
pien risuja ja ruusuja lasten kanssa toimijoille” – ajankohtaisen mielipidetutkimuksen 
julkistaminen.

Tutkimusjohtaja Risto Sinkko: ”Upseeri vaakalaudalla – tuloksia kadetti- ja reservi-
upseerien arvotutkimuksesta”

Majuri Antti-Tuomas Pulkka ja FM, KM Johanna Anttonen: ”Alustavia havaintoja 
Schwartzin arvotyyppien mittarista upseereiden arvojen kuvaamisessa”

Professori Aki-Mauri Huhtinen: Päivän yhteenveto

Kello 15.45–16.00 Keskustelu ja seminaarin lopetus – päivän puheenjohtajat. 
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Toimisto syyslomalla ja joulutauolla

 Kadettikunnan toimisto on suljettuna 12.11.–16.11.2012, jolloin  
toimistonhoitaja ja pääsihteeri ovat syyslomalla.  

Joulun aikaan toimisto on suljettuna 17.12.2012–14.1.2013.

Merkkipäiväluettelo 2013
Kylkiraudassa 4/2012 julkaistaan luettelo Kadettikunnan jäsenistä, jota 

vuonna 2013 täyttävät 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 ja 50 vuotta. Niitä, jotka 
eivät halua syntymäpäivätietojaan julkaistavan, pyydetään siitä ilmoittamaan 
Kadettikunnan toimistoon 22.11.2012 mennessä. S-posti: sabina.krogars(at)
kadettikunta.fi, puhelin 09 490 759 tai postitse: Kadettikunta ry, Eino Leinon 

katu 12 E 64, 00250 Helsinki.

Tukimaksu 2012
Syyskokouksen päätöksen perusteella lähetetään lehden mukana tilisiirto 

vapaaehtoista tukimaksua varten. Varat käytetään kuten ennenkin Kadetti-
kunnan vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Tavoitteena on tänäkin 
vuonna 2 500 euroa. Tukimaksun voi myös maksaa ilman tilisiirtoa Kadetti-

kunnan tilille Nordea FI24 1014 3000 2067 44 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(at)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.

Joulukortit
Nyt on aika tilata joulukortit. Mallit ja hinnat löytyvät sivulta 43.
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Kaaderitanssiaiset Santahaminassa  
perjantaina 26.10.2012

Kaaderitanssiaiset järjestetään 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
perinteisessä Juhlasaliraken-

nuksessa Santahaminassa perjantai-
na 26. lokakuuta 2012. Tilaisuus on 
avoin kaikille Kadettikunnan jäsenille 
puolisoineen. Tavoitteena on jatkaa 
kadettiupseerien vuosittaista tapah-
tumaa, jossa voidaan viettää mukava 
hetki yhdessä ja hyvässä seurassa sekä 
maittavan illallisen ja tanssin kera.

Tilaisuus alkaa illallisella kello 
19.00. Tanssit alkavat noin klo 21.30, 
ja ne jatkuvat puoleen yöhön. Tilojen 

rajallisuuden takia mukaan voidaan 
ottaa noin 200 henkilöä ilmoittautumis-
järjestyksessä. Illalliskortin hinta on 
60 euroa/henkilö, sisältää alkujuoman, 
illallisen, ruokajuomat, oheisohjelman 
sekä tietysti hyvän seuran ja tanssit. 
Tarjoilu järjestetään buffet-tarjoiluna.

I lmoit tautumiset  pyydetään  
tekemään ensisijaisesti sähköpostilla 
12.10.2012 mennessä Sabina Krogar-
sille (sabina.krogars(at)kadettikunta.
fi) tai  puhelin 09 490 759. Illalliskor-
tit pyydetään maksamaan 19.10.2012 
mennessä Kadettikunnan tilille Nordea 

FI24 1014 3000 2067 44. Maksun vies-
tiin pyydetään merkitsemään osallistu-
jien nimet ja kadettikurssin numero.

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

Kokoa kadettiveljistä ja -sisarista 
puolisoineen mukava pöytäkunta ja 
rentoudu hetkeksi!

Asuna on pieni juhlapuku, tumma 
puku tai smokki pienoiskunnia
merkein.

Lämpimästi tervetuloa!

Hyvä – paha hallinto

Kadettikunta, Reserviupseeriliit-
to, Poliisiammattikorkeakoulu 
ja Maanpuolustuskorkeakou-

lun Johtamisen ja sotilaspedagogii-
kan laitos järjestivät arvoseminaarin   
14. lokakuuta 2011. Seminaarin artik-
kelikokoelma julkaistiin Sotatieteiden 
päivillä 23. toukokuuta 2012. Julkaisun 
on toimittanut valtiotieteiden maisteri 
Eeva Kolttola.

Seminaarin teemana oli suurten 
 organisaatioiden muutospaineiden kes-
kellä ajankohtaiselta tuntuva hallinto, 
sen käsite ja merkitys. Hallintoon liit-
tyy myös organisaation kyky reagoida 
uusiin, yllättäviin tapahtumiin ja kriisi-
tilanteisiin. Siinä keskeiseksi nousee 
pätevän tilannekuvan muodostaminen. 
Hyvä – paha hallinto erittelee näitä 
 tekijöitä monesta eri näkökulmasta. 

Julkaisu koostuu kuudesta teks-
tistä: prikaatikenraali Harri Ohra-aho 
tarkastelee kirjoituksessaan Puolus-
tusvoimien johtamisjärjestelmän muu-
tosta. Everstiluutnantti, sotatieteiden 
tohtori Mika Kalliomaa erittelee 
monipuolisesti hallinnon käsitettä ja 
sen erityislaatua julkisella sektorilla. 
Ympäristöjärjestö Greenpeacen toi-
mintamallit tulevat esitellyksi viestintä-
päällikkö Juha Aromaan tekstissä, jossa 
kuvaillaan myös yksityiskohtaisena 
case-esimerkkinä tilannekuvan muo-

dostumista Japanin Fukushiman ydin-
voimalaonnettomuuden yhteydessä. 
Valtiotieteiden maisteri Sakari Nurmela 
ja yhteiskuntatieteiden maisteri Risto 
Sinkko puolestaan raportoivat tuloksia 
tutkimuksesta, jossa selvitettiin taval-
listen kansalaisten ja julkisen hallinnon 
työntekijöiden kokemaa luottamusta 
ihmisiin sekä käsityksiä sähköisten 
julkisten palveluiden yleistymisen 
vaikutuksista. Suurlähettiläs Hannu 
Mäntyvaara kuvailee kirjoituksessaan 
kokemuksiaan tilannekuvatoiminnan 

kehittämisestä valtioneuvoston kans-
liassa. Professori Aki-Mauri Huhtisen 
ja humanististen tieteiden kandidaatti 
Eelis Turjanmaan tekstissä pohditaan 
suomalaisen yhteiskunnan hallinnon 
tilaa suurten muutosten keskellä ja sen 
ohessa myös puolustusvoimien ja -hal-
linnon kaipaamien uudistusten laatua 
ja suuntaa.

Julkaisu on tilattavissa Kadetti-
kunnan toimistosta, ja se jaetaan 
kadettipiireille Kadettikunnan syys-
kokouksessa. Julkaisu on myös la-
dattavissa Doria-julkaisuarkistosta 
osoitteessa: http://www.doria.fi/
handle/10024/77003.

Pääsihteeri
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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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Kadettiupseerit 1920–2010 matrikkeli
Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry ovat tuottaneet yhdessä 

Kadettiupseerit 1920–2010 -matrikkelin. Matrikkeli on korkeatasoi-
sin 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

Kadettiupseerin isännänviiri tilattavissa!

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(at)kadettikunta.fi  
tai puhelin  09 490 759.

Kadettikunnan jäsenmerkki
Kadettikunnan jäsenmerkkiä, joka on upseerin tutkinnon 

pienoismerkki (pinssi), on jälleen saatavissa Kadettikunnan 
toimistosta. Hinta 20 euroa + postimaksu 1 euro. 

Jäsenmerkki on tarkoitettu käytettäväksi siviilipuvussa.

Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadetti-
kunta.fi  tai puhelin  09 490 759.
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Kadettikunnan joulukortit

Nyt on aika tilata Kadettikunnan 
joulukortteja! Kaksi osaiset 
joulukortit kuorineen maksa-

vat kaksi euroa/kpl. 
Korttien oikeaan yläkulmaan on 

painettu Kadettikunnan merkki ja 
takakannessa on teksti Kadettikun-
ta ry.  Sinisävyisen kortin Tunturin 
loiste teksti on ”Rauhallista Joulua 
ja  Onnellista 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 
taide paperikortti, jossa sekä kehyksessä 
että kuusiaiheessa on kaunista kiiltävää 
kultafoliota. Kadettikunnan merkki on 
painettu kultafoliolla.

Tilaukset ensisijaisesti sähköpos-
tilla osoitteeseen sabina.krogars(at)
kadetti kunta.fi tai puhelimitse 09 490 
759.

Tunturin loiste. Talvinen päivä.

	
"Nyt	alotan	minä	laulua"	

	
Kaaderilaulajien	perinteinen	

ISÄNPÄIVÄN	KAHVIKONSERTTI	
Maanpuolustuskorkeakoulun	juhlasalissa	Santahaminassa	

lauantaina	10.11.2012	kello	15.00	
	

	
	

Mukana	myös	Kadettikuoro	
Kuoroja	johtaa	everstiluutnantti	Matti	Orlamo	

	
Ohjelma,	15	€ oikeuttaa pääsyyn sotilassaarelle ja sisältää	

myös	kahvitarjoilun.	Saatavana	kuoron	jäseniltä	sekä		
Kadettikunnan	toimistolta	
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Jo perinteiseksi tullut vuosittainen 
Kaaderigolf järjestettiin tänäkin 
vuonna Tuusulassa Tuusulan Golf-

klubin kentällä 2.–3.8. Kilpailu saatiin 
pitää sään puolesta hyvissä olosuhteis-
sa: ei satanut eikä hellekään hiosta-
nut. Kilpailunjohtajana toimi tuttuun 
tapaan majuri, liikuntaneuvos Risto H. 
Luukkanen, joka on järjestänyt kaikki 
Kaaderigolfkilpailut sekä osallistunut pe-
laajana alusta saakka jokaiseen Kaaderi-
golfkilpailuun. Itse aloitin vasta toisesta 
Kaaderigolfkilpailusta, ja kerran on olo-
suhteitten pakosta jäänyt yksi kilpailu 
väliin, joten saldoni on 12 kisaa. Alussa 
tulokseni olivat tyydyttävää keskitasoa, 
mutta pari viime vuotta olen toiminut 
luotettavana ”peräpään valvojana”. 

On ollut hauskaa ja erittäin miellyt-
tävää ja mielenkiintoista pelata sellaisten 
kilpakumppanien kanssa, jotka edusta-
vat koko upseerien arvoasteikkoa aina 
kenraalista ja amiraalista lähtien. Kaksi 
vuotta sitten pelasin ensimmäisen kil-
pailupäivän ryhmässä, jossa oli kaksi 
presidenttiä ja kaksi kadettia: presi-
dentti Martti Ahtisaari ja ”ikäpresident-
ti” (allekirjoittanut, silloin 89 vuotta), 
kadettivääpeli Ville Onikki ja kadetti 
Timo Virtanen. Siinä kohtasivat kadet-
tikurssit 26 ja 95, ja ikäeroakin pyöreästi  
65 vuotta. 

Olen mielihyvällä näitten vuosien 
aikana todennut, kuinka hieno yhdistel-
mä kaaderiveljeys ja golfhenki on. Tulen 
edelleenkin osallistumaan Kaaderigolfiin 
sillä edellytyksellä, että maila vielä pysyy 
kädessä ja ”kaverin palloa ei jätetä”.

Hyvää jatkoa kaikille Kaaderigolf-
veljille ja -sisarille!

Mauri Maunula
Lentokapteeni
Soutuneuvos
Kadetti n:o 2524
26. Kadettikurssi

 
Kaaderigolfin kaikki tulokset ovat 

Kadettikunnan kotisivulla www.kadet-
tikunta.fi.

Yleinen sarja, pistebogey hcp, keltai
nen

1. Hauska, Timo 71
2. Tammikivi, Juha 62
3. von Bonsdorff,  Niclas 61

Naiset, pistebogey hcp, punainen
1. Ulander, Tuula 69 
2. von Bonsdorff, Camilla 61
3. Sipi, Seija 58

Seniorit (+55 v), pistebogey hcp, kel
tainen

1. Ulander, Ilkka 59
2. Noopila, Risto 51

Veteraanit (+65 v), pistebogey hcp, 
punainen

1. Kiianlinna, Lauri 71
2. Huhtala Jouko 70
3. Smolander, Jaakko 67

XIV Kaaderigolf
Yliveteraanit (+70 v), pistebogey hcp, 
punainen

1. Tiihonen, Ilkka 69
2. Kettunen, Ossi 64
3. Kuusisto, Reijo 64

Kadettikurssien välinen kilpailu
1. 51. k
2. 53. k
3. 55. k

Kadettipiirien välinen kilpailu
1. Helsingin Kadettipiiri
2. Lahden Kadettipiiri
3. Hankoniemen Kadettipiiri

Lähimmäs lippua kilpailut
1. Noopila, Risto 2.8.
2. Torstila, Jukka 3.8.

Ripen pytty kiertopalkinto
1. Kiianlinna, Lauri 71
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Ensimmäinen kadettivääpelei-
den tapaaminen järjestettiin 
Santahaminassa perjantaina   

8. kesäkuuta 2012. Paikalle saapui  
24 kadettivääpeliä, eli noin puolet 
kutsutuista. Sää oli kaunis, joten pai-
kalle saapunut joukko tervehti toisiaan 
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasa-
lirakennuksen edustalla. Jo alkuun 
kävi ilmi, että tapaamisessa olisivat 
edustettuina kadettikurssit useilta eri 
vuosikymmeniltä. Vanhin paikalle saa-
punut kadettivääpeli oli kurssilta 42, 
ja tämän jutun kirjoittaja oli nuorin. 
Kaiken kaikkiaan paikalla olivat seu-
raavien kadettikurssien kadettivääpelit: 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 63, 64, 
68, 69, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 
89, 91, 94 ja 96.

Tapaamisen aluksi nautimme ter-
vetulokahvit ja esittäydyimme sen 
ohessa. Kahvien jälkeen tutustut-
tiin siihen, millaista kadettivääpelin 

tehtävän hoitaminen on nykyisessä 
koulutusjärjestelmässä ja nykypäivä-
nä ylipäätään. Kadettikoulun johtaja 
eversti Harri Niskanen jatkoi esitte-
lemällä nykyistä upseerikoulutusjär-
jestelmää ja kertomalla, millainen on 
nykypäivän kadetti.  Esitysten jälkeen 
oli aika hieman jaloitella, mikä tarkoitti 
perinteiden isän johdolla käytyä perin-
nekierrosta kampusalueella. Matkalla 
pysähdyimme muun muassa entisen 
kadettivääpelin tuvan kohdalla ja tote-
simme sen olevan tänä päivänä jossain 
aivan muussa käytössä  kuin aikanaan. 
Perinnekierroksen jälkeen nautimme 
päivällisen, jonka jälkeen tapaaminen 
jatkui saunomisen ja olutkellarin tar-
joilujen merkeissä.

Tapaaminen oli erittäin mieleenpai-
nuva, ja sitä väritti alusta asti rento ja 
vuorovaikutteinen ilmapiiri. Nykypäi-
vän asioista keskustelemisen ohessa 
muisteltiin välillä menneitä tai poh-

Ensimmäinen kadettivääpeleiden tapaaminen
dittiin, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 
Tapaamisen hedelminä tuli myös sel-
vitettyä, mistä kadettivääpelin miekka 
on peräisin ja milloin tupa Summa on 
ollut käytössä. Tuolistakin keskustel-
tiin, mutta sen tarkka alkuperä taitaa 
olla jo auttamatta hämärän peitossa.

Päivän aikana käydyissä keskus-
teluissa varmistui, että kyseessä oli 
tosiaan ensimmäinen kadettivääpe-
lijoukolla järjestetty tapaaminen. 
 Ymmärtääkseni päivä oli puolin ja 
toisin erittäin antoisa, joten jäänemme 
itse kukin odottelemaan kutsua seuraa-
vaan tapaamiseen.

Lämmin kiitos kaikille mukana 
 olleille ikimuistoisesta iltapäivästä sekä 
Kadettikoululle järjestelyihin tarjoa-
mastaan tuesta!

Luutnantti Toni Mononen  
96. Kadettikurssin kadettivääpeli
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Kylkiraudan kuvakilpailun tulokset

Päätoimittajalta

Kylkiraudan vuoden 2012 kilpailuun 
saapui useita erinomaisia kuvia seli-
tyksineen. Voittajan valinta osoittau-
tui äärimmäisen haastavaksi, koska 
raati ei päässyt täyteen yksimielisyy-
teen parhaasta kuvasta edes jatketun 
harkinta-ajan jälkeen.

Päädyimme jaettuun ensimmäi-
seen sijaan, jossa komentaja Ahti 

Kuvaajan selitys

Otos kuvaa valmiutta, jolla Meri-
vartiosto on valmis lähtemään pelas-
tustehtäviin joka hetki. Olen kokenut 
vartioston tinkimättömän asenteen pal-
vellessani linnakkeella. Muistan hyvin 
eräänkin akuutin sairaustapauksen keli-
rikon aikana: Vartiosto lähetti Isosaaren 
linnakkeelle Rauta-Villen Suomenlin-
nasta ja Super Puman Turusta pelastus-
tehtäviin. Potilas ehti hoitoon ajoissa. 
Saaristossa Merivartiostoon luotetaan.

Kanniston  lähettämille kuville on 
kuviteltavissa jatkumo. Ensimmäises-
sä kuvassa synkkien pilvien keskellä 
lentää Merivartioston helikopteri. Sen 
jälkeen pintapelastaja laskeutuu autet-
tavien luo asettaen heidän turvallisuu-
tensa omansa edelle tai ainakin samalle 
viivalle. Myrskyävällä merellä en voi 
kuvitella tilannetta, jossa hädänalainen 
pääsee lähemmäs pelastavaa enkeliä. 
Toisaalta onnistunut pelastustehtävä 

edellyttää koko turvallisuuskoneis-
ton moitteetonta toimintaa. Siitä 
koneistosta suurin osa on tavallisel-
ta ihmiseltä näkymättömissä mutta 
tunteena olemassa – kuten aivan 
varmasti oikein onkin.

Nyt valittujen voittajien lisäksi 
esittelemme lisää kuvia Kylkiraudan 
numerossa 4/2012.

 Kilpailukuva on otettu 27. kesä-
kuuta 2012 Helsingin Tiiliruukin-
lahdelta. Tehtävä oli oletettavasti 
toisenlainen. Arvaukseni mukaan  AB 
412 oli poliisin tukena ulkoministeri 
Clintonin vierailuun liittyen. Odotin 
kameran kanssa hetkeä, jolloin kopteri 
on pilviin nähden kovimman kontrastin 
asemassa. Kuvalla pyritään välittämään 
sitä asennetta, jolla Merivartiosto on 
meidän kaikkien turvana.

Raadin perustelut

Pelastushelikopteri myrskyssä. Jokai-
nen meistä voi kuvitella tilanteen, jossa 
toivoisi näkevänsä turvallisuustoimi-
jan punaisena elonmerkkinä synkällä 
taivaalla.

Kuvassa symboliikkaa: tummat ja 
vaaleat pilvet kuvaamassa yhteiskun-
nan vakautta tms. Kuva erottautui heti 
muista.
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Kuvaajan teksti

Kuva on otettu pelastusnäytöksestä 
18. elokuuta 2012 Lauttasaarenseläl-
lä. Helikopteriavusteisessa meripelas-
tusnäytöksessä Vartioston toimintaa 
esiteltiin Uiva 2012 -venenäyttelyn 
vieraille. Tietoisku oli suunnattu juuri 
oikealle kohderyhmälle eli veneilijöille 
ja vesille halajaville. Näyttelyssä käy 
vuosittain noin 15 000 vierasta. Meri-
pelastus kiinnosti messuyleisöä.

Raadin perustelut

Pintapelastaja in action. Vaikka keli 
on kelpo ja vesikin kaiketi suht’ koht’ 
lämmintä, harjoitus tekee sankarin.

Hyvä asetelma: tavallinen kansalai-
nen purjeveneessä ja turvallisuusalan 
edustaja kuvassa mukana. 

Sinustako Kylkiraudan uusi ilmoitushankkija?

Kylkiraudan ja lehden nykyisen ilmoitushankkijan ADspace Oy:n välinen yhteisyö päättyy 
tämän vuoden lopussa.

Kadettikunta ry etsii Kylkirauta-lehdelle uutta ilmoitushankkijaa. Yhteistoiminnan tulisi alkaa 
ensi vuoden alusta ja ensimmäinen lehti, johon mainokset tulisi hankkia, on Kylkirauta 1/2013. 

Lehti ilmestyy maaliskuun alussa.

Mikäli olet kiinnostunut Kylkirauta-lehden ilmoitushankkijan tehtävästä, ota yhteyttä Kadetti-
kunnan pääsihteeri Juha Tammikiveen, s-posti juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi , puh. 09 490 932 

tai Kylkiraudan toimitussihteeri Sabina Krogarsiin, s-posti sabina.krogars(at)kadettikunta.fi , 
puh. 09 490 759 mahdollisimman pikaisesti ja sovi tapaaminen.
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Suomen marsalkka Mannerheimin  
Metsästysmaja ry:n 70-vuotisjuhla

”Honkaisten pirttien henki ja 
rajamiesten vaisto olkoon Teille 
pyhä”

Suomen marsalkka Mannerhei-
min metsästysmaja, Marskin 
Maja, täytti 70 vuotta 5. kesä-

kuuta 2012. Juhlatilaisuuteen Lopella 
osallistui tasavallan presidentin Sauli 
Niinistön johdolla arvovaltainen kut-
suvierasjoukko. 

Suomen marsalkka Mannerheimin 
Metsästysmajayhdistyksen puheen-
johtaja kenraalimajuri Sami Sihvo 
toivotti vieraat tervetulleeksi ja kertoi 
mielenkiintoisesta majan historiasta. 
Historiaesitystä syvensi ja täydensi 
prikaatikenraali Pasi Kostamo vaara, 
joka kuvaili kenraalimajuri Erkki 
Raappanaa rajamiehenä, johtajana ja 
rintamakomentajana. 

Tasavallan presidentti  Sauli 
 Niinistö korosti puheessaan, että 
Suomen Marsalkka Mannerheim 
 valittiin vuonna 2004 yleisöäänes-
tyksen perusteella kautta aikain suu-
rimmaksi suomalaiseksi.  Presidentin 
mukaan suomalaiset arvostavat suuresti 
Mannerheimin tekemää työtä kolmen 
sodan ylipäällikkönä, valtionhoitajana 
ja tasavallan presidenttinä. Presidentti 
muistutti myös siitä, että suomalaiset 
ovat aina osanneet toimia yhdessä vai-
keina aikoina niin sotien kuin jälleen-
rakentamisenkin aikana. 

Eduskunnan puhemies Eero Heinä-
luoma toi esille tervehdyspuheessaan 
kansallisen yhtenäisyyden merkityksen 
myös tämän päivän ja tulevaisuuden 
turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa. 
Puolustusvoimien tervehdyksen esitti 
sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti  
Jarmo Lindberg ja Lopen kunnan ter-
vehdyksen esitti kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Seppo Kuparinen. Tilai-
suuden musiikkiesityksistä vastasivat 
Kaartin Soittokunta ja Kaaderilaulajat.

14. Divisioonan sotilaat pystyttivät majan uudelleen Lopelle Punelia-
järven rannalle vuonna 1945.

Suomen marsalkka Mannerheimin Metsästysmajayhdistyksen edus-
tajat (Jääkärisäätiö, Kadettikunta, Suomen Reserviupseeliitto ja 
 Upseeriliitto) vastaanottamassa tasavallan presidentti Sauli Niinistöä.
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Marskin Maja

Marskin Maja rakennettiin vuonna 
1942 Rukajärven suunnan taisteli-
joiden lahjana 75 vuotta täyttävälle 
ylipäällikölle. Jääkärikenraalimajuri, 
Mannerheim-ristin ritari Erkki Raappa-
nan johtaman 14. Divisioonan miehet 
pystyttivät majan alun perin sotatoi-
mialueelle Itä-Karjalaan, Lieksajärven 
rantaan, Repolaan. Divisioonan lähe-
tystö luovutti majan lahjakirjan ylipääl-
likölle Mikkelissä 5. kesäkuuta 1942. 

Metsästysmaja purettiin vuonna 
1944 ja hirret siirrettiin Lieksaan, kun 
suomalaiset joukot joutuivat vetäyty-
mään Repolasta.  Mannerheimin palk-
kaamat rajamiehet pystyttivät majan 
uudelleen Lopen Puneliajärven rannal-
le vuonna 1945.

Mannerheim lahjoitti vuonna 
1948 metsästysmajan Suomen ylei-
selle Metsästäjäliitolle. Liitolla ei 
ollut kuitenkaan majalle käyttöä, ja 
majaa uhkasi rappeutuminen. Apuun 
tulivat upseerijärjestöt, Jääkäriliitto, 
Kadettikunta, Upseeriliitto ja Suomen 
Reserviupseeri liitto, jotka perustivat 
vuonna 1957 Suomen Marsalkka Man-
nerheimin Metsästysmaja ry:n. Met-
sästäjäliiton perustama Sisula-säätiö 
lahjoitti majan lisärakennuksineen Met-
sästysmajayhdistykselle. Yhdistyksen 
ensimmäisenä puheenjohtajana toimi 
aina vuoteen 1998 jalkaväenkenraali 
Adolf Ehrnrooth. Majayhdistyksen 
nykyinen puheenjohtaja on kenraali-
majuri Sami Sihvo ja sihteerinä evers-
tiluutnantti Matti Ahtiainen.

Kadettikunta on mukana Suomen 
Marsalkka Mannerheimin Metsäs-
tysmajayhdistyksessä. Marskin Maja 
on mielenkiintoinen ja historiallinen 
vierailukohde, joka sopii hyvin per-
heille, kadettipiireille ja kadettikurs-
seille. Alueella on museon ja ravintolan 
 lisäksi käytettävissä kokous- ja ryhmä-
työtiloja.

Lisätietoja Marskin Majan histo-
riasta on osoitteessa www.marskin maja.
net ja alueen palveluista osoitteessa 
www.marskinmaja.fi.

Pääsihteeri

Tasavallan presidentti: ”Marskin Maja on kuin itsenäinen Suomi, 
se rakennettiin vaikeissa oloissa ja pystytettiin uudelleen sodan 
jälkeen. Marskin Maja muistuttaa meitä tänäkin päivänä yhteistyön 
ja isänmaanrakkauden merkityksestä.”

Metsästysmajayhdistyksen puheenjohtaja kenraalimajuri Sami Sihvo 
esittelee majan historiaa tasavallan presidentti Sauli Niinistölle ja 
eduskunnan puhemies Eero Heinäluomalle.
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Põhja- ja Baltimaade meestelaulu päevad 
– Mieskuorolaulua Tartossa

Kaaderilaulajien vuoden 2012 
teemaksi nimettiin ”Osal-
listuminen kansainväliseen 

mieskuorotapahtumaan”. Päätöksiä 
tehtäessä kuoron taiteellinen johto oli 
varmasti tietoinen, mitä se tulisi mer-
kitsemään, mutta pääosalle meistä 
rivilaulajista teema oli pitkään täysi 
arvoitus. Kevään mittaan yhteyden-
pito Viron Mieskuoroliiton ja muiden 
pohjoismais-balttilaisen mieskuoro-
festivaalin järjestäjätahojen kanssa 
vilkastui ja juhlan koko laajuus alkoi 
hahmottua. Kuoron puheenjohtajan 
moninaiset henkilökohtaiset suhteet 
Tarttoon edesauttoivat merkittävästi 
suunnittelua ja yksityiskohtien val-
misteluja.

 Suunnittelusta vastasi työryhmä, 
johon kuuluivat puheenjohtaja Heikki 

Hultin lisäksi kuoron isäntä Jukka-
Pekka Koskinen, varapuheenjohtaja 
Markku Manninen ja laulunjohtaja 
Matti Orlamo. Koskisen jouduttua jää-
mään pois itse matkalta sen johtajaksi 
valittiin Markku Manninen. Matkatoi-
misto Kaleva Eestin lisäksi suunnitte-
lusta kohteella vastasivat keskeisesti 
everstiluutnantti Mika Kerttunen ja 
mieskuoroliiton puheenjohtaja Arvi 
Karotam. Yksityiskohtainen matka-
ohjelma kesäkuun 15. päivästä 17. 
päivään saatiin lähtijöille jakeluun kes-
kiviikkona 6. kesäkuuta, ja viimeiset, 
vaan ei vähäisimmät, lauluharjoitukset 
yhdessä Helsingin Faktorilaulajien ja 
kuoroamme vahventavien 29 kadetin 
kanssa pidettiin lähtöä edeltäneenä  
päivänä.

Perjantai 15. kesäkuuta huipen-

tui konserttiin, jossa saimme kuulla 
kolmen mieskuoron, Ylioppilaskun-
nan laulajien, ruotsalaisen Orphei 
Drängarnan ja paikallisen Eesti 
 Rahvusmeeskoorin (RAM) esityksiä 
Vanemuine Concert Hallissa. Loppuun-
myyty konsertti,  hieno sali ja mies-
kuorolaulua parhaimmillaan antoivat 
esimakua siitä, mitä tuleman pitää. 

Lauantai oli päätapahtumien päivä. 
Harjoitukset alkoivat heti aamulla. 
Ensin oli 22 suomalaiskuoron yhteis-
harjoitus näyttelyhallissa, minkä jäl-
keen yhteisharjoituksia laululavalla. 
Kello 17 alkoi juhlaparaati kaupungin 
keskustasta noin 2,5 kilometrin päässä 
sijaitsevalle juhla-areenalle. Massiivi-
nen kuorojen ja orkesterien paraati 
keräsi koko matkareitin varrelle sankat 
joukot kannustavaa, vahvasti mukana 

Kuorojen lisäksi esityksiin osallistuivat Vanemuise sümfooniaorkester, Eesti Kaitseväe Orkester ja 
Eesti Politsei- ja Piirivalveorkester. 
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elävää yleisöä. Sisäänmarssi ja kuoro-
jen asettuminen laululavalle oli sekin 
oma spektaakkelinsa, mutta huipentu-
ma oli vielä edessä.

Pääkonsertti alkoi kaikkien yhteis-
suorituksena esitetyllä Mihkel Lüdigin 
teoksella ”Koit”.

Sen jälkeen kuorot esiintyivät 
maittain järjestyksessä Norja, Ruotsi, 
Suomi, Latvia ja isäntämaa Viro. 
Vaikka maakohtaiset laulut olivat 
esittäjilleen tuttuja, oli suuri haaste 
siinä, että näin lukuisat kuorot saatiin 
lyhyessä ajassa valmennettua yhden-
mukaiseen tulkintaan ja esiintymään 
useiden eri kapellimestarien johdolla. 
Esimerkiksi suomalaisten kuorojen 
 yhteisesityksiä johtivat Pasi Hyökki, 
Kari Väänänen, Guido Ausmaa, Rolf 
W. Ahlberg ja Tommi Niskala. Tilai-
suus huipentui kaikkien mieskuorojen 
yhteisesti esittämillä seuraavilla teok-
silla:

 Rudolf Tobias: Nescitis vos
 Imants Kalnins: Varoni gaidiet
 Wilhelm Stenhammar: Sverige
 Jean Sibelius: Finlandia
 Giuseppe Verdi: Orjien kuoro oop-

perasta Nabucco
 Edvard Grieg: Maansiinne
 Gustav Ernesaks: Hakkame, mehed, 

minema
 Raimond Kull: Kodumaa.

Kuorojen lisäksi esityksiin osal-
listuivat Vanemuise sümfooniaorkes-
ter, Eesti Kaitseväe Orkester ja Eesti 
 Politsei- ja Piirivalveorkester.   

Tilaisuuden jälkeen oli järjestetty 
jopa kaikille yhteinen ”karonkka”, 
 illanvietto ruokailun, musiikin ja iloi-
sen yhdessäolon merkeissä.

Sunnuntaina oli vuorossa kuorom-
me oma konsertti yhdessä Helsingin 
Faktorilaulajien kanssa Baltic  Defence 
Collegen juhlasalissa. Yhteinen johta-
jamme everstiluutnantti Matti Orlamo 
oli harjoittanut tilaisuuteen erittäin 
hyvin sopivan, isänmaallisen ja puo-
liksi vironkielisen ohjelman, ja noin 
70-miehinen kuoro suoriutui tehtä-
västä puhtaasti sekä vakuuttavasti.   
Konsertin jälkeen saimme loistavan 
selvityksen Baltic Defence Collegen 
toiminnasta everstiluutnantti Mika 
Kerttusen esittämänä. 

Iltapäivällä Kaaderilaulajat vierai-
li Kerttusen residenssissä, jossa Mika 

 yhdessä Rita-vaimonsa kanssa tarjo-
si monipuolisen ja maittavan buffet-
lounaan. 

Paluumatkalla Tartosta Tallinnaan 
ja edelleen laivalla Helsinkiin oli tilai-
suus tuoreeltaan analysoida ja arvioida 
matkan antia. Kuorotapahtuma kaikki-
aan ylitti odotukset, ja olimme yleises-
ti sitä mieltä, että tällaiset elämykset 
kantavat kaltaisiamme harrastajia taas 
vuosia eteenpäin. Myös oma osuutem-
me onnistui kaikilta osin hyvin. Jopa 
matkat, majoitukset, ruokailut ja, mikä 
tärkeintä, esiintymiset menivät kaikki 

suunnitelmien mukaan. Mukanaolleet 
avecit, ihanat daamimme, olivat hekin 
kokemastaan siinä määrin ihastuneita, 
että viikoittaiset harjoitusrupeamat ja 
muut kuoroaktiviteetit hyväksytään 
jatkossakin ilman erityisiä loma- 
anomuksia. Ja ainakin omalta kohdalta-
ni voin todeta, että olipa ainutkertainen, 
uudenlainen elämys!  

    
Pekka Tuomisalo

Kaaderilaulajien ja Helsingin Faktorilaulajien yhteinen konsertti Baltic 
Defence Collegen juhlasalissa. 

Liity Kaaderilaulajiin
Hyvä Kadettiveli, tiedämme, että sinähän olet halunnut 

laulaa.

Koska tahansa keskiviikkoisin kello 17.00 olet terve-
tullut Kirjan talon 3. kerroksen kerhotilaan. Odotamme 

Sinua joukkoomme!

Tutustu myös kotisivuihimme  
    www.kadettikunta.fi/laulajat,  

    ota yhteyttä yhteyshenkilöihin.
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Kadettikunnan ansiolevykkeen paljastustilaisuus 
vänrikki Sevonin haudalla

Kadettikunnan ansiolevyke hautakiven oikeassa reunassa.
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Kadettikunta, Lahden Kadet-
tipiiri, Kadettikoulu ja Hei-
nolan seurakunta järjestivät 

Kadettikunnan ansiolevykkeen pal-
jastustilaisuuden Heinolan hautaus-
maalla 13. syyskuuta 2012. Aloitteen 
tilaisuuden järjestämisestä oli tehnyt 
paikallishistorioitsija Esko Aalto. 
Hän on vuosikausien ajan hoitanut 
 Haapaniemen-Haminan kadetin, vän-
rikki  Sevonin hautamuistomerkkiä 
Heinolan hautausmaalla.

Muistotilaisuudessa paljastettiin 
vänrikki Sevonin hautakiveen kiinni-
tetty Kadettikunnan ansiolevyke, jonka 
jälkeen haudalle laskettiin Kadettikun-
nan seppele vänrikki Sevonin muiston 
kunnioittamiseksi. Seppeleenlaskuun 
osallistuivat Kadettikoulun johtaja 
eversti Harri Niskanen, Lahden Kadet-
tipiirin puheenjohtaja everstiluutnantti 
Esa-Jussi Nuutila, 97. Kadettikurssin 
kadetti Tomi Rantala ja paikallishisto-

rioitsija Esko Aalto. Kunniavartiossa 
olivat kadetit David Abrahamsson ja 
Mikko Naumanen.

Kadettikunnan ansiolevykkeen on 
suunnitellut taiteilija Lauri Leppänen, 
ja ansiolevyke on vahvistettu käyttöön 
4. elokuuta 1952. Ansiolevykkeessä on 
kuvattuna ”Kolme kadettia” ja siinä on 
teksti ”Kadettikunnalta” ja ”Constan-
tem decorat honor”. Ansiolevykkeen 
aluslevyyn on merkitty päivämäärä 
13. syyskuuta 2012.  Ansiolevykkeen 
kiinnittämisen on toteuttanut Kultatyö 
Tarnanen.

Ansiolevykkeen paljastustilaisuu-
den jälkeen oli kahvitilaisuus, jota isän-
nöi Heinolan kirkkoherra Simo-Pekka 
Rantala. Tilaisuuteen osallistuivat seu-
rakunnan talouspäällikkö Matti Halme, 
seurakunnan nuorisotyönohjaaja Jari 
Kovalainen, reserviupseeripiirin pu-
heenjohtaja Erkki Heiskanen, sota-
veteraanien edustaja Eino Järvinen ja 

paikallishistorioitsija Esko Aalto sekä 
everstiluutnantti Esa-Jussi Nuutila, 
eversti Harri Niskanen, eversti Juha 
Tammikivi, yliluutnantti Ville  Tolvanen 
sekä kadetit Tomi Rantala, Mikko Nau-
manen ja David Abrahamsson.

Kuka oli kadetti Sevon?

K a d e t t i  C a r l  A u g u s t  S e v o n   
(s. 3.3.1800)  oli sotakomissaari Sevo-
nin poika, joka aloitti sotilasopinnot 
Rantasalmella Haapaniemen Kenttä-
mittauskoulussa vuonna 1816. Hän 
oli kenraali Y. M. Sprengtportenin 
ottopoika. Vuonna 1819 koulu siirtyi 
Haminaan ja Sevonin opinnot jatkui-
vat Suomen Kadettikoulussa. Suomen 
Kadettikoulun Toverikunta perustettiin 
vuonna 1821, ja perustamisasiakirjan 
laati kadetti Sevon. Tammikuussa 
1823 Sevon päätti opinnot loistavin 
arvosanoin ja sai nimityksen keisarin 
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Kadetti David Abrahamsson vasemmalla ja kadetti Mikko Naumanen 
oikealla.

Vasemmalla everstiluutnantti Nuutila, eversti Niskanen, kadetti Rantala ja historioitsija Esko Aalto

seurueeseen. Hänen nimensä on kaiver-
rettu Haminan Upseerikerhon aulassa 
oleviin Kadettikoulun valkoisiin mar-
moritauluihin. 

Vänrikki Sevonin sotilasura päättyi 
äkisti, kun hän hukkui 21. marraskuu-
ta 1823 Kymen virtaan Heinolassa. 
 Haminan Kadettiklubi pystytti Sevonin 
haudalle muistomerkin, jonka Finska 
Kadettklubben uusi vuonna 1937 pys-
tyttäen nykyisen hautakiven. Kivessä 
on teksti:

FÄNRIK C. A. SEVON
3/8 1800 – 21/11 1823
FINSKA KADETTKLUB-
BEN ÅTER UPPRESTE 1937 
VÅRDEN ÖVER KAMRATSKA-
PETS FÖRSTE LAGSTIFTARE.

Vuonna 1937 pystytetyssä hauta-
kivessä on väärä syntymäpäivä, koska 
alkuperäisen hautakiven tiedot olivat 
vaikeasti luettavissa. Sevonin oikea 
syntymäpäivä on 3. maaliskuuta 1800.

Pääsihteeri
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96. Kadettikurssi ja 79. Merikadettikurssi valmistuivat
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Kadetit marssivat Eduskuntatalolta Presidentinlinnaan ylentämis- ja nimittämistilaisuuteen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi kadetit luutnanteiksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, puolustusmi-
nisteri Carl Haglund ja puolustusvoimain komentaja, 
kenraali Ari Puheloinen onnittelevat ylennettyjä.

Kurssin kadettivääpeli ja Kadettikoulun kunniamie-
kalla palkittu luutnantti Toni Mononen piti luutnant-
tien puheenvuoron.
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Harvat ja valitut

Upseerin ammatti on jatkuvasti 
kehittyvä työ monine vaati-
muksineen. Valikoituminen 

osaksi kadettiupseerien perinteitä kun-
nioittavaa ja tulevaisuuteen katsovaa 
joukkoa on haastava ja ainutlaatuinen 
prosessi yliopistomaailmassa. Hakijoilta 
edellytetään korkeakoulukelpoisuuden 
lisäksi reservin upseerin tai vähintään 
aliupseerin koulutusta. Myös terveyden-
tilaan ja ikään kohdistuvat kelpoisuuseh-
dot rajoittavat sotatieteiden kandidaatin 
opintoihin pyrkivien joukkoa.   

Torjuntavoitto

Kevään yhteishaussa sekä ilmasotalinjan 
ohjaaja- ja maasotalinjan helikopteri-
ohjaajaopintosuuntien erillishaussa saa-
vutettu 549 henkilön hakijamäärä ylitti 
Maanpuolustuskorkeakoulun odotukset. 
Vaikka upseerikoulutukseen hakeneiden 
määrä väheni noin kymmenen prosent-
tia keväästä 2011, eivät edes kielteiset 
uutisotsikot kuten 

Upseerit järkyttyivät: Romahdus! 
(Uusi Suomi 8.2.2012)
Sadat upseerit ryntäsivät työttömyys-
kassaan (Taloussanomat 15.9.2011)
Katainen: Varuskuntien lakkauttami-
nen jatkuu (STT 28.11.2011)
Säästöt iskevät nyt armeijan kimppuun 
Lapin Kansa (1.12.2011) 

kuitenkaan karkottaneet laadukkaita 
hakijoita. Mielekäs varusmiespalvelus, 
sen aikana saadut mallit ja kokemukset, 
on paras tapa rekrytoida kyvykkäitä opis-
kelijoita Maanpuolustuskorkea kouluun. 
Sen todisti vuosittainen pääsykoepalau-
te. 

Eri linjojen ja opintosuuntien par-
haiten menestyneiden hakijoiden kärki-
tulokset olivat tänä keväänä muutaman 
pisteen alhaisempia kuin vuonna 2011, 
mutta korkeita valintapisteitä saavutta-
neiden määrä oli aiempaa runsaampi. 
Näin ollen voidaan luottaa siihen, että 
5. syyskuuta 2012 Santahaminan saa-
rella sotatieteiden kandidaatin tutkin-
toon johtavat opintonsa aloitti kyvykäs 
kadettikurssi.  

Sine ira et studio 

Kaiken kaikkiaan kutsu 7.–11. tou-
kokuuta 2012 Maanpuolustuskorkea-
koululla järjestettyyn pääsykokeeseen 
toimitettiin 407 hakijalle, jotka olivat 
pyrkineet muihin kuin maasotalinjan 
helikopteri- tai ilmasotalinjan ohjaaja-
opintosuuntiin.  Hakemustietojen perus-
teella esivalinnan läpäisseet oli todettu 
sekä yleisesti korkeakoulukelpoisiksi 
että upseerikoulutukseen edellytettävien 
erityisvaatimusten mukaisiksi hakijoiksi. 

Pääsykokeella mitattiin henkilöiden 
koulutettavuutta, motivaatiota, ammat-
tiin soveltuvuutta ja kiinnostusta alaan. 
Kaksipäiväinen ja varsin monipuolinen 
testaus asetti hakijat oikeudenmukaisesti 
paremmuusjärjestykseen.

Päävalinnan perusteella 99. Kadet-
ti- ja 82. Merikadettikurssille otettiin   
149 opiskelijaa, joista yhdeksän henki-
löä oli siirtänyt edellisenä vuotena saa-
maansa opiskeluoikeutta. Lisäksi vuonna 
2013 alkavalle ilmasotalinjan lentotek-
nilliselle opintosuunnalle myönnettiin 
opiskeluoikeus kahdeksalle hakijalle. 
Ilmasotakoulun johtaman erillisvalin-
nan kautta kadettikurssin maasotalinjan 
helikopteri- ja ilmasotalinjan ohjaaja-
opintosuunnille hyväksyttiin vielä  
16 etevintä hakijaa. Suoraan opiskelu-

oikeuden saavuttaneiden lisäksi vara-
sijalle hyväksyttiin 53 henkilöä, joilla 
katsottiin olevan riittävät valmiudet 
aloittaa opinnot sotatieteiden kandidaatin 
tutkintoon johtavissa opinnoissa, mikäli 
sellainen mahdollisuus tarjoutuisi. 

Ensimmäisen valintaerän tulos-
ten julkistamisen jälkeen käynnistyi  
14 vuorokauden valitusaika, jonka 
aikana valintapäätökseen tyytymättömil-
lä oli mahdollisuus tehdä oikaisupyyntö. 
Sen jälkeen valintalautakunta kokoontui 
jälleen tekemään ratkaisuja hakijoiden 
soveltuvuudesta tai sopimattomuudesta 
opiskelijoiksi. Lisäselvitysten perusteella 
valituksi tuli kaksi uutta opiskelijaa ja 
varasijalle puolestaan kolme lisähakijaa. 

Viimeiset nimitykset 99. Kadetti- ja 
82. Merikadettikurssille saatiin tehtyä 
16. elokuuta 2012 yliopistojen opis-
kelupaikkojen yhteisen jonotusajan 
päätyttyä. Kaikkiaan 159 suomalaista 
nuorta naista ja miestä, jotka kiinnitty-
vät  uusimpana lenkkinä vuonna 1779 
alkunsa saaneeseen upseerikoulutuksen 
ketjuun, oli valittu. Koristakoon kestävää 
kunnia! 

Kapteeni Mika Penttinen
Rekrytointi- ja valintasektorin 
johtaja, Maanpuolustuskorkea-
koulun Opintoasiainosasto

Fyysinen kunto testattiin 12 minuutin juoksutestillä, jossa ehdoton 
minimivaatimus oli 2 600 metriä. Ilman lääketieteellistä perustetta alle 
2 600 metriä juosseiden valintaprosessi keskeytettiin välittömästi.
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Kadettikurssi 26 sinnittelee yhä

Kadettikurssi 26, ”Suurin ja 
kaunein” kurssi, ei anna vielä 
periksi. Rivissä meitä on  

27 vanhaa kadettia – siis yhtä enemmän 
kuin kurssin numero. Perinteiselle lou-
naalle kokoonnuttiin aurinkoisena tors-
taina elokuun 8. päivänä 2012.

Lounasravintolaksi oli valittu Talin 
kartanon ravintola, jossa tavattiin kello 
13.00. Meitä oli seitsemän harmaan-
tunutta kadettia ja neljä daamia sekä 
kaksi saattajaa. Vanhin joukossamme 
oli  Turusta tullut 96-vuotias kadettiveli 
Niilo Ojala. Muut yhtä lukuun ottamatta 
olivat yli 90-vuotiaita. Ensin kokoon-
nuttiin ulos pyöreän pöydän ääreen, 
jossa nautittiin alkudrinkkinä ”Marskin 
ryyppy” ihan ehtaa ainetta.

Tarinahetken jälkeen siirryttiin sisäl-
le ravintolaan, jossa syötiin herkullinen 
menu. Eturuokana vuohenjuustoa ja 
mansikkasalaattia, sitten savumuikku-
keitto, savustettua merilohta tai härän-
filee ja lopuksi kahvi. Viini ja konjakki 
juomina. 

Ateriointia säesti entiseen tapaan 
vanhojen muisteleminen. Huonokuu-
loisia kun ollaan, niin aina ei kuullut 
pöydän toisessa päässä jutun juurta. 
 Tulevaakin vähän mietittiin. Ensi 
vuonna kurssin päättymisestä tulee ku-
luneeksi 70 vuotta. Todettiin sen olevan 
muistamisen aihe. Asian kehittely jätet-
tiin tulevan vuoden alussa kokoontuvalle 
kurssitoimikunnalle. Kurssin tilin kar-
tuttamiseksi pantiin hattu kiertämään. 
Rahaa kertyikin 240 euroa.

Virkistävä juhlahetki päättyi erotessa 
terveyttä toivottaen.

Olli Vuorio
Kadetti 2674

Oikealla selin tummassa puvussa Matti Niemi, hänestä vasemmalla 
Niilo Ojala, Mikko Sarparanta, Jaakko Hillo, Rauni Kähönen, Terttu 
Jokinen, Mauri Maunula, Ermei Kanninen, Aili Ylipaavalniemi.

Helsingin Kadettipiiri avasi 
kesäkautensa 1. kesäkuuta 
2012 seilaamalla Kieltolaki-

illallisristeilyn M/S King -aluksella 
Helsingin ja Espoon saaristossa. Ris-
teilyllä syötiin runsas pirtukuninkaan 
illallinen, jonka ohessa nautittiin kiel-
tolain vastaisia juomia ja tutustuttiin 

Kieltolain aikaisten pirtusmuglareiden 
käyttämiin reitteihin, toimintatapoihin 
ja kätköpaikkoihin. Tämän lisäksi kuul-
tiin aiheeseen liittyviä mielenkiintoisia 
tarinoita niiden oikeilla tapahtumapai-
koilla. Sää oli sekin valittu aiheeseen 
sopivasti sateisen salamyhkäiseksi, 
mutta se ei osanottoa vähentänyt – 

Helsingin Kadettipiirin Kieltolaki-illallisristeily
mukana parituntisella risteilyllä oli 
peräti yli kaksikymmentä kadettiveljeä 
puolisoineen.

Sami Vuorinen
Helsingin Kadettipiirin sihteeri

Korjauksia merkkipäiväluetteloon 2012    
	 90	vuotta
 Fallenius Olli maj 27. k 21.12. matkoilla

	 80	vuotta
 Huttunen Pertti evl  39. k 6.11. matkoilla
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Kursseillamme, 41. Kadetti-
kurssi, 27. Merikadettikurssi 
ja 41. Lentokadettikurssi, on 

vuosittain keväällä säännöllisiä tapaa-
misia Helsingissä. Aikaisemmin kurs-
siemme päättymisestä viiden vuoden 
välein pidettyjä avec-tapaamisia on tii-
vistetty nyt kahden ja kolmen vuoden 
välein järjestettäviksi. Useimmiten 
avec-tapaamistenkin juhlapaikat ovat 
sijainneet Uudellamaalla. Viitenä ker-
tana olemme pakanneet itsemme ja 
vaimomme ajoneuvoihin ja siirtyneet 
muuallekin, jopa Imatralle saakka.

Tänä 55-vuotisjuhlavuotena juhla-
paikaksi tarjottiin Pirkanmaan talous-
aluetta ja siellä Tampereen kaupunkia. 
Juhlaa vietettiin 18.–19. toukokuuta 
2012, ja kutsua noudatti 19 kaaderi-
veljeä ja 16 rouvaa. Oivalliseksi pai-
kaksi juhlallemme ja majoitukseen 
osoittautui Hotelli Rosendahl Pyynikin-
harjun luonnonkauniissa maisemissa.

”Tunne Tampere” -teema oli esillä 
monissa muissa tilaisuuksissa Hä-
meenpuistossa. Mekin otimme teeman 
tosissamme ja tutustuimme mainios-
ti opastetulla kierroksella koko jou-
kolla Museo Vapriikissa Tampereen 
teollisuuden eri vaiheita kuvaavaan 
näyttelyyn ”Tammerkoski” ja varsin 
realistiseen näyttelyyn ”Tampere 
1918”. Museossa oli esillä kahdeksan 
muutakin näyttelyä. Kaikkiin niihin 
emme valitettavasti ehtineet tutustua. 
Ainakin useimmat rouvista tutustui-
vat kenkänäyttelyyn, jossa esillä oli 
yli tuhat kenkäparia eri aikakausilta. 
Miehiä tietenkin kiinnosti jääkiekkoi-
lunäyttely. Maittavat museokahvit sopi-
vat kaikille. Olihan siinä hyvä tilaisuus 
lepuuttaa jalkoja ja vaihtaa ajatuksia 
nähdystä ja kuullusta.

Kokoontumisemme kohokohta oli 
tietenkin iltajuhla Hotelli Rosendah-
lin valoisassa kabinetissa. Mainion 
 aterian jälkeen palasimme muistois-
samme yli puolen vuosisadan takaisiin 
kadetti aikoihin. Kellä oli minkäkin-
laisia asioita jäänyt päällimmäisinä 
mieleen. Siellä vilahtelivat Porvoon 
”pudotusajo” jälkiseuraamuksineen, 
yleislakkoon liittyneet tapahtumat ja 

poistumisrajoitukset, käytetyt asiatto-
mat, virallisesti kielletytkin rangaistuk-
set sekä tyytyväisyyden ilmaisut sen 
johdosta, että monet asiat upseerien 
koulutuksessa ovat sen jälkeen muut-
tuneet merkittävästi asiallisemmiksi. 

Juhlassa kurssimme vanhimpana 
toiminut Pertti Jokinen toi puheenvuo-
rossaan tervehdyksen juhlavieraille 
kertoen myös mielenkiintoisia, meille 
uusia asioita ilmavoimien eri vaiheista 
vuosikymmenien aikana.

Juhlamme arvoisille rouville 
 pidetyssä puheessa korostettiin heidän 
valtavasti arvostamaamme asemaa rin-
nallamme ylä- ja alamäissä. Naistem-
me osuus tukenamme tulee fyysisen ja 
henkisen kuntomme vähentyessä yhä 
tärkeämmin esiin.

Sotaveteraanien pelimanniyh-
tye oli antamassa juhlaamme hienon 
 musiikillisen lisän. Tutut yhteislaulut-
kin kajahtivat komeasti, kun säestys 
oli kohdallaan. Tanssilattiallekaan 
innokkaita pyörähtelijöitä ei tarvinnut 
erikseen houkutella.

Lauantaiaamuna oli perinteisen 
kurssikokouksen vuoro. Siinä muis-
tettiin vuoden aikana joukostamme 
poisnukkuneita kaaderiveljiä hiljai-
sella hetkellä. Kuulimme selvityksen 
kurssimme taloudellisesta tilanteesta 
ja suunnittelimme tulevia kurssi- ja 
juhlatapahtumia.

Rouvillemme oli kokouksen ajaksi 
järjestetty käynti Tampereen taidemu-
seoon. Siellä oli tutustumisen kohtee-
na hieman tavallisuudesta poikkeava 
40-vuotiaan Dimensio-ryhmän yhteis-
näyttely ”Taide humanisoi tekniikkaa”. 
Esillä oli etenkin kineettistä, optista ja 
konstruktiivista taidetta. Erinomaisen 
oppaan ansiosta katsojat saivat selkeän 
ja miellyttävän kokonaisvaikutelman.

Kalevankankaan hautausmaan 
vaiherikkaasta historiasta ja muisto-
merkeistä saimme valaisevaa tietoa 
 kokoontuessamme laskemaan kurs-
simme perinteisen havuseppeleen 
Sankariristille. Tilaisuutta juhlisti   
49. Kadettikurssin edustajan Hannu 
Uusmiehen trumpetilla puhaltama tuttu 
Koethenin hymni.

”Haikeat lähtöseremoniat” tapah-
tuivat Hotelli Rosendahlin edustalla. 
Taisivatpa jotkut juhlavieraat jäädä 
perehtymään lisää Tampereen moni-
puoliseen tarjontaan.

Kiitoksia vierailustanne Tampe-
reella! Tapaamisiin ensi vuonna vel-
jesjoukolla ja kolmen vuoden kuluttua 
miehissä ja naisissa.

Raimo Nuutinen
Kadetti 3627

Kaadereita 55-vuotiskurssijuhlissaan Tampereella

Kadettikurssi aloittamassa kurssijuhlallisuuksia Tampereella  
Vapriikin museossa. 
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Kadettikurssi 56 ja Merika-
dettikurssi 41 valmistuivat  
40 vuotta sitten. Juhlavuosi 

huipentui elokuussa järjestettyyn kurs-
sijuhlaan ja juhlakirjan julkistamiseen. 
Päiväjuhla vietettiin Merisotakoululla 
ja iltajuhla Katajanokan Kasinolla. Juh-
lakirjan nimenä on Taustaa ja tarinoita.

Kesällä 1969 järjestettiin Santa-
haminassa Kadettikoulun pääsykoe, 
johon osallistui noin 150 nuorta miestä. 
Näistä 70 hyväksyttiin 15. syyskuuta 
alkaneelle kurssille. Hakijoita oli ollut 
paljon, yhteensä 385, ja käytössä olivat 
toista kertaa monipuoliset soveltuvuus-
testit. Kurssille oli vaikea päästä. Siitä 
syystä tämä kurssi onkin aina pitänyt 
itseään erityisen valikoituneena jouk-
kona.

Maaliskuussa 1972 kurssilta val-
mistui 63 nuorta upseeria, joista mää-
rättiin maavoimiin 45, merivoimiin 
seitsemän, ilmavoimiin kuusi ja Raja-
vartiolaitokseen viisi. Suurehko pois-
tuma jo kadettiaikana johtui pääosin 
siitä, että puolet ilmasotalinjan kade-
teista siirtyi opiskeluajan lopulla siviili-
ilmailun palvelukseen. Kurssista ei ole 
enää vuosiin ollut ketään sotilasvirassa. 
Vahvuudesta on poistunut lopullisesti 
seitsemän kadettiveljeä.

Elokuussa 2012 järjestettiin kurssin 
40-vuotisjuhla. Juhlatoimikunta oli val-
mistellut tapahtumaa noin vuoden ajan. 
Kadettiveljet puolisoineen kokoontui-
vat päiväjuhlaan Merisotakoululle. 
Siellä laskettiin kukkalaite sankari-
taululle, nautittiin lounas, tutustuttiin 
Merisotakoulun toimintaan ja tiloihin 
sekä kuultiin esitys upseerien nykyi-
sestä koulutusjärjestelmästä ja pidet-
tiin varsinainen kurssikokous. Kahden 
viimeksi mainitun osuuden aikana 
puolisoilla oli esitys planetaariossa ja 
opastettu käynti Suomenlinnan kirkos-
sa. Iltapäivän päätteeksi kokoonnuttiin 
yhteiseen kahvitilaisuuteen ja lähdettiin 
valmistautumaan iltajuhlaan.

 Iltajuhla pidettiin Katajanokan 
Kasinolla. Ohjelmassa olivat terve-
tulomalja, Kaaderikuoron kvartetin 
musiikkiesitys, illallinen, juhlakirjan 
julkistaminen, puhe naisille ja yhteis-
laulua. Kasino tarjosi erinomaiset puit-
teet arvokkaalle ja lämminhenkiselle 
juhlalle.

Juhlakirjan tuottamisesta oli tehty 
päätös jo vuoden 2009 kurssikokouk-
sessa. Tehtävää varten nimettiin toi-
mituskunta. Työ käynnistyi tietojen 
keruulla syksyllä 2010 ja huipentui 
kirjan viimeistelyyn kevään 2012 

Taustaa ja tarinoita

aikana. Valmis juhlakirja Taustaa ja 
tarinoita julkistettiin ja jaettiin ilta-
juhlan aikana.

Taustaa ja tarinoita on B5-kokoi-
nen ja 146 sivua käsittävä kokonaisuus. 
Sen kaksi ensimmäistä osaa sisältä-
vät kurssia koskevia tietoja eli kirjan 
taustaa-osan. Niitä on asiakirjakokoel-
massa ja matrikkelissa. Asiakirjoista 
mainittakoon ilmoitus hyväksymisestä 
oppilaaksi Kadettikouluun ja kurssin 
ensimmäisen päivän palvelusohjelma. 
Matrikkelin erikoisuutena on kustakin 
veljestä otettu virallinen kadettikuva 
ensimmäisen vuosikurssin alusta. 
Kirjan kolmanteen osaan on koottu 
muistoja kurssin ajalta ja neljänteen 
kadettiaikaisia valokuvia. Nämä osat 
muodostavat kirjan tarinoita-osan. 
Muistoja mieliin jääneistä tapahtu-
mista saatiin kokoon 42 tarinaa. Niissä 
muistellaan esimerkiksi aamu-uintia, 
pohjoismaisia kadettipäiviä ja ratsas-
tuskurssia. Valokuvia saatiin kerätyk-
si kaikkiaan 169, ja osa niistä on jopa 
värillisiä. Kirjasta otettiin pieni painos 
kurssin sisäiseen käyttöön.

Antti Nieminen
Kadetti 5628
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Kadettikurssi 58 (1971–1974) 
kokoontui kurssitapaamiseen 
Karjalan lennostoon Rissalassa 

lauantaina 31.elokuuta. Paikalle saapui 
31 virkeätä keski-ikäistä kurssiveljeä 
vuosittaiseen tietojen päivittämiseen. 

Tapaaminen aloitettiin Pohjois-
Savon Aluetoimistossa, jossa saatiin 
selvitys Aluetoimiston roolista puo-
lustusvoimissa sekä pohjois-savolaista 
maanpuolustushengestä. Toiminta ja 
henki havaittiin hyväksi.

Pääteemana oli tietenkin tutustumi-
nen Karjalan Lennostoon ja sen toimin-
taan. Lennoston komentaja, eversti Ossi 
Sivén esitteli lennostoa ja puolustusvoi-
mauudistusta Ilmavoimien näkökulmas-
ta. Joukolla todettiin, että ei taidettaisi 
enää jaksaa moista myllerrystä. Yksi 
kurssimme veljistä on kuitenkin sitä 
johtamassa, joten voimia hänelle.

Ensi vuonna tapaamme syyskuun 
alussa Team-Haminan järjestämänä 
sotahistoriallisella matkalla Kannaksen 
alueella.

Heikki Lahtela
Kadetti 5762

Kadettikurssi 58 Rissalassa

Kadettikurssi 58 Rissalassa. Veljien hiusten väri on sopii hyvin taus-
tan Hornetiin. Ainakin niillä, joilla vielä tukkaa on.

Etelä-Savon Kadettipiirin ja Upseeriliiton Mikelin osaston 
syyskokous tiistaina 27.11.2012

Mikkelin upseerijärjestöjen perinteinen syyskokousputki järjestetään tiistaina 27.11.2012 
kello 14.00 alkaen Mikkelin Upseerikerholla vanhalla kasarmialueella. 

Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.  Kello 14.00 alustus ajankohtaisesta aiheesta ja 
kokoukset kello 15.00 alkaen.

Tarjoilu varataan ennakkoilmoittautumisten perusteella.  Ilmoittautumiset 21.11.2012 mennessä 
mika.barck(at)mil.fi , 0299 410 154 tai olli.helanen(at)mil.fi , 0299 410 153.

Tervetuloa!
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Vuodet ovat vierineet nopeasti – 
oli aika monen toteamus, kun 
66. Kadettikurssin upseerit 

kokoontuivat juhlimaan 30-vuotistai-
valtaan 24.–26.8.2012. Vuonna 1982, 
jolloin kurssi valmistui, maailma ja 
Suomi olivat kovin toisenoloisia. Moni 
asia on matkan varrella muuttunut ja 
kuljettanut kurssiveljiä eri tehtävissä 
niin Puolustusvoimissa, Rajavartio-
laitoksessa kuin reservissäkin. Ulkoi-
set muutokset toki oli havaittavissa, 
mutta mieleltään kadettiveljet olivat 
yhtä nuorekkaita kuin kurssin aikana. 

Juhlaviikonloppu alkoi kadettiveli 
Kalevi Halosen isännöimällä sauna-
tilaisuudella perjantaina. Muistelot 
pääsivät jo tuolloin hyvin käyntiin 
erinomaisten tarjoilujen siivittämänä. 
Lauantaina kokoonnuimme Santahami-
naan, jossa ohjelma perinteiseen tapaan 
aloitettiin valokuvauksella, jonka jäl-
keen laskettiin seppele sankariaulassa.  

Kadettiveli Pasi Kesseli esitteli 
Maanpuolustuskorkeakoulua ja eri-
toten kadettien opetusta  ennen kuin 
ohjelmassa siirryttiin omaa kurssia 
koskeviin asioihin. Kurssikokousta 
valmistellut juhlatoimikunta päätti 

 aikanaan, että kurssin 30-vuotisjuhliin 
liittyen tuotetaan juhlajulkaisu. Toimi-
tuskunta esitteli projektin nykyvaiheen 
ja muutamia otteita aineistosta. Kiitos 
kurssiveljien, aineisto on lähes koko-
naan koossa, ja pian päästään tuotan-
tovaiheeseen. Joulupukki tuo kullekin 
kadettiveljelle DVD:nä toimitettavan 
kurssin 30-vuotistaivalta monipuoli-
sesti käsittelevän julkaisun.  

Kadettivääpelin johdolla pidetyssä 
kurssikokouksessa muistettiin ajasta 
ikuisuuteen siirtyneitä kadettiveljiä 
ja päätettiin muun muassa kokoontua 
seuraavan kerran vuonna 2017 Tam-
pereella – merkittävä vuosi Suomelle 
muutoinkin!  Sujuvan  kokouksen jäl-
keen kadettiveli Jarmo Lindberg päi-
vitti erityisesti reserviin siirtyneiden 
tiedot Puolustusvoimien ajankohtai-
sista asioista. Daamit tutustuivat tässä 
vaiheessa nuoremman, 67. kurssin 
 kadettiveljen Jarmo Niemisen johdol-
la Santahaminaan. Jarmo osasi kertoa 
Santahaminasta syvällä asiantuntemuk-
sella – kiitos siitä. Iltapäivän päätteeksi 
kokoonnuimme kaikki yhdessä kadet-
tikerholle kuohuviinilasien ja pikku-
purtavien ääreen. 

66. Kadettikurssi 30-vuotisjuhlassa
Iltajuhlaa vietettiin perinteisessä 

Maanpuolustuskorkeakoulun juhla-
salirakennuksessa. Illan edetessä veljet 
intoutuivat spontaaneihin esityksiin - 
ruudussakin kävi omasta vapaasta tah-
dostaan useampi herra. Kadettiveljet 
Harri Ohra-aho ja Esko Hartikainen 
viihdyttivät juhlaväkeä musiikki- ja 
laulusesityksellään ”Kurssi 66”. Jo 
 perinteeksi muodostuneeseen tapaan 
kadettiveljemme Jari Mäkelä piti 
puheen naisille. Kuten aiempinakin 
kertoina, Jarin puhe oli perusteellisesti 
valmisteltu ja hyvin rakennettu.  

Illan kruunasi yllätysvieras, taitelija 
Jukka Puotila, jonka imitoinnit olivat 
mahtavia. Useampi ylipäällikkö ja 
julkisuuden henkilö tuntui olevan elä-
västi läsnä. Mielenpainuva ja erinomai-
nen esitys. Kiitokset yllätysvieraasta 
 kadettiveli Kari Karmalalle. 

Timo Kivinen
Kadetti 6619
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Tämänvuotiset Sotatieteiden 
päivät Santahaminassa noudatti 
uskomattoman tarkasti Carpe 

Diem -kehotusta. Ajankohta oli pannut 
valitsemaan tapahtuman aiheet, jotka 
pääosin sisälsivät asevoimissa meneil-
lään olevaa muutosta. Sen ollessa vielä 
kesken jouduttiin puhumaan teorioista, 
joiden uskottiin johtavan parhaaseen 
mahdolliseen tulokseen käytännössä. Jäl-
leen kerran Maanpuolustuskorkeakoulu 
ja Suomen Sotatieteellinen Seura olivat 
tehneet suurenmoisen työn sotilasalasta 
kiinnostuneiden tiedon tason nostamisek-
si. Jo tapahtuman ensimmäinen päivä oli 
nautittava.

Runsaslukuinen kuulijakunta sai erin-
omaiset kuvaukset Suomen, Ruotsin ja 
Saksan asevoimien muutosvaiheista, joita 
johdetaan demokraattisten yhteiskuntien 
tapaan poliittisesti. Oli mielenkiintoista 
kuulla kansalliset erot muutoksen perus-
teluissa.

Vara-amiraali Juha Rannikko esitte-
li tottuneesti Puolustusvoimille asetetut 
vaatimukset ja niiden tulokset toimeen-
panovaiheen alussa. Siitäkin huolimatta, 
että hän kertoi sen tekevänsä ensi kertaa 
englanniksi, hänen ulosantinsa antoi 
varsin tottuneen vaikutelman. Ainakin 
suomalaisesta kieli kuulosti niin  selkeältä 
ja selvältä, että voi verrata sanonnan nou-
dattavan melko tarkkaan aikaisempia suo-
menkielisiä esityksiä.

Oli selvää, että syynä oli yhteiskun-
nan tehtävänannon ja siihen osoitettujen 
varojen voimakas ristiriita, mitä pyritään 
lieventämään tunnetulla tavalla muun 
muassa joukkoja vähentämällä.

Ruotsalainen kenraalimajuri  Michael 
Moore ei voinut samalla tavoin kuin 
 Rannikko luetella poistettavien joukkojen 
nimiä tai lukumääriä varsin yksinkertai-
sista syistä. Poliittinen päätöshän sisälsi 
asevelvollisuuden poistamisen. Niinpä 
Moore kertoi asevoimien keskittyvän 
vain tehtävän suoritukseen. Oli pidettä-
vä huolta siitä, että poliittisen päätöksen 
mukaiset tehtävät pystytään hoitamaan. 
Toisin sanoen palvelukseen kutsutaan 
väkeä silloin kun tehtävä on annettu ja 
heistä säilytetään aseissa tehtävän jälkeen 
vain ne, jotka kokemus vaatii mukana 
pidettäviksi. Moore arveli, että luodun 
järjestelmän toimivuus paljastunee vasta 

ehkä kahdeksan vuoden kuluttua, jolloin 
nähdään, riittääkö annettu koulutus eri 
henkilöstöryhmille.

Saksan edustaja, eversti Michael 
Färber totesi oman maansa muutosten ni-
voutuvan varsin tarkasti turvallisuuspoli-
tiikkaan, mitä tähdittävät Nato, Euroopan 
unioni ja Yhdistyneet kansakunnat. Oman 
maansa puolustuksesta huolehtimisen li-
säksi on asevoimien pystyttävä täysimää-
räisesti tukemaan ennen kaikkea Naton 
toivomia tehtäviä. Niinpä täysi huomio 
on asetettu joukkojen varustamiseen, 
johtamiseen ja erikoistumiseen varsin 
moninaisiin kansainvälisiin tehtäviin. Ne 
Saksa aikoo hoitaa 170 000 ammattisoti-
laalla ja 5 000 lyhytaikaisesti palkattavalla 
henkilöllä. Lisäksi palveluksessa on noin   
55 000 henkilöä siviilitehtävissä. Hän 
arvioi, että Saksa hoitaa noin 15 prosenttia 
kaikista Naton tehtävistä.

Norjalainen professori Nils Petter 
Gleditsch esitteli omassa puheenvuoros-
saan arvionsa siitä, miten uhkat ja yhteen-
otot ovat muuttuneet. Hän kertoi historiaa 
tältä kannalta tukien kertomustaan graafi-
silla käyrillä. Ikävä kyllä, niiden tekstiosat 
olivat niin pienikirjaimisia, ettei enää puo-
lessa välissä salia niitä erottanut. Seurauk-
sena tietenkin oli se, ettei esimerkillisen 
lyhyesti mainitut historian vaiheet tulleet 
täysin ymmärretyiksi, niin mielenkiin-
toisia kuin ne olivatkin. Päällimmäisenä 
jäi mieleen, että sotien vähennyttyä sisäi-
set kansalliset yhteenotot vaativat enää 
ajoittain suuria tappioita eli niin sanottuun 
vapaamieliseen rauhaan (liberal peace) 
aletaan päästä hitaasti, mutta varmasti.

Ruotsalainen eversti Leif Törnqvist 
kuvasi erittäin elävästi, miten ruotsa-
laiset ovat omaksuneet traditioitten ja 
 sotilasperinteen säilyttämisen harkitusti ja 
suunnitellusti. Voi hyvin kuvitella tämän 
Ruotsin Upseeriliittoa 1990-luvulla joh-
taneen upseerin vieneen ammattimaisen 
järjestelmällisyyden ruotsalaiseen soti-
lasmuseotoimintaan. Huolellisella pa-
neutumiselleen hän on saanut Ruotsin 
hallituksenkin myöntämään taloudel-
lista tukea perusteellisesti suunnitellun 
 museotoimen ylläpitoon. Työtä johde-
taan seitsemällä kokouksella vuodessa, 
ja niissä käsitellään traditioita, tunnuksia, 
vaakunoita, ansiomerkkejä, pukuja, sere-
monioita ja palkitsemisia. Törnqvist voisi 

aika lailla opastaa suomalaisia museaali-
sia toimijoita valtion tuen hankkimisessa!

Varsinaista tieteellistä pohdintaa 
 käsitteli filosofian tohtori Anna Bolin 
Ruotsista. Hän sanoikin heti alkuun, 
ettei hän ole löytänyt vastauksia, vaan 
esittää vain kysymyksiä. Hänen aiheen-
sa,  ”Tulevaisuuden asettamat vaatimukset 
sotilasammatille”, keskittyi ensin poh-
timaan sitä, voiko sotilas olla ammat-
tinimike. Voiko sotilaalla olla oikeutus 
ja hyväksyntä yhteiskunnan kannalta? 
Tästä hän päätyi pohtimaan, minkälaise-
na sotilas itse tunnistaa itsensä ja mitkä 
tekijät antavat hänelle itsekunnioituksen 
– ethoksen. Kun hän pääsi aiheessaan 
toteamukseen, että sotilaskin saa tyydy-
tyksensä, kun hänellä on korkea moraali 
ja motivaatio tehtäväänsä, hyvä ammat-
titaito ja yhteiskunnan oikeutus vastuul-
liseen toimintaan, vaikutti siltä, että Bolin 
luetteli minkä tahansa ammattimiehen 
itsevarmuuden tekijöitä. Sinänsä hänen 
pohdintansa oli erittäin sattuva luettelo 
suomalaisenkin upseerin vaatimuksista 
siitä huolimatta, ettei hän sanallakaan 
maininnut nykyaikaisia sodan lakeja, 
jotka sentään ovat olleet kansainvälisesti 
hyväksyttyjä jo ennen terrorismilakeja.

Kun ensimmäinen päivä alkoi olla 
päättymässä, saimme kuulla todellisen 
vaatimusryöpyn professori Veli-Matti 
Värriltä. Hän kehotti meitä unohtamaan 
väkivallan jonkinlaisena ratkaisuna epä-
varmuuden tilassa olevalle maailmalle. 
Hän toivoi täydellistä keskittymistä pitä-
mään yllä maailman monimuotoisuutta 
ekologiselta kannalta. Vain huolehtimalla 
toimista, joilla pystytään ilman lämpe-
neminen pysäyttämään, ruoan tuotanto 
nostamaan vastaamaan tarvetta ja pitä-
mään huolta pienimmistä ja köyhimmistä, 
voimme todellisuudessa puhua muutok-
sesta parempaan kansalaisyhteiskuntaan.

Voikin todeta, että sotatieteet ovat 
todella poikkitieteellistä tutkimusalaa! 
Harmitti valtavasti, etten päässyt toisen 
päivän työryhmien aiheita kuulemaan. 
Halusin olla näet mukana kunnioittamas-
sa Suomen Marsalkka Mannerheimin 
Kadettisäätiön 60-vuotisjuhlatilaisuutta. 
Sielläkin pidettiin huolta vähäisemmistä, 
tosin vain upseerin ammatin puitteissa.

Kari Norkola

Sotatieteiden päivät 2012 – käytännön teoriaa
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Perinteisessä kenraali Hannes 
Ignatiuksen Kadettisäätiön 
kirjallisuuspalkintojen jako-

tilaisuudessa Katajanokan kasinolla  
20.  huhtikuuta 2012 palkit t i in  
34 erilaista julkaisua. Lisäksi palkittiin 
nuoria upseereita heidän artikkeleis-
taan Sotilasaikakauslehdessä ja Kyl-
kiraudassa. Palkintojen yhteisarvo oli  
61 500 euroa. 

Palkittavien teosten aihepiirit olivat 
perinteisiä. Suurin osa käsitteli histo-
riaa. Lisäksi palkittavien joukossa oli 
sotahistoriaa käsittelevä DVD, kuva-
teos ja lintukalenteri. Väitöskirjoja 
palkittiin viisi. Yhteensä luettavaa on 
lähes 7 500 sivua.

Erilaisia teoksia oli vaikea panna 
paremmuusjärjestykseen, koska mitään 
absoluuttista hyvyysmittaria ei ole. 
 Arvioinnissa otettiin huomioon kunkin 
teoksen vaikuttavuus, sisällön mielen-
kiintoisuus, luettavuus, tieteellisyys, 
laajuus, julkaisuasu ja tekemiseen 
vaadittu työmäärä. Lopputulos oli eri 
tekijöiden synteesin tulos. Palkitsemi-
sessa yleisenä periaatteena on, että vain 
valmis lopputuote palkitaan. Upseerin 
virkauraan kuuluvia hyvinkin ansiok-
kaita töitä ei ole mahdollista palkita, 
eikä virkatyönä tehtyjä muitakaan jul-
kaisuja, kuten oppaita ja ohjesääntöjä 
tai tutkimusraportteja. 

Tänä vuonna parhaana teoksena 
palkittiin kenraaliluutnantti, filosofian 
maisteri Heikki Nikusen Suomen ilma-
sodan pikkujättiläinen. Teos kokoaa 
yksiin kansiin luotettavasti Ilmavoi-
miemme lentojoukkojen toiminnan 
talvi-, jatko- ja Lapin sodassa sisältäen 
kattavasti tietoa lentojoukoistamme, 
niiden kalustosta, henkilöstöstä ja toi-
minnasta. Kirja on johtavien suoma-
laisten asiantuntijoiden tietopaketti, 
joka avaa ainutlaatuiset näkymät tal-
visodan taivaalle. Teos osoittaa sen, 
mistä olemme kyllä olleet jo tietoisia, 
Suomen ilmavoimien tehokkuuden. 
Talvi- ja jatkosodassa vastassa oli 
kymmenkertainen ylivoima, mutta 
ilmapuolustuksemme kykeni aiheut-
tamaan viholliselle niin suuret tappiot, 
että se ei päässyt ilmasodassa asetta-

miinsa tavoitteisiin. Heikki Nikunen 
on asiantuntijajoukon kanssa koon-
nut merkittävän tietopaketin, josta on 
hyötyä sekä sotahistorian ammattilai-
sille ja opiskelijoille että suurelle ylei-
sölle. Kirja on suuren työmäärän sekä 
sotilasilmailun ja historiatutkimuksen 
ammattitaitoa vaatinut työ.

Muut palkitut 
aakkosjärjestyksessä

Prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori 
Pentti Airio: Etulinjassa itään ja län-
teen, Kouvolan seudun sotilashistoria 
1400-luvulta 2000-luvulle (yhdessä 
Sakari Viinikaisen kanssa) ja Itä- Lapin 
talvisota, Sallan suunnan taistelut 
30.11.1939–13.3.1940. DVD-levy.

Everstiluutnantti Tuukka Alhonen: 
Turun seudun kodinpuolustus – Åbo-
nejdens hemvärn -säätiö 1990–2010.

Komentaja, filosofian maisteri Visa 
Auvinen: Suomen Joutsen sodassa – 
laivastomme koululaiva sotatoimissa 
1939–44.

Everstiluutnantti Henrik Elo: 
 Hornetin ohjaamossa, värivalokuva-
kirja.

Komentaja, sotatieteiden tohto-

ri Ove Enqvist: Kruunun jalokivet, 
Vallisaari ja Kuninkaansaari, joka 
käsittelee linnoitussaarien historiaa 
ja nykypäivää. Teos on tehty yhdessä 
Taneli Eskolan kanssa.

Everstiluutnantti Pekka Haavikko: 
Haavikon suku 1655–2010, peräpoh-
jalaisen suvun sukukirja.

Majuri Jari Heikkinen: Linnut 2012 
luontokuvakalenteri.

Majuri, yhteiskuntatieteiden tohtori 
Veikko Heinonen: Jyväskylän yliopis-
tossa tarkastettu yhteiskuntatieteellinen 
väitöskirja Suomalaisen turvallisuus-
politiikan tila.

Everstiluutnantti Tuomo Hirvo-
nen: Varautumista ja vastuunkantoa 
maakunnan hyväksi, Varsinais-Suomen 
Maanpuolustusyhdistys ry 1972–2012, 
Maanpuolustuskurssiyhdistyksen his-
toriikki.

Kaaderilaulajien työryhmä pu-
heenjohtajanaan eversti Heikki Hult: 
Kaaderien lauluja II-osa, mieskuoro-
laulukirja.

Kommodori Pertti Inkinen, evers-
ti Heikki Hult, prikaatikenraali Lauri 
Kiianlinna, Venäjän sotilaspoliittinen 
kehitys ja Suomi. Kirjan neljäntenä te-
kijänä on ollut dosentti Stefan Forss. 
Tutkimusraportti Venäjän sotilaspoliit-
tisesta kehityksestä kymmenen vuoden 
ajanjaksolta.

Everstiluutnantti, valtiotieteiden 
tohtori Mika Kerttunen: Helsingin 
yliopistossa tarkastettu valtiotieteelli-
nen väitöskirja A Responsible Nuclear 
Weapons Power – Nuclear Weapons 
and Indian Foreign Policy.

Everstiluutnantti Ilkka Kianto: 
Isänmaan asialla, 55. Kadettikurssin 
ja 40. Merikadettikurssin  40-vuotis-
historiakirja.

Majuri, kauppatieteiden maisteri 
Eero Kukkola: Peruspeliä johtaja, 
peruspeliä, sotilas- ja siviilijohtajan 
kokemuksista ja näkemyksistä kerto-
va kirja.

Majuri, kauppatieteiden maisteri 
Pekka Kurvinen: Voimaa, nöyryytä, 
viisautta, Liikkeenjohdon konsultit 
LJK ry:n 50-vuotisjuhlakirja.

Kenraaliluutnantti, tekniikan tohtori 

Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön  
kirjallisuuspalkintojen jako 2012

Säätiön puheenjohtaja Martti 
Lehto avaamassa tilaisuutta. 
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Vesa Kämäri: Lappeenrannan Teknilli-
sessä yliopistossa tarkastettu tuotan-
totalouden ja strategisen johtamisen 
alan väitöskirja  Kumppanuusohjelman 
 strateginen johtaminen – monitapatut-
kimus puolustushallinnossa.

Eversti Seppo Lehto: Ilmatorjunta-
museo 1961–2011, Ilmatorjuntamuseon 
historiikki.

Kapteeni, sotatieteiden tohtori, 
valtiotieteiden maisteri Jarno Limnéll: 
Maailma ja Suomi 9/11 jälkeen, kan-
sainvälisen politiikan tapahtumia sekä 
suomalaisia reaktioita valaiseva teos.

Kapteeni Lasse Lind: Kadetti 
 Mannerheim, elämäkerta Suomen Mar-
salkasta painopisteenä Mannerheimin 
kadettiaika Haminassa. Kirja on tehty 
yhdessä Paavo Frimanin kanssa.

Eversti Pekka Majuri: Vaikk’on 
synkkä yö, tykki leimua lyö. Tykis-
tön kehittyminen Suomessa kylmästä 
 sodasta uudelle vuosituhannelle.

Everstiluutnantti Kalevi Markka-
nen: Rakuunahistoriikki 1945–2010, 
Uudenmaan Rakuunapataljoona ja sen 
perinnejoukon historiikki.

Everstiluutnantti, valtiotieteiden 
tohtori Juha Mälkki: Sotataitoa ihmis-
ten johtajille. Sotataito ja sen klassikot 
uudelleen arvioituna.

Majuri, tekniikan tohtori Juhani 
Ojala: Toiminnan laadun parantami-
sesta suorituskyvyn tuottamiseen – 
palvelus Maasotakoulussa 2001–2011, 
kuvaus Maasotakoulun laatuprosessis-
ta.

Eversti Jyri Paulaharju: Rautatie-
tykit – menneisyyden jättiläiset, histo-

riikki rautatietykistöstä.
Majuri, filosofian tohtori, valtio-

tieteiden tohtori Mikael Salo: Helsingin 
Yliopistossa tarkastettu valtiotieteel-
linen, sosiaalipsykologian väitöskirja 
United We Stand – Divided We Fall: 
A Standard Model of Unit Cohesion.

Everstiluutnantti, liikuntatieteiden 
tohtori Matti Santtila: Jyväskylän yli-
opistossa tarkastettu englanninkielinen 
artikkeliväitöskirja Effects of Added 
Endurance or Strength Training on 
Cardiovascular and Neuromuscular 
Performance of Conscripts during the 
8-week Basic Training Period.

Everstiluutnantti, valtiotieteiden 
tohtori Esa Seppänen: Idänkaupan 
isäntä, on kuvaus presidentti Urho 

Kekkosen roolista idänkaupassa osana 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiik-
kaa.

Everstiluutnantti Seppo Takamaa: 
Kenraali Ehrnrooth soitti meille – 
Miehenroikale varasti lentokoneen. 
Kirjoittajan pienoisomaelämäkerta 
ilmatorjuntaupseerin uralta.

Kenraalimajuri Seppo Tanskanen: 
Elohopeaa sarkahousuissa, kirjoittajan 
omaelämäkerta suvustaan, perheestään 
ja omasta virkaurastaan.

Eversti Jukka Uhari: Porin lento-
kentän historia 2 – Sotilastukikohdasta 
ilmailun osaamiskeskukseksi.

Eversti, valtiotieteiden tohtori 
Pekka Visuri: Maailman muutos ja 
Suomi, tietopaketti kylmän sodan 
jälkeisistä maailman tapahtumista ja 
kehityksestä. Lisäksi Pekka Visuri on 
yksi kirjoittajista teoksessa Myrskyn 
silmässä, Suomi ja uudet kriisit, jossa 
kerrataan viime vuosina tapahtuneita 
luonnonmullistuksia ja ihmisen aihe-
uttamia katastrofitilanteita.

Lisäksi palkittiin Sotilasaikakaus-
lehden päätoimittajan esityksestä 
kapteeni Olli Teirilä, artikkelistaan 
Maghrebin alueen terrorismi (Sotilas-
aikakauslehti 11/2011) ja Kylkiraudan 
päätoimittajan esityksestä kadettipursi-
mies Joona Hämäläinen artikkelistaan 
Identiteettiä rakentamassa, upseeri-
koulutuksen kolme osa-aluetta (Kyl-
kirauta 2/2011).

Martti Lehto

Kutsuvieraissa ja palkituissa mukana kenraalikuntaakin.

Kaaderilaulajat juhlistivat tilaisuutta esityksillään.
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Vuoden 2011 Salpa Jukolan joukkue, nimet vasemmalta oikealle: Olavi Rajala, Jorma Aherto, Vesa 
Tervo, Heikki Tilander, Pertti Enlund, Kari Jylhä, Heikki Liimatainen ja Antti Lankinen.

Päätoimittajalta

Ohessa on Antti Lankisen artikkeli 
Kaaderi Leijonien  res Jukolan viestistä 
vuodelta 2011. Toimituksessa tapah-
tuneiden – siis vastuulleni kuuluvien 
– erheiden vuoksi julkaisu on vuoden 
myöhässä. Vastaavien inhimillisten 
virheiden välttämiseksi Kylkiraudan 
toimitustyö on siirretty verkkotyöti-
laan. Kaikki lehdelle ohjeiden mu-
kaisesti lähetetty materiaali siirretään 
välittömästi tietopankkiin, johon koko 
toimituksella on käyttöoikeudet.

Antti Lankisen artikkelin kirjoitta-
misen jälkeen Kaaderi Leijonat res on 
osallistunut myös vuoden 2012 Jukolan 
viestiin joukkueella Olavi Rajala, Kari 
Jylhä, Vesa Tervo, Heikki Tilander, 
Pekka Majuri, Jorma Aherto ja Heikki 
Liimatainen. He saavuttivat sijaluvun 
900/1682 yhteisajalla 14:57:44. Suo-
ritus oli erinomainen. Valitettavasti 
nuoremmat Kaaderi Leijonat hylättiin.

Kadettikunnan omaksi joukkueek-
seen vuonna 2001 ottama, Juko-
lan suunnistusviestiin tähtäävä 

Kaaderi Leijonat -joukkue osallistui – tai 
nykyään pikemminkin joukkueet osal-
listuivat – vuoden 2011 Salpa-nimiseen 
Jukolan Viestiin Haminan itäpuolella.

Vuonna 2009 perustettu Kaaderi Lei-
jonat res -joukkue osallistui nyt kolman-
nen kerran Jukola Viestiin, ja tuloksena 
oli hieno, toistaiseksi paras sijoitus 947:s 
runsaan 1 500 ilmoittautuneen seitsikon 
joukossa.

Joukkueessa juoksivat osuusjärjes-
tyksessä Olavi Rajala, Jorma Aherto, 
Vesa Tervo, Heikki Tilander, Pertti 
Enlund, Kari Jylhä ja Heikki Liimatai-
nen.

Joukkueen kokoaja, huoltaja ja vara-
mies oli Antti Lankinen.

Periaatteena on ollut, että varsinai-
sessa Kaaderi Leijonat  joukkueessa 
juoksevat komentajatason virassa olevat 
upseerit ja res-joukkueessa eläkkeellä 
olevat kadettikuntalaiset.

Kaaderi Leijonien nimi on kenraali-
luutnantti Heikki Tilanderin vuonna 2000 
ideoima, ja alun perin tavoitteena oli 
koota varttuneemmista komentajatason 

upseereista joukkue, jota nuoremmilla 
miehitetyt varuskuntien ja vastaavien 
joukkueet voisivat ja haluaisivat haastaa. 
Tavoite on onnistunut täysin. Varuskun-
tajoukkueiden määrät ovat lisääntyneet 
1990-luvulta ilahduttavasti, ja monasti 
kuulee, että ”tavoitteena on vähintään 
lyödä ne koukkupolvet” – mikä ei 
muuten kovinkaan monelle ole tahtonut 
onnistua!

Vuonna 2000 nimetty joukkue perus-
tuu alun perin Pääesikunnan majureista 
vuonna 1990 perustettuun Jukola-jouk-
kueeseen. Peräti 21 vuotta mukana olleita 
”kaaderisuunnistajia” ovat Olavi Rajala 
ja joukon alkuperäinen kokoaja Antti 
Lankinen.

Varsinainen Kaaderi Leijonat -jouk-
kue oli ensimmäistä kertaa saanut 
kootuksi todellisen leijonajoukkueen: 
kaikilla osuuksilla kapulaa kuljetti ken-
raali! Joukkueessa juoksivat Kyösti Ha-
lonen, Jorma Ala-Sankila, Timo Kivinen, 
Sakari Honkamaa, Pertti Salminen, Jukka 
Pennanen ja Kari Salmi.

Res-joukkue onnittelee nuorempia 
veljiään historiallisesta suorituksesta.

Antti Lankinen

Kaaderi Leijonat res Jukolan viestissä
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Kadetti Mannerheim
Paavo Friman ja  
Lasse Lind
Kadetti Mannerheim
Gummerus Kustannus 
OY 2011
Sivuja 143
ISBN 978-951-20-7863-9

Su o m e n  M a r s a l k k a 
Mannerheim opiskeli 
 Haminan Kadettikoulus-

sa eli  oikeammin Keisarillisessa 
Suomen Kadettikoulussa vuodes-
ta 1882 vuoteen 1886. Ajanjakso 
on vähän tunnettu, vaikka Man-
nerheim on muistelmissaankin 
sitä käsitellyt.

Tietokirjailija ja Manner-
heim-tutkija Paavo Friman ja 
kapteeni evp Lasse Lind ovat 
yhdessä kirjoittaneet mielenkiin-
toisen teoksen Mannerheimin 
Haminan ajasta. Paavo Friman 
on kirjoittanut useita Manner-
heimia käsitteleviä kirjoja. Hän 
on myös kerännyt Suomen laajimman 
yli tuhannen postikortin Mannerheim-
kokoelman. Lasse Lind on Haminan 
kaupungin virallinen opas. Hän opastaa 
ympyräkaupungissa muun muassa mar-
salkka Mannerheimin saappaanjäljille. 

Gustaf Mannerheim päätyi Kadet-
tikouluun vastentahtoisesti, äitinsä ja 
sukunsa toivomuksesta. Kun Gustaf oli 
vuonna 1879 erotettu Böökin  lyseosta 
Helsingissä, ryhtyivät isä ja äiti suun-
nittelemaan hänen tulevaisuuttaan. 
Tuohon aikaan oli tapana ratkaista poi-
kien  sopeutumisongelmia lähettämällä 
heidät oppilaaksi sotakouluun. Toinen 
yhtä tärkeä syy olivat perheen talou-
delliset  vaikeudet. Isän liikeasiat olivat 
viimeistään vuonna 1880 lopullisesti 
umpikujassa. Louhisaaren koti jouduttiin 
myymään kaikkine irtaimistoineen. Isä 
Carl lähti toisen naisen kanssa Pariisiin 
ja jätti koko konkurssin Helene-vaimonsa 
niskoille hyläten sekä hänet että seitse-
män lastaan, Gustaf heidän joukossaan.

Helene menehtyi raskaassa surussaan 
vain 39-vuotiaana 23. tammikuuta 1881.

Mannerheim ei Haminassa viihtynyt. 
Kuri oli kova, eikä Mannerheim siihen 
mielellään alistunut.  Kirjeissään Gustaf 

purki pahaa oloaan. Veljelleen Carlille 
hän kirjoitti 22. maaliskuuta 1885: ”P-u 
tietää miksi olen niin kauan viivytellyt 
vastaustani, suurin syy on kuitenkin 
miseraabeli mielialani. Olen näet parin 
kolmen viikon aikana ollut h-tin pahalla 
päällä, koska minulla on kuten tavallista 
ollut tuhansia harmeja kestettävänä. Luu-
lisi että jokapäiväinen, jopa jokahetki-
nen harjoitus karaisisi kestämään kaiken 
maailman rettelöintiä, mutta voin vakuut-
taa että se alkuunkaan pidä paikkaansa.”

Kadetti Mannerheim kertoo Man-
nerheimin Haminan vuosista sekä siitä, 
millainen Gustaf kouluun lähetettiin, 
kuinka hän siellä eli ja millainen kau-
punki tuolloin oli. Kuvamateriaalina on 
sekä historiallista aineistoa Mannerhei-
min aikaisesta Haminasta että kuvia kau-
pungista nykyään. Erityisen värin kirjaan 
antavat Haminan kadetin, taidemaalari, 
everstiluutnantti Hugo Backmanssonin 
useat värikkäät piirrokset.

Kirja käsittelee myös Mannerheimin 
erottamista Kadettikoulusta. Siitähän ei 
vieläkään tiedetä kaikkea. Mannerheim 
kertoo muistelmissaan yhden version. 
Mielenkiintoista on, että erottamisesta 
pitkään vaiettiin. Esimerkiksi yhdessä 
ensimmäisistä Mannerheimista kirjoi-
tetuista elämänkerroista, Kai Donnerin  

Sotamarsalkka Mannerheim 
-kirjassa, tapahtuma sivuutetaan 
näin: ”Kadettikoulussa hän opis-
keli kesään 1886, minkä jälkeen 
hän erittäin tarmokkaasti luki 
ylioppilaaksi Helsingissä 1887.” 
Kansallissankarista ei sopinut 
silloin kertoa kiusallisia asioita.

Mannerheim piti myöhem-
min erottamistaan yhtenä tap-
pioistaan, johon hän aikanaan sai 
hyvityksen. Erottamistaan hän piti 
kohtuuttomana, ja se kävi hänen 
kunnialleen. Mutta olisiko Man-
nerheimista tullut Suomen Mar-
salkkaa ja tasavallan presidenttiä, 
jos hän olisi saattanut opiskelunsa 
loppuun Keisarillisessa Suomen 
Kadettikoulussa?

Kirjassa kerrotaan myös 
Mannerheimin Haminan jäl-
keisistä vaiheista, ennen muuta 
opiskelusta Pietarissa Nikolain 
ratsuväkiopistossa. Kaikessa 
ilmenee, kuinka suuri merkitys 
suhteilla siihen aikaan oli, sekä 

Suomessa että ennen muuta Venäjällä. 
Vaikutusvaltaisten sukulaisten merkitys 
nousi korvaamattomaksi opiskelupaik-
koja järjestettäessä. Toisaalta huomio 
kiinnittyy myös siihen, kuinka suku otti 
huolehtiakseen Louhisaaren hajalle jou-
tuneesta lapsikatraasta.

Eräs mielenkiintoinen kirjan havainto 
on se, että vaikka Mannerheim vierai-
li Haminassa myöhemmin, ei tiedetä, 
 halusiko hän tutustua vanhoihin, tuttuihin 
paikkoihin.

Kirja muistuttaa siitä, että entisiä Ha-
minan kadetteja kutsuttiin myös Kadetti-
kunnan kunniajäseniksi. Ensimmäiseksi 
kunniajäseneksi kutsuttiin Gustaf Man-
nerheim vuonna 1924. Samana vuonna 
kutsuttiin toisena Haminan entisistä ka-
deteista Hannes Ignatius. Rudolf Walden 
kutsuttiin kunniajäseneksi vuonna 1938.

Kadetti Mannerheim avaa mielen-
kiintoisen näkökulman kadetin elämään 
Haminassa. Laajemminkin saa kuvan 
Haminan kadettikoulun toiminnasta, 
josta sentään valmistui yhteensä yli 400 
tulevaa kenraalia ja everstiä. Kirja on ver-
raton apu, jos haluaa tutustua Haminaan 
Mannerheimin aikana.

Heikki Tilander
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Veikko Koppinen
Räjähtävä tyhjyys
Maanpuolustuskorkea-
koulun Taktiikan laitoksen 
julkaisusarja 3, N:o 1/2012
Apali Oy 
Sivuja 160
ISBN 978-952-5877-17-5

Majuri Marko Palo-
kangas löysi vuonna 
2003 sotatieteellises-

tä keskuskirjastosta Räjähtävän 
tyhjyyden käsikirjoituksen, jonka 
kirjoittajaksi oli merkitty Viljami 
Korpi. Tarkempi tutkimus paljasti 
kirjoittajanimimerkin takaa ken-
raaliluutnantti Veikko Koppisen. 
Koppisen perikunnan suostumuk-
sella käsikirjoitus on viimein 
saatettu julkaisuksi osana Maan-
puolustuskorkeakoulun Taktiikan 
laitoksen julkaisusarjaa.

Kenraaliluutnantti Veikko 
Koppinen oli sotien jälkeen suoma-
laisen sissitoiminnan vahva kehittäjä. 
Koppinen kävi Munkkiniemen kadet-
tikoulun vuosina 1930–1932, minkä 
jälkeen hän palveli nuorena upseerina 
Karjalan Kaartin Rykmentissä Viipuris-
sa ja Yleisesikunnassa jalkaväen tarkas-
tajan toimistossa. Talvisodan Koppinen 
soti kranaatinheitinkomppanian päällik-
könä ja jatkosodan muun muassa 11. 
Divisioonan esikunnan eri tehtävissä 
sekä divisioonan väliaikaisena esikun-
tapäällikkönä Tali-Ihantalan suurtaiste-
luissa. Lapin sotaan vuosina 1944–1945 
hän osallistui Ryhmä Puroman esi-
kuntapäällikkönä. Sotien ja Sotakor-
keakoulun jälkeen Koppinen palveli 
muun muassa pataljoonan  komentajana, 
Lounais-Suomen sotilasläänin esikun-
tapäällikkönä, Taistelukoulun johtajan 
apulaisena, Pääesikunnan viransijaise-
na yleisesikuntapäällikkönä ja Raja-
vartiostojen päällikön apulaisena. Ura 
huipentui vuonna 1966 Rajavartiostojen 
päällikön tehtävään, josta hän erosi sää-
detyn eroamisiän perusteella vuonna 
1970.

Ahma-Koppinen, Sissi-Koppinen ja 
Raja-Koppinen – näillä nimillä aikalai-
set kollegat kutsuivat Veikko Koppista. 

Koppinen oli erähenkinen ja luonnossa 
viihtyvä ihminen. Sissitoiminnasta ja 
sen kehittämisestä tuli hänelle harrastus 
tai jopa elämänkatsomus. 

Koppinen laati Räjähtävän tyh-
jyyden käsikirjoituksen Taistelukou-
luvuosinaan, todennäköisesti vuosina 
1952–1954, eräänlaisena taustatyönä 
Sissikoulutusopasta (1956) ja Sis-
siohjesääntöä (1957) kirjoittaessaan. 
 Räjähtävä tyhjyys oli tarkoitettu ilmei-
sesti aikakaudelle tyypilliseksi poika-
kirjaksi, joista seikkailunnälkäiset pojat 
saivat polttoainetta mielikuvitukselleen. 
Koppisen romaania ei kuitenkaan kos-
kaan julkaistu, vaan sen painaminen 
ja levittäminen kiellettiin ehdottoman 
jyrkästi silloisen sotilas- ja valtiojoh-
don toimesta. Kirjaa pidettiin tuolloin 
poliittisesti liian arkaluontoisena ja ajan 
henkeen sopimattomana provokaationa 
Neuvostoliittoa vastaan.

 ”Kolmensadan upseerin ja seit-
semäntuhannen partionjohtajan muo-
dostaman rungon ympärille hän kokosi 
yli- ja ali-ikäisistä vapaaehtoisista 
lähes kolmekymmentätuhantisen sis-
siarmeijan, joka eräänä syyskuisena 
päivänä kokoontui sataanviiteenkym-
meneen määräpaikkaan, sai aseensa ja 
varusteensa, kätki tarvikkeensa ja oli 

seuraavana päivänä muuttanut 
kaksisataa neliöpeninkulmaa 
suomalaista maaseutua räjähtä-
väksi tyhjyydeksi” (Räjähtävä 
tyhjyys, s. 121). Kirjassa kuva-
taan Kouvolan pohjoispuolella 
Tuohikotissa toimivan sissialueen 
taistelua miinoin ja konepistoo-
lein mekanisoitua vihollista vas-
taan. Alueen yli- ja ali-ikäisistä 
vapaaehtoisista koulutetaan pika-
koulutuksella sissejä, jotka hyö-
dyntävät toiminnassaan maastoa 
ja paikallistuntemustaan, iskevät 
ja katoavat yllättäen, muuttavat 
jatkuvasti toimintatapojaan ja 
ajavat viimein viholliskomenta-
ja Gallagaksen epätoivoon. Teks-
tissä kuvataan paikoin  hyvinkin 
yksityiskohtaisesti sissien toi-
mintatapoja ja välineitä. Kerto-
muksessa on kieltämättä aimo 
annos kuusenhavuromantiikkaa 
ja poikakirjoille tyypillistä san-
karillisuutta.

Koppinen on ollut aikaansa 
edellä oleva visionääri. Räjähtävässä 
tyhjyydessä kuvatulla taistelutaval-
la, syvällä taistelualueella, hajaute-
tulla taistelulla sekä joukkojen jaolla 
paikallisjoukkoihin ja operatiivisiin 
joukkoihin on paljon yhtymäkohtia 
maavoimien uudistettuun taisteluta-
paan. Tosin kirjassa kuvattuun jalka-
väkimiinojen massamaiseen käyttöön 
eivät nykyiset kansainväliset sopimuk-
set anna enää mahdollisuutta.

Majuri Marko Palokangas on jälleen 
kerran tehnyt hienoa työtä toimittamalla 
Koppisen käsikirjoituksen suuren ylei-
sön luettavaksi. Palokangas on myös 
laatinut kirjan alkuun laajan esipuheen 
kirjan taustoista, Veikko Koppisen elä-
mäntyöstä ja suomalaisen sissitoimin-
nan kehityksestä yleisemmin. Räjähtävä 
tyhjyys on mielenkiintoinen dokumentti 
siitä, millainen oli 1950-luvun käsitys 
sodasta ja varautumisesta sissitoimin-
taan. Tarinana Tuohikotin sissialueen 
taistelu on jännittävä ja jopa viihteel-
linen. Kirjaa voi suositella kaikille 
kylmän sodan historiasta kiinnostuneille 
ja niille, joiden mieli on edelleen poika-
maisen seikkailunhaluinen.

Ville Vänskä

Kielletty kirjan kylmän sodan vuosilta
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Longerich, Peter
Heinrich Himmler. 
A Life. 
Oxford University Press, 
2012
Sivuja 1 031
ISBN 978-0199592326

Taitavat olla harvassa ne 
toista maailmansotaa 
tai kolmatta valtakuntaa 

käsittelevät kirjat, jotka eivät 
kuvaile SS-valtakunnanjohtaja 
Heinrich Himmleriä. Lienee aja-
teltavissa, että kaikki tarvittava 
on jo sanottu. Mutta Longerich 
tuo esille uuden ulottuvuuden: 
päättäväisen tarkasti hän kääntää 
esiin joka ainoan yksityiskoh-
dan, joka voisi selittää ilmiön 
 ”Heinrich Himmler” synnyn. 
Mikä sai baijerilaisen katolisen 
virkamiehen pojan kääntymään 
uralle, jonka päätepisteenä oli 
termi massamurhaaja. Psyko-
paatti-termin haluan tässä ohittaa 
jonkinlaisen virtuoosimaisuuten-
sa vuoksi.

Longerich kertoo kaiken muun 
ohessa miehestä, joka keskittyy tehok-
kaasti oman organisaationsa rakenta-
miseen, organisaation vaikutusvallan 
lisäämiseen sekä oman valtansa kas-
vattamiseen. 

SS-organisaation synnyttäminen 
ei todellakaan käynyt käden kääntees-
sä; Longerich käyttää satoja sivuja 
kuvaamaan vähittäistä kehittymistä. 
Yllättävintä kaikesta on Adolf Hitle-
rin sangen piittaamaton suhtautuminen 
koko SS-apparaatin voimistamiseen. 
Näyttää siltä, että Himmlerillä oli jopa 
 vaikeuksia päästä Hitlerin puheille 
vuonna 1933 tapahtuneen valtaannou-
sun jälkeen. 

Valistuneita lukijoita ei kannatta-
ne kuormittaa historian toistamisel-
la. Ehkä hedelmällisempää on ottaa 
tarkasteltavaksi Himmlerin ajatus 
eurooppalaisesta kehityksestä, joka 
tuntuu hieman eroavan nykyisestä 

EU-ajattelusta. Touko-kesäkuussa 1942 
Himmler esitti ajatuksensa ”ratkaise-
vista askelista” Euroopan rotujaossa. 
Ensimmäiseksi vyöhykkeeksi luettiin 
”teutonit”, joita olivat – saksalaisten 
lisäksi – hollantilaiset ja norjalaiset. 
Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, 
että Belgian flaamit luettiin edellä 
mainittuihin, mutta vallonit jäivät ul-
kopuolelle. Toisessa vyöhykkeessä oli-
sivat sitten olleet Elsass-Lothringenin 
alueen asukkaat, samoin kuin puo-
lalaiset (sic!). Itse asiassa Himmler 
oli valmis hyväksymään tähän osaan 
myös venäläiset hallintoalueet (sic, 
jälleen!). Kolmannen sektorin, jota ei 
pidä verrata nyky-Suomen yhteiskun-
tavastuuseen, olisivat muodostaneet 
Slovakia, Kroatia, Unkari, Romania 
ja Serbia. Näiden alueen väestö olisi 
toiminut lähinnä ”ryskätyövoimana”. 
Hauska yksityiskohta on, että Suomel-
le osoitettiin eräänlainen erityisasema 
vanhan ”rotuperimänsä” perusteella; 
suomalaiset eivät kuitenkaan voineet 
tulla käsitellyiksi ”teutoneina” (idän 

vaikutus?)… Herra on hyvästi 
meitä säästänyt moiselta komis-
saarilta! Wannseen konferenssia 
tammikuussa 1942 käsitellään 
säästeliäästi.

Saman ajattelun mukaises-
ti 20 vuodessa olisi toteutettu 
suunnitelma, jonka mukaisesti 
puolalaiset hallintoalueet, Bal-
tian valtiot, Valko-Venäjä, Suur-
Leningrad ja Krim olisivat olleet 
teutonien asuttamia. Jotain ajal-
lista ulottuvuutta suunnitelmalle 
antaa ajatus siitä, että seuraavan 
500 vuoden aikana edellä mai-
nituilla alueilla asuisi 500–600 
miljoonaa teutonia. Longerichin 
yksityiskohtainen luetteloin-
ti olisi tylsistyttävää, ellei se 
olisi jollain tavoin karmaisevaa. 
Himmler käsittelee kokonais-
ten kansanryhmien tuhoamista 
eräänlaisena keskusteluasiana 
gruppenführereiden kokouksis-
sa useaan kertaan. Juutalaisten 
 tuhoamisen suunnitelmallisuu-
desta ei jätetä arveluja.

Henkilökohtaista trage-
diaakin löytyy: Himmler piti itseään 
upseerina, joka ei vain ollut päässyt 
kukoistukseensa. Hänen toimintansa 
muun muassa Reserviarmeijan komen-
tajana sodan loppuvaiheissa antakoon 
tuomionsa tässä asiassa. Ja lievästi 
 sanottuna Vapaudenristi-prosessi Suo-
messa osoittaa, että meillä kaikilla on 
sokea pisteemme.

Tavalliselle eläjälle jää edelleen 
arvoitukseksi Himmlerin poikkeuk-
sellinen kiehtoutuminen okkultismiin, 
erilaisiin riitteihin ja muinaisbysantti-
laisiin perinteisiin, joita hän yhdisteli 
estottomasti muun muassa SS-joukko-
jen arkipäivään, hautajaisjärjestelyjä 
myöten. ”Käyös Valhallaan” oli usein 
kuultu huuto SS-miesten hautajaisissa: 
ei Jumalan siunaus.

Longerichin teos on perusbritti-
läistä tavaraa: ankara, tunteeton, ja 
kohdettaan ei-demonisoiva. Palkitsee 
lukijansa.

Pekka Holopainen

Massamurhaajan muotokuva:  
arkinen porvarin perustyyppi kuvastimessa
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30.8.2012 valmistuneet upseerit
Aalto Misha Mihail
Aarnio Mikael Artturi
Aho Jere-Joonas Kalervo
Aspia Aleksi
Eloranta Mikko Aaro
Eskelinen Valtteri Elias
Gockel Erik Sargon
Grabar Duro Pentti Anton
Grandin John Artur Alexander
Gros Hans-Michael
Grönfors Niko Ville Hermanni
Gärdström Timo Antti Johannes
Halme Antton Matti Samuli
Halme Markus Antti Eelis
Hautaniemi Markus Eerik Ilmari
Heiska Jani Kalevi
Hellman Tuukka Eemeli
Hiltunen Heikki Johannes
Hirvonen Kallejuhani
Honkanummi Erik Henry
Hutri Sampo Tapio
Hynninen Jaakko Aleksi
Häkkinen Harri Pekka Hermanni
Hämäläinen Joona Juhana
Hänninen Mikael Veli-Matias
Hänninen Riku Johannes
Härkönen Jussi Eemeli
Ikonen Juha Tapio
Kairinen Petteri Oskari
Kajava Tomi Juhani
Kallioinen Jouko Pentti Mikael
Kananoja Lauri Markus
Kannel Jere Ilmari
Kauppinen Jari Reino Johannes
Kettunen Matti Oskari
Klevdal Johannes Nils
Korhonen Janne Matias
Korhonen Ville Matias
Kouvo Joonas Antti Severi
Kukkonen Anselmi Markus
Kuoppala Juha Antero
Kytölä Lasse Antero
Kärnä Paulus Juhana
Kästämä Antti Aleksi
Laamanen Antti Markku Juhani
Laamanen Juuso Samuli
Lahikainen Vili Petteri 
Laine Heikki Armas Valtteri
Lainela Heikki Juhani
Lajunen Timo Olavi
Lemponen Ilari Matias
Lindström Mari Emilia
Ljungqvist Hans Edvard
Lötjönen Niklas Petter
Majapuro Joona Mikael

Manner Martti Erik
Maskulin Lauri Juhani
Matikainen Veli-Matti
Mattila Petteri
Meltaus Nikolaus Olavi 
Mokkila Viki Waldemar
Mononen Toni Henrik
Mutanen Iiro Mikko Sakari
Mäkinen Juha Markus
Mäkiranta Aapo Taneli
Nieminen Lauri Antti Juhani
Niskanen Marko Reino Johannes
Nokipii Ville Leonard
Nummela Jaakko Juhana
Nummila Sami Sakari
Nurmio Sampo Tapani
Ojamäki Mikko Samuli 
Ollila Janne Juhani
Olsonen Iiro Juho
Paasikoski Antti Ville
Pajuranta Antti Juhani
Palmén Mikko Otso Juhani
Palola Janne Tapani
Papinaho Eemi Jussi Tapio
Pellinen Juho Viljami
Peltonen Ville Juhani Valtteri
Pietikäinen Ari-Pekka
Pinomaa Johannes
Pitkänen Lauri Elmeri
Porkka Peter Aleksi Joni
Raappana Väinö Aleksi
Rantamäki Ville Oskari
Rantanen Vilho Akusti
Rantanen Ville-Veikko Armas 
Reijula Topi Petteri
Reinikainen Sami Kalle Ilmari
Saarelainen Aku Petteri
Saarenvirta Otto-IIvari
Saariaho Mika Petteri
Saikanmäki Jaakko Tuomas
Salonen Nils Sebastian
Sandström Erik Otto Vilhelm
Selander Olli Martin
Siikilä Juho Antero
Sipilä Antti-Pekka
Stigell Antti Johan 
Suomalainen Timo Taneli
Tammisalo Mikael Aukusti
Tammisto Tuomas Valtteri 
Tarvainen Lasse Esko Johannes
Terkki Eero Topias
Tervahartiala Juho Aleksi
Tervakangas Ville Mikael
Toikka Lari Johannes
Toivanen Olli Taneli
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Kadettikunta ry ja Kylkirauta onnittelevat valmistuneita upseereja!

Tolonen Henri Ville Juhani
Träskelin Otto Helmer
Tuomela Pasi Petteri
Turunen Anne Elina
Valkovirta Timo Antero
Viinikainen Ville Juhani
Viitanen Eero Antero
Viitasaari Antti Sakari
Vilén Ilkka Aleksi

Virtanen Jussi Oskari 
Vuorinen Kalle Paavo Akseli
Wahlgrén Petteri Bertil
Yli-Pyky Henri Johannes
Äärynen Esko Petteri
Öster Henry Mikael
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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(at)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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toiminta

KOLUMNI

Ohjenuorana oma etu
”Hänen Majesteettinsa hallitus tuntee velvol-
lisuudekseen taata Puolan hallitukselle heti 
kaiken sen avun, joka on sen vallassa”, mikäli 
jonkun toiminta selvästi loukkaisi Puolan riip-
pumattomuutta ja Puola itse katsoisi tarpeel-
liseksi ryhtyä aseelliseen vastarintaan. Näin 
lupasi Englannin hallitus maaliskuun viimei-
senä päivänä vuonna 1939. Vakuuttavat sanat 
täydennettiin myöhemmin vielä kirjallisella 
sopimuksella.

Saksan hyökätessä Puolaan syyskuun en-
simmäisenä päivänä Englanti näyttäytyi maa-
ilmalle maana, joka piti sanansa. Se jopa otti 
valtavan riskin laajentaessaan sodanjulistuk-
sellaan Saksalle tuolloisen paikallisen konflik-
tin suursodaksi, jonka tulevaa kulkua kukaan ei voinut tietää.

Aivan vilpitön Englanti ei kuitenkaan ollut. Kun myös Neu-
vostoliitto kolmatta viikkoa myöhemmin hyökkäsi Puolaan, 
brittien sodanjulistusta oli turha odottaa. Eikä apua siihen suun-
taan herunut myöhemminkään. Kun puolalaisten upseereiden 
ja sivistyneistön joukkomurhat Katynissa paljastuivat vuonna 
1943, Winston Churchill käski Englannissa toimivan Puolan 
pakolaishallituksen pitää suunsa kiinni. Mahdollisesti hän jopa 
murhautti Puolan pääministerin, kenraali Sikorskyn, joka ei 
ymmärtänyt vaieta. Näin Puolassa nykyään yleisesti ajatellaan.

Lopputulos oli joka tapauksessa kiistaton. Puola, joka 
lännen turvaan luottaen oli torjunut pienimmätkin myönnytyk-
set yhdelle suurvallalle, joutui armottoman sodan näyttämöksi 
ja toisen suurvallan saaliiksi.

Toisin kuin Puola, Suomi ei vuonna 1939 ollut liitossa 
kenenkään kanssa. Siitä huolimatta Suomelle suorastaan tyr-
kytettiin apujoukkoja, kun maamme Puolan jälkeen oli jou-
tunut Neuvostoliiton aggression kohteeksi. Suomen johto piti 
kuitenkin päänsä kylmänä eikä luottanut tarjottuun apuun. 
Todellisuudessahan tarkoituksena oli vallata Ruotsin malmi-
kaivokset ja Suomeen saakka olisi tuskin päässyt yksikään 
apumies lännestä.

Miksi länsi ei puheistaan huolimatta auttanut liittolaistaan 
Puolaa, mutta lupasi lähettää joukkojaan Suomeen, vaikka 
tämän kanssa ei ollut minkäänlaista liittosuhdetta? Yksinker-
taisesti sen vuoksi, että suurvaltojen toiminnan säätelevät sen 
omat edut sellaisina kuin ne kulloinkin nähdään.

Englannin järkkymätön päämäärä oli sodanjulistamises-
ta alkaen Hitlerin Saksan tuhoaminen. Suureen päämäärään 
verrattuna välikappale Puolan merkitys oli toisarvoinen, ja sit-
temminhän tuo tavoite saavutettiinkin. Kun Churchill tuolloin 
tokaisi, että taisimme teurastaa väärän sian, hän tuli kyseen-
alaistaneeksi sen, oliko suuria uhreja vaatinut tavoite ollut edes 
Englannin edun mukainen. Mutta oman edun tunnistaminen 
ajassa eläen on ollut aina visainen ongelma.

Moraalisesti kyseenalaisella tiellä oli myös Saksa, kun se 
syyskesällä 1939 antoi Neuvostoliitolle vapaat kädet Suomen 
suhteen. Tosin siltä ei ollut kuultu pyhiä lupauksia Suomen suo-
jelemiseksi ulkopuoliselta hyökkääjältä. Silti Saksa seuraavassa 
sodassa tuki maatamme, vaikka mitään liittosopimusta ei ollut. 
Mitenkähän Suomi olisi selviytynyt, jos saksalaiset eivät olisi 

vastanneet Pohjois-Suomen puolustamisesta 
eikä Saksasta olisi saatu aseita, elintarvikkeita 
ja polttoainetta?

Varsinainen sitova liittosopimus oli kui-
tenkin Saksan kannalta tärkeätä, ja kesällä 
1944 se lopulta syntyikin Saksan painostuk-
sen ja Suomen hätätilan seurauksena. Silti jo 
kahden kuukauden kuluttua Suomi kekseliäin 
verukkein sanoutui irti sopimuksesta siitä 
ensin hyödyn otettuaan. Oma etu saneli siis 
tarvittaessa myös pienen maan toiminnan siinä 
kuin se oli suurvaltojenkin ohjenuorana. Me 
myöhempien vuosien suomalaiset olemme 
edelleen kiitollisia tuolloisille päättäjille siitä, 
että he ajattelivat näin. Puolalaisilta vastaava 

realismi oli puuttunut täysin vuonna 1939.
Oman kylmästi harkitun edun menemisestä yli sopimusten 

teoreettisten pykälien tarjoaa suorastaan klassinen esimerkki 
Italian menettely kummassakin maailmansodassa. Ensimmäi-
sen maailmansodan puhjetessa Italia kuului Saksan ja Itävalta-
Unkarin kanssa niin sanottuun kolmiliittoon, mutta jo keväällä 
1915 se julisti sodan liittokumppaneilleen.

Toisessa maailmansodassa Italia oli Saksan pääliittolainen 
Euroopassa, ja vielä syyskuussa 1943 sen pääministeri marsalk-
ka Badoglio antoi ”Euroopan vanhimman marsalkan” kunnia-
sanan taistelun jatkamisesta Saksan rinnalla. Laivastoministeri, 
amiraali de Courten vakuutti liittokumppanille kyyneleet sil-
missä, että jo se, että hänellä oli saksalaista verta suonissaan, 
takaisi Italian merivoimien taistelun yhdessä Saksan kanssa 
lopulliseen voittoon saakka.

Todellisuudessa Italia oli tuolloin allekirjoittanut salaisen 
antautumissopimuksen ja luvannut vangita maassa olevat 
saksalaisjoukot. Jopa liittokumppanin päämajan koordinaatit 
oli tiedotettu viholliselle, joka kohta suoritti sinne tuhoisan 
ilmaiskun.

Edellä kerrotulla olisi vain historiallista arvoa, jos tuhansien 
ja kymmenien tuhansien vuosien aikana samankaltaisena pysy-
nyt ihmisluonto olisi äkillisesti muuttunut. Siten ei tietenkään 
ole tapahtunut. Itsekkyydestä kumpuava oman edun ajaminen 
ohittaa edelleen politiikassa muun.

Turvallisuuspolitiikassa se tarkoittaa sitä, että jos joku 
meitä joskus hädässä auttaisi, siten tapahtuisi vain, jos se olisi 
auttajan edun mukaista. Sopimusten olemassaolo olisi siinä 
tapauksessa epäolennaista. Toisaalta aina löytyisi tekosyy, 
jolla voitaisiin perustella sitä, että lujaltakaan tuntuvaa liitto-
sopimusta ei noudatettaisi. Miksi noudatettaisiin, jos sellainen 
olisi vastoin omia etuja?

Puolalaiset, jotka entistä linjaansa jatkaen ovat päästäneet 
Naton ohjukset itärajalleen, eivät juuri ole ottaneet oppia 1700- 
ja 1800-lukujen sekä vuoden 1939 katastrofeistaan. Meille ovat 
mallia antaneet Snellman ja Paasikivi. On elettävä naapurin 
voima ja koko tuntien ja silti oma arvokkuus säilyttäen. Turhan 
syvä kumartelu itään tai länteen on kunniatonta ja myös etu-
jemme vastaista.

Sampo Ahto



IN MEMORIAM
Hämäläinen
Paavo Juhani
Eversti
s. 1.12.1917
k. 25.6.2012
Kad.nro 2425
26. Kurssi

Väisänen
Heikki Kullervo
Majuri
s. 11.8.1951
k. 13.7.2012
Kad.nro 5920
59. Kurssi

Eirilä
Birger Ernst Emil
Kapteeni
s. 4.9.1923
k. 5.7.2012
Kad.nro 3140
32. Kurssi

Suhonen
Pekka Ilmari
Majuri
s. 4.1.1920
k. 15.5.2012
Kad.nro 2627
26. Kurssi

Mattinen
Paavo Heikki
Everstiluutnantti
s. 3.12.1930
k. 6.7.2012
Kad.nro 3379
38. Kurssi

Koivu
Arvi Erik
Kapteeni
s. 6.5.1916
k. 28.6.2012
Kad.nro 1846
24. Kurssi

Kola
Markku Kalervo
Majuri
s. 5.4.1942
k. 25.6.2012
Kad.nro 4720
50. Kurssi

Ruohonen
Jouni Asser
Everstiluutnantti
s. 11.4.1939
k. 22.6.2012
Kad.nro 4087
46. Kurssi

Stewen
Rolf Wilhelm (Wille)
Kenraaliluutnantti
s. 15.9.1927
k. 10.8.2012
Kad.nro 3071
29. Kurssi

Hakkarainen
Osmo Kyösti Kalevi
Everstiluutnantti
s. 1.9.1945
k. 6.7.2012
Kad.nro 5266
53. Kurssi

Vainio
Iivo Allan
Everstiluutnantti
s. 7.7.1930
k. 21.6.2012
Kad.nro 3563
40. Kurssi

Koppinen
Risto
Eversti
s. 20.3.1938
k. 19.7.2012
Kad.nro 3908
45. Kurssi

Sallinen
Mauri Esko
Everstiluutnantti
s. 28.11.1927
k. 22.7.2012
Kad.nro 3392
38. Kurssi

Heikkinen
Matti Tapio
Everstiluutnantti
s. 25.2.1933
k. 16.8.2012
Kad.nro 3422
39. Kurssi

Käis
Edvard
Majuri
s. 22.4.1929
k. 3.8.2012
Kad.nro 3368
38. Kurssi

Vilhunen
Arvo Aukusti
Eversti
s. 14.7.1924
k. 17.8.2012
Kad.nro 3020
28. Kurssi

Laamanen
Kauko Pentti Ilmari
Eversti
s. 24.12.1927
k. 20.8.2012
Kad.nro 3147
32. Kurssi

Luova
Kaarle Harry Mauritz
Everstiluutnantti
s. 12.11.1920
k. 22.8.2012
Kad.nro 2515
26. Kurssi

Rouru 
Hannu Erkki Olavi
Everstiluutnantti
s. 29.2.1944
k. 1.9.2012
Kad.nro 5038
51. Kurssi

Becker
Aarne Olavi
Kapteeni
s. 2.6.1918
k. 2.9.2012
Kad.nro 2204
26. Kurssi

Seppo
Pentti Kalervo
Kapteeni
s. 18.7.1932
k. 31.8.2012
Kad.nro 3720
42. Kurssi

Sallamaa
Stig Einar Daniel
Majuri
s. 11.12.1915
k. 2.6.2012
Kad.nro 2871
27. Kurssi

Mäkelä
Mauri
Kenraaliluutnantti
s. 23.12.1920
k. 14.6.2012
Kad.nro 2826
27. Kurssi

Saikkonen
Seppo Aulis
Eversti
s. 13.10.1939
k. 7.6.2012
Kad.nro 4378
48. Kurssi



Hallitsemme kierrättämisprosessin, joka 
auttaa toteuttamaan entistä puhtaamman 
ja fiksumman kulutusyhteiskunnan 
arjen. Sellaisen, jossa tänään tarpeeton 
materiaali palautuu tuotantoon ja 
uudessa muodossa takaisin markkinoille 
haluttavana hyödykkeenä.

Ota selvää: www.kuusakoski.fi 
tai kysy lisää maksuttomasta 
palvelunumerostamme 0800 30880

Kierrätä! Kuusakosken jäljiltä maailma on vihreämpi!

Onko
jälkee
vai ei?



Luotettava 
kumppani 
vaativissa 
olosuhteissa 

Patria Oyj, Kaivokatu 4 A, 00100 Helsinki, Puh. 020 4691, Fax 020 469 2022, info@patria.fi, www.patria.fi

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


