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Vuoden teema:  Kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa



Saab Systems
on nyt Combitech Oy

Olemme SuOmeSSa toimiva turvallisuus- ja 
puolustusratkaisuja sekä asiantuntijapalveluita 
tuottava yritys. Rakennamme turvallisuutta 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

   • Johtamisjärjestelmät
   • Tiedustelu ja elektroninen sodankäynti
   • Ohjelmistokehitys ja järjestelmäintegrointi
   • Kyberturvallisuus

Meiltä löydätte Suomen parhaimman 
turvallisuuden ja puolustuksen 
 ohjelmisto-osaamisen sekä huippulaatuiset 
projektitoimitukset. 

Lisäksi tarjoamme käyttöönne Combitech AB:n 
laajan osaamis- ja palveluverkoston. Lue lisää 
palveluistamme osoitteessa  combitech.fi

TieTOja COmbiTeChiSTa:

     • Yli 1400 asiantuntijaa

     • Yli 25 toimipistettä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa

     • 100 % Saab AB:n omistama

Sotilasaikakauslehti-1.0.indd   1 2014-04-28   16:19 



pääkirjoitus

Osallistumalla voimme vaikuttaa

”Minä juon nyt kahvia!” tiedetään 
jo edesmenneen entisen pääminis-
terin tokaisseen, kun media ilmeisen 

huonolla hetkellä yritti pyytää hänel-
tä lausuntoa johonkin päivänpolttavaan 
sisäpoliittiseen asiaan. Tänään voimme 
halutessamme seurata lähes reaaliaikai-
sesti nykyisen pääministerimme lausun-
toja, ajatuksia ja tuntemuksia sekä hänen 
työssään että osittain myös hänen vapaa-
aikanaan. Kahvinjuonnin tavoin kohua 
aiheutti pääministerin urheilukilpailua 
koskeva twiitti, joka ponnahti julkisuu-
teen samaan aikaan, kun koko Eurooppa 
seurasi Ukrainan tapahtumia. Medialta jäi 
kenties huomaamatta, että pääministeri 
Stubb oli ottanut kantaa maailman tapahtumiin blogissaan. 
Sen sijaan Twitterissä kansalainen Stubb kommentoi omaa 
yksityiselämäänsä.

Julkisuus on arkipäiväistynyt. Vanhan maailman aikaan 
oman, kuvitetun ”uutisen” tuottaminen ei juurikaan ollut edes 
mahdollista, puhumattakaan sen reaaliaikaisesta julkaisemi-
sesta tarvittaessa vaikka koko maailmalle. Tämänkaltaisesta 
julkisuudesta pääsivät osallisiksi korkeintaan supertähdet – 
halusivatpa he sitä tai eivät. Se, mikä ennen oli mahdollista 
vain harvoille, on tänään mahdollista jokaiselle sosiaalisessa 
mediassa mukana olevalle suomalaiselle.

Viranomaisen viestintää ohjaavista normeista tärkein 
on julkisuuslaki. Sen mukaan viranomaisilla on aktiivinen 
velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa. Viestinnän lähtökohtana 
ovat kansalaisten tarpeet, eivät viranomaisen omat tavoitteet. 
Viestintä ei siis ole ainoastaan oikeus, vaan olemme siihen 
jopa viran puolesta velvollisia. 

Jokainen voi itse päättää, millaisessa roolissa hän osallis-
tuu julkiseen keskusteluun. Kadettiupseerin tärkein valinta on, 
liittyykö hänen roolinsa työhön vai osallistuuko hän keskuste-
luun yksittäisenä kansalaisena omine henkilökohtaisine mie-
lipiteineen. Päätös kannattaa tehdä tietoisesti ja harkiten, sillä 
se ratkaisee myös tavan, jolla julkisuudessa toimitaan. Perus-
tuslaki antaa jokaiselle ilmaisuvapauden, mutta virkamiehenä 
julkisuudessa esiintyminen tuo aina mukanaan myös vastuuta. 
Kadettiupseerin lausuntoa sotilasasioista kuunnellaan eri ta-
valla kuin yksityishenkilön mielipidettä. Tarkkuus ei koskaan 
ole pahasta, sillä raja on kuin veteen piirretty viiva. Asian 
hankaluutta kuvastaa esimerkiksi oikeuslaitoksen tulkinta 
asiasta. Sen mukaan lausuma on yksityishenkilön antama, 
jos yleisöllä ei missään yhteydessä ole ollut mahdollisuutta 
luulla lausuntoa virkamiehen antamaksi. Voisiko asian vielä 
monimutkaisemmin ilmaista!

Yhtä häilyvä voi joskus olla viiva, joka erottaa asiat, joihin 
julkisuudessa ei saa tarttua. On itsestään selvää, että sotilaal-
lista valmiutta ja operatiivisia asioita keskusteluissa ei saa 
käsitellä. Yhtä selvää ei jokaiselle välttämättä ehkä ole se, että 
harjoituksesta verkkosivulle  postattu viaton valokuva saat-
taa kuljettaa mukanaan esimerkiksi ei-julkista paikkatietoa. 

Poliittinen osallistuminen, puolueisiin si-
toutumatonta paikallispolitiikkaa lukuun 
ottamatta, on selvästi takalaitonta. Sen 
sijaan esimerkiksi turvallisuus- ja puolus-
tuspolitiikasta tälläkin hetkellä käytävässä 
keskustelussa on aina tilaa asiantuntijoi-
den faktapohjaisille avauksille. 

Näyttää siltä, että kadettiupseerien 
osallistumista yhteiskunnalliseen keskus-
teluun määrittääkin monesti pikemmin 
tapa, jolla asiat ilmaistaan kuin varsinai-
sesti itse asia. Kadettiupseerilla on vastuu 
vuorovaikutuksestaan niin yksityishen-
kilönä kuin virkamiehenäkin. Jokainen 
joutuu itse määrittelemään asiat, joihin 
tarttuu, ja tavan, jolla vuorovaikutuksensa 

tekee. Määrittämisessä on otettava huomioon myös oma virka-
asema suhteessa käsiteltävään asiaan. Tämä ei ole mikään 
uusi oivallus, sillä näinhän kadettiupseerit ovat kautta aikojen 
tehneet osallistuessaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Kadettiupseerien odotetaan tuovan yhteiskunnalliseen 
keskusteluun sotilaallista osaamista ja maanpuolustuksellisia 
näkökulmia. Median uutisoinnin pinnallistumisesta huolimatta 
– tai ehkä juuri sen vuoksi – sotilaalliselle asiantuntijuudelle 
on jatkuvasti kysyntää. Virkapukuinen, selkeästi vaikeista-
kin asioista viestivä kadettiupseeri herättää katselijoissa ja 
kuuntelijoissa luottamusta siihen, että yhteiskunnan koko-
naisturvallisuus on luotettavissa käsissä. Asiantuntijana hän 
voi laajentaa, syventää ja taustoittaa käytävää keskustelua. 

Myös Kadettikunnan tämän vuoden teema, kadettiupsee-
rit yhteiskunnan palveluksessa – yksilöinä ja yhteisönä, on 
omiaan haastamaan jokaisen meistä osallistumaan yhteis-
kunnalliseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen. On tärkeää, 
että kadettiupseerit ovat laajasti mukana erilaisilla yhteis-
kunnallisilla foorumeilla. Mukanaolo voi olla 140 merkin 
Twitter-ähkäisy, kärkeväksi viilattu blogikirjoitus, julkaistu 
kirja, laadittu tutkimus, veteraaneille pidetty puhe tai vaikkapa 
rotareille pidetty esitelmä. Nämä ja monet muut väylät ovat 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja. 

Yhteiskunnan eri foorumeilla esiinnyttäessä olkoot kadetti-
lupauksen eetoksen mukaisesti ”ajatuksiemme ja tekojemme 
kannustimet ja tavoitteet aina ylevät ja jalot”. 

Myös Kylkirauta-lehti haluaa olla aktiivinen osallistuja 
yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tarjoamme kadettiupsee-
reille kanavan osallistua ajassa tapahtuvaan keskusteluun niin 
lukijoina, kirjoittajina kuin keskustelijoinakin. 

Tämänkertaisessa numerossa kadettiupseerit kirjoittavat 
omista kokemuksistaan yhteiskunnallisina vaikuttajina. Lehti 
on luettavissa myös verkkolehtenä. Kadettikunnan Facebook-
sivu tarjoaa mahdollisuuden jatkaa yhdessä keskustelua lehden 
teemoista. 

Antoisia lukuhetkiä!

Päätoimittaja
Eversti Mika Kalliomaa
mika.kalliomaa(at)kylkirauta.fi
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näkymiä

Istuutuessani tietokoneen ääreen 
aloittaakseni tämän kirjoituksen 
laatimisen olin juuri palannut 

kadettien valmistujaistilaisuudesta. 
Tasavallan presidentti ylensi kadetit 
luutnanteiksi ja nimitti heidät upseerin 
ja määräaikaisen nuoremman upseerin 
virkoihin.

Kadettien valmistumisjuhla on 
ainutlaatuinen, hieno ja ikimuistetta-
va tilaisuus. Sitä se varmasti oli var-
sinkin valmistuneille upseereille ja 
heidän lähimmille omaisilleen. Päivä 
oli merkittävä myös Puolustusvoimille 
ja Rajavartiolaitokselle. Saimmehan ri-
veihimme 141 uutta luutnanttia, joista 
90 sijoittui Maavoimiin, 16 Merivoi-
miin, 19 Ilmavoimiin ja 16 Rajavar-
tiolaitokseen. 

Komeassa salissa seisoessani katselin valmistuvaa kadetti-
joukkoa, innostuneita ja liikuttuneita omaisia sekä kouluttajia 
ja kenraalikuntaa. Mietin mielessäni, miten käsittämättömän 
hienosta perinteestä onkaan kyse. Tasavallan presidentti – 
 puolustusvoimien ylipäällikkö –, seurassaan puolustusministeri 
ja puolustusvoimain komentaja, puhutteli valmistuvia upseereja 
ja onnitteli jokaista kädestä pitäen. Hetki oli sellainen, että se 
jäi jokaisen valmistuvan upseerin mieleen.

Juhlallinen tilaisuus herätti miettimään laajemminkin perin-
teitämme ja niiden merkitystä sekä vaalimista. Mitä perinteet 
ovat? Termin yksiselitteinen määrittely on varsin hankalaa, ja 
käsite ymmärretäänkin yhteiskunnan eri tahoilla hieman eri 
tavalla. Perheillä on olemassa jouluperinteitä, ystävien kesken 
on vappuperinteitä, yliopistoilla ja osakunnilla on omia perin-
teitään ja niin edelleen. 

Tutussa sotilasyhteisössämme on runsaasti yhteisesti tun-
nustettuja ja hienoja, meitä kaikkia yhdistäviä, perinteitä, joista 
osa on vähän arkisempia ja osa taas juhlavampia. Arkisemmat 
perinteet voivat liittyä vaikkapa torstaiseen hernekeittoon. Juh-
lavammat yhteiset hetket ovat itse kullakin alkaneet sotilaan 
uran alkuun liittyvästä perinteestä eli sotilasvalasta. Upseerien 
ylentämis- ja nimittämistilaisuus on kuitenkin yksi juhlavim-
mista perinteistä.

Perinteiden merkitys yksilölle vaihtelee paljonkin. Lienee 
kuitenkin niin, että ihminen haluaa luonnostaan kuulua johon-
kin suurempaan kokonaisuuteen ja olla osa sitä. Kuuluminen 
joukkoon ja osallistuminen joukon perinteisiin tuo yksilölle 
turvallisuutta ja jatkuvuutta. Perinteet yhdistävät, luovat lähei-
semmän ilmapiirin ja antavat ihmiselle tunteen jonkin tärkeän 
asian tekemisestä yhdessä. Minäkin voin olla osa tätä tärkeän 
asian tekemistä. 

Perinteillä on iso merkitys luotaessa yhteistä, toivotta-
vasti koko elämän ja upseeriuran kestävää arvopohjaa. Tämä 
on myös edelleen käytössä olevien kadettiperinteiden syvin 
 tavoite. Kadettien elämään kuuluvat yhä sellaiset perinnemenot 

ja  -tilaisuudet, kuten, ensiyö, kadetti-
kaste ja sarkajuhla, vain muutamia 
mainitakseni.

Perinteiden vaaliminen ja niiden 
ymmärtäminen ei kuitenkaan saa päät-
tyä kadetin valmistumisjuhlallisuuk-
siin. Johtajien on joukko-osastoissa 
pidettävä yllä hyviksi havaittuja pe-
rinteitä sekä mahdollisuuksien ja 
tarpeiden mukaan myös kehitettävä 
joukolleen uusia perinteitä. Enkä nyt 
tarkoita pelkästään juhlia ja hausko-
ja tilaisuuksia, vaan myös joukon 
virallisempaan toimintaan liittyviä 
ja luonteeltaan seremoniallisempia 
tilaisuuksia. 

Taloudelliset perustelut eivät mie-
lestäni saa olla syy sille, että jo vuo-
sikymmeniä vietettyjä tilaisuuksia ja 

yhteisiä tapahtumia jätetään järjestämättä. Niitä voi ja tulee 
järjestää ajan hengessä ja kustannustehokkaasti, mutta kuiten-
kin menneiden vuosien saavutuksia ja historiaa kunnioittaen. 
Jos jatkamme tiellä, joka nyt näyttää olevan jossain määrin 
vallalla, menetämme ennen pitkää perimätietoa, siihen liittyviä 
käytäntöjä ja jopa sotilaalliseen käyttäytymiseen ja toiminta-
kulttuuriin kuuluvia olennaisia tapoja. Niiden palauttaminen 
ja nostaminen uuteen kukoistukseen pitkän hiljaisen kauden 
jälkeen on äärimmäisen vaikeaa.

Erityisesti näinä aikoina, kun puolustusvoimauudistus järjes-
tää organisaatiotamme uuteen järjestykseen, lakkauttaa joukkoja 
ja synnyttää uusia, on perinteiden arvon ymmärtäminen ensi-
arvoisen tärkeää. On rakennettava uuteen sovitetut perinteet ja 
toimintatavat, unohtamatta kuitenkaan mennyttä aikaa. Esimies, 
joka  kovien tulosten ja taloudellisten resurssien rinnalla muistaa 
miettiä myös näitä hieman pehmeämpiä asioita, tulee ikään kuin 
kylkiäisenä pitäneeksi huolta myös omasta henkilöstöstään. 

Ainakin osaan sotilasperinteistä löytyy ohjeistus Yleisestä 
palvelusohjesäännöstä. Älkäämme siis oikaisko helpomman, 
pienemmän vaivan ja näennäisesti halvemman polun kautta, 
vaan pitäkäämme kiinni asiaan kuuluvista sotilaallisista toi-
mintatavoista ja käyttäytymisestä sekä ”rituaaleista” ja perinne-
menoista. Pitäkäämme arjen työ- ja kotikiireiden keskellä 
yhdessä huolta myös siitä, että joukoissa ja sotilaslaitoksissa 
perinteet säilyttävät arvoisensa aseman. Niiden avulla raken-
netaan yhteenkuuluvuutta ja lisätään myös nuorten upseerien 
ymmärrystä oman joukkonsa historiasta ja nykytilasta.  

Parhaimmat onnittelut ja menestyksen toivotukset uusil-
le luutnanteille! Älkää tekään unohtako jo kadettina opittuja 
 sotilasperinteitä ja niihin kytkeytyviä arvoja. Osallistukaa myös 
aktiivisesti oman joukko-osastonne ja Kadettipiirienne perin-
teisiin ja arvokkaisiin tapahtumiin.

Puheenjohtaja
Lippueamiraali Veijo Taipalus

Perinteet kunniaan
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haastattelu

Puolustusvoimain komentajan  
kenraali Jarmo Lindbergin haastattelu

Teksti:  Hannu Liimatta

Avoin ja faktapohjainen keskustelu 

aina tervetullutta

Herra kenraali, miten kiteyttäisitte 
johtamisteesinne puolustusvoimain 
komentajana?

Jos johtamistapaani pitää kuvailla 
yhdellä sanalla, niin se on pelaajaval-
mentaja. Työskentelen mielelläni siten, 
että päätöksentekoa edellyttävät asiat 
käsitellään yhteisesti asiantuntijaryh-
mässä. Näissä keskusteluissa edellytän 
asiantuntijoilta analyysiä käsiteltävistä 
asioista. Sen pohjalta syntyy erilaisia 
ratkaisuvaihtoehtoja, joista kriittinen 
asiantuntijajoukko johdollani ”ampuu 
alas” ne vaihtoehdot, jotka eivät kanna. 

Yhteisessä kiirastulessa varmiste-
taan asioiden laadukas käsittely sekä 
se, että olemme kaikki ymmärtäneet 
asian oikein eikä mitään merkittäviä 
seikkoja ole jäänyt huomaamatta. Itse 
olen tässä prosessissa pelaajavalmen-
taja. Kuulun pelaavaan ryhmään, mutta 
samalla olen myös valmentaja, joka 
 rakentaa ”pelisuunnitelman” ja tekee 
sen edellyttämät päätökset. 

Minulle on tärkeää tietää, mitä on 
asioiden takana. En takerru detaljei-
hin, vaan pikemminkin yritän kaivau-
tua asian substanssiin ja sen taakse. 
Edellytän, että esittelijä osaa asiansa 
tai että monimuotoisemmissa asioissa 
esittelyssä ovat mukana tarvittavat eri 
osa-alueiden spesialistit. Tällä tavalla 
saamme asian kerralla selväksi. Minä 
vakuutun siitä, että olen ymmärtänyt 
asian oikein ja siitä, että esittelijät itse 
tuntevat käsiteltävän asian taustat ja 
osaavat tuoda ne esille. 

Olen uutisvirran suurkuluttaja ja 
haluan olla ajan tasalla uutisista – koko 
ajan, aina ja joka paikassa. Kannatan 
faktapohjaista, avointa, nopeaa ja 
vuorovaikutteista viestintää. Mieles-
täni Puolustusvoimien tulee olla läsnä 
niillä foorumeilla, joilla muutkin ny-
kyajan suomalaiset ovat. Tästä syystä 
olen myös itse mukana sosiaalisessa 
mediassa. 

Miten kuvailisitte Suomen sotilas
poliittista tilannetta ja asemaa vir
kakautenne alkaessa?

Suomen to imin taympär i s tö  
Euroopassa on muuttunut siitä, mitä 
se oli vielä viime vuodenvaihteessa. 
Niin idässä kuin lännessäkin on tehty 
johtopäätöksiä ja joitakin muutoksia 
joukkojen ryhmityksiin ja puolustus-
järjestelmän rakenteisiin. Puolin ja 
toisin on aktivoitu isojakin harjoituksia 
ja toiminnan aktiviteettia on muutettu. 
Suomen kannalta tärkein asia on kuiten-
kin se, ettei mikään näistä toimista ole 
erityisesti kohdistunut meihin. 

Sotilaspoliittinen tilanteemme on 
pysynyt vakaana. Tiedustelumme on 
hereillä, ja valvontajärjestelmiemme 
valmiutta säädellään tarpeen mukaan, 
mutta puolustusjärjestelmäämme ei 
ole ollut tarvetta tehdä nykytilantees-
ta johtuvia rakenteellisia muutoksia. 
Jatkossakin analysoimme valmiuteem-
me liittyviä asioita ja tarpeen vaatiessa 
säädämme järjestelmiä analyysien ja 
johtopäätösten perusteella. 

Mitä asioita pidätte komentajakau
tenne keskeisimpinä kysymyksinä?

Loppusuoralla oleva puolustusvoi-
mauudistus on suuri asia. On ensiarvoi-
sen tärkeää, että saamme vuonna 2015 
Puolustusvoimien rakenteen, toimin-
nan ja henkilöstön tasapainoon resurs-
seihimme nähden. Ensimmäiseksi on 
palautettava toiminnan normaalitaso. 
Henkilökunnan, reserviläisten ja varus-
miesten on päästävä tekemään oikeita 
asioita, eli harjoittelemaan taisteluhar-
joituksissa, lentämään lentokoneilla ja 
purjehtimaan aluksilla merellä. 

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo 
Lindberg kertoo Kylkiraudan haastattelussa olevansa 

johtamistyyliltään ensisijaisesti pelaajavalmentaja. 
Uutisvirran suurkuluttaja ja itsekin aktiivisesti 

sosiaalisessa mediassa toimiva komentaja toivoo, että 
puolustusasioista käytävä keskustelu olisi luonteeltaan 

avointa, analyyttistä ja tosiasioihin pohjautuvaa. 
Haastattelu tehtiin Pääesikunnassa 6. elokuuta.
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Yhtä tärkeää on vuoden 2015 
jälkeisen resurssitason turvaaminen. 
Olemme peräänkuuluttaneet, että 
puolet puolustusbudjetista leikatusta 
noin kymmenen prosentin osuudesta 
palautettaisiin takaisin materiaalihan-
kintamäärärahoihin. Sillä kykenemme 
varmistamaan ennen kaikkea Maavoi-
mien vanhenevan kaluston ja järjes-
telmien keskeisten osien korvaamisen. 

Resurssitason turvaaminen on tär-
keää jo senkin takia, että kykenemme 
lähivuosina jalkauttamaan ja ottamaan 
käyttöön maavoimien uudis tetun tais-
telutavan. Tällä kaudella on valmistel-
tava myös Merivoimien aluskaluston 
korvaaminen, joka tulee eteen 2020-
luvun ensimmäisellä puoliskolla. 
Ilmavoimien hävittäjäkaluston korvaa-
miseksi ei vielä tarvitse tehdä sitovia 
valintoja, mutta aktiivinen tiedonhan-
kinta on aloitettava hyvissä ajoin.

Olette korostanut Puolustusvoimien 
sodan ajan joukkojen terävän kärjen 
kehittämistä korkeamman valmiu
den suuntaan. Millaista valmiutta 
haetaan?

Takavuosina käydyissä keskuste-
luissa puhuttiin paljon termeistä ”tek-

noarmeija” ja ”massa-armeija”. Asia ei 
kuitenkaan ole näin mustavalkoinen. 

Meillä täytyy olla kynnysarvoase-
järjestelmät ja terävä kärki, jonka tek-
nologinen taso ei saa olla jälkijunassa 
suhteessa ympäristöömme ja muihin 
länsimaihin. En tarkoita minkään 
uuden ja valtavan teknologiaohjel-
man käynnistämistä, vaan jo olemassa 
olevia asejärjestelmiä, kuten raketin-
heitin- ja ilmatorjuntajärjestelmät, tais-
telupanssarivaunut, erikoisjoukot 
sekä ilma- ja merivoimien taistelu-
järjestelmät. Niiden lisäksi on oltava 
vahva reservi, jolla turvataan toimin-
nan laaja-alaisuus ja pitkäkestoisuus. 
Työkalupakissa täytyy olla molemmat 
työkalut, ja niiden on oltava keskenään 
tasapainossa. 

Jatkuvasti valmiudessa olevien 
joukkojen määrää ei tarvitse välttä-
mättä kasvattaa. Jatkuva päivystäminen 
öisin ja viikonloppuisin moninker-
taistaa henkilökustannukset ja tulee 
siten erittäin kalliiksi. Kuten edellä 
jo totesin, eivät toimintaympäristön 
muutokset ainakaan toistaiseksi ole 
kohdistuneet Suomeen, joten henkilös-
tön pitäminen jatkuvassa valmiudessa 
ei ole ollut tarpeen. 

Jatkossa tutkitaan, mitä terävän 
kärjen joukkojamme ja kuinka kette-
rästi meidän on tarvittaessa kyettävä 
aktivoimaan, jotta meillä on oikeanlai-
nen vasteaika mahdollisessa nopeasti 
kehittyvässä kriisissä. 

Entä miten haluaisitte kehittää yleis
tä asevelvollisuutta?

Risto Siilasmaan asevelvollisuus-
työryhmän laatimat ehdotukset ovat 
hyviä. Lähes jokainen ehdotus – ja 
niitä on kymmeniä – toimeenpannaan 
ja jalkautetaan kentälle. Voin siis hyvil-
lä mielin todeta, että asevelvollisuutta 
on jo tähän mennessäkin melko tavalla 
kehitetty. 

Yleinen ja lakisääteinen asevelvol-
lisuus turvaa sodan ajan joukkoraken-
teemme. Sen kautta saamme parhaiten 
tuotettua tarvittavat sodan ajan joukot 
ja niiden johtajat. Asevelvollisuudella 
on laaja tuki. Kansalaistamme noin 
kolme neljäsosaa, eli suuri enemmis-
tö, kannattaa yleistä asevelvollisuutta. 

Jos asevelvollisuutta lähdettäisiin 
reivaaman johonkin toiseen suuntaan, 
meillä pitäisi olla ehdoton varmuus 
siitä, että uusi järjestelmä kykenee 
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Kapteeni Mikko Streng opettamassa kadeteille – tuleville upseereille – johtamista ja koulutustaitoa.
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yhtä lailla tuottamaan tarvittavat sodan 
ajan joukot. Tässä asiassa meillä ei ole 
varaa epäonnistua yhtään kertaa. Asia 
on mielestäni niin vakava, ettei sitä 
voi ratkaista millään netissä tehtävillä 
mielipidemittauksilla, joissa ihmiset 
painavat punaista tai vihreää nappulaa 
sen mukaan, mitä he asiasta sillä het-
kellä ajattelevat. Riskien ottaminen voi 
johtaa siihen, että joudumme toteamaan 
luoneemme uuden järjestelmän, joka 
ei lähde käyntiin eikä tuota tarvitse-
miamme sodan ajan joukkoja. – Kuka 
sellaisen ratkaisun olisi halukas otta-
maan vastuulleen?

Edelleen kehitettäviä elementte-
jä ovat esimerkiksi kutsunnat ja niitä 
edeltävän informaation jakaminen eri 
tietojärjestelmissä. Tuleville varusmie-
hille tulisi luoda nykyistä paremmat 
mahdollisuudet hahmottaa varusmies-
palvelusta ja omia kiinnostuksen koh-
teitaan samoilla työvälineillä, joilla he 
muutenkin ympäristöään tarkkailevat. 
Sopivimman saapumiserän ja palvelus-
paikan löytämisestä on hyötyä molem-
mille osapuolille. 

Puolustusvoimauudistuksen yhtenä 
tavoitteena on koulutuksen laadun pa-
rantaminen nostamalla perusyksikön 
kouluttajamäärä 2,5 kouluttajaan kuta-

kin koulutusjoukkuetta kohden. Hyvien 
simulaattorien käyttö on erittäin mo-
tivoivaa. Varuskuntien tietojärjestel-
mien ja -verkkojen tulisi mahdollistaa 
myös varusmiesten henkilökohtaisten 
asioiden hoitaminen. Tässä joitakin 
lähiaikojen konkreettisia asioita, joita 
kannattaa tarkastella ja viedä eteenpäin.

Mitkä ovat keskeisimmät huomion
ne kohteet puolustusvoimauudistuk
sessa?

Ensimmäiseksi huomion kohteeksi 
haluan nostaa Puolustusvoimien hen-
kilöstön. Puolustusvoimauudistuksessa 
noin 1 500 henkilöä siirtyy työskentele-
mään uudelle paikkakunnalle. Suomen 
kokoisessa maassa se on iso asia mille 
tahansa organisaatiolle.  Henkilöstön 
tukeminen muutostilanteessa on eri-
tyisen tärkeää. Meillä on ollut erilaisia 
selviytymispolkuja, joilla on pyritty 
minimoimaan irtisanottavien määrää 
ja tarjottu henkilöstölle erilaisia vaihto-
ehtoja. Siirtyvää henkilöstöä pyrimme 
tukemaan muun muassa palvelusuhde-
asunnoilla sekä osittaisella etätyömah-
dollisuudella. 

Toinen merkittävä asia on tieto-
järjestelmät. On välttämätöntä, että 

 kuluvan vuoden viimeisinä kuukausina 
saamme tietojärjestelmämme sellaiseen 
kuntoon, että ne mahdollistavat uudis-
tetun organisaation ja toimintatapojen 
sujuvan käynnistymisen. Esimerkiksi 
Logistiikkalaitoksen ja Puolustusvoi-
mien palvelukeskuksen uudenlainen 
valtakunnallinen toimintatapa edellyt-
tää, että tietojärjestelmät tukevat asioi-
den uuden tyyppistä tekemistä. Muuten 
emme kykene toimimaan supistetuilla 
organisaatioilla ja uusilla prosesseilla. 

Mitä asioita haluaisitte nostettavan 
esille suomalaisessa turvallisuus
poliittisessa keskustelussa?

Suomalainen turvallisuuspoliitti-
nen keskustelu on ollut erittäin vilkas-
ta Krimin ja Ukrainan tilanteen takia. 
Valitettava malesialaiskoneen alas 
ampuminen toi keskusteluun oman 
dramaattisen sävynsä. Euroopan ta-
pahtumat ovat luonnollisesti vaikutta-
neet mielialoihin myös Suomessa. On 
ymmärrettävää, että kansalaiskeskus-
teluissa on oltu huolissaan tapahtumi-
en vaikutuksista omaan maahamme. 
Tämänkaltaisissa asioissa ja varsinkin 
sosiaalisessa mediassa tunteet tahtovat 
herkästi nousta esiin, mutta puolustus-

K
uv

a 
 O

lli
 V

ilj
am

aa
 / 

R
uo

tu
vä

ki
-le

ht
i.



Kylkirauta 3/2014 8

haastattelu

asioista toivoisin kuitenkin käytävän 
ennen kaikkea avointa ja faktapohjaista 
keskustelua.

Puolustusvoimien kannalta yksi 
keskeisimmistä keskusteluaiheista on 
parlamentaarisen selvitysryhmän työ, 
joka on jo saanut julkisuutta Kultaran-
nan seminaarissa, Suomi-areenassa 
sekä eräissä muissakin yhteyksissä. 
Selvitysryhmän työn loppuunsaat-
taminen, sen jatkotyö ja mahdolliset 
vaikutukset ensi keväänä hallitusneu-
votteluihin sekä hallitusohjelmaan ovat 
Puolustusvoimille tärkeitä. Puolustus-
asiat voivat muutenkin olla eduskunta-
vaalien yhteydessä kohtalaisen paljon 
esillä.

Millaisena näette kadettiupseerien 
roolin yhteiskunnallisessa keskus
telussa? 

Puolustusvoimissa on useita teh-
täviä, joissa palvelevien kadettiupsee-
rien virkatehtäviin kuuluu erilaisten 
asioiden kommentointi oman alansa 
asiantuntijoina. Esimerkiksi Maanpuo-
lustuskorkeakoulun strategian laitoksen 
asiantuntijat ovat usein antaneet ana-
lyysiin perustuvia lausuntoja erilaisis-
sa tilanteissa. Myös Puolustusvoimien 
johdossa ja alueellisella tasolla on vas-

taavanlaisia asiantuntijatehtäviä. Osa 
kadettiupseereista on aktiivisia blogi-
kirjoittajia. 

Jälleen totean, että kaikki avoin 
ja faktapohjainen keskustelu puolus-
tusasioista on tervetullutta. Kadetti-
upseerien analyyttinen ja tosiasioihin 
perustuva asioiden kommentointi on 
hyvä asia. ”Aidalta huutelua” ei niin-
kään kaivata, koska yleensä se ei mil-
lään tavoin edistä asiaa ja herättää 
väistämättä epäilyksen tällä tavalla 
julkisuuteen pyrkivien henkilöiden 
todellisista motiiveista.

Mitä neuvoja haluaisitte omien 
 kokemustenne perusteella antaa 
 upseerille, joka vielä harkitsee 
omaa aktivoitumistaan sosiaalises
sa  mediassa? 

Tulee miettiä etukäteen, missä 
roolissa sosiaalisessa mediassa aikoo 
esiintyä. Jos upseeri on siellä puhtaasti 
virka-aseman perusteella, niin sitten 
pitää pidättäytyä vain virka-asioissa. 
Näin on tehty esimerkiksi puolustus-
voimain komentajan osalta, kun on 
luotu komentajan virallinen tili. Se 
sisältää vain virka-asioita ja virkateh-
tävissä otettuja kuvia. 

Suomen kansalaisena itse kukin voi 
tehdä tilin omalla nimellään ja käsitellä 

siellä omia henkilökohtaisia asioitaan. 
Jos miettii, mitä asioita sosiaaliseen 
mediaan voi laittaa ja mitä ei, kannat-
taa noudattaa julkisesta viestinnästä 
annettuja sääntöjä. Kielletyt ja sallitut 
asiat ovat kyllä jokaisen itsekin päätel-
tävissä. On täysin selvää, että mitään 
operatiivisia asioita sosiaalisessa me-
diassa ei saa käsitellä. Operatiivinen 
asia voi olla esimerkiksi harjoitukses-
sa otettu valokuva, jossa on satelliit-
tinavigointiin perustuva paikkatieto. 
 Sosiaalinen media on avoin ja globaali. 
Asiaa, jonka sinne kerran on laittanut, 
ei voi enää kutsua takaisin. Tämä on 
hyvä tiedostaa, ennen kuin painaa vies-
tin liikkeelle. 

Millaisia terveisiä haluaisitte lähet
tää kadettiupseereille?

Totean, että sekä Maanpuolustus-
korkeakouluun että yleisesikuntaup-
seerikurssille hakeutui ennätysmäärä 
hakijoita. Kadettiupseeriutta ja sen 
ylintä koulutustasoa arvostetaan ja 
niihin halutaan hakeutua. Pidän sitä 
erittäin hyvänä asiana.  



ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy provides Inte-
grated 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 functio-
nality available) integrated with customer tailored 
systems.

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

Maritime security is a question of
best technologies and systems.

... a sound decision

ATLAS ELEKTRONIK FINLAND
A company of the ATLAS ELEKTRONIK Group 

ATLAS Integrated Mission System AIMS onboard the 
Finnish Border Guard OPV Turva
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Millaisena näette kadettiupseerien 
roolin sotilaalliseen turvallisuuteen 
liittyvässä keskustelussa? 

Arvostan kadettiupseerien ja kaik-
kien muidenkin suomalaisten sotilai-
den asiantuntemusta puolustusasioissa. 
Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan 
työn kautta olen saanut tavata melkoi-
sen määrän ammattitaitoisia sotilaita. 
Upseerien roolina on antaa käytännön 
kokemukseen perustuvaa asiantun-
tijatietoa puolustusasioista niin kan-
salaisille kuin poliitikoillekin. Pidän 
tärkeänä kadettiupseerien näkymistä 
esimerkiksi uutisissa ja ajankohtais-
ohjelmissa, jolloin he voivat tuoda 
esimerkiksi strategian, taktiikan ja sota-
tekniikan erityisosaamistaan kaiken 
kansan tietoisuuteen. Kansalaisilla on 
tarvetta tämänkaltaiselle faktapohjai-
selle asiantuntijakeskustelulle.

 
Viime keväänä myös kritisoitte eräitä 
upseerien kannanottoja sosiaalisessa 
mediassa. Mistä kritiikkinne johtui? 

Mielestäni suomalaiseen käy-
täntöön ei kuulu, että virassa olevat 
 upseerit antavat poliittisille päättäjille 
julkisuuden kautta suoraviivaisia oh-
jeita turvallisuuspoliittisten ratkaisujen 
tekemisestä. Demokraattisen valtion 
perinteiden mukaisesti sotaväki ei 
Suomessa osallistu valtakunnanpoli-
tiikkaan. Puolustuspoliittiset valinnat 
tekevät kansan demokraattisesti valit-
semat edustajat. Sotilailla on tietenkin 
sananvapaus ja oikeus antaa lausuntoja 

alansa asiantuntijoina. Pitää kuitenkin 
aina tehdä selväksi, milloin he esiinty-
vät omissa nimissään ja milloin heidän 
näkemyksensä edustaa Puolustusvoi-
mien virallista kantaa. Tässäkin asiassa 
kyse on ennen kaikkea uskottavuudes-
ta, eikä puuroa ja velliä tule sekoittaa.

 
Tutkijana olette perehtynyt erityi
sesti itsenäisyytemme ensimmäisten 
vuosikymmenien välillä myrskyi
siinkin vaiheisiin. Onko kohta sata 
vuotta täyttävä Suomi sisäisesti 
 yhtenäinen? 

Moneen muuhun länsimaahan ver-
rattuna Suomi on erityisesti kulttuurin 
ja kielen osalta sisäisesti koko lailla yh-
tenäinen. Toki viime aikoina on etenkin 
nuorten keskuudessa ollut havaittavissa 
vähittäistä yhtenäiskulttuurin murtu-
mista ja yhteiskunnallista eriytymistä. 
Yhteiskunnalliset vastakkainasettelut 
liittyvät lähinnä tulotasoon, sosiaa-
liseen asemaan, koulutustaustaan, 
 etniseen taustaan sekä asuinpaikkaan. 

Kauhean huolestunut en tästä kuiten-
kaan vielä osaa olla, sillä kyllähän 
demokratiassa saa olla myös erilaisia 
mielipiteitä.  

Käsittääkseni suomalaiset ainakin 
pääsääntöisesti jakavat käsityksen siitä, 
että Suomi on hyvä maa ja maailman 
paras meille suomalaisille. 

Kansan yhtenäisyyttä kannattaa 
vaalia, ja siinä Puolustusvoimilla on 
tärkeä rooli. Yleinen asevelvollisuus 
rakentaa kansan sisäistä yhtenäisyyttä, 
ja siitä on mielestäni syytä pitää kiinni 
mahdollisimman kattavassa muodossa 
kynsin ja hampain.

Mitä sotahistorian opetuksia meidän 
tulisi erityisesti muistaa pohdittaessa 
Suomen tämänhetkistä sotilaspoliit
tista asemaa ja tilannetta?

On sanottu, että historiasta voi 
oppia ainoastaan sen, ettei siitä voi 
oppia mitään. Itse olen oppinut sota-
historiasta ainakin turvallisuuspoliit-
tista inhorealismia. Viime kädessä 

Kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja Jussi Niinistö on myös filosofian 
tohtori sekä Maanpuolustuskorkeakoulun ja 
Helsingin yliopiston Suomen sotahistorian 

dosentti. Kylkirauta pyysikin häntä tarkastelemaan 
ajankohtaisia puolustuspoliittisia kysymyksiä myös 

sotahistoriallisesta näkökulmasta. Haastattelu tehtiin 
eduskunnassa 14. elokuuta.

Teksti: Hannu Liimatta

”Suomea puolustavat  
suomalaiset”

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan  
Jussi Niinistön haastattelu
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Suomea puolustavat vain suomalaiset, 
ja siksi oma puolustus on pidettävä aina 
 teräksisessä kunnossa. Sotatilanteessa 
kansallinen etu ajaa aina sopimusten 
edelle, eikä meidän pidä unohtaa geo-
strategista sijaintiamme. 

Kiteyttäisin sotahistorian opetukset 
seuraavaan lauseeseen: ”Kättä pitem-
pää heruu Suomelle, jos siitä on hyötyä 
apua antavalle osapuolelle ja jos sillä 
on apua, mitä antaa.” Meidän on todel-
lakin pidettävä oma puolustuksemme 
hyvässä kunnossa, eikä siinä ole varaa 
minkäänlaiseen sinisilmäisyyteen. Nato 
ei ole mikään taikasana, jolla kansal-
lisen puolustuksemme ongelmat rat-
kaistaan. Vaikka Suomi joskus Naton 
jäsen olisikin, on oma puolustuksemme 
pidettävä silloinkin kunnossa.

Yleisradion elokuun alussa teke
mässä kyselyssä 56 prosenttia suo
malaisista ilmoitti pitävänsä Venäjää 
Suomen suurimpana uhkana. Mitä te 
puolustusvaliokunnan puheenjohta
jana sanotte tästä tuloksesta?

Kansalaisten kokema turvattomuu-
den tunne on aina otettava vakavasti, 
onhan valtion ensisijaisena tehtävänä 
taata kansalaistensa sekä sisäinen että 
ulkoinen turvallisuus. Yleisradion ky-
selyn tulokset kertovat varmastikin 
siitä, että kansalaiset kokevat Ukrainan 
kriisistä tulevat uutiset jossain määrin 
ahdistavina. 

On tietysti selvää, ettei puolustus-
valiokunta tai sen puheenjohtaja voi 

perustaa kantaansa pelkästään gallupei-
hin eikä yleiseen mielipiteeseen, vaan 
se on muodostettava kylmän inhorea-
lismin pohjalta. Suomen sijainti soti-
lasliiton rajalla ja suurvallan naapurina 
on otettava huomioon kaikessa toimin-
nassamme. Meihin ei kohdistu Venä-
jän suunnalta mitään välitöntä uhkaa, 
eikä kansalaisia pidä sillä pelotella, 
mutta samaan aikaan myös tosiasiat 
on tunnustettava. Toimintaympäristö 
voi muuttua nopeastikin. Tietynlainen 
ennakoimattomuus ja jopa strategiset 
yllätykset ovat aina mahdollisia. 

Mielestäni kansalaisten kokemaan 
turvattomuuden tunteeseen ovat osal-
taan vaikuttaneet myös puolustusbud-
jettiin tehdyt leikkaukset, jotka ovat 
näkyneet esimerkiksi varuskuntien 
vähenemisenä ja kertausharjoitusten 
alasajona. Turvattomuuden tunteeseen 
voidaan vastata sillä, että pannaan alas-
ajolle piste ja pidetään puolustusasiat 
kunnossa.

Kesän aikana on käyty keskustelua 
niin sanotun Natoselvityksen si
sällöstä ja tarpeellisuudesta. Mitkä 
mielestänne ovat selvityksen keskei
simmät näkökulmat? 

Tasavallan presidentin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen valiokunta teki 
heinäkuussa päätöksen selvityksen te-
kemisestä. Siinä tarkastellaan Suomen 
olemassa olevia kumppanuuksia, kuten 
pohjoismaista yhteistyötä, toimintaa 

YK:ssa, Euroopan unionia sekä Naton 
rauhankumppanuutta. Asia on ollut jo 
aikaisemminkin esillä muun muassa 
tasavallan presidentin Kultaranta- 
keskusteluissa. 

Esitin Nato-selvitystä, koska mie-
lestäni selvityksessä tulisi tarkastella 
myös Naton täysjäsenyyden hyötyjä 
ja haittoja Suomelle. Siinä tulisi kiih-
kottomasti tarkastella, mitä jäsenyys 
tulisi Suomelle maksamaan ja mitä se 
merkitsisi meille puolustus-, ulko- ja 
turvallisuuspoliittisesti.  Selvityksen 
kautta tulisi saada ajanmukaista ja 
asiapohjaista tietoa sekä kansanedusta-
jaehdokkaille, puolueille että kansalais-
keskustelua varten. Eduskuntavaalien 
yhteydessä Nato-kysymys tulee kuiten-
kin nousemaan esiin tavalla tai toisella. 

Ehdotin, että puolustusministeriö ja 
ulkoministeriö olisivat tehneet selvityk-
sen yhteistyössä siten, että molempien 
näkökulmat olisivat tulleet huomioon 
otetuiksi. Katsaus kuitenkin valmistel-
laan nyt ulkoministeriössä. Aiheesta 
kesällä käyty vilkas keskustelu on toi-
vottavasti antanut ulko ministeriölle 
aineksia käsitellä Nato-asiaa laajem-
minkin kuin pelkkänä rauhankump-
panuuden historiallisena katsauksena. 
Varmasti käyty keskustelu jo sinäl-
läänkin on ollut hyvä asia. Samalla 
se on ollut valmistautumista tuleviin 
eduskuntavaaleihin liittyvään keskus-
teluun. Olen itse Nato-kriittinen, mutta 
tutkijataustaisena ihmisenä haluan, että 
Nato-kysymyksestä voidaan keskustel-
la asiapohjalta.

Tänä kesänä on muisteltu 70 vuotta 
sitten käytyjä jatkosodan torjun
tataisteluja, joiden onnistumiseen 
vaikutti Saksasta hankittu sotama
teriaali. Miten Suomi turvaa so
tilaallisen huoltovarmuutensa 
2020luvulla?

Tämä on hyvä esimerkki mainit-
semistani sotahistorian opetuksista, 
eli siitä, että Suomi saa apua silloin, 
kun siitä on hyötyä apua antavalle 
osapuolelle. Saksa ei auttanut meitä 
sinisten silmiemme vuoksi vaan siksi, 
että itärintaman kestämisestä Suomen 
kohdalla oli sille etua. Tästä huolimatta 
voimme toki olla hyvinkin kiitollisia 
Saksasta vuonna 1944 saamastamme 
avusta. Saimme apua silloin, kun sitä 
kipeimmin tarvitsimme. Suomi onkin 

Jussi Niinistöä haastateltiin puolustusvaliokunnan perinteikkäässä 
kokoushuoneessa.
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varmaan yksi harvoista kansakunnis-
ta, jotka voivat muistella toisen maail-
mansodan aikaista Saksaa edes jossain 
määrin positiivisesti. 

2020-luvun sotilaallista huolto-
varmuutta pitäisi mielestäni kehittää  
samalla tavalla kuin tehtiin kylmän 
sodan aikana. Olen ehkä tässä suhteessa 
vähän vanhakantainen, mutta mieles-
täni Suomi loi toisen maailmansodan 
opetusten perusteella ainutlaatuisen  
tehokkaan huoltovarmuusjärjestelmän, 
jota tosin viime vuosina on valitetta-
vasti jouduttu rapauttamaan. 

Kehitys on mielestäni huolestutta-
vaa, vaikkakin myös huoltovarmuuden 
käsite on tietenkin muuttunut. Sotilaal-
linen huoltovarmuus ei enää tarkoita 
pelkkää varastointia ja isoja säiliöitä. 
Se tarkoittaa myös entistä enemmän 
teknologiaa ja osaamista, joita tulee 
olla riittävästi kotimaassa.

Kansainvälisen yhteistyön merki-
tys huoltovarmuudelle on korostunut 
huomattavasti verrattuna kylmän sodan 

vuosiin. Yhdysvallat ja Nato ovat  
sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta 
keskeisiä kumppaneitamme. Tämä on 
yksi Nato-jäsenyyttä puoltava näkökul-
ma. Olisin halunnut Nato-selvityksessä 
nostettavan esille, mitä merkitystä jäse-
neksi liittymisellä tai liittymättömyy-
dellä on huoltovarmuudellemme. Se 
on yksi keskeisimmistä kysymyksistä. 

Nousevatko puolustuspolitiikan 
teemat arvionne mukaan vaalitee
maksi tulevissa vaaleissa? 

Toivon, että puolustusbudjetin taso 
nousisi keskustelun aiheeksi. Kansan-
edustaja Ilkka Kanervan johtaman 
parlamentaarisen selvitysryhmän työ 
julkaistaan lokakuun alussa. Olen ollut 
työssä mukana ja pannut ilolla merkille 
sen, että neljä Suomen suurinta ja osa 
pienemmistäkin puolueista näyttäisi 
olevan saavuttamassa yksimielisyy-
den puolustusbudjetin lisäystarpeesta. 
Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen  

selonteon linjausten mukaisesti vuonna 
2016 puolustusbudjettiin tulisi noin  
50 miljoonan euron lisäys. Tämän jäl-
keen puolustusbudjettia kasvatettai-
siin asteittain vuoteen 2020 mennessä  
150 miljoonaa euroa indeksikorotusten 
lisäksi.  Kansalaisten olisi tärkeää jo 
ennen vaaleja tietää puolueiden kannat 
puolustusvoimien rahoituskysymyk-
seen.

Millaisia terveisiä lähettäisitte leh
temme kautta suomalaisille kadetti
upseereille?

Pitäkää lippu korkealla. Tämä maa 
on puolustamisen arvoinen. 

Kaartin jääkärirykmentin varusmiehiä harjoituksessa. Kaartin jääkärirykmentin päätehtävänä on kou-
luttaa pääkaupunkiseudun suojaksi taisteluun rakennetulla alueella erikoistuneita joukkoja. 
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Vuonna 1903 von Schlieffen 
puhui valmistuville yleisesi-
kuntaupseereille ja kehotti 

näitä ottamaan von Moltken tunnus-
lauseen yhteiseksi motokseen, pul-
listelemaan vähän sekä tekemään 
paljon. ”Olla enemmän kuin esittää” 
onkin kaikin puolin hyvä ohje, vaikka  
Niccolò Machiavelli vaihtoi järjestyk-
sen politiikkaa sekä diplomatiaa varten 
ja Heinrich Himmler puolestaan lainasi 
moton natsien kansallispoliittisiin sisä-
oppilaitoksiin. 

Saksassa on vakavissaan käyty 
keskustelua siitä, kuuluuko ”Mehr sein 
als scheinen” -ajatus poliittisista syistä 
kiellettyjen lauseiden joukkoon tultu-
aan kansallissosialistien rohmuamaksi. 
Hiukan samalla tavalla on Suomessa 
suhtauduttu kreivi Eric von Rosenin 
henkilökohtaiseen onnenmerkkiin, vii-
kinkien riimukivestä kopioituun haka-
ristiin. Riimukirjoituksessa hakaristi 
merkitsi valoa ja onnea. 

Suomen vapaustaistelusta vai-
kuttunut ruotsalaiskreivi maalautti  

onnenmerkkinsä Enoch Thulins 
Aero planfabrik -tehtaan tekemän 
lento koneen siipiin Suomen sini-
senä ja lahjoitti koneen risteineen 
Suomeen ilmavoimien siemeneksi. 
Tapahtuma muistetaan hyvin, mutta 
harva jaksaa enää ajatella Morane-
Saulnier-lentokoneen ranskalaisella 
lisenssillä valmistettua Landskronan 
versiota. Sitä vastoin parran pärinää 
hakarististä on riittänyt senkin edestä 
niin meillä kuin muuallakin, vaikka 
riimun tullessa Suomen ilmavoimien 
tunnukseksi korpraali Hitler oli vielä 
rivisotilas Laonin kaupungissa Pohjois- 
Ranskassa. 

Kaikilla edellä kerrotuilla tarinoilla 
on opetuksensa vaikuttamisen vaikeal-
la saralla. Ehkä tärkein on ymmärtää 
yleissivistyksen suuri merkitys. Sivis-
tys antaa tarpeellisen puskurin silloin, 
kun tyhmyys alkaa tiivistyä, ja sivistys 
säästää kansakunnan paljolta kohkaa-
miselta. Puuttuva yleissivistys tekee 
haavoittuvaksi ja altistaa bäckmaani-
selle  propagandalle. 

Vaikuttaminen vie myös aikansa: 
Cicero ei varmaankaan ajatellut, että 
hänen pohdintansa ystävyyden ole-
muksesta löytää tiensä 1700- luvulla 
Pohjois-Carol inan vaakunaan, 
1800- luvulla preussilaisen sotamar-
salkan tunnuslauseeksi, 1900-luvulla 
yleisesikuntaupseerien ohjenuoraksi 
ja 2000-luvulla sosiaalisessa mediassa 
epäillyksi natsitunnukseksi.

Tunnusmerkkien 
arvaamattomuus

Symbolien merkitys on tuttua jokaiselle 
sotilaalle, joka on osallistunut paraatiin. 
Itselleni vertauskuvien tärkeys jaksaa 
kuitenkin olla jatkuvan ihmetyksen 

Marcus Tullius Cicero kirjoitti vuonna 44 eKr. 
ystävyydestä ja käytti tekstissään sanontaa ”Esse 

quam videri”, olla enemmän kuin näyttää. Vanhempi 
Helmuth von Moltke kehitti siitä 1800-luvulla 
tunnuslauseensa, mutta vasta sotamarsalkka 

Alfred Graf von Schlieffen keksi käyttää ajatusta 
toiminnallisena ohjenuorana. 

Teksti: Kalle Liesinen

On vaikea tietää, 
milloin vaikuttaa

Mehr sein als scheinen – viel leisten und wenig hervortreten.                 
Sotamarsalkka, Kreivi Helmuth von Moltke (vanh.)

Kalle Liesinen



Kylkirauta 3/2014 16

artikkelit

aihe. Toki lämmin tunne sydämessäni 
läikähtää, kun näen siniristilipun, mutta 
minun on vaikea ymmärtää symbolien 
nousua järkitodellisuuden yläpuolelle. 

Nuori vallankumouskaartilainen 
katseli hihani lipputunnusta Iranin 
yössä ja valisti minua odotellessam-
me apua rikkoutuneen auton vieressä. 
Hänet oli yliopistonuorukaisena ko-
mennettu sotilastarkkailijoiden tulkiksi 
ja samalla ohjaamaan maan tavoille. 
Suomen lipussa hän näki ensimmäisenä 
ristin, väärän uskon tunnuksen. Risti 
oli hänelle kidutuspaalu, sama asia 
kuin lippuun olisi painettu hirsipuu 
tai giljotiini, jotka kuitenkin olisivat 
olleet ristiä armollisempia. Suomen 
puolueettomuuden vakuuttelun joutui 
aloittamaan aika syvältä, kun totuus 
oli jo omaksuttu symbolia katsomalla.

Symbolit ovat voimakkaita, koska 
ne antavat mahdollisuuden löysään 
tulkintaan ja vetoavat tunteisiin. Sym-
bolit ovat myös helposti lainattavis-
sa: Kultaketjuun kiinnitetty Suomen 
vaakunaleijona olisi itse asiassa aivan 
sopiva koru upseerin vapaa-aikaan, 
esiintyyhän tuo lännen miekkaa hei-
luttava ja idän sapelia tallova savannien 
asukas virkapuvussakin. Valitettavasti 

tunnuksen käyttö viestisi näinä aikoi-
na muutakin kuin yhteisen isänmaan 
arvostamista. Yhdistäväksi tarkoitettu 
symboli on saanut poissulkevia merki-
tyksiä ja liittynyt hihattomien paitojen 
sekä exit only -tatuointien joukkoon.

Mielikuvilla on tietysti vain se 
arvo, jonka niille antaa. Kun Suomi 
valmistautui liittymään Euroopan uni-
onin yhteisvaluuttaan, asiaa piti harkita 
ensisijaisesti taloudellisten vaikutusten 
näkökulmasta. Keskustelussa valuutan 
symboliarvo nosti kuitenkin päätään, 
ja markan tunnepohjainen puolustus 
levisi erityisesti veteraanipiireissä. 
Televi siossa toimittaja yritti johdatella 
kenraali Adolf Ehrnroothia vastarin-
taliikkeen johtoon. Kenraalin vastaus 
”Ei huolta. Fyrkka kuin fyrkka.” l opetti 
keskustelun lyhyeen, ja tyylitaiturin 
käyttämä slangi-ilmaus asetti vielä 
mammonankin sille kuuluvaan paik-
kaan. 

Symboleilla vaikutetaan aina, mutta 
mihin ja miten, onkin sitten toinen asia. 
Olen itse luonut hyvää ilmapiiriä avaa-
malla neuvotteluosapuolelle parioven 
molemmat puoliskot, painostanut tar-
joamalla kiikkerän istuimen ja tuhlan-
nut ulkomailla korttejani istumalla itse 

maan presidentin kuvan alla, kun kes-
kustelukumppani on ollut hallituksen 
vastustaja. Vierastan liikaa lipevyyttä 
ja Potemkinin kulissien rakentamis-
ta: Lavastuksesta jää kiinni, ja silloin 
luottamus katoaa kokonaan. Sitä vas-
toin pieni kauneusvirhe voi jopa lisätä 
uskottavuutta. Sanattomia viestejä ja 
vertauskuvia olen kuitenkin oppinut 
kunnioittamaan. Kohtaamisesta portilla 
itse asian käsittelyyn on pitkä matka, 
joka kannattaa valmistella ja tarkas-
taa samalla huolella kuin neuvottelun 
asiasisältö. 

Adjutantti  
ei kirjoita muistelmia

”Adjutantti ei koskaan kirjoita muis-
telmia.”, neuvoi meitä nuorempia 
kenraaliluutnantti Lasse Wächter. Hän 
toimi sekä Urho Kekkosen että Mauno 
Koiviston adjutanttina ja eli niin kuin 
opetti. Useimmiten päättäjien takana on 
tiimi, joka käsittelee ja muokkaa tietoa 
käyttökelpoiseen kuntoon. Vanhan 
koulun upseereille on selkäytimeen 
istutettu eettinen ymmärrys siitä, mitä 
merkitsee komentajan vastuu, mitkä 
ovat alaisen tehtävät ja mikä puolestaan 

Keskustelutuokio vuonna 1999. Vasemmalta kenraaliluutnantti Ilkka Hollo, amiraali Jan Klenberg,  
kenraali Lauri Sutela ja kenraali Gustav Hägglund.
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on läheisen avustajan rooli. Kaikissa 
rooleissa voi vaikuttaa, komentajana 
ja alaisena voi myös päättää vastuun-
sa rajoissa, mutta avustaja vain antaa 
aivonsa lainaksi, eikä hän tarkastele 
asioita oman vaikuttamisen näkökul-
masta edes muistelmissaan.

Itselläni oli kunnia seurata läheltä 
Puolustusvoimien ja puolustushallin-
non johtoa yhdeksänkymmenluvun 
alkuvuosina. Pidän sitä aikaa erään-
laisena Suomen solmukohtana ja 
soisin silloisten päättäjien taltioivan 
muistonsa, kun vielä ehtii. Tuolloin 
irtaannuttiin Neuvostoliiton vaikutus-
piiristä, liityttiin Euroopan unioniin, 
tarvottiin lamassa ja silti nostettiin 
Suomen puolustuskyky korkeimmalle 
tasolle sitten sotavuosien hankkimalla 
Hornetit ja päivittämällä maavoimien 
kalusto Saksan-kauppana tunnetuilla 
järjestelyillä. Kaikki meni hyvin, mutta 
toisinkin olisi voinut käydä, ja siihen 
varauduttiin.

Suomen solmukohdassa Esko Aho, 
Iiro Viinanen ja Elisabeth Rehn tekivät 
valtiomiestekoja, ja Paavo Lipponen 
sekä Sauli Niinistö jatkoivat työtä niin, 
että lamasta noustiin ja kansalaisten 

ostovoima saavutti Ruotsin tason Lip-
posen ensimmäisen hallituskauden 
loppupuolella. Tuloksista työ mitataan. 

Upseereista vaikuttamisen etulin-
jassa olivat amiraali Jan Klenberg ja 
kenraali Aimo Pajunen. Puolustus-
voimain komentajana Klenbergillä 
oli suorat yhteytensä ylipäällikköihin 
Mauno Koivistoon ja Martti Ahtisaa-
reen, ja hän jaksoi selittää Puolustus-
voimien henkilöstölle vaikeaa yhtälöä, 
jossa yhtä aikaa säästettiin ja sijoitettiin 
tulevaisuuteen. Aimo Pajunen puoles-
taan kykeni paitsi käyttämään sosiaa-
lista verkostoaan kotimaassa, myös 
ratkomaan alaisineen ulkovaltojen 
suunnalta tulleita järjestelypaineita. 
Hän oli ratkaiseva vaikuttaja vaikka-
pa Hornet-vastakauppojen sopimisessa 
tai Suomen maavoima-antiikin uusimi-
sessa tavanomaisten aseiden riisunnan 
tarjotessa siihen mahdollisuuden.

Virassa vaikutetaan virka-aseman 
antamin voimin. Suomen solmukoh-
dassa yhdeksänkymmentäluvulla 
maallamme oli hyvä herraonni niin 
virkamiesten kuin politiikan johtohah-
mojen osalta. Silloin ei juostu yleisen 
mielipiteen mukana, vaan uskallettiin 

perustella ja tehdä vaikeitakin ratkai-
suja irtopisteitä keräämättä. Kun itse 
seurasin tapahtumia vip-katsomosta, 
olen voinut vapaasti miettiä, miksi  
yhdeksänkymmenluvun alkupuoli 
tuntuu niin menestyksekkäältä kaikista 
vaikeuksistaan huolimatta. 

Vastaukseni on tuttu taktiikan ja 
operaatiotaidon puolelta. Aikoinaan 
Sotakorkeakoulun arvostettua operaa-
tiotaidon opettajaa, eversti Yki Järvistä 
kiitettiin siitä, ettei hänen luontainen 
arvokkuutensa estänyt hyppäämästä 
kateederilla ilmaan ja potkaisemaan 
yhtä aikaa sekä eteen että taakse vain 
näyttääkseen, mihin voimien hajot-
taminen voi johtaa. Samalla lailla on 
vähemmän merkitystä sillä, koukkaako 
päämäärään oikealta vai vasemmalta, 
kunhan tekee sen yhtenäisin rivein, 
epäröimättä ja kaikin voimin. Luu-
lenpa, että yhdeksänkymmenluvun 
lama-aikoihin verrattuna kansakunnan 
suunta on sittemmin kadonnut liian ha-
janaisiin pyrkimyksiin ja keskusteluun 
asian vierestä. Vika ei ole upseerien, 
mutta upseerit voivat osaltaan asiaa 
parantaa.

Suomen ilmavoimien ensimmäinen lentokone, Thulin Typ D. Siivissä koneen lahjoittajan, ruotsalaisen 
kreivi von Rosenin, vaakunan onnen merkki.
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Vaikuttaminen  
ilman asemaa

Demokratiassa jokaisen kansalaisen 
olisi hyvä tuntea voivansa vaikuttaa 
ainakin omaan elämäänsä, ja asioihin 
yleisemminkin. Kaikki eivät kuiten-
kaan ääneen pääse, vaan vaikutta-
minen perustuu useimmiten vuosien 
työllä hankittuun uskottavuuteen. Kun 
eläkeläiset Jaakko Iloniemi tai Raimo 
Sailas puhuvat, heitä kuunnellaan, 
koska sanojen sisällön tiedetään paina-
van. Samoin kuunneltaisiin vastikään 
eläkkeelle siirtynyttä Pertti Torstilaa, 
vaikka hän ei olisikaan Suomen Punai-
sen Ristin puheenjohtaja. Toiminta 
kansalaisjärjestössä antaa kaikupohjaa, 
vaikka se voi toisaalta myös rajoittaa 
itseilmaisua.

Muiden eläkeläisten vaikuttaminen 
perustuu ahkeruuden ja viitseliäisyyden 
lisäksi vaikutuskanavien löytämiseen, 
jos ylipäätään haluaa enää ääntään kuu-
luviin. Toisaalta työvelvollisuuksien 
loputtua on aikaa perehtyä asioihin 
syvällisesti. Ei ole mikään ihme, että 
moni upseeri on tehnyt toisen tulemi-
sensa jonkin erityisalan asiantuntijana. 
Harrastuneisuus tosin saisi olla vielä 
laajempaa kuin se nyt on – yhtään 
väheksymättä vaikkapa sotahistorian 
perusteellista osaamista. 

Eläkeläisenä huomaan tuovani 
usein esille sellaisia näkökohtia, joita 
muut eivät poliittisista korrektiussyis-
tä ota esille. Olen tainnut ärsyttää val-
litsevaa mielipidettä toteamalla, että 
Somalian vesien merirosvojahti olisi 
tehokkaampi siviilipoliisien operaatio-
na Lontoon talouselämän keskuksessa 
kuin sotilasoperaationa Arabianmerel-

lä. Huomautukseni siitä, etteivät uudet 
uhkat näytä poistavan vanhoja, ei ole 
ollenkaan suosittu. Siitäkään ei ole  
pidetty, kun olen muistuttanut Suomen 
olevan kuin sulake Venäjän ja Euroo-
pan unionin suhteissa, ainoa paikka, 
jossa Venäjä voi järjestää demonstratii-
visia maasotatoimia Euroopan unionin 
alueella joutumatta nokikkain Pohjois-
Atlantin liiton kanssa. Se on geopoliit-
tinen fakta, joka toimii kuin punainen 
vaate härälle. 

Eri mieltä olemalla antaa hel-
posti itsestään vaikutelman huonos-
ti informoituna huutajana korvessa.  
Diskurssin kannalta vallitsevaa muotia 
haastavat näkemykset ovat kuitenkin 
hyödyllisiä, ja ne paljastavat joskus 
keisarin olemattomat vaatteet. Kun 
puhe siirtyy vaikkapa Nato-kiimaan ja 
-kiihkoiluun, voi nojautua tyytyväisenä 
taaksepäin ja todeta perusteltujen argu-
menttien loppuneen puhujalta. Tarvetta 
keskusteluun se ei kuitenkaan poista, 
koska ilman kuohasta pestyä yhteistä 
ajatusta mikään ei etene. Eri mieltä voi 
toki olla, mutta asiaperustein.

Ajatus, ajoitus  
ja lopputulos

On kahdella tavalla vaikea tietää, mil-
loin vaikuttaa. Joskus vaikuttamisesta 
on hyötyä vain silloin, kun sille on tila-
usta. Väärään aikaan vaikuttaminen on 
Sisyfoksen raatamista rinteessä, mutta 
oikeaan aikaan tehtynä pienikin työntö, 
jopa osuva sanavalinta, voi pudottaa 
kiven jyrkänteeltä. Toinen vaikuttami-
sen ongelma liittyy Ciceron tarinaan. 
Ihminen ei aina edes ymmärrä vaikutta-
neensa, ja vielä vähemmän hän voi ku-

vitella vaikutuksen putkahtavan esille 
aikoja myöhemmin ja aivan toisessa 
yhteydessä.

Kun tietää haluavansa vaikuttaa, 
kannattaa siihen valmistautua kuin 
mihin tahansa operaatioon. Ensin 
tarvitaan ajatus, vaikkapa näin: Val-
tiontaloudessa puolustushallinto on 
helppo säästökohde, koska sotilaat te-
kevät sen, mitä käsketään. Jos sotaväki 
noudattaisi lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimean mallia siir-
rosta Kuopioon, ei yhtään varuskuntaa 
olisi saatu vielä lakkautettua. Puolus-
tusvoimien tapa on hyvä, mutta myös 
kansalaisten olisi syytä arvostaa sitä, 
ettei yhtä valtion ydintoiminnoista ku-
tistettaisi olemattomiin muiden soteil-
lessa vuodesta toiseen. Ajatus tiivistyy 
viestiksi ”Puolustusvoimat on tehnyt 
osansa, on muun hallinnon vuoro”. 

Ajatuksesta johdetaan tavoite ja 
vaikuttamisen teema, jota sitten tois-
tetaan eri yhteyksissä, kunnes viesti on 
mennyt perille. Ajoitus on syytä harkita 
niin, että viestillä on vaikutusta. Usein 
isoissa kysymyksissä eduskuntavaa-
lien lähestyminen on otollista aikaa, 
joskin moni unohtaa ottaa riittävää 
ajallista ennakkoa. Puolustusvoimien 
rahoituksen osalta tasavallan presiden-
tin alkukesän ulostulo kertoo sen, että 
ylipäälliköllä on ajoitus hyppysissään.

Tavallisen upseerin ei ehkä kannata 
haikailla valtakunnan ensiviulun soit-
tajaksi, riittää kun vaikuttaa mukana. 
Tarpeeksi vaikuttamista nimittäin riit-
tää lähellä meitä jokaista. Jonkin aikaa 
sitten yhteyttä otti suuren koulun reh-
tori, jolle erään yliluutnantti Liesisen 
tilannesidonnainen viisastelu oli jäänyt 
yli kolmekymmenvuotiseksi elämän-
ohjeeksi. Sitä sitten molemmin puolin 
hämmästeltiin – minä asian merkitystä 
silloisen upseerikokelaan ajattelussa ja 
hän varmaankin miettien kuvitteleman-
sa gurun arkipäiväisyyttä. 

Vaikuttajana upseeri on omim-
millaan rivin edessä, esimerkkinä ja 
totuutta etsiessään. Vaikuttajana par-
haat tulokset ja eniten tyydytystä on 
tarjonnut havainto siitä, että on silloin 
tällöin kannustanut ja ohjannut itseään 
viisaamman hyödylliseen suuntaan. 
Siihen jokaisella upseerilla on mah-
dollisuus.

Kalle Liesinen on eversti evp. 
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Ajan kaikuja

Työmarkkinakeskusjärjestöt kes-
kustelevat parhaillaan laajasta 
eläkeuudistuksesta osana kan-

santaloutemme tervehdyttämisohjelmaa. 
Paineet ovat kovat, sillä Suomen talous 
sakkaa pahasti. Eläkeuudistuksen välttä-
mättömyyttä taloutemme rakennemuu-
toksessa ei kiistä kukaan. Aktiiviväestön 
suhteellinen osuus pienenee Suomessa 
nopeammin kuin muissa kehittyneissä 
maissa. Heikkenevää huoltosuhdetta on 
pakko korjata pidentämällä kansalaisten 
työuria. 

On jo koko lailla selvää, että yleinen 
eläkeikä nostetaan lyhyehköllä siirty-
mäajalla 65 vuoteen. Elinaikaodotteen 
kasvu tulee ennen pitkää siirtämään 
eläkkeelle pääsyä ainakin 67 vuoteen 
asti, kuten muissakin Pohjoismaissa.

Upseerit eläköityvät Puolustusvoi-
mista jo 55–60 vuoden iässä. Kasvava 
ero yleiseen eläkeikään nähden lisää 
painetta upseerien eläkeiän nostoon. 
Siihen on vaikea ryhtyä heikentämät-
tä puolustusjärjestelmämme perustaa. 
Sodan ajan joukkojen avaintehtävät on 
täytettävä kadettiupseereilla, joilla on 
kovat ammattitaito- ja kenttäkelpoisuus-
vaatimukset. Eläkeiän nosto hidastaisi 
virkakiertoa, minkä seurauksena fyysi-
sestikin vaativiin päällikkö- ja komen-
tajatehtäviin jouduttaisiin sijoittamaan 
yli-ikäisiä johtajia. 

Suomen talouden menestys ja hy-
vinvointiyhteiskunnan turvaaminen 
vaativat koko aktiiviväestön poten tiaalin 
hyödyntämistä. Niinpä upseerien osaa-
minen ja työkyky tulisi saada palve-
lemaan yhteiskuntaa vielä sotilasuran 
päätyttyä. Mahdollisuuksia löytyy 
niin elinkeinoelämän kuin kansalais-
yhteiskunnan piiristä. Hyväkuntoiset ja 
henkisesti vireät evp-upseerit kaipaa-
vat itsekin kiinnostavaa ja hyödyllistä 
 tekemistä, kunhan se ei merkitse eläke-
eduista luopumista.

Itse asiassa uusi kymmenen vuoden 
ura siviilissä on parhaimmillaan täysin 
palvelleelle sotilaalle virkistävä ja uudis-
tava elämänvaihe. Se on myös tilaisuus 
vahvistaa myönteistä kuvaa Puolustus-
voimista ja sen osaavista, monipuolisesti 
kokeneista upseereista. 

Toki näin tapahtuukin. Erityisen 
runsaasti evp-upseereja toimii kolman-
nella sektorilla ohjaamassa tai johta-

massa liikuntaa, urheilua tai muuta 
harrastustoimintaa. Heitä on hyvällä 
menestyksellä valittu myös kunnallisiin 
luottamustoimiin ja jopa eduskuntaan. 
Puolustusvoimien yhteiskunnallisen hy-
väksyttävyyden kannalta on arvokasta, 
että sotilaat eivät virassa ollessaan ota 
osaa puoluepolitiikkaan. 

Siirryin itse 44 vuoden sotilasuran 
jälkeen elinkeinoelämän palvelukseen. 
Toimin nyttemmin sekä yksityisyrittä-
jänä että muutaman yrityksen hallituk-
sessa. Olen ollut aidosti hämmästynyt, 
kuinka moneen hyvin menestyneeseen 
kadettiupseeriyritysjohtajaan olen työs-
säni törmännyt. He ovat oiva osoitus 
upseerien kompetenssien laaja-alaisuu-
desta, vaikka he ovatkin eronneet Puo-
lustusvoimista jo nuorina upseereina. 

Eläkeläisen lähteminen palkkatyö-
hön tai yksityisyrittäjäksi ei valitettavasti 
ole kovin kannattavaa huikean margi-
naaliverotuksen vuoksi. Maksan itse-
kin enemmän veroja kuin saan eläkettä, 
joten olen kustannusneutraali eläkeläi-
nen Suomen valtiolle. Toisaalta saan 
nauttia yrittäjän haasteista ja vapaudesta 
sekä kasvattaa heikossa hapessa olevaa 
kansantalouttamme.

Tapaan yhä enemmän muitakin elä-
keläisiä, jotka jatkavat työuriaan uusis-
sa mutta entistä keveämmissä töissä. 
Olen kohdannut limusiinin kuljettajia, 
joilla on takanaan yritysjohtajan tai 
akateemisen tutkijan ura, ja jopa yli 
70-vuotiaan taksia ajavan kirkkoherran. 
Motiivina heillä kaikilla on halu ihmis-
ten tapaamiseen ja itsensä hyödyllisek-

si kokemiseen, ei niinkään lisätulojen 
hankkimiseen. 

Virkauransa päättäneet upseerit ovat 
yhteiskunnalle tärkeä työvoimareservi, 
jolla on poikkeuksellisen monipuo-
linen kokemuspohja. Upseereilla on 
hyvät edellytykset tarjota osaamistaan 
elinkeinoelämän käyttöön. Johtamis-
taito, päätöksentekokyky, luotettavuus 
ja täsmällisyys ovat sellaisia upseerien 
ominaisuuksia, jotka tunnistetaan usein 
esimerkiksi maanpuolustuskurssilais-
ten kommenteissa. Upseerien osaamista 
kehutaan yleisesti henkilöstö- tai tieto-
hallinnon ammattilaisten keskuudessa. 

Useilla keski- ja ylijohdosta reser-
viin siirtyvillä upseereilla on kova ko-
kemus ja arvostettu kyky kansainvälisen 
tilanteen seurantaan ja strategiseen suun-
nitteluun. Näitä ominaisuuksia tarvitaan 
yritysten riskien arvioinnissa ja hallin-
nassa. Eikä pidä unohtaa sitä yhteis-
kunnallista vaikutusvaltaa, jota monet 
eläkkeelle siirtyneet upseerit käyttävät 
kirjoittajina, akateemisina tutkijoina tai 
aktiivisina mielipidevaikuttajina medi-
assa ja muilla foorumeilla.

Upseerien tulee aktiivisesti mark-
kinoida haluaan ja kykyään jatkaa elin-
keinoelämän tai kansalaisyhteiskunnan 
palveluksessa sotilasuran jälkeen. Kym-
menen vuoden ero yleiseen eläkeikään 
on suuri. Sen säilyttäminen on puolus-
tusjärjestelmän kannalta välttämätöntä, 
mutta se edellyttää upseereilta valmiutta 
kantaa yhteiskunnallista vastuuta sopi-
valla tavalla myös eläkkeellä. Aloite 
täytyy pitää omissa käsissä, ettei käy 
kuten Japanissa.

Tunnen työni vuoksi Japanin elin-
keinoelämän rakenteita. Siellä eläke 
alkaa juosta vasta 65 vuoden iässä, 
vaikka esimerkiksi everstin eroamisikä 
on 55 vuotta. Ennen eläkkeen saamista 
japanilainen eversti joutuu siis hankki-
maan elantonsa miten parhaiten taitaa. 
Ei ihme, että Tokion parkkipaikoilla 
liikennettä ohjaavat valkohansikkaisiin 
ja siisteihin siviiliunivormuihin pukeutu-
neet, selvästi habitukseltaan upseerimai-
set ja tyylikkäästi harmaantuneet vanhat 
pantterit – mutta ilman eläketuloa.

Emme kai tosissamme halua Pohjo-
lan Japaniksi?

Juhani Kaskeala
Amiraali
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Marraskuusta 1996 lähti-
en tapanani on ollut lukea  
Kadettilupaus päivittäin – ja 

pysähtyä sen eteen hetkeksi. Lupaus on 
kulkenut mukana elämäni eri käänteissä. 
Kadettilupaus on matkannut mukanani 
Kadettikoulusta Lähi-itään ja Yhdys-
valtoihin sekä eri puolille Suomea. 
Tällä hetkellä se on vaatehuoneessani 
Espoossa solmiotelineen yläpuolella. 
Lupauksen sanoma on säilynyt vahvana, 
vaikka nykyisin valitsenkin telineestä 
aamuisin tummanharmaan solmion  
sijasta värikkäämmän vaihtoehdon.

Vaikein valinta

Päätös siirtyä upseerinuralta työsken-
telemään siviilimaailmaan oli vaikea. 
Itse asiassa se oli vaikein päätös, jonka 
olen elämässäni tehnyt – ainakin tähän 
mennessä. Upseeriudessa on paljon 
sellaista, mihin arvomaailmassani sekä 
ihmisenä olen halunnut sitoutua. ”Tee 
työtä, jolla on tarkoitus” -slogan tuntui 
aikanaan hieman huvittavalta, mutta 
ei enää. Samanlaista isänmaallisuutta, 
 yhteisöllisyyttä ja ”suuremman päämää-
rän puolesta palvelemista” – työn tarkoi-
tuksellisuutta – en ole Puolustusvoimien 
ulkopuolella kohdannut. Tätä tarkoitusta 
tulee arvostaa. Kyse on voimavarasta, 
joka kantaa kaikkein vaikeimpinakin 
hetkinä. Haluan edelleenkin uskoa ja 
toivoa, että upseerius on yhteiskunnas-
samme pääosiltaan kutsumusammatti.

Upseerius on antanut paljon eväitä 
siviilimaailmassa työskentelemiseen. 
Upseerien johtamistaidoista, joista 
erityisesti haluan nostaa esille moti-
vointikyvyt, päämäärien asettamisen 
selkeyden sekä oikeudenmukaisuuden, 
on kirjoitettu paljon, ja allekirjoitan 

vahvasti näiden taitojen merkitykselli-
syyden siviilitehtävissä toimiessa. Esiin-
tymistaidot kuuluvat lisäksi valmiuksiin, 
joilla upseerit selkeästi erottautuvat 
edukseen. Selkeää esiintymiskykyä ar-
vostetaan. Kaikkein tärkein on kuitenkin 
asenne, työskentelipä upseeri Puolus-
tusvoimissa tai evp-upseerina siviilissä. 
Kun asenne on kohdallaan, on kaikki 
muu lähes toissijaista. Minulle Kadetti-
koulu on ennen kaikkea asennekasva-
tuskoulu, ja tästä kasvatuksesta olen 
kiitollinen. Asenne on ihmisen vahvin 
voimavara.

Jatkuva oppimisen halu

Upseerien menestyminen siviilitehtä-
vissä on ymmärrettävää, mutta se ei 
itsestäänselvyys. Takana ovat ajat, jol-
loin siviilitehtäviin siirtyvälle upsee-

rille avautui vähintään pankinjohtajan 
paikka. Upseerius on työmarkkinoilla 
etu, mutta ei autuaaksi tekevä asia. Kil-
pailu työmarkkinoilla on tänä päivänä 
kovaa, ja ylempiin johtotehtäviin on 
yleensä pitkä jono osaavia ihmisiä. Par-
haat eivät aina myöskään tule valituksi, 
sillä kokemukseni mukaan verkostoilla 
on merkittävä rooli eri työtehtäviä täy-
tettäessä. Aktiivinen verkostoituminen 
onkin välttämätöntä.

Itselleni on ollut hyötyä siitä, että 
upseerin tutkinnon suorittamisen ohella 
valmistuin aikanaan myös valtiotietei-
den maisteriksi, ja tohtoriksikin tuli väi-
teltyä. Laaja-alainen koulutuspohja on 
etu. Samalla on korostettava, että tämän 
päivän työmaailmassa, missä ikinä työs-
kenteleekin, elinikäinen oppimisen halu 
– nimenomaan halu – on aivan välttä-
mätöntä työtehtävissä menestyäkseen. 
Opiskelen itsekin edelleen.

Siviilitehtävissäni on korostunut 
kaksi asiaa, joita olen joutunut erityi-
sen paljon opiskelemaan aktiiviupseerin 
uran jälkeen. Liike-elämä toimii talou-
dellisten realiteettien pohjalta, ja yri-
tysten on yleensä kyettävä tuottamaan 
taloudellista voittoa. Taloudellinen osaa-
minen on liike-elämässä välttämätöntä, 
ja tätä osaamista on ollut tarve kehittää. 

Toinen oppimisen kohteeni on ollut 
kielitaito ja kyky toimia kansainvälises-
sä liiketoimintaympäristössä. Vaikka 
perusenglanti ja -ruotsi ovat sujuneet 
aiemminkin, on kielitaitoon joutunut 
kiinnittämään erityistä huomiota. Mikäli 
yritys on yhtään kansainvälinen, pide-
tään sujuvaa ja monipuolista kielitai-
toa itsestäänselvyytenä. Samoin tämän 
päivän osaamisessa korostuu myös kyky 
toimia erilaisissa kansainvälisissä tilan-
teissa. Kansainvälisyys on tietyllä tapaa 

Teksti: Jarno Limnéll

Jarno Limnéll

Upseerin tehtävä on 
kulkea edessä 

 – solmion väristä huolimatta
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itsestäänselvyys. Päivittäinen työkieleni 
on englanti, ja työskentelen enimmän 
aikaa Suomen rajojen ulkopuolella.

Kaipuuta takaisin?

Moni kadettiveli on kysynyt, kaipaanko 
upseerinuraa ja teinkö oikean päätöksen 
siviilitehtäviin siirtyessäni. Haikeutta 
on, erityisesti maanpuolustuksellisina 
juhlapäivinä, jolloin istun kokouksissa 
samaan aikaan kun kadettiveljet marssi-
vat paraatissa, vartioivat sankarihautoja 
tai pukevat juhlapuvun päälleen illan 
tanssiaisiin. Upseeriuden yhteiskun-
nallinen arvostus ja siihen liittyvä 
symboliikka ovat  upeita asioita. Haluan 
kuitenkin tietoisesti katsoa enemmän 
eteenpäin kuin taaksepäin. Päätös tuli 
aikanaan tehtyä, ja sen mukaisesti 
nyt elämääni eteenpäin elän. Vertailu 
 upseeriuran ja siviilitehtävien välillä on 
mielestäni turhaa, sillä jokainen tekee 
itse omat päätöksensä. Pääasia on, että 
intohimo tekemäänsä työhön on päivit-
täistä ja omasta sydämestä vilpittömästi 
kumpuavaa.

Kaipuuta ovat helpottaneet hyvin 
vahvoina säilyneet kadettivelisiteet, 
vaikka en upseeriveljien kanssa enää 
päivittäin työskentelekään. Kerran Veli 

– aina Veli. Kadettiupseerien yhteisöl-
lisyys kantaa vahvana. Se on jopa vah-
ventunut, sillä evp-upseereilla on omia 
kokoontumisaktiviteettejaan.

Liike-elämää ja 
akateemisuutta

Uskon, että kyberturvallisuus on mer-
kittävimmin turvallisuuskäsityksiämme 
lähivuosina muuttava tekijä. Muutos 
koskee niin yhteiskuntia, yrityselämää 
ja asevoimia kuin meidän jokaisen hen-
kilökohtaista turvallisuuden tunnetta ja 
todellisuutta. Muutosvauhti kybertur-
vallisuuden saralla on parhaillaan kova, 
etenkin kun valtiot resursoivat merkit-
tävästi erilaisten kyberkyvykkyyksien 
kehittämiseen. 

Kyberulottuvuus on myös tullut 
osaksi kaikkia kansainvälisiä kriisejä 
ja sotia. Kyse ei ole turvallisuuden tai 
sodan vallankumouksesta, vaan evo-
luutiosta. Elämme maailmassa, joka 
verkottuu kiihtyvällä vauhdilla, ja riip-
puvuutemme digitaalisesta maailmasta 
ja sen toimivuudesta kasvaa kaikissa toi-
minnoissamme. Kyberturvallisuudessa 
ei ensisijaisesti ole kyse teknologiasta 
vaan hyvin strategisesta asiasta. Mones-
sa mielessä elämme vasta kyberaika-

kauden aamunkoittoa, jossa kysymyksiä 
on paljon ja vastauksia vähän.

Katson olevani etuoikeutetussa ase-
massa saadessani työskennellä kyber-
turvallisuuden parissa näköalapaikoilla. 
Päätyökseni toimin kyberturvallisuus-
johtajana yhdysvaltalaisessa McAfee-
tietoturvayhtiössä, jossa pelikenttä on 
kirjaimellisesti globaali. Vauhtia ja 
matkustamista työssä riittää, mutta sa-
malla työ tuottaa paljon kokemuksia. 
Työskentelen lisäksi kyberturvallisuus-
alan professorina Aalto-yliopistossa. 
Kombinaatio on hyvin mieluisa, sillä 
pääsen toimimaan kahden toisiaan tuke-
van työyhteisön parissa. Juuri tällaista 
joustavaa ja aktiivista, teoriaa ja käytän-
töä luontevasti yhdistävää yhteistyötä 
liike-elämän ja akateemisen maailman 
välillä tarvitaan. On toki selvää, ettei 
työtehtäviä kykene menestyksellisesti 
hoitamaan yksin, vaan menestymisen 
avaintekijä on yhdessä tekeminen.

Kadettiupseerien  
esimerkki tärkeää

Edellisessä Kylkiraudassa kaksi arvos-
tamaani upseeria, Arto Räty ja Vesa Vir-
tanen, toivat esille viisaita ajatuksiaan 
muun muassa Nato-option olematto-

Upseerin peruskoulutuksen aikana kadeteille vahvistetaan yhteisiä arvoja: uskollisuus, miehuus, kunnia 
ja toveruus. Kuvassa Kadettikoulun johtaja eversti Harri Niskanen keskustelemassa kadettivääpelien 
kanssa hetkeä ennen nuorimman kadettikurssin ryhmäytymismarssia.
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muudesta, turvallisuuden tuottamises-
ta valtion perustehtävänä sekä johtajan 
vastuunottamisen kyvyn ja kansain-
välisyyden tärkeydestä. Näitä ajatuksia 
Suomessa tarvitaan tälläkin hetkellä. 
Viimeaikaiset tapahtumat ovat jälleen 
kerran osoittaneet, että turvallisuustilan-
ne voi muuttua, ja se voi tapahtua nope-
asti. Turvallisuus- ja puolustus poliittiset 
asiat ovat tulleet käsin kosketeltavan 
konkreettisiksi.

Upseereilla on merkittävä rooli 
ja vastuu suomalaisen yhteiskunnan 
turvallisuudesta. Luonnollisesti ko-
konaisturvallisuuden hengessä turval-
lisuustalkoisiin osallistuu hyvin laaja 
joukko muitakin toimijoita. Poliittiset 
päättäjät vastaavat poliittisten pää-
töksien tekemisestä, mutta näen, että 
 upseerien tulee etenkin näinä haastavina 
aikoina olla aktiivisia yhteiskunnallisia 
toimijoita. Ennen kaikkea heidän tulee 
tarjota sekä asiantuntemuksensa että 
kiihkottomat realiteetit laajalle ylei-
sölle. Upseerien vahva viestinnällinen 
rooli sosiaalista mediaa myöten on suo-
malaisen yhteiskunnan turvallisuuden 
kannalta tärkeää.

Venäjän toimet hämmentävät tällä 
hetkellä suomalaisia, etenkin Venäjän 
Ukrainassa käyttämä ”hybriditoimin-
tamalli”. On luonnollista, että moni 
suomalainen parhaillaan pohtii, mitä 
tapahtuisi, jos meitä vastaan toteutettai-
siin samanlaisia toimenpiteitä. Venäjän 

harjoittamassa hybriditoimintamallis-
sa ovat viimeisen reilun puolen vuoden 
aikana yhdistyneet asevoimien käyttö 
toisen valtion alueella ilman tunnuksia, 
kyberhyökkäykset, vahva poliittinen ja 
taloudellinen painostus, separatistisen 
väestön hyödyntäminen sekä aggressii-
viset informaatio-operaatiot sosiaalista 
mediaa myöten. Kyse on ollut moder-
nista tavasta painostaa toista valtiota 
taipumaan omaan tahtoon – clause-
witziläisittäin saavuttamaan poliittisia 
päämääriä sodankäynnin keinoin. 

Suurelta yleisöltä jää helposti huo-
maamatta, millaisen jatkuvan informaa-
tiolla vaikuttamisen kohteina ihmiset 
päivittäin ovat. Vaikka perinteistä sodan 
uhkakuvaa ei tule unohtaa, näyttää 
trendinä olevan, että raja perinteisen ja 
epätavanomaisen sodankäynnin välillä 
hämärtyy – tai paremminkin ne sekoit-
tuvat uudella tavalla toisiinsa sodan-
käynnin uusia elementtejä hyödyn täen. 
Tällöin toimitaan tarkoituksellisesti 
sodan kynnyksen alapuolella, tehdään 
erilaisia toimia niin fyysisessä kuin 
kyber maailmassakin tavalla, jolla ei yli-
tetä sodan kynnystä. Ukrainassa tämä on 
tarkoittanut (ainakin) Krimin liittämistä 
Venäjään sellaisin toimenpitein, etteivät 
länsimaat ole sitä puheita ja pakotteita 
vakavammin vastustaneet. Toimitaan 
siis tarkoituksellisesti sodan ja rauhan 
välimaastossa ja harmaalla alueella, niin 
sotilaallisesti kuin poliittisestikin. 

Hereillä on Suomessa oltava, ja 
suomalaisen yhteiskunnan kykyä kyetä 
torjumaan myös hybriditoiminnan eri 
hyökkäysmuotoja on jatkuvasti kehi-
tettävä. Tämä on ensisijaisesti upseerien 
vastuulla. 

Ihmiset kahdessa 
ryhmässä – upseerit 

ensimmäisessä

Olen aina pitänyt aforismien lukemi-
sesta. Siis tiiviissä muodossa esitetyis-
tä mietelauseista, joihin usein sisältyy 
syvällisempi sanoma. Pienestä pojasta 
lähtien suosikkiaforismeihini on kuulu-
nut Senecan lausuma viisaus: ”Ihmiset 
voidaan jakaa kahteen ryhmään: niihin, 
jotka kulkevat edellä ja saavat jotain 
aikaan, ja niihin, jotka kulkevat jäljessä 
ja arvostelevat.”

Upseerien tehtävä suomalaisessa yh-
teiskunnassa on kulkea edellä ja saada 
jotain aikaan. Tämän tarpeen on historia 
meille osoittanut. Näin tulee jatkossakin 
olla, palvelivatpa upseerit isänmaataan 
Puolustusvoimissa tai siviilissä. Heille 
kaikille kunnia on kestävän palkka.

Kapteeni evp, sotatieteiden toh-
tori Jarno Limnéll työskentelee 
kyberturvallisuusjohtajana McAfee-
tietoturvayrityksessä ja professorina 
Aalto-yliopistossa. 
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Luotettu kumppani 

www.patria.fi 
info@patria.fi

Valikoimistamme löydät 
paljon hyviä tuotteita tur-
vallisuuden edistämiseen. 
Tuotteissa on kattavasti 
pelastusalan ammattikir-
jallisuutta, turvallisuusvies-
tintäesitteitä, kiinteistön 
turvamerkkejä, palovaroit-
timia, alkusammuttimia ja 
väestönsuojelumateriaalia.

Verkkokaupassamme voit maksaa helposti ja turvalli-
sesti haluamallasi maksutavalla. Toimitukset hoidam-
me nopeasti ja kätevästi postitse vaikka kotiovellesi.

Tuotteita voi ostaa myös myymälästämme Ratames-
tarinkatu 11, 00520 Helsinki. Myymälä on avoinna 
arkisin klo 9-15:00.
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Elektrobit (EB)
Tutkijantie 8, 90590 Oulu
Puh. 040 344 2000
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edustavat tuotteet  
ja ratkaisut taktiseen 
kommunikaatioon
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Teksti: Vesa Valtonen

Vesa Valtonen

Ammattiupseeri on kadetti-
lupauksensa – ja tämän lehden 
teemankin mukaisesti – yhteis-

kunnan palveluksessa niin kauan kuin 
henki pihisee. Tämä yhteiskunnallinen 
palvelustehtävä mielletään yleensä 
pyyteettömäksi tehtävien täyttämisek-
si sodan ankarissa olosuhteissa. Sama 
pätee kuitenkin myös normaaliolojen 
valmius-, suunnittelu-, koulutus- ja kas-
vatustehtäviin.

Kokonaisturvallisuuden 
toimintamalli 

Kokonaisturvallisuuden toimintamallin 
mukaisesti yhteiskunnan turvallisuudes-
ta huolehtiminen on viranomaisten, elin-
keinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten 
yhteinen tehtävä. 

Oikeusvaltiossa valtion eri toimi-
elinten ja viranomaisten roolit sekä 
elintärkeiden toimintojen turvaami-
sen tehtävät ovat selkeät. Suurimman 
haasteen roolijaolle asettaa vaatimus, 
jonka mukaan viranomaisten tulee kyetä 
ennalta ehkäisemään ja tarvittaessa tor-
jumaan maatamme vastaan kohdistuvat 
tai maassamme tapahtuvat kriisit laajan 
turvallisuuden viitekehyksessä. 

Laajasta turvallisuuskäsityksestä 
alettiin puhua turvallisuus- ja puolus-
tuspoliittisissa selonteoissa 2000-luvul-
la. Selontekojen määritelmien mukaan 
se käsittää kaikkia sellaisia uhkia, jotka 
voivat olla yhteiskunnallemme vaaraksi. 

Turvallisuuden laajuus määrittyy 
usein tulkitsijansa mukaan. Siten siitä 
syntyy usein vastaanottajan kannalta 
vaikeasti ymmärrettävä kokonaisuus. 
Vaikeaselkoisuus tuo toisaalta laajan 
turvallisuuden ilmiönä lähemmäksi 
sodan kaoottista olomuotoa. Sen kaltai-
sissa olosuhteissa kadettiupseerin pitäisi 
ainakin periaatteessa olla omimmillaan. 
Laajan turvallisuuden monipuoliseksi 
ammattilaiseksi ei kuitenkaan kasveta 
pelkästään sotatyön johtamisen asian-
tuntijuuden kautta, vaikka lähtökohtana 
se hyvä onkin.  

Yhteistyöosapuolten suhde 
turvallisuuteen tunnettava

Kaikkien turvallisuusalalla vakavasti 
toimivien tahojen yhteinen päämäärä 
on turvallisuuden edistäminen. Jokai-
sella yksilöllä ja yhteisöllä on kuiten-
kin omat sisäänrakennetut oppinsa ja 
tavoitteensa turvallisuusasioihin suh-

tautumisessa. Tämän asian tutkimuksen 
kautta tunnistamisesta on ollut valmis-
telutyössä kiistatonta etua, etenkin kun 
haetaan yhteistä päämäärää yhteistyön 
lähtökohdaksi. 

Vastuu ja velvollisuus turvallisuus-
asioista on yleensä viranomaisilla. Yk-
sityiselle sektorille asiassa tärkeintä 
on liiketoiminnan jatkuvuus ja tuotto. 
Vapaaehtoisten osallistuminen perustuu 
pitkälti ideologisiin valintoihin ja järjes-
tötoimintaan.  Käytännön yhteistyö on 
osoittanut, että asetelma on olemassa ja 
sen mukainen toiminta on tunnistettavis-
sa niin lyhyt- kuin pitkäkestoisessakin 
turvallisuustoimijoiden yhteistyössä. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan upseerikoulutuksemme 
vahvuuksia kokonaisturvallisuuden tehtävissä. 

Näkökulmat pohjautuvat kirjoittajan omakohtaisiin 
kokemuksiini turvallisuustoimijoiden yhteistyön tutkijana 

ja kokonaisturvallisuuden asioita Turvallisuuskomitean 
sihteeristössä valmistelleena virkamiehenä. 

Yhteiskunnan turvallisuutta 
turvallisuustoimijoiden yhteistyönä
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Luottamus, ammattitaito, 
sitoutuminen

Käytännön yhteistyö turvallisuuskriitti-
sessä ympäristössä edellyttää luottamus-
ta, ammattitaitoa ja sitoutumista. Mitä 
”kovempaa” turvallisuutta tehdään, sen 
tärkeämpää on osoittaa ammattitaitoa ja 
luotettavuutta. Varsinkaan jälkimmäistä 
ei yleensä voi – tai anneta – menettää 
edes sitä yhtäkään kertaa. Tässäkin 
suhteessa upseerikoulutuksen saanut 
henkilö on kuin kala vedessä. Turval-
lisuustoiminnan kivijalan muodostavat 
samat hyveet, joita upseerin peruskou-
lutuksessa opetetaan: ”uskollisuus, 
kunnia, miehuus, toveruus”.

Kaikki turvallisuustoimijat eivät 
kuitenkaan ole niin sanotun kovan 
turvallisuuden muottiin valettuja. 
Luottamuksellisia asioita pitää pystyä 
jakamaan jopa muidenkin kuin viran-
omaisten kesken. Tämä on tuottanut 
hankaluuksia myös viranomaisille, 
mutta asenteita on ollut pakko muuttaa 
toimintaympäristössä tapahtuneiden 
muutosten vuoksi. Erityisesti säästö- ja 
tehokkuusvaatimukset ovat johtaneet 
turvallisuuspalvelujen ulkoistamiseen ja 

pyrkimykseen hyödyntää mahdollisim-
man tehokkaasti kaikkia käyttökelpoisia 
resursseja. 

Hyvän turvallisuusammattilaisen 
tunteekin nykyisin siitä, että hän osaa 
hyödyntää mahdollisimman monipuo-
lisesti erilaisia resursseja, erityisesti 
ennaltaehkäisevässä työssä ja kriisien  
jälkihoitovaiheessa. Menestymisen 
avaimena on ymmärrys siitä, että ”luot-

tamuksellistakin tietoa voidaan jakaa, 
mutta kaikkea ei tarvitse jakaa”. Vas-
tavuoroisesti yksityisen sektorin pal-
veluntarjoajan on ymmärrettävä, että 
yhteistyö päättyy heti, jos luottamus 
pettää. Luottamusta testataan jatkuvasti.

K
uv

a 
Ti

in
a 

Ta
ka

la
 / 

pu
ol

us
tu

sm
in

is
te

riö
.

K
uv

a 
Ti

in
a 

Ta
ka

la
 / 

pu
ol

us
tu

sm
in

is
te

riö
.

Turvallisuuskomitean kokouksissa käsitellään asiantuntijajäsenten esittämiä kokonaisturvallisuuden 
asioita. 
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Turvallisuuspolitiikkaa vai 
politiikkaa turvallisuudella?

Opin Turvallisuuskomiteassa työskente-
lystä, että epäviralliset verkostot ja po-
liittiset vaikutustekijät ovat yhteistyön 
onnistumisen kannalta keskeisiä. Hyvä 
aikomus ei riitä, sillä pahimmillaan jo-
kainen ”väärin sammutettu” yhteistyö-
esitys voi helposti viedä pitkäjänteisen 
strategiapohjaisen kehitystyön polvil-
leen. Kysymys ei välttämättä ole siitä, 
että yksikään osapuoli ryhtyisi pahuut-
taan heikentämään yhteisen tavoitetilan 
saavuttamista. Asian eteenpäin saami-
nen edellyttää kuitenkin kiinnostuksen 
herättämistä eri osapuolissa. Se taas 
edellyttää oikeanlaista markkinointia 
sekä riittävän ja ajankohtaisen hyödyn 
konkreettista osoittamista. 

Luottamuksellisten suhteiden luo-
minen vaati aikaa ja hyviä suhteita. 
Niitä on ylläpidettävä aktiivisesti. In-
himilliseen kanssakäymiseen kuulu-
vat lieveilmiöt, kuten vallantavoittelu, 
kateus ja piilotarkoitukset, on syytä 
ottaa vakavasti ja hyväksyä osana toi-
minnan prosessointia. Onnistumisessa 
ei kaikkein olennaisinta ole hakea abso-

luuttista totuutta tai täydellistä konsen-
susta, vaan riittävää yhteisymmärrystä 
turvallisuuden operatiivisen toiminnan 
mahdollistamiseksi.

Kokemusteni mukaan upseerin pe-
ruskoulutus sekä virkauralla hankittu 
esikunta-, tiimityöskentely- ja proses-
siosaaminen luovat vahvuuksia, joiden 
myötä kadettiupseeri voi olla yhteiskun-
nan turvallisuudelle suuresti hyödyksi. 
Missä muussa yliopistossa opetetaan eri 
toimijoiden ja toimintojen yleissuunnit-
telua sekä strategisella että operatiivis-
taktisella tasolla?

 (Pahimpaan) varautumisen 
ammattilaiset 

Yksi yhteiskunnan turvallisuuden 
muutoksen vahvimmista ilmiöistä 
on siirtyminen reagoivasta kokonais-
maanpuolustuksesta ennakoivaan ko-
konaisturvallisuuteen. Perinteinen ja 
edelleenkin jossain määrin sitkeästi 
istuva käsitys varautumisesta pohjau-
tuu näkemykseen, jossa varautumalla 
pahimpaan varauduttiin samalla myös 
muihin, sotaa alemman asteisiin, kriisei-
hin. Yhteiskunnan toimivuus kuitenkin 

edellyttää, että sen kriittiset järjestelmät 
kyetään turvaamaan jo ennen kaikkein 
pahinta skenaariota. Kriisien eskaloitu-
mispolkuihin on luotava uusia vaihto-
ehtoja ratkaisumalleineen. 

Pahimpaan varautumisen ohella 
upseerikoulutuksessa pitäisi lisätä ”yh-
teiskuntaopin syventäviä opintoja”, jotta 
varautumisen perusteet ja yhteiskunnan 
toimivuuden kannalta keskeiset tekijät 
ja toiminnot olisivat vielä paremmin 
hallinnassa. 

Yhteiskunnan turvallisuus tarvitsee 
sekä erityis- että yleisosaajia. Näihin 
tehtäviin kadettiupseereilla on hyvät 
edellytykset. On kuitenkin hyvä tiedos-
taa, että stereotypiat sotaväen edustajista 
istuvat vielä syvässä. Joillekin tahoille 
upseeri edustaa edelleen puhdasoppista 
militarismia, riippumatta asusta johon 
hän on ”naamioitunut”. Stereotypiat voi 
yleensä parhaiten karistaa toimimalla 
kadettiupseerille ominaisella tavalla: te-
hokkaasti ja tehtävä kirkkaana mielessä.

Everstiluutnantti, sotatieteiden 
tohtori Vesa Valtonen palvelee Kymen 
Pioneeripataljoonan komentajana  
Karjalan Prikaatissa. 

Valmiuspäälliköt pohtivat häiriötilanteiden hallintaa, jolloin nopea turvallisuustiedon luotettava ja luot-
tamuksellinen jakaminen on tärkeää.
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Edellä esitetyt kysymykset ovat 
valtakunnallisen maanpuolus-
tuskurssin sovelletun harjoi-

tuksen roolipelistä, jossa kurssilaiset 
käsittelevät kokonaisturvallisuuden ja 
kokonaismaanpuolustuksen kysymyk-
siä harjoitustilanteessa. 

Valtakunnallisten maanpuolustus-
kurssien tavoitteena on antaa kurs-
silaisille kokonaiskäsitys maamme 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoli-
tiikan peruskysymyksistä sekä pereh-
dyttää heidät kokonaisturvallisuuden 
ja -maanpuolustuksen toimijoihin ja 
niiden valmiuteen ja toimintamahdol-
lisuuksiin. Tärkeänä osatavoitteena 
pidetään kurssilaisten yhteydenpidon 
lisäämistä.

”Onko pääministeri sitä mieltä, että subjektiivinen 
päivähoito-oikeus leikataan valmiuden 

kohottamistarpeiden takia? Onko hallitus leikkaamassa 
lapsilisiä ja aikuisten hammashoitoetuuksia 
varmistaakseen turvallisuusviranomaisten 
toimintaedellytyksiä? Rakennetaanko maan 

huoltovarmuus yrityksissä vai hallinnossa? Miten 
paljon velvoitteita järjestökentälle voidaan sälyttää 

ilman valtionhallinnon osoittamia resursseja?”

Totaalisen 
puolustuksen kursseista 
maanpuolustuskursseiksi

Maanpuolustuskurssitoiminta käyn-
nistyi silloisen puolustusneuvoston 
aloitteesta vuonna 1961. Maamme 
hallinnonaloille oli juuri annettu vel-
voitteet valmiussuunnitelmien laatimi-
seksi. Puolustusneuvostossa arvioitiin, 
että suunnittelua palveleva koulutus oli 
tarpeen. 

Ensimmäiselle kurssille päätet-
tiin kutsua edustajat valtionhallinnon 
eri aloilta, työmarkkinajärjestöistä, 
teollisuudesta, väestönsuojeluorga-
nisaatiosta, puolustustaloudellisesta 
suunnittelukunnasta sekä puolustuslai-
toksesta ja rajavartiolaitoksesta. Ajan 
hengen mukaan osallistujien joukossa 

Teksti: Heikki Välivehmas

Maanpuolustuskurssit 
kansallisen konsensuksen luojana

Heikki Välivehmas

ei tuolloin ollut yhtään naista. Kaikki 
kurssit käsittävässä luettelossa kurssin 
suorittaneista naisia on 15 prosenttia. 
Tämän päivän kursseilla naisia on noin 
25–30 prosenttia.

Ensimmäiset järjestetyt kurssit 
olivat nimeltään totaalisen puolustuk-
sen kursseja. Kurssitoiminnan alku-
vaiheessa maanpuolustuskoulutukseen 
liittyi joitakin herkkyyskysymyksiä. 
Niitä liudentamaan perustettiin puo-
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lustusneuvostolle (nykyinen ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen valiokunta)  
raportoiva maanpuolustuksen neuvotte-
lukunta, jonka puheenjohtajana toimii 
Pääesikunnan päällikkö. 

Yhteiskunnan eri lohkoja edustavan 
neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata 
opetusta sekä hyväksyä kurssitetta-
vat sovittujen kiintiöiden perusteella. 
Maanpuolustuskursseille ei hakeuduta. 
Maanpuolustusopetuksen neuvottelu-
kunta hyväksyy kurssilaiset vuodeksi 
kerrallaan. Keskeisin valintaperuste on 
kurssitettavien työtehtävä tai asema.

Maanpuolustuskurssitoiminta 
laajeni vuonna 1962 alueelliselle ta-
solle silloisten maaherrojen johdolla. 
Alueellisten kurssien, joita järjeste-
tään tänä päivänä vuositasolla runsaat 
kaksikymmentä, järjestämisestä vas-
taavat nykyään aluehallintovirastot 
yhteistoiminnassa Puolustusvoimien 
kanssa. Kursseilla keskitytään alueelli-
siin varautumis- ja yhteistoimintakysy-
myksiin. Kurssin on käynyt jo runsaat 
50 000 henkilöä.

Kivijalkana yhteiskunnan 
kokonaisturvallisuus

Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin 
opetuksessa on siirrytty kokonaismaan-
puolustustematiikasta kokonaisturval-
lisuuden aikakaudelle. Tällä hetkellä 
opetuksen perusta on vuonna 2010 
julkaistu yhteiskunnan turvallisuus-
strategia, jossa on määritetty laaja kirjo 
uhkamalleja sekä yhteiskunnan elintär-

keät toiminnot ja strategiset tehtävät 
varautumisen pohjaksi eri hallinnon-
aloille. Strategiaan on lisäksi kirjattu 
kriisijohtamisen perusteet.

Maanpuolustuskursseja on järjes-
tetty alusta alkaen samankaltaisella 
konseptilla. Kurssitodistus on jaettu 
yli 8 400 henkilölle. Kurssitoiminta on 
osa jatkumoa, joka alkaa kolme ja puoli 
viikkoa kestävällä valtakunnallisella 
maanpuolustuskurssilla. Tätä seuraa-
vat noin viiden vuoden porrastuksella 
jatkokurssi ja täydennyskurssi. Osa jat-
kumosta perustuu kurssien sisäiseen 

yhteydenpitoon, jota Maanpuolustus-
kurssiyhdistys tukee omalla toiminnal-
laan. Onkin olemassa sanonta, jonka 
mukaan kurssi ei pääty ikinä.

Kurssin opetus, kaikkiaan 116 tun-
tia, koostuu Kruununhaan Maneesissa 
pidettävistä luennoista ja paneeleista, 
kurssin ajalle jaksottuvista sovelle-
tun harjoituksen osakokonaisuuksis-
ta sekä vierailuista noin 15:een eri  
kokonaisturvallisuuden alalla toi-
mivaan instanssiin. Lisäksi kurssin 
loppuvaiheessa pidetään varuskun-
taolosuhteissa kolmen päivän yh-
täjaksoinen internaattijakso, jossa 
huipennetaan sovellettu harjoitus ja 
tutustutaan varuskunnan elämään. Hy-
väksi havaittu kurssin rakenne tukee 
nousujohteista oppimista ja kurssin 
keskinäistä verkottumista.

Toimiva konsepti
Hallinnonalojen ylin virkamiesjohto 
on sitoutunut osallistumaan kurssien 
opetukseen. Sama pätee muihin koko-
naisturvallisuuden parissa toimiviin 
tahoihin. Kurssin käymiseen riittää 
halukkuutta, ja kurssilaisten valmius 
uhrata lähes kuukausi vaativista aika-
tauluistaan on ihailtavaa. Maanpuo-
lustuskurssiyhdistyksen aktiivinen ja 
korkealaatuinen toiminta tukee kurs-
sitoiminnan peruskonseptia. Maanpuo-
lustuskurssikonsepti voi siis hyvin.

Totaalisen maanpuolustuksen kurssin 1 osallistujat vuonna 1961.
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Valtakunnallisella maanpuolus-
tuskurssilla käsitellään asioita mah-
dollisimman avoimesti ja sovittaen ne 
ajankohtaiseen turvallisuuskehykseen. 
Kurssilaisia kannustetaan keskuste-
luun ja kriittisiinkin kannanottoihin. 
Luennoilla tuodaan esiin erilaisia nä-
kökulmia ja luonnollisesti korostetaan 
eri toimijoiden kannalta tärkeitä näkö-
kohtia. Johtopäätöksien teko jätetään 
kurssilaisille. Opetuksessa annettavat 
perusteet, kurssilaisten laaja osaami-
nen ja mahdollisuus laaja-alaisille 
keskusteluille luovat tälle perusteet. 
Toistaiseksi johtopäätökset ovat melko 
vankasti tukeneet kokonaisturvallisuu-
den ja -maanpuolustuksen ylläpitoa ja 
edistämistä. 

Yhteiskuntamme kannalta tärkeis-
sä asioissa saa ja pitääkin olla erilaisia 
kantoja. Itse kunkin on parempi muo-
dostaa kantansa faktapohjalta. Val-
takunnalliset maanpuolustuskurssit 
kykenevät toivottavasti tulevaisuudes-
sakin antamaan yhteiskunnan eri aloja 
edustaville kurssilaisille näkemyksen 
kokonaisturvallisuuden ja -maanpuo-
lustuksen perusteista ja periaatteista 
sekä valmiudesta ja suorituskyvystä. 
Tämä on hyvä lähtökohta myös kon-
sensuksen luomiselle.

Eversti Heikki Välivehmas palvelee 
valtakunnallisten maanpuolustuskurs-
sien johtajana. 

Ylipäälliköt tarkastamassa valtakunnallisen kurssin opetusta. Vasemmalla presidentti Urho Kekkonen 
ja oikealla tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kurssin aikana tehtävät vierailut eri kohteisiin ovat tärkeä osa opetusoh-
jelmaa. 206. Maanpuolustuskurssi menossa tutustumaan eduskuntaan.

Ministeri Carl Haglund ja puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo 
Lindberg kättelevät kurssilaiset 210. Maanpuolustuskurssin avajaisissa.
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Juha-Antero Puistola

Teksti: Juha-Antero Puistola

Koko maailma  

matkalaukussa

Toisin kuin Kekkosen aikana,  
upseerit osallistuvat nykyisin 
tiiviisti julkiseen keskusteluun. 

Kansainvälistä tilannetta seuraaville 
varsinkin kuluva vuosi on ollut täynnä 
kiihkeitä ja traagisia käänteitä. Aseelli-
set selkkaukset kolkuttavat Euroopan 
etelärajaa. Puolinelsonia täydentää Ve-
näjän toiminta Ukrainassa.

Oppimassa

Omaa kadettiaikaani ryyditti kylmän 
sodan kaksinapaisen maailman näen-
näinen vakaus. Turvallisuuspolitiikan 
opetus voitiin tiivistää Naton ja Var-
sovan liiton vastakkainasetteluun ja 
sivistyneesti puolueettomana pysyt-
televän Suomen rauhanomaiseen rin-
nakkaiseloon Neuvostoliiton kanssa. 
Puolueettomuuttamme olimme valmiit 
puolustamaan keinoilla, jotka  konkre-
tisoituivat esimerkiksi erään oppitunnin 
alussa. Sen pitäjä nosti katseltavaksem-
me patruunan ja sanoi: ”Tämä on 7.62 
pitkä kiväärinpatruuna. Talvi- ja jatko-
sodassa näitä käytettiin xxx kappaletta. 
Niillä pysäytettiin yyy neuvostoliitto-
laista.” Siinähän se oli – turvallisuus-
politiikan opetus pähkinänkuoressa.

Teoriaopit käytäntöön

Kadettikoulun päättymisestä muutok-
sessa olevan maailman selostamiseen ei 
ollut monta sopeutumispäivää. Ensim-
mäinen Persianlahden sota, Berliinin 
muurin murtuminen sekä Neuvosto-
liiton romahdus siirsivät merkittävän 
osan Pääesikunnan turvallisuuspolitii-
kan valmiskalvoista historiankirjojen 
aineistoksi. En käyttänyt kiväärinpat-
ruuna-aloitusta luennoilla. Riehuva 
ensimmäinen Tšetšenian sota tarjosi 
motivaatiomateriaalia ihan riittävästi. 
Yhdysvaltain presidentin vain kolmea 
vuotta aiemmin hehkuttama ”uusi maa-
ilmanjärjestys” näytti äkkiä kovin opti-
mistiselta arviolta.

Joukko-osastossamme järjestettiin 
jonkin verran upseerien jatkokoulutusta, 
mutta pääosa oman tiedon päivittämi-
sestä piti tehdä itse. Noihin aikoihinhan 
jopa teksti-TV oli mullistava uutuus. 
Komppanian kirjurit naputtelivat me-
kaanisia kirjoituskoneita, ja jokamiehen 
internet uutispalveluineen oli olemassa 
korkeintaan futuristien unelmissa. Maa-
ilmankuvaa rakentaessamme olimme 
suurelta osin suomalaisten ei-sähköis-
ten tiedotusvälineiden armoilla.

”Pelastukseksi” koitui lautasan-
tenni. Äkkiä maailman tapahtumia 
saattoikin seurata useista eri näkökul-
mista. Muistaessani tuon yksinker-
taisen keksinnön vaikutuksen omaan 
ajatteluuni on helppo ymmärtää, miksi 
diktaattorien puntit tutisevat internetin 
aikakaudella.

Jatkokoulutusta
Oman pään sisäinen prosessi vie pit-
källe, mutta vielä pidemmälle pääsee 
keskustelemalla. Sanottakoon nyt niin, 
ettei perheeni aamurutiineihin kuulu-
nut vaikkapa Pjongjangin uhittelun 
merkityksen yhteinen arviointi, mutta 
esi upseerikurssini opintoihin se kuului. 
Esi- ja yleisesikuntaupseerikurssi-
en strategian ja turvallisuuspolitiikan 
opetus oli mielenkiintoisinta antia koko 
opiskeluhistoriani aikana. 

Ei enää ollut ilmiötä tai maailman-
kolkkaa, jota ei tarvittaessa analysoitu. 

Euroopan ja Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne 
on ollut reippaassa ristiaallokossa vuodesta 2008. Osa 

suomalaisista ajattelee sen olevan vain pintavärettä 
vesilasissa: maailmassa ei voi tapahtua mitään 

sellaista, jota ei Paasikiven–Kekkosen opeilla voisi 
sysätä pois päiväunia häiritsemästä. Onhan paha 

maailma kaukana – paljon kauempana kuin Balkanilla. 
– Tämä on lyhyt kertomus omasta taipaleestani 

turvallisuuspolitiikan pohtijaksi ja kommentoijaksi.
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Suurimman mielenkiinnon sai luonnol-
lisesti Kosovon sota, jonka vaikutuksia 
pohdimme muun muassa verkkoavus-
teisesti toteutetussa kansainvälisessä 
harjoituksessa. Muistaakseni ryhmäm-
me yritti toppuutella isoimpia pommi-
tushaluja ja saikin kenties kyseenalaista 
mainetta liiallisesta Venäjän mieli-
piteen myötäilemisestä.

Näin jälkeenpäin viisastellen vii-
meistään Kosovossa lyötiin Venäjän 
ja lännen väliin isohko kiila. Venäjä 
eli heikkouden aikaa, ja tuoreen pre-
sidentin – Vladimir Putinin – arveltiin 
perineen konkurssikypsän valtion. Ve-
näjän mielipide sivuutettiin sujuvasti 
kansainvälisten asioiden hoidossa. 
Ainoana syynä edes osittaiseen kun-
nioittamiseen näyttivät olevan valtion 
ydinaseet. Länsimaat antoivat Venäjä-
tietämyksensä rapautua, ja lopullinen 
kuolinisku kremlologeille annettiin 
syyskuun 11. päivänä vuonna 2001.

Vuonna 2002 sain siirron Maan-
puolustuskorkeakoulun Strategian 
laitokseen ja aloitin työt kadettien tur-
vallisuuspolitiikan opettajana. Saman 
vuoden huhtikuussa laitoksen pääopet-
taja Kaarle Lagerstam perusti Irakin 
tilanteen vuoksi erillisen seurantaryh-
män.

Pitkät sukat, sminkkaus  
ja tentattavaksi

Yhdysvaltojen johtaman halukkaiden 
valtioiden liittouman hyökkäys Irakiin 
20. huhtikuuta 2003 muutti Strategian  

laitoksen päivärytmin. Pääesikunta 
käski meille viestintävastuun sota-
tapahtumista, joten laitoksen henkilös-
tö pyrki palvelemaan tiedotusvälineitä 
mahdollisimman hyvin. Käytännössä 
meillä oli ympärivuorokautinen tilan-
nepäivystys ja kaksi tilannekatsausta 
päivässä. Saimme apua myös muilta 
Maanpuolustuskorkeakoulun ainelai-
toksilta.

Sodan sytyttyä esiinnyimme jul-
kisuudessa satoja kertoja. Myös pa-
lautetulva oli melkoinen. Kirjeitä, 
puhelinsoittoja, sähköpostia ja posti-
kortteja tuli tuiki tuntemattomilta suo-
malaisilta, joiden mieleen (pääosin) 
toimintamme oli.

Median kohtaaminen kuitenkin 
poikkesi saamastamme viestintäkou-

lutuksesta. Koska esiinnyimme asi-
antuntijoina, toimittajat olivat erittäin 
yhteistyöhaluisia. Koulutuksemme oli 
lähinnä keskittynyt aggressiivisen toi-
mittajan kohtaamiseen. Suoran lähe-
tyksen kysymyksiä ei kuitenkaan aina 
saanut nähtäväkseen etukäteen, tai sitten 
mukaan tuli jokerikysymys tai kaksi. 
Hermoja ei kuitenkaan kannattanut 
menettää, koska hiki otsalla kravattiaan 
löysäävä asiantuntija menettää nopeasti 
katu-uskottavuutensa. Itse pidin enem-
män radiotyöskentelystä, koska siinä 
saatoin pitää mukana jopa muistiinpa-
noja. Niiden avulla välttyi muutamilta 
pahoilta ajatuskatkoilta. Eräässä leik-
kaamon lattialle päätyneessä nauhoite-
tussa televisiohaastattelussa toimittaja 
kysyi minulta, millä Yhdysvallat iski 
Somaliassa. Olin tasan tarkkaan var-
mistanut koneen tyypin ja ominaisuu-
det aiemmin. Siitä huolimatta vastasin: 
”Se oli sellainen lentokone.” Olen klipin 
leikkaajalle ikuisesti kiitollinen.

Lehtikirjoittelu

Seuraava askel oli kirjallisen ilmaisun 
kehittäminen. Kesällä 2003 Sotilas-
aikakauslehden toimitussihteeri Marko 
Varama tiedusteli halukkuuttani ryhtyä 
vakituiseksi kolumnistiksi, joka kir-
joittaa vapaavalintaisista turvallisuus-
poliittisista aiheista. Epäröin hieman 
ja pyysin tehdä ”koeartikkelin”, jonka 
perusteella sitten päätettäisiin jatkos-
ta. Noiden käänteiden jälkeen aloitin  
kolumnistina vuonna 2004.

Sotilasaikakauslehti onkin pysynyt 
ajatusteni pääasiallisena julkituonti-
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Kosovon vapautusarmeija (Kosovo Liberation Army) sai Natolta 
ilmaiskuapua sodassa serbejä vastaan vuonna 1999.

Irakin presidentti Saddam Husseinin patsas kaatuu Bagdadissa 
vuonna 2003.
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kanavana. Varsinkin Strategian lai-
toksessa työskentely syötti jatkuvasti 
ideoita käsiteltäviksi aiheiksi. Silti 
jokainen voi ymmärtää, että edes puo-
liälyllisen tiiviin kahden liuskan pohdin-
nan tuottaminen kerran kuussa on joskus 
tuskallista. Lisähaasteen tuo myös se, 
että kirjoitushetkestä lehden julkaisuun 
kuluu ainakin pari viikkoa. Aihe pitäi-
si siis valita siten, ettei sitä ole lehden 
ilmestymishetkellä vielä unohdettu tai 
loppuun kaluttu. Eikä haittaisi lainkaan, 
jos se olisi sen verran kiinnostava, että 
se tulisi luetuksi.

Yhden hienon ajanjakson kirjoitte-
luuni toi toimiminen Kylkiraudan pää-
toimittajana. Tosin sinä aikana pidin 
eniten joulutarinoiden naputtelusta. 
Nehän olivat äärimmäisen huonosti 
naamioituja turvallisuuspoliittisia kan-
nanottoja. Normityyliini verrattuna jou-
lutarinat olivat aika kepeitä irrotteluja.

Blogi ja sosiaalinen media

Pidin myös blogia Uuden Suomen verk-
kolehdessä. Täytyy kuitenkin tunnustaa, 
että kirjoitusvoimani ehtyivät niin, että 
se on tällä hetkellä pidennetyllä jul-
kaisutauolla. Saattaa olla, että elvytän 
blogini taas jossain vaiheessa.

Turvallisuuspoliittiset aiheet kiin-
nostavat myös sosiaalisessa mediassa. 
Nykyisessä työpaikassani Puolustusvoi-
mien tutkimuslaitoksessa on useita kol-
legoja, jotka säännöllisesti twiittaavat tai 
linkittävät mielenkiintoisista aiheista.

Ongelma on se että twiitit ja uutis-
jaot eivät ole samankaltaista vai-
kuttamista kuin kokemukseen tai 
tutkimukseen perustuva kirjoittelu. 
Suomalaisen  upseerikunnan tulisi enti-
sestään rohkaistua julkaisemaan ajatuk-
siaan laajempinakin kokonaisuuksina 
kuin kolmen lauseen introina mielen-
kiintoisiin uutisiin. Meillä on siihen 
paljon mahdollisuuksia.

Matkalaukkusaarnaajana

Nyt pääsen selittämään juttuni otsikon: 
Olen vuoden 2003 jälkeen pitänyt lu-
kemattomia alustuksia erilaisissa tilai-
suuksissa. Yksi suosikeistani on ollut 
alueellisten maanpuolustuskurssien 
Ajankohtaista-luento, koska se on jät-
tänyt minulle täysin vapaat kädet aiheen 
valintaan ja käsittelyyn. Tosin ajankoh-
taisuuden varmistamiseksi näiden alus-

tusten valmistelu on aina ollut jätettävä 
aina viime tippaan.

Erään kerran kannoin Tampereella 
videotykkiä ja tietokonetta läpi räntä-
sateen. Mieleeni tuli, että oloni oli kuin 
liperittömällä saarnaajalla. Kiireisim-
pinä aikoina kutsuinkin tosiaan itseäni 
matkalaukkusaarnaajaksi. Tärkein ei 
tietenkään kulkenut mukana laukussa, 
vaan korvien välissä. Jokainen yleisö 
oli osattava kohdata sen omilla ehdoilla.

Kenties yksi vaikeimpia luentoja 
oli lapsille ja nuorille pitämäni alustus 
terrorismista. Oli aivan selvää, etten 
voinut käyttää samaa materiaalia, jota 
olin pitänyt poliisien koulutuspäivien 
viisituntisessa yksinpuhelussa. Minun 
tehtäväni ei ole maalailla painajaisia 
pilttien öitä pilaamaan.

Yleisön eteen

Aktiivisen yleisön kohtaaminen on 
aina antoisaa. Palaute on välitöntä, ja 
kysymykset pitävät alustajankin var-
paillaan. Olen muistaakseni vain kolme 
kertaa törmännyt luentohäirikköön eli 
henkilöön, joka joko huutelee mielipi-
teitään takapenkistä tai käyttää koko 
kysymyksille varatun ajan lausuntonsa 

antamiseen. Ensimmäisellä kerralla olin 
hieman häkeltynyt, koska normaaliym-
päristössäni osallistuja ei todellakaan 
keskeytä alustajaa. – Yleisesikunta-
upseerikurssin opiskelijat saattavat olla 
poikkeus, mutta vain pieni sellainen.

Jotenkin tällä hetkellä tuntuu siltä, 
että meillä upseereilla on vielä lukuisia 
tilaisuuksia osallistua kansalliseen kes-
kusteluun monista aiheista. Sodat eivät 
ole loppuneet sotimalla. Nato-keskuste-
lukin on ottanut uusia kierroksia viisi-
toistavuotissyntymäpäivänsä kunniaksi.

Olen suureksi ilokseni huomannut 
myös sen, että nuorempi sukupolvi on 
tarttunut härkää viestinnän sarvista. 
Toivotan heille myötätuulta asiantun-
tijuuden väylille.

Komentaja Juha-Antero Puistola 
palvelee Puolustusvoimien tutkimus-
laitoksen strategisen analyysin tutki-
musalajohtajana. 
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Kuka kumartaa ketä?

Itse vanha herra Potemkinkin olisi 
taatusti kateellinen, mikäli hänellä 
olisi tilaisuus seurata Puolustus-

voimien nykyisiä edustustilaisuuksia. 
Ajan henkenä on aina ja kaikkialla 
luja pr-työ, ja niinpä Kadettikoululla-
kin käy parhaina päivinä useampiakin 
siviiliryhmiä.

Skaala ulottuu vieraiden valtioiden 
sotilasosastoista aina marttakerhoihin 
saakka, ja riippuu kohteesta ja sen re-
sursseista, miten monta tehokasta kou-
lutustuntia kulloinkin tärvätään siihen, 
että vierailijalta saadaan ”suu auki” 
ihmetyksestä. Ajateltaessa Puolustus-
voimien laissa määriteltyjä tehtäviä ja 
tärkeysjärjestystä on tolkutonta, että 
esimerkiksi Reservialiupseerikurssilta 
tulee ryhmänjohtajiksi miehiä, jotka 
eivät ole olleet tuntiakaan oman ase-
lajinsa harjoituksissa mutta sen sijaan 
harjoittelemassa ”hyvääpäivääherra-
kenraalia” tai teltan pystytystä 30 se-
kunnissa.

Malliesimerkki ajan ja materiaalin 
tuhlaamisesta on talvella 1978 maan-
puolustuskurssille Lahdessa esitetty 
show: vahvennettu komppania har-
joitteli kaksi päivää puolustukseen 
ryhmittymistä ja taistelun aloittamista 
vain siksi, että maanpuolustuskurssi 
näki joukkojen hiihtävän ohi ja sen 

jälkeen kuunteli hämmästyneenä, kun 
”tuolla paukkuu kovasti”. Havainto 
tosin oli oikea – joka miehellä oli 90 
patruunaa – mutta muuten huolella ra-
kennettu näytös meni täysin hukkaan, 
kun lähimmätkin kurssilaiset olivat 200 
metriä taistelupaikalta: nappaskengät 
kantoivat heikosti 60 senttimetrin  
lumihangessa. Tietysti tätäkin voidaan 
puolustella vetoamalla aiheen taistelu-
koulutukselliseen luonteeseen, mutta 
väitän, että aika olisi voitu käyttää 
paljon tehokkaammin hyväksi vaihta-
malla välillä edes latua!

Onhan ilman muuta selvää, että 
emme voi olla ”valtio valtiossa” omil-
laan elävä piikkilangoin ympäröity 
seurakunta, vaan sotaväen on oltava 
yhteistyössä myös siviilien kanssa. 
Tuntuu vaan siltä, että on lähdetty  
liiaksi kumartelemaan ja leikkimään 
kilttiä harmaata hymyilevää setää, 
joka on aina jonkun halukkaan käytet-
tävissä. Niin kauan kun sotajoukkoa 
leikitetään, pitää kaiken toiminnan läh-
tökohtana olla joukon omat tarpeet, ei 
sivullisten ajanvietehalu.

Huomattavan paljon vaikeampaa 
on kritisoida sotaväen sisäisiä valmis-
teltuja näytöksiä. Henkilökohtainen tar-
kastus on edelleenkin esimiehen paras 
keino mitata joukon suorituksia, ja niin 

kauan kun näin on, ei varmaankaan 
voida välttää ”harjakomero-osastoja”. 
Järkeä toki tässäkin tarvitaan, jotta suo-
ranainen silmänpalvominen voidaan 
karsia minimiin. Hyvä keino bluffi-
yritysten paljastamiseksi on kaavasta 
poikkeaminen: yllätysvierailu tai ta-
vanomaisen tarkastusohjelman keikaut-
taminen päälaelleen purevat varmasti.

Vaikka tilanteessa onkin paljon kor-
jaamista, on kuitenkin totuuden nimes-
sä ajateltava myös näytösleikkien hyviä 
puolia: nykypäivän kaamean laman ja 
suurtyöttömyyden keskellä meillä on 
veljeskunta, jolta ei työ lopu. Ja jos 
loppuu niin jatkopaikka on varma: 
aurinkomatkojen matkanjohtajaksi tai 
teatterin lavastamoon!

Santahaminassa 17. kesäkuuta 1979 

Kadetti Aulis Minkkinen

Entisaikaan Kadettikoulun päärakennuksen 
päivystävän kadetin yhtenä tehtävänä yön 

pimeinä tunteina oli kirjoittaa kronikka jostakin 
ajankohtaisesta aiheesta. Kronikat on taltioitu 

Kadettioppilaskunnan arkistoihin. Tässä on 
nuoren kadetti Aulis Minkkisen kriittinen näkemys 

Puolustusvoimien yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta 
35 vuotta sitten. 
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Kadetti M. hyökkää oheisessa 
tekstissään hyvin kärjekkäästi 
sitä vastaan, että Puolustusvoi-

mat käyttää liiaksi resurssejaan osoit-
taakseen suorituskykyään erilaisille 
sidosryhmille. Kadetin käyttämän esi-
merkin tarkoittamassa tilanteessa saattoi 
hyvinkin olla niin, että kurssinäytökseen 
asetettu panos vaikutti umpihangen puo-
lelta kiukkupäissään arvioituna kohtuut-
tomalta. 

Kysyn kuitenkin retorisesti, mah-
taako kadetti M. tietää tuonkaan demon 
myöhempiä, todellisia vaikutuksia. Onko 
sittenkin mahdollista, että tien puolella 
nappaskengissään kaukaista pauketta 
kuulostellut kansanedustaja N. N. koki 
näytöksen jälkitunnelmissaan piston sy-
dänalassaan ja suhtautui hyväksyväisesti 
Puolustusvoimien seuraaviin lisätalous-
arvioehdotuksiin? Tätä emme koskaan 
voi tietää, kuten emme sitäkään, kävikö 
asiassa aivan päinvastoin: kansanedusta-
jakin koki osallistuneensa naurettavaan 
teatterinäytökseen ja sen johdosta painoi 
koko valtiopäivämiesuransa EI-nappia 
kaksin käsin.

Arvoisa kadetti, sen uskallan kui-
tenkin muutaman palvelusvuoden pi-
demmällä kokemuksella todeta, että 
mielestäni kansan ja varsinkin sen 
johtajien tietoisuus Puolustusvoimien 
todellisesta suorituskystä versus alati 
muuntuva uhkakuva on luultua paljon 

olennaisempi asia kuin ikinä voimme 
kuvitellakaan. Ajatellaanpa vaikkapa 
kuluneen kevään ja kesän tapahtumia 
lähialueella: mikä olisikaan maallemme 
ja sen puolustuskyvyn kehittämiselle tu-
hoisampaa kuin virheellinen tilannekuva 
ja sen päälle vielä virheellinen käsitys 
suorituskyvyn riittävyydestä. Jos päättä-
jä tietää faktat, on mahdollista, että hän 
priorisoi väärin. Jos hän ei tiedä faktoja, 
hän päättää pomminvarmasti väärin. 

Edellä esitetyn perusteella, hyvä ka-
detti M., minä kehotan sinua miettimään 
tarkasti, miten pidät kansamme ja sen 
suopeasta suosiosta riippuvaiset päät-
täjämme oikealla tavalla tietoisina niin 
uhkakuvista kuin niitä vastaan tarvitta-
vista suorituskyvyistäkin. Kärjistänpä 
vielä niinkin, että kilpailu mielikuvista, 
sieluista ja informaatioylivoimasta voi 
olla seuraavan kriisin ratkaisija. Tee siis 
kaikkesi kehittääksesi itsestäsi pirullisen 
monialainen viestinnän osaaja. Viestintä 
on näet ainoa aselajimme, jolla voi – ja 
pitää – ampua jo rauhan aikana.

Kritisoit nuoruuden tiitteryydellä 
myös Puolustusvoimien harjoitusten 
ja niiden tarkastusten toimeenpanoa. 
Rohkenen kertoa sinulle, että tässäkin 
tähtäyksesi osuu hieman ohi maalin. 
Puolustusvoimien toimintakulttuuriin 
sisään uineet erilaiset byrokraattiset ja 
osin itsekin aiheutetut ”välttämättömyy-
det” ovat jo aikapäiviä sitten johtaneet 

Päätoimittajan pyynnöstä nykyinen kommodori 
Minkkinen laati vastineen kadetti Minkkisen 

kirjoitukseen ”Kuka kumartaa ketä?”

siihen, että enää ei esimiesten aika ja 
mielenkiinto riitä joukkojen todellisen 
osaamistason tarkastamiseen. Laihana 
lohtuna voinemme pitää sitä, että juuri 
nyt Potemkinin kulissien tarkastamisella 
tuotettava vahinko lienee vähimmillään, 
kun maamme puolustustahdon ytimessä 
olevan asevelvollisuusarmeijamme sel-
käranka, reservin kertausharjoituttami-
nen, on jälleen kerran ajettuna alas niin 
sanotuista säästösyistä.

Voisitkin, arvoisa kadetti, kääntää 
sanaisan haupitsisi kohti sodan käynnin 
perusasioita – viittaanpa tälläkin kohtaa 
tositapahtumiin lähinaapurustossa. Kun 
ensi vuodesta lukien harjoitustoimin-
nassa palataan ”normaalitasolle”, niin 
toivonpa sen tarkoittavan myös paluuta 
tehokkaampaan ja vähemmän kaavamai-
seen toimintamalliin, jossa iskusanoilla 
”aktiivisuus”, ”yllätyksellisyys” ja ”toi-
mintavalmius” on… suorastaan vanhan-
aikaisen suuri merkitys. 

Arvoisa nuorukainen, melkein 
ihailen avointa tunteiden paloasi. Älä 
tukahduta sitä. Älä pelkää esittää mieli-
pidettäsi, vaikka epäilisitkin sen olevan 
riski etenemiselle vähimmän riesan 
tiellä. Puolustusvoimissa taidetaan 
aivan lähiaikoina tarvita uudenlaista ja 
ennakkoluulotonta ajattelua enemmän 
kuin kylmän sodan koleina vuosikym-
meninä konsanaan.

Santahaminassa 17. heinäkuuta 2014
   

Kommodori 
Aulis Minkkinen
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www.kadettikunta.fi, www.kylkirauta.fi,  
www.facebook.com/kadettikunta

Kadettikunnan verkkosivujen 
www.kadettikunta.fi uudista-
minen on otettu hyvin vastaan, 

ja olemme saaneet kannustavaa palau-
tetta. Pyydänkin käyttämään sivustolla 
olevaa palaute-nappia aina, kun haluatte 
antaa suoraa palautetta Kadettikunnalle. 

Kylkiraudan verkkolehden sivus-
tolle www.kylkirauta.fi on tehty lähes 
700 000 tietohakua muutamassa kuu-
kaudessa. Sivustolla tullaan jatkossakin 
julkaisemaan blogeja ja Kylkiraudan 
printtilehden teemaa tukevia artikke-
leita. Tämäkin lehti on luettavissa nä-
köislehtenä Kylkiraudan verkkosivuilla. 
Myös aikaisemmat Kylkiraudat ovat 
löydettävissä digitaalisina Kylkiraudan 
verkkosivujen arkistossa. 

Kadettikunnan kokonaisviestintää 
tuetaan Facebook-sivulla osoitteessa 
www.facebook.com/kadettikunta. Hel-
singin ja Kanta-Hämeen kadettipiireillä 
on myös omat Facebook-sivunsa. 

Viestinnän kehittämisestä suuntaan 
kiitokseni Kylkiraudan toimitukselle ja 
Kadettikunnan viestintäjaostolle, joka 
on kehittänyt viestintää perinteisellä 
talkoohengellä. Kylkiraudan verkkotoi-
mittaja, everstiluutnantti Kari Sainio on 
ollut keskeinen toimija uudistuksen to-
teuttamisessa. Kylkiraudan digitaalisen 
arkiston avaintekijöinä ovat olleet Ka-
dettikunnan edellinen toimistonhoita-
ja Marjukka Lehtinen ja humanististen 
tieteiden kandidaatti Heidi Honkamaa. 

Veteraanien perinnön 
vaaliminen – kiitos 

tukijoillemme
Kadettikunnan tuottamien oppimisym-
päristöjen Veteraanien Perintö – Itsenäi-
nen Isänmaa ja Arvet efter Veteranerna 
– Ett Självständigt Fosterland verkko-
sivuston www.veteraanienperinto.fi  
päivittäminen ja tietotekninen uudis-
taminen on edennyt hyvin. Sivustolle 
on kohdistunut vuosittain noin 1,5 mil-
joonaa tietohakua, ja sivustoa käytetään 
muun muassa koulujen historian- ja 
yhteiskuntaopin opetuksessa. Muun 
muassa veteraanihaastatteluja sisältävän 
videomateriaalin uudistaminen toteute-
taan seuraavaksi. 

Sivuston tekninen päivittämi-
nen mahdollistaa oppimisympäristön 
käytön älypuhelimissa, tablettitieto-
koneissa ja mobiililaitteissa. 

Toimintakyky 
turvallisuuden 

johtamisessa -seminaari

Kadettikunnan arvokeskustelu jatkuu 
perjantaina 10. lokakuuta 2014 semi-
naarilla ”Toimintakyky turvallisuuden 
johtamisessa”.  Seminaari on jo yhdek-
säs arvoseminaari, joka järjestetään 
yhteistoiminnassa Reserviupseerilii-
ton ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan lai-
toksen sekä Poliisiammattikorkeakou-
lun kanssa.  Tilaisuudessa julkistetaan 
viime vuoden arvoseminaarin Äärikäyt-
täytyminen – miten kohdataan, miten 
johdetaan? -kirja. Tämänvuotisessa se-
minaarissa käsitellään johtajan toimin-
takykyä, johtamista ja päätöksentekoa 
paineenalaisessa tilanteessa. Seminaa-
rin ohjelmaan voi tutustua tarkemmin 
Kadettikunnan verkkosivulla. 

Kaaderitanssiaiset 
Santahaminassa

Suositut Kaaderitanssiaiset järjestetään 
perjantaina 24. lokakuuta 2014 kello 
19.00 alkaen Santahaminassa Maan-
puolustuskorkeakoulun juhlasaliraken-
nuksessa. Tilaisuus on avoin kaikille 
Kadettikunnan jäsenille puolisoineen. 
Tilaisuudessa on rento ilmapiiri, hyvät 
tanssit ja mahdollisuus vierailla Kadet-
tikellarissa verestämässä kadettiaikaisia 
muistoja. Ruokailu järjestetään buffet-
illallisena ja pöytäkunnat muodostetaan 
kadettikursseittain. Tilaisuudessa on 
mahdollisuus myös testata laulutaito-
aan perinteisen ”Juuan Villen” tahdissa. 
Lisätietoja tanssiaisista toisaalla lehdes-
sämme ja Kadettikunnan verkkosivulla.

Syyskokous Helsingissä 
Katajanokan Kasinolla 

Kaaderitanssiaisista siirrymme suoraan  
Kadettikunnan sääntömääräiseen syys-

kokoukseen lauantaina 25. lokakuuta 
2014. Syyskokous järjestetään Kataja-
nokan Kasinon tiloissa. Kokouspäivä 
aloitetaan ajankohtaisella esitelmällä 
kello 10.00, jolloin komentaja Juha-
Antero Puistola kertoo Ukrainan krii-
sistä. Esitelmän ja Sotavahinkosäätiön 
maanpuolustuspalkintojen luovutuksen 
jälkeen kello 12.00 aloitetaan syys-
kokous, jossa päätetään yhteisistä asi-
oista ja tulevien vuosien strategisista 
linjauksista.

Onnittelut  
valmistuneille upseereille

Onnittelen 98. Kadettikurssilta ja 81. 
Merikadettikurssilta 28. elokuuta 2014 
valmistuneita kadettiveljiä. Oli kunnia 
osallistua kurssinne päätösjuhlaan Fin-
landia-talossa, jossa olivat läsnä myös 
kummikurssinne edustajat.  Kadettipii-
rit ottavat teidät juhlallisesti vastaan ja 
luovuttavat teille Suomen pöytäliput 
muistuttamaan upseerin perustehtäväs-
tä – Isänmaan puolustamisesta.

 
Constantem decorat honor – 

Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter: (at)KaaderiJT
www.facebook.com/kadettikunta
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Kadettikunta ry:n syyskokous
Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Helsingissä Katajanokan Kasinon tiloissa 
Laivastokatu 1:ssä lauantaina 25. lokakuuta 2014 kello 12.00 alkaen.  

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

Syyskokouspäivän ohjelma

09.30–10.00  Kahvitarjoilu

10.00–10.30  Turvallisuuspolitiikan esitelmä ”Sotilaallinen voimankäyttö 
  Euroopassa Ukrainan kriisin valossa”, komentaja Juha-Antero Puistola

10.30–10.45 Keskustelu

10.45–11.00  Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkintojen luovuttaminen

11.00–12.00  Tauko ja kahvitarjoilu

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

Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 
15. lokakuuta 2014 ensisijaisesti Kadettikunnan verkkosivulla www.kadettikunta.fi 
olevalla ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen kadettikunta(at)
kadettikunta.fi tai puhelimitse 09 490 759.

Tervetuloa joukolla päättämään yhteisistä Kadettikunnan asioista!

Kadettikunnan hallitus 

Isänpäivälahjaksi Kadettiupseerin isännänviiri 

Kadettiupseerin isännänvii-
ri on tilattavissa Kadetti-
kunnan toimistosta.  Viirin 

hinta on 45 euroa (4 metrinen 
viiri, joka sopiii 7–9 metrin pitui-
seen lipputankoon) tai 95 euroa 
(5,5 metrinen viiri) + postimak-
su.

Tilaukset Sabina Krogarsille: 
sabina.krogars(at)kadettikunta.
fi tai puhelin  09 490 759.
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Toimisto joulutauolla

 Joulun aikaan Kadettikunnan toimisto on suljettuna 
15.12.2013–12.1.2015.

Merkkipäiväluettelo 2015
Kylkiraudassa 4/2014 julkaistaan luettelo Kadettikunnan jäsenistä, jotka 

vuonna 2015 täyttävät 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 tai 50 vuotta. Niitä, jotka 
eivät halua syntymäpäivätietojaan julkaistavan, pyydetään siitä ilmoittamaan 
Kadettikunnan toimistoon 19.11.2014 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 2014
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 suoraan  
Kadettikunnan tilille Nordea FI24 1014 3000 2067 44, viitenumero 1012.

Joulukortit

Nyt on aika tilata joulukortit. Mallit ja hinnat ovat sivulla 44 sekä Kadetti-
kunnan verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.

Jäsentuotteet
Jäsentuotteita voi tilata nyt sähköisesti osoitteesta www.kadettikunta.fi 

kohdasta jäsenille.

Jäsenmaksun maksumuistutus
Jäsenmaksun maksumuistutus on lähetetty sähköpostilla niille jäsenille, 
joilla on sähköpostiosoite jäsenrekisterissä. Muille maksumuistus on  

lähetetty postitse. 

Lisäyksiä merkkipäiväluetteloon
  80 vuotta
  Skog Tapio  Evl 43.K 9.12.1934 Matkoilla 

  70 vuotta
  Nokkala Juhani  Evl 54.K 11.12.1944 Matkoilla 
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XVI Kaaderigolf 31.7.–1.8.2014

XVI Kaaderigolf pelattiin helteisessä 
säässä Tuusulan Golfklubin hyväkun-
toisella kentällä. Tapahtumaan osallis-
tui yhteensä 56 pelaajaa. Kaaderigolfin 
järjesti majuri, liikuntaneuvos Risto 
H Luukkanen.  Tapahtumaa tukivat 
Helsingin kadettipiiri ja Kadettikunta.

Ensi vuonna pelataan XVII Kaa-
derigolf ennakkotiedoista poiketen 
30.–31.7.2015 Tuusulassa. Tuolloin 
on mahdollisuus pelata vain yhden 
pelipäivän kilpailu torstaina 30.7.2015. 

Kaaderigolfin tulokset (sulkeissa 
on esitetty kadettikurssin numero):

Yleinen sarja, pistebogey hcp, kel
tainen
1. Suvanto Juho (88.k) 63 pistettä
2. Hesso Timo (80.k) 61
3. Halonen Markku (53.mek) 61
Naiset, pistebogey hcp, punainen
1. Ulander Tuula 64 pistettä
2. Juhantalo Leena 64
3. Sipi Seija 49

Seniorit (+55 v), pistebogey hcp, 
keltainen
1. Saastamoinen Juha (66.k) 59 pis-

tettä
2. Helminen Reima (66.k) 55
3. Wäänänen Jukka (45.mek) 52

Veteraanit (+65 v), pistebogey hcp, 
punainen
1. Poutanen Matti (55.k) 63 pistettä
2. Tiainen Esa (55.k) 63
3. Sipi Kalervo (53.k) 61

Yliveteraanit (+70 v), pistebogey 
hcp, punainen
1. Luukkanen Risto (50.k) 72 pistettä
2. Vihriälä Rauno (51.k) 70
3. Torstila Jukka (50.k) 62
Pisin draivi, miehet (kelt): Niclas von 
Bonsdorff (76.k)
Pisin draivi, miehet (pun): Ilkka Ulan-
der (58.k)
Pisin draivi, naiset: Camilla von Bons-
dorff
Lähimmäs lippua kilpailu 31.7.: Smo-
lander Jaakko (40.mek), tulos 1,45 m
Lähimmäs lippua kilpailu 1.8.: Strang 
Hanno (54.k), tulos 4,23 m

Kadettikurssien välinen kilpailu:
1. 50.k
2. 51.k
3. 55.k

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

Ripen pytty kiertopalkinto:
1. Luukkanen Risto (50.k) 72 pistettä

Kaikki tulokset ovat luettavissa 
Tuusulan Golfklubin verkkosivulla.

Mietteitä Kaaderigolfista

Ystäväni ”Ripe” Luukkanen osaa 
yllättää – aina positiivisesti – on ky-
seessä sitten jääkiekko, golf, tennis 
tai huippu-urheilu ylipäätään. Paikat 
vaihtuvat: välillä ollaan Kultarannan 
viheriöllä, välillä Hartwall-areenan 
aitiossa numero 408 (Jääkiekkoliitto), 
Pariisissa French Openissa tai Olym-
piastadionilla, kun ”Huuhkajat” pelaa-
vat. Aina yhtä energisenä, ryhdikkäänä 
kuten kunnon upseerin pitää. Kruununa 
legendaarinen punainen blazer – siitä 
tyylistä ei voi erehtyä! Yksi Ripen yl-
lätyksistä oli heinäkuinen kutsu Kaade-
rigolfiin, johon luonnollisesti vastasin 
myöntävästi.

Heinäkuun viimeinen päivä, Tuu-
sulan hyväkuntoinen kenttä ja ”ykkös-
flight” yhdessä Ripen, Antti Simolan 
ja Kari Jääskeläisen kanssa. Antinkin 
tunnen vuosien takaa, olihan Antin 
kanssa todella miellyttävä toimia 
TPS:n päävalmentajana (1985–1988), 
kun Antti oli Heikkilän Kasarmin 
(Turun Ilmatorjuntapatteriston) pääl-
likkönä ja iso osa pelaajistani hänen 
alokkainaan  tuona aikana. Ykköstäh-
tenä Hannu Virta NHL:stä (Buffalo 

Sabres)  palannut supertähti! Yhteis-
työ ja lomat toimivat, ja itse huolehdin 
siitä, että pelaajat hoitavat ”roolinsa”, 
kun ovat palveluksessa.

Hieno neljän urheilumiehen ripeä 
golfkierros, jota vielä paikallinen 
media seurasi ”iholla” lähes koko ajan! 
Tyypillistä tehokasta Ripeä, pr:n hän 
on osannut aina. Palkintojenjako ja 
banketti kruunasivat päivän. Saama-
ni palkinto (score 82 brutto) koristaa 
takkahuoneen kaappia kunniapaikalla.

Armeijaurani meriitit ovat vaa-
timattomat, mikä johtuu panostuk-
sestani ammattilaiskentille, mutta 
ylennys kesäkuun 4. päivänä 1974 
Santa haminassa on jäänyt pysyvästi 
mieleeni. Silloin kohosin jääkäristä 
korpraaliksi, ja siitä oli hyvä ponnistaa 
eteenpäin. Viisi vuotta Leijonien kap-
teenina (1977–1982) lieneekin ollut se 
meriitti, jolla Kaaderigolfin kutsu tuli.

Summa summarum: Arvostin 
kutsua, sain pelata hienossa seurassa 
upealla kentällä ja banketissa lyötiin 
vielä patsas mukaan! Päivästä jäi 
pysyvä, positiivinen muistijälki. 

Suurkiitos teille kaikille ja sinival-
koisessa leijonahengessä hyvää alka-
nutta syksyä! 

Ensi kesän kutsua odotellen

Br Tami Lion # 79
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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 sähköpostilla osoitteeseen 
sabina.krogars(at)kadetti kunta.fi tai pu-
helimitse 09 490 759.

Sähköinen tilauslomake Kadetti-
kunnan verkkosivuilla www.kadetti-
kunta.fi kohdassa jäsenille.

Puuterilunta Talvinen päivä

Sinustako Kylkiraudan uusi ilmoitushankkija?
Kylkiraudan ja lehden nykyisen ilmoitushankkijan MilMedian välinen hyvä yhteisyö päättyy  

tämän vuoden lopussa.

Kadettikunta ry etsii Kylkirauta-lehdelle ja Kylkiraudan verkkolehdelle www.kylkirauta.fi  
uutta ilmoitushankkijaa. Yhteistoiminnan tulisi alkaa ensi vuoden alusta, ja ensimmäinen lehti, 

johon mainokset tulisi hankkia, on Kylkirauta 1/2015. Lehti ilmestyy maaliskuun alussa.

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

puh. 09 490 932 tai Kylkiraudan toimitussihteeriin Sabina Krogarsiin, s-posti sabina.krogars(at)
kadettikunta.fi, puh. 09 490 759 ja sovi tapaaminen 29.10.2014 mennessä.
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10.10.2014 • Poliisiammattikorkeakoulu

TOIMINTAKYKY 
TURVALLISUUDEN 

JOHTAMISESSA

Maanpuolustuskorkeakoulu
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitosKadettikunta ry Suomen Reserviupseeriliitto 

Lisätietoja: www.maanpuolustuskorkeakoulu.fi #arvoseminaari2014

Kadettikunnan johdolla on toteu-
tettu ”Nuoret, arvot ja maan-
puolustus” -tutkimushanketta, 

jossa on mukana myös Maanpuolus-
tuskorkeakoulu ja Reserviupseeriliitto.

Poliisiammattikorkeakoulu on 
osallistunut hankkeen seminaareihin 
tapauskohtaisesti, ja lokakuun 10. 
päivänä järjestettävä arvoseminaari 
on Poliisiammattikorkeakoulun osalta 
neljäs yhteisseminaari. Kaiken kaikki-
aan Tampereella järjestettävä seminaari 
on yhdeksäs yhteinen arvoseminaari.

Seminaarin aiheena on ”Toimin-
takyky turvallisuuden johtamisessa”.  
Seminaarissa käsitellään johtajan 
toimintakykyä, johtamista ja päätök-
sentekoa paineenalaisessa tilanteessa. 
Seminaarin ohjelmaan voi tutustua tar-
kemmin Kadettikunnan verkkosivulla.

Tilaisuudessa julkistetaan TNS 
Gallupin tekemä seminaarin aihepii-
riin liittyvä kansalaiskysely ja viime 
vuoden arvoseminaarin Äärikäyttäy-
tyminen – miten kohdataan, miten 
johdetaan? -kirja. Tutkimushankkeen 
julkaisut ovat löydettävissä sähköisessä 
muodossa Kansalliskirjaston Doria-jul-
kaisuarkiston kohdasta Maanpuolustus-
korkeakoulu  osoitteessa www.doria.fi. 

”Nuoret, arvot ja maanpuolus-
tus” -tutkimushankkeen toteuttami-
nen ei olisi ollut mahdollista ilman 
tukijoitamme, joista mainittakoot 
URLUS-Säätiö, Uuden Päivän rahas-
to, Sotavahinkosäätiö, Jenny ja Antti 
Wihurin rahasto, Maanpuolustuksen 
Kannatussäätiö, Puolustusvoimien Tu-
kisäätiö ja Suomen Marsalkka Manner-
heimin Sotatieteellinen rahasto.

Kadettikunta kiittää ”Nuoret, arvot 
ja maanpuolustus” -tutkimushanket-
ta tukeneita tahoja ja jatkaa edelleen 
maanpuolustusaatteellista työtä kou-
lulaisten, nuorison ja kansalaisten pa-
rissa.

Pääsihteeri

Nuoret, arvot ja maanpuolustus  
-tutkimushanke jatkuu

Ostamme 
sOtahistOriallista 

kirjallisuutta ja 
upseerikirjastOja.

AntikvAriAAtti 
Pufendorf

p. 040 7354 987
pufendorf@antikvaari.fi

toiminta
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Kadettikunnan jäsenmerkki
Kadettikunnan jäsenmerkkiä, joka on upseerin tutkinnon 
pienoismerkki (pinssi), on jälleen saatavissa Kadettikun-
nan toimistosta. Hinta 20 euroa + postimaksu 1 euro. 

Jäsenmerkki on tarkoitettu käytettäväksi siviilipuvussa.

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

Kadettikunnan uudistettu vyö tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
Kadettikunnan tunnuksella 
varustetun krokotiilikuvioisen 

nahkavyön. Vyön pituus on 120 cm, ja 
se on helposti lyhennettävissä. Käy-
tännöllinen ja tyylikäs lahja kadetti-
upseerille.

Hinta on 35 euroa + postituskulut. 
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 
09 490 759.

Kaaderitanssiaiset järjestetään 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
perinteisessä Juhlasaliraken-

nuksessa Santahaminassa perjantai-
na 24. lokakuuta 2014. 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 buffet-illallisella 
kello 19.00. Tanssit alkavat noin kello 
21.30 ja ne jatkuvat puoleen yöhön. 
Tilojen rajallisuuden takia mukaan 
voidaan ottaa noin kaksisataa henki-
löä ilmoittautumisjärjestyksessä. Il-
lalliskortin hinta on 60 euroa/henkilö, 

ja se sisältää alkujuoman, illallisen, 
ruokajuomat, oheisohjelman sekä tie-
tysti hyvän seuran ja tanssit. Tarjoilu 
järjestetään buffet-tarjoiluna.

Kadeteille ja nuoremmille upsee-
reille (luutnantti – yliluutnantti) ja 
heidän kumppaneilleen illalliskortti  
50 prosentin alennuksella tänä vuonna, 
eli hinta on 30 euroa/henkilö.

Ilmoittautumiset pyydetään teke-
mään ensisijaisesti sähköpostilla 14. 
lokakuuta 2014 mennessä Kadettikun-
nan verkkosivuilla olevalla ilmoittau-
tumislomakkeeella (www.kadettikunta.
fi/ilmoittautumislomake tai  puhelin  
09 490 759). Illalliskortit pyydetään 
maksamaan 22. lokakuuta 2014 men-
nessä Kadettikunnan tilille Nordea 

FI24 1014 3000 2067 44. Maksun 
viestiin pyydetään merkitsemään 
osallistujien nimet ja kadettikurssin 
numero. Pöytäkunnat muodostetaan 
kadettikursseittain. Viime vuonna tans-
siaisiin osallistui kadetteja ja upseereja 
kadettikursseilta 39–100.

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!

Kadetit, luutnantit ja yliluutnantit erikoishinnalla 
Kaaderitanssiaisiin 24. lokakuuta 2014
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Kadettikunnan viestintä on  
perinteisesti toteutettu pää-
asiassa Kylkirauta-lehden ja 

Kadettikunnan verkkosivujen avulla. 
Jokaisen jäsenen kotiin kannettava 
painettu lehti on jo kauan ollut luetta-
vissa myös sähköisenä näköislehtenä 
Kadettikunnan verkkosivuilla. Strate-
giansa mukaisesti Kadettikunta pyrkii 
lisäämään näkyvyyttä ja tunnettuutta 
myös sosiaalisissa medioissa. 

Viestinnän lippulaiva on ollut  
Kylkirauta-lehti, ja näin tulee ole-
maan jatkossakin. 

Kylkiraudan ilmestymistiheys, 
neljä kertaa vuodessa, ei anna mah-
dollisuutta reagoida nopeasti ympä-
ristössämme tapahtuviin muutoksiin. 
Pahimmassa tapauksessa lehdessä  
ilmestyneiden asiantuntija-artikkelien 
sanoma saattaa vanhentua jo ennen 
kuin lehti ehtii painoon. 

Nyt Kylkirauta on saanut pikku-
veljekseen myös verkkolehden. 

Verkkolehden tavoitteena on  
syventää ja laajentaa painetussa lehdes-
sä julkaistuja artikkeleita ja teemoja. Se 
mahdollistaa ajankohtaisten artikkelien 
julkaisemisen myös painetun lehden  
ilmestymiskertojen välissä. Lisäksi 

siinä voidaan julkaista artikkeleita, 
jotka eivät mahdu sivumäärältään  
rajallisen painetun lehden sivuille.

Kadettikunnalla on nyt käytössään 
myös Facebook-sivu.  

Facebook-sivuilla on kaksi tavoi-
tetta: lisätä Kadettikunnan näkyvyyttä 
ja tunnettuutta sekä mahdollistaa kes-
kustelu Kylkiraudassa julkaistuista 
artikkeleista ja yleensä kertoa toimin-
nastamme.

Myös Kadettikunnan verkkosivut 
on ajantasaistettu vastaamaan parem-
min jäsenistömme ja muun lukijakun-
tamme tarpeita.

Kylkiraudan  
verkkolehteen tulossa

Everstiluutnantti, valtiotieteiden tohtori  
Juha Mälkin artikkeli maailmankuulun 
sotataitoajattelijan Milan Vegon (U.S. 
Naval College) suomenvierailusta elo-
kuussa 2014. Artikkelissa käsitellään 
Vegon sotataidollisia pohdintoja ja 
erityisesti operaatiotaidollisia näke-
myksiä. Mälkki osoittaa suomalaisille 
lukijoille, että sotataidolliset pohdin-
nat ovat jatkuvasti esillä ja että meillä  
kehitetään suorituskykyjen lisäksi 

Kadettikunnan viestintä  
kehittyy ja monipuolistuu

myös ajatustapoja ja sotataidollista 
ajattelua.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Risto 
Sinkko puolestaan tarkastelee muutok-
sia kansalaisten maanpuolustusajat-
telussa 2000-luvulla artikkelissaan 
”Heikkoja signaaleja”.

Artikkelit luettavissa verkkolehdes-
tä www.kylkirauta.fi.
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Ritarihuone täyttyi huhtikuisena 
lauantaina iloisesta yleisöstä. 
Kuulumisia vaihdettiin ennen 

konserttia, ja tunnelma oli välitön mutta 
samalla myös juhlallinen. 

Kaaderilaulajat-kuoro viettää tänä 
vuonna perustamisensa 20-vuotisjuhlaa. 
Ryhdikkäät upseerit ovat tuoneet iloa 
kuulijoille lukemattomia kertoja. Kaa-
derilaulajien konserttien ominaispiirre 
on isänmaallinen tunnelma yhdistynee-
nä laulamisen iloon ja monipuoliseen  
ohjelmistoon. Laulajia on ollut kadetista 
kenraaliin, ja kuorossa kaikki ovat aina 
olleet samanarvoisia. 

Kuorolla on ollut ilo nauttia erin-
omaisista johtajista. Musiikkineuvos 
Urpo Jokinen teki vuosikausia uraa-
uurtavaa työtä. Hänen rakentamaltaan 
vankalta pohjalta on everstiluutnantti, 
director cantus Matti Orlamon ollut 
hyvä jatkaa. 

Ritarihuoneen Kahvikonsertti oli 
70 vuotta sitten päättyneen jatkosodan 
muistokonsertti, jossa muisteltiin myös 
upeaa Harmony Sisters -lauluyhtyettä. 
Konsertin ”kermana” oli lauluyhtye 
Singerit. Sen muodostivat kolme vie-
hättävää musiikin ammattilaista: Päivi 
Jordan-Kilkki, Kaija Nuoranne ja Tuula 
Saarensola. Pianon ääressä oli Janne 
Hovi. Harmony Sisters tuli elävästi 
mieleen! 

Ryhdikkäät univormupukuiset  
upseerit ja naisellisen elegantti Singerit-
yhtye loivat kokonaisuuden, jossa me 
läsnäolijat viihdyimme. Saimme kuulla 
monipuolisen konsertin, jota Jaakko  
Savisaaren – kuorolainen itsekin – 
osuvat juonnot syvensivät ja elävöittivät. 
Tutut kotimaiset ja ulkomaiset kappaleet 
soivat raikkaasti. Kuoro viihtyi lavalla ja 
sai yleisön mukaansa. Väliajalla saimme 
sotilaskotisisarien tarjoamat herkulliset 
munkkikahvit.

Ritarihuone on arvokas konsert-
tipaikka. Se virittää konserttivieraan 
heti erityiseen tunnelmaan, jossa aate-
lissukujen vaakunoiden ympäröimän, 
hieman jo ajassa patinoituneen salin 
eleganssissa ja harmoniassa kokee ja 
elää monia muistoja. Sali vie historiaan, 
saa ajattelemaan rakkaan kotimaamme 
monia vaiheita ja avaa aisteja. 

Kun uljas, ryhdikäs Kaaderilaula-
jat komeissa, eri aselajeja edustavissa 

univormuissaan kajautti ”Mannerheim-
ristin ritarien marssin” tai ”Äänisen 
aallot”, tuntui kuin historia olisi ollut 
silmien edessä. Singerien herkkä kappa-
le ”Sulle salaisuuden kertoa mä voisin” 
vei toisenlaisten muistojen maailmaan, 
jossa sodan kauhujen keskelläkin rak-
kaus oli vahva voima ja toivoa antava 
kipinä. 

Kuoro ja Singerit tarjosivat meille 
kuulijoille upean iltapäivän, jossa kukin 
omalla tavallamme saatoimme elää 
lähihistoriaamme ja nauttia monista 
lauluista, jotka vaikeina aikoina toivat 
iloa ja lohtua. Tänään ne ovat meille osa 
lähihistoriaa ja nostalgiaa.

Nauttiessani konsertista ihailin myös 
sitä, miten eri-ikäisiä laulajia kuorossa 
on. Nuoret kadetit ja yli kahdeksankym-
mentävuotiaat veteraanit olivat rinta 
rinnan yhteisen harrastuksen parissa. 
Kaaderilaulajat tarjoaa tässäkin hyvää 
maaperää nuorille upseereille.

Kaaderilaulajat on merkittävä osa 
kulttuurielämäämme. Se on myös elävä 
esimerkki siitä, miten Puolustusvoimis-
sa ja reservissä osataan kovien arvojen 
rinnalla antaa arvoa myös kansalliselle 
kulttuurille ja taiteelle. Rinta rinnan sekä 
sotilasarvoon että ikään katsomatta.

Aarno Cronvall

Laulun iloa ja lämmintä tunnelmaa

Singerit ja Kaaderilaulajat.
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Kurssitoimikunta päätti kokouk-
sessaan 11. helmikuuta järjes-
tää keväällä lounastapaamisen. 

Siitä informoitiin ennakkokirjeellä helmi-
kuussa. Toukokuun alussa viidelletoista 
kadettiveljelle ja daamille lähetettiin var-
mistuskirje, jossa todettiin lounaan olevan 
Suomalaisella Klubilla 5. päivänä kesä-
kuuta kello 13. 

Osallistumisilmoituksia tuli yhteensä 
yksitoista, eli mukana olivat kuusi kadet-
tia, perinteiden poika, kolme daamia ja 
yksi avustaja. Maittavan lounaan aikana 
virisi varsin vilkas keskustelu. Sitä lei-
masi huonokuuloisuus ja kovaäänisyys. 

Ermei kertoi muistojaan kurssinjäl-
keiseltä ajalta Rukajärvellä. Tarkoitukse-
na oli näyttää kuvakooste kurssin 10–70 
vuoden juhlatapahtumista. Valitettavasti 
tekniikka ei kuitenkaan sitä mahdollis-
tanut.

Osallistujien vähälukuisuudesta huo-
limatta tilaisuus virkisti. Senpä vuoksi so-
vimme myös ensi vuoden tapaamisesta. 

Lounaan jälkeen saimme tiedon kurs-
siveli Erkki Ehannin siirtymisestä var-
jolaivueeseen. Näin ollen rivissä olevia 
yli 90-vuotiaita veljiä on nyt neljätoista.

Olli Vuorio
Kadetti 2674

26. Kadettikurssi lounasti Suomalaisella klubilla

Oikealta Juha Mäkipää, Mauri Maunula, Niilo Kulve, Ermei Kanninen, 
Rauni Kähönen, Olli Vuorio, Mikko Sarparanta ja Jukka Hillo. Istu-
massa Jaakko Hillo, Aili Ylipaavalniemi ja Terttu Jokinen.

  
Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö jakaa apurahoja ja stipendejä upseerikoulutusta 

edistävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten sekä tukeakseen sotatieteellisten ta-
pahtumien järjestämistä ja sotatieteellisten yhdistysten julkaisutoimintaa. 

Apurahoja ja stipendejä voivat anoa sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit. Säätiö ei 
ole tukenut virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun 
tai yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä.

Syksyn 2014 hakemukset tulee lähettää 24.10.2014 mennessä säätiön asiamiehelle alla 
olevaan osoitteeseen. Tarkempia tietoja sekä hakemukseen käytettäviä lomakkeita saa säätiön 
asiamieheltä.

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö upseerikoulutuksen edistämiseksi
Koulutussektorin johtaja
PEHENKOS
PL 919, 00131 Helsinki

Tilaa Kadettikunnan jäsentuotteita 
osoitteesta www.kadettikunta.fi kohdasta jäsenille.
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Kadettikurssi 27 keskeytettiin 
17. kesäkuuta 1944 ja kadetit 
lähetettiin rintamalle torju-

maan Neuvostoliiton suurhyökkäystä. 
Tapauksen kunniaksi järjestettiin muis-
totilaisuus Maanpuolustuskorkeakou-
lussa 17. kesäkuuta 2014.  

27. Kadettikurssia edustivat tilai-
suudessa majuri Olli Fallenius ja 27. 
Kadettikurssin perinneryhmä, yhteen-
sä kuusi henkilöä. Perinneryhmään 
kuuluu 27. Kadettikurssin upseerien 
leskiä ja lapsia. 

Muistotilaisuuteen osallistuivat 
majuri Olli Fallenius, perinneryhmän 
lesket Raili Auer, Anna-Liisa Mande-
lin, Kirsti Wiberg sekä lapset Riitta 
Ahlroth (Veikko Linnakon tytär) ja 
everstiluutnantti Seppo Haario (Ilmo 
Haarion poika). Isäntänä toimi Kadetti-
koulun johtaja eversti Harri Niskanen. 

Tilaisuus alkoi sankariaulassa, jossa 
Olli Fallenius laski kukkalaitteen san-
karitaulun eteen. Tämän jälkeen ohjel-
massa oli kahvitilaisuus juhlasalissa, 
jossa myös arvioitiin 1944 torjuntatais-
teluja, niiden merkitystä itsenäiselle 
Suomelle sekä 27. Kadettikurssin ja 
sen perinneryhmän toimintaa.

27. Kadettikurssin edellinen tilai-
suus oli 65-vuotisjuhla 9. lokakuuta 
2009. Isäntänä toimi Kadettikoulun 
johtaja eversti Timo Pöysti, ja kurssia 
edusti 29 henkilöä. Heistä kahdeksan 
oli kadettikurssin upseereja ja muut 
heidän puolisoitaan, leskiään ja omai-
siaan. 

Tämän juhlan piti olla viimeinen 
yhteinen tilaisuus, mutta rouvat halu-
sivatkin jatkaa kokoontumisia edelleen. 
Lounastapaamisia onkin järjestetty 
yleensä kuukauden ensimmäisenä maa-
nantaina, viime aikoina Stockmannin 
kahdeksannessa kerroksessa. Tapaami-
siin on osallistunut myös kadettikurssin 
perinneryhmän jäseniä. 

27. Kadettikurssi ja sen perinne-
ryhmä jatkavat säännöllisiä kokoon-
tumisiaan.

Seppo Haario, Kadetti 5489
Olli Fallenius, Kadetti 2754

Muistotilaisuus  
27. Kadettikurssin keskeyttämisen johdosta

Kunnianosoitus sankariaulassa. Vasemmalta Kirsti Wiberg, 27. 
Kadettikurrssin majuri Olli Fallenius, 55. Kadettikurssin everstiluut-
nantti Seppo Haario, kukkalaitteen takana Anna-Liisa Mandelin, Riitta 
Ahlroth ja Kadettikoulun johtaja eversti Harri Niskanen.

Kadettikoulun johtaja eversti Harri Niskanen toimi kahvitilaisuuden 
isäntänä. Vasemmalta: everstiluutnantti Seppo Haario, Kadettikoulun 
johtaja eversti Harri Niskanen ja majuri Olli Fallenius.
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Pienehkö kurssimme on ollut aktii-
vinen kokoontumaan lähes joka 
vuosi. Aluksi tapaamiset koskivat 

koko perheitä. Lapset muistavat vieläkin 
laivaristeilyjä ja talvitapahtumaa Pohjois-
Kaarelassa. Kiertävä järjestelyvastuu 
on saattanut   meidät yhteen eri puolilla 
Suomea. Nyt oli allekirjoittaneen vuoro 
toimia taas isäntänä, ja päätin viedä kurs-
siveljet ja -sisaret Raumalle.

Kunnianosoitus Rauman sankari-
haudalla aloitti monipuolisen ohjelman. 
Siitä oli luontevaa suunnata kävelykier-
ros Vanhan Rauman kohteisiin ja päätyä 
Pyhän Ristin kirkkoon, jossa saimme 
opastuksen seurakunnalta. 

Iltapäivän puolella ajoimme buffet-
lounaalle Petäjäksen vanhalla huvila-
alueella sijaitsevaan Villa Tallboon. 
Jälkiruoan aikana ravintoloitsija Maila 
Sinersaari kertoi upean huvilan vaiheis-
ta. Voimme kiitollisina onnitella häntä 
kulttuuriteoksi luokiteltavasta menes-
tystarinasta. 

Kulttuurin merkeissä palasimme 
Vanhaan Raumaan taiteilija Kerttu Hori-
lan luo. Luonnollista kokoa olevissa nai-
vistisissa teoksissaan hän kuvaa ihmistä 
– naista ja miestä – tarkalla katseella, 
taitavin käsin, voimalla, lämmöllä ja oi-
valluksella, mutta samalla myös salai-
suuksia säilyttäen. Rauman taidemuseon 
amanuenssi Henna Paunun toteamuk-
sen mukaan juuri siinä onkin taiteen ja 
elämän ydin. Vanhan Rauman osuus pää-
tettiin kuuluisassa Kontion kahvilassa.

Seuraava kohde oli Poroholman lei-
rintäalue ja venesatama, josta oli vesibus-
sikuljetus Kuuskajaskarin linnakkeelle ja 
edelleen Kylmäpihlajan majakalle. Oli 
ilo todeta, kuinka alueet olivat siistiyty-
neet sitten viime näkemän. Ehkä koko 
retkemme eksoottisin yksityiskohta oli 
yöpyminen majakan majoitushuoneis-
sa. Sitä ennen nautimme maittavan ilta-
aterian alakerran ravintolassa.

 Helteisen kaunis kevätsää jatkui 
seuraavanakin päivänä. Palasimme 
mantereelle ja kokoonnuimme kaupun-
gintaloon, jossa apulaiskaupunginjohtaja 
Tomi Suvanto kertoi sekä kaupungin pe-
rusasioista että ajankohtaisista haasteista. 
Vielä saimme tutustua Rauman Merimu-
seoon, joka poikkeaa maamme muista 

merimuseoista nimenomaan merenkulun 
opetuksen museona. Entisen merikoulun 
tiloihin on koottu ja tyylikkäästi esille 
pantu edustava kokoelma alan opetus-
välineistöä ja muuta aineistoa. 

Retkemme päätteeksi nautimme lou-
naan Vuojoen Kartanon upeissa tiloissa ja 
saimme asiantuntevan selvityksen tästä 

35. Merikadettikurssi Raumalla  
22.–23. toukokuuta 2014

Björkenheimien suvun pääkartanosta. 
Kun vielä oli päätetty, että vuoden kulut-
tua kokoonnutaan Raaseporissa, oltiinkin 
jo valmiita lähtemään kotimatkalle. 

Pekka Tuomisalo
Kadetti 705me 

Kunnianosoitus sankarihaudalla Rauman vanhalla hautausmaalla.

Tapaamisen osanottajat ja opas Vuojoen kartanon edustalla.
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Kadettikurssi 43 toimeenpantiin 
”upseeripulan” poistamisek-
si 21. maaliskuuta 1957 – 4. 

kesäkuuta 1959. Lehtitietojen mukaan 
Puolustusvoimissa oli tuolloin noin 
yhdeksänsataa avointa tai epäpätevillä 
henkilöillä täytettyä upseerin vakans-
sia. Kurssille hyväksyttiin 40 opiske-
lijaa, joista 35 valmistui kaksi vuotta 
myöhemmin aktiiviupseereiksi. Tällä 
hetkellä heistä on elossa 21 upseeria.

Kesäkuun 3. päivänä kurssi kokoon-
tui Katajanokan kasinolle vahvuudella 
31, johon on laskettu mukaan myös 
aviopuolisot, lesket ja joitakin jälkikas-
vun edustajia. Kadettiveli Heikki Kos-
kelo lausui läsnä olevat tervetulleiksi, 
minkä jälkeen oli vuorossa lounas sekä 
juhlapuhe. Sen piti kadettivääpelimme 
jälkikasvua edustava kenttäpiispa Pekka 
Särkiö.

Juhlapuheen jälkeen seurasi musiik-
kiesityksiä, joita meille tarjosi edesmen-
neen kadettiveljemme Gösta Järnefeldtin 
poika, Richard Järnefeldt. Kuuntelim-
me hämmästyneinä ja suuresti ihaillen 

”Rikun” – kansainvälisestikin arvostetun 
pianovirtuoosin – taidokasta musisointia. 

Musiikkiesitysten jälkeen puhui ka-
dettiveli Juhani Hietala, minkä jälkeen 
oli vuorossa siirtyminen linja-autolla 
Maanpuolustuskorkeakoululle Santaha-
minaan. Siellä tapahtuivat valokuvaus, 
seppeleenlasku sankarivainajien muisto-
taululle (kenrl Heikki Koskelo) ja siirty-
minen juhlasaliin, jossa oli kahvitarjoilu. 
Tässä tilaisuudessa upseerikoulutuksen 
nykynäkymiä esitteli kommodori Aulis 
Minkkinen Maanpuolustuskorkeakou-
lun johtoportaasta. Kuuntelimme häntä 
uteliaina, sillä ainakin termistö oli uutta 
joukollemme. Olihan kadettiveli Hannu 
Särkiökin kurssimme viimeisenä jäänyt 
eläkkeelle jo toukokuussa 1997.

Myös nykypolven edustaja, kadet-
tiylikersantti Oskari Enroth piti ansiok-
kaan esityksen ja sai osakseen raikuvat 
aplodit. Joukkoomme oli ”solutettu” 
neljä nykykadettia, joilta saimme lisä-
tietoja meitä kiinnostavista asioista. Vai-
kutelmaksi nykykadeteista jäi se, että he 
ovat upseereja ja herrasmiehiä.

43. Kadettikurssin valmistumisesta 55 vuotta
Vielä tovin olimme koossa –  

rikkumaton veljespiiri. Mukava oli 
nähdä kadettiveljiä vuosien takaa. Pit-
kämatkalaisin oli rajamiehemme Toivo 
Pitkänen puolisoineen, rajamajuri Suo-
mussalmelta.

Edesmenneitä kadettiveljiä muistel-
lessa pulpahti mieleen myös mieliku-
via varsin ansiokkaista opettajistamme, 
joista elossa on enää Esko Korjala, tuol-
loinen yliluutnantti ja nykyinen eversti-
luutnantti.

Vaikka veljespiiri on supistunut, 
muistimme hymyillen alkuperäisen 
tehtävämme korvata yhdeksänsadan  
upseerin vajaus 35:lla upseerilla. Tul-
koon vielä mainittua, että olimme vii-
meinen kadettikurssi, joka valmistui 
marsalkka Mannerheimin syntymäpäi-
vänä 4. kesäkuuta.

Tapio Skog
Kadetti 3771

43. Kadettikurssin 55-vuotisjuhliin osallistuneita Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa 3.6.2014.
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Kurssiemme 55-vuotisretkelle 
lähtijät kokoontuivat aamul-
la 19. elokuuta 2014 Kata-

janokalle aloittaakseen matkan kohti 
Tallinnaa. Kadettivääpelimme Matti 
Savonjousi antoi heti aluksi tunnus-
tusta matkaan lähtijöille: ”Hienoa, 
että olette yhä kunnossa ja jalkeilla 
osallistumassa retkeemme.” Kurssivel-
jiämme, sisaret mukaan luettuna, oli 
mukana yhdeksäntoista. Valitettavasti 
kaikki eivät voineet olla enää mukana, 
ja muutamat olivat muutoin estyneet 
tällä kertaa osallistumasta. 

Laivamatkamme alkoi Viking 
Linen XPRS -aluksella lounaan mer-
keissä. Tallinnan satamassa tapasim-
me oppaamme ja aloitimme retken 
bussikierroksella Metsäkalmistoon ja 
Tallinnan TV-torniin. Laskimme kuk-
kalaitteen Metsäkalmistossa Suomen 
poikien sankarimuistomerkille. 

Sen jälkeen jatkoimme matkaa 
314 metriä korkealle TV-tornille. 
Siellä nousimme hissillä 170 metriin 
ihailemaan maisemia ja nauttimaan 
päiväkahvit. 

Teimme vielä iltapäiväkävelyn 
Kadriorgin puistossa ja sen japani-
laisessa puutarhassa. Majoituimme 
vanhan Tallinnan keskustassa Baltic 
Hotel Vana Viruun. Kurssi- ja seurus-
teluillallisen muisteloineen nautimme 
Peppersack-ravintolassa, josta jatkoim-
me vielä oman hotellimme tiloihin jat-
kamaan yhteislaulua kurssiveli Eero 
Ahtikarin ”johatusel”. Kiitos Eero!

Seuraavan aamun maittavan 
aamiaisen jälkeen teimme retken 
mielenkiintoiseen Lentosataman 
(Lennusadam) merimuseoon, jota 
mainostetaan Euroopan jännittävim-
pänä merimuseona. Saimme tutustua 
Lembit-sukellusveneeseen ja Suur 

Kadettikurssi 44 ja Merikadettikurssi 29 Tallinnassa

Siin seisti Eesti vabaduese eest 20.8.1991. Kadettikurssi 44 ja Merikadettikurssi 29 Tallinnan TV-tornin 
puolustajien patsaalla elokuussa 2014. 

Töll -jäänsärkijään myös sisältäpäin. 
Lentosatamaan kuului tietysti sen alku-
peräisen vesitasokoneen esittely. Mu-
seokierroksemme päättyi lounaaseen 
lentosataman Maru-kahvilassa, ja sen 
jälkeen olikin aika palata terminaaliin 
odottamaan laivamme lähtöä kohti 
Helsinkiä. 

Helsinkiä ja Katajanokkaa lähesty-
essämme heitimme onnistuneen retken 
päätteeksi haikeita jäähyväisiä toisil-
lemme. 

Suuret kiitokset matkan oivallisista 
järjestelyistä osoitamme Airi ja Eero 
Simolalle. Kiitos!

Mikko Heikkilä
Kadetti 3790
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Vuodesta 1972 lähtien on kurs-
simme avec-tapaamisia ollut 
viiden vuoden välein. Sittem-

min on välivuosina ollut kurssiveljien 
reippailuhenkisiä tapaamisia eri puo-
lilla maatamme. Veljien ikääntyminen 
tulee hiljentämään vauhtia.

Tällä kertaa tapasimme Kouvo-
lassa 27.–28. syyskuuta. Tulopäivänä 
Itä-Suomen Sotilasläänin esikun-
nassa Kouvolassa esikuntapäällikkö 
eversti Antti Lehtisalo selosti hyvin 
valaisevasti Puolustusvoimien organi-
saatiouudistuksen toteuttamista Itä-
Suomen Sotilasläänissä. Sotilasläänien 
toiminta päättyy tämän vuoden lopussa 
ja aluevastuu siirtyy joukko-osastoille. 
Meihin luotiin uskoa puolustuskyvystä, 
vaikka sodanajan joukkojen määrä su-
pistuu. Joukot on samalla mahdollista 
varustaa nykyaikaisesti.

Tarkoituksemme oli tutustua rau-
tatieliikenteen ohjauskeskukseen, 
mutta saneeraustöitten takia vierailu 
jäi harmittavasti pois. Sen vastapaino-
na saatoimme perehtyä perusteellisesti 
entiseen varuskunta-alueeseen. Meistä 
monelle tutun Kouvolan varuskunnan 
historiaa ja nykypäivää selosti värik-
käästi alueen perinneupseeri Kalevi 
Sirén. Kaupungin omistaman alueen 

historiallinen ja arvokas rakennuskan-
ta tulee säilymään Museoviraston val-
vonnassa. Kävimme katsomassa pitkää 
kasarmia, joka sisältä uudistettuna on 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 
käytössä. Kadettivääpelimme Urpo 
Malinen kertoi nuorukaisena olleensa 
mukana rakennuksen kolmatta lisäker-
rosta rakennettaessa.

Illalla kokoonnuimme nykyisin 
yksityisen liikkeenharjoittajan yllä-
pitämälle upseerikerholle. Upseeriker-
ho on yhdistyksenä lakkaamassa, ja sen 
omaisuus siirtynee reserviupseereille 
ja museokäyttöön. Alkumaljojen jäl-
keen pidimme kurssikokouksen Urpo 
 Malisen johdolla. Sen aluksi muistim-
me poisnukkuneita veljiämme. Paikalla 
oli 27 kadettiveljeä 97:stä elossa ole-
vasta. Kurssiltamme valmistui kylmän 
sodan oloihin 126 upseeria. 

Jatkossa kurssitapaamisemme 
tulevat painottumaan yhdessäoloon. 
Seuraava avec-tilaisuus on Joensuussa 
vuonna 2017 sikäläisten veljien järjes-
tämänä.

Illallisella muistelimme menneitä, 
mutta keskustelimme myös Ukrainan 
kriisin johdosta muuttuneesta Euroo-
pan turvallisuustilanteesta sekä sen 
vaikutuksista Suomeen. Aku Mietti-

nen kertoi aikanaan huippumodernien 
MiG-21 F-13 -hävittäjien käyttökou-
lutuksesta vuonna 1962 Neuvostolii-
ton Kazakstanissa, 20 ensimmäisen 
koneen käyttöön saamisesta vuonna 
1963 sekä koneiden ominaisuuksista 
ja niillä lentämisestä. Seppo Saharinen 
täydensi omalta osaltaan merkittävää 
50 vuotta sitten tapahtunutta vaihetta. 
Kyllä suomalaiset lentäjäupseerit ovat 
olleet taitavia ja nopeita oppimaan!

Toisen päivän aamuna siirryimme 
Utin Jääkärirykmenttiin, jossa esikun-
tapäällikkö, everstiluutnantti Jaakko 
Särkiö piti esityksen joukko-osaston 
koulutuksesta ja kalustosta. Hallis-
sa nuoret erikoissotilaat ja upseerit 
eversti luutnantti Jukka Kiukkaan joh-
dolla esittelivät hyvää välineistöään, 
raskasta partioajoneuvoa ja NH90-
helikopteria. Saimme vierailulla erin-
omaisen kuvan joukko-osastosta.

Hyvän sotilaslounaan jälkeen siir-
ryimme Verlaan tutustumaan maa-
ilmanperintökohdemiljööseen sekä 
puuhiomon ja pahvitehtaan tehdas-
museoon. Loistava, kaiken paikasta tie-
tävä opas kertoi elävästi puuhiokkeen 
ja pahvin teosta sekä henkilöstön olois-
ta. Työ oli kovaa, mutta työilmapiiri oli 
hyvä, eikä silloin valiteltu. Ei, vaikka 
seudun tytöt tunnistivat Verlan miehet 
puupölkkyjen kuorimakoneen tasaa-
mista sormenpäistä. Verlan tehdasmu-
seota voi suositella vierailukohteeksi.

Paluumatkalle lähdimme hyvillä 
mielin, tietävämpinä ja yhteisiä koke-
muksia rikkaampina. 

Hyvistä järjestelyistä saamme kiit-
tää paikallisia kadettiveljiämme Touko 
Rissasta ja Alpo Joukaista sekä Itä-
Suomen  Sotilasläänin esikuntaa.

Kalevi Iskanius
Kadetti 4144

47. Kadettikurssin ja 32. Merikadettikurssin  
15. tapaaminen

47. Kadettikurssin ja 32. Merikadettikurssin upseereja illallisella 
Kouvolan upseerikerholla. 
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Itä-Suomen sotilasläänin komen-
tajan, kenraalimajuri Veli-Pekka 
Parkatin isännöimään tapaamiseen 

Kouvolassa otti osaa 24 kadettiveljeä. 
Seurueen kokoontuminen oli sovittu 
maanantaiksi 9. kesäkuuta Hotelli Vaa-
kunan eteen, josta matka jatkui linja-
autolla Utin Jääkärirykmenttiin.

Matka-ajan Kouvolan keskustas-
ta Uttiin käytimme hyväksi lyhyiden 
henkilökohtaisten kuulumisten kerto-
misiin. Päästyämme perille helikopteri-
pataljoonan uusiin tiloihin, piti Utin 
Jääkärirykmentin esikuntapäällikkö, 
everstiluutnantti Jaakko Särkiö mie-
lenkiintoisen esitelmän rykmentin toi-
minnasta ja tulevaisuuden haasteista. 
Lounaan jälkeen siirryimme Vekaran-
järvelle.

Karjalan Prikaatissa kadettiveljet 
pääsivät tutustumaan Salpausselän 
 ilmatorjuntapatteriston varusmieskou-
lutukseen everstiluutnantti Aki Hotin 
johdolla.  Koulutuksen aiheena oli 
 ilmatorjuntaohjuksen ampumaharjoitus 
simulaatiojärjestelmällä. Varusmiehet 
antoivat erittäin hyvän kuvan taidois-

taan. Siitä intoutuneena vierailijoiden 
joukossa ollut entinen ilmatorjunnan 
tarkastajakin yritti maaliin osumista. 
No… ohilaukaushan siitä tuli – luon-
nollisesti.

Tässä vaiheessa kadettiveljet otti 
huostaansa prikaatin komentajana vii-
meisiä päiviään ennen erityistehtäviin 
siirtymistä toimiva prikaatikenraali 
Timo Kivinen. Hän esitteli muuta-
min kuvin ja sanoin Karjalan prikaa-
tin nyky tilannetta, tavoitteita ja uusia 
haasteita. 

Esityksen jälkeen siirryimme Kivi-
sen johdolla Pahkajärvelle, jossa Roso-
harjun alueella seurasimme kauniissa 
kesäsäässä kolmen CV90:n tukeman 
jääkärijoukkueen puolustusammun-
taa. Jääkäripataljoonan komentajan, 
eversti luutnantti Vesa Vainion alaisuu-
dessa ammunnan suorittanut joukko sai 
toiminnan päätteeksi hyvät arvostelut 
puolustusvoimien operaatiopäälliköltä, 
kenraaliluutnantti Mika Peltoselta. Va-
ruskunnassa tutustuimme vielä panssari-
halliin ennen siirtymistä Ahvenlammen 
rantaan prikaatin komentajan saunalle.

64. Kadettikurssi ja 48. Merikadettikursssi  
Kouvolassa

Pahkajärvellä saimme seurata jääkärijoukkueen puolustusammuntaa kolmen CV90:n tukemana. Tais-
teluammunnan jälkeen oli hetki aikaa yhteiseen kurssikuvaan Rosoharjussa.

Saunomisen lomassa yritimme nar-
rata kaloja rantalaiturilta, mutta kala 
ei ollut oikein syönnillään. Sen sijaan 
saimme nautittavaksemme herkullisen 
illallisen.

Illan aikana muistimme myös tä-
mänkertaisen tapaamisemme isäntää, 
Veli-Pekka Parkattia kurssimme iki-
isännän Martti Sahrakorven johdolla. 
Kurssimme rahastonhoitajana ja sih-
teerinä aktiivisesti toimiva kadettiveli, 
komentaja Jarmo Valtimo muisti myös 
muutamia kurssilaisia taiteilija Kimmo 
Pälikön grafiikalla, jossa on kuvattuna 
Kadettikoulun päärakennus. Grafiikoi-
ta hankittiin aikoinaan kaikkia kurssin 
 kadetteja varten, tarkoituksena muis-
taa ja onnitella veljiä kurssin puolesta 
heidän 50-vuotismerkkipäivänään.

Ensi vuoden kurssitapaaminen on 
suunniteltu järjestettäväksi Helsingissä.

Kimmo Hakanen
Kadetti 6400
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Vuonna 1981 alkaneelle kadet-
tikurssille haki 262  nuorta 
miestä, joista opinnot hy-

väksyttiin aloittamaan 131 kadettia. 
Kurssilta valmistui 122 luutnanttia 
elokuussa 1984. Kuluneiden 30 vuoden 
jälkeen palveluksessa on vielä reilut 
parikymmentä upseeria. Viisi veljis-
tämme on siirtynyt ajasta ikuisuuteen.

Kurssimme on kokoontunut yleen-
sä viiden vuoden välein. Edellinen 
kokoontuminen oli pääkaupunkiseu-
dulla, ja nyt kokoontumispaikaksi oli 
valikoitunut Hamina. Tapaamiseemme 
osallistui yhteensä noin sata herraa ja 
daamia.

Nautittuamme vapaaehtoisen lou-
naan kokoonnuimme Reserviupseeri-
koulun päärakennuksen kentälle. 
Kunnioitimme sodissamme kaatunei-
den muistoa kadettivääpelimme Petri 
Melasen Kaatuneiden upseerien muis-
topatsaalle laskemalla seppeleellä. 
Tämän jälkeen siirryimme tulokah-
veille Reserviupseerikoulun Manee-
siin.  Kadettiveli Jari Kallion lausuttua 
tervehdyssanat oli vuorossa esittäyty-
miskierros. Yleisvaikutelmaksi jäi, että 
kaikki kadettiveljemme ovat säilyttä-
neet reippaat, iloiset ja persoonalliset 
luonteenpiirteensä. Seuraavaksi oli 

vuorossa allekirjoittaneen ”pakolli-
nen” esitelmä Reserviupseerikoulun 
ajankohtaisista asioista ja sen tulevas-
ta liittymisestä osaksi Maasotakoulua.

Esitelmän jälkeen ihanat daamim-
me siirtyivät ”Hurmaavaan Haminaan” 
tutustumaan roolioppaiden johdolla 
Haminan historiallisiin kohteisiin ja 
henkilöihin. Sillä aikaa me ”vanhat 
kaaderit” puolestaan pidimme kurs-
sikokouksen Jarin jäntevässä ohjauk-
sessa.

Päätimme kokoontua seuraavan 
kerran Helsingissä viiden vuoden 
päästä, lauantaina 31. elokuuta 2019. 
Kokousta lupautui valmistelemaan 
kadettiveli Ari Räsänen yhdessä Jarin 
kanssa. 

Keskustelimme kokouksessa 
Kadettikunnan internet-sivujen hyö-
dyntämisestä tiedottamisessa, mutta 
päätimme toistaiseksi käyttää tie-
dottamisessa tämän kokoontumisen 
yhteydessä syntynyttä sähköposti-
osoitteistoa.

Kokouksen puheenjohtaja palkitsi 
muistoesineellä kaksi kaaderia, Matti 
Virolaisen ja Osmo Huopaisen. Kyseiset 
herrat olivat ainoat, jotka olivat kulunei-
den viiden vuoden aikana muistaneet 
ilmoittaa osoitteenmuutoksistaan Jarille. 

Kokouksen jälkeen tutustuim-
me RUK-museoon museonjohtajan, 
 kadettiveljemme Veli-Matti Hartikai-
sen johdolla. Kiitokset Veli-Matille. 

Daamit tapasimme jälleen Hami-
nan Raatihuoneella, jossa kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja Kalervo 
Tulokas ja kaupungin lakimies Marika 
Myllykangas toivottivat meidät 
kuohuviini lasillisten kera tervetulleeksi 
Haminaan. Suuret kiitokset Haminan 
kaupungille ystävällisestä vastaanotos-
ta ja tarjoiluista.

Iltajuhlan tapahtumapaikkana oli 
Haminan varuskuntakerho, jossa nau-
timme maittavan illallispöydän anti-
mista. Ilta kului kuin siivillä jutustelun 
ja erilaisten muisteloiden kera. Tans-
silattiallakin nähtiin vilskettä, kun 
musiikista vastasi paikallinen bändi 
balladien ja rytmimusiikin kera. 

Kiitokset kadettiveli Jarille tapahtu-
man koollekutsumisesta ja näkemisiin 
viimeistään vuonna 2019!

Heikki Hokkanen
Kadetti 6821

68. Kadettikurssi 30 vuotta

Kurssitapaamisen osanottajat Kaatuneiden upseerien muistopatsaalla.
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Jääkäriliikkeen synnystä  
100 vuotta

Torstaina 20. marraskuuta 2014 jääkäriperinneyhteisö aloittaa yhteistyö-
kumppaneittensa kanssa jääkäriliikkeen satavuotisjuhlan Ostrobotnialla 

pidettävällä vastaanotolla, ja juhla jatkuu samana iltana Kaartin soittokunnan konsertilla ”Jääkärin 
tie” Finlandia-talossa.

Helmikuun lopulla tulee kuluneeksi sata vuotta sotilaskoulutuksen aloittamisesta Saksassa. Tämän 
vuoksi Hampurin pohjoispuolella Hohenlockstedtin kaupungissa kokoonnutaan viettämään 
Finnentag-tapahtumaa lauantaina 28. helmikuuta 2015.

Seuraavina vuosina satavuotistapahtumia ovat muun muassa jääkäreiden ensimmäisen taistelun 
muistaminen Smardessa nykyisessä Latviassa heinäkuussa 2016 sekä 17. marraskuuta 2017 
Hamnskärissä Loviisan edustalla sukellusvene UC 57:n retkeen liittyvä tilaisuus.

Satavuotistilaisuudet huipentuvat Vaasassa maanantaina 26. helmikuuta 2018, jolloin tulee kulu-
neeksi 100 vuotta jääkäreiden ensimmäisestä ja samalla viimeisestä yhteisestä paraatista.

Jääkärisäätiö  Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys

  

Jääkärikonsertti
Jääkäriliikkeen 100-vuotiskonsertti pidetään Finlandia-talossa torstaina 20.11.2014 alkaen 

klo 19.00 (ovet avataan klo 17.00).

Kaartin soittokuntaa johtaa musiikkimajuri Jyrki Koskinen.

Solisteina ovat mm. Angelika Klas ja Mikael Konttinen, Kaaderilaulajia johtaa Matti Orlamo.

Lippuja saa Lippupalvelun myyntipisteistä sekä puh. 0600 10 800 ja www.lippupalvelu.fi.
Lipun hinta 27 euroa sisältäen palvelumaksun ja vaatepalvelun.

Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien  
kuulumisia www.kadettikunta.fi

Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien kuulumisia on luettavissa Kadettikunnan  
verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä? 
Puolustushaara- ja joukko-osastotunnukset  

sekä joukko-osastoristit

Joukko-osastotunnus on 
joukko-osastossa palvele-
vien käyttämä merkki, jossa 

on heraldisesti yhdistettyä tietoa 
joukko-osaston sijaintipaikasta, 
aselajista ja perinteistä. Tunnuk-
set ovat metallia tai ommeltuja 
merkkejä. Varusmiesten palvelus-
asuissa tunnus kiinnitetään maas-
tokuvioisen takin vasemmassa 
hihassa olevaan aselajin väriseen 
tarrakankaaseen koulutushaara-
merkin yläpuolelle. Sotilas-
puvussa käytetään vain yhtä 
joukko-osastotunnusta. Joukko-
osastoissa esikunta, sen alaiset 
perusyksiköt ja laitokset sekä 
joukkoyksiköt käyttävät joukko-osas-
tolle vahvistettua joukko-osastotunnusta.

Itsenäisen Suomen ensimmäiset 
joukko-osastotunnukset valmistettiin 
jo vapaussodan aikana, mutta silloin 
ne eivät vielä olleet vahvistettuja merk-
kejä. Uudet joukko-osastotunnusten 
periaatteet vahvistettiin senaatin sota-
asiaintoimituskunnassa vuonna 1918. 
Ensimmäiset viralliset joukko-osasto-
tunnukset olivat asetakin olkaimiin kiin-
nitettäviä merkkejä. Merkit suunnitteli 
Akseli Gallen-Kallelan johtama sotilas-
pukukomitea. Ne olivat useimmiten me-
tallisia ja kullanvärisiä. Merkki saatettiin 
myös maalata eli painaa olkaimiin. Osa 
joukoista sai omat erilliset tunnus-
merkkinsä, mutta suurimmaksi osaksi 

 joukkojen tunnukset muodostuivat 
aselajin tunnuksesta ja siihen liitetystä 
numerosta tai kirjaimesta.

Joukko-osastoperinteitä uudistettiin 
vuonna 1957. Vielä sotien jälkeenkin 
vain muutamalla joukko-osastolla oli 
oma tunnuksensa ja muut käyttivät ase-
lajitunnusta. Muutos tapahtui 20. loka-
kuuta 1967, kun tasavallan presidentti 
vahvisti ensimmäiset uudet tunnusku-
vat, jotka olivat Sakari Salokankaan 
ja Juhani Vepsäläisen suunnittelemat. 
2000-luvulle tultaessa uusia joukko-
osastotunnuksia on suunniteltu ja vah-
vistettu tarpeen vaatiessa.

Joukko-osastoristi on virallinen, 
joukon perinteisiin liittyvä yhteen-

kuuluvuuden tunnus. Ristin 
suunnittelussa pyritään heraldi-
sesti arvokkaaseen ja perinteitä 
kunnioittavaan kokonaisuuteen. 
Ristejä on ainoastaan varusmiehiä 
kouluttavilla joukko-osastoilla. 
Se voidaan myöntää Puolustus-
voimien henkilökuntaan kuu-
luvalle tai asevelvolliselle 
erityisistä ansioista tai määräai-
kaisesta moitteettomasta palve-
luksesta joukko-osastossa. Risti 
voidaan myöntää myös muille 
joukko-osaston hyväksi erityisen 
ansiokkaasti toimineille henkilöil-
le.

Joukko-osastoristin vah-
vistaa ja sen myöntämisperusteet hy-
väksyy puolustusvoimain komentaja. 
Ristit jaetaan virallisissa tai perintei-
siin liittyvissä juhlatilaisuuksissa. Ne 
ovat numeroituja ja niiden saajista sekä 
myöntämis perusteista pidetään luette-
loa. Joukko-osastoristeistä kannetaan 
yleensä vain viimeksi myönnettyä tai 
vaihtoehtoisesti sen joukon ristiä, jonka 
järjestämässä tilaisuudessa merkkejä 
käytetään.

Joukko-osastoristien ohella voidaan 
jakaa myös joukkoyksikkö- tai perinne-
ristejä. 

Marko Palokangas
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Sissitoiminta
Marko Palokangas 
Räjähtävää tyhjyyttä.  
Sissitoiminta suomalai-
sessa sotataidossa.
Kustannusosakeyhtiö 
Suomen Mies 2014,  
sivuja 538
ISBN 978-952-9872-63-3

Marko Palokangas tuo 
väitöskirjassaan seik-
kaperäisesti esille 

koko itsenäisyytemme ajan sis-
sitoiminnan ja sen kehityksen.  
Ainakin itselleni oli yllätys, että 
jo 1920-luvun alussa nuorissa 
puolustusvoimissamme mietit-
tiin sissitoiminnan keinoja. Siksi 
hieman outoa olikin se, ettei 
sissitoiminta jatkosodan kau-
kopartiotoimintaa ja joitain on-
nistuneita selustaiskuja lukuun 
ottamatta näytellyt suurempaa 
roolia viime sodissamme. 

Sotien jälkeen tilanne muuttui ja 
sissisodan merkitys kasvoi. Harvat 
meistä ovat varmaankaan tulleet ajatel-
leeksi esimerkiksi asekätkentää osana 
suomalaista sissisotataitoa. Kylmän 
sodan hankala turvallisuuspoliittinen 
tilanteemme ja sodan armottomat 
uhkakuvat luovat Palokankaan väi-
töskirjalle sen kiinnostavan sisällön 
ja samalla huomiota herättävän otsi-
kon Räjähtävää tyhjyyttä.  Tutkimus 
ulottuu aina 1980-luvulla pidettyihin 
merkittäviin sissitoimintaharjoituksiin 
saakka, joten monella lukijalla on tut-
kimuksen aihepiiristä myös henkilö-
kohtaisia muistikuvia. 

Palokangas on kiinnostavasti si-
joittanut sissitoiminnan kehittämisen 
sotilas- ja turvallisuuspoliittiseen 
viitekehykseen. Se lisää tutkimuksen 
mielenkiintoa ja osoittaa mainiosti sen, 
että toimintatapamme ovat pitkän kehi-
tyksen tulosta, harvoin sattumaa.

Räjähtävää tyhjyyttä -termi on 
muotoiltu myöhemmin kenraaliluut-
nantiksi ylenneen ja Rajavartiolai-
tosta komentaneen Veikko Koppisen 
1950-luvulla kirjoittaman käsikirjoi-
tuksen otsikosta. Palokangas löysi 
käsikirjoituksen sattumalta vuonna 

2003 Maanpuolustuskorkeakoulun 
kirjastosta. 

Sodan kokenut ja monipuolisissa 
tehtävissä kokemusta saanut upseeri 
ja erämies Koppinen oli itsenäinen 
ajattelija ja sissitoiminnan teorian ja 
käytäntöjen intohimoinen kehittäjä. 
Sotia edeltävän ajan ajatukset, sotien 
kokemukset sekä Koppisen ideat ja 
sotien jälkeinen työ jalostuivat monien 
upseerien edelleen työstäminä oma-
peräiseksi suomalaiseksi taktiikaksi. 
Sissitoiminnasta tuli 1960-luvulla 
kehitetyn alueellisen puolustusjärjes-
telmämme ”neljäs taistelutapa”, jossa 
paikallispuolustuksella oli merkittävä 
rooli.

Sissitoiminta herättää meissä 
 upseereissa paljon intohimoja. 
 Jokaisella on siitä henkilökohtaisia 
kokemuksia ja mielipiteitä. Kadettei-
na harjoittelimme toimimista sisseinä 
ja vastasisseinä. Muistot kovista sissi-
harjoituksista Lapin kairoilla ja Kai-
nuun erämaissa elävät mielissämme 
kirkkaina nuoruuden muistoina. Tuol-
loin ei tullut mieleen, että kyseessä oli 
ehkä tehokkain keinomme kohottaa 
itsenäisen puolustuksemme uskotta-
vuutta kylmän sodan aikana. Näitä 
kadettina hankittuja taitoja tarvittiin 
ainakin maavoimissa myös Kadetti-

koulun jälkeen, koska kaikkien 
joukkojemme doktriiniin kuului 
tarvittaessa vihollisen selustaan 
jättäytyminen ja sissitoiminnan 
aloittaminen.

Marko Palokangas  on 
tehnyt tutkimuksessaan perus-
teellista työtä. Hän keksi tut-
kimuksensa aiheen Koppisen 
erikoisesta käsikirjoituksesta, 
työsti aihetta Maanpuolustus-
korkeakoulun opinnäytetöissä 
ja jalosti tutkimuksen väitös-
kirjaksi  Sotahistorian laitoksen 
tohtorikoulutusohjelmassa. Väi-
töstutkimus julkaistiin sellaise-
naan myös suurelle yleisölle 
tarkoitettuna kirjana. Siihen 
tutustuminen vaatii lukijaltaan 
paljon, sillä lähdeluetteloineen 
kirja on yli viisisataasivuinen ja 
sen yli tuhat viitettä ovat sivujen 
alareunassa. Ei siis mitenkään 
kevyttä iltalukemista, mutta 

sitäkin mielekkäämpää lukemista ai-
nakin kaikille maavoimien sotilaille. 
Näin erityisesti nyt, kun Maavoimissa 
on aloitettu uuden, sissitoiminnasta 
vahvasti virikkeitä saaneen taistelutapa 
2015:n koulutus. 

Tutkimus ei ole pelkästään sissitoi-
minnan historia, vaan se antaa myös 
mainion kuvan Puolustusvoimien sota-
taidon kehityksestä koko itsenäisyy-
temme aikana ja korostaa yksittäisten 
upseerien merkitystä kokonaisuuden 
osana. Sissitoiminnan kehittäjät olivat 
järjestään aktiivisia, omilla aivoillaan 
ajattelevia, kokeneita upseereja. Vaikka 
he olivat usein erämiehiä, eivät heidän 
toimintansa lähtökohtina olleet pelkät 
erämiestaidot tai halu liikkua luon-
nossa, vaan huoli isänmaan turvalli-
suudesta ja tahto kehittää uskottavaa 
puolustustamme. Siinä he loppujen 
lopuksi onnistuivatkin hyvin jättäen 
samalla velvoittavan perinnön, joka 
nyt on saanut ansaitsemansa taltioinnin. 

Jukka Pennanen
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Jarmo Nieminen
Aarresaaret – Helsingin 
saariston uskomaton 
luonto
Gummerus 2014,  
sivuja 167
ISBN 978-951-20-9704-3

Everstiluutnantti evp Jarmo 
Niemisen kamerassa ja 
kynässä näyttää riittä-

vän virtaa yhä uusien ja uusien 
hienojen teosten tuottamiseen. 
Hänen viimeisin kirjansa Aarresaaret – 
Helsingin saariston uskomaton luonto 
ei varmaankaan jätä ketään luonnon 
ystävää kylmäksi. Teoksen otsikon 
ensimmäinen sana sopii mitä parhai-
ten kuvaamaan myös kirjan sisältöä. 
Nykylukijoiden lisäksi Niemisen teos 
tulee olemaan aarre myös jälkipolvil-
lemme, varsinkin jos emme ymmärrä 
tai osaa säilyttää saarten luontoa heidän 
perinnökseen elävänä ja alkuperäisessä 
olomuodossaan.

Nieminen vie lukijansa luontoret-
kille Helsingin edustan saaristoon, jota 
tavallisimmin tulee katseltua vain mat-
kustajalaivan ikkunoista. Santahami-
nan ja sen lähisaarten lisäksi Nieminen 
ulottaa retkensä aina Katajaluodolle ja 
Rysäkarille saakka. Matkaa tehdään 
kaikkina vuoden aikoina, maan, jään ja 
veden pinnalla sekä muutaman kerran 
myös niiden ylä- ja alapuolella. 

Luonto – ja erityisesti meri – ei pel-
kästään ole ystävä, vaan halutessaan 
se osoittaa raivoaan myös kokeneel-
le luonnossa kulkijalle. Polttoaineen 
syöttöhäiriö pysäyttää Niemisen 
 perämoottorin tuuliselle ulapalle, ja 
illan leppoisa kuutamokuvauskeikka 
muuttuu hetkessä todelliseksi hengen-
vaaraksi. Murskautumiselta Jänissaa-
ren kivikoihin eivät pelasta kuvaajan 
iPadit, kännykät eivätkä muut nykyajan 
hilavitkuttimet, vaan Tammion ulko-
luodon kalastajalta aikoinaan opitut 
merenkulkutaidot. Varppausankkurin 
avulla Nieminen keinottelee veneensä 
tyveneen, korjaa vian ja ”auvoisan tun-
teen vallitessa prutkuttelee kuutamossa 
takaisin Hevossalmeen”.  

Niemisen kirjaan voi tutustua mo-
nella tavalla. Kiireinen lukija voi kat-
sella pelkästään kuvia, joita kirjassa on 
lähes parisataa. Koska en itse ymmärrä 
valokuvauksen hienouksia, en lähde 
arvioimaan kuvien tasoa muuten kuin 
toteamalla lyhyesti, että ne ovat upeita. 
Voi vain kuvitella, miten paljon valmis-
teluja, aikaa, kärsivällisyyttä ja teknistä 
osaamista kuvien muistikortille van-
gitseminen on kuvaajaltaan vaatinut. 

Intohimoisen työn lopputuloksena 
nähdään  taideteoksia, joista katselija 
voi melkein haistaa kukkien tuoksun, 
maistaa merisuolan ja kuulla palokär-
jen soidinhuudon kiirivän kuulaassa 
kevätaamussa. Valon ja varjon leikitte-
ly saa Vallisaaren luolat ja Aleksanterin 
patterin kasematit heräämään vuosi-
kymmenten ikiunestaan. Täsmälleen 
oikean kuvaushetken tavoittaminen on 
joskus ollut suorastaan sekuntipeliä. 
Esimerkiksi poikkeuksellisen kauniin 
auringonlaskun kuvaaminen Santa-
haminan vesitornista ei antanut aikaa 
edes vaatteiden vaihdolle: auringon 
viimeisten säteiden kultaamat ikihon-
gat tallentuivat kameraan edellisen 
palvelustehtävän jäljiltä yllä olevassa 
paraatipuvussa, ansiomerkit kilisten. 

Kuvien lisäksi Niemisen kirjassa 
on myös tarinoita. Valokuvien esittä-
mien kasvien, eläinten ja maisemien 
lisäksi kerrotaan myös yleisemmin 

Helsingin edustan saarten ja 
merialueen elämästä eri vuo-
denaikoina. Sotahistoriallisten 
dokumenttienkin kirjoittajana 
meritoitunut Nieminen osoittaa 
hallitsevansa myös luontoker-
ronnan tyylilajin. Kertomukset 
kuvausmatkoista ja yksittäisten 
valokuvien kuvaushetkistä ovat 
paikka paikoin jännittävämpiä 
kuin mitkään seikkailukertomuk-
set. Kuvaus nälkäisen merikot-
kan hyökkäyksestä merihanhen 
kimppuun ei jätä lukijalle mitään 
arvailujen varaan. 

Kolmekymmentä vuotta sitten 
Kadettikoulussa harjoitellut yksittäi-
sen sotilaan etenemistavat ovat käyt-
tökelpoisia myös kuvaustilanteissa. 
Toisinaan kuvaaja onnistuu ja kamera 
rapsahtaa, toisinaan taas kuvauskohde 
on ovelampi ja katoaa salaman nopeasti 
kameran tavoittamattomiin. Tarinoita 
lukiessa mieleen tulevat väkisinkin 
toisaalla tässä lehdessä esitellyn Ilkka 
Ilmolan eräkirjan kertomukset. Ilmo-
lan tavoin Nieminenkin on ”metsäs-
täjä”, mutta kiväärin sijasta hän tähtää 
eläimiä pitkäputkisella järjestelmä-
kamerallaan. Luonnon monimuotoi-
suus antanee elintilaa kummallekin. 

Toistaiseksi sekä ihminen että 
luonto ovat eläneet syvässä sopu-
soinnussa Helsingin edustan saarilla. 
Sotilastoiminta ammuntoineen ja har-
joituksineen ei suinkaan ole tuhonnut 
luontoa, vaan päinvastoin se on edistä-
nyt monien uhanalaistenkin lajien säi-
lymistä. Sotilaskäytöstä vapautuneiden 
saarten tulevaisuus herättää edelleenkin 
paljon pohdittavaa. Säilyvätkö luonto-
aarteet, jos saaret avautuvat nykyistä 
kuluttavampaan turistikäyttöön? Toi-
saalta, mikä se sellainen aarre on, jota 
kukaan ei voi ihastella?

Hannu Liimatta

Kirja saariston aarteista

Mirion Technologies (RADOS) Oy

www.mirion.com
www.mirion-hp.com
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Ilkka Ilmola
Moskun mailla
Otava 2014, sivuja 192
ISBN 978-951-1-27880-1

Kenraaliluutnantti Ilkka 
Ilmola kuuluu siihen 
harvalukuisten upsee-

rien joukkoon, joilla kynä pysyy 
kädessä vielä reserviin siirty-
misen jälkeenkin. Kaksi vuotta 
sitten julkaistu kirja Kenraali 
kairassa on saanut jatkokseen 
toisen samanhenkisen teoksen, 
jonka nimi on Moskun mailla. 
Nimi johdattelee lukijan itse-
näisyytemme alkuvuosikym-
meniin, jolloin kenraali Kurt 
Martti  Wallenius liikkui erä- ja 
kalastusretkillään muun muassa 
Luton ja Saariselän erämaissa 
ystävänsä poromies Moskun 
kanssa.  

Ilmola jatkaa eränkäyntiä 
intohimoisesti harrastaneiden ja 
kokemuksiaan myös jälkipolville 
tallentaneiden kenraalien pitkää 
perinnettä. Kurt Martti Walleniuksen 
lisäksi heistä voidaan mainita muun 
muassa Väinö Vainio, Erkki Raappa-
na, Olli Korhonen ja Gustav Hägglund. 
Mainittakoon, että K. M. Walleniuksen 
vuonna 1952 kirjoittama teos Miesten 
meri on käännetty kymmenelle kielelle 
ja sen viimeisin näköispainos on jul-
kaistu Suomessa vuonna 2009.

Edeltäjänsä tavoin myös Ilmolan 
uusin kirja koostuu paristakymmenestä 
erätarinasta, joissa kirjoittaja samoilee 
enimmäkseen Pohjois-Suomen riista- ja 
kalamailla. Lapin erämaassa on tilaa 
liikkua ja metsästää toisin kuin rinta-
mailla ja asutuksen piirissä.  ”Lapissa 
tai Karjalan korvissa ei juuri törmää 
turisteihin eikä luontoaktivisteihin. 
Ainoat vastaantulijat Saariselän etelä-
puolen erämaissa ovat eränkävijöitä, 
poromiehiä tai mongolialaisia marjan-
poimijoita”, veistelee Ilmola.

Asiaa harrastamattomana minun on 
joskus ollut vähän vaikea ymmärtää 
metsästyksen perimmäistä viehätystä. 
Mikä on se voima, joka vetää jo vart-
tuneempaankin ikään ehtineitä kadetti-
veljiäni värjöttelemään tuntikausia 

pyssy kourassaan märässä syksyisessä 
metsässä tai talven pakkasissa? Yöpy-
mään tulilla tai kamiinan epätasaisessa 
lämmössä, lounastamaan epämääräisiä 
eväitä ja konttaamaan etumus märkä-
nä mättäikössä? Luulisi, että varsin-
kin Maavoimien upseeristo on saanut 
nauttia näistä herkuista riittävästi jo 
ihan viran puolesta, nuoren kouluttajan 
työsuhde-etuina. 

Ilmolan kirjasta voi päätellä voimia 
olevan ainakin kaksi. Ensimmäinen 
niistä on rakkaus luontoon ja luonnon-
mukaiseen elämään. Metsästysretki erä-
maahan tyydyttää ihmisen perimässään 
saamaa kaipuuta johonkin, jota aistit 
tukahduttava nykyajan virtuaalimaa-
ilma ei kykene tyydyttämään. Toinen 
voima lienee saalistamisen aiheuttama 
viehätys. Kun tuntikausien odottelun ja 
lopulta onnistuneen laukauksen jälkeen 
riistalintu putoaa oksalta tai hirvisonni 
vaipuu polvilleen, muuttuvat velatkin 
saataviksi ja märät sukat ja kostuneet 
alusvaatteet unohtuvat saman tien. Met-
sästäjät usein vähättelevät saaliin mer-
kitystä metsästyksessä. Leikillisesti voi 
todeta tämän käyvän ilmi myös Ilmolan 
tekstistä: tärkeintä ei ole saalis vaan se, 

että retken päättyessä saalista on 
enemmän kuin muilla metsäs-
tyskavereilla! 

Ilmola käyttää metsästys-
kavereistaan pelkkiä etu- tai 
lempinimiä. Pientä ”metsästyk-
sen” kaltaista jännitystä lukijal-
le tuottaakin arvailu siitä, keitä 
esimerkiksi ovat Tykki-Jussi, 
Ruona-Lasse, Matti, Markku, 
Timppa tai Hauta-Jussi. Ilmo-
lan tarkkasilmäisen luonteen-
kuvauksen perusteella heidät 
on kuitenkin helppo sijoittaa 
takavuosien sotilasyhteisön 
henkilögalleriaan. Kunnon met-
sästyskaverit kestänevät myös 
pienen piikittelyn, jonka Ilmola 
naamioi täydelliseen viattomuu-
teen: ”’Tuota lammen ja tien 
välistä kannasta sinun on syytä 
vahtia...’, neuvoi Jussi asiantun-
tevasti. Hän oli omistanut met-
sästyskortin pian pari vuotta, 
joten Jussi tiesi, mistä puhui.” 

Kirjan viimeinen luku on 
omistettu Samille, hyvälle ys-

tävälle ja metsästyskaverille, jonka 
jäähyväisviesti saavuttaa kirjoittajan 
matkalla pohjoisiin erämaihin.

Ilmola kirjoittaa sujuvasti ja jok-
seenkin virheettömästi, ja hänen 
 teoksiaan voi mainiosti suositella myös 
metsästystä tai kalastusta harrastamatto-
mille lukijoille. Erityisen hyvin Ilmola 
onnistuu kuvaillessaan Pohjoisen erä-
maan herkkää tunnelmaa väreineen, 
hajuineen ja joskus jopa makuineen. 
Metsästystilanteet on kuvattu elävästi 
ja jännittävästi. Ne saavat myös lukijan 
sykkeen kohoamaan, aivan kuin tämä 
itse olisi tavoittelemassa riistalintua 
tähtäimeensä.

Kaikkien historian ystävien puo-
lesta toivon, että kenraaliluutnant-
ti Ilmola taitavana kynänkäyttäjänä 
 dokumentoisi myös pitkän ja merkit-
tävän sotilasuransa vaiheet jälkipolvien 
tutustuttavaksi. Kylmän sodan ajan ken-
raalin virkatehtävätkin lienevät nimit-
täin ainakin ajoittain olleet melkoisen 
jännittäviä.

Hannu Liimatta

Walleniuksen ja Raappanan metsästyssaappaissa



kirja-arvio

62Kylkirauta 3/2014

Brittitiedustelu Suomessa
Juho Kotakallio
Hänen majesteettinsa 
agentit – Brittitiedustelu 
Suomessa 1918–1941 
Atena 2014, sivuja 297
ISBN 978-952-300-025-4

Juho Kotakallio väitteli 
toukokuussa Helsingin yli-
opiston humanistisessa tie-

dekunnassa tohtoriksi aiheenaan 
Kaikkialla läsnä oleva Lontoon 
Secret Service – Secret Intelli-
gence Service ja Suomi 1918–
1941. Väitöskirjaan pohjautuva 
suurelle yleisölle suunnattu kirja, 
Hänen majesteettinsa agen-
tit – Brittitiedustelu Suomessa 
1918–1941,  ilmestyi samoihin 
aikoihin. Kotakallion tutkimus 
tuo uutta tietoa vähälle huomiol-
le jääneestä brittitiedustelusta 
lokakuun vallankumouksesta 
jatkosodan alkuun asti. Aihe on 
tutkijan mukaan ollut hajanaisten 
tietojen etsintää ja yhdistelemistä 
kokonaiskuvan muodostamiseksi.

Suomi idän ja lännen rajalla on 
aina ollut vilkas tiedustelutoimin-
nan keskus. Britannian vuonna 1909 
 perustettu Secret Intelligence Service 
(SIS) levitti lonkeronsa Suomeen heti 
itsenäisyyden alussa. Sinänsä SIS:n 
mielenkiinto ei kohdistunut niinkään 
Suomeen, vaan aluksi Suomessa toi-
miviin saksalaisiin ja myöhemmin 
rajanaapuri Neuvostoliittoon. Loka-
kuun vallankumous esti käytännössä 
brittitiedustelun pysyväisluonteisen 
toiminnan Pietarissa, ja niinpä se siir-
tyikin toimimaan Suomen maaperälle. 

Aluksi Saksan kanssa läheisessä 
kanssakäymisessä olleessa Suomes-
sa suhtauduttiin britteihin nuivasti. 
Suhteet paranivat hiljalleen maail-
mansodan päätyttyä ja brittien kotiut-
taessa suomalaisista punaisista kootun 
Muurmannin legioonan. Suomen viran-
omaiset katsoivat brittien itärajan yli 
tapahtuvaa kulkua läpi sormien, sillä 
olivathan kommunismin vastaiset 
intressit yhteisiä. Suomalaiset jopa 
sallivat brittiläisen Kronstadtin lai-
vastotukikohtaa vastaan toimineen 

torpedo veneosaston tukeutua Koivis-
tolle vuonna 1919.

Kirjassa esitellään tunnettuja tai 
Suomen vastavakoilulle paljastuneita 
brittiagentteja. Lista ei ole suinkaan 
täydellinen, koska MI6:n arkistot 
pysyvät vielä toistaiseksi tutkijoilta 
kiinni. Brittiagentit liikkuivat Suomes-
sa peite tehtävien turvin liikemiehinä, 
toimittajina, diplomaatteina tai upsee-
reina. Heidän joukossaan oli monia 
värikkäitä persoonallisuuksia, kuten 
tiedustelu kirjallisuudessa legendoiksi 
muodostuneet Sir Paul Dukes (ainoa 
tiedusteluansioistaan aateloitu) ja 
James Bondin esikuvaksikin mainittu 
Sidney Reilly.

Maailmansotien välillä brittitiedus-
telun ja Suomen viranomaisten suhteita 
voidaan luonnehtia varsin läheisiksi. 
Sidney Reillyn on kerrottu avustaneen 
nuorta tasavaltaa etsivän keskuspoliisin 
organisoinnissa. Tiedustelutietoja vaih-
dettiin hyvässä yhteisymmärryksessä 
etsivän keskuspoliisin ja yleisesikun-
nan tiedustelun kanssa. Talvisodan 
sytyttyä moni tunnetuista brittitie-
dustelijoista teki voitavansa Suomen 
avustamiseksi, mutta jo reilua vuotta 

myöhemmin britit olivat aiem-
min vastustamansa Neuvostolii-
ton liittolaisia. Britit katkaisivat 
diplomaattisuhteet Suomeen 
heinäkuussa ja julistivat sodan 
joulukuussa 1941. Tämä on 
myös Kotakallion kirjan ajalli-
nen päätöspiste. Lisätutkimusta 
jäävät odottamaan kylmän sodan 
vuosikymmenet.

Kiusallisena piirteenä kir-
jassa nousee esiin suomalaisten 
sinisilmäisyys ja hyväuskoisuus 
brittien suhteen. Salassa pidet-
täviä tietoja vuodettiin valtion 
ylintä johtoa myöten. Niitä 
jaettiin kyselijöille virastoista. 
Suomessa asuvien brittien laajat 
tuttavapiirit osallistuivat tiedon 
keräämiseen tai myivät tietoja. 
Erityisesti Suomeen lokakuun 
vallankumouksen jälkeen pesiy-
tyneet venäläisemigrantit tekivät 
tiedustelutiedoista kauppatava-
raa. Monelle suomalaisissa seu-
rapiireissä liikkuneille tietojen 
hankinta briteille oli jännittävä 

ja harmittomalta tuntuva seikkailu. 
Ehkä juuri nämä amatööritiedustelijat 
– hyväntahtoiset hölmöt – ovat aikoi-
naan paljastuneet helpoiten etsivälle 
keskuspoliisille.

On hauska huomata, kuinka luetut 
kirjat lopulta linkittyvät toisiinsa. 
Kotakallion kirja antoi laajemman 
viitekehyksen Paul Dukesin Punai-
sen hämärän maalle (1924), Harry 
Fergusonin Operaatio Kronstadtille, 
Ali Alavan GPU:n salaiselle liigalle 
ja Justin Brooken Talvisodan kanaria-
linnuille (1984). 

Hänen majesteettinsa agentit on 
kieltämättä mielenkiintoinen mutta 
myös raskaslukuinen teos, joka vaatii 
lukijaltaan aitoa mielenkiintoa tiedus-
telumaailman asioihin.

Ville Vänskä
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Gustav Hägglund
Rauhan utopia
Docendo 2014, sivuja 182
ISBN 978-952-291-078-3

Puolustusvoimain entinen 
komentaja ja EU:n ensim-
mäinen sotilaskomitean 

puheenjohtaja Gustav Hägglund 
sen kuin parantaa julkaisutah-
tiaan. Tällä kertaa on vuorossa 
– kirjoittajan sanoja lainaten – 
kirja, joka ei ole tutkimus, vaan 
selkokielinen arvio maailmasta 
kokeneen sotilaan näkökulmasta. 

Gustav Hägglund ei ole 
tottunut aiemminkaan silitte-
lemään sanojaan, eikä hän tee 
sitä nytkään. Hänen puheensa 
on suoraa, eikä hän luonneh-
dinnassaan pahemmin säästele 
kohdettaan, oli se sitten uskon-
nollinen tai valtioyhteisö. Kirjan 
rakenne on toimiva: siinä seli-
tetään selkeästi, miksi Yhdys-
vallat potee interventiokrapulaa 
ja miksi Venäjä nyt toimii siten 
kuin toimii. Suhtautumisessa Venäjään 
kirjoittaja esittää toisaalta myös muu-
tamia tarkkanäköiseen kulttuurierojen 
havainnointiin perustuvia suosituksia. 
Taloudellisista ja sotilaallisista voi-
masuhteista siirrytään sujuvasti sodan 
muuttuneeseen luonteeseen kyberulot-
tuvuutta unohtamatta.

Seuraavaksi kirjoittaja käsittelee 
YK:n rauhanturvatoiminnan ja Naton 
kriisinhallinnan toiveikkaan alun ja 
sen jälkeisen vähittäisen ajautumisen 
umpikujaan. Alaluku ”Demokratian 
vienti” olisi luetettava jokaisella, jolla 
on suuria odotuksia demokratian, tasa-
arvon ja ihmisoikeuksien kunnioitta-
misen hyvää tekevästä vaikutuksesta 
maaperään, johon mainitut määreet 
eivät missään nimessä istu. Hägg-
lundilla on omakohtaista kokemusta 
Naton ja EU:n mahdollisesta yhteis-
työstä tai puolustusyhteistyöstä yleen-
sä, siinä määrin illuusiottomia ovat 
hänen johtopäätöksensä. Hän toistaa 
kirjassaan myös näkemyksensä, jonka 
mukaisesti EU Naton toisena itsenäi-
senä pilarina Yhdysvaltain ohella jär-
keistäisi organisointia.

Eniten julkisuutta kerännyt osa kir-
jasta käsittelee häiriötekijöitä. Arabien 
ja juutalaisten taistelu Palestiinasta on 
kirvoittanut kirjoittajalta arvioita isla-
min ja juutalaisuuden perustavanlaatui-
sista kulttuurieroista, mikä näkyy muun 
muassa saatujen Nobelin palkintojen 
määrässä. Nämä luonnehdinnat taisivat 
olla hallitsevaa otsikkotavaraa kirjan 
julkistamistilaisuuden jälkeen. Tämä 
ei ole ihme, sillä siinä määrin raflaavia 
ne ovatkin. 

Kirjan pääpohdinnat liittyvät maa-
ilmanmenon kehityksen arviointiin 
sekä Suomen vaihtoehtoihin muuttu-
vassa toimintaympäristössä. Hägglund 
 siteeraa Max Jakobsonia todetessaan, 
että viittä vuotta pidempiä ennusteita 
ei kannata tehdä. Maailmassa on aina 
tapahtunut – yllätys, yllätys – sellais-
ta, jota ei voitu ajatella tapahtuvan  
”…jotain sellaista yllättävää tapahtuu, 
mikä sotkee nykyiset tilannearviot”. 
Hägglund esittää vaihtoehtoisia maa-
ilmantapahtumaodotuksia luettelossa, 
joka ei varmaankaan ole tyhjentävä.

Suomen vaihtoehtoja kartoittaes-
saan kirjoittaja ”kiihdyttää hitaasti” 
historiamme kautta, ja hän muistaa 

vielä kerran muistuttaa Venäjän 
ja Suomen yhteiskunnallisten ja 
kulttuuristen erojen historialli-
sesta perimästä. 

Varsinaiseen vauhtiin teks-
tissä päästään, kun punnintaan 
asevelvollisuuden ja palkka- 
armeijan vaihtoehtoja. Niiden 
suhteen ei Hägglund ole ennen-
kään peitellyt mielipidettään, 
ja nytkin vastaus on yksiselit-
teisesti asevelvollisuus. Sitä 
perustellaan puhtaan sotilas-
voiman, yhteiskunnallisen vai-
kuttavuuden ja jopa tasa-arvon 
kautta. Saattaa olla, että jotkut 
naispuoliset  lukijat eivät täysin 
yhdy Hägglundin esittämään 
asevelvollisuuden merkitykseen 
lasten synnytyksen ja hoidosta 
koituvan rasituksen tasaajana.

Mahdollista Natoon liitty-
mistä Hägglund luotaa samalla 
tavalla kuin hän on jo aiemmis-
sakin kannanotoissaan tehnyt. 
Todellisen tärkeänä syynä Nato-
jäsenyydestä pidättäytymiseen 
hän pitää liittymisen vaikutusta 

maanpuolustustahtoon sekä liittymistä 
luonnonlain lailla seuraavaan maan-
puolustuksen alasajoon. Viimeksi mai-
nitusta saatetaan perustellustikin olla 
monta mieltä.

Gustav Hägglundin kirja pitää sen, 
minkä lupaa: se selvittää helppotajui-
sesti ja selkeästi, mistä sotilaspolitii-
kassa on kyse, miten ”maa makaa” ja 
mitkä ovat Suomen vaihtoehdot. Kirja 
tarjoaa hyvän tietopaketin myös sellai-
selle, joka ei sen varsinaista aihepiiriä 
omaksi tunnekaan. Suosittelen kirjaa 
kernaasti myös eräille suomalaisen 
politiikan näkyville figuureille – ihan 
vain opiksi.

Pekka Holopainen

Suoraan sanottuna sotilaspolitiikasta
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Kirjalöytöjä hyllystäni
Niilo Sigell (Hersalo)
Jalkaväen taistelutaito
Suojeluskuntain kustannus 
O.Y. 1927, sivuja 112

Vuonna 1921 suojelus-
kuntien ja armeijan 
 välisiä suhteita poh-

timaan asetettu komitea totesi 
raportissaan, että tukeakseen 
armeijaa tulisi suojeluskuntajär-
jestön antaman koulutuksen olla 
yhdenmukaista armeijan sotilas-
koulutuksen kanssa ja perustua 
armeijan ohjesääntöihin. Käytän-
nössä tämä oli kuitenkin vaikeaa, 
sillä juuri itsenäistyneen Suomen 
armeijalla ei vielä juurikaan ollut 
omia ohjesääntöjä.

Puutteen korjaamiseksi suo-
jeluskuntajärjestössä aloitettiin 
oman kirjallisuuden julkaise-
minen, jota tosin tehtiin ainakin 
osittain yhteistyössä armeijan 
kanssa. Monissa merkittävissä 
tehtävissä suojeluskuntajär-
jestössä toiminut Niilo Sigell 
(vuodesta 1935 alkaen Hersalo) kir-
joitti vuosina 1919–1929 useita käy-
tännönläheisiä suojeluskuntakirjoja, 
joista tässä käsiteltävän teoksen lisäksi 
voidaan mainita muun muassa kirjat 
Suojeluskuntain käsikirja I sekä Suoje-
luskuntamiehen oppi- ja käsikirja I–II. 

Jalkaväen taistelutaito -kirjan 
syntyhistoria on mielenkiintoinen, 
sillä siitä piti alun perin tulla armeijan 
taisteluohjesääntö. Työ tilattiin Suoje-
luskuntain päällystökoulun johtajana 
tuolloin toimineelta Niilo Sigelliltä. 
Hän jätti marraskuussa 1926 osittain 
keskeneräisen käsikirjoituksensa yleis-
esikunnalle, joka puolestaan pyysi siitä 
lausunnot jalkaväen tarkastajalta, sota-
kouluilta sekä divisioonien esikunnilta.

Lausunnon antajat löysivät Sigellin 
keskeneräisen luonnoksen yksityiskoh-
dista korjattavaa, mutta kokonaisuu-
tena sitä pidettiin käyttökelpoisena 
ja armeijalle hyvinkin tarpeellisena. 
 Sigellin käyttämiä lainauksia saksalai-
sista ohjesäännöistä pidettiin kuitenkin 
liian läpinäkyvinä ja osin suomalaisiin 
olosuhteisiin sopeuttamattomina. Alle 
kymmenvuotiaalla Suomen armeijal-

lahan ei tuolloin ollut ”omia” taktisia 
toimintatapoja, vaan opit oli ammen-
nettava ulkomailta. Saksassa vuosina 
1923–1925 yleisesikuntaupseerikurssin 
käyneen Sigellin näkökulmasta yhtenä 
luonnollisena esikuvana oli saksalainen 
taktiikka. 

Sigell viimeisteli ohjesääntöluon-
noksensa ja lähetti sen syyskuussa 
1927 koulutusosastolle ”katsottavak-
si, mitä yleisesikunta voi sillä tehdä”. 
Samaan aikaan yleisesikunnassa oli jo 
kuitenkin asetettu toimikunta laatimaan 
armeijan Kenttäohjesääntöä, joten 
Suojelukuntajärjestö julkaisi Sigellin 
käsikirjoituksen omana jalkaväkitaiste-
lua käsittelevänä ohjekirjanaan. Myö-
hemmin Sigell vielä täydensi teostaan 
kahdella jatko-osalla.

Ensimmäinen maailmansota oli 
merkinnyt konetuliaseiden, panssa-
rivaunujen, tykistötulen, lentokonei-
den ja taistelukaasujen esiinmarssia 
taistelukentälle. Jalkaväki oli kuiten-
kin säilyttänyt asemansa armeijoiden 
moni puolisimpana ja suurilukuisim-
pana pääaselajina. Taisteluvälineet 
eivät yksin taanneet voittoa, vaan 
viime kädessä taistelun ratkaisi jalka-

väki, joka kykeni liikkumaan 
ja taistelemaan vaikeissakin 
maastoissa sekä eri vuoden ja 
vuorokauden aikoina. Jalkaväki 
ei voinut taistella yksin, vaan se 
tarvitsi tuekseen yhteistoimintaa 
muiden aselajien kanssa.

Länsirintaman asemasodan 
suunnattomat tappiot olivat 
osoittaneet, että tulelta voitiin 
suojautua vain liikkeellä. Voitto 
taistelussa oli mahdollista saa-
vuttaa ainoastaan hyökkäystais-
telulla. Puolustus tuli kyseeseen 
vain silloin, kun vihollinen oli 
suuresti ylivoimainen tai kun 
keskeinen maastonkohta oli 
välttämättä pidettävä omien 
joukkojen hallussa. Jos taiste-
lussa tahdottiin ratkaisun sijasta 
voittaa aikaa, johtaa vihollista 
harhaan tai sitoa sen voimia, oli 
turvauduttava viivytystaisteluun. 
Jokaisen taktisen toimenpiteen 
tuli pyrkiä yllätyksen aikaansaa-
miseen. Sillä hankittiin edulli-
sia taistelutilanteita, tasoitettiin 

omaa lukumääräistä heikommuutta 
ja pakotettiin vihollinen ryhtymään 
taisteluun olosuhteissa, jotka vaikeut-
tivat sen taisteluvoiman tarkoituksen-
mukaista käyttöä.

Niilo Sigellin Jalkaväen taistelu-
taito ja koko hänen mittava kirjallinen 
tuotantonsa olivat merkittävä osa 1920-
luvun jalkaväkitaktiikan kehittämistä. 
Huomattavaa osaa niihin kirjoitetuis-
ta taktisista opetuksista voidaan pitää 
 pätevinä vielä tänään, yhdeksänkym-
mentä vuotta myöhemmin. 

Väheksyä ei voi myöskään Sigellin 
teesejä maanpuolustustahdon merki-
tyksestä taistelussa: ”Joukko, jota tämä 
tahto syvällisesti johtaa ja joka samalla 
on vankan kurin terästämä, voi odottaa 
menestystä sellaisenkin vihollisen suh-
teen, joka muuten on aseistukseltaan ja 
lukumäärältään ylivoimainen.” 

Hannu Liimatta
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Maanpuolustuskurssiyhdistys  
– kurssin käyneiden verkosto

Maanpuolustuskurssiyhdistys ry 
on toiminut valtakunnallisen 
maanpuolustuskurssin suorit-

taneiden yhdistyksenä aina kurssitoimin-
nan käynnistämisen alkuhetkistä saakka. 
Se perustettiin tukemaan kursseilla 
luotujen verkostojen ylläpitämistä ja 
antamaan mahdollisuus saada lisätietoa 
totaalisesta maanpuolustuksesta, joksi 
eri alojen varautumista poikkeusoloihin 
tuolloin kutsuttiin. 

Tarkoituksena 
turvallisuuspoliittisen 
tietouden lisääminen

Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tar-
koituksena on turvallisuuspoliittisen 
tietouden syventäminen ja kehittäminen 
sekä yhteistoiminnan aikaansaaminen ja 
edistäminen kokonaisturvallisuuden eri 
aloja edustavien jäsenten kesken.

Yhdistykseen voi liittyä henki-
löjäseneksi jokainen valtakunnallisen 
maanpuolustuskurssin suorittanut. Yh-
distyksellä on tällä hetkellä noin 5 300 
henkilöjäsentä. Yhteisöjäseneksi voivat 
liittyä alueellisen maanpuolustuskurssin 
suorittaneiden henkilöiden perustamat 
alueelliset rekisteröidyt yhdistykset.

Metsä Groupin pääjohtaja, vuorineu-
vos Kari Jordan on toiminut Maanpuo-
lustuskurssiyhdistyksen puheenjohtajana 
vuodesta 2011 alkaen. Hänen edeltäjänsä 
oli korkeimman hallinto-oikeuden pre-
sidentti Pekka Hallberg. Yhdistyksen 
sihteerinä toimii valtakunnallisten maan-
puolustuskurssien johtaja.

Esitelmätilaisuudet ja 
Maanpuolustus-lehti

Yhdistyksen näkyvimpänä toiminta-
muotona ovat esitelmätilaisuudet ja se-
minaarit. Tilaisuuksista on muodostunut 
korkeatasoisia turvallisuuspoliittisen 
keskustelun foorumeita. Poimintoina 
viime aikojen puhujista voidaan maini-
ta Suomen tasavallan presidentti, Viron 
presidentti, Ruotsin ja Norjan puolus-
tusvoimien komentajat sekä Naton 
pääsihteeri. Venäjän silloisen yleisesi-
kunnan päällikön, kenraali Makarovin 
puhe yhdistyksen tilaisuudessa vuonna 

2012 aiheutti melkoista kuohuntaa suo-
malaisessa turvallisuuspoliittisessa kes-
kustelussa.

Neljä kertaa vuodessa ilmestyväs-
sä Maanpuolustus-lehdessä julkaistaan 
ajankohtaisia teema-artikkeleita sekä 
kokonaisturvallisuus- ja turvallisuus-
politiikka-aiheisia haastatteluja. Jäsen-
lehdessä tuodaan luonnollisesti esiin 
myös Maanpuolustuskurssiyhdistyksen 
ja eri kurssien tuoreimpia kuulumisia. 
Lehti jaetaan myös yhteisöjäsenille. Sen 
painos on keskimäärin 12 000 kappa-
letta.

Matkat ja harrastustoiminta

Jäsenille järjestetään matkoja, jotka 
ovat suuntautuneet muun muassa tur-
vallisuus- ja puolustusmessuille. Viime 
vuosina on vakiintunut yhdistyk-

sen tuoreimmille jäsenille tarkoitettu 
matka Brysseliin tutustumaan Naton 
ja  Euroopan unionin turvallisuusraken-
teisiin. Matkalla on kuultu näkemyksiä 
Natosta niin Naton edustajilta kuin sen 
kanssa toimivilta suomalaisiltakin. EU-
rakenteiden Suomelle tarjoamia hyötyjä 
on puolestaan tarkasteltu suomalaisten 
toimijoiden kautta.

Yhdistyksen puitteissa toimii harras-
tusjaostoja, jossa jäsenet voivat toimia 
epävirallisemmissa yhteyksissä. Näitä 
ovat Maanpuolustus-metsästäjät, Maan-
puolustus-juoksu ja Maanpuolustus-golf. 

Yhdistys hallinnoi kahta säätiöityä 
rahastoa, joista voidaan tukea muun 
muassa kokonaisturvallisuuden kehit-
täjiä sekä alan tutkimusta ja koulutusta. 
Esitykset apurahoista ja tunnustuspal-
kinnoista pyydetään keväisin. Yhdistyk-
sen hallitus käsittelee tehdyt esitykset ja 
päättää apurahan saajat ja palkittavat. 
Apurahat luovutetaan yleensä yhdistyk-
sen syyskokouksessa. 

Yhteystiedot:
Yhdistyksen assistentti
Anita Pursiainen
puh. +358 40 149 3649
s-posti:maanpuolustuskurssiyhdistys 
(at)gmail.com
www.maanpuolustuskurssiyhdistys.fi

Maanpuolustuskurssiyhdistyksen tilaisuuksista on muodostunut 
turvallisuuspoliittisen keskustelun foorumi.
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Aalto Juhana Aleksis Tuomaanpoika 
Ahtiainen Olli Juhani 
Alanko Sakari Johannes Uolevi 
Anttila Pasi Ilkka Tapio 
Eerikkilä Niklas Matti Aleksi 
Eerola Lauri Kalevi 
Etelänsaari Mika Tapani 
Filatoff Henri Sebastian 
Forsström Henrik Mikael 
Granqvist Markus Kristian Porin
Gusev Vadim 
Gustafsson Sami-Petteri 
Gylden Joona Eerik 
Haapsalo Sami Ilari 
Hakkarainen Juha Matias 
Handolin Rico Jouko Jarinpoika 
Hartikainen Juho Oskari 
Hautakoski Valtteri 
Heikkinen Jussi-Matti Ilmari 
Heinämäki Anssi Jeremias 
Heinänen Juho Samuli 
Heiska Panu Juhani 
Heiskala Matti Erland 
Hellgren  Riku Valtteri 
Hildén Joel Aukusti 
Holopainen Nico Teemu Henrik 
Hult Toni Sebastian 
Huovila Joni Kalevi 
Hämeen-Anttila Lauri Henrik 
Hänninen  Aapo Herman Roopertti 
Hänti Juho Aleksi 
Härkönen Lasse Henrik 
Härmälä Jussi Ilmari 
Iirola Jani Juhani Kristian 
Intke Niko Mikael 
Jalojärvi Joel Anton Joonatan 
Jalojärvi Jon Eelis Mikael 
Joutsi Jan Antti 
Juvonen Juho Jousia 
Juvonen Ville Miio Matias 
Jylhä Olli Eemeli 
Kalliola Joonas Markku Tapio 
Kauppinen Santtu Jussi 
Kemppainen Lauri Veikko 
Kilpala Pekka Juha Olavi 
Kilpeläinen Lauri Henrikki 
Koponen Mikko Erik 
Korhonen Joonas Olavi 
Korhonen Kari-Jussi Severi 
Koski Tuomas Heikki Yrjänä 
Koskinen Jaska Petteri 
Kostiainen Ville Valtteri 
Kouva Joni Eerik 

Kuhanen Toni Petteri 
Kullberg Panu Ivar 
Kunnas Juho Elias 
Kuure Matias August 
Kyllönen Janne Juuso Tapio
Kähärä Niko Johannes 
Känsälä Otto Eemeli 
Könönen Otso Eemeli 
Laherto Heikki Juhana 
Laine Leo Ilkka 
Laitinen  Toni Sebastian 
Lappalainen Lauri Kalevi 
Lehto Juuso Oskari 
Lehtola Joni Juhani 
Lind Kalle Joonas Valtteri 
Lindberg Henri Nikodemus 
Lindberg Joe Kasper 
Lindholm Jani Kai Sebastian 
Lohi Eetu Oskari 
Loponen  Jussi Ville Tapani 
Loppukaarre Lauri Antero 
Malmgren Markus Mikael 
Markkanen Aleksanteri Ukko Juhani 
Martélius Jesse Jarinpoika 
Martikainen Sami Mikael 
Matikainen Eino-Juhani 
Matilainen Tommi Taneli 
Muukkonen Jori Jesper Juhani 
Mynttinen Simo Petteri 
Mäkelä Ville Tapani 
Mäkinen  Tuomas Martti Rikhard 
Mäntylä  Jose Jesperi 
Nisonen Sami Lauri Oskari 
Nummela Lauri Akseli Joonatan 
Numminen Jari Juhani 

Nynäs Miikka Eerikki 
Oinasmaa Juuso Jesperi 
Ojala Henri Olavi 
Pajunen Saska Joonatan 
Paloheimo Aito Juhana 
Pankasalo Jukka Petteri 
Paulamäki Jukka Anselmi 
Pekkala Jussi Aukusti 
Peltola Niko Elmo Petteri 
Peltomäki Matti Oskari 
Piesanen Antti Olli Sakari 
Pietilä Ville Juhani 
Piirainen Jorma Erkki Antero 
Pohja Miikka Johannes 
Pomell Walter Matias 
Pulli Sami Petteri 
Rastas Samuli Jouko Juhani 
Reunamäki Ismo Antoni 
Riikonen Ari Matti 
Rinta-Harri Lauri Matias 
Rousu Jesse Miikkael 
Saaristo Visa Veikko Olavi 
Said Rami Ben 
Sandberg Tom Erik 
Savolainen Harri Matti Olavi 
Seppälä Jani Kristian 
Seppänen Joel Henrik Juhani 
Sievälä Atte Kasper 
Sievälä Samu Joonas 
Sirén Aleksanteri Pasi Anttoni 
Sorasalmi Mikko Juhani 
Suihkonen Sulo Sampo Kalevi 
Suominen Joonas Juhani 
Taipale Tuomas Juhana 
Tanila Tatu Henrikki 
Tapaninen Eetu Johannes 
Termonen Jani Petteri 
Tirri Pekka Tapio 
Tuohimäki Markus Juha Antero 
Tuominen Jarno Juhani 
Tähtinen  Arto Viljam 
Tähtinen Torsti Juhani 
Vainikka Jussi Pietari 
Vappula Julius Juho 
Vatanen Teemu Heikki Tapani 
Vikkula Jussi Pekka Sakari 
Viljakainen Toni Petteri 
Virtanen Juho Aleksi 
Voionmaa Tapio Eirik 
Vuojolahti Kalle Ville Kasperi 
Westerberg Jan Erik 
Width Kristoffer 
Österlund Henrik Otto-Eric
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Kadettikunnan kunniajäsen 
Asko Sivula 1936–2014 in memoriam

Toisen polven kadetti-
upseeri, kenraalimajuri  
Asko Sivula kutsuttiin 

pitkän sairauden jälkeen viimei-
seen iltahuutoon elokuun lopulla.

Nuoruudessaan reippaista ja 
räväköistä tempauksistaan tun-
nettu tehokas kouluttaja vakiintui 
mittavaksi  maanpuolustuksen 
kehittäjäksi.  

Munkkiniemen yhteiskoulun 
aktiivi päätyi Kadettikoulussa 
kadettikersantiksi  omaksuen 
ratsastusharrastuksen.

Karjalan Tykistörykmentissä, 
Lappeenrannassa, Sivula koulutti 
aliupseerikoulussa tykkimiehiä 
sekä hevosvetoiselle kevyelle 
tykistölle että raskaalle moot-
toroidulle kalustolle. Sivula, 
ammattiinsa paneutunut, voi-
makastahtoinen tykistöupseeri 
siirrettiin Reserviupseerikou-
luun, jossa piiru, metri ja sekunti 
liitettiin rautaisella ammattitai-
dolla tulevien tykistöupseerien 
alitajuntaan.

Reserviupseerikoulun nuorem-
pi upseeriveli muistelee tuota aikaa:  
”Asko oli upea upseeri, joka noudatti 
tinkimättä perinteitä, ylläpiti ystävyyt-
tä. Hän oli älykäs, ammattitaitoinen, 
huumorintajuinen – esimerkki nuorem-
milleen.” 

Opiskelu Sotakorkeakoulun tek-
nisellä opintosuunnalla  ajoittui 
 levottoman 1960-luvun lopulle, jolloin 
julkisesti pyrittiin väheksymään maan-
puolustusta ja muita perinteisiä arvoja. 
Sivulaa, kurssitoverien tavoin, painoi 
huoli, ajautuisimmeko isänmaattomaan 
arvomaailmaan. Kadettikuntakin tah-
dottiin lakkauttaa. Hänen aloitteestaan 
muodostui kymmenen upseerin epä-
virallinen ”Ville”, joka vuosikausia 
kamppaili negatiivisen maanpuolus-
tusasenteen myönteiseksi muuttamisen 
puolesta  –  eri upseeri- ja maanpuolus-
tusjärjestöjen taustalla. Villen jäsenet 
hankkiutuivat niin Kadettikunnan, 

Upseeriliiton, Reserviupseeriliiton, 
Pääesikunnan tiedotusosaston kuin 
Henkisen maanpuolustuksen suunnit-
telukunnankin vaikuttaja-  ja tausta-
toimijoiksi. Passiivisesta seurannasta 
siirryttiin aktiiviseen yhteistoimintaan 
eri kansalaisjärjestöjen kanssa. Soti-
laiden julkinen esiintyminen lisääntyi. 
Myös kirjallisia ja audiovisuaalisia 
tieto iskuja alkoi ilmestyä.

Sivula oli yksi vahva avainteki-
jä, ideoijana ja käytännön toteuttaja,  
Kadettikunnan uuden – nykyisin varsin 
erinomaisen – maanpuolustusaatteelli-
sen toiminnan käynnistämisessä. Hel-
singin kadettipiirin ja Kadettikunnan 
valtuuskunnan puheenjohtajana hänen 
syvällisestä  aloitteellisuudestaan val-
mistui upseerieettinen Upseerin kuva 
-hanke.

Menestyminen sotakouluissa johti 
hänet Puolustusvoimien kehittämis-
tehtäviin Pääesikunnan operatiiviselle 
osastolle, teknisen toimiston ja asetek-

nillisen osaston päälliköksi sekä 
Jääkäripatteriston komentajaksi. 

Maineikkaan tykistömme 
tarkastajana hän aktiivises-
ti myötävaikutti merkittävään 
 tykistöhankintaan, oli mukana 
kehittämässä taistelukestävyyt-
tä ja siirtymistä nykyaikai-
seen haja ryhmitykseen. Hänen 
 aikanaan patteriston tulivoimaa 
kasvatettiin kolmanneksella, 
kahdestatoista tykistä kahdek-
saantoista. 

Apulaismaavoimapäällik-
könä hän työryhmän johtaja-
na tuotti, ja hänen nimellään 
julkaistiin, vuonna 1995 Tie-
toyhteiskunnan maavoimat – 
Maavoimat 2020 -tutkimus, jota 
on hyödynnetty Puolustusvoimi-
en kehittämisessä.  

Sivulan monipuolisuutta käy-
tettiin lukuisissa luottamustoi-
missa, kuten Maanpuolustuksen 
tieteellisen neuvottelukunnan 
sihteerinä, Suomen Marsalkka  
Mannerheimin sotatieteellisen 

rahaston ja Tykkimiehet ry:n puheen-
johtajana. Viimeiseksi mainitun luot-
tamustehtävän aikana Tykistömuseon 
talous saatiin vakaalle pohjalle.

Sivula, aktiivisena uudistajana 
niin työssään kuin järjestötoimissa, on  
Kadettikunnan ja Tykkimiesten kun-
niajäsen. 

Matti Savonjousi  
kadettiveljineen
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”Ole uskollinen kuolemaan asti, niin 
minä annan sinulle voitonseppeleeksi 
elämän.” (Ilm. 2:10)

Näillä Johanneksen tallentamilla 
Ison Kirjan sanoilla toivotan teidät ter-
vetulleiksi Asko Sivulan kiitosjuhlaan.

Asko Sivula oli tykkimies. Sallinet-
te aluksi pienen tietoiskun tykkimiehel-
le tärkeästä laitteesta, kollimaattorista. 
Se on optinen väline, jolla takaa päin 
kiinnitetään tykin suuntaus niin, että 
tuli on tarkkaa ja tehokasta. 
Tykillä ja elämällä on samat 
kiinnitysehdot ja vaikutus-
ulottuvuudet: takana, tässä 
ja edessäpäin. Sisäistetty 
historiatietoisuus, sen päivi-
tetty toteuttaminen omassa 
toiminnassa ja näiden vaiku-
tuksen ulottaminen tulevaan 
ovat yksilön henkilöhistorian 
tärkeä kooste ja myös itse-
näisen kansakunnan elinehto.

Johanneksen viestin ja 
kollimaattorin rinnalle asetan 
marsalkka Mannerheimin käyttämän  
merkitystriadin  koti – usko – isänmaa. 
Näistä rakentui Marskia suuresti arvos-
taneen Asko Sivulan oman elämän 
kollimaattori, näkökulma ja elämän-
käytännön kiinnitin. Merkitystriadin 
ehdoton vaatimus ja kantovoima on 
rakkaus ja itsensä asettaminen sen 
palvelijaksi.

Ensimmäinen elämän kollimaatto-
rin lukema on koti. Asko Sivulan perhe, 
teidän etuoikeutena on ollut kotia ja 
teitä rakastava Asko, puoliso, isä ja 
isoisä. Silloinkin kun murrosikäisen 
itsenäistyminen ja upseeri-isän tiukat 
käsitykset ovat vääntäneet kättä. 

Desirée, mahdoitko uskoa silloin 
Lappeenrannan tansseissa vuonna 
1960, että tulisit jakamaan yhteisen 
elämän pyörryksiin hurmaamasi luut-
nantin kanssa 55 vuotta.  Teidät liitti 
yhteen rakkaus ja ”sielujen yhteys”, 
kuten suhdettanne kuvailit. Tämä yh-
teisvoima kantoi läpi upseeriperheen 
arjen Haminassa, Hämeenlinnassa, 
Helsingissä ja mökillä Taivassalossa.  
Muistat Askon ihanana, rehellisenä, 
luotettavana ja auttavana. Juuri sellai-

sena kuin hän esittäytyi sinulle säilyttä-
mässäsi tuohenkäppyrälle kirjoitetussa 
kirjeessä, joka on päivätty jollain am-
pumaleirillä metsässä 1960-luvulla. 
Samalla rakkaudella sinä sait saattaa 
Askon rajalle ja sen yli. Teitä lapsia 
kantaa muisto vierelle asettuvasta 
isästä, joka hallitsi kriisitilanteet, oli 
kyse sitten auton suistumisesta metsään 
tai elämän koulun iloista ja koettele-
muksista. 

 Rakkauden kantovoima merkitsee 
sitä, että Asko ei ole mennyt pois, vaan 
hän on mennyt edeltä. Yhteys ei ole 
katkennut. Puolison, isän ja isoisän siu-
naus ulottuu rajan yli ja kantaa teitä 
ajan ja iankaikkisuuden välillä.

Toinen Asko Sivulan elämän kol-
limaattorin kantava voima oli Mars-
kin triadin usko, ei uskonnollisena  
oikeassa olemisena, vaan nöyryytenä 
suhteessa evidentialistisen tiedon ra-
joihin,  nöyryytenä tiedon ja uskon 
rajapinnalla, avoimuutena aineen ja 
hengen problematiikalle, avoimuutena 
Jumalan puhuttelulle ja siunaukselle. 
Uskon ulottuvuus on jotain enemmän 
kuin uskonto ideologiana. Tämä usko 
turvautumisena Jumalaan  yksilön ja 
kansan voimavarana, oli Marskin tria-
din keskiössä, kun hän käsin kirjoitti 
päiväkäskyynsä:  ”Vi kämpa för våra 
hem, vårt tro och vårt fosterland.”  

Kolmas merkityssuure Asko Sivu-
lan elämänkollimaattorissa oli isänmaa. 
Kadetti nro 3857 piti kadettilupauk-
sensa viimeistä piirtoa myöten. Hänet 
muistetaan aatteellisena isänmaan 
puolustajana, tinkimättömänä mutta 

samalla inhimillisenä upseerina, jonka 
toiminta- ja ajatteluavaruus oli heijas-
tusta sisäisestä mielenlaadusta. 

Maavoimien kehittämisohjelma 
2020 sisältää materiaali- ja aselajipäi-
vityksen lisäksi myös hänen memen-
tonsa: ”Aineettomat arvot, motivaatio 
ja  koulutus ovat suunnattomasti tär-
keämpiä kuin lukumäärät.” Riittävästi 
rautaa rajalle -ajattelun muuntuminen 
tietoyhteiskunnan ja hybridisodankäyn-

nin hallitsemattomaan suun-
taan tarvitsee edelleen Asko 
Sivulan kaltaisia  upseerin 
tietotaidon ja sydämen si-
vistyksen omaavia ja heitä 
yhdistäviä vastuun kantajia.  

Asko Sivulalla oli kyky 
tuntea, arvostaa ja asettua 
toisen rinnalle. Kyky käsittää 
kaiken viran palvelusluontei-
suus. Kyky ymmärtää, että 
johtaminen on johdettava-
na olemista. Kyky asettua 
 Jumalan johdettavaksi. 

”Ole uskollinen kuolemaan asti, 
niin minä annan sinulle voitonseppe-
leeksi elämän.” Hyvä Jumala on aut-
tanut Askoa olemaan kestävä kunnian 
tiellä, ja hänen käsiinsä me Asko Sivu-
lan uskomme.

Seppo Kangas
Kenttärovasti, teologian tohtori 

Kenraalimajuri Asko Sivulan siunaus  
19. syyskuuta 2014
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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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Ponsonbyn teesit

Vuosina 1871–1946 eläneen lordi 
Arthur Ponsonbyn nimi ei taida olla 
joka päivä huulillamme. Suorastaan 

lentäväksi lauseeksi on kuitenkin kriisiaikoina 
muodostunut hänen toteamuksensa vuodelta 
1928: ”When war is declared, truth is the first 
casualty” eli vapaasti suomennettuna ”totuus 
on sodan ensimmäinen uhri”.

Arvoisasta lordista olisi hyvä tietää muu-
takin. Kerrassaan lyömätön on hänen teoksen-
sa Falsehood in War-time, jossa hän esittelee 
ensimmäisen maailmansodan propagandaa 
lähinnä länsivaltojen puolelta. Harva silti kai-
keti tätä antikvaarista teosta hankkii käsiinsä 
(uusista painoksista en tiedä), mutta kirjoit-
tajan lyhyt tiivistelmä normaaliin sotapropagandaan kuulu-
vista kymmenestä yleisimmästä perusväittämästä kannattaisi 
painaa mieleen. Ponsonbyn mukaan ne ovat seuraavat:

1. Me emme halua sotaa.
2. Vastuu on vastapuolella.
3. Vastapuolen johtaja on paholainen.
4. Me taistelemme hyvän asian puolesta.
5. Vastustaja käyttää kiellettyjä aseita.
6. Vastustaja tekee julmuuksia tarkoituksella, me enintään 

vahingossa.
7. Meidän tappiomme ovat vähäisiä, vastustajan erittäin 

raskaita.
8. Taiteilijat ja älymystö tukevat meidän asiaamme.
9. Meidän missiomme on pyhä.
10. Joka epäilee tiedottamistamme, on petturi.

Ensimmäisen maailmansodan aikana oli muitakin, jotka 
analysoivat noiden vuosien propagandaa. Yksi heistä oli 
korpraali Adolf Hitler Saksan länsirintamalla. Samantapaisia 
kuin Ponsonbyllä olivat hänenkin havaintonsa, mutta joh-
topäätökset olivat toista maata. Kun vasemmistohenkinen 
pasifisti Ponsonby paheksui ympärysvaltojen harjoittamaa 
yksipuolista ja usein valheellista tiedottamista, Hitler katsoi 
sitä vain tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden kannalta 
päätyen mitä myönteisimpään arvioon. Saksalaisten omia 
propagandayrityksiä tuleva Führer sen sijaan piti vain kau-
nosielujen ja velttoutuneiden miesten aikaansaamana laimean 
pasifistisena huuhdevetenä, kuten hän kirjoitti.

Seuraavan suursodan saksalaispropaganda ei sitten to-
dellakaan ollut laimeaa huuhdevettä, mutta ei niin sanottu 
tiedottaminen ollut sitä vastapuolellakaan. Kaikki taistelivat 
hyvän asian puolesta, vastapuolen johtajat olivat paholaisia ja 
niin edelleen, kuten propagandassa tuli sanoakin Ponsonbyn 
väitteiden mukaan.

Tappiolle joutuneiden propaganda vaiennettiin vuonna 
1945, mutta voittajien sanoma jäi elämään. Pirteänä se ku-
koistaa edelleen, mistä esimerkkinä mainittakoon vastikään 
suomennettu kirja Hitlerin raivottaret. Teoksessa leimataan 
poltinraudalla sodan ajan sadat tuhannet saksalaiset sairaan-
hoitajattaret, lastenhoitajat ja yleensä kaikki organisoidut 
naisryhmät Kolmannessa valtakunnassa. Todesta näyttää 
menevän.

Mutta todesta näyttää menevän ajan-
kohtaisempiinkin tapahtumiin liittyvä pro-
paganda. Paraikaa on tunnetusti meneillään 
monenlaisia kriisejä, ja on tietysti itsestään 
selvää, että ilman propagandan antamia maus-
teita nytkään ei selvitä. On tyrmistyttävää ha-
vaita, miten tarkoin aikaansaatu keitos vastaa 
sitä, mistä Ponsonby kirjoitti kohta yhdeksän 
vuosikymmentä sitten.

Valitettavasti en pysty kovinkaan kat-
tavasti seuraamaan nykyisen maailman 
kiistakumppaneiden toisilleen vastakkaisia 
sanomisia, sillä oma mediamme esittää lä-
hinnä vain näkemyksiä, joita niin sanottu län-
tinen arvoyhteisö jakaa maailmalle. Niistä 

siis kyllä syntyy selkeä kuva. Lähimenneisyydestä tulevat 
mieleen vaikkapa tapaukset Saddam Hussein ja Muammar 
Gaddafi. Kyseiset herrat kuvattiin Ponsonbyn hengessä oikea
oppisesti paholaisiksi, joille ei luonnollisestikaan annettu 
mitään puheenvuoroa mediassamme.

Luotu kuva tuntuu pysyvältä ainakin toistaiseksi, vaikka 
ulkopuolisen puuttumisen seurauksena niin Irakiin kuin 
 Libyaankin synnytettiin tilanne, johon verrattuna kukistet-
tujen vallanpitäjien aika taisi olla jopa miellyttävää. Mutta 
kukistetuthan olivat pyhää missiota edustavan Yhdysvaltojen 
vihollisia, joten se siitä.

Viime aikoina Saddam Husseinin ja Gaddafin paikan 
on perinyt Vladimir Putin, jonka toiminta ei myöskään sovi 
Yhdysvaltojen ajatuksiin omasta maailmanhegemoniastaan. 
Niinpä propagandamylly Ponsonbyn teesejä seuraten pyörii 
täysillä kierroksilla. Kuvaavia ovat brittien innolla lukemien 
Daily Mailin ja Daily Expressin jättiläisotsikot Ukrainan 
ilmatilassa tuhoutuneen matkustajakoneen vuoksi. Edellisen 
mukaan ”Putin tappoi poikani”, jälkimmäinen kirjoitti, että 
”Putin räjäytti lentokoneen”. Meilläkin vastaavat lehdet ovat 
saaneet kansalaiset hermostumaan: jos Venäjä ei hyökkää 
huomenna, niin jo ylihuomenna saattaa tapahtua mitä tahansa.

Bulevardilehdet ovat tietysti oma lukunsa journalismin 
monesti arveluttavassa ja aina itsekehuisessa maailmassa. 
Mutta Ponsenbyn oppeja tuntuu niin sanottu arvolehdistökin 
seuraavan. Helsingin Sanomain suurotsikko 11. elokuuta 
”Pyromaani liekkejä sammuttamassa” osoitti lehden ennak-
koasenteen Venäjän Ukrainan sota-alueelle tarjoamaan elin-
tarvike- ja lääkeavustukseen. Ei ole vaikea arvata, ketä sanalla 
pyromaani tarkoitettiin. Edellisellä sivuaukeamalla lehti sitä 
vastoin suhtautui myönteisesti amerikkalaisten Irakin-avus-
tukseen, vaikka se pääasiassa muodostunee pommituksista. 
Pyromaanista ei tällä kertaa ollut mainintaa.

Menneestä tiedämme, miten hyvin Ponsonbyn tutkima 
propaganda on vaikuttanut ihmismieliin. Niin se näyttää 
tekevän nytkin. Mutta aika hyvä immuniteetti syntyy, jos 
vaivautuu takomaan päähän Ponsonbyn kymmenen teesiä. 
Niitä on vain sovellettava tasapuolisesti kaikkiin osapuoliin.

Sampo Ahto



IN MEMORIAM
Heikkilä
Reijo Olavi
Yliluutnantti
s. 17.8.1930
k. 2.6.2014
Kad.nro 3350
38. Kurssi

Ehanti
Erkki
Majuri
s. 27.5.1921
k. 6.6.2014
Kad.nro 2378
26. Kurssi

Maunula
Aarre Kalevi Juhani
Everstiluutnantti
s. 17.5.1926
k. 28.6.2014
Kad.nro 3048
29. Kurssi

Hanikka
Jalo Jouko
Everstiluutnantti
s. 25.11.1925
k. 30.6.2014
Kad.nro 2947
28. Kurssi

Rautiainen
Aimo Tapani
Majuri
s. 9.12.1933
k. 26.6.2014
Kad.nro 3847
44. Kurssi

Laurila
Eero Johannes
Komentaja
s. 10.9.1922
k. 27.6.2014
Kad.nro 400me
16. Merikadettikurssi

Peltonen
Arvo Olavi
Majuri
s. 28.3.1929
k. 14.6.2014
Kad.nro 3464
39. Kurssi

Envall
Pertti Vihtori
Eversti
s. 27.8.1928
k. 5.7.2014
Kad.nro 3345
38. Kurssi

Haario
Ilmo Oskari
Everstiluutnantti
s. 15.12.1919
k. 16.7.2014
Kad.nro 2724
27. Kurssi

Merilä
Kari Antero
Komentaja
s. 31.12.1941
k. 16.7.2014
Kad.nro 699me
35. Merikadettikurssi

Seppälä
Risto Veikko Johannes
Everstiluutnantti
s. 25.5.1925
k. 18.7.2014
Kad.nro 3009
28. Kurssi

Koverola
Seppo Uolevi
Everstiluutnantti
s. 5.5.1942
k. 18.7.2014
Kad.nro 4727
50. Kurssi

Vitikka
Olavi Israel
Kommodori
s. 20.12.1919
k. 28.7.2014
Kad.nro 418me
16. Merikadettikurssi

Sivula 
Asko Olavi
Kenraalimajuri
s. 21.8.1936
k. 27.8.2014
Kad.nro 3857
44. Kurssi

Hämäläinen
Arvo Alpo Ossian
Everstiluutnantti
s. 26.7.1937
k. 18.8.2014
Kad.nro 3999
46. Kurssi

Kukkonen
Risto Niilo Juhani
Kommodori
s. 6.12.1952
k. 27.8.2014
Kad.nro 833me
45. Merikadettikurssi

Fasta
Alpo Johannes
Everstiluutnantti
s. 22.2.1928
k. 3.9.2014
Kad.nro 3286
37. Kurssi

Kokkonen
Vesa Juhani
Everstiluutnantti
s. 17.9.1943
k. 13.8.2014
Kad.nro 5158
52. Kurssi

Strömberg
Tarmo Alfred Päiviö
Yliluutnantti
s. 2.3.1924
k. 22.3.2014
Kad.nro 506me
19. Merikadettikurssi

Nuoramo
Claus Olli Rafael
Everstiluutnantti
s. 22.3.1945
k. 3.5.2014
Kad.nro 5191
52. Kurssi

Ojanperä
Seppo Juhani
Everstiluutnantti
s. 15.1.1944
k. 1.6.2014
Kad.nro 5012
51. Kurssi
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