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Scanian tehtaiden vuotuisten kom-
ponenttiostojen arvo Suomesta on noin 100 
miljoona euroa. Scanian ja Suomen välinen 
kauppa on Suomelle ylijäämäinen.

Scania Suomi oy on suomalainen yhtiö, 
joka maksaa veronsa Suomeen. Viimeksi kulu-
neiden viiden vuoden aikana yhtiö on maksa-
nut veroja Suomen valtiolle yhteensä lähes  
137 miljoonaa euroa.

Scania Suomi oy työllistää Suomessa 
noin 540 henkilöä 19 omassa palvelukeskuk-
sessa. Kaikki Scania-toimipisteet on määritelty 
Puolustusvoimien huoltovarmuuden kannalta 
merkittäviksi. Scania Suomella on sopimus 
Huoltovarmuuskeskuksen kanssa varaosien 
turvavarastoinnista. Scanian modulaarisen tuo-
tantojärjestelmän ansiosta huolto-, korjaus- ja 

varaosatoiminnot ovat kustannustehokkaita. 

Scanialla on maailmanlaajuinen huol-
toverkosto, mikä varmistaa kriisinhallinta- ja 
rauhanturvatehtävissä käytettävän kaluston 
kustannustehokkaat huolto- ja korjaus- 
toiminnot eri puolilla maailmaa.

Scania pystyy toimittamaan kuorma-autoja 
myös panssaroituna ja miinasuojattuna muun 
muassa rauhanturvajoukkojen käyttöön.

Scania toimittaa moottoreita esimerkiksi 
Patrialle, joka käyttää niitä AMV-vaunuissaan.

SuomeSSa päällirakennettavien  
Scania-kuorma-autojen kotimaisuusaste ylittää 
useimmiten 50 prosenttia, millä perusteella ne 
ansaitsisivat avainlipputunnuksen.

Sinivalkoinen Scania 
– suomalaisempi kuin uskotaan!



pääkirjoitus

Tarvitaanko muutosta?
”Ehdotamme, että asevelvollisuus lak-
kautetaan Suomessa. Lakkauttamisen 
jälkeen nykyinen miehiä koskeva varus-
miespalvelus ei olisi enää pakollinen, 
eikä varusmies- tai siviilipalveluksesta 
kieltäytyviä tuomittaisi vankeuteen. 

Yleinen asevelvollisuus on kansan-
taloudellisesti kallis, epätasa-arvoinen ja 
realistisia uhkakuvia ajatellen vanhen-
tunut puolustusratkaisu. Suurimmassa 
osassa Euroopan valtioista asevelvolli-
suudesta on jo luovuttu.”

Syyskuun alussa nimien keruun 
aloittanut kansalaisaloite miesten ylei-
sen asevelvollisuuden lopettamiseksi on 
nostattanut mielenkiintoista mielipiteen-
vaihtoa niin tiedotusvälineissä kuin sosiaalisessa medias-
sakin. Aloitteen verkkosivut on hyvin rakennettu, ja heti 
etusivulla tukijoina esiintyy tunnettuja ihmisiä reippain 
lainauksin höystettynä.

Kampanjassa esiin nostettujen näkökulmien kiistämi-
nen lienee tässä kirjoituksessa tarpeetonta. En kutsu niitä 
rohkeasti faktoiksi, koska osa väittämistä tosiaan on joko 
kyseenalaisia tai yksipuolisesti esitettyjä. Nostan esille vain 
kampanjan esittelyssä vilahtavan maininnan ”realistisista 
uhkakuvista”. Haluaisin joskus nähdä seikkaperäisen esityk-
sen siitä, miksi perinteinen sotilaallinen uhkamalli voidaan 
ikuisiksi ajoiksi lakaista pois Suomen varautumisvelvoit-
teista. Tiedättehän – sellaisen sotilaallisen toimintamallin, 
jossa hyökkääjä käyttää maavoimia alueiden haltuunottoon.

Ainakin minulle maailma näyttäytyy sellaisena, etteivät 
ihan kaikki Suomen naapurivaltiot ole luopumassa maa-
hyökkäyskyvystään ja isohkosta reservistään. Jotkut valtiot 
saattavat jopa aika-ajoin kokea tarpeelliseksi naapureidensa 
kovistelun asevoimin. Ja sitä kautta pystyn perustelemaan 
oikein hienosti itselleni, miksi Suomella tulee olla kyky 
itsensä puolustamiseen. Eikä se kyky ainakaan vielä ole 
saavutettavissa kovin monella – saati edullisella – keinolla.

Sehän ei tietenkään riitä, että joku pataljoonan komen-
taja saa itsensä vakuuttuneeksi yleisen asevelvollisuuden 
tarpeellisuudesta. Suomalaisen yhteiskunnan on hyväksyt-
tävä tai hylättävä puolustusratkaisumme. Asevelvollisuus 
on voimassa, koska me suomalaiset olemme edustajiemme 
kautta yhdessä niin päättäneet. Asevoimamme ei ole eril-
linen palkkasoturien saareke, vaan suhteellisen edustava 
poikkileikkaus kansastamme. Jos kansalaiset kääntävät 
selkänsä Puolustusvoimille, se lakkaa olemasta. Poliittiset 
päättäjät ovat tietysti jäävuoren huippu, mutta sitä pitää 
pinnan yläpuolella kansalaisyhteiskunta, joka äänestys-
käyttäytymisellään ohjaa johtajiaan.

Näen jo sieluni silmin, kuinka muutosta haluavat tart-
tuivat edellisessä kappaleessa olleeseen ilmaisuun ”suh-
teellisen edustavasta poikkileikkauksesta”. Armeijastahan 

puuttuvat tietyn uskontokunnan edustajat, 
naiset ja terveydellisestä syistä vapaute-
tut sekä ahvenanmaalaiset niiden lisäksi, 
jotka ovat valinneet joko siviilipalve-
luksen tai kieltäytyneet kokonaan. Mitä 
ihmeen edustavuutta se on?

En tietenkään hyppää tilastotieteen 
ihmeelliseen maailmaan, jossa tietty otos 
edustaa koko populaatiota. On selvää, 
että otoksen tulisi silloin muodostua 
tasapuolisesti kokonaisuutta edustaen, 
eikä näin siis ole. Minun on siis pakko 
joustaa. Asevoimiemme suhteellinen 
edustavuus muodostuukin kansakuntam-
me palveluskelpoisista, -halukkaista ja  
reserviin tarvittavista henkilöistä. Maan-

puolustusvelvollisten kansalaisten laatu ja määrä kaikkine 
mahdollisine jakaumineen on kattavampi. Siitä huolimatta 
armeija on suomalaisen miehen ja vapaaehtoisen naisen vii-
meinen tasa-arvon linnake. Varuskunnan porttien ulkopuo-
lella yhteiskunta on huomattavasti eriarvoisempi monelle 
kansalaiselle, ja tulevaisuudessa se saattaa olla rajoiltaan 
nykyistäkin jyrkempi. Kriisiaikana surkeus ei tietenkään 
kunnioittaisi mitään jakolinjoja iän, sukupuolen, uskonnol-
lisen suuntautumisen tai ihonvärin mukaan. Julkisuudessa 
vilahtanut väite siitä, että vain miehet joutuisivat uhraamaan 
henkensä, on lyhyesti sanottuna puppua.

Menneiden ratkaisujen ylistys ei tietenkään tarkoita 
sitä, ettei muutoksia pitäisi, tarvittaessa, tehdä. Omassa 
päässäni olevien vähintään puoliluutuneiden ajatusten ravis-
teluun nyt käynnissä oleva kansalaiskeskustelu on omiaan, 
ja kansalaisaloite on saanut kunnioitukseni – tosin ilman 
kannatustani. Senkin lupaan antaa heti, kun maailmankuvani 
osoitetaan kertakaikkisen vääräksi. Lupaan myös kuunnella 
ja lukea sekä asevelvollisuuden vastustajien että puolusta-
jien argumentit.

Loppuun lainaan suuresti arvostamani kenttärovasti 
Seppo Kankaan Euroopan ensimmäisen sotatieteellisen toh-
toripromootion juhlajumalanpalveluksessa pitämää saarnaa, 
joka on kokonaisuudessaan tässä numerossa: ”Tällä hetkellä 
me elämme voimakkaasti muuttuvassa, moniarvoisessa ja 
monikulttuurisessa maailmassa. Sellaisten asioiden, kuten 
arvo tai jopa totuus, määritteleminen on tullut entistä vai-
keammaksi. Tarvitaan niitä, jotka näkevät kauas taaksepäin, 
nykyhetken ja pitkälle eteenpäin, viisaasti ja kansamme 
parasta etsien ja yhteisestä hyvästä huolta kantaen.” 

Onnittelen promovoituja kunniatohtoreita ja tohtoreita ja 
toivon totisesti, että mahdollisimman moni meistä muistakin 
vastaisi tuohon promootiosaarnassa esitettyyn haasteeseen.

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

Ketju on yhtä vahva kuin sen hei-
koin lenkki. Ketjun haltijan on 
pystyttävä luottamaan siihen, 

että ketju kestää kovankin rasituksen eikä 
katkea tiukassakaan paikassa. Kukapa 
haluaisi tinkiä ketjunsa eheydestä ja 
toimivuudesta. Kun ketju on valmistet-
tu taiten oikeasta raaka-aineesta, se ei  
haperru vuosienkaan saatossa, vaan pi-
kemminkin sen lenkit karaistuvat kestä-
mään tarvittaessa rajuakin rasitusta.

Puolustusratkaisumme keskeiset  
perusteet on kirjattu hallitusohjelmaan ja 
eduskunnalle annettuun turvallisuus- ja 
puolustuspoliittiseen selontekoon. Puo-
lustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen 
sotilaallinen puolustaminen. Koko maan 
puolustaminen rakentuu yleisen asevel-
vollisuuden varaan. Noin 95 prosenttia 
sodan ajan henkilöstöstämme on reser-
viläisiä. 

Suomalainen yhteiskunta perustuu kaikki kansalaiset 
huomioivaan demokraattiseen yhteiskuntajärjestykseen. 
Avoin kansalaiskeskustelu asiasta kuin asiasta on yksi  
demokraattisen yhteiskunnan ilmentymiä. Tänä päivänä käy-
tävä keskustelu asevelvollisuudesta ja sen tarpeellisuudesta 
on tässä mielessä luonnollinen ja arvokas asia. Keskustelu 
tarjoaa mahdollisuuden tarkastella suomalaista asevelvolli-
suusratkaisua kokonaisvaltaisesti useista eri näkökulmista. 

Yleisellä asevelvollisuudella on kuitenkin voimakas tuki. 
Ylipäällikkö kannanotoissaan, hallitus hallitusohjelmas-
saan ja eduskunta tarkastellessaan selontekoa ovat seiso-
neet päättäväisesti yleisen asevelvollisuuden takana. Myös 
kansalaisten ehdoton enemmistö, 72 prosenttia, kannattaa 
MTS:n mielipidemittauksen perusteella nykyistä asevelvolli-
suutta. Puhutteleva on myös kesällä varusmiespalveluksensa 
päättäneiden asevelvollisten palaute. Noin kymmenentu-
hatta varusmiestä antoi kautta aikojen parhaat arvosanat 
saamastaan koulutuksesta. Kannanotolla on painoarvoa, 
koska reilut kolme neljäsosaa miespuolisesta ikäluokasta 
suorittaa varusmiespalveluksen.

Hyvän olon tunteeseen tuudittautu-
miseen ei ole kuitenkaan varaa. Yleistä 
asevelvollisuutta kehitetään asevelvol-
lisuustyöryhmän suositusten mukaisesti 
puolustusvoimauudistuksen keskeisenä 
osana. Perusyksikön kouluttajamäärää 
lisätään nykyisestä. Asevelvollisten kou-
lutuskulttuurin, oppimisympäristöjen, 
informaatiopalvelujen sekä sosiaalis-
taloudellisen aseman kehittämiseksi on 
käynnissä mittava määrä käytännönlähei-
siä kehittämishankkeita. Puolustusvoimat 
haluaa ehdottomasti purjehtia osaamisen 
kehittämisen aallon harjalla. 

Tuloksekas koulutus ja yhteiskun-
taa tukeva kasvatus rakentuvat yleisesti  
hyväksyttyjen arvojen, pedagogisten 
taitojen sekä luottamukseen ja yksilölli-
seen kohtaamiseen perustuvan johtamisen 
varaan. Nuoret kouluttajamme ovat paljon 

vartijoina. Asiallisuus, oikeudenmukaisuus ja esimerkillisyys 
yhdistettynä vahvaan ammattitaitoon sekä huolenpitoon ja 
vastuuntuntoon alaisista on vaatimusluettelo, josta yksikään 
kouluttaja ei saa tinkiä. 

Pohjimmiltaan kaikkein tärkeintä on kansalaistemme 
vapaus ja turvallisuus. Yhteiskunnassamme vallitseva maan-
puolustustahto ilmentää asian merkitystä ja tärkeyttä. Puo-
lustusvoimat tyydyttää kansalaistemme turvallisuustarpeita 
huolehtimalla puolustusjärjestelmämme uskottavuudesta. 
Tämä tehtävä on meille uskottu, emmekä voi laistaa siitä, 
ovatpa käyttöömme annettavat resurssit millaiset tahansa. 
Meidän on työstettävä asevelvollisuuden kautta kestävää 
puolustusketjua, jonka lenkit ovat karaistuneina käytettävissä 
tarpeen niin vaatiessa.

Kaikkea hyvää syksyn aherrukseen.   

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali Jukka Ojala

Suomalainen asevelvollisuus
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” Operaatioalueella kasvavaa 
tyhjyyttä on kyettävä hallitsemaan 

taktiikan ja tekniikan keinoin.”
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Teksti: Jon von Weissenberg

Jon von Weissenberg

Merivoimien  
uusi taistelutapa  

Puolustusvoimien tärkein teh-
tävä on Suomen sotilaallinen 
puolustaminen. Suomen puo-

lustusratkaisu perustuu kansalaisten 
vahvaan maanpuolustustahtoon, ylei-
seen asevelvollisuuteen ja alueelliseen 
puolustukseen sekä kansainväliseen 
sotilaalliseen yhteistyöhön. Merelli-
sessä toimintaympäristössä Suomen 
sotilaallinen puolustaminen toteutetaan 
merioperaatioilla. 

Merivoimat osana 
puolustusjärjestelmää

Merioperaatioiden operatiivisena pää-
määränä on varmistaa meren käyttö 
omien tarpeiden mukaisesti ja estää 
vastustajaa käyttämästä merta sotilaal-
listen tavoitteidensa saavuttamiseksi. 
Taktisella tasolla omat kriittiset toimin-
not ja kohteet on kyettävä suojaamaan 
ja vastustajalta on kyettävä kiistämään 
vapaa meren käyttö sekä torjumaan sen 
merelliset hyökkäykset. 

Kiinteänä osana puolustusjärjes-
telmää Merivoimien suorituskyvyil-
lä tuetaan maa- ja ilmaoperaatioita.  
Merivoimien kiinteät ja liikkuvat 
valvontajärjestelmät ovat taistelun-
kestäviä, monipuolisia ja ulottuvia, 
joten niillä kyetään muodostamaan 
valtakunnallinen meritilannekuva ja 
osallistumaan ilmatilannekuvan muo-
dostamiseen. Taistelualusten suoritus-
kyvyillä kyetään ulottamaan pinta- ja 
ilmatorjunnan kantamat rantaviivasta 
kauas merelle ja siten luomaan ilma-
puolustuksen merellinen painopiste. 
Laivasto- ja rannikkojoukkojen suori-
tuskyvyillä kyetään eristämään taistelu-
tila mereltä ja näin suojaamaan maa- ja 
ilmavoimien merellinen sivusta.

Muuttuva 
toimintaympäristö 

Teknisen kehityksen seurauksena Meri-
voimien merellinen toimintaympäristö 
on muuttumassa entistä vaativammaksi 

ja moniulotteisemmaksi. Sotilaallisiin 
sovelluksiin valjastettu kehittynyt  
teknologia mahdollistaa päättäväiselle 
vastustajalle kyvyn vaikuttaa halua-
miinsa kohteisiin nopeasti, kaukaa 
ja tarkasti. Aseiden ja sensoreiden 
suorituskykyjen takia nykyaikaisella 
taistelukentällä on entistä vaikeampaa 
suojautua vastustajan tiedustelulta ja 
vaikuttamiselta. Sotatoimet merellä 
ovat aina olleet rajuja, nyt niiden tempo 
ja ulottuvuus kasvavat entisestään. 

Muutoksista huolimatta Suomen 
asema Itämeren pohjukassa ei ole 
muuttunut. Suomi on edelleen täysin 
riippuvainen meriyhteyksistään niin 
normaali- kuin poikkeusoloissakin. 
Merisodan pysyvä perusta, pyrkimys 

Meripuolustuksen operatiivinen konsepti 2025 
(MERIOK 2025) allekirjoitettiin keväällä 2012. Konsepti 

kuvaa tahtotilan ja suunnan, johon Merivoimia 
kehitetään. Se on merivoimien komentajan väline 

viestiä Merivoimien toiminnan kehittämisen 
suuntalinjoista muun muassa poliittisen tason 

päätöksentekijöille tai Puolustusvoimien henkilöstölle. 
Konsepti ei siis sellaisenaan ole Merivoimien 

uudistettu taistelutapa.



Kylkirauta 3/2013 6

artikkelit

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

merenhallintaan ja vastustajan me-
renkäytön kiistämiseen säilynevät  
kaikkien maiden merivoimien läh-
tökohtina. Itsenäisen rantavaltion on 
kyettävä valvomaan ja turvaamaan 
alueellinen koskemattomuutensa, suo-
jaamaan meriyhteytensä ja torjumaan 
vastustajan merelliset hyökkäykset. 

Suomen merelliset 
suorituskyvyt muutoksessa

Useat Merivoimien asejärjestelmät 
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Sel-
laisia ovat esimerkiksi 100 mm:n kiin-
teät tornikanuunapatterit, 130 mm:n 
vedettävät rannikkotykistöpatteristot, 
Kuha-luokan raivaajat ja miinalaiva 
Pohjanmaa. Näitä suorituskykyjä tai 
yksiköitä ei kyetä taloudellisista syistä 
korvaamaan. Operaatioalueella kasva-
vaa tyhjyyttä on kyettävä hallitsemaan 
taktiikan ja tekniikan keinoin. 

Merivoimille ei ole lähivuosina 
tulossa uusia suorituskykyjä Katan-

pää-luokan miinanetsijöitä lukuun ot-
tamatta. Rannikkojoukkojen liikkuvuus 
toki paranee uuden Jurmo-luokkaa suu-
remman MERA-veneen käyttöönoton 
myötä, mutta kehitettävää jää edelleen. 
Suurimpana haasteena on siirrettävän 
epäsuoran tulen vähyys saaristovyö-
hykkeellä ja maalinosoituskyky. Kyky 
suojata oma toiminta, tilannekuvajär-
jestelmä ja johtamisyhteydet muodos-
tuu entistä tärkeämmäksi.

Tulevaisuuden  
vaatimukset taistelutavalle

Taistelutilan muutostekijät edellyttä-
vät meripuolustukselta ja Merivoimilta 
kykyä kiistää vastustajan vahvuuksia 
mahdollisimman tehokkaasti ja vaikut-
taa sen suorituskykyihin entistä ulom-
pana. Kyky pitkäaikaiseen läsnäoloon 
avomerellä lähes kaikissa kriisin vai-
heissa meriyhteyksien ja maalinosoi-
tuksen varmistamiseksi korostuu. Se 
edellyttää kaikissa tilanteissa oman 

tukialueemme eli saariston hallintaa, 
kattavaa ja taistelunkestävää tilanne-
kuvajärjestelmää sekä varmennettuja 
johtamisyhteyksiä. Huollon on palvel-
tava kaikkia merioperaatioita sekä yhä 
teknisemmin varustettuja ja liikkuvam-
pia joukkoja. 

Merivoimien operatiivisiin joukkoi-
hin pitää lukea lähes kaikki liikkuvat 
ja siirrettävät yksiköt. Niillä luodaan 
puolustuksen painopiste ja niiden käy-
töllä ratkaistaan taistelu. Merivoimien 
alueelliset joukot toimivat määrätyillä 
alueilla, ja ne keskittyvät alueellisen 
koskemattomuuden turvaamisen lisäksi 
valvonta-, suojaus- ja erikoisjoukkojen 
torjuntatehtäviin. Alueellisilla joukoil-
la luodaan merioperaatioiden perusta. 
Merivoimissa ei ole toistaiseksi suun-
niteltu käytettävän paikallisjoukkoja, 
mutta niiden tehtäviin voisi kuulua 
kohteiden vartiointi ja suojaaminen, 
aluevalvonta ja aluepartiointi sekä 
aluevastuussa olevan johtoportaan 
määrittämät taistelutehtävät, kuten 
linnakesaarien pitäminen.

Merivoimien sukeltajat koulutetaan Upinniemessä.
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Taistelutavan kehityksen 
merkit ja edellytykset

Merivoimien taistelutavan muutos 
näkyy parhaiten voimakkaana jouk-
kojen ja vaikutuksen painopisteyttä-
misenä ja liikkuvuuden lisääntymisenä. 
Omaa taistelutilaa hallitaan alueellisten 
rannikkojoukkojen käytöllä, kaikkien 
yksiköiden toteuttamalla valvonnalla ja 
operatiivisten joukkojen tulenkäytöl-
lä havaittuihin vastustajan kohteisiin. 
Saaristossa säilytetään oma toiminta-
vapaus, mikä mahdollistaa painopis-
teen muodostamisen ja yllätykselliset 
merioperaatiot ja iskut. Painopiste 
muodostetaan joukkojen tai vaiku-
tuksen keskittämisellä. Se edellyttää 
toisaalta joukoilta hyvää liikkuvuutta 
ja johdettavuutta sekä kykyä suojata ja 
salata oma toiminta. Lisäksi se edellyt-
tää johtoportailta kykyä johtaa nopeita 
ja liikkuvia sotatoimia tehokkaasti ja 
taistelunkestävästi.

Joukot ryhmitetään ja niitä käy-
tetään hajautetusti, mutta tarvittaessa 
niiden vaikutus keskitetään ajallisesti 
tai paikallisesti. Vastustajan sotatoi-
mien ennakoidun korkean tempon ja 

nopeasti muuttuvien maalitilanteiden 
johdosta tulenkäytön johtaminen on 
muodostettava viiveettömäksi enna-
koimalla tulenkäyttötilanteet, delegoi-
malla toimivaltuudet riittävän alas ja 
vakioimalla tulenkäytön johtaminen. 

Aktiivisella ja yllätyksellisellä toi-
minnalla kiistetään vastustajalta kyky 
toteuttaa operaationsa suunnitelmalli-
sesti eli rikotaan sen taistelujärjestys. 
Vastustajalta kiistetään vapaa meren-
käyttö kaukana omien aluevesirajo-
jemme ulkopuolella ja sen sotavoimaa 
kulutetaan toistuvin iskuin. Keskeiset 
operaatiot toteutetaan aloitteellisina 
merioperaatioina, joita suojataan ja 
tuetaan uhkaa ja tilannetta vastaavasti 
ja joita johdetaan koordinoidusti yhden 
komentajan johdossa.

Merivoimat ei taistele erillään 
muusta puolustusjärjestelmästä. Käy-
tännössä kaikki merkittävimmät sota-
toimet toteutetaan Puolustusvoimien 
yhteisten suorituskykyjen tukemana 
tai yhteistoiminnassa muiden puolus-
tushaarojen kanssa. Mahdollinen mai-
hinnousun torjunta on Merivoimien 
ratkaisutaistelu, ja se pitäisi toteuttaa 
puolustusvoimain komentajan johta-

mana yhteisoperaationa, jossa muut 
puolustushaarat keskittyvät tukemaan 
tuettavaa merivoimien komentajaa.

Toiminnan perustana  
hyvä tilannekuva

Tilannekuva on kaiken toiminnan 
perustana, ja sen tulee mahdollistaa 
muiden osa-alueiden menestys. Nor-
maalioloissa tilannekuvan rungon 
muodostaa Merivoimien kiinteä val-
vontajärjestelmä, jota täydentävät 
Merivoimien liikkuvien yksiköiden 
valvonta, muiden merellisten toimi-
joiden valvonta sekä kansainvälinen 
valvontayhteistyö. Joukkojen perus-
tamisen jälkeen tilannekuvaa täy-
dennetään perustettavien joukkojen 
suorituskyvyillä. 

Mervoimien tilannekuvajärjestel-
mää tulee suojata ja mahdollisuuksien 
mukaan varmentaa siten, että aiheutu-
vista tappioista huolimatta tulenkäyt-
tö voidaan ulottaa painopistesuuntiin. 
Joukkojen määrän väheneminen pa-
kottaa käyttämään nopeasti siirrettäviä 
joukkoja ja sensoreita, sillä jokaisel-
le ”kivelle” ei enää riitä omaa meri-
valvontaryhmää. 

Miinalaiva Uusimaan peräaaltoja avomerellä Turun edustalla.
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Saariston käyttö oman toiminnan 
suojaamisen tukialueena edellyttää 
tilannekuvaa myös saariston sisäl-
tä. Erityisen kriittisiksi muodostuvat 
väyläkapeikot, joiden hyökkäyksellistä 
miinoittamista ilmasta tai veden alta ei 
voida sulkea pois. Erikoisjoukkojen ai-
heuttamaa uhkaa vastaan tulee vaikut-
taa saariston herruudella eli kiistämällä 
vastustajan toiminta ja mahdollista-
malla oma toiminta vapaus. Vastustaja 
tuskin käyttää erikoisjoukkojaan epä-
taloudellisesti, vaan se keskittää ne 
alueille, joilla on tarkoitus päästä ha-
luttuun vaikutukseen. Edellisen perus-
teella oma saaristovalvontamme tulisi 
keskittää alueille, joille ei saa päästää 
esimerkiksi maalinosoitukseen kykene-
viä vastustajan erikoisjoukkoja.

 Johtaminen  
menestyksen edellytyksenä

Johtamisen tulee mahdollistaa jouk-
kojen itsenäinen ja aloitteellinen toi-
mintatapa, jolloin meripuolustuksen 
kokonaisuus kykenee vastaamaan 
nopeasti uusiin ja muuttuviin tilantei-
siin. Tällaista johtamistapaa kutsutaan 
tehtävätaktiikaksi. Tehtävätaktiikan  

onnistunut käyttöönotto edellyttää 
omien joukkojen ja vastustajan tunte-
mista, tilanteiden ennakointia ja katta-
vaa sotapelaamista. 

Komentajan taisteluajatuksen ja 
tahdon tulee välittyä alaisille niin 
hyvin, että osataan ja uskalletaan 
hyödyntää taistelun aikana avautuvat 
mahdollisuudet, mutta toisaalta myös 
siten, että vältytään virheiltä, joilla 
voi olla jopa strategisia vaikutuksia. 
Edulliset maalitilanteet on kyettävä 
ennakoimaan ja tunnistamaan kaikil-
la johtamistasoilla, jotta komentajan 
taisteluajatuksen mukaisiin tavoitteisiin 
päästään nopeissakin tilanteissa. 

Merivoimille käsketyistä tehtävistä 
voidaan johtaa erillisiä merioperaatioi-
ta, kuten yksittäisen merikuljetuksen 
suojaus tai aluemeren miinoittaminen. 
Merioperaatioita, kuten kaikkia ope-
raatioita, tulee tarkastella projekteina, 
joilla on johtaja, resurssit, tehtävä sekä 
alku ja päätös. Tulevissa merioperaa-
tioissa operatiivisille joukoille tulee 
muodostaa kyky lyödä vastustaja rää-
tälöidyllä kokoonpanolla. 

Esimerkkinä räätälöidystä ko-
koonpanosta voisi olla rannikkojää-
käriyksikön rungolle muodostettu 

rannikkoiskuosasto. Osaston johtajal-
le voitaisiin alistaa tehtävällä projek-
tin edellyttämät vahvennukset, joihin 
kuuluisi esimerkiksi meritiedustelu-, 
ilmatorjuntaohjus-, pioneeri- ja kulje-
tusyksiköitä. Tällaista rannikkoisku-
osastoa voitaisiin käyttää esimerkiksi 
erikoisjoukkojen torjuntaan ja miinan-
lastauksen suojaamiseen. Tarvittaessa 
rannikkoiskuosastolla muodostettaisiin 
rannikkojoukkojen painopiste. Laivas-
totaktiikka 2012  -opas on vakiinnut-
tanut samantyyppisiä tehtäviä varten 
laivastoyksiköistä muodostetut pinta-
iskuosastot, jotka yleisemmin tunne-
taan nimellä Surface Action Group 
(SAG).

Lyhyellä aikaviiveellä toteutetut 
johtosuhteiden ja tehtävien muutokset 
edellyttävät selkeästi määrättyä tehtä-
vätaksonomiaa ja käskytysnormistoa. 
Merivoimien on käynnissä olevan 
operatiivisen suunnittelukierroksen 
yhteydessä määritettävä, mitä millä-
kin käskysanalla tarkoitetaan ja missä 
”johtamistuotteessa” eli käskyssä tai 
tilanneilmoituksessa alainen voi olet-
taa saavansa seuraavan tehtävänsä. 
Saman johtamisen periaatteen pitää 
koskea kaikkia Merivoimien joukkoja.  

Hamina-luokan ohjusveneitä ovat Hamina, Tornio, Hanko ja Pori. Komposiittirakenteisia aluksia käyte-
tään meriliikenteen suojaamiseen ja pintatorjuntaan. Kuvassa ohjusvene Tornio.
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Toistaiseksi pitää kuitenkin kunnioit-
taa olemassa olevia periaatteita ja 
muistaa, että esimerkiksi Maavoimien 
kouluttamille reserviläisperusteisille 
ilmapuolustusjoukoille ei pidä antaa 
laivastoyksiköiden haluttuun vaikutuk-
sen perustuvia tehtäviä vaan selkeitä 
ilmapuolustustehtäviä.

Kaikkia suorituskykyjä ja välineitä 
tulee käyttää tehokkaasti, aloitteellises-
ti ja kekseliäästi. Alajohtoportaiden ja 
joukkojen aloitteellista toimintaa on 
uskallettava tukea ja vahvistaa johta-
misen keinoin.

 Vaikuttaminen  
suorituskyvyn ytimessä

Merivoimien vaikuttaminen perustuu 
nyt ja tulevaisuudessa meritorjunta-
ohjusten käyttöön ja toimintakuntoisiin 
merimiinoitteisiin. Kyky laskea mii-
noitteita ja ampua meritorjuntaohjuksia 
valittuihin maaleihin toimii pidäkkee-
nä, jolla välillisesti suojataan muiden 
Merivoimien tehtävien ohella merilii-
kenne Suomeen. Merisodan keskeisin 
taistelu käydään merenherruudesta. 
Merivoimille käsketyt tehtävät ovat 
täytettävissä niin kauan kuin Suomella 

on tosiasiallinen kyky kiistää vastusta-
jan merenherruus Suomenlahdella ja 
Pohjois-Itämerellä. Tämä edellyttää 
pitkäkestoista läsnäoloa ja tilanne-
kuvan muodostamista Etelä-Itämereltä 
alkaen ja tarvittaessa kauaskantoista 
ohjustulenkäyttöä. 

Mahdolliset maihinnousut ja 
meri koukkaukset torjutaan kaikkien 
Merivoimien joukkojen kokonais-
tulenkäytöllä, jota tuetaan muiden 
puolustushaarojen suorituskyvyillä.  
Keskeisenä elementtinä merikoukkauk-
sen torjunnassa on saaristoon laskettu-
jen miinoitteiden ja rannikko-ohjusten 
yhdistetty vaikutus. Ennakkoluulotto-
malla alueellisten rannikkojoukkojen 
käytöllä voidaan suojata saariston 
perusinfrastruktuuri, mikä mahdol-
listaa operatiivisten joukkojen ryh-
mitysmuutokset ja hyökkäykset sekä 
estää hyökkääjän toimintavapauden. 
Pienemmillä rannikkoiskuosastoilla 
torjutaan erikoisjoukkouhkaa ja muo-
dostetaan valvonnan ja tulenkäytön 
painopisteitä. Tarvittaessa hyökätään 
rannikko- ja laivastojoukkojen kootul-
la iskulla vastustajan heikkouksiin ja 
saavutetaan vähintään taktisen tason 
menestys. 

Vaikuttamisessa itsessään tulee 
pyrkiä taktisen menestyksen lisäksi 
myös operatiiviseen menestykseen, 
jossa vastustajan taistelujärjestys  
rikotaan ja sen vahvuuksia kyetään 
tuhoamaan tavoitteellisesti pelkän ku-
luttamisen sijaan. Merioperaatioissa on 
siten kyettävä myös hyökkäyksellisiin 
operaatioihin ja menestyksen hyödyn-
tämiseen. Tämä edellyttää, että Meri-
voimilla on jatkossakin nykyaikaisia, 
ulottuvia ja vaikeasti torjuttavia asejär-
jestelmiä käytössään. 

Kehittyneiden asejärjestelmien 
mahdollisimman tehokas käyttö edel-
lyttää sitä, että vaikuttamisen kokonai-
suus huomioidaan laajasti. Johtamisen, 
tilannekuvan, maalinosoituksen, johta-
misjärjestelmien ja tuliyksiköiden on 
muodostettava yksi suuri ja toimiva 
kokonaisuus, joka ulottuu yli puolus-
tushaararajojen. 

Tukitoimet takaavat 
kokonaisuuden toimivuuden

Tukitoimista miinantorjunta muo-
dostaa Merivoimien päätehtävän 
kannalta tärkeän elementin. Yksittäis-
tenkin miinojen käytöllä vihollinen voi  

Uisko on nopea kuljetusvene, jonka kuljetuskyky on 25 henkilöä.
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aiheuttaa merkittävää haittaa kauppa-
meriliikenteelle ja jopa estää opera-
tiivisten joukkojemme oikea-aikaiset 
painopisteen muutokset. Rauhan aikana 
tehty pohjankartoitustyö on kriisin-
aikaisen miinatorjunnan perusta.

Huollon painopiste muodoste-
taan kohdistamalla meripuolustuksen 
joukoille materiaalia etupainoisesti 
toimintasuunnittain ja sijoittamalla 
huoltoyksiköitä painopistesuunnan 
merioperaatioiden tueksi. Materiaalia 
pitää sijoittaa myös huoltoaluksille, jotta 
operatiivisten joukkojemme huolto on-
nistuu varmasti, ja jotta huoltoyksiköt 
kykenevät tukemaan liikkuvia operaati-
oita ja joukkojaan merellä ja saaristossa.

Johtamisjärjestelmät ja johtamis-
yhteydet rakennetaan ja ylläpidetään 
rauhan aikana siten, että ne palvelevat 
uutta, entistä liikkuvampaa ja aktiivi-
sempaa taistelutapaa. Kriisin aikana 
ne pitää suojata ja varautua täydentä-
mään. Radioiden ja tutkien aktiivinen 
ja oikeaoppinen käyttö on edellytys 
nykyaikaisille liikkuville operaatioille. 
Sähkömagneettisen spektrin hallinnan 
ja häirinnältä suojautumisen pitää siten 
olla osa jokaisen joukon osaamista.

Merivoimat etulinjassa

Taistelutavan muutos on välttämät-
tömyys, mutta muutos on toteutetta-
va suunnitelmallisesti ja muutokseen 
kuluva pitkä aika hyväksyen. Meri-
voimissa taistelutavan muutoksen on 
oltava ylhäältä alas -prosessi, jotta  
kokonaisuus kyetään ylläpitämään 
eheänä ja muiden puolustushaarojen 
suorituskyvyt ja niiden kehittäminen 
kyetään synkronoimaan osaksi koko-
naisuutta. 

Muutoksen toteuttaminen edel-
lyttää tutkimusta, ohjesääntöjä, kou-
lutusta ja tavoitteellista harjoittelua 
kaikilla tasoilla. Merivoimien on jat-
kossakin oltava toimiva kokonaisuus, 
sillä pelkkä keihäänkärki ei riitä eikä 
päällekkäisyyksiin ole varaa. Esimer-
kiksi oppilastöinä tehtävä tutkimus 
pitää ottaa entistä enemmän Meri-
voimien esikunnan johtoon ja annet-
tujen tutkimustehtävien pitää kattaa 
suoritus kyvyn rakentamiseen liittyvät 
osa-alueet oppiaineista ja opiskelijan 
mieltymyksistä riippumatta. Johta-
minen on luonnollisesti kriittinen osa 
muutosta. Kansainvälisiä kokemuksia 

on uskallettava hyödyntää uuden taiste-
lutavan rakentamisessa niin laivasto- ja 
rannikkojoukoissa kuin johtoportais-
sakin.

Merivoimat on etulinjassa jo rauhan 
aikana ja tärkeimmät Merivoimien 
operatiiviset suorituskyvyt ovat pie-
nellä viiveellä käytössä. Nykyaikaisen 
sodan käynnin vaatimukset edellyttävät 
kaikilta Merivoimien joukoilta, erityi-
sesti operatiivisilta joukoilta, korkeaa 
valmiutta ja ammattitaitoa. Korkeassa 
valmiudessa olevan kaaderihenkilöstön 
lisäksi meripuolustuksen kokonaisuus 
tarvitsee myös reserviläisiä. Merivoi-
mien on varmistettava, että tulevat 
reserviläiset pääsevät jo ennen varus-
miesaikaansa valitsemaan omien vah-
vuusalueidensa mukaiset erikoisalansa, 
sillä hyvin koulutetut ja motivoituneet 
reserviläiset säilyvät edelleenkin vah-
vuutenamme.

Merivoimat vaikuttaa merelle –  
entistä enemmän mereltä ja saaristosta.

Kirjoittaja toimii Maanpuolustus
korkeakoulun Taktiikan laitoksessa 
merisotaopin pääopettajana. 

Rannikkojääkäri meripuolustusharjoituksessa kesäkuussa 2012.
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Miinalaiva Pohjanmaa 
Suomen paras sotalaiva 1979–2013

Miinalaiva Pohjanmaa on yksi sodan jälkeisen ajan 
merkittävimpiä sotalaivojamme. Se on 34 vuoden 

aikana osoittanut, että sotalaivat ovat monikäyttöisiä 
ja niitä voidaan hyödyntää joustavasti eri tehtävissä. 
Lisäksi miinalaiva Pohjanmaa on monella tavalla ollut 

uraa uurtavassa asemassa Merivoimissamme. 
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Miinalaiva Pohjanmaalla on 
kaikkiaan palvellut noin 300 
kantahenkilökuntaan kuulu-

vaa ja noin 3 000 varusmiestä. Se on 
elinkaarensa aikana kulkenut matkas-
sa mitattuna noin 28 kertaa maapallon 
ympäri ja vieraillut yli 30 valtiossa ja yli 
sadassa eri satamassa. Alus on operoinut 
Itämerellä, Pohjanmerellä, Pohjois- ja 
Etelä-Atlantilla, Jäämerellä, Karibian-
merellä, Välimerellä, Mustallamerellä, 
Punaisellamerellä, Intian valtamerellä ja 
Arabianmerellä.

Miinalaiva Pohjanmaa on toden-
näköisesti kansalaisten keskuudessa tun-
netuin sotalaivamme. Alus on palvellut 
merkittävästi pidempään kuin esimerkik-
si aikaisemmat koululaivamme fregatti 
Suomen Joutsen, fregatti Matti Kurki 
tai vaikkapa panssarilaiva Väinämöinen. 

Aluksen merkityksestä ja sillä vallit-
sevasta ainutlaatuisesta hengestä kerto-
vat myös aluksen laivakellosta kastetut 
kaksi lasta, aluksella pidetyt kahdet häät 
ja kymmenet rippikoulut. Alukselta on 
myös saateltu edesmenneitä merisotilaita 
viimeiselle matkalleen. Onpa alus saanut 
kansallisen meriturvallisuuspalkinnon, 
ja aluksella palvelemisesta on tehty  
televisiosarjakin. Miinalaiva Pohjanmaa 
on ollut haluttu ja pidetty palveluspaikka 
varusmiesten ja palkatun henkilökunnan 
keskuudessa. 

Suomen turvana 34 vuotta

Miinalaiva Pohjanmaan päätehtävät ovat 
pysyneet vuosien aikana lähes muuttu-
mattomina. Päätehtäviensä lisäksi alus 
on muun muassa pelastanut merihädässä 
olleita ihmisiä, toiminut valtionjohdon 
valtiovierailujen lavettina, edustanut 
Suomea ulkomailla ja ollut ikimuis-
toinen palveluspaikka sillä palvelleille 
merisotilaille. 

Miinalaiva Pohjanmaa on 34 vuoden 
ajan osallistunut Suomen alueellisen 
koskemattomuuden valvontaan ja tur-
vaamiseen, ylläpitänyt korkeaa merimii-
noitusvalmiutta, toiminut taisteluosaston 
johtoaluksena ja merivoimien koululai-
vana. Päätehtäviinsä liittyen alus on 
sensoreillaan seurannut eri asevoimien 
toimintaa lähialueellamme. Aluksen vuo-
sittaisia telakointeja, huoltoja, henkilös-
tön lomia ja vapaita sekä osallistumista 
eri harjoituksiin ovat aina ensisijaisesti 
ohjanneet edellä mainitut tehtävät ja 
niiden valmiusvaatimukset. Aluspalve-

luksen haastavuutta lisää se, että ope-
ratiivisten tehtävien lisäksi aluksella on 
samanaikaisesti koulutettu varusmiehiä 
sodan ajan joukkoon ja tehtäviin. 

Miinalaiva Pohjanmaa on toiminut 
Suomen turvaksi omalla rannikollamme, 
Itämerellä ja jopa kaukana Intian valta-
merellä. Alus on kirjaimellisesti ”ollut 
valtakunnan uloin sensori” ja osoittanut 
useasti sotalaivojen kyvyn tuottaa tilan-
netietoisuutta. 

Osallistuminen Suomen alueellisen 
koskemattomuuden valvontaan ja tur-
vaamiseen sekä korkean merimiinoi-
tusvalmiuden ylläpitäminen ovat olleet 
aluksen päätehtäviä. Niiden edellyttämi-
en velvoitteiden toteutuminen on vaatinut 
jatkuvaa harjoittelua ja korkeaa teknistä 
valmiutta. Alus onkin vuosikymmenten 
aikana osoittautunut luotettavaksi. Ei voi 
kuin hämmästellä, miten 1970-luvulla 
tehdyt tilaratkaisut ja käytettävyys ovat 
edelleen toimivia.  

Vaikka operatiiviset tehtävät ja kou-
lutustehtävät ovat olleet etusijalla, on 
miinalaiva Pohjanmaa ollut monella 
tapaa lähellä kansalaisia. Alukseen ovat 
eri satamissa tutustuneet kymmenet  
tuhannet kansalaiset. Yksi merkittävä osa 
”ruohonjuuritason maanpuolustustyötä” 
ovat olleet vuosittaiset kummikaupunki-
vierailut Vaasaan. Vaasan kaupungin 
vaakuna on 34 vuoden ajan ollut kun-
niapaikalla aluksen keulassa ja messeis-
sä. Aluksen henkilöstö on ulkomaan 

satamakäyntien aikana aina edustanut 
myös kummikaupunkiaan. Sotalaivojen 
ja kummikaupunkien yhteistyö on hyvä 
esimerkki siitä, miten Puolustusvoimat 
on lähellä kansalaisia. 

Merellinen kriisinhallinta 
pienentää kuluttajan 

kauppalaskua

Miinalaiva Pohjanmaa on viimeisen 
kymmenen vuoden ajan ylläpitänyt val-
miutta kansainvälisiin kriisinhallinta-
operaatioihin. Vuonna 2011 se osallistui 
ensimmäisenä aluksenamme kriisinhal-
lintaan toimiessaan Euroopan unionin 
taisteluosasto 465:ssä noin kolmen kuu-
kauden ajan. Aluksen päätehtävänä oli 
kauppamerenkulun suojaaminen meri-
rosvoudelta. Atalanta-operaatioon osal-
listumisen merkittävyyttä lisäsi se, että 
rannikkosodankäyntiin ja omiin arktisiin 
olosuhteisiin erikoistuneista merivoimis-
ta lähdettiin suojaamaan meriliikennettä 
kauas Intian valtamerelle. 

Meriliikenteen ja logistiikan häiriöil-
lä on välittömiä vaikutuksia tuotteiden 
hintoihin. Miinalaiva Pohjanmaan osal-
listuminen meriliikenteen suojaamiseen 
Intian valtamerellä paransi meriliikenteen 
turvallisuutta. Onkin perusteltua todeta, 
että Atalanta-operaatio on alentanut 
tuotteiden hintoja kaikkialla Euroopas-
sa. Muista kriisinhallintaoperaatioista  
vastaavan suoraan kuluttajiin vaikuttavaa 

Miinalaiva Pohjanmaa Yhdysvaltojen johtamassa BALTOPS13-
merisotaharjoituksessa Itämerellä kesäkuussa 2013. Pohjanmaa 
harjoittelee merellä tapahtuvia täydennyksiä hollantilaisen fregatti 
Evertsenin kanssa. Kadettikersantti Tom Laurell ohjailemassa alusta 
ja oikealla kirjoittaja. 
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hyödyn tunnistaminen on vaikeampaa. 
Atalanta-operaatiossa merellinen 

kriisinhallinta osoitti joustavuutensa ja 
kustannustehokkuutensa. Aluksen osal-
listuminen kriisinhallintaan ei edellytä 
esimerkiksi tukikohdan vuokraamista 
ja perustamista tai mittavaa materiaalin 
kuljettamista toimialueelle. On itsestään 
selvää, että yksittäiset sotalaivat eivät 
ole toiminta-alueella useita vuosia vaan 
ainoastaan muutamia kuukausia. Tällä 
tavalla ei sidota omia joukkoja vuosiksi 
yksittäisiin operaatioihin. Lisäksi operaa-
tion purkaminen on yhtä yksinkertaista 
kuin sen aloittaminenkin, sillä mittavaa 
tukikohdan purkuakaan ei tarvita. 

Miinalaiva Pohjanmaa 
koululaivana 

Miinalaiva Pohjanmaa on toteuttanut 
31 koulutuspurjehdusta Itämeren ulko-
puolella. Lähes kaikki palveluksessa 
olevat meriupseerit ovat jossain uransa 
vaiheessa palvelleet aluksella. Miinalaiva 
Pohjanmaata voidaankin Merisotakoulun 
lisäksi kutsua merisotilaiden henkiseksi 
kodiksi. Aluksella meriupseereille on 
koulutettu asejärjestelmiä, avomerenkul-
kua, johtamista ja toimintaa laiva-luokan 
aluksella merellä. 

Koulutuspurjehduksia ei kutsu-
ta harjoituksiksi, koska ne tapahtuvat 
todellisissa olosuhteissa merellä, eikä 
niiden keskeyttäminen ole esimerkiksi 
maalla tapahtuvien harjoitusten tapaan 
mahdollista. Koulutuspurjehduksilla 
koulutukseen yhdistyy toiminta todel-
lisissa olosuhteissa ja toimintaympäris-

tössä. Purjehdusten reitit ovat ajoittain 
sivunneet epävakaita alueita, mikä on 
vaikuttanut aluksen valmiuteen poikke-
avien tilanteiden varalta. Koulutuspur-
jehduksilla merisotilaat ovat totutelleet 
pitkäkestoiseen merellä oloon kaukana 
Suomesta. 

Koulutuspurjehduksilla saavutettu 
osaaminen on mahdollistanut muiden 
merivoimien alusten osallistumisen 
kansainvälisiin harjoituksiin ja operaa-
tioihin. Samalla koulutuspurjehdukset 
ovat omalla tavallaan henkisesti yhdistä-
neet merisotilaamme muihin maailman  
merillä operoiviin merisotilaisiin ja lai-
vastotoimintaan. Tavallisestihan aluk-
semme operoivat ainoastaan omalla 
rannikollamme tai Itämeren alueella.

Koulutuspurjehdusten aikana Mii-
nalaiva Pohjanmaa on pelastanut ihmis-
henkiä. Esimerkiksi toukokuussa vuonna 

1981 alus pelasti Gibraltarinsalmessa 
palavan marokkolaisen kauppa-aluksen 
21 hengen miehistön. Lähes samalla  
alueella, vuonna 2006, Pohjanmaa osal-
listui noin 60:n Afrikan rannikolta kohti 
Eurooppaa kumiveneellä lähteneen 
henkilön pelastamiseen. Toukokuus-
sa vuonna 2012 Pohjanmaa osallistui 
kahden suomalaisen pelastamiseen At-
lantilla. Samalla purjehduksella, noin  
600 meripeninkulmaa Bermudalta, pe-
lastettiin pelastuslautalta kaksi tanska-
laista purjehtijaa, jotka seilasivat aluksen 
mukana New Yorkiin Yhdysvaltoihin.

Koulutuspurjehdusten, kansainvälis-
ten harjoitusten tai operaatioiden aikana 
Pohjanmaa on edustanut Suomea ja puo-
lustusvoimiamme. Aluksen toiminnalla 
on osaltaan muodostettu käsitystä kalus-
tostamme ja osaamisestamme. 

Pohjanmaa koeajossa ja laivatykistöammunnoissa vuonna 1979.

Miinalaiva Pohjanmaa BALTOPS13-merisotaharjoituksessa Itämerellä kesäkuussa 2013. Meneillään 
sukellusveneentorjuntaharjoitus yhdessä tanskalaisen fregatti Absalonin  ja hollantilaisen fregatti 
Evertsenin kanssa. Etualalla Hollannin merivoimien sukellusvene Dolfijn periskooppisyvyydessä.  
Horisontissa harjoitukseen kuulumaton Venäjän Itämeren laivaston alus.
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Helsingin saaristossa Merivoimien vuosipäivänä vuonna 2000.

Ensimmäisenä 
monikansallisissa 

harjoituksissa

Miinalaiva Pohjanmaa on monessa yhtey-
dessä ”kirjoittanut historiaa” Merivoi-
missamme. Alus osallistui Yhdysvaltojen 
johtamaan BALTOPS-merisotaharjoituk-
seen Itämerellä jo vuonna 1993, vuotta 
ennen Suomen liittymistä Naton rauhan-
kumppanuusohjelmaan. Aluksen osal-
listuminen Naton Jaguar-harjoitukseen 
vuonna 1995 oli puolestaan ensimmäi-
nen kerta, kun Suomi osallistui joukoilla 
Nato-johtoiseen sotaharjoitukseen. Sen 
jälkeen alus on lähes vuosittain toimi-
nut osana monikansallista taisteluosastoa 
eri harjoituksissa, kuten monet muutkin 
Meri voimien alukset. 

Kansainvälisillä harjoituksilla on 
suuri merkitys suorituskyvyn kehittä-
misessä. Ne tarjoavat ainutlaatuisen 
mahdollisuuden osaamisemme ja mate-
riaalisen valmiutemme vertaamiseen 
toisten valtioiden merivoimiin. Yksi 
tärkeä virstanpylväs saavutettiin vuonna 
2006, kun miinalaiva Pohjanmaa osallis-
tui ensimmäisenä sota-aluksena maail-
massa Naton rauhankumppanuusmaille 
suunnattuun OCC-suorituskyvynmitta-
ukseen ja saavutti arvosanan ”mission 
capable”. Miinalaiva Pohjanmaa oli 

ensimmäinen alus maailmassa, joka  
toteutti rauhankumppanuusmaille koh-
distetun OCC-arvioinnin.  

Pärjäämmekö ilman 
miinalaiva Pohjanmaata?

Otsikon kysymykseen on haastavaa antaa 
kaiken kattavaa vastausta. Nykyisessä 
turvallisuustilanteessa voidaan perus-
tellusti todeta, että varmasti pärjäämme. 
Elämmehän monella tavalla mitattu-
na ”rauhallisinta aikaa ihmiskunnan 
histo riassa”. Toisaalta miinalaiva Poh-
janmaasta luopuminen jättää joissain 
asioissa suuren aukon Merivoimien suo-
ristuskykyyn. Merivoimien avaintehtävät 
jaetaan nyt kahden miinalaivan, kolmen 
miinalautan ja kahdeksan ohjusveneen 
kesken. 

Miinalaiva Pohjanmaa oli ainoa kai-
kille maailman merialueille ja olosuhtei-
siin soveltuva alus, olipa sitten kyseessä 
kauppameriliikenteemme suojaaminen 
vaativissa olosuhteissa Itämerellä, osal-
listuminen kansainväliseen kriisinhal-
lintaan tai toimiminen koululaivana. 
Miinalaiva Pohjanmaasta luopumisen 
myötä merivoimilla ei ole koululaivaksi 
suunniteltua alusta, joka soveltuisi käy-
tettäväksi kaikilla maailman merialueilla. 
Pohjanmaan jäädessä ”reserviin” Meri-

voimilta poistuu noin 150 kiskometriä 
merimiinoituskapasiteettia, joka edustaa 
useita kymmeniä prosentteja merimiinoi-
tuskyvystämme.  

Miinalaiva Pohjanmaan henkilöstölle 
on useiden kymmenien vuosien aikana 
kehittynyt Merivoimien keskuudessa 
ainutkertaista kokemusta ja osaamista 
pitkäkestoisesta merellä olosta kaukana 
Suomesta. Vastaavaa osaamista ei Meri-
voimissamme ole muilla aluksilla, sillä 
aluksemme operoivat tavallisesti vain 
Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä. 

Vaikka miinalaiva Pohjanmaan 
palvelus päättyy, ei aluksen ”viimeistä 
lepoa ole vielä painettu”. Sodanjälkei-
sen ajan merkittävimmästä sotalaivasta 
riittää muistoja, tarinoita ja saavutuksia 
kerrottavaksi jatkossakin. Tuntuu haas-
tavalta nimetä alusta, josta luopuminen 
olisi miinalaiva Pohjanmaan kaltainen  
tapahtuma. Miinalaiva Pohjanmaa on 
varmasti ansainnut arvokkaan luopu-
misen. 

Mika Raunu
Komentajakapteeni
Miinalaiva Pohjanmaan XV 
päällikkö 
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Pitkän tähtäyksen suunnittelusta 
strategiseen suunnitteluun

Teksti: Jussi Ylimartimo
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Vuosituhannen vaihteessa 
Puolustusvoimien ja puo-
lustushallinnon strategisessa 

johtamisessa ja suunnittelussa tapahtui 
merkittäviä muutoksia. Puolustusneu-
vosto ja sen sihteeristö lakkautettiin ja 
strategisen suunnittelun sektori perus-
tettiin Pääesikuntaan. Pitkän tähtäyk-
sen suunnittelujärjestelmä muutettiin 
Puolustusvoimien kehittämisohjelma-
kokonaisuudeksi. 

Artikkelissa kuvataan tehtyjä 
muutoksia sekä pohditaan strategisen 
johtamisen ilmentymistä Puolustusvoi-
missa. Tekstissä on lainauksia artikkelin  
perustana olevan tutkimuksen tutki-
mushaastatteluista.

Strategisen  
johtamisen käsite

Käsitteet strateginen johtaminen ja 
strategia näyttävät pysyvän pinnalla 
nykypäivän johtamissanastossa, eikä 
niiden hohto näytä himmenevän. Erään 
arvion mukaan englanninkielisen kir-
jallisuuden maailmassa ilmestyy vuo-
sittain yli kymmenentuhatta itsenäistä 
teosta, joiden otsikossa esiintyy sana 
strategy. Yhden vuoden tuotantoon 
sisältyy siis enemmän strategiatarinaa 
kuin kukaan voi omaksua elämänsä 
aikana. Lisäksi yksittäiset organisaatiot 
tuottavat mitä erilaisinta strategiakirjal-
lisuutta. Loppujen lopuksi strategiselle 
johtamiselle on niin monta määritelmää 
kuin on määrittelijöitäkin. 

Puolustusvoimissakaan strategisel-
le johtamiselle ei ole virallista määrit-
telyä, mutta Puolustusvoimia on aina 
johdettu strategisesti:  ”Mannerheimin 
päätös jatkosodan hyökkäysvaiheen 
 pysäyttämisestä on yksi erinomainen 
esimerkki strategisesta päätöksente-
osta. En siis varsinaisesti osaa sanoa, 
mistä oppi olisi [Puolustusvoimiin] 
tullut. Ennemminkin mielestäni on 
kyse siitä, että riittävän kokeneet johta-
jat ovat oppineet määrittämään selkeän 
päämäärän, kyenneet hahmottamaan, 
miten päämäärään on mahdollista 
edetä, ja osanneet viestittää organisaati-
olleen, miten on toimittava, jotta suunta 
olisi koko ajan kohti päämäärää.” 

Strategisen johtamisen kannalta 
 sotilasjohtamisella ja liikkeenjohdol-
la on mielenkiintoinen yhteys. Toisen 
maailmansodan aikana asevoimien 
käytössä olleet tilastolliset mene-

telmät levisivät liike-elämään myös 
Suomessa,  jolloin yrityksissä otettiin 
käyttöön sotilasperäisiä käsitteitä, kuten 
stra tegia, valtaus ja etulinja. Pitkän  
aikavälin suunnittelun sijaan liike- 
elämään 1960-luvulta alkaen levisi 
käsite strateginen johtaminen, joka 
käsitti myös strategisen suunnittelun. 

Nyttemmin strategisesta johtami-
sesta on monin paikoin edetty ”strate-
gi seen ajatteluun”, mikä korostanee 
enemmän strategisen johtamisen hen-
kistä ulottuvuutta strategian toteutta-
miseen – strategian jalkauttamiseen 
– nähden. Voidaan myös ajatella, että 
strategian muodostaminen – ajattelu – 
on organisaatioiden ylimmän johdon 
tehtävä, mutta strategian yksityiskoh-
tainen toimeenpano kuuluu esimerkiksi 
keskijohdolle.   

Ilmiön tausta 

Strateginen johtaminen ei ole voinut 
olla täysin uusi ilmiö Puolustusvoi-
missa: ”strategista johtamista on ollut 
[Puolustusvoimissa] aina, mutta sen 
työmuodot ovat vaihdelleet. Minä jäin 
tätä oikein miettimään, että se näkyy 
meillä organisaatioissa, miten nämä 
ylimmän poliittis-sotilaallisen päätök-
senteon mekanismit ovat muotoutuneet. 
Strategisen johtamisen taso – jossa on 
siis poliittista ja sotilaallista päätök-
sentekoa – se oli aikaisemmin hyvin 
selkeästi puolustusneuvoston domain. 
Siellä käytiin dialogia poliittisen 
johdon ja sotilasjohdon välillä ja siellä 

tehtiin pitkän tähtäimen suunnitteluun 
(PTS) johtavaa päätöksentekoa. Osa 
strategisesta päätöksenteosta tapahtui 
puolustusneuvostossa ja osa Puolus-
tusvoimien johdon tasolla.” 

Toisaalta ”olisi tärkeää määritellä, 
mitä strategisella johtamisella tarkoi-
tetaan, koska käsite ei ole itsestään-
selvyys. Esimerkiksi organisaation eri 
tasoilla käsite saattaa saada erilaisia 
ilmiasuja. Puolustushallinnossa erilai-
set käsitteet tulisi integroida yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Muuten uhkana on 
hajaannus strategisessa johtamisessa. 
Strateginen johtaminen ei ole pelkäs-
tään suunnitelmien laatimista, vaan 
nimenomaan johtamista, joka lähtee 
hallinnonalan ylimmästä johdosta.” 

Puolustushallinnon kokonaisuu-
dessa strategista johtamista voidaan 
luonnehtia osin kirjoittamattomaksi 
prosessiksi, jossa puolustusministeri-
ön ja Puolustusvoimien ylin johto neu-
vottelevat strategisista linjauksista ja 
päätöksistä. Päätöksien jatkovalmistelu 
annetaan strategisen suunnittelun tehtä-
väksi. Puolustushallinnon strategisella 
johtamisella yhdistetään hallinnonalan 
strateginen suunnittelu ja virastotasan 
päätöksenteko. 

Useissa tapauksissa Puolustusvoi-
mien strateginen johtaminen mielletään 
strategiseksi päätöksenteoksi ja Puolus-
tusvoimien johtamiseksi strategisella 
(Pääesikunnan) tasolla. Marko Laakso-
nen on väitöskirjassaan vuonna 2009 
luonut selkeyttä strategisen johtamisen 
käsitteelle puolustushallinnossa määrit-
telemällä sen strategisen suunnittelun, 
strategiseen päätöksentekoon vaikut-
tamisen ja strategialla johtamisen eli 
strategian toimeenpanon ja jalkauttami-
sen muodostamaksi kokonaisuudeksi.

Strateginen suunnittelu 
johtamisen välineenä 

Puolustusvoimien strateginen suunnit-
telu on strategisen johtamisen väline, 
jolla tuotetaan perusteet sotilaallisen 
maanpuolustuksen pitkäjänteiselle 
 kehittämiselle. Tavoitteena on valtio-
johdon määrittämien tehtävien vaati-
man suorituskyvyn ylläpitäminen ja 
kehittäminen käyttöön osoitettujen voi-
mavarojen avulla. Puolustusvoimien 
strategisen suunnittelun lähtökohtana 
ovat uhkamallit, operatiivinen suun-
nittelu ja kriisiajan toiminta. Näiden 
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yhteensovittaminen ja tavoitetilan 
suunnittelu on Puolustusvoimien 
 strategisen suunnittelun tehtävä. Strate-
gisella suunnittelulla Pääesikunta ohjaa 
puolustushaarojen kehittämisohjelmien 
sekä puolustushaaroille yhteisten, Pää-
esikunnan vastuulla olevien kehittämis-
ohjelmien laadintaa.

Muuttuvat ajat,  
muuttuvat toimintatavat

Puolustusvoimien materiaalista 
 kehittämistä yritettiin Puolustusvoi-
mien aloittein jäntevöittää ja saada 
poliittisesti hyväksytyksi vuosina 
1955–1968 viiden kehittämisohjelman 
avulla. Ohjelmat kariutuivat poliittisen 
sitoutumisen puutteeseen yksi toisen-
sa jälkeen. Osasyynä 1960-luvulla oli 
myös puolustusmateriaalihankintojen 
kohtaama poliittinen vastustus. Vii-
meiseksi jäänyttä ohjelmaa joudut-
tiin tarkistamaan useita kertoja. Näitä 
kehittämisohjelmia ei pidä rinnastaa 
jäljempänä käsiteltävään Puolustus-
voimien nykyiseen kehittämisohjelma-
kokonaisuuteen.

1970-luvulta alkaen parlamentaa-
risten puolustuskomiteoiden myötä 
Puolustusvoimien kehittäminen sai 
poliittisesti laajapohjaisesti hyväksy-
tyt kehykset. Kaksi ensimmäistä par-
lamentaarista puolustuskomiteaa laati 
kehittämisohjelmia viiden vuoden 
aikajänteelle, mutta kolmannen par-
lamentaarisen puolustuskomitean teh-
tävänanto edellytti pitkän aikavälin  
(15 vuoden) kehitystarkastelua. Vii-
meksi mainitun puolustuskomitean 
sihteeristö teetti Pääesikunnan suun-
nitteluosastossa taustaselvityksiä Puo-
lustusvoimien kehittämisestä pitkällä 
aikavälillä, ja niistä se muokkasi komi-
teanmietintöön soveltuvia kehittämis-
suunnitelmia 15 vuoden aikajänteelle. 
Pitkän tähtäyksen suunnittelujärjes-
telmän (PTS) käyttöönotto Puolus-
tusvoimissa lienee parlamentaaristen 
puolustuskomiteoiden työn seurauk-
sena syntynyt toimintamalli.

Pitkän tähtäyksen suunnittelu ei 
 soveltunut 1990-luvun nopeasti muut-
tuvaan turvallisuusympäristöön, koska 
siinä ei ollut Puolustusvoimien kehit-
tämisessä tarvittavaa ”strategista kette-
ryyttä”, mikä taas johtui PTS:n pitkistä 
suunnittelukausista. Suunnittelujärjes-
telmän muutoksella Puolustusvoimien 

kehittäminen haluttiin saada koko-
naisvaltaisemmaksi, jolloin matriisina 
toimittaessa eri toimijat sitoutetaan 
kehittämisohjelmien toteuttamiseen. 
Näin tarkasteltuna ovat perusteltuja 
myös maininnat pyrkimyksestä jal-
kauttaa suunnitelmat organisaatiossa 
laajempaan käyttöön. 

Puolustusvoimien strategisen suun-
nittelun on nähty olevan kokonaisval-
taisempaa kuin taloussuunnitteluun 
ja materiaalihankintoihin keskittynyt 
pitkän tähtäyksen suunnittelu oli. 
PTS:n taloudellinen perusta väheni 
sitä mukaa, kun aikaa kului suunni-
telman valmistumisesta, ja tavallisesti 
vain ensimmäinen viiden vuoden jakso 
kyettiin suunnittelemaan pitävästi. Kes-
keinen ero pitkän tähtäyksen suunnit-
telussa ja strategisessa suunnittelussa 

on tavoitetilan suunnittelun tarkkuus; 
jälkimmäisessä tavoitetilan suunnitte-
luun käytetään merkittävä työpanos. 

Kehittämisohjelmien satoa 

Nykyisin Puolustusvoimien kehittämis-
ohjelmat ovat olleet myös käytännön 
keino, jolla Puolustusvoimien suunnit-
telua on muutettu matriisiorganisaation 
mukaiseksi. Puolustusvoimien johtami-
seen on tullut ”osittain tavoitteellisesti 
ja osittain sattumalta konsernitoimin-
toja, jotka kääntävät johtamista mat-
riisiksi.” Strategisen johtamisen 
kannalta kehittämisohjelmat mahdol-
listavat oikea-aikaisen ja perustellun 
strategisen päätöksenteon. Strategiseen 
päätöksentekoon vaikuttamisen näkö-
kulmasta matriisijohtamisessa strate-

Strategista suunnittelua Päämajassa. Kenraali Heinrichs ja marsalkka 
Mannerheim karttojen ääressä.
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gista päätöksentekovaltaa delegoituu 
operatiiviselle tasolle, jossa strategiaa 
käytännössä toimeenpannaan – stra-
tegialla johdetaan. Puolustusvoimien 
pitkän tähtäyksen suunnittelua kehit-
tämisohjelmiksi muutettaessa tarkaste-
luun otettiin laajemmin suorituskyvyn 
elinkaaren hallinta: suunnittelu, mate-
riaalin hankinta, henkilöstötarpeiden 
määrittäminen, tarvittava rakentaminen 
ja materiaalin käytöstä luopuminen.

Muutoksia organisaatioissa

Puolustusneuvoston lakkauttaminen 
1. maaliskuuta 2000 aiheutti sen, että 
vuoden 2001 valtioneuvoston turval-
lisuus- ja puolustuspoliittisen selon-
teon valmistelussa Puolustusvoimat oli  
”uudessa asetelmassa”. Tämä johtui 
siitä, että aiempien selontekojen (1995 
ja 1997) tekstimuotoilut, merkittävät 
hankkeet ja rahoituskysymykset oli 
 käsitelty puolustusneuvostossa, jolloin 
Puolustusvoimien kannanotot oli saatu 
puolustusneuvoston sihteeristön kautta 
selontekoihin mukaan. 

Puolustusneuvoston työtä jatkoi 
turvallisuus- ja puolustusasiain 
 komitea, jonka tehtävänä oli koordi-
noida ministeriöiden ja hallinnonalojen 
varautumisvalmisteluja kokonais-
maanpuolustuksen viitekehyksessä. 

Puolustusneuvoston sihteeristöstä 
muodostettiin turvallisuus- ja puolus-
tusasiain komitean (TPAK) sihtee-
ristö. Tällöin Pääesikunnassa oltiin 
tilanteessa, jossa puolustusneuvoston 
sihteeristön kautta ylläpidetty kontakti 
poliittis-sotilaalliseen ylimpään pää-
töksentekoon uhkasi katketa. Puolus-
tusneuvosto oli poliittis-sotilaallisen 
strategisen johtamisen koordinoiva 
ja valmisteleva elin, jossa Puolustus-
voimien strategisen tason hankinnat 
(esimerkiksi Hornet-hankinta) käsi-
teltiin. Käytännössä Puolustusvoimien 
pitkän tähtäyksen suunnittelu ja Puo-
lustusvoimien kehittämisen linjaukset 
valmisteltiin päätettäviksi puolustus-
neuvoston istunnoissa. Lopullinen 
päätösvalta, varsinkin budjettipäätös-
ten osalta, oli hallituksella. Osa pää-
töksistä tehtiin puolustusneuvostossa, 
osa Puolustusvoimien ylimmässä joh-
dossa. Puolustusneuvoston sihteeristön 
lakkauttamisen myötä Pääesikunnan 
operatiiviselle osastolle perustettu 
strategisen suunnittelun sektori jatkoi 
puolustusneuvoston sihteeristön työtä 
strategisen suunnittelun nimellä. 

Puolustusvoimien strategisen suun-
nittelun aloittaminen vuonna 2000 ja 
myöhempi kehittäminen ei ole suora-
naisesti linkittynyt julkishallinnon tai 

liike-elämän strategisen johtamisen 
kehitykseen.

Kehittämisen malleja on kuitenkin 
haettu muiden asevoimien käytännöistä 
ja myös liike-elämästä, jossa kuiten-
kin ”yleinen asevoimien suunnittelu 
oli hedelmällisempi pohja käynnistää 
silloin niitä toimenpiteitä. Sittemmin 
on tuotu niitä piirteitä, jotka ovat liike-
elämässä osoittautuneet toimiviksi ja 
hyväksi benchmarkiksi myös Puolus-
tusvoimiin.”

Puolustusministeriön 
strateginen suunnittelu

Puolustusministeriö aloitti hallin-
nonalan strategisen suunnittelun 
vuonna 2000 Pääesikunnan käyn-
nistettyä ensin oman strategisen 
suunnittelunsa. Puolustusministe-
riön ensimmäinen strategia valmistui 
vuonna 2002  ja ensimmäinen julkaistu 
strategia ilmestyi vuonna 2006. Puo-
lustusministeriön strategisella suun-
nittelulla ohjataan Puolustusvoimien 
strategista suunnittelua ja kehittämis-
ohjelmien laadintaa. 

2000-luvun alussa keskusteltiin 
puolustusministeriön ja Pääesi kunnan 
strategisten suunnitteluprosessien 
yhdistämisestä. Lopputuloksena oli 
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kuitenkin se, että strategiset suunnittelu-
prosessit pidetään erillisinä siksi, että 
Puolustusvoimissa pitkä aikaväli on 
pidempi kuin puolustusministeriössä, 
joka neuvottelee budjetista joka vuosi. 
Puolustusministeriön vuosittain soti-
laalliseen maanpuolustukseen saamat 
resurssit olivat reunaehtoina Pääesi-
kunnan strategiselle suunnittelulle ja 
puolustusjärjestelmän kehittämisen 
tavoitetilan määrittelylle. 

1990-luvulla julkishallinnossa 
yleistyneitä johtamismalleja Puo-
lustusvoimiin tuli erityisesti puo-
lustusministeriön kautta, jolloin 
Puolustusvoimissa otettiin käyttöön 
tulosjohtaminen. Muiden johtamis-
mallien soveltuminen Puolustusvoi-
mien käyttöön oli epäselvää. Yhtenä 
perusteena oli, että ”valtionhallinto on 
olemassa tätä hetkeä varten, Puolus-
tusvoimat taas sodan varalle. Rauhan 
ajan näkökohdat eivät saa vaarantaa 
tätä päätehtävää.”

Strateginen 
kärsimättömyys

Pitkän tähtäyksen suunnittelun lopet-
taminen ja strategisen suunnittelun 
aloittaminen oli lähinnä suunnittelu-

järjestelmän toimintatavan muutos – ei 
varsinainen johtamis-ismin käyttöön-
otto Puolustusvoimien organisaatios-
sa. Samaan toimintatavan muutokseen 
liittyivät tulosjohtamisen ja prosessijoh-
tamisen käyttöönotto Puolustusvoimis-
sa, ja nekin ovat luettavissa strategisen 
johtamisen muodoiksi. 

Yhtenä haasteena strategisessa suun-
nittelussa ja strategisessa päätöksen-
teossa lienee se, ettei suunniteltu 
strategia lopulta toteudukaan suunnitel-
lusti. Tämä lienee helposti yleistettävissä 
minkä tahansa organisaation strategi-
seen johtamiseen, ja lopulta strategia 
kehkeytyy ja luo itse itsensä: ”Kuinka 
paljon strategisessa suunnittelussa 
määritetyt päämäärät (Ends) sekä me-
nettelytavat (Ways) ja resurssien käyttö 
(Means) ovat ohjanneet strategisen 
johtajan päätöksen tekoa? Näinhän stra-
tegiset suunnittelijat  haluaisivat päätök-
sentekoa ohjata, mutta onko strateginen 
johtaja valmis seuraamaan itse hyväk-
symäänsä strategiaa? Kuinka usein on 
käynyt niin, että pian hyväksytyn stra-
tegian jälkeen joko johtaja on vaihtunut 
tai johtajan mieli on vaihtunut ja lyhyen 
tähtäimen tarpeet ovat kumonneet  
strategiassa asetetun päämäärän.”

Strateginen suunnittelu on pitkän 

aikavälin tavoitetilasta huolimatta 
usein käytännössä aikapaineen alais-
ta erityisesti budjetointiin liittyvis-
sä  tekijöissä – rahoituskehykset kun 
elävät jatkuvasti –, jolloin strategista 
suunnitelmallisuutta voi pahimmillaan 
kuvata ”strateginen kärsimättömyys”. 
Pelkistettynä kyseessä on toiminta-
vaihtoehtojen rakentaminen ja niiden 
elättäminen vallitsevassa tilanteessa. 
Lopuksi ”strategisen suunnittelun ja 
johtamisen on palveltava strategisen 
johtajan tarpeita. Jos ne eivät palvele, 
niin strateginen johtaja ei näitä työka-
luja käytä, mutta iso joukko strategisia 
suunnittelijoita tekee turhaa työtä”.

Kirjoittaja palvelee Ilmavoimien 
esikunnassa. Artikkeli perustuu hänen 
vuonna 2010 esiupseerikurssilla laa
timaansa tutkielmaan, ja artikkelissa 
käytetyt lainaukset ovat tutkimushaas
tatteluista. Haastatellut ovat toimineet 
lukuisissa puolustushallinnon ja Puo
lustusvoimien strategisen johtamisen ja 
suunnittelun tehtävissä. 
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Periaatekuva strategisesta suunnittelusta ja toimeenpanosta.
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Pekka Visuri

Mannerheimin ja Rytin 
vaikeat valinnat 
– Suomen johdon 
ratkaisut jatkosodan 
käännekohdassa

Uutta tietoa ja tulkintaa: Miksi 
Suomen hallituksen rauhan-
tunnustelut eivät onnistuneet ja 
miksi puna-armeijan hyökkäys 
1944 pääsi niin pahasti yllättä-
mään? 70 vuoden takaisista vai-
heista on kerrottu muistelmissa 
ja tehty päteviä tutkimuksia, 
mutta silti monet kysymykset 
ovat jääneet vastausta vaille. 
Tähän keskusteluun Visuri tuo 
uuden tutkimusaineiston poh-
jalta uutta näkökulmaa.

Matti Koskimaa

Suomen kohtalon 
ratkaisut – Talvisota ja 
jatkosota 1939-1944

Yleisesikuntaeversti Koskimaa 
(s.1932) on kerännyt aineistoa 
550-sivuista kirjaa varten 23 
vuotta. Teoksen kattavuus on 
vertaansa vailla. Se kokoaa 
yhteen kansakunnan kohtalon 
hetket, yli 100 tilannekartan 
ja runsaan kuvituksen kera. 
Kirjan painopisteet ovat erityi-
sesti jatkosodan ratkaisevissa 
vaiheissa 1944. Ehdottomasti 
yksi vuoden merkittävimpiä 
sotateoksia.

Janne Mäkitalo, Jukka Vainio

Valkeasaaressa 
läpimurto
– JR1 jatkosodassa

”Ansiokas historiateos. Kirjoit-
tajat ovat onnistuneet rakenta-
maan JR1:n vaiheista jatkoso-
dassa totuudenmukaiselta ja 
realistiselta vaikuttavan kuvan. 
Kirjassa ei etsitä syyllisiä, mutta 
lukijalle tulee selvästi se käsitys, 
että rintaman murtuminen 
Valkeasaaressa oli monien eri 
tekijöiden summa. Runsaaseen 
lähdeaineistoon perustuvassa 
teoksessa pääsevät esiin myös 
veteraanien muistot eri tilan-
teista.” - Etelä-Suomen Sanomat

Etuja ja tarjouksia kustantajan Docendo.� -kirjakaupasta: kolmen sotahistoriakirjan kertatilauksesta 
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Jarkko Kemppi

Kenraali ja 
sotataidon kehittäjä 
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Kylmän rauhan  
Itä-Eurooppa

Teksti: Fred Blombergs

K
uv
a	
Le
ht
ik
uv
a	
/	R

eu
te
rs
	/	
E
m
il	
Va
s.

Sosialistisen puolueen päämaja palaa Jugoslavian Belgradissa Naton ilmaiskun jäljiltä 21.4.1999.
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Euroopan turvallisuusjärjestelmä 
kylmän sodan jälkeen ei ole ollut 
niin vakaa kuin Euroopassa käy-

dyssä poliittisessa ja teoreettisessa kes-
kustelussa on yleisesti oletettu. 

Väite Euroopan turvallisuusjärjestel-
män yleisesti ymmärrettyä suuremmas-
ta epävakaudesta perustuu suurvaltojen 
Saksan yhdistymisen ja Neuvostoliiton 
hajoamisen jälkeen Euroopassa har-
joittaman valtapolitiikan analysointiin 
realistisen koulukunnan näkökulmasta. 
Realismi teoreettisena lähestymistapana 
tuottaa muista kansainvälisen politiikan 
teoreettisista päälähestymistavoista 
poikkeavan ja samalla myös Suomessa 
vähemmälle huomiolle jääneen näke-
myksen Euroopan turvallisuusympä-
ristöstä. 

Suursotien  
välinen aikakausi

Vallitsevan optimistisen turvallisuus-
näkemyksen mukaan kansainvälisessä 
politiikassa on tapahtunut perustavan-
laatuinen muutos, ja sen seurauksena 
Euroopassa on alkanut ennen kokema-
ton rauhan aika. Realistisen koulukun-
nan näkökulmasta tarkasteltuna tässä 
vallitsevassa näkemyksessä vähätellään 
erityisesti kansainvälisen järjestelmän 
anarkkisen luonteen ja vallan merkitys-
tä. Euroopan alueellinen järjestelmä on 
suurvaltojen näkökulmasta yhä anark-
kinen, mikä tarkoittaa sitä, että suurval-
tasuhteiden keskiössä on sotilaallinen 
turvallisuus. 

Hallitsevan keskusvallan puuttumi-
nen maailmasta luo pelkoa suurvaltojen 
välille, koska sotilaallisen voiman käyttö 
riippuu niiden välisestä voimasuhteesta 
ja niiden hyökkäyksellisestä kyvystä ja 
intresseistä. Samalla keskusvallan puut-
tuminen merkitsee myös oman avun 
maailmaa. Näin anarkia pakottaa suur-
vallat lisäämään sotilaallista voimaansa, 
mikä puolestaan johtaa niiden väliseen 
turvallisuuskilpailuun. 

Sotilaallinen voima on edelleen 
väline, jolla suurvallat ajavat valtapoliit-
tisia päämääriään. Vallan ja sen tavoit-
telun merkitystä on myös mahdotonta 
sivuuttaa kansainvälisessä politiikassa. 
Suurvallat käyvät yhä valtakamppailua 
alueiden hallinnasta ja kansainvälisestä 
vaikutusvallasta. Tämä vallan tavoit-
telu tekee kansainvälisestä politiikas-
ta kilpailullista, minkä seurauksena 

myös suurvaltojen väliset sotilaalliset  
yhteenotot ovat mahdollisia. Realismin 
näkökulmasta kylmän sodan jälkeinen 
ajanjakso onkin ymmärrettävä suur-
valtojen välisissä suhteissa suursotien 
väliseksi ajanjaksoksi, joka päättyy 
 ennemmin tai myöhemmin.

Yhdysvallat  
rauhoittaa Eurooppaa

Suurvallat eivät ole ajautuneet keski-
näiseen sotaan kylmän sodan jälkeisellä 
aikakaudella, ja siksi voidaan sanoa, että 
Euroopan voimatasapainojärjestelmä 
on ollut suhteellisen vakaa realismin 
näkökulmasta tarkasteltuna. Euroopan 
voimatasapainojärjestelmä koostuu 
eurooppalaisista ensimmäisen ja toisen 
tason suurvalloista sekä niistä alueen 
ulkopuolisista suurvalloista, jotka ovat 
sekaantuneet suurvaltojen väliseen val-
takamppailuun ja turvallisuuskilpailuun 
Euroopassa.

Vaikka Venäjän valta-asema heikke-
ni Neuvostoliiton hajoamisen seurauk-
sena joulukuussa 1991, se on kuitenkin 
säilyttänyt ensimmäisen tason suurvalta-
asemansa Euroopassa. Saksa, Ranska ja 
Iso-Britannia sen sijaan ovat vain toisen 
tason suurvaltoja. Yhdysvallat on Nato-
liittosuhteen kautta jo rauhan aikana 
sotilaallisesti sitoutunut Euroopan tur-
vallisuusjärjestelmään, minkä vuoksi 
Euroopan nykyinen voimatasapaino-
järjestelmä onkin yhä kaksinapainen 
järjestelmä. Tässä suhteessa nykyinen 
voimasuhdeasetelma muistuttaa kylmän 
sodan aikaista Euroopan alueellista jär-

jestelmää. 
Realismin näkökulmasta tarkas-

teltuna juuri maailman sotilaallisesti 
voimakkaimman suurvallan, Yhdysval-
tojen, sotilaallinen läsnäolo Euroopassa 
on keskeisin tekijä, joka on ylläpitänyt 
suurvaltojen välistä rauhaa Euroopas-
sa. Yhdysvaltojen sotilaallinen ylivoi-
ma on luonut pelotteen, joka on estänyt 
eurooppalaisia suurvaltoja käyttämästä 
sotilaallista voimaa valtapoliittisten 
päämääriensä tavoittelussa. Vakautta on 
lisännyt entisestään se, että Yhdysval-
tojen hegemonia läntisessä Euroopassa 
perustuu yhä kutsuun, ei pakkoon.

Voimasuhdeasetelma Euroopassa 
osoittaa sen, että Saksa, Ranska ja Iso-
Britannia tarvitsevat edelleen Yhdys-
valtoja kyetäkseen tasapainottamaan 
Venäjää ja ylläpitämään alueellista jär-
jestystä lähialueellaan. Samalla tämä 
liittosuhde on lieventänyt eurooppalais-
ten toisen tason status quo -suurvaltojen 
keskinäistä turvallisuusdilemmaa, jota 
voimisti Saksan yhdistyminen lokakuus-
sa 1990, ja se on myös estänyt niiden 
välisen voimakkaan valtakamppailun 
paluun.

Euroopassa vallitsevan voima-
suhdeasetelman perusteella voitaisiin 
realistisen koulukunnan näkökulmasta 
olettaa, että Yhdysvaltojen suurstrate-
giana kylmän sodan jälkeen on ollut 
alueellinen tasapainottaminen. Jatka-
malla liittosuhdettaan Ison-Britannian, 
Saksan ja Ranskan kanssa alueellinen 
tasapainottaja on pyrkinyt ylläpitämään 
suurvaltojen välistä voimatasapainoa ja 
estämään alueellisen hegemonin nousun 
Euroopassa. Kuitenkin  kun lähemmin 
tarkastellaan Yhdysvaltojen valta-
politiikkaa, havaitaan, että Yhdysvallat 
onkin realismin näkökulmasta tarkastel-
tuna harjoittanut hegemoniastrategiaa 
Euroopassa. 

Nato  
valtapolitiikan välineenä

N e u v o s t o l i i t o n  v a l t a - a s e m a n 
 romahtamisen jälkeen Yhdysvaltojen 
suurstrategian keskeinen päämää-
rä on maailmanlaajuisesti ollut sen 
oman  sotilaallisen ylivoiman säilyttä-
minen ja samanvertaisten suurvalto-
jen nousun estäminen. Nato on ollut  
Yhdysvaltojen valtapolitiikan tärkein 
väline Euroopassa. Luomalla Natolle 
sotilaalliseen turvallisuuteen liittyviä 

Fred Blombergs
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uusia tehtäviä yhteisen puolustuksen 
rinnalle ja ylläpitämällä alueellista  
järjestystä  unilateraalisilla, sotilaallisilla 
inter ventioilla Balkanilla Yhdysvallat on 
pyrkinyt varmistamaan Naton säilymi-
sen myös Neuvostoliiton hajoamisen 
jälkeen ja samalla oman hegemonia-
asemansa kylmän sodan jälkeisessä 
Euroopassa. 

Naton avulla Yhdysvallat on myös 
pyrkinyt estämään Isoa-Britanniaa, 
Saksaa ja Ranskaa harjoittamasta 
 Yhdysvalloista riippumatonta tur-
vallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. 
Lisäksi Yhdysvaltojen päämääränä 
on ollut rakentaa kansallinen ohjus-
puolustusjärjestelmä, jonka turvin se 
kykenisi käyttämään tavanomaista 
sotilaallista voimaansa ilman pelkoa 
ydinase kostoiskusta. Yhdysvaltojen 
hegemonia strategia Euroopassa tulee 
kuitenkin parhaiten esille sen päätök-
sessä laajentaa Natoa Venäjän vastus-
tuksesta huolimatta. 

Naton laajentuminen vuosina 1999, 
2004 ja 2009 on lisännyt Yhdysvalto-
jen vaikutusvaltaa itäisessä Euroopassa 
 Venäjän kustannuksella. Voidaan sanoa, 
että Yhdysvaltojen hegemoniastrategia 
on vahvistanut vakautta etenkin läntises-
sä Euroopassa. Sen sijaan Itä-Euroopas-
sa Yhdysvaltojen hegemoniapolitiikka 
on kuitenkin myös horjuttanut alueellista 
vakautta siitä huolimatta, että Yhdysval-

tojen sotilaallinen läsnäolo  Euroopassa 
on rajoittanut Venäjän valtapolitiikkaa 
alueella. Tämä ilmenee, kun tarkastel-
laan lähemmin Venäjän kylmän sodan 
jälkeen harjoittamaa valtapolitiikkaa. 

Venäjä vahvistaa  
sotilaallista voimaansa

Venäjä on harjoittanut puolustuksellis-
ta status quo -suurstrategiaa suhteessa 
muihin suurvaltoihin. Yhdysvaltojen 
ja sen suurvaltaliittolaisten sotilaalli-
nen ylivoima suhteessa Venäjään ja 
Yhdysvaltojen harjoittama Venäjän 
kansallisesta edusta piittaamaton hege-
moniapolitiikka ovat aiheuttaneet sen, 
että Venäjä on ryhtynyt vahvistamaan 
sotilaallista voimaansa sisäisin toimen-
pitein. Suurvaltojen tavoite on minimis-
sään voimatasapainon ylläpitäminen 
suhteessa muihin suurvaltoihin oman 
turvallisuutensa takaamiseksi.

Voimatasapainopolitiikka onkin 
ollut Venäjän suurstrategian keskeisin 
piirre kylmän sodan jälkeen. Venäjä 
on ensinnäkin pyrkinyt retorisesti 
 tasapainottamaan Yhdysvaltoja. Se on 
ilmoittanut vastustavansa Yhdysvalto-
jen hegemoniapyrkimyksiä, sen uni-
lateraalista sotilaallisen voiman käyttöä 
ja Naton laajentumista. Samalla Venäjä 
on ilmaissut päämääräkseen suurvalta-
asemansa säilyttämisen Neuvostoliiton 
hajoamisen jälkeen. 

Venäjän tavoitteena on myös ollut 
läntisten suurvaltojen yhtenäisyyden 
 hajottaminen ja samalla Europan unio-
nin yhteisen Venäjä-politiikan estämi-
nen luomalla hyvät suhteet erityisesti 
Saksaan. Sama voimatasa painoajattelu 
on ohjannut myös Venäjän talous-
politiikkaa. Venäjä on pyrkinyt taloudel-
lisen kasvun avulla luomaan suotuisat 
edellytykset sotilaallisen voimansa 
 lisäämiselle. Tämä sisäinen tasapainot-
taminen on ollut Venäjän päästrategia 
sen pyrkimyksessä ylläpitää suurvalto-
jen välistä voimatasapainoa.

Venäjän päämääränä on ollut strate-
gisen ydinasetasapainon säilyttäminen 
suhteessa Yhdysvaltoihin. Taloudelli-
sen vaurastumisensa myötä Venäjä on 
2000-luvulla ryhtynyt myös uudista-
maan ja vahvistamaan asevoimiaan. 
Vaikka Venäjä ei ole sotilaallisesti liit-
toutunut yhdenkään suurvallan kanssa, 
sen vuodesta 2001 alkanut strateginen 
kumppanuus Kiinan kanssa on yhteisten 
sotaharjoitusten myötä alkanut lähestyä 
Yhdysvaltojen ulkoista tasapainottamis-
ta. 

Realismin näkökulmasta tarkastel-
tuna voidaan sanoa, että Venäjän voi-
matasapainopolitiikka on pääasiassa 
vahvistanut alueellista vakautta, koska 
se on kyennyt ylläpitämään voima-
tasapainoa ja tällä tavalla sotilaallista 
pelotetta. Toisaalta sisäisen tasapainotta-
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misen myötä myös Venäjän sotilaallinen 
kyky on vahvistunut, minkä seuraukse-
na Saksa, Ranska ja Iso-Britannia ovat 
kokeneet Venäjän yhä voimakkaampana 
turvallisuusuhkana. Lisääntyneen tur-
vallisuuskilpailun seurauksena läntisten 
suurvaltojen ja Venäjän välinen turval-
lisuusdilemma onkin säilynyt suhteelli-
sen voimakkaana kylmän sodan jälkeen, 
mikä on puolestaan heikentänyt alueel-
lista vakautta Itä-Euroopassa.

Kylmän rauhan aika

Eniten Euroopan voimatasapaino-
järjestelmän vakautta on horjuttanut 
suurvaltojen välisen valtataistelun 
voimistuminen entisen Neuvostoliiton 
alueella 2000-luvulla. Venäjä on har-
joittanut alueella hegemoniastrategiaa 
pyrkien poliittisten, taloudellisten ja 
 sotilaallisten toimien avulla säilyttä-
mään entiset neuvostotasavallat omassa 
etupiirissään. Tämä on tyypillistä suur-
valtapolitiikkaa, jolla suurvallat pyrkivät 
hallitsemaan lähialueitaan niin turvalli-
suutensa kuin vaikutusvaltansakin takia.

Venäjä on pyrkinyt muodostamaan 
ympärilleen sille ystävällismielisistä  

ja sen elintärkeät kansalliset edut 
ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan huo-
mioonottavista valtioista koostuvan 
puskurivyöhykkeen, joka toimii puolus-
tusvyöhykkeenä sen ja muiden suurval-
tojen välissä. Tämän lisäksi Venäjä on 
kuitenkin myös pyrkinyt kontrolloimaan 
näiden valtioiden talous- ja sisäpolitiik-
kaa. Samalla Venäjän valtapolitiikan 
keskeisenä päämääränä on ollut estää 
muiden suurvaltojen vaikutusvallan 
kasvu entisen Neuvostoliiton alueella.

Venäjän hegemoniapyrkimysten 
kannalta ongelmallisinta on ollut Yhdys-
valtojen tunkeutuminen entisen Neuvos-
toliiton alueelle. Ensin joulukuussa 2001 
Yhdysvallat perusti sotilastukikohdat 
Kirgisiaan ja Uzbekistaniin Afganista-
nin sodan nojalla, ja marraskuussa 2002 
se teki päätöksen laajentaa Natoa Bal-
tiaan asti. Yhdysvaltojen vaikutusvallan 
vahvistuminen entisen Neuvostoliiton 
alueella on lisännyt entisten neuvosto-
tasavaltojen poliittista ja taloudellista 
toimintavapautta. 

Venäjä on puolestaan ryhtynyt vah-
vistamaan asevoimiaan ja harjoittamaan 
yhä hyökkäyksellisempää revisionistista 
valtapolitiikkaa entisen Neuvostoliiton 

alueella. Tämä hegemoniapolitiikka on 
näkynyt esimerkiksi siten, että Venäjä 
on puuttunut vaaleihin entisissä neuvos-
totasavalloissa, kohdistanut niihin ener-
giapakotteita, tiivistänyt taloudellista 
yhteistyötään erityisesti Valko-Venäjän 
ja Kazakstanin kanssa, perustanut Kol-
lektiivinen turvallisuusjärjestö (CSTO) 
-nimisen sotilasliiton lokakuussa 2002 
ja käynyt sodan Georgiassa elokuussa 
2008. 

Kun siis sekä Venäjä että Yhdysval-
lat ovat harjoittaneet hyökkäyksellistä 
hegemoniastrategiaa, niiden valtapoliit-
tiset intressit ovat törmänneet yhteen Itä-
Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Venäjän 
ja Yhdysvaltojen välinen valtakamppai-
lu Itä-Euroopan herruudesta ratkaistaan 
lähitulevaisuudessa Ukrainassa. Tämä 
voimistaa realismin näkökulmasta tar-
kasteltuna niiden välisen sodan riskiä. 
Itä-Euroopassa suurvaltojen välillä val-
litsee kylmän rauhan aika.

Kiina sekoittaa pakan?

Toisaalta saattaa olla mahdollista, 
että Euroopan vakautta lähitulevai-
suudessa horjuttaakin Yhdysvaltojen  

G8-johtajia ryhmäkuvassa vuonna 2005: George W. Bush, Jacques Chirac, Tony Blair, Vladimir Putin 
ja Gerhard Schröder.
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  hegemoniastrategian päättyminen, koska 
Yhdysvaltojen sotilaallista sitoutumista 
Eurooppaan voidaan pitää ratkaisevim-
pana Euroopan voimatasapainojärjestel-
män vakautta vahvistaneena tekijänä. 
Kiina on 2010-luvulla noussut Yhdys-
valtojen hegemonian haastajaksi. Tämä 
suurvaltojen voimasuhteessa tapahtunut 
muutos kansainvälisessä järjestelmässä 
heijastuu väistämättömästi myös Euroo-
pan voimatasapainojärjestelmään. 

Kiinan suhteellisen valta-aseman 
kasvun seurauksena Yhdysvaltojen val-
tapolitiikan painopiste siirtyy selkeäm-
min Aasiaan. Ilman Yhdysvaltoja Venäjä 
puolestaan nousee  potentiaaliseksi  
hegemoniksi Euroopassa ja euroop-
palaiset suurvallat ajautuvat nykyistä 
voimakkaampaan keskinäiseen valta-
kamppailuun ja turvallisuuskilpailuun. 
Tästä johtopäätöksestä seuraa se, että 
Euroopan vakaus heikkenee tulevaisuu-
dessa, kun Yhdysvaltojen suhteellinen 
valta-asema vähenee ja sen hegemo-
niaan perustuva nykyinen kansain-
välinen järjestys päättyy.

Yhdysvaltojen hegemonia kauden 
päättymisen seurauksena päättyy 
myös ainutlaatuinen vakauden kausi  
Euroopassa. Yhdysvaltojen asevoimien 
poistuminen Euroopasta ja siirtyminen 
Aasiaan Kiinan tasapainottamiseksi 
päästää valloilleen alueellisen voi-
matasapainojärjestelmän anarkki-
sen perustan. Se tarkoittaa  vähintään 
eturisti riitoja, kasvavaa pelkoa, voimis-
tuvaa turvallisuusdilemmaa ja kärjisty-
vää valtakamppailua eurooppalaisten 
suurvaltojen välillä. Samalla se avaa 
 Euroopan sotilaallisesti voimakkaim-
malle suurvallalle Venäjälle mahdolli-
suuden tavoitella alueellista hegemoniaa 
itäisessä Euroopassa. Tämä konflikti-
suus suurvaltasuhteissa heijastuu väistä-
mättä myös pieniin valtioihin, erityisesti 
niihin, jotka sijaitsevat suurvallan naa-
purissa.

Kirjoittaja on yleisesikuntaeversti
luutnantti, sotatieteiden tohtori ja val
tiotieteiden maisteri. Artikkeli perustuu 
hänen strategian alan väitöskirjatutki
mukseensa ”Euroopan voimatasapai
nojärjestelmä 1990–2012: Euroopan 
vakaus rakenteellisen, uusklassisen ja 
hegemonisen realismin näkökulmasta”.  


Artikkelin keskeiset 
käsitteet

Kansainvälisen politiikan oppi-
alalla realismi on yksi teoreettisista 
pää lähestymistavoista. Se koostuu 
monista keskenään kilpailevista ja 
toisiaan täydentävistä teorioista. Kan-
sainvälisen politiikan tutkimuksessa 
puhutaan yleisemmin myös realismin 
paradigmasta, koska teoriat jakavat 
yhteisen näkemyksen kansainvälisen 
politiikan logiikasta. 

Realismin logiikan mukaan kan-
sainvälisessä politiikassa on kyse 
omia, kansallisia etujaan rationaa-
lisesti ajavien suurvaltojen välises-
tä jatkuvasta valtakamppailusta tai 
jopa suoranaisesta selviytymistais-
telusta anarkkisessa maailmassa. 
Kylmän sodan jälkeen realismin si-
sällä käydyn teoreettisen keskustelun 
perusteella nykyrealismissa voidaan 
erottaa kolme koulukuntaa, jotka ovat 
(puolustuksellinen ja hyökkäykselli-
nen) rakenteellinen, uusklassinen ja 
hegemoninen realismi.

Realismissa valta määritellään 
kansallisten, pääasiassa materiaalis-
ten valtaresurssien avulla. Suurvallan 
vallan määrä suhteessa muihin suur-
valtoihin määrittää sen valta-aseman 
kansainvälisessä ja alueellisessa jär-
jestelmässä. Tämä suhteellinen val-
ta-asema luo puolestaan reunaehdon 
suurvallan harjoittamalle valtapolitii-
kalle. Valta on siis suurvalloille väline 
saavuttaa valtapoliittinen päämäärä, 
ja niistä tärkein on kansallinen turval-
lisuus ja kansainvälinen vaikutusval-
ta. Realismin näkökulmasta vallassa 
on viime kädessä kyse suurvallan 
kyvystä voittaa suursota.

Suurstrategiassa on kyse toi-
mintalinjasta ja niistä käytännön 
toimista, joilla suurvalta ylläpitää 
kansallista turvallisuuttaan ja takaa 
muut elintärkeät kansalliset etunsa. 
Suurvallan suurstrategia voi koostua 
useista hyökkäyksellisistä ja puo-

lustuksellisista strategioista. Realis-
min näkökulmasta suurvalloilla on 
käytännössä kuitenkin vain kaksi 
suurstrategista päämäärää. Ne voivat 
pyrkiä joko ylläpitämään voimatasa-
painoa tai saavuttamaan alueellisen 
hegemonian.

Voimatasapainossa on val-
t io taso l la  kyse  suurva l to jen 
välisestä sotilaallisen voiman kar-
keasta tasapainosta. Järjestelmäta-
solla voimatasapainolla realismissa 
puolestaan viitataan siihen, että yk-
sikään suurvalta ei ole saavuttanut 
hegemoniaa. Suurvallat pyrkivät 
voimatasapainopolitiikalla ylläpitä-
mään voimatasapainoa. Sisäisessä ta-
sapainottamisessa suurvalta vahvistaa 
omaa sotilaallista voimaansa sisäisin 
toimenpitein. Ulkoisessa tasapainot-
tamisessa heikommat suurvallat liit-
toutuvat keskenään voimakkaampaa 
suurvaltaa vastaan.

Hegemonialla realismissa viita-
taan sekä kansainvälisen tai alueel-
lisen järjestelmän johtajuuteen että 
alueelliseen ylivaltaan. Hegemoni on 
siis joko muita sotilaallisesti ja talou-
dellisesti voimakkaampi suurvalta, 
joka johtaa kansainvälistä järjestel-
mää ja ylläpitää suursodan jälkeen 
muodostunutta uutta kansainvälistä 
järjestystä, tai se on alueen ainoa 
suurvalta, joka kontrolloi etupiiriinsä 
kuuluvien pienten valtioiden ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa sekä talous-
politiikkaa.

Turvallisuusdilemma on rea-
lismin mukaan seurausta siitä, että 
anarkkisessa kansainvälisessä järjes-
telmässä suurvallan pyrkimys lisätä 
omaa turvallisuuttaan sotilaallisella 
varustautumisella tai liittoutumisella 
vähentää toisten suurvaltojen turvalli-
suuden tunnetta. Epätietoisuus suur-
vallan valtapoliittisista päämääristä 
pakottaa muut suurvallat ryhtymään 
sotilaallisiin vastatoimiin.
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Teksti: Torsti Sirén

Turvallisuuspoliittisen 
painopisteen muutos

Tarkasteltaessa tämän hetkisiä globaaleja 
trendejä eri maanosien kannalta voidaan 
karkeasti todeta, että Pohjois-Amerikan 
taloudellinen vaikutusvalta on vähene-
mässä. Euroopassa on huomattavia talou-
dellisia vaikeuksia ja sen demografinen 
rakenne on haasteellinen. Aasiassa on 
meneillään ”kylmä sota” – kamppailu 
vaikutusvallasta sekä resursseista. Kiinan 
taloudellinen ja sotilaallinen vaikutusval-
ta on tuntuvassa kasvussa. Aasian val-
tioiden välillä on turvallisuuspoliittisia 
jännitteitä, ja useat valtiot ovat lisänneet 
asevarusteluaan. Afrikassa on edelleen 
sotia, köyhyyttä, kuivuutta, nälänhätää, 
demografisia ongelmia ja niin edelleen. 
Etelä-Amerikassa on järjestäytynyttä 
rikollisuutta ja demografisia haasteita.

Voidaan väittää, että globaaleista 
megatrendeistä ihmiskunnan haasteiksi 
muodostuvat erityisesti ilmaston muutos, 
energian hinnan kallistuminen, peruselin-
tarvikkeiden hinnan nousu ja kilpailu  
resursseista. 

Autoritäärisesti johdetut, hajoavat 
tai romahtaneet valtiot sekä luonnon-
rikkauksiltaan rikkaat alueet ja valtiot 
ovat tulevaisuudessakin poliittisen ja 
sotilaallisen kiinnostuksen ja toiminnan 

kohteena  ja usein myös poliittis-sotilaal-
listen uhkien lähteinä. Valtaosa sotilaal-
lisista kriiseistä on tulevaisuudessakin 
valtioiden sisäisiä.

Läntisissä liberaalidemokratioissa 
julkisiin menoihin ja puolustusbudjettei-
hin kohdistuu jatkuva kova paine, koska 
erityisesti Euroopassa ei ole nähtävissä 
sotilaallisia uhkia. 

Paljolti maailmanlaajuisen talous-
kriisin, puolustusmenomäärärahojen 
leikkausten ja modernin aseteknologian 
kalleuden takia eurooppalaiset asevoimat 
ajautuvat yhä tiiviimpään yhteistyöhön 
ja erikoistumiseen, mikä luonnollisesti 
edistää puolustusjärjestelmien verkot-
tumista, mutta samalla se nakertaa val-
tioiden kykyä itsenäiseen, uskottavaan 
puolustukseen. 

Yhdysvaltain maailmanlaajuinen 
poliittis-sotilaallinen läsnäolo jatkuu tule-
vaisuudessakin, mutta painopiste siirtyy 
Tyynenmeren ja Persianlahden alueelle. 
Tämän vuoksi voidaan arvioida euroat-
lanttisten suhteiden olevan tienhaarassa. 
Yhdysvaltojen näkökulmasta tarkastel-
tuna ei ole lainkaan varmaa, sitoutuuko 
Yhdysvaltain uusi poliitikkosukupolvi 
Eurooppaan. Nato säilyy silti tulevaisuu-
dessakin tärkeänä Euroopan turvallisuu-
teen vaikuttavana sopimusjärjestönä.

Tasapaino horjuu

Globaalin muutoksen arvioissa pää-
sisältönä on taloudellisen vallan suh-
teellinen siirtyminen nousevien valtojen 
(BRICS-maiden eli Brasilian, Venäjän, 
Intian ja Etelä-Afrikan) ja Aasian suun-
taan sekä Yhdysvaltain ja Euroopan unio-
nin edustaman lännen heikentyminen. 
Kuluvasta vuosisadasta tullee Kiinan 
valtakausi  taloudellisesti kuitenkin vain 
jos se pystyy pitämään oman väestönsä 
tyytyväisenä. Poliittisesti ja sotilaalli-
sesti Kiinasta tuskin tulee jatkossakaan 
 Yhdysvaltain haastajaa. 

Kiinan merkitys erityisesti Aasiassa, 
Lähi-idässä ja Afrikassa kasvaa. Tällä on 
merkitystä, kun suurvallat alkavat kilpai-
lun hupenevista luonnonvaroista. 

Aasian ja Tyynenmeren alueen stra-
teginen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. 
Alueella voidaan katsoa edelleen olevan 
käynnissä ”kylmä sota” Yhdysvaltain, 

Maailman taloudellinen ja sotilaallinen voimatasapaino 
on merkittävien muutosten kourissa. Teknologia 

tarjoaa huimia mahdollisuuksia sotilaalliseen 
vaikuttamiseen ja voimankäyttöön. Pienet maat 
joutuvat jatkuvasti vaikeutuvaan tilanteeseen 

tehdessään päätöksiä asevoimiensa kehittämisessä 
ja tasapainoilemaan perinteisen sotilaallisen 

voimankäytön ja huipputeknologian käytön välillä.

Maailman sotilaspoliittinen 
ja sotatekninen kehitys

Torsti Sirén
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Kiinan ja Japanin välillä. Yhdysvaltain 
liittolaisen, Taiwanin, asema on ollut 
keskeinen turvallisuuspoliittinen haaste 
Kiinalle vuodesta 1949 lähtien. Etelä-
Kiinan merestä puolestaan on muodos-
tunut kiistakapula alueen luonnonvarojen 
ja aluekiistojen takia. Samankaltainen 
 tulehdusaltis tilanne jatkuu edelleen 
myös Itä-Kiinan merellä. 

Laaja Lähi-itä tulee edelleen ole-
maan yksi maailman seuratuimmista 
kriisialueista. Ainoa seikka, joka kriisin 
ehkä voisi laukaista, olisi palestiinalais-
ten oman valtion perustaminen.

Tähtien sotaa
Internetin ja sosiaalisen median räjähdys-
mäisen suosion myötä koko ihmiskunta 
voidaan nykyään käsittää globaaliksi 
mieliavaruudeksi, jossa pieninkin tapah-
tuma leviää hetkessä maailmanlaajuiseen 
tietoisuuteen ja jossa paras ja uskottavin 
argumentti voittaa. Tämä globaali mieli-
avaruus on se todellinen kyberulottuvuus, 
josta nykyään paljon puhutaan. 

 Globaalin mieliavaruuden ase-
telmassa sodan kuva on muuttunut, 
 yhteiskunnat ovat muuttuneet ja ihmis-
ten välinen vuorovaikutus on muuttanut 
muotoaan. Perinteisiä sotia ja taisteluja 
käydään edelleen maalla, merellä, ilmas-
sa, avaruudessa ja koko sähkömagneetti-
sen spektrin näkyvän ja näkymättömän 
valon alueilla sekä äänentaajuuksilla, 
joita voi kuulla ja joita ei voi kuulla. 
 Laserteknologia muuttaa sodan kuvaa 
pitkällä aikavälillä yhä lähemmäksi 
Tähtien sota -elokuvien kaltaista taiste-
lukenttää. 

Internetin ja sosiaalisen median 
tultua yhä laajemman käyttäjämäärän 
ulottuville mielestä on tullut kohde ja 
ase. Yhteisölliset mielet pystytään saa-
maan jatkuvan mielikuvavaikutuksen 
kohteeksi. 

”Näkymättömyys” tutkassa muuttuu 
oikeaksi, visuaaliseksi näkymättömyy-
deksi pitkällä aikavälillä. Vuonna 1989 
ensilentonsa lentänyt B-2 Spirit on toinen 
sarjatuotantovaiheeseen edennyt häive-
teknologialla varustettu pommikone. Hä-
vittäjien joukkoon taas on ilmestynyt niin 
sanottuja viidennen sukupolven hävittä-
jiä, joiden ominaisuuksia ovat ketteryyttä 
parantava moottorien suihkuvirtauksen 
suuntaus, komposiittimateriaalit ja häi-
veominaisuudet. 

Miehittämättömät ilma-alukset  
 (Unmanned Aircraft Systems, UAS) 

ovat vuoden 2001 syyskuun tapahtumien 
jälkeen olleet yhä näkyvämpiä Yhdys-
valtain terrorismin vastaiseen taisteluun 
keskittyvässä sotilasdoktriinissa. On 
alettu puhua kauko-ohjatusta ilmaso-
dankäynnistä, lennokkisodankäynnistä 
(Drone Wars) tai ”varjosodista” (Shadow 
Wars). 

Sotaa ilman ihmisiä
Miehittämättömien ilma-alusten kehit-
tämisessä on havaittavissa kaksi pää-
piirrettä: niiden lukumäärä on kasvanut 

ja niiden koko pienenee. Seuraavan 
sukupolven lennokeista mainittakoon 
Yhdysvaltain niin sanottu MQ-X 
Avenger -lennokki, joka on varustettu 
suihkumoottorilla. Tyyppi lasketaan 
edelleen kuuluvaksi lennokkien kate-
goriaan, kun sen sijaan Yhdysvaltain 
lentotesteissä olevan X-47:n katso-
taan jo olevan miehittämätön hävit-
täjä  (Unmanned Combat Air Vehicle, 
UCAV), joka pystyy kantamaan suu-
remman aselastin kuin edeltäjänsä. 

Kun miehittämättömyys yhdiste-
tään nanoteknologiaan, teknologiaan, 
jossa puhutaan miljoonasosamillimet-
reistä, aseteknologiassa päästään villiin 
tulevaisuusarvioon. Siinä tuhannet hyt-
tysenkokoiset nanorobotit voivat korvata 
miehitetyt tai miehittämättömät ilma-
aseet. Koska tällaisella teknologialla on 
kaupallista ja lääketieteellistä merkitystä, 
voidaan hyvällä syyllä arvioida, että nan-
oteknologia voi tulla nopeastikin myös 
laajaan operatiiviseen sotilaskäyttöön. 

Kaiken kaikkiaan kyseessä on jo 
pitkän aikaa havaittavissa ollut trendi, 
jossa taistelutilassa vaikuttavien soti-
laiden määrä vähenee robottien määrän 
kasvaessa. Kun siis vielä toisen maail-
mansodan aikaan saatettiin käyttää tuhat 
miehitettyä pommikonetta yhtä kohdetta 
vastaan, tulevaisuudessa etäpilotti voi 
ohjata tuhansia autonomisia tai puoli-
autonomisia nanorobotteja lukuisiin 
kohteisiin yhtäaikaisesti. 

Tulevaisuus  
aina epävarma

Tulevaisuuden arviointiin kuuluu aina 
epävarmuus, jolloin mikä tahansa tule-
vaisuusarvio saattaa kaatua jo huomenna 
luonnon tai ihmisen arvaamattomuuden 
tai uuden teknisen innovaation takia. 
Näin ollen voidaan todeta, että se, mitä 
emme tiedä, että emme tiedä (unknown 
unknows), on elementti, joka kaikessa 
tulevaisuuteen liittyvissä arvioissa pitää 
nöyrästi tiedostaa. 

Kirjoitus perustuu Torsti Sirénin 
esitykseen Kadettikunnan turvallisuus
politiikan seminaarissa keväällä 2013.

 Everstiluutnantti, valtiotieteiden 
tohtori Torsti Sirén palvelee Maanpuo
lustuskorkeakoulun Strategian laitoksen 
johtajana. 

Miehittämätön ilma-alus MQ-9 Reaper Irakissa vuonna 2008.
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Syyskuun ensimmäisellä viikolla Maanpuolustuskorkeakoulu 
juhli historiansa ensimmäistä tohtoripromootiota. Juhlallisessa 
promootiossa vihittiin akateemiseen arvoonsa vuodesta 2003 
lähtien valmistuneita sotatieteiden tohtoreita ja korkeakoulun 

ensimmäiset kunniatohtorit.

Maanpuolustuskorkeakoulu  

juhli ensimmäistä  
tohtoripromootiota

Teksti: Olli Aro
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Historialliset juhlallisuudet

Maanpuolustuskorkeakoulun  
ensimmäinen tohtoripromootio nou-
datteli suomalaisten yliopistojen 
akateemisia perinteitä unohtamatta 
kuitenkaan korkeakoulun omia, histo-
riallisia perinteitä.

Tohtoripromootion juhlallisuudet 
alkoivat torstaina 5. syyskuuta 2013 
järjestetyillä miekanhiojaisilla, kun 
promovoitavat sotatieteiden kun-
niatohtorit ja tohtorit kokoontuivat 
Maanpuolustuskorkeakoululle hiomaan 
miekkansa seuraavan päivän promoo-
tiota varten.

Varsinainen promootioakti järjes-
tettiin perjantaina 6. syyskuuta 2013 
Säätytalossa. Siinä yliopistollisten 
perinteiden mukaisesti sotatieteiden 
tohtorin tutkinnot vahvistettiin ja 
promovoiduille tohtoreille myönnet-
tiin täten oikeus käyttää sotatieteiden 
tohtorin tunnuksia – kenttäharmaata  
sotatieteiden tohtorin hattua ja miek-
kaa.

Perjantain juhlallisuudet näkyi-
vät myös Helsingin katukuvassa, kun 
promovoidut tohtorit ja kutsuvie-
raat siirtyivät kulkueena Säätytalolta 
juhlamenojen ohjaajana toimineen  
sotilasprofessori, eversti Pasi Kesselin 
johdolla Tuomiokirkossa pidettyyn juh-
lajumalanpalvelukseen. 

Juhlajumalanpalveluksen jälkeen 
promovoidut tohtorit ja kunniatohtorit 
siirtyivät Hietaniemen sankarihaudoille 
seppeleen laskuun. 

Promootiopäivä huipentui Maan-
puolustuskorkeakoulun rehtorin, 
lippueamiraali Veijo Taipaluksen isän-
nöimään iltajuhlaan Santahaminassa.

Kunniatohtoreiksi 
yhteiskunnallisia 

vaikuttajia

Tohtoripromootion historiallista 
merkitystä korosti myös Maanpuolus-
tuskorkeakoulun ensimmäisten sota-
tieteiden kunniatohtorien vihkiminen 
akateemiseen arvoonsa.

Sotatieteiden kunniatohtoreiksi 
promovoitiin eversti Sampo Ahto, 
 akateemikko Jorma K. Miettinen, 
professori Hannele Niemi, everstiluut-
nantti, teollisuusneuvos Kaarle Henrik 
Pentti, ministeri Elisabeth Rehn ja  
ministeri Antti Tanskanen.

Miekanhiojaisissa eversti Sampo Ahto aloittamassa hiomista tahkon 
ääressä.  Oikealla sotilasprofessori, eversti Pasi Kesseli avustamassa.
Keskellä airueena toimiva 99. Kurssin kadetti.

Sotilaallinen kunnianosoitus Hietaniemessä Kadettikunnan 
pääsihteerin, eversti Juha Tammikiven johdolla. Lippu vartiossa 
99. Kurssin kadetit.
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Kunniatohtorin arvo on korkein 
akateeminen kunnianosoitus, jonka 
Maanpuolustuskorkeakoulu voi hen-
kilölle osoittaa. 

Sotatieteiden kunniatohtoreiksi 
 vihityt ovat Maanpuolustuskorkeakou-
lun toiminnan kannalta ansioituneita 
yhteiskunnallisia vaikuttajia akate-
mian, teollisuuden ja politiikan aloilta. 

Promootio loi uusia 
akateemisia perinteitä

Maanpuolustuskorkeakoululle toh-
toripromootio oli yksi korkeakoulun 
20-vuotisjuhlavuoden merkittävimmis-
tä tapahtumista. 

Sotatieteiden tohtoreita on Maan-
puolustuskorkeakoulusta valmistunut 
vuodesta 2003 lähtien. Tohtoripromoo-
tio oli tunnustus tähän mennessä val-
mistuneille sotatieteiden tohtoreille ja 
ennen kaikkea kunniatohtoreille, jotka 
työllään ja toiminnallaan ovat kehittä-
neet sotatieteellistä tutkimusta.

Maanpuolustuskorkeakoululle toh-
toripromootio merkitsi uusien perintei-
den luomista Suomen ainoana ylintä 
sotatieteellistä tutkimusta ja opetusta 
harjoittavana ja yliopistoihin rinnas-
tettavana korkeakouluna.

MA (War Studies), valtiotieteiden 
maisteri Olli Aro työskentelee erikois
suunnittelijana Maanpuolustuskorkea
koulun tutkimusalalla. 

Seppeleenlasku Suomen marsalkka Mannerheimin haudalla. Kes-
kellä ministeri Antti Tanskanen, oikealla komentaja Marcus Mohlin, 
vasemmalla komentaja Jukka Anteroinen. Taustalla Kaaderilaulajat.

Promovoidut kunniatohtorit vasemmalta ministeri Antti Tanskanen, 
professori Hannele Niemi, avustava kadetti, everstiluutnantti, teol-
lisuusneuvos Kaarle H. Pentti, ministeri Elisabeth Rehn ja eversti 
Sampo Ahto. Kuvasta puuttuu akateemikko Jorma K. Miettinen.

Sotatieteiden tohtorit saapumassa Säätytaloon  
komentaja Aarni Lehden johdolla.
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Promootion iltajuhlassa ministeri Elisabeth Rehn 
tanssin pyörteissä rehtori, lippueamiraali Veijo 
Taipaluksen kanssa.
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Promovoidut tohtorit Säätytalon portailla. Edessä promoottori, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus-
johtaja, professori Hannu H. Kari ja juhlamenojen ohjaaja, sotilasprofessori, eversti Pasi Kesseli.

Promootiokulkue matkalla Helsingin Tuomiokirkkoon juhlajumalanpalvelukseen.
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Teksti: Dosentti, kenttärovasti Seppo Kangas

Taistelu Terenttilän maas-
tossa Taipaleenjoella 
vuodenvaihteessa 1940 

oli hetkeksi tauonnut. Nuori so-
tilas oli haavoittunut vakavasti. 
Häntä oltiin lähdössä viemään 
JSP:lle, mutta haavoittunut 
kieltäytyi jääräpäisesti, – ennen 
kuin olen tavannut luutnantin. 
Taistelun salliessa luutnantti 
Lehtinen, komppanian pääl-
likkö, saapui punertuneen 
ahkion äärelle. Nuori upseeri 
ja nuori sotilas kasvokkain. 
Molemmat elämänsä parhaas-
sa luomis iässä, molemmat 
antamassa oman  panoksensa 
isänmaan vapauden puolesta. 
Nyt  pysähtyneinä ajan ja ikui-
suuden rajapinnalle käymään 
elämän tilinpäätöskeskustelua:

– Luutnantti, pääseekö täl
lainen tavallinen mies tai
vaaseen?
– Pääsee, Jeesuksen tähden 
pääsee. Hymy läikähti haa-
voittuneen kasvoille. 
– No hyvä on, minä menen 
sitten sinne. Matkalla JSP:lle 
sotilas siirtyi ajasta ikuisuuteen.

Tänään Maanpuolustuskorkeakoulu 
on marssinut historiansa ensimmäises-
sä tohtoripromootiokulkueessa kirk-
koon ja liittynyt kaikilta osin siihen 
suomalaiseen akateemiseen juhla-
perinteeseen, joka alkoi Turun akate-
mian prosessiosta vuonna1643 ja jatkui 
Aleksanterin yliopiston tohtoripromoo-
tioina 1800-luvulla. Tiedeyhteisöt ja 
niiden tuottamat hiotun älyn, metodit ja 
väittelykyvyn hallitsevat tohtorit ovat 
marssineet kirkkoon ansaitusti juhlit-
tuina mutta samalla tunnustaen, ettei 

ihminen ole vain järkeä ja logiikkaa. 
Ihmisen eksistenttinen laatu ja elämän 
rajapinnat kysyvät syvärakenteita.  
Sotatieteetkään – ja sodan todellisuu-
den edessä eivät varsinkaan ne – voi 
väistää ihmisyyden syvimpiä kysy-
myksiä. Terenttilän mustanharmaa tal-
vihanki ja tämän tuokion akateeminen 
glamour eivät sittenkään ole tavoitta-
mattoman kaukana toisistaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun 
alku kodin, Haapaniemen kadettikou-
lun, johtaja Samuel Möller valmistui 
maisteriksi ja papiksi Turun akate-
miassa vuonna 1767 ja otti paikkansa 
sen promootiojuhlallisuuksissa. Möller 

liitti suomalaiseen upseerikou-
lutukseen silloisen modernin 
tiedon lisäksi ihmis käsityksen 
syvärakenteen. Hän korosti, että 
sotilas joutuu työssään elämän 
syvimpien kysymysten eteen. 
Niissä hänen on oltava esi kuvana 
ja tukena alisilleen. Tämä ele-
mentti konkretisoitui Taipaleen-
joella, se on tentitty jokaisessa 
Suomen sodassa ja se on edelleen 
tuttu sotilassielunhoidossa. 

Tasan kaksisataa vuotta 
myöhemmin, vuonna 1967, 
Taipaleenjoen luutnantti Eero 
Lehtinen vihittiin Helsingin 
yliopiston teologisen tiedekun-
nan kunniatohtoriksi. Möller ja  
Ta ipa l een joen  luu tnan t t i 
 pysähtyivät ihmisenä olemisen 
ytimeen: kuka minä olen, mistä 
ja mihin? Elämänkokemuksiin 
sidotut ilot ja itkut ja niiden 
 syvältä kouraiseva vaikutus 
haastaa edelleen muistamaan, 
että tietoyhteiskunnan jäsen ei 

ole geneettistä sukua tekoälylle 
ja suorittajakoneille. Rationaa-
lisen tietämisen rinnalle asettuu 

eksistenttinen, ihmisen syvin olemi-
sen laatu. Arimpia tuntoja ei voi paeta 
virtuaalitodellisuuteen. Rakkaus, suru, 
pelko, hylkääminen ja yksinäisyys on 
kohdattava ja elettävä. 

Promootiojumalanpalveluksem-
me teksti (Psalmi 25: 4, 5) on katkelma 
Lähi-idän sotatantereella kolmetuhatta  
vuotta sitten heitinkoulutetun sotilaan 
ja kansanjohtajan Daavidin muistiin-
panoista: Herra, osoita minulle tiesi, 
opeta minua kulkemaan polkujasi. 
Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua, 
sinä Jumalani, auttajani! Sinuun minä 
luotan aina.  

Maanpuolustuskorkeakoulun  
promootiojuhlajumalanpalveluksen  

saarna 

Kirjoittaja Helsingin Tuomiokirkon saarnas-
tuolissa. 
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Daavidin henkilökohtaiset piirteet 
ja ominaisuudet olivat vähemmän 
ylevät. Veljessarjan vanhin kuvasi 
häntä: ”Minä tunnen sinun julkeutesi 
ja pahan sisusi. Sinä olet tullut tänne 
katsomaan sotaa.” Hänen henkilöhisto-
riansa sisälsi tapahtumia, joilla tänään 
pääsisi taatusti iltalehtien lööppeihin. 
Mutta Daavidille oli ominaista myös 
omien luonteenpiirteidensä ja tekemi-
siensä konfrontaatio Jumalansa edessä 
ja kanssa. Tekstin avainsanat ovat 
totuus ja oikea elämäntapa. Ajatus- ja 
toimintamalli on yhteinen Samuel Möl-
lerin käsitteistön kanssa. Totuus, jonka 
Daavid ulottaa salatuimpaan saakka, 
sisältää ankaran totuudellisuuden 
myötä myös lujuuden, luotettavuuden 
ja uskollisuuden korostuksen. Elämän-
tapa ja  asenne painottavat sitä, että 
johtaminen on johdettavana olemista. 
Ammatillinen tieto syvenee viisauden 
etsimiseksi.

Sama asetelma toistui tuhat vuotta 
myöhemmin prefekti Pontius Pila-
tuksen ja Jeesuksen kohtaamisessa. 
Pilatus, joka kantoi nimessään ase-
lajitunnusta – keihäällä aseistautunut 
mies – kysyi: ”Mikä on totuus?” Häntä 
vastapäätä seisoi toinen, joka oli sa-
nonut itsestänsä: ”Minä olen totuus.”

Pilatuksen kreikkalais-roomalai-
nen ajattelutapa ja kysymys ”Mikä 
on totuus?” on meille tuttu. Antiikista 
ja etenkin valistuksen kautta olemme 
saaneet perinnön, jonka perustalle län-
simainen sivistys ja opetus on raken-
tunut. Totuutta on pyritty lähestymään 

metodein, joissa keskeistä on ollut  
spekulaatio, kriittinen arviointi ja 
epäily. Tämäntapainen työskente-
lyhän on jokaiselle tutkijalle perin 
tuttua. Hyvän tutkijan tunnusmerkki-
nä on ollut se, että hän osaa Pilatuk-
sen tavoin usein ja kriittisesti kysyä: 
mikä on totuus? Mikä on totuus, kun 
kaikki tieto on pirstaleista, palasina, ja 
kun totuuksia näyttää olevan monia ja  
monenlaisia? 

Kun Nasaretilainen puhui totuudes-
ta, oli ajattelutapa toisenlainen. Se ei 
ollut Pilatuksen kreikkalais-roomalai-
selle kysymyksenasettelulle vastakkai-
nen, eikä sitä turhentava. Näkökulma 
oli syvempi. Jeesuksen sanoissa ”Minä 
olen tie, totuus, ja elämä” liityttiin Daa-
vidin ajatteluun totuudesta, elämän-
tapatien löytämisestä ja johdettavana 
olemisesta.

Mikael Wexionius oli yksi Turun 
akatemian ensimmäisen promootiojuh-
lan professorijäsenistä, joka itse oli väi-
tellyt viisaudesta Discursus politicus, 
De Prudentia -kirjallaan. Hänen mu-
kaansa viisaus tarvitsee kolminkertai-
sen silmän: muistin, jolla tarkastellaan 
mennyttä, viisausymmärryksen, jolla 
tarkastellaan nykyhetkeä ja huolen-
pidon, jolla tarkastellaan tulevaa.

Tällä hetkellä me elämme voimak-
kaasti muuttuvassa, moniarvoisessa ja 
monikulttuurisessa maailmassa. Sel-
laisten asioiden, kuten arvo tai jopa 
totuus, määritteleminen on tullut entistä 
vaikeammaksi. Tarvitaan niitä, jotka 
näkevät kauas taaksepäin, nykyhet-

ken ja pitkälle eteenpäin, viisaasti ja 
kansamme parasta etsien ja yhteisestä 
hyvästä huolta kantaen. Tarvitaan niitä, 
joilla on arvostelukykyä, jolla erottaa 
kestävät asiat ja arvot ohimenevistä ja 
hetkellisistä. Siinä tarvitaan viisautta, 
kykyä asettua rinnalle, kykyä käsittää 
kaiken viran ja oppiarvojen palvelus-
luonteisuus ja nöyryyttä ymmärtää, että 
johtaminen on johdettavana olemista.

Sotaväessä tiedämme, mitä tavaraa 
meillä on kuitillamme ja vastuullam-
me. Mutta kenen kuitilla sotilas on? 
Vastaako minusta kukaan, kuten minä 
kuitillani olevasta tietokoneesta, kent-
täpullosta ja rukkasparista. Vastaako 
silloinkin, kun elämä on pyyhkinyt 
karkealla pyyhkeellä ja jäljellä on 
Hamletin itsetunto: ”Sotilas, oppinut 
ja hovimies, valtakunnan kaunistus ja 
toivo. Tapojen peili, ihailtu esikuva! 
Kaikki säpäleinä. Ylimyksen äly rä-
mähtää kuin rikkilyöty kello.” Vastaa-
ko silloin, kun kysymykset tiivistyvät 
yhteen: ”Pääseekö tällainen tavallinen 
mies…” Jokaisella sotilasyhteisön jä-
senellä on oikeus tietää, että luotu on 
Luojansa kuitilla.

Sotatieteiden kunniatohtorit ja toh-
torit! Onnittelemme ja juhlimme teitä. 
Tässä monien pelien ja tuulten maa-
ilmassa Jumala siunatkoon ja varjel-
koon teidät – juuret syvällä itsenäisen 
Suomen maaperässä, latva kurottuen 
kohti Jumalan taivasta. 

Öljyvärimaalaus Ecce Homo – Jeesus ja Pontius Pilatus. Antonio Ciseri, 1871.

K
uv
a	
Fi
re
nz
en
	n
yk
yt
ai
te
en
	m
us
eo
.



pääsihteerin palsta

36Kylkirauta 3/2013

Sotatieteiden tohtoripromootiossa  
syntyi uusia upseeriperinteitä

Euroopan ensimmäinen sotatie-
teellinen tohtoripromootio jär-
jestettiin 5.–7. syyskuuta 2013 

Maanpuolustuskorkeakoulussa. Toh-
toripromootiossa promovoitiin myös 
Maanpuolustuskorkeakoulun ensim-
mäiset kunniatohtorit eversti Sampo 
Ahto, teollisuusneuvos, everstiluut-
nantti Kaarle Henrik Pentti, akatee-
mikko Jorma K. Miettinen, professori 
Hannele Niemi, ministeri Elisabeth 
Rehn ja ministeri Antti Tanskanen. 

Kolmipäiväiseen tohtoripromoo-
tioon sisältyivät miekanhiojaiset, 
promootioakti, promootiokulkue, 
promootiojumalanpalvelus, sotilaal-
linen kunnianosoitus Hietaniemen 
sankarihautausmaalla, iltajuhla ja 
promootiopurjehdus. Sotatieteiden 
tohtoripromootiossa yhdistyivät mie-
lenkiintoisella tavalla suomalaisten 
yliopistojen promootiomenot ja soti-
lasyhteisön perinteet. 

Sotatieteiden tohtorin tutkintoon 
voidaan opiskella seuraavissa aineis-
sa: johtaminen, sotahistoria, operaatio-
taito ja taktiikka, sotilaspedagogiikka, 
strategia ja sotatekniikka. Opiskelija-
na voi olla sotilas- tai siviilitaustainen 
jatko-opiskelija.  Ensimmäinen sota-
tieteellinen väitöstilaisuus järjestettiin 
vuonna 2003, kun komentaja Aarni 
Lehden väitöskirja Baltian kuverne
menttien ja Suomen merkitys Venäjän 
laivastolle v. 1856–1914 tarkastettiin. 
Viimeisin sotatieteellinen väitöskirja 
tarkastettiin vuoden 2013 syyskuussa, 
kun filosofian maisteri Saara Jantunen 
puolusti väitöskirjaansa Strategic Com
munication: practice, communication 
and dissonance.  

Ensimmäiset siviilitaustaiset sota-
tieteiden tohtorit valmistuivat vuonna 
2012, kun valtiotieteiden maisteri  
Ulla Anttilan, valtiotieteiden lisensi-
aatti Olli Harisen ja liikuntatieteiden 
lisensiaatti Harri Rintalan väitöskirjat 
tarkastettiin. Samana vuonna valmistui 
sotatieteiden tohtoriksi Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa myös ensimmäi-
nen ulkomaalainen jatko-opiskelija, 
komentaja Marcus Mohlin Ruotsin 
puolustusvoimista. 

Sotatieteiden tohtoreiksi ovat 
väitelleet edellä mainittujen lisäk-
si everstiluutnantti Mika Kalliomaa, 
eversti Markku Iskanius, eversti Kaarle  
Lagerstam, everstiluutnantti Jari Ranta-
pelkonen, komentaja Ove Enqvist, 
prikaatikenraali Pentti Airio, komen-
taja Marko Laaksonen, kapteeni Jarno 
Limnéll, everstiluutnantti Mika Huttu-
nen, everstiluutnantti Vesa Valtonen, 
insinöörimajuri Esa Lappi, everstiluut-
nantti Janne Mäkitalo, eversti Martti 
Lehto, filosofian maisteri Anne Koski-
nen-Kannisto, everstiluutnantti Fred 
Blombergs, majuri Tapio Saarelainen 
ja komentaja Jukka Anteroinen.  

Maanpuolustuskorkeakoulun tohto-
rikoulutusohjelmassa on tällä hetkellä 
noin 70 jatko-opiskelijaa, joista val-
taosalla on sotilastausta. Ulkomaalai-
sia opiskelijoita tohtoriohjelmassa on 
kahdeksan. 

Sotatieteiden tohtoripromootio 
juhlisti merkittävällä ja historialli-
sella tavalla Maanpuolustuskorkea-
koulun 20-vuotista taivalta matkalla 
kohti suomalaisen upseerikoulutuksen 
235-vuotis juhlavuotta.

Syksyllä tapahtuu
Kadettikunnan syyskauden ohjelma 
jatkuu 11. lokakuuta arvoseminaaril-
la, jossa käsitellään äärikäyttäytymisen 

kohtaamista ja johtamista. Seminaari 
liittyy Kadettikunnan vuonna 2009 
aloittamaan ”Nuoret, arvot ja maan-
puolustus” -tutkimushankkeeseen, 
jossa ovat mukana Reserviupseeri-
liitto ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan 
laitos. Syksyn seminaarihankkeessa 
on mukana keskeisenä toimijana myös 
Poliisiammattikorkeakoulu.

Perinteiset ja suositut Kaaderi-
tanssiaiset järjestetään 25. lokakuuta 
Santahaminassa, ja ensi vuoden toimin-
nasta päätetään Kadettikunnan syys-
kokouksessa 26. lokakuuta. 

Syyskokousta edeltää esitelmäti-
laisuus, jossa Puolustusvoimien hen-
kilöstöpäällikkö kenraalimajuri Sakari 
Honkamaa kertoo puolustusvoima-
uudistuksesta henkilöstöalan näkökul-
masta. Tilaisuudessa esitellään myös 
Kadettikunnan viestintä- ja järjestötut-
kimuksen keskeisiä tuloksia. 

Kuorolaulun ystäville on tarjol-
la Kaaderilaulajien isänpäivän aaton 
kahvikonsertti 9. marraskuuta Maan-
puolustuskorkeakoulun juhlasalissa.

  
Constantem decorat honor

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

Helsingissä lauantaina 26.10.2013
Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun Maanpuolus-
tuskurssien tiloissa Maneesikatu 6 (Kruununhaan maneesi) lauantaina 26. lokakuuta 
2013 kello 12.00 alkaen.  

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

Syyskokouspäivän ohjelma

10.00–10.30   Puolustusvoimauudistus henkilöstöalan näkökulmasta.  
   Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri  
   Sakari Honkamaa. 

10.30–11.00   Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimuksen tulosten  
   esittely,  YTM Risto Sinkko ja hum.kand. Heidi Honkamaa

11.00–11.15   Sotavahinkosäätiön tunnustusstipendien luovuttaminen.  
   Sotavahinkosäätiön varapuheenjohtaja, YTM Jaakko Valve ja 
   Säätiön hallituksen jäsen, kenraaliluutnantti Ilkka Aspara

11.15–12.00   Kahvitarjoilu

12.00–     Sääntömääräinen syyskokous
    
Kokouksen jälkeen kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille tai heidän edustajil-
leen järjestetään neuvottelutilaisuus, joka päättyy kello 16:een mennessä.

Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeis-
tään 15.10.2013 Sabina Krogarsille ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelimitse 09 490 759.

Tervetuloa joukolla päättämään yhteisistä Kadettikunnan asioista!

Kadettikunnan hallitus 

Pöytästandaarit
valmistaa

taitopaino.fi
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XV Kaaderigolf
Tuusulassa 1.–2. elokuuta 2013

XV Kaaderigolf pelattiin tänäkin 
vuonna Tuusulan golfklubin komeal-
la kentällä. Kaksipäiväisen kilpailun 
aikana sää suosi ja henki oli hyvä sekä 
kentällä että sen ulkopuolella. Oli 
mukavaa päästä pelaamaan itselleni 
rakasta lajia kadettiveljien seurassa, 
ja erityisen mukavaa oli nähdä, että 
osanottajia oli niinkin paljon kuin 47 
pelaajaa. Pieni yllätys itselleni oli kui-
tenkin se, että yleinen sarja osoittautui 
osanottajamäärältään pienimmäksi.

Vanhimman osallistujan, ikikaaderi 
Maunulan (26.k) kurssin ja oman kurs-
sini (99.k) välisenä aikana on paljon 
vettä virrannut Hevossalmen sillan 
ali, mutta sitä ei huomannut millään 
tavalla. Kaikkien kanssa löytyi yhteis-
tä puhuttavaa, ja paljon mukavia kes-
kusteluja käytiin niin kentällä kuin sen 
ulkopuolellakin. Vanhemmilta kadetti-
veljiltä sai paljon hyödyllisiä vinkkejä 
niin työelämään kuin elämään muuten-
kin, toivottavasti itse onnistuin jaka-
maan muutaman hyvän vinkin golfin 
saralla pelikavereilleni.

Iso kiitos kaikille, jotka olivat jär-
jestämässä kilpailua, erityisesti majuri, 
liikuntaneuvos Risto H. Luukkaselle, 
sekä Tuusulan golfklubille hienoista 
puitteista. Osallistun varmasti myös 
ensi vuonna ja yritän saada mukaani 
muitakin kadetteja.

Kadetti Max Schwenson

Ensi vuonna pelataan XVI Kaade-
rigolf 31.7.–1.8.2014 Tuusulan golf-
kentällä. Uutena kilpailumuotona on 
nykyisten lisäksi torstaina 31.7.2014 
pelattava yhden päivän kilpailu.

Kaikki tulokset ovat luettavissa 
Kadettikunnan kotisivulla www.ka-
dettikunta.fi.

Kaaderigolfin tulokset (sulkeissa on 
esitetty kadettikurssin numero):

Yleinen sarja, pistebogey hcp,  
keltainen
1. Luoto Teemu (82.k) 76 pistettä
2. Tammikivi Juha (65.k) 74
3. Schwenson Max (99.k) 71

Naiset, pistebogey hcp, punainen
1. Ulander Tuula 77 pistettä
2. Hollo Pirjo 64
3. Juhantalo Leena 56

Seniorit (+55 v), pistebogey hcp,  
keltainen
1. Juntunen Antti (59.k) 64 pistettä
2. Mäkipelto Ensio (58.k) 63
3. Berner Jyrki (47.mek) 62

Veteraanit (+65 v), pistebogey hcp, 
punainen
1. Äyräväinen Hannu (40.mek) 73 

pistettä
2. Kiianlinna Lauri (51.k) 73
3. Poutanen Matti (55.k) 72

Yliveteraanit (+70 v), pistebogey hcp, 
punainen
1. Engström Juha (49.k) 82 pistettä
2. Kettunen Ossi (51.k) 77
3. Simovaara Markku (51.k) 74

Pisin draivi, miehet: Hesso Timo (80.k)
Pisin draivi, naiset: Ulander Tuula
Lähimmäs lippua kilpailu 1.8.: Manni 
Risto (50.k)
Lähimmäs lippua kilpailu 2.8.: Juntu-
nen Antti (59.k)
Kadettikurssien välinen kilpailu:
1. 51.k
2. 55.k
3. 58.k

Kadettipiirien välinen kilpailu:
1. Helsingin Kadettipiiri
2. Lahden Kadettipiiri
3. Pirkanmaan Kadettipiiri

Ripen pytty -kiertopalkinto:
1. Engström Juha (49.k) 82 pistettä

Paras scratch-tulos: Max Schwenson 
77 + 76 = 153 lyöntiä.
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Äärikäyttäytyminen  
– miten kohdataan, miten johdetaan?

Kadettikunnan, Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Poliisiammattikorkea-
koulun arvoseminaari järjestetään perjantaina 11. lokakuuta 2013 Maanpuolustuskorkeakou-
lussa Santahaminassa. Seminaari liittyy Kadettikunnan johtamaan ja vuonna 2009 aloittamaan 
”Nuoret, arvot ja maanpuolustus” -tutkimushankkeeseen, jossa ovat mukana myös Maanpuo-
lustuskorkeakoulu ja Reserviupseeriliitto. Seminaariin liittyy myös TNS Gallupin kansalais-
kysely peloista ja uhista. Seminaari järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun Auditoriotalon 
pääauditoriossa. 

Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti järjestävien tahojen jäsenille ja yhteistyökumppaneille.

Seminaarin ohjelma

– klo 8.15–8.55 Rekisteröityminen ja kahvitarjoilu, Auditoriotalon aula

– klo 9.00 Tilaisuuden käytännön ohjeet, ye-evl, ST Mika Kalliomaa, Maanpuolustuskorkeakoulu

– Tilaisuuden avauspuheenvuoro, rehtori Kimmo Himberg, Poliisiammattikorkeakoulu

– Hyvinkään ampumistapaus, ylikomisario Timo Leppälä, Keski-Uudenmaan poliisilaitos

– Debriefing Kauhajoella, rikoskomisario Juha Järvelin, Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos

– Keskustelu

– Median rooli kriiseissä, tutkija, YTM Kari Koljonen, Tampereen yliopisto

– Paneelikeskustelu

– klo 11.00–12.00 lounas Auditoriotalon aulassa

– Kasvojen menettämisen estämisen johtaminen, kenttäpiispa Pekka Särkiö, Pääesikunta

– Kriisinhallintaoperaation kriisinsietokyky ja debriefing, sotilaspastori Janne Aalto, 
  Maanpuolustuskorkeakoulu

– Keskustelu

– Kansalaisten turvallisuudentunne, kyselytutkimuksen tulokset, YTM Risto Sinkko  
    ja tutkimuspäällikkö Sakari Nurmela, TNS Gallup

– klo 13.50–14.00 Seminaarin päättäminen, ye-evl, ST Mika Kalliomaa

Lisätietoja: Kadettikunnan pääsihteeri, eversti Juha Tammikivi,  
juha.tammikivi(at)kadettikunta
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Kaaderitanssiaiset järjestetään 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
perinteisessä Juhlasaliraken-

nuksessa Santahaminassa perjantai-
na 25. lokakuuta 2013. 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 kello 21.30 
ja jatkuvat puoleen yöhön. Tilojen ra-
jallisuuden takia mukaan mahtuu noin 
200 henkilöä ilmoittautumisjärjestyk-

Nuoret upseerit erikoishinnalla  
Kaaderitanssiaisiin 25.10.2013

sessä. Illalliskortin hinta on 60 euroa/
henkilö, ja se sisältää alkujuoman,  
illallisen, ruokajuomat, oheisohjelman 
sekä tietysti hyvän seuran ja tanssit. 
Tarjoilu järjestetään buffet-tarjoiluna. 
Nuoremmille upseereille  (luutnantti–
kapteeni) ja heidän kumppaneilleen 
illalliskortti 50 prosentin alennuksel-
la tänä vuonna, eli hinta on 30 euroa/
henkilö.

I lmoit tautumiset  pyydetään   
tekemään ensisijaisesti sähköpostilla 
15.10.2013 mennessä Sabina Kro-
garsille (sabina.krogars(at)kadet-
tikunta.fi) tai  puhelin 09 490 759. 
Illalliskortit pyydetään maksamaan 

23.10.2013 mennessä Kadettikunnan 
tilille Nordea FI24 1014 3000 2067 44. 
Maksun viestiin pyydetään merkitse-
mään osallistujien nimet ja kadettikurs-
sin numero.

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

Asuna on pieni juhlapuku, tumma 
puku tai smokki.

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

Lämpimästi tervetuloa!

Kadettikunnan joulukortit

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

vat kaksi euroa/kappale. 
Korttien oikeaan yläkulmaan on 

painettu Kadettikunnan merkki ja  
takakannessa on teksti Kadettikunta ry. 
 Sinisävyisen kortin Puuterilunta teksti 
on ”Rauhallista Joulua ja  Onnellista 
Uutta Vuotta”. Vaalean kortin Talvi
nen päivä teksti on ”Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta”.

Puuterilunta on kauniin talvinen 
kortti, jossa kevyt lumisade hiljalleen 
peittää maan ja luo korttiin jouluisen 
tunnelman. Kortti on viimeistelty kiil-
tävällä hopeafoliopainatuksella, jolloin 
Kadettikunnan merkki tulee hillityn 
loistavasti esiin. 

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)
kadett i  kunta.f i  tai  puhelimitse  
09 490 759.

Puuterilunta Talvinen päivä.
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Turun kadettipiirissä on viime 
aikoina tutustuttu perinteisiin 
upseerilajeihin. Viime syksy-

nä tutustuttiin miekkailun saloihin, 
 keväällä oli ratsastuksen vuoro. Rat-
sastus on tuttua vanhemmille upseereil-
le, joiden kokemuksia Kadettikoulun 
hevosista ja ratsastustunneista me 
nuoremmat upseerit saamme monesti 
kuunnella. Ratsumiesten perinteitä on 
vaalittu usein vuosipäivän juhlissakin, 
kun illan aikana on nostettu maljoja 
jalka jalustimella. Nyt oli aika vaihtaa 
pöytäpuheet tositoimiin.

Kevättapahtuma järjestettiin Piik-
kiössä Alaskartanon tilalla, jonne 
kokoonnuimme kymmenen roh-
kean kadettiveljen kanssa lauantaina  
4. toukokuuta. Päivä alkoi juhlallisella 
Kadettikunnan isännänviirin nostolla 
auringon paistaessa. Meidät toivotti 
tervetulleeksi isäntäparimme varatuo-
mari Linda Langh ja kapteeni Christian 
Perheentupa.  Hetken keväistä karta-
nomiljöötä ihailtuamme siirryimme si-
sälle kuuntelemaan sisarusten Lindan ja 
Lauran esitystä perheyrityksistä, Langh 
Ship -varustamosta ja Pesupalvelu 
Hans Langhista. Keskustelua herätti 

eteenkin yritysten innovatiivisuus, oli 
sitten kyse maataloutta helpottavista 
ratkaisuista tai teräskelojen kuljet-
tamista helpottavista merikonteista. 
Vilkkaan pöytäkeskustelun jälkeen oli 
aika siirtyä itse asiaan, ja sitä varten 
jakauduttiin kahteen osastoon. Toisten 
jäädessä sisälle hiomaan Kadettikun-
nan strategiatyötä toinen osasto siirtyi 
hevosten luo.

Pihalla meitä odottivat Makarlan 
tallin neljä hevosta ja yksi poni. Kä-
vimme nopeasti lävitse ratsastajien pai-
nokäyrät sekä taitotason ja löysimme 
kullekin sopivan hevosen. Osalta vel-
jistä olivat jo unhoittuneet Kadettikou-
lun opit hevosen satuloinnista, mutta 
isäntäparin avustuksella hevoset saa-
tiin ripeästi lähtövalmiiksi. Komennon 
”ratsaille” jälkeen satulaan nousu sujui 
reippaasti, ja olimme lähtövalmiit. 
Linda kokosi meidät jonoon, ja lähdim-
me kopottelemaan. Ensimmäisen ravi-
osuuden jälkeen osa haki vielä oikeaa 
istuntaa, mutta viimeistään toisen ravi-
osuuden jälkeen oli kaikkien kasvoilla 
innostunut hymy. Tunnin lenkin jälkeen 
palasimme takaisin kartanolle, ja oli 
aika vaihtaa osastoja. Herrat kaaderit 

todistavat jälleen kerran vanhan sanon-
nan ”minkä nuorena oppii, sen vanhana 
taitaa” paikkansa pitäväksi.

Toisen osaston palattua lenkiltään 
ja meidän puoliskomme annettua omat 
ideaansa strategiaan oli aika siirtyä 
 merenkulkuneuvos Hans Langhin 
tarjoamalle lounaalle Alaskartanon 
upeaan saliin, jossa saimme nauttia 
maittavan aterian. Ajatukset ja mie-
lipiteet sinkoilivat pöytäseurueessa. 
Puheenjohtajan johdolla osa veljistä 
innostui varaamaan jo seuraavan-
kin ratsastustunnin, joten päivän voi 
todeta näiltäkin osin onnistuneeksi. 
Vielä ennen lähtöä emäntää muistet-
tiin  keväisillä kukilla, minkä jälkeen 
oli aika jatkaa aurinkoisen viikonlopun 
viettoa yhtä kokemusta rikkaampana. 

Lopuksi kiitän vielä kerran isän-
tiämme hienosta tapahtumasta ja kan-
nustan kaikkia kadettiveljiä perinteisen 
upseeriharrastuksen, ratsastuksen, 
pariin.

Ratsaille mars!

Henri Kummala
Kadetti 1157me

Turun kadettipiiri ratsailla  
– kevättapahtuma Alaskartanon tilalla



Kylkirauta 3/2013 42

toiminta

  

Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Toimisto joulutauolla

 Joulun aikaan Kadettikunnan toimisto on suljettuna 
16.12.2013–10.1.2014.

Merkkipäiväluettelo 2014
Kylkiraudassa 4/2013 julkaistaan luettelo Kadettikunnan jäsenistä, jotka 

vuonna 2014 täyttävät 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 tai 50 vuotta. Niitä, jotka 
eivät halua syntymäpäivätietojaan julkaistavan, pyydetään siitä ilmoittamaan 
Kadettikunnan toimistoon 21.11.2013 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 2013
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 viestintä- ja järjestötutkimus
 Kadettikunnan viestintä- ja järjestötutkimus käynnistettiin 23.9.2013 ja 

se tehdään sähköisellä Webropol-järjestelmällä. Kysely on lähetetty kunkin 
jäsenen sähköpostiin. Tutkimuksen tavoitteena on jäsenistöltä saadun palautteen 

perustella kehittää Kadettikunnan viestintää ja toimintaa jäsenistöä parhaiten 
palvelevalla tavalla.  Vastaamalla kyselyyn olet mukana olet mukana Kadettikunnan 

toiminnan kehittämisessä.

Joulukortit

Nyt on aika tilata joulukortit. Mallit ja hinnat ovat sivulla 40.

P.O.Box 349
FI-50101
Mikkeli, Finland

Tel:  +358 201 430 430
Fax:  +358 201 430 440
email: sales@environics.fi

Turvaratkaisuja
CBRN



Kylkirauta 3/201343

toiminta

Kylkiraudan kirjoittajaohjeet

Kylkirauta on kadettiupsee-
reille ja maanpuolustuksen 
asiantuntijoille erinomainen 

kirjoitusten julkaisufoorumi. 
Kylkiraudan kautta tavoitat 

 tuhansia lukijoita. Älä jätä artikkelia-
si pöytälaatikkoon tai tietokoneen ko-
valevylle, vaan lähetä se Kylkiraudan 
toimitukseen. Ohessa muutama ohje 
kirjoituksesi viimeistelyyn:

1) Kirjoita selkeästi ja vältä monimut-
kaisia virkkeitä.

2) Hyvän artikkelin ei tarvitse olla 
pitkä. Usein 3–5 liuskaa on sopiva 
mitta.

3) Kirjoituksella tulee olla punainen 
lanka, keskeinen sanoma, jonka 
haluat lukijoille välittää.

4) Kuvitus elävöittää ja selkeyttää sa-
nomaa. Jos sinulla ei ole sopivaa 
kuvaa käytössäsi, tee artikkelin 
yhteyteen kuvitusehdotus. Muista 
laatia myös kuvatekstit.

5) Vältä liiallista lyhenteiden käyttöä 
ja kapulakieltä.

6) Väliotsikointi auttaa sekä kirjoitta-
jaa että lukijaa.

7) Kieliasuun kannattaa panostaa! 
Tekstin looginen rakenne ja täsmäl-
liset, huolitellut, ilmaukset takaavat 
sen, että lukija ymmärtää ajatuksesi 
niin kuin olet ne tarkoittanut.

8) Älä ”pelkää” kirjoittamista. Me 
autamme tarvittaessa.

Lähetä artikkelisi sähköpostiosoit-
teeseen kylkirauta@kadettikunta.fi. 
Lehdessä on aina ilmoitettu seuraavan 
numeron materiaalin määräaika. Sitä 
kannattaa noudattaa, jos toivoo artikke-
lin tulevan julkaistuksi jossain tietyssä 
numerossa. Päätöksen julkaisemisesta 
tekee aina päätoimittaja.

Kylkiraudan toimituskunta käsitte-
lee artikkeliehdotuksesi sen saavuttua 
ja muokkaa käsikirjoitusta tarvittaes-
sa. Saatamme pyytää myös kirjoittajaa 

vielä muokkaamaan julkaistavaksi hy-
väksyttyä käsikirjoitusta. Joskus toi-
mituksellisista syistä jo julkaistavaksi 
hyväksytyn käsikirjoituksen julkaise-
mista joudutaan lykkäämään. Lähet-
täessäsi käsikirjoituksen toimitukselle 
hyväksyt nämä peruslinjaukset.

Kylkirauta-lehden kirja-arviot ovat 
olleet korkealaatuisia, ja samaa linjaa 
on tarkoitus jatkaa. Mikäli olet joko 
saanut tai hankkinut kirjan arvioitavak-
si, laadi välilyönteineen maksimissaan 
noin 5 000 merkin laajuinen arviointi 
ja lähetä se osoitteeseen kylkirauta@
kadettikunta.fi. 

Juha-Antero Puistola
Päätoimittaja
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Keskiviikkona 5. kesäkuuta 2013 
juhlisti 26. Kadettikurssi val-
mistumisensa 70-vuotispäivää 

helteisessä Santahaminassa. Vuonna 
1943 valmistuneelta kurssilta joukos-
samme on vielä 19 upseeria, joista 
yhdeksän oli päässyt paikalle. Lisäksi 
paikalla oli kurssilaisten puolisoita sekä 
jälkikasvua. Tilaisuuden isäntinä toimivat 
kurssilaisten jälkipolvista amiraali Juhani 
Kaskeala, kenraaliluutnantti Heikki  
Lyytinen sekä prikaatikenraali Juha  
Mäkipää. Kadettikurssin 98 kadeteilla 
oli kunnia olla mukana toteuttamassa 
juhlapäivän ohjelmaa.

Historian suurin 
kadettikurssi

Kadettikurssi 26 alkoi 4. kesäkuuta 1941. 
Kurssin aloitti 167 miestä. Kurssi kui-
tenkin keskeytettiin vain 14 koulupäivän 
jälkeen. Rintama kutsui. Kurssilaisista  
28 kadettia kaatui ja seitsemän haavoittui 
pahoin. Kurssi aloitettiin uudestaan hei-
näkuun 1. päivänä 1942, ja tavoitevah-
vuus oli nostettu 450 kadettiin. Kaikkiaan 
449 saapui paikalle, mutta heinäkuussa 
tapahtui vielä muutoksia suuntaan ja 
toiseen. Kurssille osallistui yhteensä  
494 kadettia, joista valmistui 406 upsee-
ria. Kurssi on ylivoimaisesti suurin itse-

näisen Suomen kadettikurssi.
Ylennyspäivänä 4. kesäkuuta 1943 

valtionjohto ei saatesanoissaan kaunis-
tellut valmistuneita upseereja odottavia 
tehtäviä. Presidentti Ryti totesi puhees-
saan sotilaan elämän olevan ”aina karua, 
niukkaa ja vaivalloista”. Suomen Mar-
salkka Mannerheim kannusti päiväkäs-
kyssään: ”Te olette nyt valmiit astumaan 
takaisin armeijan riveihin taisteluun kan-
samme olemassaolon ja tulevaisuuden 
puolesta.” Sodasta palasi 364 miestä –  
35 kaatui, yksi kuoli lento-onnettomuu-
dessa ja kuusi sairauden tai muun syyn 
takia. Haavoittuneita oli 152. 

Kurssilaiset saavuttivat Puolustusvoi-
missa merkittäviä tehtäviä. Yrjö Keino-
sesta tuli puolustusvoimain komentaja 
vuonna 1965, ja yhteensä kolmetois-
ta upseeria yleni kenraalikuntaan ja  
18 everstiksi puolustushallinnon johto-
paikoille. Vuonna 1982 viimeisetkin 26. 
Kadettikurssilta valmistuneet siirtyivät 
reserviin, kenraalit Heiskanen tiedus-
telupäällikön, Kanninen pääesikunnan 
päällikön ja Sihvo rajavartiolaitoksen 
päällikön paikoilta.

Kurssilta valmistuneita toimi myös 
muun yhteiskunnan palveluksessa. Esi-
merkiksi Arvo Pentti toimi niin puo-
lustusministerinä kuin suojelu poliisin 
päällikkönäkin, Viktor Jansson Stock-

mannin johtajana ja Per Heinrichs SOK:n 
varapääjohtajana. Suurlähettiläinä eri 
puolilla maailmaa toimivat Åke Back-
ström ja Martti Lintulahti. Tohtorin tai 
lisensiaatin arvon hankki kahdeksan 
kurssin käynyttä. Mainituksi ansaitsisi-
vat tulla toki lukuisat muutkin tehtävät. 
Kadettikurssilta 26 valmistuneet tunsivat 
vastuunsa maan rakentajina. 

Juhlapäivä

Kadettikurssi 26 on kokoontunut sään-
nöllisesti muistelemaan kadettiaikojaan. 
Ensimmäisen tapaaminen oli vuonna 
1953, kymmenen vuotta valmistumisen 
jälkeen. Juhlapäivän kaavasta on muo-
dostunut perinteinen, ja sitä noudatettiin 
pitkälti myös 70-vuotisjuhlassa.

Juhlapäivä alkoi seppeleenlaskulla 
Hietaniemen hautausmaalla. Maanpuo-
lustuskorkeakoululla rehtori, lippueami-
raali Veijo Taipalus tutustutti kampukseen 
ja kertoi Maanpuolustuskorkeakoulun 
nykyisestä opetuksesta. Sankariaulassa 
laskettiin seppele ja juhlasalissa nautittiin 
juhlalounas. Kuulumisia vaihdettiin ja 
monia muisteloita kerrottiin.

Juhlalounaalla puheen piti amiraali 
Juhani Kaskeala, jonka isä, eversti Pauli 
Kaskeala valmistui 26. Kadettikurssilta. 
Kaskealan puheen kantavana teemana 
oli kurssin koostuminen erittäin ansioi-
tuneista upseereista niin sodassa kuin 
sodan jälkeenkin. Kurssilaisista puhui 
kenraaliluutnantti Ermei Kanninen. 
Lisäksi kuultiin useita kiitospuheita. 
Kurssin priimuksen, Kauko Mäkipään, 
poika prikaatikenraali Juha Mäkipää, luki 
Perinteiden Isän viimeisen päiväkäskyn. 
Juhlalounaalla esitettiin myös video 26. 
Kadettikurssin valmistujaisista.

Osallistujien muisteloita

Kadettikurssin 98 kadeteilla oli kunnia 
päästä avustamaan kurssitapaamisen jär-
jestelyissä sekä samalla kuuntelemaan 
26. Kadettikurssilta valmistuneiden ja 
heidän puolisoidensa muisteloita niin 
kurssiajalta kuin sen jälkeisestäkin elä-
mästä. 

Kenraaliluutnantti Ermei Kanninen 
muisteli kadettielämää lämmöllä, vaikka 

Historian suurimman kadettikurssin valmistumisesta 
70-vuotta – 26. Kadettikurssi juhlisti merkkipäiväänsä

Kadettikersantti Anssi Heinämäki haastattelemassa 26. Kadettikurssin 
yhteysupseeria, majuri Olli Vuoriota.
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ajat olivat kovat. Lähes jokaisella kade-
tilla oli jo rintamakokemusta, ja sota oli 
edelleen käynnissä, joten myös kuri kurs-
silla oli kova. Kaikilla oli tieto siitä, että 
he joutuisivat vielä rintamalle. Herätys 
oli joka päivä viideltä ja kollektiiviset 
rangaistukset arkipäivää. Se loi kuitenkin 
yhtenäisyyttä ja se oli hyväksyttyä. Kan-
ninen korosti kurssilaisten keskinäistä 
luottamusta. ”Kaikki sisäistivät sen, että 
rintamalla kurssiveli voisi olla naapuri-
joukkueenjohtaja tai komppanianpääl-
likkö, joten kurssin aikana muodostunut 
luottamus oli ensiarvoisen tärkeää.” 
Kurssin hengen Kanninen tiivisti sanal-
la ”sitoutunut” – jokainen oli täydellisen 
sitoutunut tulevaan tehtäväänsä, ja sen 
näki kurssin hengestä. Tämä paistoi jo 
rintamalla ansioituneista upseereista ja 
kannusti myös nuorempia kurssilaisia.

Vuonna 1968 Kaartin Pataljoonas-
ta reserviin siirtynyt majuri Olli Vuorio 
toimii kurssin sihteerinä. Vuorio huo-
mautti, että vaikka kurssi oli varsin 
heterogeeninen suuren kokonsa ja ka-
dettien välisten ikäerojen takia, niin henki 
kurssilla oli alun perinkin erinomainen. 
Kaikkia kurssilaisia ei ison kurssikoon ja 
tiiviin koulutuksen vuoksi oppinut kurs-
siaikana tuntemaan, mutta se ei ole kurs-
siveljeyteen vaikuttanut. Kadettihenki  on 
kantanut läpi vuosikymmenten, ja kurs-
silaisilta on aina saanut apua, jos sitä on 
tarvinnut. Veljeä ei ole jätetty. 

Mauri Maunula palveli kurssilla  
ilmajoukkueessa ja valmistui lentäjäksi. 
Ilmavoimien vähäisten resurssien vuoksi 
Maunula siirtyi monen muun tavoin jo 
vuonna 1948 siviiliuralle. Tämä ei ole 
kuitenkaan katkaissut tiivistä yhteyttä 
kadettiketjuun. Maunula odottelikin jo 
kovasti esimerkiksi kesän kaaderigolfia. 
Niin kadettikurssi kuin kadettikuntakin 
ovat olleet vahvasti läsnä arjessa, vaikka 
ura Puolustusvoimissa jäi lyhyeksi.

Paikalla oli myös kurssilaisten puoli-
soita. Rouva Aili Ylipaavalniemi tarkisti 
ensitöikseen, vieläkö hänen jo edesmen-
neen miehensä, kurssin kunniamiekan 
saaneen Toivo Ylipaavalniemen, nimi 
löytyy Maanpuolustuskorkeakoulun 
seinältä. Toki se löytyy sieltä. Rouva 
Ylipaavalniemi muisteli esimerkiksi 
kurssin sarkajuhlaa ja kurssin päättä-
jäisjuhlaa. Kalastajatorpassa pidetyssä 
päättäjäisjuhlassa soitettiin myös tans-
simusiikkia, vaikka se tuohon aikaan oli 
kiellettyä. Ylipaavalniemi halusi luon-
nollisesti viedä tulevan vaimonsa tanssiin 

– tästä ei kuitenkaan eräs paikalla ollut 
kenraali pitänyt, vaan ryhtyi ripittämään 
pariskuntaa.

Nykykadetin mietteitä

26. Kadettikurssin 70-vuotisjuhla oli 
mukana olleille 98. Kadettikurssin  
kadeteille mieleenpainuva kokemus. 
Ajatus oman kurssin 70-vuotisvalmis-
tujaisjuhlasta vuonna 2084 tuntuu käsit-
tämättömältä. Toki yhtä mahdotonta on 
täysin ymmärtää niitä olosuhteita, joissa 
26. Kadettikurssi kurssinsa kävi, ja teh-
täviä, joihin valmistuneet upseerit heti 
rintamalle joutuivat.

Juhlapäivän lopussa luettiin Perintei-
den Isän viimeinen päiväkäsky. Vuonna 
1993 kirjoitetussa tekstissä todetaan: 
”Viisikymmentä vuotta se on ollut osa 
meistä, KADETTIVELJEYS. Yhteen-
kuuluvuus, jonka tuo työn täyttämä vuosi 
kadettikurssille synnytti, on sävyttänyt 
elämäämme jo viisi vuosikymmentä. 
Eikä se ole koskenut vain meitä, vaan 
myöskin perheemme ovat vuosien saa-
tossa yhä enemmän kasvaneet samaan 
yhteyteen. Olemme iloinneet yhdessä, 
mutta myöskin surren hiljentyneet muis-
tamaan niitä veljiä, jotka ovat jo saavut-
taneet matkansa pään.”

Katsoessaan juhlaan saapuneita 26. 
Kadettikurssin käyneitä, heidän puolisoi-
taan ja jälkipolviaan nuori kadetti saat-
toi todella todeta, että yhteenkuuluvuus  

sävyttää yhä edelleen kurssilaisten 
elämää.

Päiväkäsky päättyy viestiin nuorem-
mille: ”Mutta mieleen saattaa nousta 
myöskin kysymys siitä, että pieni 
Suomi voi tulevaisuudessakin joutua 
tilanteeseen, jossa koko olemassaolo on 
uhattuna. Silloin joudutte harkitsemaan 
myöskin veteraanisukupolven ratkaisua: 
Yksimielisesti, itsensä unohtaen kaikki 
voima uhkan torjumiseksi.” Se on se  
perintö, jota me kadettiketjun tuoreimmat 
lenkit jäämme vaalimaan.

Lähteet: XXVI kadettikurssi Maa
sotakoulussa 1942–43, toimittanut Stig 
Roudasmaa, juhlavieraiden haastattelut.

Anssi Heinämäki
Kadettikersantti
98. Kadettikurssi

Aito Paloheimo
Kadetti
98. Kadettikurssi

26. Kadettikurssi Maanpuolustuskorkeakoulun päärakennuksen 
edustalla.
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Kadettikurssi 42 juhli 55-vuotistaivaltaan  
5.–6. kesäkuuta 2013

Vuodet kuluvat, riviin ilmestyy 
aukkoja, mutta kurssijuhlis-
sa otetaan kyynärtuntumaan 

ojennus. Ilmiö oli jälleen havaittavissa, 
kun kurssi 42:n veljet ja aviopuolisot 
näkivät toisensa aurinkoisen kesän 
alussa Marskin päivän jälkitunnelmis-
sa. Tilaisuuden isäntä Ari Iisakkala oli 
oivaltanut ajankohdan merkityksen ja 
johdatti joukon ensikättelystä suoraan 
Mannerheimin puistoon.

Lahden  
monipuolisuus avautui

Onnistuneesta alusta todisti kiinnostus, 
jota osanottajat osoittivat Mannerhei-
min puiston muistomerkkejä kohtaan. 
Marskin patsas kaiken kokoavana,  
sotiemme kunniakkaimpien ratkai-
sutaistelujen kivet laattoineen ja 
taistelujen johtajanimet loivat koti-
seututietoisen isännän vivuttamana 
käsityksen siitä, että ilman Lahtea ja 
sen persoonia Airosta Pajariin Suomi 
ei olisi selvinnyt. Isännän asenteessa 
on opin ottamista kaikille vastaavien  
kokoontumisten järjestäjille.

Muualla asuvan mieleen Lahdes-
ta muistuu ensimmäiseksi se, että se 
on talviurheilun pääkaupunki. Tämän 

käsityksen vahvistuminen sai odottaa 
vuoroaan lounaan ja Sibeliustaloon  
tutustumisen ajan, koska isäntäpari 
halusi laajentaa vieraiden käsityksiä 
kotikaupungistaan myös taiteiden ja 
erityisesti musiikin maailmaan. Akus-
tiikaltaan ja muuntelukyvyltään kuulu 
Sibeliustalo osoittautui tutustumisen 
väärtiksi.

Hiihtomaine sai osansa, kun  
ohjelma jatkui Salpausselän hyppyrien 
tuntumaan. Hiihtomuseossa päästiin 
kokemaan museotoiminnan yhä ylei-
sempää toiminnallisuutta luonnollisten 
historiaesittelyjen ohella. 

Aukkoja rivissä  
mutta jatkoa luvassa

Kurssin kokouksessa todettiin vel-
jespiirin supistuneen viimeisen viisi-
vuotiskauden aikana yhdeksällä, joten 
vahvuus oli nyt 41. Ikä tai ajankohta 
olivat karsineet myös osanottoa, sillä 
edellisestä, 50-vuotisjuhlan, osanotta-
jamäärästä oli pudottu lähes puoleen, 
eli seuralaisineen juhlassa oli nyt  
36 henkeä. 60-vuotisjuhlan pitopaikak-
si tuli esille useita ehdotuksia, mutta 
suunnittelu päätettiin siirtää työryh-
mälle. Parin vuoden päähän uumoiltiin  

välivierailua, jonka suunnasta pohjoi-
nen tuntui saavan kannatusta.

Tunnustuksia naisillemme 
aarioin ja puhein 

Ensimmäinen juhlapäivä päättyi 
Ari-isännän ja rouvansa Astan joh-
dattelemina Lahden upseerikerhoon, 
jossa nautittiin Marskin päivällinen 
vor schmackeineen, borssikeittoineen, 
kuhanseläkkeineen ja Kirschissä uivine 
mansikoineen ja meloneineen, kaiken 
soljuessa vatsan pohjalle sitä aluksi 
kostuttaneen Marskin ryypyn seuraan.

Viisi vuotta aikaisemmin kuultu 
Mikko Virrankosken persoonalli-
nen puhe naisille oli vielä mielessä, 
kun pianon viereen asettui kurssin 
trubaduuri Aulis Sihvonen, säestäjä-
nään kanttori Pauli Pietiläinen. Aulis 
johdatti daamimme Franz Lehárin  
Volgalaululla Perintöruhtinas-operetin 
ja George Bizet’n Nadirin romanssilla 
Helmenkalastajat-oopperan lumoihin. 

John Björkell jatkoi teemaa viit-
taamalla naistemme kestokykyyn ja 
uhrautuvaan kannustukseen miestensä 
uran joskus koettelevissa käänteissä. 
John tunnusti: 

”On minulle suuri kunnia saada 
esittää teille, hyvät rouvat, kurssimme 
tervehdyksen tänään kurssin 55-vuotis-
juhlassa täällä Lahden perinnerikkaalla 
upseerikerholla.

Me valmistuimme vuonna 1958 
ja jouduimme ensimmäisiin palve-
luspaikkakuntiin eri puolille Suomea; 
emme aina omien toivomuksiemme 
mukaisesti. Te, arvoisat rouvat, seura-
sitte meitä siitä huolimatta, ettei aina 
paikkakunnalta löytynyt sopivaa, kou-
lutusta vastaavaa työtä. Toiset joutuivat 
asumaan erillään miehestään mones-
takin syystä; asuntotilanne oli silloin 
huono koko maan joukko-osastoissa. 
Muistan hyvin ne vanhan navetan  
majoituspaikat Dragsvikin varuskun-
nassa: niissä oli vielä rännit paikallaan. 

Arvoisat rouvat, te olette olleet 
meidän tukenamme koko virkauran 
ajan. Me emme varmaan aina nähneet 
ja osanneet riittävästi arvostaa teidän 42. Kadettikurssi hiljentymässä Ristikirkossa.
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osuuttanne yhteiselomme ponnistelus-
sa, olihan meillä silloin päällimmäisenä 
vain virkauralla onnistuminen. Perhe 
ehkä jäi toisarvoiseksi.

Me upseerit olemme ylpeitä myös 
siitä, että te, hyvät rouvat, olette jatku-
vasti tukena joko yksin tai miehenne 
kanssa. Arvostamme suuresti sitä, että 
leskirouvat edelleen tukevat toimin-
taamme ja siten myös koko Suomen 
asiaa, maan itsenäisyyden puolusta-
mista. Kiitos siitä! Me haluamme tukea 
niitä rouvia, jotka ovat jääneet yksin. 
Te viette asiaamme eteenpäin, Te olette 
osa meitä.          

Kadettikurssin rivit valitettavasti 
harvenevat, mutta toivottavasti näitä 
kokoontumisia tulevaisuudessa järjes-
tetään entiseen tapaan. Aikahan ei lopu, 
ikä vain kasvaa. Kurssin päätöksen 
mukaisesti te, arvoisat rouvat, olette 
tervetulleita yhteisiin tilaisuuksiin.

Me, kadettikurssi 42:n miehet, 
nousemme ja kohotamme maljan daa-
miemme kunniaksi.”

Puheensa sivuteemana John osoit-
ti sanansa kurssiveljille todeten uran 
aikana monin esimerkein havainneen-
sa, että 42. Kadettikurssi ei ole missään 
vaiheessa osoittanut sympatioita ”pak-
koruotsista” meuhkaavien suuntaan. Jo 
Kadettikoulun vuosina ja viimeistään 
niiden kuluessa suoritetuissa harjoi-
tuksissa ruotsinkielisillä alueilla toisen 
kotimaisen kielen merkitys todella  
tajuttiin. Selkeni myös, että ruotsia 
kotikielenään puhuvat ovat yhtä luo-
tettavia isänmaan palvelijoita kuin suo-
menkielistenkin seutujen asujat. 

Bromarvin Padvan kylässä pidetyn 
maastoharjoituksen jälkeisessä juhlas-
sa koulumme johtaja, eversti Paavo  
Lammetmaa oli johdatellut aiheeseen 
ruotsinkielisten osuudesta ja uhri-
mielestä vuosien 1939–1945 sodissa. 
Hänen tervehdyksensä jälkeen kuultu 
”kyläpäällikkö” Ernst Sandellin innoit-
tunut kertomus alueen väestön osal-
listumisesta Hangon taisteluihin oli 
silloin yksi ratkaisevista sysäyksistä 
mielten valaistumiseen.

Kenttäpiispa 
mukana Ristikirkon 
päätöstilaisuudessa

Alvar Aalto suunnitteli Kolmen 
ristin kirkon Imatralle, Lakeuden 
ristin Seinäjoelle ja sarjan viimeise-
nä Ristikirkon Lahteen. Juhlat eivät 
olisi voineet paremmin päättyä kuin 
kokoontumiseen tässä nuorimmassa, 
Keski-Lahden seurakunnan, kirkossa, 
hiljentymään tuoreen kenttäpiispan, 
Pekka Särkiön sananjulistuksen ääreen. 
Saimme kuulla myös valaisevan esi-
tyksen piispan kotikirkosta. Aulis  
Sihvonen täydensi tunnelman laula-
malla seurakunnan kanttorin urku-
säestyksellä ajatuksiin painuvan Petri 
Laaksosen säveltämän ja Turkka Malin 
sanoittaman Täällä Pohjantähden alla. 

Perinteiden isän Veikko Starkin  
kiitosten jälkeen siirryttiin sankari-
hautojen ja niitä hallitsevan Väinö 
Aaltosen Vehmaan punagraniittiin 
veistämän Vapauden hengetär -muis-
topatsaan ääreen kunnioittamaan 
seppeleenlaskulla sankarivainajia. 
Hyvästelimme kaksipäiväisen juhlan 
erinomaisesti suunnitelleen ja säntilli-
sesti läpi vieneen Iisakkalan pariskun-
nan kirkon portailla ja tyynin mielin ja 
muistoin suuntasimme kukin tahoil-
lemme.

Esko Nieminen
Kadetti 3624

42. Kadettikurssi Ristikirkon portailla.

Kurssitapaamiset sekä -juhlat, joululounaat 
ja muut tilaisuudet ammattitaidolla ja suu-
rella sydämellä Helsingin ydinkeskustassa.

Lämpimästi tervetuloa,
Miia Makkonen, emäntä

www.klubiravintola.fi   •  puh. 09-5868 8344 
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Kurssiveljet ja -sisaret kokoon-
tuivat kesän 2013 yhteiseen 
tapahtumaan Salon Halik-

koon Wiurilan kartanoon 15. elokuuta 
2013. Mielenkiintoinen historiallinen 
kartanomiljöö oli innostanut mukaan 
yhteensä 35 kaaderiveljeä seuralai-
sineen. Tapaamisen vastuuhenkilönä 
toimi tällä kertaa kurssiveli Mikko 
Heikkilä. 

Aloitimme tilaisuuden tervetu-
liaismaljoilla kartanon juhlasalissa, 
entisessä hevostallissa, jossa kartanon 
viehättävä emäntä Anne Marie Aminoff 

toivotti kurssilaiset tervetulleiksi esitel-
len samalla kartanon historiaa etenkin 
Armfeltien suvun kaudelta.

Kartanon museokierroksen aikana 
tutustuimme Engelin piirtämässä ta-
lousrakennuksessa Wiurilan kotimu-
seoon, jossa on esillä ainutlaatuista 
esineistöä päärakennuksesta, sekä 
hevosvaunumuseoon, sepän pajaan ja 
puuverstaaseen. Museokierros päättyi 
kartanopuotiin, josta moni sisko ja veli 
löysi jotain mukavaa kotiin vietävää.

Kartanon runsas lounasbuffet oli 
nautinnollinen ja kokemisen arvoinen 

elämys. Lounaan jälkeen siirryimme 
bussilla Halikon kirkolle, Armfeltin jäl-
jille. Erinomaisena oppaanamme tällä 
kulttuurikierroksella toimi Jouko Kivi-
rinta, joka oli kuin elävä tieto sanakirja: 
hän vastasi asiantuntemuksella lukui-
siin esittämiimme kysymyksiin.

Halikon kirkkohautausmaalla 
kunnioitimme sotiemme kaatuneita 
sankareita laskemalla kurssiemme 
kukkalaitteen Yrjö Liipolan veistä-
mälle muistomerkille. Kukkalaitteen 
laskivat kurssiveljet Aimo Arjavalta 
ja Mikko Heikkilä. Hautausmaalla 
on myös Armfeltien sukuhauta, jonka 
kautta kuljimme.

Keskiaikaiseen, myöhemmin ris-
tikirkoksi laajennettuun kivikirkkoon 
tutustuimme myös sisältä.

Halikon museossa meille esiteltiin 
maanviljelystä ja naisten tekemää työtä 
maataloissa, interiöörit puusepän, suu-
tarin ja räätälinverstaista, viehättävä 
leskenkamari nuoren naisen myötäjäi-
sineen sekä Vartsalan sahan toimintaa 
sekä kalastusta. Näyttävä kartano-
osasto sisälsi esineistöä Wiurilan ja 
Vuorentaan kartanoista, huomatta-
van asekokoelman, rahakokoelman 
ja kouluosaston. Poikkesimme myös  
G. M. Armfeltin patsaalla Halikon kir-
jaston kupeessa.

Paluumatkalla Wiurilaan kier-
simme vielä Salon keskustan kautta 
nähdäksemme valtavan Nokian tehdas-
alueen suurine rakennuksineen samalla, 
kun kurssiveli Matti Savonjousi kertoi 
”Nokian tarinan”.

Kurssikokous ja pullakahvit  
Wiurilassa päättivät kesätapaami-
semme. Päätimme kokoontua jäl-
leen ensi kesänä jossain uudessa 
paikassa. Oli aika sanoa näkemiin 
toisillemme,vaikka osa viihtyikin vielä 
”jälkisitseillä” muutaman hetken.

Mikko Heikkilä
Kadetti 3790

Kadettikurssi 44:n ja Merikadettikurssi 29:n  
kesätapaaminen 15. elokuuta Halikossa
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Kadettikurssi 45 ja Merikadetti-
kurssi 30 jättivät 13. elokuuta 
2013 jäähyväiset vuoden 2014 

loppuun mennessä lakkautettavalle 
Lentosotakoululle. 

Päivän aikana saimme päivityksen 
Ilmavoimien ja Lentosotakoulun tilan-
teesta.  Ohjelmassa oli tutustuminen 
Hävittäjälentolaivue 41:een ja Hawk-
simulaattoriin sekä perinnehuoneeseen.  
Kurssiveli Matti Antikainen kertoi 
kurssimme lentäjien koulutuksesta. 

Kokouksessa päätettiin toteuttaa 
aikaisempaa suunnitelmaa kokoontu-
misesta vuosittain ottaen mukaan puo-
lisot parillisina vuosina. Ensi vuonna 
tapaamme 375 vuotta täyttävässä  
Hämeenlinnassa.

Matti Eronen
Kadetti 3882

Kadettikurssi 45 ja Merikadettikurssi 30 Kauhavalla

 Suomen Marsalkka Mannerheimin 
Sotatieteellisen Rahaston apurahat haettavana 

  
Apurahoja voivat anoa sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit ja
siviilihenkilöt. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että 
hakemus perustuu käynnissä tai käynnistymässä olevaan sotatieteelliseen 
tutkimukseen, josta on olemassa ainakin alustava tutkimussuunnitelma.

Rahasto ei tue virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, 
esiupseerikurssin opiskeluun tai yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää 
tutkimustyötä eikä niihin rinnastettavaa tutkimustyötä.

Hakemus laaditaan erilliselle lomakkeelle, joita saa rahaston sihteeri-
varainhoitajalta. Sihteeri-varainhoitajan yhteystiedot ovat:

Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen Rahasto 
Everstiluutnantti Tommi Haapala
PORPR
PL919
27801 Säkylä
Sähköposti: tommi.haapala@mil.fi
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Kadettikurssi 48 ja 33. Meri-
kadettikurssi viettivät 50-vuotis-
juhlaansa 22.–23. elokuuta 

Kouvolassa. Viimeisellä kaksivuotisella 
kadettikurssilla (1961−1963) opiskeli  
143 kadettia, ja opetuksessa käytännön 
sotataito näytteli suurempaa osaa kuin 
teoria. Juhlassa oli mukana likimain 
puolet kurssin nykyisestä kirjavah-
vuudesta daameineen. Keski-ikä on jo 
reilusti yli 70 vuotta, nuorimmatkin ovat 71- 
vuotiaita. Lähes kolmannes kurssimme 
kadettiveljistä on jo poistunut joukostam-
me – kunnioitimme heidän muistoaan.

Kouvola oli valittu juhlapaikaksi 
hyvin harkitusti. Onhan se vanhastaan 
tunnettu varuskuntapaikkakunta, jolla 
on myös sijansa sotahistoriassa. Kou-
volan rautatiesolmukohtaa ja Korian 
siltoja pommitettiin sotien aikana kii-
vaasti. Kuntaliitosten ansiosta nykyinen 
Kouvola kuuluu suurimpien varuskun-
takaupunkiemme joukkoon, ovathan sen 
alueella sekä Karjalan prikaati että Utin 
jääkärirykmentti. Kurssiveljemme Tapani 
Talari on suunnitellut Kouvolan uuden 
vaakunan. 

Kadettikurssillemme tuli yhdeksän 
kadettia Kouvolasta, ja heistä Pertti  
Pyötsiä, Harry Sipiläinen ja Antero Susi 
olivat nyt järjestämässä juhlaamme. 
Kouvolan kunnalliselämässä ansiokkaan 
toisen elämäntyön tehneen majuri Olavi 
Hopian yhteiskuntasuhteilla oli tärkeä 
merkitys juhlien valmistelussa; kadetti-

veljemme kuitenkin menehtyi yllättäen 
viime vuoden lopulla. 

Kurssikokouksessa muisteltiin men-
neitä vuosia ja kaavailtiin tulevaisuutta. 
Katsoimme yhdessä kurssimme aikana 
valmistuneen Puolustusvoimien lyhyt-
elokuvan Upseerin uralle, jossa kadetti-
veljemme Aarno Suorsa ja Jyrki Porras 
näyttelivät pääosia, monet muutkin löy-
sivät kuvista itsensä. Mukava muisto  
50 vuoden takaa.  

Juhliva kurssi daameineen osallis-
tui Kouvolan kaupungin vastaanotolle, 
jossa kaupunkia edustivat valtuuston 
 puheenjohtaja Harri Helminen ja kau-
punginhallituksen jäsen Marjatta Nykä-
nen. Saimme hyvän tietoiskun kaupungin 
tunnusluvuista, joissa Puolustusvoimilla-
kin on merkittävä osuutensa. Kaupunki 
tarjosi vierailleen myös pientä purtavaa 
ja leivoskahvit. 

Iltajuhlaa vietettiin Kouvolan 
 perinteikkään upseerikerhon arvokkaissa 
tiloissa, jotka nyt ovat yksityisen ravin-
toloitsijan käytössä. Menu oli juhlava, 
ruoka oli maittavaa ja tunnelma vain 
parani illan kuluessa. Kunniavieraana oli 
kurssin liikuntakasvatusupseeri, silloinen 
kapteeni, nyt eversti Jorma Pullinen (39. 
Kadettikurssi). Hän muisteli tervehdyk-
sessään menneitä aikoja ja kehotti ”viran 
puolesta” kaikkia pitämään hyvää huolta 
fyysisestä kunnostaan. Ei huono neuvo. 

Illallisen jälkeen kurssin kuorolaiset 
lauloivat Aarno Suorsan johdolla, ja eri-

tyisesti daameille osoitettu Kadetin sere-
nadi sai raikuvat aplodit. Illallisen jälkeen 
oli tanssiaisten vuoro, muutenhan Åke 
Blomqvistin hyvät opit olisivat men-
neet hukkaan. Kouvolan Rautatieläisten 
Soitto kunta piti huolen kunnon tanssi-
musiikista, joten liikuntaakin saatiin. 

Seuraavana päivänä kurssilaiset 
saivat tilaisuuden tutustua maavoimien 
komentajan alaiseen ainutlaatuiseen 
valmiusjoukko-osastoon, Utin jääkäri-
rykmenttiin. Rykmentin tuore komentaja, 
eversti Petri Mattila (71. Kadettikurssi), 
esitteli jämerästi joukkonsa organisaatio-
ta, toimintaa ja sotavarustusta. Rykmentin 
erityispiirteenä on se, että ammattisoti-
laita on enemmän kuin varusmiehiä. 
Ammattisotilaat saavat vuosia kestävän 
erikoisjoukkokoulutuksen ja varusmiehiä 
valitaan laskuvarjojääkärikoulutukseen 
tunnetusti äärimmäisen tiukkojen pää-
sykokeiden perusteella. Heitä löytyi 48. 
Kadettikurssinkin joukosta. Helikopteri-
pataljoona puolestaan on teknillisesti vaa-
tiva joukko, ja se muodostaa Maavoimien 
lentojoukkojen ytimen. 

Tietoiskun jälkeen nautimme sotilas-
kotisisarten tarjoilemat hyvät munkkikah-
vit, minkä jälkeen saimme tilaisuuden 
tutustua Helikopteripataljoonan NH90-
kalustoon sekä Erikoisjääkäripataljoonan 
varustukseen, muun muassa erilaisiin 
aseisiin ja pimeänäkölaitteisiin. Esitte-
ly huipentui toimintanäytökseen, jossa 
erikoisjääkäriryhmä pysäytti ja vangitsi 
autolla liikkuneen ”pahan pojan” – mikä 
oli näyttävää toimintaa. Ei ole syytä epäil-
lä, ettei Suomessakin osattaisi kouluttaa 
kansainvälisen luokan erikoisjoukkoja. 

Kadettikurssin 48 ”Kouvolan paikal-
lisosasto” hoiti kurssin 50-vuotisjuhla-
järjestelyt kaikin puolin tyylikkäästi ja 
ansaitsee kaikkien lämpimät kiitokset. 
Yhdellä ja toisella oli jo harmaata ohi-
moilla, askelkin jo ehkä vähän lyhentynyt, 
mutta kadettiveljet tervehtivät toisiaan 
sama pilke silmissä kuin puoli vuosisataa 
sitten. Kaveria ei jätetä. Alustavan suun-
nitelman mukaan tapaamme seuraavan 
kerran elokuussa 2016, mahdollisesti 
Tuusulan kulttuurimaisemissa. Nähdään 
silloin. 

Ahti Lappi
Kadetti 4331

Kylmän sodan kaaderit juhlivat

48. Kadettikurssin ja 33. Merikadettikurssin 50-vuotisjuhlien osallistujat 
Kouvolan kaupungintalon portailla 22.8.2013. Kunniavieraana oli mukana 
kurssin liikuntakasvatusupseeri, eversti Jorma Pullinen (keskellä).
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Kuten Turussa kaksi vuotta 
sitten sovittiin, kokoontui-
vat kurssiveljet tällä kertaa 

”poikaporukassa” Tampereella 7.–8. 
toukokuuta. Tukikohdaksi oli valittu 
Scandic Hotel Rosendahl, jonne saapui 
59 kurssiveljeä nauttimaan Pyynikin-
harjun kulttuurimaisemasta, kertaa-
maan Tampereen historian ääriviivoja 
ja viihtymään tasokkaan tarjoilun ja 
tietysti tutun hyvän seuran parissa. 

Itsestään selvää oli, että kokouksen 
pitopaikan ollessa Tampere ohjelma 
käynnistyi kunniakäynnillä Kalevan-
kankaan sankarihaudoilla. Kadetti-
vääpelimme Pekka Teljamon johdolla 
laskettiin kurssin kukkalaite sankari-
ristille, minkä jälkeen kurssiveli Kari 
Suvanto otti johdon käsiinsä. Hänen 
juontamanaan käveltiin leppoisasti 
hautausmaan halki ja pysähdyttiin mer-
kittävimmissä kohteissa. Vapaussodan 
järkyttävät yksityiskohdat palautuivat 
mieleen valkoisten ja punaisten muisto-
merkkien äärellä. Lopuksi nähtiin vielä 
kulttuurihenkilöiden muisto paadet: 

Väinö Linnan, Veikko Sinisalon ja 
tietysti Juice Leskisen.

Museokeskus Vapriikki on käy-
misen arvoinen kokonaisuus. Siellä 
”talon” omat viehättävät ja asiansa 
hallitsevat naisoppaat perehdyttivät 
kurssiveljet kahteen ajankohtaiseen 
näyttelyyn. Toisessa kerrattiin vapaus-
sodan Tampereen taistelut ja toisessa 
läpikäytiin Kustaa III:n vuonna 1779 
perustaman Tampereen, pohjoismai-
den suurimman sisämaakaupungin, 
kehittyminen teollisuuskeskittymäk-
si. Uudesta kaupungista piti tuleman 
elinkeinovapauden laboratorio, jossa 
saa vapaasti harjoittaa eri ammatteja. 

Illallisen aluksi kurssiveli Kauko 
Virtalan tapahtumapaikalle masinoi-
ma Pirkan Miehet  -kuoron iskuryhmä 
viritti valikoiman tunnelmaan sopivia 
lauluja. Pitkän kaavan mukaan nauti-
tun veljesaterian kruunasi pääruokana 
tarjottu maittava chateaubriand. Taisi 
jälleen käydä niin, että pöydissä ylei-
simmät virkkeiden aloitussanat olivat 
”Muistatko, kun…”

Hyvän yölevon ja buffet-aamiaisen 
jälkeen oli vuorossa kurssikokous, 
jonka Pekka Teljamo johti napakasti. 
Yksimielisen kiitoksen kadettiveljet 
antoivat kurssikirjamme toimituskun-
nalle Juhani Haapalalle, Pekka Ripa-
tille, Aulis Levälle ja Risto Raskulle. 
Työn tuloksena on nyt käsissämme etu-
käteen odotetun kirjasen sijasta todella 
edustava ja  sisällöltään monipuolinen 
lukuteos.

Viisikymmentä vuotta Kadettikurs-
si 50:n päättymisestä – siinä seuraavan 
juhlan aihe. Tapahtumapaikkakunta 
tulee olemaan Helsinki ja vuosiluku 
kirjoitetaan 2016. Viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua kurssiveljet avec siis 
tapaavat jälleen. Juhlatoimikunta sine-
töitiin Tampereella, ja on se jo aloit-
tanut suunnittelu- ja valmistelutyön. 
Lämpimät kiitokset toukokuun kurs-
sikokoontumiseen osallistuneille ja 
terveiset kaikille kurssiveljille!
    
Osmo Olkkonen
Kadetti 4784 

50. Kadettikurssi vahvisti veljeyttä Pyynikin keväässä
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Vuosi 2013 on 52. Kadettikurs-
sin 45-vuotisjuhlavuosi. Juh-
lapaikaksi oli valittu Hotelli 

Rosendahl Pyynikin harjun kauniissa 
maisemassa. Juhlaa vietettiin 18.–19. 
toukokuuta 2013, ja kutsua noudatti 33 
kaaderiveljeä ja 24 daamia.

Kurssijuhlan teemaksi oli valittu 
”yhdessäolo”. Yhdessäolo alkoi lou-
nasristeilyllä iltapäivällä M/S Silver 
Starilla. Yhteiseltä lounaalta daamit 
siirtyivät yläkannelle nauttimaan  
Näsijärven kauniista maisemista ja 
herrat kurssikokoukseen. 

Kurssikokouksen puheenjohtajana 
toimi Pentti Airio ja sihteerinä Jyrki 
Ahvonen. Läsnä oli 33 kadettivel-
jeä. Kokouksessa alussa muistettiin 
poisnukkuneita hiljaisella hetkellä. 
Aluksi kuultiin selvitys taloudellises-
ta tilanteesta ja suunniteltiin tulevia 
kurssitapahtumia. Päätettiin kokoon-
tua vuosittain lounaan merkeissä, ja 
50-vuotisjuhlakokous, joka on edessä 
vuonna 2018, annettiin kurssitoimikun-
nan valmisteltavaksi. 

Kokouksessa Seppo Ruohonen 
kiitti ja muisti kirjalla Kadettiveljeyt

tä tammivyöhykkeellä Jarkko Metsän-
virtaa, Pentti Airiota sekä Ilkka Kouria. 
Pentti Janhila puolestaan antoi muis-
toksi Keski-Suomen Pioneerikillan 
DVD-levyn Jarkko Metsänvirralle ja 
Seppo Rahkoselle. Lisäksi kuultiin 
paikalla olleiden veljien välittämiä 
tervehdyksiä eri syistä kokouksesta 
poisjääneiltä. Kokouksen jälkeen jat-
kettiin yhdessäoloa risteillen Pyhäjär-
vellä virvokkeita nauttien.

Kokoontumisemme kohokohta oli 
tietenkin iltajuhla Hotelli Rosendahlin 
valoisassa kabinetissa. Tervehdyssanat 
esitti Jarkko Metsänvirta. Juhlakansa 
lauloi orkesterin säestämänä Ateena-
laisten laulun. Tunnelmallisuutta 
lisäsi taiteilija Ahti Jokisen tulkinnat 
Yrjö Jylhän ja Lauri Viidan runoista. 
Maukkaan aterian jälkeen palasimme 
muistoissamme 45 vuoden takaisiin ka-
dettiaikoihin. Kadettikurssimme juhlaa 
tuskin voisi ajatella ilman trubaduuri 
Veikko Pentin lauluja, eikä Veikko 
meitä nytkään pettänyt: 

Jos sä olet saanut hyvän ystävän,
tee kuni saituri, mi aarteen pii
lottaa.

52. Kadettikurssi Tampereella
Ei kaupittele koskaan muille kal
leintansa hän,
pois hopeoistaan kaikki tahrat 
kiillottaa.
Lämmitä siis kalleintasi, ystävää,
kun suuri aarre sulle suotu on.
Niin myöhäistä on hälle polttaa 
kynttilää,
kun kerran hautakumpu umpeen 
luotu on. 

Sotaveteraanien pelimanniyhtye oli 
antamassa juhlaamme hienon musiikil-
lisen lisän. Tutut joukkueiden marssi-
laulut kajahtivat komeasti, kun säestys 
oli kohdallaan. Tanssilattiallekaan  
innokkaita pyörähtelijöitä ei tarvinnut 
erikseen houkutella.

Lämpimät lähtöseremoniat tapah-
tuivat Hotelli Rosendahlin edustalla. 
Tampereen kokouksen järjestelyistä 
vastasi Jarkko Metsänvirta. Kiitokset 
hänelle.

Seppo Lahtinen
Kadetti 5170

Lisäys Kylkirautaan 2/2013:
kannen alkuperäiskuva Heta Toiskallio
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Vuonna 1980 alkaneelle kadetti-
kurssille haki 300 nuorukaista. 
Opinnot aloitti 102 kadettia, ja 

elokuussa 1983 päättyneeltä kurssilta 
valmistui 95 uunituoretta luutnanttia. 
Kuluneiden 30 vuoden jälkeen palve-
luksessa on vielä noin parikymmentä 
upseeria. Kaksi veljistämme on siirty-
nyt ajasta ikuisuuteen. 

Kolmen vuosikymmenen taipaleen 
kunniaksi kurssitapaamisesta suunni-
teltiin kolmepäiväiseksi, jotta mahdol-
lisimman moni voisi osallistua ainakin 
johonkin tapahtumaan. Osallistuja-
määrää voikin pitää varsin mukavana, 
sillä tapaamisen eri vaiheisiin osallistui  
yhteensä 51 herraa ja 46 daamia.

Perjantai-illan vietimme Meri-
sotakoululla, jossa herrojen saunoessa 
daameilla oli tilaisuus tutustua Suo-
menlinnan monivaiheiseen historiaan 
opastetun kiertokäynnin avulla. Sakari 
Martimon pitämän Merisotakoulun 
esittelyn sekä iltapalan jälkeen oli 
vuorossa päivän aiheiden syventävä  
käsittely Suomenlinnan ja pääkaupun-
gin pääpiirteisellä alueella.

67. Kadettikurssi ja 50. Merikadettikurssi 30 vuotta
Lauantaina kokoonnuimme tuttuun 

Maanpuolustuskorkeakoulun audito-
rioon, joka entistä opiskelijaystävälli-
sempiä istuimia lukuun ottamatta näytti 
jokseenkin yhtä karulta kuin 30 vuotta 
sitten. Tilaisuuden aluksi kuulimme 
tunnepitoisen tervehdyksen kadettivää-
peliltämme, joka ei tällä kertaa voinut 
itse osallistua tapaamiseemme. Tunnel-
man räjäytti kattoon muistelo-osuus, 
jossa kuulimme otteita kadettiesimie-
hillemme simppuina sepustamistam-
me selvityksistä. Lämpimät kiitokset 
Reima Helmiselle, joka aikoinaan tal-
tioi ja nyt luovutti kurssimme käyttöön 
tämän historiallisen aineiston! 

Daamien Santahamina-kierroksen 
aikana pidetyn kurssikokouksen tär-
kein päätös oli seuraavan tapaamisen 
järjestäminen 2015 elo-syyskuun tie-
tämissä Imatralla. Järjestelyvastuussa 
tuolloin ovat Tero Kaakinen ja Esa Hir-
vonen. Suunnitteilla on myös Helsingin 
edustan saaristoretki kesäkuussa 2014 
Jarmo Niemisen johdolla. 

Kokouksen jälkeen laskimme 
seppeleen 1939–1944 kaatuneille  

kadettiupseereille. Lauantai huipen-
tui tunnelmalliseen iltajuhlaan hyvän 
aterian, perinteisten puheiden, seu-
rustelun sekä tanssin merkeissä. Pii-
pahdus olutkellarissa osoitti, etteivät 
ainakaan kaikki kadettiperinteet ole 
vielä täysin ”akatemisoituneet”. Sun-
nuntaina kurssitapaamisemme kruunasi 
Jarmo Niemisen johtama tutustuminen 
korkeatasoiseen Aarresaaret-taidenäyt-
telyyn Helsingin kaupungintalossa. 

Jarmo, Sakari sekä muut vastuulli-
set kurssiveljemme saakoot lämpimät 
kiitoksemme ikimuistoisen 30-vuo-
tistapamisemme järjestelyistä. Kuvia 
ja lisää tunnelmia tapaamisestamme 
löytyy kurssimme omilta Facebook-
sivuilta. Tapaamisiin kesällä 2014 ja 
syksyllä 2015!

Hannu Liimatta
Kadetti 6739
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www.valtra.fi 

Valtra Unlimited,
rajattomasti 
räätälöitävissä.
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Maanpuolustuskorkeakoulu 
perustettiin vuonna 1993 yh-
distämällä perinteiset sota-

koulut – Kadettikoulu, Taistelukoulu ja 
Sotakorkeakoulu – yhdeksi opetuslai-
tokseksi. Yksi aikakausi päättyi, mutta 
yliopistollinen kehitys sai jalansijaa. 

Useimmat muutoksista ovat tuot-
taneet hedelmää 20 toimintavuoden 
aikana. Tällä hetkellä Maanpuolus-
tuskorkeakoulu on ainoa eurooppalai-
nen sotilasyliopisto, jossa voi suorittaa 
kaikki sotatieteiden tutkintotasot kan-
didaatista tohtoriksi.

Korkeakoulun taival on ollut mut-
kikas. Matkaa ovat sävyttäneet lukuisat 
säädösmuutokset ja koulutusuudistuk-

set sekä kaksi talouslamaa, jotka ovat 
heijastuneet organisaatiorakenteeseen 
ja käytettävissä olleisiin resursseihin. 

Eversti (evp) Esko Vaahtolammin 
kirjoittama kattava tietoteos tarjoaa  
aiemmin julkistamatonta tietoa korkea-
koulun kaikista vaiheista – vaiheista, 
jotka ovat tärkeimpien joukossa yli 
200-vuotisten upseerikoulutusperin-
teiden ketjussa. 

Teosta voi tilata osoitteesta kirja-
myynti.mpkk@mil.fi 35 euron hintaan 
(+ postikulut). Oikeudet muutoksiin pi-
dätetään. Teos on myynnissä myös Hel-
singin Kirjamessuilla 24.–27.10.2013 
– tervetuloa ostoksille!

Maanpuolustuskorkeakoulu 20 vuotta
Sotilasyliopiston ensiaskeleet 1993–2013

Kolme kadettia – elämänikäinen ystävyys

Kuten tiedetään, kadettielämään 
liittyy elämänikäisiä ystävyys-
suhteita. Tästä yksi esimerkki. 

Heikki Hult, Lauri Kiianlinna ja Heikki 
Tilander tutustuivat toisiinsa kesäkuus-
sa 1963 Savon Prikaatissa. 

Kuusamossa vuonna 1966 otetus-
sa valokuvassa ystävykset käysken-
televät Kadettikoulun harjoituksessa 
Kuusamon keskustassa. Kolmannessa 
kuvassa samat kadetit ovat 50 vuotta 
palvelukseen astumisesta jälleen Kar-
kialammilla.
                                                                                                                        
Heikki Tilander
Kadetti 5076
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Kertomus Viipurin Neuvostokauden historiasta
Yury Shikalov,  
Tapio Hämynen
Viipurin kadotetut 
vuodet 1940–1990
Tammi 2013, sivuja 241
ISBN 978-951-31-6885-8

Ilmeisesti ensimmäinen suo-
menkielinen kirja, joka kertoo 
sodanjälkeisestä Viipurista, on 

ilmestynyt. Se on viileä tutkimus, 
vailla poliittista painolastia. Mutta 
se on karmaisevaa luettavaa.

Kirjoittajat ovat asiantun-
tijoita. Pääosan on kirjoittanut 
Yury Shikalov. Hän on syntynyt  
Udmurtian tasavallassa Neuvosto-
liitossa, mutta vaikuttanut pitkään 
Viipurin alueella. Hän on väitellyt 
Joensuun yliopistossa Karjalan 
historiasta. Nykyisin hän työs-
kentelee Itä-Suomen yliopistossa 
projektitutkijana. 

Kirjoittajien työnjako on ollut 
sellainen, että Tapio Hämynen on 
kirjoittanut vain johdanto-osat. Hän on 
Itä-Suomen yliopiston Suomen historian 
professori.

Kirja alkaa Viipurista vuonna 1939. 
Tuolloin se oli Suomen toiseksi suurin 
kaupunki. Kaupungin todellinen väes-
tömäärä vuoden 1939 alussa oli noin  
83 000 henkeä. Se oli myös Suomen kan-
sainvälisin kaupunki, sillä kotimaisten 
kielten lisäksi siellä puhuttiin muita kieliä 
suhteellisesti enemmän kuin missään 
muussa Suomen kaupungissa. 

Viipurissa oli rikas kulttuurielämä. 
Erityisesti teatteri oli hyvin suosittua. 
Myös urheiluelämä oli vilkasta. Monista 
urheiluseuroista tuli kuuluisia.

Sodan pelkoa ei vuoden 1939 alussa 
ollut. Vuosi vaihtui iloisissa merkeissä. 
Kirjan ensimmäinen luku kertoo vuo-
denvaihteen ja alkuvuoden riehakkaista 
juhlista. Sodan syttymiseen ei kerta kaik-
kiaan haluttu uskoa.

Painostavat pilvet kuitenkin kerään-
tyivät vuoden kuluessa koko Suomen, 
myös Viipurin, ylle. Jo viimeistään syk-
syllä pelättiin sotaa.

Sotavuodet käsitellään kirjassa lyhy-
esti. Käytännössä Viipuri siirtyi neuvos-
toliittolaisten käsiin vasta 15. maaliskuuta 
1940, jolloin Suomen armeijan ja puna-

armeijan edustajat tapasivat Punaisen-
lähteen torilla. Viipurin rautatieasema oli 
koristeltu julistenauhalla, jossa luki: ”Vii-
puri on meidän, neuvostoliittolainen!”

Viipurin neuvostoliittolainen his-
toria alkoi käytännössä nollapisteestä. 
Kaupungin uudet hallitsijat eivät edes 
tienneet, mitä he saivat käsiinsä. Tietoja 
Viipurin asukaskannasta yritettiin saada 
jopa tutkimalla hylätyistä asunnoista löy-
dettyjä puhelinluetteloita.

Ruotsalaisten perustama suomalainen 
Viipuri muuttui yhtäkkiä ”ikivanhaksi 
historialliseksi venäläiseksi kaupun-
giksi”. Niitä pariakymmentä vuotta, 
jolloin Viipuri oli kuulunut itsenäiseen 
Suomeen, kuvattiin ”imperialistiseksi 
valtakaudeksi”. Puna-armeija siis ”va-
pautti” Viipurin työläiset ”porvarillisesta 
sorrosta”. Näillä selityksillä ei kuiten-
kaan pystytty perustelemaan sitä, miksei  
kaduilla ollut lainkaan vapauttamista 
juhlivia kaupunkilaisia.

Kuten tunnettua, suomalaiset  
palasivat Viipuriin jatkosodassa. Saksan 
hyökkäys aamulla 22. kesäkuuta tuli yl-
lätyksenä viipurilaisille, niin kuin koko 
Neuvostoliiton kansallekin. Venäläisten 
oli poistuttava Viipurista.

Viipurin sodanjälkeinen aika alkaa 
jatkosodan päättyessä. Neuvostokansa-

laisilla ei ollut epäilystäkään siitä, 
ettei Viipurin kaupungin siirtymi-
nen neuvostovaltion haltuun olisi 
ollut oikeudenmukainen teko. 
Neuvostoliiton voitto suuressa 
isänmaallisessa sodassa ratkaisi 
Viipurin kohtalon lopullisesti.

Viipurin sodanjälkeinen aika 
kertoo vuosikymmenten rakenta-
misesta. Suomalaisten rakentamia 
taloja kunnostettiin. Uutta raken-
nettiin. Kun on nähnyt Viipurin 
nykyisen kunnon, ei voi kuin 
ihmetellä, mihin kaikki uurastus 
on hävinnyt. Alvar Aallon kirjas-
toakin on vuosikausia korjattu. 
Monrepos’n kuulu puisto on pääs-
syt pahoin rapistumaan.

Vaikka suurta osaa taloista ei 
koskaan korjattu ja osa purettiin 
pois huonon kunnon takia, säilytti 
vanha Viipuri oman historiallisen 
leimansa. Nykyisin Viipuri kuuluu 
niiden 115 kaupungin joukkoon, 
joita pidetään Venäjällä historial-
lisesti arvokkaina. Viipurissa asuu 

noin 80 000 asukasta, siis suunnilleen 
sama määrä kuin ennen sotia.

Tutkimuksessa paneudutaan erityi-
sesti siihen, miten Viipurin uudet asuk-
kaat kokivat suomalaisen Viipurin. Sodan 
jälkeen Viipurin uusilla venäläisillä asuk-
kailla ei ollut kaupunkiin mitään yhteyk-
siä, eivätkä he tienneet mitään kaupungin 
historiasta. Sen sijaan nykyiset viipuri-
laiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita 
kaupunkinsa historiasta – sekä Suomen 
että Neuvostoliiton kaudesta.

Suomalainen Viipuri ja neuvostoliit-
tolainen Vyborg olivat kuin kaksi erilaista 
kaupunkia. Nykyinen Venäjän Viipuri 
yrittää parhaillaan yhdistää niitä.

Heikki Tilander

Aiheeseen liittyvää 
lukemista

Lassi Rämö: Takaisin Karjalaan. Book-
well 2013. ISBN 978-951-20-9131-7. 
Kirja kertoo hämäläisperheen paluusta 
Kannakselle vuonna 1941. Talvisodan 
murskaama kotitila ehdittiin juuri kun-
nostaa, kun alkoi uusi – ja tällä kertaa 
lopullinen – evakkomatka.
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Panssariaseen historiaa
Stephen Hart (toim.)
Historian suurimmat 
panssarivaunutaistelut 
vuodesta 1916 nyky-
aikaan
Minerva 2013, sivuja 224
ISBN 978-952-492-737-6

Panssarivaunujen ensi esiin-
tymisestä taistelukentällä 
tulee muutaman vuoden 

kuluttua kuluneeksi sata vuotta. 
Vielä prototyyppiasteella olleet 
brittiläiset Mk I -panssarivau-
nut ryömivät taistelukentälle 15. 
syyskuuta 1916 Sommen taiste-
lussa. Brittien 49 vaunusta vain 
22 pääsi ajoissa lähtöasemaan. 
Niistäkin ainoastaan 15 ylitti 
lähtökynnyksen, ja ne kykeni-
vät vaivoin tukemaan jalkaväen 
hyökkäystä muutaman kilometrin 
syvyyteen. Vaatimattomasta alusta 
huolimatta panssarivaunut ovat muutta-
neet maa sodankäynnin luonteen täysin. 
Satavuotisjuhlan lähestyessä panssari-
ase ansaitsisi ansiokkaan juhlateoksen 
kuvaamaan sen kehitystä ja käyttöä. 
Stephen Hartin toimittama Historian 
suurimmat panssarivaunutaistelut vuo
desta 1916 nykyaikaan ei tähän valitet-
tavasti kuitenkaan kykene. 

Teoksen ensivaikutelma on positii-
vinen. Korkeatasoinen kuvitus, lukui-
sat kartat ja erilaiset taulukot näyttävät 
 hyviltä ja selkeiltä. Sisällyksen mukaan 
teos kattaa panssariaseen koko kehitys-
kaaren ensimmäisen maailmansodan 
taisteluista aina Irakin valtaukseen 
vuonna 2003. Intian ja Pakistanin sotia, 
joissa panssarivaunuja on käytetty 
runsaasti, ei kuitenkaan jostain syystä 
käsitellä. Teoksessa kerrotaan myös 
panssarivaunujen teknisestä  kehityksestä 
sekä panssariaseen taktiikan kehitty-
misestä unohtamatta suurten liikeso-
dankäynnin teoreetikkojen ajatuksia. 
Painopiste on toisen maailmansodan 
taisteluissa. 

Valitettavasti positiivinen ensivai-
kutelma on pettävä. Heti johdannon 
ensimmäisessä lauseessa kerrotaan pans-
sarivaunuja käytetyn taistelussa ensim-
mäistä kertaa vuonna 1917. Erikoinen 
virhe, kun oikea vuosiluku mainitaan jo 

teoksen nimessäkin. Sama huolimatto-
muus jatkuu läpi koko kirjan. Kuvateks-
teissä on vääriä vuosilukuja ja joidenkin 
kuvien teksti on kokonaan väärä. Suohon 
kiinnijuuttuneita ja hylättyjä T-34-
vaunuja  kuvataan puolustusasemiin kai-
vetuiksi vaunuiksi, ja toisaalla kuvateksti 
puhuu aivan eri vaunusta kuin kuvassa 
on. Vaunujen teknisiä ominaisuuksia 
 kuvaavissa taulukoissa on muun muassa 
aseistuksen kaliiperivirheitä.

Edellä mainittuja seikkoja enem-
män kuitenkin häiritsevät teoksen teks-
tin  lukuisat asiavirheet. Esimerkiksi 
kunnia länsiliittoutuneiden armeijat 
vuonna 1940 lyöneestä Saksan asevoi-
mien Operaatio Keltaisesta annetaan 
kenraali Guderianille, vaikka yleisesti 
operaatiosuunnitelman tiedetään olleen 
kenraali Mansteinin käsialaa. Vastaavan-
laisia virheitä on lukuisia.

Teoksen kääntäjä ei selvästikään 
tunne sotilastermistöä. Sen vuoksi teksti 
on välillä kömpelöä, mikä heikentää teks-
tin ymmärtämistä. Esimerkiksi englan-
nin kielen sana Corps voi merkitä sekä 
aselajia (Tank Corps) että armeijakun-
taa, mutta ero ei tule käännöksessä ilmi. 
Vaunukanuunoista puhuttaessa kanuuna, 
jonka lähtönopeus on suuri, on muuttunut 
”nopeaksi tykiksi”, mikä ei kerro, mitä 
alkuperäistekstissä tarkoitetaan. Vastaa-
vanlaisia käännösvirheitä on lukuisia.

Tarkempi tarkastelu osoittaa 
puutteita myös teoksen kartoissa 
ja organisaatiotaulukoissa. Kar-
toissa on epätarkkuuksia, oleel-
lisia tietoja puuttuu ja joukkojen  
moniportaiset taktiset liikkeet 
eivät selviä pelkän yhden pitkän 
nuolen avulla. Taulukoihin on 
usein jätetty alkuperäiset eng-
lanninkieliset lyhenteet ilman 
mitään selityksiä. Lyhenne MTZ 
ei esimerkiksi välttämättä avaudu 
moottoroiduksi ilman apua.  
Välillä organisaatiokuvassa voi 
olla hyvin tarkka kuvaus tuke-
vien joukkojen kokoonpanosta 
ja kalustosta, mutta varsinaisen 
panssarijoukon organisaatiota ei 
avata lainkaan.

Teoksen suurin ongelma on 
se, että sen eri luvut vaikuttavat 
olevan kokoelma erillisiä artik-
keleita. Siksi yhtenäinen juoni 
puuttuu ja usein sama asia toiste-

taan jopa kolmeen kertaan eri luvuissa. 
Nimestä huolimatta teoksessa ei varsi-
naisesti kuvata panssarisotaa vaan pää-
asiassa sotien ja operaatioiden kulkua, ja 
sitäkin hyvin ylimalkaisesti. Esimerkiksi 
Sisilian ja Italian operaatioita kuvaavas-
sa luvussa ei mainita kertaakaan sanaa 
panssari. Kenraali Patton, joka juuri 
Sisilian taisteluissa vahvisti mainettaan 
aggressiivisena panssarikenraalina, mai-
nintaan yhdessä kuvatekstissä. Valitetta-
vasti vastaavanlaisia lukuja kirjassa on 
useita. Kokonaisuutena kuvat ja kartat 
näyttävät olevan pääosassa ja tekstiä on 
itse asiassa varsin vähän, mikä vaikeuttaa 
asioiden perusteellisempaa esittämistä. 

Kirjassa ei juurikaan kuvata varsi-
naisia panssaritaisteluja, ja vähäisetkin 
kuvaukset ovat ylimalkaisia ja usein vir-
heellisiä. Vaikka panssarivaunun kuvia 
on paljon, teos ei vastaa nimeään. Jos 
kuitenkin pystyy ohittamaan teoksen lu-
kuisat pienet virheet ja epätarkkuudet, 
tarjoaa se jonkinlaisen läpileikkauksen 
ja mielikuvan panssariaseen kehityksestä 
ja haalean kuvan panssariaseen käytös-
tä. Panssaritaisteluista kiinnostuneille 
ja sotahistoriaan perehtyneille kirja on 
kuitenkin todennäköisesti pettymys. 

Pekka Toveri
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Sodat ehkäistään suvaitsevaisuudella
Torsti Sirén
Winning Wars Before 
They Emerge 
Universal-Publishers 2013, 
sivuja 317
ISBN 978-1612331874

Valtiotieteiden tohtori, 
everstiluutnantti Sirén 
on onnistunut tekemään 

ajatuksia herättävän kirjan tuoden 
uusia oivalluksia ja näkökulmia 
perinteiseen käsitykseen sodan 
välttämättömyydestä.

Sirén tunnustautuu kansain-
välisten suhteiden teorioista 
kriittisen realismin kannattajak-
si. Kriittinen realismi korostaa 
ihmisten toiminnan reflektiivistä 
luonnetta: jos olemme itse muo-
kanneet sosiaalisen todellisuutem-
me tietynlaiseksi, voimme itse sitä 
tarvittaessa myös muuttaa. Sirén 
toteaa havainneensa muutoksen 
vaativan maailmanlaajuista vapautumista 
kapeakatseisuudesta ja niiden taustalla 
olevista vanhoista narratiiveista, myyteis-
tä ja tarinoista. 

Teoksessaan Sirén toteaa tarpeen 
määritellä uudelleen käsitteet sota ja 
voitto sodassa. Hän näkee asevoimien 
mahdollisuuden uudenlaisena toimija-
na pelastamassa ihmiskuntaa itseltään 
ja palauttamassa tasapainoa luonnon ja 
ihmisen välillä. Perinteisesti sodan tavoit-
teita ovat olleet vastustajan taistelutahdon 
murtaminen, poliittinen myöntyminen ja 
lopulta kansan identiteetin muuttaminen. 
Perinteisen taistelutilan on kuitenkin 
syrjäyttänyt laajempi, globaali mieli-
pideympäristö. Vaikuttaminen tulisikin 
kohdistaa tavallaan ensin omaan valti-
oon ja sen kautta muihin. Moni arvoiset, 
suvaitsevaiset ja ihailtavat valtiot tai yh-
teisöt toimivat omien hurmaavien viesti-
ensä ja tarinoidensa mukaisesti. Siten ne 
houkuttelevat myös mahdolliset vastus-
tajat toimimaan suvaitsevaisemmin sekä  
sisäistämään identiteettiinsä rauhan,  
suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden. 

Teoksen keskeinen käsite on strategi-
nen kommunikaatio, Strategic Commu
nication, jonka Sirén määrittelee olevan 
proaktiivinen ja mielipidekeskeinen 
sodankäynnin paradigma. Strateginen 

kommunikaatio on vuorovaikutteinen 
pyrkimys rakentaa maailmanlaajuis-
ta suvaitsevaisuutta yhteisöihin, jotta  
tulevaisuudessa vältettäisiin sodat eikä  
hävittäisi rauhaa. 

Sirén kuvaa, miten teknologiset ja 
taktis-operatiiviset innovaatiot ovat vai-
kuttaneet sodankäynnin paradigmojen 
evoluutioon. Sotaa hän pitää väkivaltai-
sena ja tappamiseen taipuvaisena mie-
lentilana kahden tai useamman osallisen 
välillä. Hänen mielestään perinteinen 
clausewitzlainen sodan määritelmä kes-
kittyy liiaksi väkivallan toteuttamiseen. 

Sirénin esittelemät sodankäynnin pa-
radigmat ovat maalikeskeisyys, vaikutus-
perusteiset operaatiot, kokonaisvaltainen 
lähestymistapa kriisinhallintaoperaati-
oissa sekä strateginen kommunikaatio 
ja proaktiivinen mielipidekeskeisyys. 
Paradigmat eroavat toisistaan sodan ta-
voitteiden, tavoitteisiin pääsemiseksi käy-
tettävien keinojen sekä vaikuttamiseen 
käytettävien välineiden osalta. 

Sirén avaa kattavasti, miten psyko-
loginen vaikuttaminen liittyy paradig-
maattiseen sodankäynnin kehittymiseen. 
Hän luo katsauksen myös strategian 
kehitykseen eritellen hyökkäyksellisen 
ja puolustuksellisen strategian, kulutus-
sodankäynnin, operatiiviset strategiat, 
ydinasestrategian (tai pelotteen), pitki-

tetyn vallankumouksen tai kapinan 
strategiat sekä suurstrategian. 

Strategisen kommunikaation 
paradigman mukaisesti sodan-
käynnin tavoitteena on yhteisöjen 
ja yksilöiden arvojen ja identiteetti-
rakenteiden muuttaminen. Sotia ei 
siten voida voittaa parissa viikossa, 
koska ensin on tarkasteltava kriit-
tisesti omia identiteettirakenteita. 
Vasta tämän jälkeen on mahdollista 
tarjota muille vapaaehtoista mu-
kautumista liberaalidemo kratian 
periaatteisiin. Liberaalidemo-
kratian arvojen sisäistäminen 
voi kestää vuosikymmeniä tai 
vuosisatoja. Teoreettisesti ajatus 
nojaa kantilaiseen näkemykseen 
väkivallattomuuteen ja yhteistyö-
hön perustuvasta kansain välisestä 
järjestelmästä. Viimeisenä vaiku-
tuskeinona Sirén ei myöskään pois-
sulje tarvetta vaikuttaa kineettisesti 
suvaitsemattomiin yhteisöihin.

Sirénin mukaan strategisen 
kommunikaation proaktiivinen toteut-
taminen käytännössä koostuu muillekin 
sotataidon paradigmoille tyypillisistä ele-
menteistä. Strategisen kommunikaation 
pääjoukko muodostuu liberaalidemo-
kratian mukaisista arvoista ja yksilön-
vapaudesta. Iskuportaan muodostavat 
vapaa ja sosiaalinen media sekä valtiois-
ta riippumattomat organisaatiot, kuten  
Nobel-komitea. Toisena portaana ovat  
liberaalidemokratian liikkuvat joukot, 
mikä tarkoittaa toimenpiteitä, jotka 
kohdistetaan 1) omaan itseen osoittaen 
esimerkkiä sosiaalisesta vapautumises-
ta, 2) toisiin diplomatialla, lausunnoilla, 
suostuttelulla ja osallistumisella kriisin-
hallintaan ja 3) sekä itseen että toisiin 
varmistaen kaikille globaalin yhteisomai-
suuden hyödyntämismahdollisuudet.

Strateginen kommunikaatio voidaan 
nähdä clausewitzlaisena politiikan jatkee-
na ja hyökkäyksenä toista valtiota vastaan 
tai, kuten Sirén sen esittää, pyrkimyksenä 
osoittaa omia hyviä käytäntöjä vaikutta-
en siten muiden identiteettirakenteisiin. 
Sirén esittää kirjassaan poikkeuksellisen 
näkökulman sotien ehkäisemiseen – ei 
pelotteella vaan suvaitsevaisuudella.

Arto Hirvelä
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Seppo Tanskanen
Elohopeaa sarkahou-
suissa. Kronikka elä-
mästäni nykypäivään
Elotie 2011, sivuja 232 
ISBN 978-952-92-9297-4

Merkittävissä tehtävissä 
palvelleiden upsee-
rien muistelmat ovat 

viime vuosina olleet jokseenkin 
harvinaista herkkua. Tietääkseni 
tämän vuosituhannen puolella näp-
päimistöön ovat rohjenneet tarttua 
ainoastaan kenraalit (res) Gustav 
Hägglund, Heikki Tilander sekä 
Ilkka Ilmola. Onneksi kenraali 
(res) Seppo Tanskanen on omalta 
osaltaan korjannut puutetta oma-
kustanneteoksellaan Elohopeaa 
sarkahousuissa. Tekijän vaati-
mattomasti ”kronikaksi” nimittämä 
teos näki päivänvalon jo vuonna 
2011, mutta näin jälkikäteenkin se 
ansaitsee tulla esitellyksi lukijoillemme 
sekä lukuvinkkinä että kannustimena  
tuleville muistelmakirjoittajille.

Kirjan alkuosassa Tanskanen kertoo 
lapsuutensa ja nuoruutensa elosta Juuan 
Martonvaarassa. 1950-luvun maalaistalon 
elämä oli täynnä työtä, johon lastenkin 
oli voimiensa mukaan osallistuttava. 
Aina kaikella raatamisella ei ollut edes 
välttämätöntä tarkoitusta. Aherrettava 
oli, koska muuten talo olisi saanut lais-
kan maineen. Yhteydenpito kavereihin  
onnistui ilman Facebookia ja älypuhe-
linta. Mieluisimmat harrastukset olivat  
valokuvaus ja partiotoiminta. Maasto-
taidot ja Karhu-vartiossa saatu johta-
jakokemus antoivat hyviä eväitä myös 
tuleviin esimiestehtäviin. Äidin kirjeessä 
upseerioppilas Tanskaselle oli jo viittei-
tä tulevasta: ”Vai pärjäilet sinä kokeis-
sa hyvin sepä mukava. Jos siitä vaikka  
sinulle elämän ura kehittyy kun se näyttää 
hiukan luonteen omaiselta.” 

Upseeriksi Tanskanen valmistui 
Kadettikurssilta 48 vuonna 1963 ja  
valitsi ensimmäiseksi palveluspaikakseen 
Karjalan Jääkäripataljoonan. Ura jatkui 
Joensuun sotilaspiirin kautta oppilaaksi 
Sotakorkeakouluun, ”päättäväksi maju-
riksi” Pääesikuntaan, pataljoonaupsee-
riksi Kontiorantaan ja sieltä opettajaksi, 

maasotalinjan johtajaksi ja sotateknillisen 
koulutuksen johtajaksi Sotakorkeakou-
luun.  Puolustusministeriön sotilastoi-
miston päällikkyyden jälkeen Tanskanen 
kohosi komentajatehtäviin, ensin Savon 
Prikaatissa ja lyhyen Pääesikunta- 
vaiheen jälkeen Lapin sotilasläänissä. Ura 
huipentui Maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtoriuteen, josta Tanskanen siirtyi  
reserviin vuonna 2001. Tanskanen pal-
jastaa lähes 40-vuotisesta sotilasurastaan 
varsin vähän. Voisi olettaa, että esimer-
kiksi puolustusministeriön, Pääesikunnan 
henkilöstöosaston ja vielä hoipertelevia 
ensiaskeleita ottaneen Maanpuolustuskor-
keakoulun ajoilta olisi ollut monta tarinaa 
kerrottavaksi. Ehkäpä niihin palataan tar-
kemmin Tanskasen tulevissa teoksissa?

Aurinko on noussut entiseen tapaansa 
myös reservin kenraalille. Tavoitteeksi 
asetettu pyrkimys jatkaa eläkeläisenä 
mahdollisimman samankaltaista elämää 
kuin aktiiviaikoina ja harrastaa samoja 
asioita kuin ennenkin, on osoittautunut 
toimivaksi ratkaisuksi. Koti, kesämökit, 
liikunta, kirjoittaminen, matkailu sekä 
yhteydenpito lähisukulaisiin, ystäviin 
ja sidosryhmiin muodostavat vireän 
eläkeläisen keskeisimmän elämänsisäl-
lön. Sodan jälkeisen Suomen niukkuu-
den kokenut karjalaispoika havainnoi 
 2000-luvun elämänmenoa huovismaisen 

hyväntahtoisesti. Ihan kaikkea hän 
ei voi ymmärtää, esimerkiksi sitä, 
että nykyajattelun mukaan koiraa 
ei enää pitäisi kutsua lemmikik-
si vaan kumppanieläimeksi eikä 
omistajaa isännäksi vaan ihmishoi-
tajaksi!

Rehellisyyden nimissä on to-
dettava, että autoilua ainoastaan 
pakollisena siirtymiskeinona pitä-
vänä en jaksanut lukea Tanskasen 
yksityiskohtaisia kuvauksia hänen 
omistamistaan autoista ja niiden 
ominaisuuksista. Toki nämäkin 
dokumentaatiot saattavat olla ar-
vokkaita oikeille autofriikeille. 

Kokonaisuutena kirja Eloho
peaa sarkahousuissa on mielen-
kiintoista ja leppoisaa luettavaa. 
Kieliasu on huoliteltua. Kirjoit-
taja ei juurikaan sorru itsekehus-
keluun. Kiitettävä menestyminen 
niin sotakouluissa kuin muissakin 
tehtävissä kerrotaan, mutta siitä ei 
tehdä liian suurta numeroa. Suh-

tautuminen Puolustusvoimiin on korrek-
tia; mahdollinen oman ajattelun vastainen 
esimiehen päätös kuitataan kriittisellä 
kulmakarvojen kohotuksella. Toheloiva 
palvelustoveri saa tuikkauksen tikarista, 
mutta sitä pitelevä käsi on verhottu silk-
kihansikkaaseen. Teoksesta henkii, että 
sen kirjoittaja on tyytyväinen elämäänsä.

Entä mistä kirja on saanut nimensä? 
Paljastettakoon, että noilla sanoilla kir-
joittajaa luonnehdittiin aliupseeri koulun 
kurssimatrikkelissa. Loppu jääköön 
Tanskasen ja hänen kurssitovereidensa 
salaisuudeksi. 

Hannu Liimatta

Aiheeseen liittyvää 
lukemista

Mika Kulju (toim.): Pohjoisen teolli
suusneuvos Jorma Terentjeff, Gummerus 
2012, sivuja 223, ISBN 978-951-20-
8288-9. Karjalaistaustaisen pientilallisen 
poikana syntynyt Jorma Terentjeff teki 
menestyksekkään uran elektroniikka-
teollisuuden yritysmaailmassa. Miten 
JOT Automation -yhtiö nostettiin osaksi 
suomalaista yrityshistoriaa? Olisiko  
Terentjeffin johtamisperiaatteille käyttöä 
myös nykyisessä lama-Suomessa?

Sarkahousuista salonkeihin
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Visa Auvinen
Suomen Joutsen 
viennin edistäjänä 
1930-luvulla
Suomen Joutsenen Valta-
meripurjehtijain perinne-
yhdistys ry, Turku 2013
170 sivua, kovakantinen
ISBN 978-952-67235-4-9
Newprint Oy, Raisio

Suomen Joutsen teki 
1930-luvulla kahdeksan 
pitkää koulutuspurjeh-

dusta valtamerille. Kolmella 
matkalla vuosina 1934–1937 
mukana oli myös suomalaisia 
tuotteita esittelevä vientinäyt-
tely – uiva näyttely, kuten sitä 
myös kutsuttiin. Ensimmäisellä 
matkalla 40, toisella 43 ja kol-
mannella 21 yritystä ja yhteisöä 
esitteli tuotteitaan. Kaikkiaan 62 yritys-
tä osallistui vientiponnisteluihin.

Uivan näyttelyn järjestäminen oli 
esillä jo silloin, kun mietittiin hankit-
tavan koululaivamme käyttöä. Yhtenä 
tehtävänä koulutuksen lisäksi nähtiin 
Suomen tunnetuksi tekeminen itsenäi-
senä valtiona ja aktiivisena ulkomaan-
kaupan harjoittajana.

Aloitteen tekijä ja näyttelyjen jär-
jestäjä yhdessä Merivoimien esikun-
nan kanssa oli Suomen Vientiyhdistys 
(nykyinen FINPRO). Yhdistyksen pu-
heenjohtaja valtioneuvos J. K. Paasi-
kivi osallistui erittäin aktiivisesti 
järjestelyihin. Yhdistyksen esityksestä 
ensimmäinen näyttelymatka suunnat-
tiin Levanttiin eli Välimeren itäosan 
maihin. Matkasta saatujen myönteis-
ten kokemusten rohkaisemana toimin-
taa jatkettiin ja toinen matka tehtiin 
Etelä-Amerikkaan ja kolmas Väli- 
Amerikkaan.

Valtionjohtokin tuki toimintaa. Ta-
savallan presidentti P. E. Svin hufvud 
tutustui ensimmäiseen näyttelyyn 
ja avasi toisen ennen laivan lähtöä. 
Myös ulkoasiainministeriö oli järjes-
telyissä vahvasti mukana. Paikalliset 
konsulit huolehtivat kutsut Suomesta 
kiinnostuneille liikemiehille, toimit-
tivat sanomalehdille kuva-aineistoa ja 

tekstejä jo ennen koululaivan saapu-
mista ja tukivat muutenkin vierailijoi-
ta. Heidän kertomuksensa näyttelyn  
toteutumisesta antoivat arvokasta tietoa 
tuleville vientiponnisteluille. Näyttelyi-
den avulla löydettiinkin suomalaisille 
tuotteille uusia vientikohteita ja tehtiin 
Suomea tunnetuksi maailmalla. 

Kirjoittaja on tutkinut perusteelli-
sesti aihepiirin ja löytänyt melkeinpä 
kaiken löydettävissä olevan aineiston. 
Päälähteinä ovat suomalaisissa ja koh-
demaiden lehdissä ilmestyneet näytte-
lyistä kertovat artikkelit sekä Suomen 

Vientiyhdistyksen kuva-aineisto. 
Lehtileikkeet eivät luonnollises-
ti ole kovin laadukkaita, mutta 
asiasisältönsä vuoksi ja paikal-
lisen värin antajana ne puolusta-
vat paikkaansa kirjan runsaassa 
kuvituksessa. 

Teoksen sujuvat kuvaukset 
näyttelymatkoista ja niihin liit-
tyneestä yleisön ja liikemiesten 
kiinnostuksesta Suomeen ja 
Suomen vientimahdollisuuk-
siin antavat lukijalle hyvän ja 
mielenkiintoisen kuvan tapahtu-
mista. Teos on tiivis tietopaketti 
Joutsenen uivista näyttelyistä. 
Koululaivamme ja kolmella 
valtameripurjehduksella mukana 
olleiden vientinäyttelyjen panos 
maamme tunnetuksi tekemisessä 
ja kauppavaihdon kehittämisessä 
ennen sotia oli merkittävä.

Nyt ilmestynyt kirja on 
kuudes Perinneyhdistyksen jul-

kaisema Suomen Joutsenen historiaa 
kartoittava teos. Kaikki, ensimmäi-
sen matkakertomuksia lukuun otta-
matta, ovat yleisesikuntakomentaja 
Visa  Auvisen ansiokkaasti tutkimia 
ja kirjoittamia. Suomen Joutsenen yli  
satavuotias taival on hyvin kirjoissa ja 
kansissa.

Teoksia myyvät julkaisija (www.
suomenjoutsenenperinneyhdistys.fi) ja 
Forum Marinum -merikeskus Turussa.

Jukka K Pajala

Suomen Joutsen viennin edistäjänä 1930-luvulla

Mirion Technologies (RADOS) Oy

www.mirion.com
www.mirion-hp.com
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Kirjalöytöjä hyllystäni
Karl Aradiri
Sissitoiminta
Otava 1925, sivuja 250

Maavoimien taistelu-
tapaa uudistettaessa 
ja hajautetun taistelun 

periaatteita pohdittaessa olisi 
ehkä hyvä palata kansallisen 
sota taidon historian alkulähteille. 
Hieman samanlaista pohdintaa 
maa sodankäynnistä harrastettiin 
nimittäin Suomessa jo itsenäi-
syyden alkuvuosina. 1920-luvun 
alussa pohdittiin upseerivoimin 
etenkin sissitoiminnan tehok-
kuutta, sillä sen tiedettiin olevan 
heikomman ikiaikainen keino 
puolustautua vahvempaa vihollista 
vastaan. Sinänsä mielenkiintoista 
on, että suomalaisen sissitoimin-
nan 1920-luvun pohdiskelijoista 
ja kirjoittajista vaikuttavin lienee 
ollut venäläinen kenraaliluutnantti 
Karl Adaridi.

Viipurin läänin aatelissukuun 
kuulunut Karl Adaridi (Avgust 
Karl Mihail Mihajlovič Adaridi, 1859–
1940) palveli koko sotilasuransa Tsaarin  
Venäjän armeijassa kohoten kenraali-
luutnantiksi. Adaridi toimi uransa aikana 
useissa komentaja- ja esikuntatehtävissä, 
joiden myötä hän perehtyi syvällisesti 
sotataitoon ja sotataidon historiaan. Karl 
Adaridi jäi eläkkeelle Venäjän armei-
jasta vuonna 1915 ja muutti asumaan 
Suomeen vuonna 1919. Adaridin aika 
Suomessa jäi kovin lyhyeksi, sillä loppu-
vuonna 1926 hän muutti pysyvästi Rans-
kaan, jossa hän kuoli vuonna 1940. Karl 
Adaridi oli tuottelias kirjailija, kääntäjä 
ja sotataitoa kriittisesti tutkiva visionääri.

Vuonna 1925 julkaistussa kirjas-
sa Sissitoiminta, Adaridi teoretisoi ja 
päätyy pohdinnoissaan puolustamaan 
sissitoiminnan soveltuvuutta erityisesti 
suomalaisessa sotataidossa. Mainitta-
koon, että kirja julkaistiin jo vuonna 
1924 ruotsinkielisenä laitoksena 
Partigängarverk samhet. Adaridi toteaa 
kirjassa toistuvasti, että sissitoiminta 
ja sissisodankäynnin menetelmät ovat 
kauan olleet osa suomalaista sotataitoa. 
Suomalaisessa kansanromantiikassa 
sissisodankäynti näyttäytyy lukuisissa 
tarinoissa ja kirjallisuudessa. Adaridi  

kuitenkin korostaa, että sodankäynti-
menetelmien ja sotataidon historian 
tutkiminen on aina aikasidonnaista ja 
näkökulmalähtöistä.

Kirjasta löytyy mielenkiintoisia 
ehdotuksia kansallisen sissitoimin-
nan kehittämistarpeille. Kenties juuri  
sotataidon historian laaja tuntemus sekä 
omat kokemukset innostivat Adaridia tut-
kimaan juuri niitä sodankäyntimuotoja, 
joissa alivoimaisella puolustajalla oli 
mahdollisuuksia toimia ylivoimaa vas-
taan: ”Menettelytapaa voidaan verrata 
hyttysenpuremiin, jotka tunnetun sadun 
mukaan heikensivät ja piinasivat eläinten 
kuningasta, niin että se lopulta kuoli. Hel-
poimmin saavuttavat sissit päämääränsä, 
jos niiden toiminta on yhteydessä armei-
jan sotavoimien kanssa; tästä antaa sota-
historia meille vakuuttavan todistuksen.”

Sissitoiminnalla oli mahdollista aihe-
uttaa myös strategista pelotetta. Adaridi 
kuvaa sissien aiheuttamien aineellisten 
tappioiden olevan vihollisen sielullisia 
tappioita pienempiä, mikäli sissit onnis-
tuvat herättämään toiminnallaan levot-
tomuutta ja epävarmuutta vastustajan 
puolella teoillaan ja liioitelluilla huhu-
puheilla. ”Huhu tappiosta heikentää, 
vaikka se osoittautuu aivan vääräksikin, 

aina jossakin määrin armeijan  
moraalista vastustuskykyä.” Sis-
sien toimintamahdollisuudet olivat 
Adaridin pohdintojen perusteella 
aina suhteessa ”paikkakunnan 
väestön suhtautumisesta sissei-
hin, maaston laatuun, vihollisen 
armeijan liikelinjojen suuntiin,  
armeijan tilaan ja sen selkäpuolel-
la vallitsevaan järjestykseen sekä 
säähän ja vuodenaikaan.”

Maastollisten erityispiir-
teiden ja olosuhteiden vuoksi  
Adaridi näki Suomen olevan kuin 
luotu laajaa sissitoimintaa varten. 
”Siten on Suomessa olemassa ne 
kaksi perustekijää, jotka helpot-
tavat sissien toimintaa: maasto, 
joka on kuin luotu sissejä varten, 
ja isänmaallismielinen väestö. 
Sen vuoksi on sissitoiminta tässä 
maassa kehitettävä mahdollisim-
man suureen laajuuteen. Suomen 
puolustusta järjestettäessä pitäisi 
sissiosastojen toimintaan kiinnittää 
mitä vakavinta huomiota; olisi toi-
vottavaa, että se saisi niin suuren 

laajuuden, että tuloksena olisi sissisota. 
Tuollainen toiminta on mahtava ase hei-
komman taistelussa ylivoimaa vastaan. 
Olisi anteeksiantamatonta, ellei heikompi 
käyttäisi hyväkseen tätä keinoa, kun suo-
tuisat olosuhteet puhuvat sen puolesta.”

Suomalaisen sotataidon ja erityisesti 
sissitoiminnan kannalta Karl Adaridin 
kirjoitusten vaikutukset itsenäisyyden 
alkuvuosina olivat laajoja. Vaikuttavuut-
ta korostaa myös se, että kirjoittajalla 
oli sotakokemusta sekä omakohtaisia  
havaintoja sissitoiminnan tehokkuudesta 
sodankäynnissä sekä erinomainen tunte-
mus Suomesta sotanäyttämönä. Painavi-
en sanojensa perusteella Karl Adaridin 
voidaan katsoa olleen melkoinen visio-
nääri ja sotataidollisen kehityksen suun-
nannäyttäjä. Kun asiaa tarkastellaan 
Suomessa 1950- ja 1960-luvulla tehtyjen 
ratkaisujen näkökulmasta, ei Adaridin 
pohdintoja voida merkittävyydeltään 
ohittaa osana kansallisen sissitoiminnan 
kehitystä. Kirjaa voi lämpimästi suositel-
la luettavaksi niille, jotka kehittävät kan-
sallista sotataitoa – siis kaikille sotilaille.

Marko Palokangas
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Suomen Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo 
järjestävät 

16.10.–13.11.2013 keskiviikkoisin klo 18.00–19.00  
yleisöluentosarjan Sotamuseossa, 

Liisankatu 1, Helsinki

Jatkosodassa luentosarjan sisältö:

16.10.  Linnoittaminen Kaukokarjalan kannaksilla     
   päävastarinta-aseman takana 
   (Ye-evl Juhani Porvali)

23.10.  Taistelukentän välineet ja niiden 
   taistelutekninen käyttö
   (VTM Markku Palokangas)

30.10.  Radiotiedustelu – Takalinjan taistelijat 
   (Prof. Ohto Manninen)

6.11.   Sotaa puna-armeijan univormuissa – jatkosodan    
   asiamiestiedustelu 
   (OTM Mikko Porvali) 

13.11.  Suomalaissotilaiden psyykkiset häiriöt toisessa    
   maailmansodassa 
   (FT Ville Kivimäki)
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Kadettikunnan kunniajäsen 
Erkki Setälä 1917–2013 in memoriam

Jälleen on joukostamme 
yksi tammenlehväkaaderi 
poissa. On vääjäämätön 

tosiasia, että joukkomme vähe-
nee, eikä ole kovin kaukana se 
päivä, jolloin me sotaveteraanit 
olemme jättäneet kentän jälki-
polville. Meitä tammenlehvä-
kadettiupseereja lienee nyt 
jäljellä noin kuusi-seitsemän-
kymmentä.

Kenraaliluutnantti Erkki 
Setälän poismeno oli monella 
tavalla merkittävä, sillä hän 
oli poikkeuksellisen ansiokas 
upseeri niin sodan ajan ansioit-
tensa kuin rauhan ajan vaativien 
tehtäviensäkin takia.

Erkki Setälä oli viimei-
siä kadettiupseereja, joka ehti 
saada koulutuksensa ennen 
vuosien 1939–1945 sotia. Hän 
oli saanut sotilaskoulutuksensa 
perusteet jo suojeluskunnassa. 
Setälän mukana viimeinenkin 
22. Kadettikurssin upseeri on 
poistunut joukostamme. Ken-
raali Lauri Sutela oli eräs edellisistä.

Erkki Setälä palveli sekä talvi- 
että jatkosodan kenraali Raappanan 
alaisena Lieksan ja Kuhmon sekä  
Rukajärven suunnilla, ja hän haavoittui 
talvisodassa kaksi kertaa. Jatkosodassa 
hän toimi erittäin vaativissa tehtävissä 
RajaJP 6:ssa komppanian päällikkönä 
osallistuen muun muassa Muurmannin 
radalle suunnattuun tuhoamisoperaa-
tioon.

Oli luonnollista, että Setälä siir-
tyi jo välirauhan 1940–1941 aikana  
Rajavartiolaitoksen palvelukseen, jossa 
hän jatkoi uraansa vielä jatkosodan 
jälkeenkin. Suoritettuaan Sotakorkea-
koulun kurssin vuosina 1955–1957 
Setälä siirtyi everstiluutnanttina Puo-
lustusvoimien riveihin. Siellä hän 

jatkoi ansiokasta sotilasuraansa  
lähinnä sotilaskoulutukseen liittyvissä 
tehtävissä niin joukoissa, sotakouluissa 
kuin esikunnissakin. Upseerinura hui-
pentui Kaakkois-Suomen sotilasläänin 
komentajan mielenkiintoiseen ja vaa-
tivaan tehtävään vuosina 1971–1977.

Setälä oli erityisen ansioitunut 
kouluttajana ja kasvattajana sekä  
sotilaskoulutuksen kehittäjänä. Tämä 
ilmeni erityisesti hänen toimiessaan 
joukko-osastojen komentajana ja  
Reserviupseerikoulun johtajana. Hänen 
kannanottonsa olivat arvokkaita, kun 
koulutus- ja kurikysymyksissä ilmeni 
uusia virtauksia. Kokeneen sotavete-
raanin kannanotot olivat rakentavia, ja 
niitä myös kuunneltiin.

Erkki Setälä osallistui moniin Puo-
lustusvoimien kehittämisprojekteihin 

nostettaessa asevoimiemme 
puolustuskykyä sodanjälkei-
sestä aallonpohjasta. Hänen  
arvokkaat mielipiteensä pää-
sivät vaikuttamaan myös alu-
eellisen puolustusjärjestelmän 
kehittämiseen.

Setälän osuus oli merkittävä 
myös monella maanpuolustus-
järjestöjen kehittämiseen liitty-
vällä alalla. Erityisesti kiinnitän 
huomiota kahteen toimialaan. 
Toinen liittyi Rukajärven suun-
nan perinteisiin. Setälä toimi  
aktiivisesti sekä 14. Divisioonan 
että rajavartioston perinnetyös-
sä. Erityisesti on muistettava 
laaja veteraanien haastattelutyö, 
jonka pani alkuun Rukajärven 
suunnan historiikkitoimikunta, 
jonka puheenjohtajana Setälä 
alkuvaiheessa toimi.

Toinen tärkeä Setälälle 
langennut tehtävä oli Kadet-
tikunnan hallituksen puheen-
johtajuus vuosina 1970–1975. 
Silloin jouduttiin ratkaisemaan 

kadettiupseerien järjestötoiminnan  
tulevaisuus ja työnjako Upseeriliiton ja 
Kadettikunnan välillä. Tehdyt ratkaisut 
ovat osoittautuneet kestäviksi ja erin-
omaisesti upseerikuntaa palveleviksi.

Me kadettiupseerit kunnioitamme 
Erkki Setälän, esimerkillisen ja aina 
luotettavan korpisodan veteraanin, 
muistoa. Seuratkaamme hänen esi-
merkkiään, hänen muistonsa elää.

Ermei Kanninen
kenraaliluutnantti
Rukajärven veteraani
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29.8.2013 valmistuneet upseerit
Daniel Christian Abrahamsson
Jussi Petteri Ahokas
Ville-Tuomas Anttalainen 
Patrik Oskar Arpia
Tuomo Johannes Asmundela
Toni Mikael Auvinen
Ville Joonas Auvinen
Joona Matias Castrén
Tuukka Antero Eeronheimo
Eero Juho Antero Forsberg
Fredrik Anton Hahl
Otto Tapani Hakamaa
Juho Topi Alarik Hannonen
Joonas Juhani Heikkeri
Tommi Aarre Sakari Heikkinen
Antti Ensio Heiskanen
Dani Kristian Helistén
Henri Emil Helste
Lasse Samuel Hilck
Olli-Antti Viljami  Hintikka
Raine Jonathan Hirvisaari
Eemeli Ville Albert Huikuri
Melisa Mikaela Huntus
Harri Samuli Hyttinen
Juho Tapio Hyttinen 
Jani Keijo Olavi Iiskola
Tero Paavo Tapani Janhunen
Joonas Anselmi Jussila
Anssi Jaakko Järvisalo
Jukka Väinö Elias Kaikkonen
Sampsa Eemeli Kaikkonen
Ville Kristian Kangas
Niko Juhani Kantoluoto
Janne Arto Olavi Karjalainen
Henna Marja Karvinen
Ville Markus Kastari
Ville Mikonpoika Kauppi
Matias Olavi Iisakki Kauppinen
Jaakko Taneli Keränen
Olle Oskari Keskitalo
Ville Valtteri Kirijatshenko
Oskari Eemeli Koivisto
Johannes Miikkael Kolehmainen
Matti Juhani Komi
Sami Kristian Korpela
Otto Arimo Korte
Tatu Janne Juhani  Koskelo
Aarne Matti Juhani Koskinen
Eero Artturi Kosonen
Juuso Ensio Kosonen
Joonas Juhani Kostiainen
Mikko Antero Kotilainen
Taavi Aleksanteri Kuronen
Joona Krister Lahtinen

Lauri Tapani Laitinen
Visa Henrik Laitinen
Ville Petteri Lammi
Tomi Daniel Lappi
Tom Henrik Kristian Laurell
Antti Eetu Tapio Laurila
Emil Sebastian Lavaste
Miikkael Sebastian Lehtola
Vesa Raineri Lehtonen
Tuomas Teppo Lauri Lesonen
Jani Fabian Linderoos
Johan Erik Majander
Mikael Jaakko Johannes Malmikare
Sampo Taavi Ilmari Martikainen
Joel Daniel Mattsson
Niko Patrick Oskari Meriläinen
Henri Ville Kustaa Mikkola
Max Wilhelm Moberg
Jere Markus Myllymäki
Henri Oskari Myllys
Mikko Ilmari Mäenpää
Timo Viljami Mäki
Jarno Petteri Mäkinen
Joni-Santeri Mäkinen
Juho Mikko Einari Naumanen
Tero Matti Oskari  Niemi
Jere Matias Nieminen
Antti Henrik Niskanen
Miika Kristian Nissilä
Juha Petteri Nordlund
Riku Valio Kalervo Nuppola
Jalmari Matias Kristian Paakala
Samu Petteri Paakkunainen
Olli Matias Pahkala
Olli Juhani Partanen

Aarne Juhani Pekkarinen
Veijo Olavi Peltonen
Antti Johannes Penttilä
Mikko Petteri Penttilä
Samuli Pekka Pietiläinen
Jonne-Matias Piili
Eero Oskari Porri
Tuomas Edvin Rahkonen
Topi Samuli Rajala
Jukka Antti Tapani Rajamäki
Tomi Antero Rantala
Juuso Matti Oskari Rask
Arttur Raski
Miko Verner Kalevi Ratavaara
Taneli Matias Repo
Jere Sebastian Rinne
Juha Petteri Rontti
Jussi Petteri Rusila
Jukka Tapani Saarela
Jussi Olavi Salonen
Joonas Petteri Saukko
Otto Ilmari Mikael Seeck
Ilkka Kristo Johannes Sipola
Jere Valtteri Sjögren
Petter Jaakko Johannes Stauffer
Eemil Juhani Stigman
Antti Heikki Kalevi Suomalainen
Kimmo Tapani Sutinen
Hannes Ilmari Suvilaakso
Eero Sakari Syrjä
Esa Tapani Takala
Juuso Ilari Tammisto
Jesse Ilmari Tapio
Vladimir Tchervinskij
Jaakko Kalevi Timo
Antti Juhani Toikka
Tapani Aleksi Tolonen
Ville Kristian Torvinen
Ville Valtteri Tuomainen
Joonas Tapani Tuovinen
Jori Ensio Tyni
Eeropekka Johannes Uusimäki
Jarno Ilari Vainio
Niina Lea Kristiina Valtanen
Miikka Matias Vasaramäki
Elisa Linnea Vilhunen
Jussi-Petteri Viljanen
Lassi Markus Viskari
Jusa Petteri Väistö
Henri Ilmari Väänänen
Jussi Pekka Aleksi Yli-Renko
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Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat valmistuneita!

97. Kadettikurssi ja 80. Merikadettikurssi marssi-
massa Eduskuntatalolta ylentämis- ja nimittämis-
tilaisuuteen.

Puolustusvoimien ylipäällikkö, tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö, puolustusministeri Carl  
Haglund ja Puolustusvoimain komentaja, kenraali 
Ari Puheloinen onnittelemassa vastanimitettyjä 
upseereja Helsingin kaupungintalossa.

Vastavalmistuneet valmiina kurssitodistusten ja 
stipendien jakoon.

Luutnantit vannovat virkavalan.

Kadettikoulun johtaja, eversti Harri Niskasen 
puheenvuoro Helsingin yliopiston juhlasalissa.

Tasavallan presidentin puhe kadeteille sekä ylen-
täminen luutnanteiksi ja nimittäminen Puolustus-
voimien ja Rajavartiolaitoksen upseerin virkoihin.
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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

 
 

              antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista 
 

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden 
alalta sekä avustaa perintöoikeuteen liittyvässä 

verosuunnittelussa. 
 
Toimisto  02 251 1004 
Kaisa Mähkä 041 431 4318 
Pentti Laiho  040 581 4112 
Vesa Mattila  0400 706 615 
Olli-Pekka Lindell 0400 826 078 
 
www.asianajotoimistolindell.fi aatsto@lindell.inet.fi  
 
Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen 
Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön ja asianajotoimiston 
väliseen sopimukseen. 
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KOLUMNI

Kun aika ei riitä

En voi kehua saavutuksiani siviili- ja 
sotilasmaailman opetuslaitoksissa. Vain 
pari valopilkkua sieltä löytyy, ylioppi-

laskirjoitukset ja Sotakorkeakoulun diplomityö. 
Muut tulokset olivat yleensä rimaa hipovia, jos 
sitäkään.

Ainakin matematiikkaa sivuavien aineiden 
kohdalla syy oli luullakseni puutteellisissa hen-
genlahjoissa. Yleisempi syy oli kuitenkin siinä, 
että en ole koskaan tuntenut halua opiskella 
asioita, jotka ainakin omalta kannaltani tunnen 
tarpeettomiksi. Aivoissani ei kerta kaikkiaan ole 
riittävästi tilaa edes sille tietämiselle, josta olen 
kiinnostunut ja jota itse pidän hyödyllisenä.

Erottuani vakinaisesta palveluksesta oletin, 
että tämän jälkeen voin suvereenisti sivuuttaa kaikki asiat, joista 
tietäminen on mielestäni rajallisen aivokapasiteettini hukkakäyt-
töä. Turhia kuvittelin. Olen joutunut käyttämään ihmiselämäni 
vähäistä aikaa kaiken maailman härveleiden nappien painamisen 
opetteluun ja epähumaanien teknoihmisten kehittämän käsittä-
mättömän salakielen tulkitsemiseen. Vaikka saavuttamani taidot 
ovat jääneet minimitasolle, siihenkin pääsemiseen käytetty aika 
on ollut mielestäni yhtä tyhjän kanssa.

Se, mikä minua kiinnostaa, on ihmisen ja etenkin vaikeuk-
siin joutuneen ihmisen olemuksen ymmärtäminen historiallisen 
taustan valossa. Tämä vaatii tietenkin mahdollisimman laajaa 
loputtomien yksityiskohtien tuntemusta. Kun niistäkin suuri osa 
tahtoo ajan mittaan unohtua, on suorastaan vastenmielistä, että 
epäoleelliset asiat jatkuvasti vaikeuttavat keskittymistä siihen, 
mitä pidän tärkeänä.

Niinpä yhä uudelleen joudun toteamaan, miten suuria aukko-
ja on siinäkin hankkimassani tietämyksessä, johon ajan salliessa 
olen sentään käyttänyt reippaasti yli puoli vuosisataa. Lohtua 
tosin saan siitä, että nyt ainakin jotkin aukot ovat täyttyneet. Mai-
nitsen seuraavassa kolme kohdalleni osunutta tuoretta tapausta.

Ensimmäinen niistä olisi sopiva kysymykseksi tietokilpai-
luun. Kuka suomalainen tuhosi eniten panssarivaunuja toisessa 
maailmansodassa? Pieni yksityiskohtahan tämä vain on mutta 
mielenkiintoinen sellainen.

Vielä vuosi sitten arvailuni olisivat menneet pieleen. Mies oli 
nimittäin helsinkiläinen Ola Olin, Suomen armeijassa vänrikki 
ja Saksan armeijassa SS-Obersturmführer. Hänen tililleen tuli 
vähintään 34 panssarivaunua.

Suomessa Olin on jäänyt tuntemattomaksi, sillä suomalaista 
SS-pataljoonaa kotiutettaessa hän jäi Saksaan löydettyään sieltä 
aviopuolison. Ansioistaan, joihin kuului paljon muutakin kuin 
panssarivaunujen tuhoaminen, hänelle myönnettiin Saksan 
kultainen risti.

Toisenkin aukon täyttäjästä saisi hyvän tietokilpailukysy-
myksen, mutta tällä kertaa asia on jo detaljia suurempi. Kaik-
kihan tietävät japanilaisten menestyksellisen ilmahyökkäyksen 
Pearl Harboriin joulukuussa 1941. Mikä oli Pearl Harborin 
jälkeen seuraavaksi tuloksellisin ilmahyökkäys merivoimia 
vastaan toisessa maailmansodassa?

Se oli saksalaisten isku Barin satamaan Italiassa 2. joulukuu-
ta 1943. Hetkessä tuhottiin 19 alusta, joiden yhteinen uppouma 

oli 73 343 bruttorekisteritonnia. Lisäksi vau-
rioitettiin vakavasti seitsemää alusta ja surman-
sa sai toista tuhatta miestä.

Menestys perustui liittoutuneiden täydel-
liseen huolettomuuteen. Satama oli kirkkaasti 
valaistu ja ilmatorjunta heräsi hätäiseen am-
muskeluun vasta, kun ensimmäiset pommit 
jo räjähtelivät. Huolettomuuden syynä oli us-
komus, ettei Saksan Luftwaffesta ollut enää 
vaaraa. Vastustaja oli saanut kuitenkin kokoon 
96 kappaletta Junkers 88-koneita, ja tulos oli 
murskaava.

Myös Barin tapaus on jäänyt jokseenkin 
tuntemattomaksi. Italiassa käydessäni totesin, 
että edes paikallisopas ei ollut koskaan kuullut 

siitä mitään.
Tunnettuahan on, että voittajat kirjoittavat historiaa. Tässä 

tapauksessa voittajilla eli liittoutuneilla on ollut aivan erityistä 
syytä olla vaiti. Barissa tuhoutuneiden laivojen joukossa oli 
nimittäin myös ”SS John Harvey”, joka vastoin sodankäynti-
lakeja oli lastattu raskaalla sinappikaasulla, jollaisen käyttöön 
Winston Churchill oli halukas. Kaasu levisi satamaan ja kau-
punkiin, mutta sen seuraukset selitettiin influenssaepidemian 
aiheuttamiksi. Saksalaiset eivät päässeet asiasta koskaan selville.

Kolmannella tapauksella on suurin merkitys. Se tapahtui 
Itä-Preussissa Marienburgin linnan vierellä kevätkesällä 1945. 
Olen käynyt puolalaisten nykyään Malborkiksi kutsumassa 
keskiaikaisessa ja hyvin restauroidussa linnassa toistakymmentä 
kertaa, mutta yksikään opas eikä ainoakaan opaskirja ei tiedä 
tapauksesta mitään. Itse asiassa tapauksia oli kaksi.

Ensimmäinen oli se, että kokoon improvisoitu saksalainen 
varuskunta kykeni puolustamaan linnaa murskaavaa ylivoimaa 
vastaan kokonaista kuusi viikkoa. Näin puolustajat mahdollis-
tivat sen, että ainakin osa asukkaista pääsi pakoon venäläisten 
tieltä länteen.

Kaupunkiin palasi kuitenkin Itämeren rannalta pari tuhatta 
marienburgilaista, jotka eivät olleet päässeet pakoon ja jotka 
eivät osanneet muuallekaan mennä. Siitä seurasi tapaus numero 
kaksi.

Pakolaiset koottiin Marienburgin linnan läheisyyteen,  
pakotettiin riisuuntumaan ja ammuttiin. Kuin paikalle aiottiin 
vuonna 2008 rakentaa hotelli, maan alta löytyivät 1 001 naisen, 
381 miehen ja 377 lapsen jäännökset. Täysin tunnistamattomia 
oli lisäksi 352, eli vainajia oli yhteensä 2 116.

Asiasta vaiettiin niin hyvin kuin mahdollista, eikä siitä Sak-
sassakaan puhuttu juuri mitään. Jos surmatut olisivat olleet 
esimerkiksi juutalaisia ja tappajat saksalaisia, hirmutyöstä olisi 
tietysti kirjoitettu suurin kirjaimin ja Marienburgin oppaat näyt-
täisivät tapahtumasta kertovaa muistomerkkiä. Mutta historiaa-
han kirjoittavat voittajat. Minunkin tietämyksestäni tämä aukko 
poistui vasta noin vuosi sitten.

En edes aavista, kuin paljon siellä on vielä aukkoja jäljellä. 
Mutta aikaa olisi tuhlattava edelleen härveleihin. Muuten en 
pian pysty maksamaan enää edes pankkilaskujani, kun kaikki 
konttorit kuuden kilometrin säteellä on lakkautettu.

Sampo Ahto



IN MEMORIAM
Sutela
Veikko Toivo
Eversti
s. 26.9.1914
k. 10.6.2013
Kad.nro 1437
20. Kurssi

Vanonen
Jaakko Erkki Juhani
Majuri
s. 16.11.1936
k. 22.5.2013
Kad.nro 3866
44. Kurssi

Niemistö
Kalle Väinö Juhani
Majuri
s. 29.8.1937
k. 17.6.2013
Kad.nro 4205
47. Kurssi

Hannukkala
Pekka Väinö Kustaa
Everstiluutnantti
s. 23.9.1945
k. 24.6.2013
Kad.nro 5269
53. Kurssi

Färkkilä
Aarno Evert
Kapteeni
s. 2.1.1920
k. 8.7.2013
Kad.nro 390me
16. Merikadettikurssi

Tikkanen
Eero Olavi
Eversti
s. 26.7.1932
k. 12.8.2013
Kad.nro 3486
39. Kurssi

Jokinen
Kaarlo Kalevi
Everstiluutnantti
s. 14.10.1944
k. 1.6.2013
Kad.nro 5284
53. Kurssi

Partanen
Risto Erkki Juhani
Komentajakapteeni
s. 5.2.1943
k. 17.7.2013
Kad.nro 737me
37. Merikadettikurssi

Montonen
Reijo Ensio
Komentajakapteeni
s. 5.12.1940
k. 19.7.2013
Kad.nro 736me
37. Merikadettikurssi

Huovila
Anssi Kalevi
Kapteeni
s. 14.10.1934
k. 18.6.2013
Kad.nro 3748
43. Kurssi

Höglund
Frans Rainer
Majuri
s. 7.2.1940
k. 9.8.2013
Kad.nro 4299
48. Kurssi

Silén
Åke Erik Vilhelm
Everstiluutnantti
s. 17.6.1928
k. 14.7.2013
Kad.nro 3257
35. Kurssi

Mattila
Jarmo Juhani
Everstiluutnantti
s. 12.4.1944
k. 21.8.2013
Kad.nro 4984
51. Kurssi

Wanamo
Leo Valdemar
Everstiluutnantti
s. 16.4.1921
k. 21.8.2013
Kad.nro 2916
27. Kurssi

Oksanen
Olavi Tapio
Majuri
s. 21.1.1970
k. 18.9.2013 
Kad.nro 8315
78. Kurssi

Helin
Heikki Ilmari
Majuri
s. 15.1.1959
k. 25.8.2013
Kad.nro 6710
67. Kurssi

Pänttäjä
Osmo Jaakko Kalevi
Everstiluutnantti
s. 29.4.1930
k. 21.9.2013
Kad.nro 3316
37. Kurssi

Turtia
Matti Olavi
Majuri
s. 7.1.1937
k. 21.9.2013
Kad.nro 4255
47. Kurssi

Orava
Toivo Aarre
Everstiluutnantti
s. 5.7.1941
k. 25.9.2013
Kad.nro 4785
50. Kurssi

Korpela
Risto Juhani
Majuri
s. 11.9.1944
k. 31.5.2013
Kad.nro 5161
52. Kurssi

Anthoni
Väinö Uolevi
Kenraalimajuri
s. 5.2.1932
k. 7.6.2013
Kad.nro 3342
38. Kurssi

Rönkkönen
Teuvo Kalervo
Everstiluutnantti
s. 22.2.1933
k. 23.5.2013
Kad.nro 579me
26. Merikadettikurssi
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ILMOITUSKOOT JA -HINNAT 
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

KOKO LeveyS x KOrKeUS 4-värI

sisäkannet 210 x 297 mm 1 600 €
takakansi 210 x 297 mm 1 800 €
A 1/1 sivu 165 x 260 mm 1 400 €
B 1/2 sivu 165 x 125 mm 900 €
C 1/4 sivu (v) 165 x 60 mm 550 €
D 1/4 sivu (p) 80 x 125 mm 530 €
e 1/8 sivu 80 x 60 mm 350 €
F 1/16 sivu 80 x 27 mm 250 €

Ilmoittamalla Kylkiraudassa tuet samalla Kadetti
kunnan maanpuolustusaatteellista työtä naisten 
ja nuorten parissa!

LeHDeN JULKAISIJA 
Kadettikunta ry, Eino Leinon katu 12 E 64, 
00250 Helsinki, Puh. (09) 490 932

PääTOIMITTAJA 
Komentaja Juha-Antero Puistola

TILAUKSeT 
Kadettikunta ry, Sabina Krogars 
Puh. (09) 490 759, sabina.krogars@kadettikunta.fi

ILMOITUSMyyNTI JA AINeISTOT 
MilMedia Oy 
Nissintie 30, 02780 Espoo 
Puh. +358 40 718 8888 
milmedia@milmedia.fi

PAINOPAIKKA 
Kirjapaino Uusimaa, Teollisuustie 19, 06150 Porvoo 
Tuotantovastaava Saija Sihvola, puh. 020 770 3648, 
saija.sihvola@lehtiyhtyma.fi

LevIKKI 
Noin 7000 kpl, Jäsenjakelu 5400 kpl kadeteista kenraa-
leihin. Ilmaisjakelussa mm. puolustushallinnon ja Raja-
vartiolaitoksen päättäjät, ministerit, kansanedustajat, 
pääkirjastojen lukusalit, sotilaskodit, sotilasopetuslaitok-
set ja lehdistö

Tutustu Kadettikunnan kotisivuihin ja multimediatuotteisiin 
osoitteessa www.kadettikunta.fi

Teiss on taiston tulta peistä kylmyyttä myös Kylkiraudan 
(Eino Leino)

KadeTTIKunTa 
–  volynTary worK for naTIonal defence 

sInce 1921

PAINOMeNeTeLMä 
Offset

PAINOPINTA-ALA 
210 x 297 mm, sivumäärä n. 72 sivua

TAITTO 
Kadettikunta ry, Sabina Krogars, puh. (09) 490 759, 
sabina.krogars@kadettikunta.fi

ILMeSTyMIS- JA AINeISTOAIKATAULUT 
 Nro aineisto ilmestyy 
 1 11.2. 8.3. 
 2 27.5. 20.6. 
 3 16.9. 11.10. 
 4 25.11. 20.12.

Puolustusbudjettiin sisältyy mm. kotimaisen 
puolustusteolli suuden vientiedellytysten ja 
kansainvälistymisen tukeminen! Ilmoittaudu 
mukaan!



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

we make your sea a safer place

ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy is a young, agile and capable provider 
of tailored Combat and Mission Management Systems for domestic and 
foreign customers and in-service support for existing systems. 

We provide Integrated Mission Systems to navies, coast guards and other 
operators of integrated systems, from large bridge systems to one-
console systems consisting of navigation, mission management systems 
and communications (multi-link functionality available) integrated with 
customer tailored systems. 

Contact us at
ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy
CEO Jaakko Savisaari
Hiomotie 32, 00380 Helsinki, Finland
Mobile  +358 400 314 927
jaakko.savisaari@atlas-elektronik.com

www.atlas-elektronik.com

Securing the more than 70% surface  
of the earth is a question of 
best technologies and systems.

ATLAS ELEKTRONIK FINLAND
A company of the ATLAS ELEKTRONIK Group 


