KYLKIRAUTA
kylkirauta.fi

3/2017

teemana

valmius ja uhka

pääkirjoitus

Uhka = tahto x kapasiteetti

P

ysähdymme tässä numerossa valmiuden ja uhan äärelle tietäen,
että teemaan pureuduttaessa tulee
nopeasti vastaan tiedon luottamuksellisuus. Valmiuteen kuuluu, ettei sen yksityiskohtia avata julkisessa keskustelussa.
Tämä on yleisesti hyväksytty lähtökohta yhteiskunnassamme. Erityisesti tässä
ajassa on kuitenkin olennaista pystyä
välittämään kansalaisille viestiä siitä,
että viranomaiset ovat hereillä ja valmiina. Monet valmiuden kehittämiseen
ja ylläpitoon liittyvät toimet edellyttävät
yhteiskunnallista keskustelua. Niistä voidaan mainita vaikkapa lainsäädäntötyö ja
resursseihin liittyvät päätökset.
Talvisodan alkaessa presidentti Kyösti Kallio luki radiossa eduskunnan päätöksen sotatilasta 30. marraskuuta
1939 kello 13.30. Neuvostoliitto oli jo aamulla aloittanut
hyökkäyksen rajan yli koko itärajalla. Talvisodan ensimmäisenä päivänä kuuttatoista paikkakuntaa pommitettiin
ilmasta. Sodan alkamiseen oli varauduttu, sillä jo lokakuun
alussa oli aloitettu ylimääräiset harjoitukset eli käytännössä
kenttäarmeijan liikekannallepano. Pitkin vuotta oli seurattu
huolestuneina kansainvälisen turvallisuustilanteen heikkenemistä toivoen parasta ja samalla peläten pahinta. Kun sota
alkoi, olivat sotaväki ja kansa valmiina.
Valmiuden säätelyn ja kohottamisen kannalta oleellista
on saada ennakkovaroitus tulevasta. Valmius on suhteutettava uhkaan. Krimin valtauksen alkamisesta on kulunut nyt
kolme ja puoli vuotta. Tuo talviolympialaisten päättymisen
jälkeinen ajankohta tulkitaan yleisesti eurooppalaisen turvallisuusympäristön käännekohdaksi. Toki jo ennen sitä,
ainakin näin jälkeenpäin todettuna, oli luettavissa merkkejä
lähes kaksikymmenvuotisen rauhallisemman ajanjakson
päättymisestä.
Sotilaallinen uhka Suomea kohtaan on kohonnut. Puolustuspoliittisen selonteon mukaan sotilaallista voimankäyttöä
Suomea vastaan, tai sillä uhkaamista, ei voida sulkea pois.
Tämä poliittinen analyysi ei ole vähäpätöinen, sillä se vaatii
toimia. Yhtenä keskeisenä johtopäätöksenä selonteossa on
linjaus siitä, että puolustuksen valmiutta tulee parantaa. Valmiuden tulee kulkea uhan edellä.
Moni näkee valmiuden parantamisen paluuna vanhaan,
ja näinhän asia monessa mielessä onkin. Turvallisuusympäristömme mahdollisti lähes kahden vuosikymmenen ajan
matalan sotilaallisen valmiustason. Tämä ei toki tarkoita
sitä, etteivätkö Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos olleet
silloinkin hereillä. Tietyt osat sotilaallisesta suorituskyvystä
on pidetty jatkuvasti valmiina reagoimaan uhkiin lyhyelläkin
vasteajalla. Sotilaiden tehtävänä on arvioida ympäristöä ja
säätää sotilaallisen turvallisuuden tasoa vallitsevan tilanteen
mukaisesti. Tuoreita kadettiupseereja evästäneen ylipäällikön
sanoin: ”Valmistutte upseerin ammattiin ajankohtana, joka

varmasti herättää mielessänne kysymyksiä. Maailma ei näyttäydy niin vakaana
kuin olimme siihen jo pitkään tottuneet.
[…] Yhteiskuntamme oleellisin varjeltava on juuri turvallisuus ja turvallisuuden
tunne. Sen varjelemisessa on teillä tärkeä
rooli.”
Yhteiskuntamme sopeutuu uuteen
tilanteeseen. Se näkyy esimerkiksi tiedustelulain säädäntötyönä, joka on merkittävä osa valmiutta. Vuodenvaihteen
jälkeen pääsemme perehtymään hallituksen valmistelemaan lakiesitykseen.
Hanke on edennyt monipuolisen julkisen keskustelun ja vuorovaikutuksen
saattelemana, mikä on hyvä asia. Yhteiskunnallinen keskustelu kuuluu avoimen yhteiskunnan toimintatapoihin. Valmiuteen liittyy toki suuri määrä muitakin
lainsäädäntötöitä. Niissä pitkään mukana olleet asiantuntijat
ovat todenneetkin, ettei tällaista turvallisuuteen liittyvien
lainsäädäntöhankkeiden tulvaa ole nähty miesmuistiin.
Kuulemme usein sanottavan, että Euroopassa pitkään
vallinneen rauhantilan aikana Puolustusvoimat muuttui
koulutusorganisaatioksi. Hyvä näin, sillä näinä aikoina
Euroopassa arvostetaan suomalaisten kauaskatseisuutta.
Säilytimme yleisen asevelvollisuuden silloinkin, kun monet
muut maat ajoivat omat asevoimansa alas. Tiesimme, että
kaikki puolustushaarat tarvitsevat kenttäarmeijan osaamista
ja panosta kriisivalmiuden säilyttämiseksi. Voidaan tietysti
kysyä, panostimmeko menneinä vuosina tarpeeksi sodan ajan
reserviimme. Olennaista kuitenkin on se, että puolustusjärjestelmä ja -kyky ovat säilyneet, eikä niitä tarvitse ryhtyä
rakentamaan alusta alkaen.
Piakkoin jälleen ensi-iltaan tulevassa Tuntemattomassa
sotilaassa alikersantti Lehto kysyi: ”Herra kapteeni. Minä
kun en ole partiopoika, niin minä en tiedä, mihin meidän
pitää olla valmiina. Ei suinkaan vaan sotaan?” Kesäkuussa
1941 Lehdon esittämä kysymys oli ajankohtainen. Tällä
hetkellä sotaa ei onneksi ole näköpiirissä. Edelleen puolustuksemme keskeinen kulmakivi on kuitenkin maanpuolustustahto, joka on tärkeä osa myös valmiutta.
Sotilaallisissa tarkasteluissa uhan suuruus kiteytetään
usein otsikossa esitettyyn kaavaan, jonka mukaan uhka
on tahdon ja kapasiteetin tulo. Silloin kun tahdon paikalle
voidaan kirjoittaa nolla, uhkaa ei ole, vaikka kapasiteettia
siihen olisikin olemassa. Sama kaava pätee käänteisesti myös
uhkaan vastaamiseen. Silloin tahdon paikalla ei saa olla
nollaa. Kadettiupseerit ovat eturintamassa myös maanpuolustustahdon ylläpitämisessä.
Antoisia lukuhetkiä!

Eversti Mika Kalliomaa
mika.kalliomaa(at)kylkirauta.fi
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Kadettiupseerit valmiina!

ällä kertaa kirjoitan Kadetti
kunnan puheenjohtajana tervehdystä sotaharjoituksessa,
jossa toimin omassa sodan ajan
tehtävässäni. Enempää en voi asiaa
tässä avata.
Harjoitusten yhteydessä käytetään yleisesti termiä valmius. Sillä
tarkoitetaan kykyä reagoida ja vastata uhkaan tai hyökkäykseen nopeasti
ja tehokkaasti. Toimintaympäristömme nykytilanne edellyttää korkeaa
valmiutta. Viimeaikaiset lainsäädäntömuutokset sekä toimintaa rajoittaneiden normien keventäminen
auttavat valmiuden ylläpitämisessä.
Erityisesti siinä auttaa valtionjohdon
yksimielisyys valmiuden parantamisen tarpeellisuudesta. Rauhan ajan
koulutusorganisaatio taipuu valmius
organisaatioksi ketterästi, kunhan
vain kaikki olemme itse valmiita
muutokseen.
Harjoittelu on aina paikallaan, eikä toimintaa poikkeus
oloissa voi koskaan harjoitella liikaa. On lohduttavaa huomata, ettei johtaminen poikkeusoloissa merkittävästi eroa
normaaliolojen palveluksesta. Toiminnan rytmi on tiukempi, ja aikaa päätöksille sekä niiden toimeenpanolle tuntuu
olevan vähemmän, mutta ainakin useimmat asiat ovat edelleen ihmisten ratkaistavissa. Sen edellytyksenä on toimiva
organisaatio, testatut suunnitelmat ja yhtenäinen toimintakulttuuri. Nehän Puolustusvoimilla ja Rajavartiolaitoksella
on jo entuudestaankin.
Lainsäädännön muutokset parantavat valmiutta merkittävällä tavalla. Asevelvollisia saadaan valmiuden edellyttämiin tehtäviin entistä joustavammin. Valmiustehtäviin
on tarvittaessa aina käytettävissä vähintään kuusituhatta
koulutuksessa olevaa varusmiestä. Käsite valmiusjoukko
alkaa jo olla monelle tuttu termi.
Kansalaisten entuudestaan tuntemien virka-apuosastojen
rinnalle on luotu valmiusosastoja palkatusta henkilökunnasta. Valmiusyksiköitä niistä tulee, kun osastoja täydennetään
koulutetuilla asevelvollisilla. Vapaaehtoisuuteen perustuvia
suostumuksia ja sitoumuksia tehdään lisääntyvässä määrin,
ja valmiustarkastukset kuuluvat jälleen kaikkien organisaatioiden nykypäivään. Valmiuksia kansainvälisen avun
vastaanottoon ja antamiseen parannetaan. Lainsäädäntö mahdollistaa myös sen, että tiedotusvälineistä tutut tunnuksettomat ”vihreät miehet” voidaan luokitella sotilasosastoksi.
Suomella on paras mahdollinen puolustusjärjestelmä,
jota vahvistaa kompakti toimintakulttuuri. Sen kansallisesti
arvostettuja ja kansainvälisesti kadehdittuja osatekijöitä ja
keihäänkärkiä ovat asevelvollisuus-, henkilöstö-, koulutussekä liikekannallepanojärjestelmät.

Valmiutta säädellään joustavasti ja osana yhteiskunnan valmiutta:
valvotaan, tehostetaan ja kohotetaan
valmiutta sekä perustetaan tarvit
taessa lisäjoukkoja. Resursseja
käytetään säästeliäästi pitäen lähtökohtana Puolustusvoimien normaaliajan toimintaa. Kohotettua valmiutta
voidaan kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla myös alentaa joustavasti, kun taas jossakin toisessa
käänteessä saatetaan tarvita tavallista
enemmän lisävaltuuksia. Onneksemme yhteiskunnan turvallisuusajattelu
tukee tilanteen mukaan muuttuvaa
valmiutta ja reagointikykyä.
Valmius on kehittynyt vauhdilla
erityisesti maavoimissa. Puolustushaara on saavuttamassa ilma- ja
merivoimia, joiden valmius alueellisten valvontatehtävien johdosta
on perinteisesti ollut aina korkealla.
Enemmänkin tällä hetkellä murhetta
kannetaan asevelvollisten henkisen ja fyysisen toiminta
kyvyn tasosta. Meidän kadettiupseerien onkin esimiestyöllämme pidettävä huolta siitä, että alaiset jaksavat palvella
heille uskotuissa tehtävissä.
Puolustusvoimien sodan ajan joukkomäärä on riittävä.
Rauhan ajan tehtäviä varten saimme puolustusselonteon
kautta henkilöstön minimitason, jota palkkaresurssien puitteissa voidaan myös kasvattaa. Kadettiupseereina emme ole
töissä, vaan useimmat meistä ovat arvojemme ja vakaumuksemme mukaisesti palveluksessa. Emme ole valvomassa
omaa etuamme, vaan päämääränämme on isänmaan etu.
Vanhemmilla kadettiveljillä on toisinaan tapana muistella
kaiholla menneitä vuosikymmeniä, jolloin sotaväen valmius
oli erityisen korkealla tasolla. On totta, että ajan saatossa
valmiusvelvoitteita tietoisesti kevennettiin, mutta nyt asia
on taas kunnossa.
Ennakkovaroitusajan lyheneminen ja monimuotoisten,
nopeasti kehittyvien kriisien todennäköisyyden kasvaminen
edellyttävät korkeaa valmiutta. Uusiin uhkiin on pystyttävä vastaamaan 24/7-periaatteella. Tavoitettavuuden lisäksi
kadettiupseereilta vaaditaan yhä enemmän sitoutumista valmiusajatteluun. Pidetään reput pakattuina ja yhteydet muihin
turvallisuustoimijoihin kunnossa.
Eteenpäin entistä valmiimpina!

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali

Kim Mattsson

Kuva Jarno Kovamäki / Puolustusvoimat.

artikkelit

Ei kynällä, vaan raudalla

– puolustusselonteon toimeenpano
Teksti: Jussi Niinistö

Valtioneuvoston puolustusselonteko annettiin
eduskunnalle tämän vuoden helmikuussa.
Eduskunta käsitteli selontekoa perusteellisesti ja
hyväksyi sen juhannuksen alla. Nyt vuorossa on
toteutus. Puolustusministeriö on ohjauskirjeellään
antanut lisäperusteita Puolustusvoimille selonteon
toimeenpanemiseksi.

V

enäjän vallattua Krimin ja ItäUkrainan konfliktin puhjettua
saatoimme todeta, että valintamme pitää huolta puolustuskyvystämme oli oikea.
Pääosa Euroopan maista oli menneinä vuosina siirtänyt asevoimiensa
käytön painopisteen sotilaalliseen
kriisinhallintaan ja luopunut asevelvollisuudesta. Kansainvälisen tilanteen
kiristyessä ja sitä myötä sotilaallisen
jännitteen kasvaessa Itämerellä puolustuksemme perusteet olivat ja ovat
edelleen kunnossa. Olemme ylläpitäneet ja kehittäneet omaa kansallista
puolustustamme nojautuen yleiseen
asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustukseen.

Avainsanaksi
noussut valmius
Krimin tapahtumat osoittavat, että
paljon on kuitenkin muuttunut. Sodan
kuva on entistä monipuolisempi. Kriisiä edeltävä ennakkovaroitusaika on
lyhentynyt, kynnys voimankäyttöön
alentunut ja Suomeen mahdollisesti
kohdistuva keinovalikoima laajentunut sisältäen sekä sotilaallisia että

ei-sotilaallisia keinoja. Samanaikaisesti yhteiskunnan haavoittuvuus on
lisääntynyt.
Muutos asettaa puolustuksellemme uusia vaatimuksia, joihin on varauduttava uudistamalla lainsäädäntöä ja
kehittämällä omaa toimintaa. Myös
viranomaisyhteistyön merkitys on
korostunut ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden kietoutuessa yhä tiiviimmin
yhteen. Suomalaista kokonaisturvallisuuden toimintamallin mukaista toimintaa pitää kehittää. Kehittäminen
edellyttää myös resursseja.
Selonteon keskeinen lähtökohta
on, että Suomen puolustuskyky on
mitoitettava muuttuneisiin turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Näin ollen
Suomi vahvistaa kansallista puolustuskykyään ja tiivistää kansainvälistä puolustusyhteistyötä. Muutos edellyttää
puolustukselta nopeasti käyttöön saatavaa tehokasta sotilaallista suorituskykyä. Puolustuskykymme on oltava
monipuolinen. Sen on sovelluttava
sotilaalliseen painostukseen, nopeasti
kehittyvään uhkaan ja laajamittaisen
hyökkäyksen torjuntaan. Avainsanaksi
nousee valmius.
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Jussi Niinistö
Sodan ajan vahvuus kasvaa
Seuraavassa tarkastelen puolustus
selonteon ohjauskirjeen keskeisimpiä
asiakokonaisuuksia.
Valmiuden parantaminen on ollut
käynnissä jo muutaman vuoden. Val
mius maksaa. Siksi ensi vuodesta
lähtien Puolustusvoimien toimintamenoihin lisätään 50 miljoonaa euroa.
Valmius edellyttää kaluston parempaa
kunnossapitoa ja palkatun henkilöstön
lisääntynyttä tavoitettavuutta. Palkatun henkilöstön lisäksi reserviläiset ja
varusmiehet osallistuvat Puolustusvoimien valmiuden parantamiseen.
Korkean valmiuden joukoille turvataan nykyistä monipuolisempi ja
vaativampi koulutus. Puolustusvoimien käynnistämä varusmiesten valmiusyksikkökoulutus on valmiuden
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p arantamisen kannalta tärkeää. Lisäksi
uusi lainsäädäntö mahdollistaa reserviläisten nopean kutsumisen palvelukseen
valmiudellisista syistä.
Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus supistettiin 230 000 sotilaaseen
edellisellä hallituskaudella. Nyt tehdään
korjausliike. Puolustusvoimat liittää
sodan ajan perustamisorganisaation
osaksi paikallisjoukkoja. Lisäksi varus
miehiä käytetään jatkossa koulutustason mukaisiin kriisiajan tehtäviin.
Puolustusvoimien sodan ajan vahvuuteen sisällytetään kriisitilanteessa
mahdollisesti Puolustusvoimiin liitettävät rajajoukot. Näillä toimenpiteillä
sodan ajan joukkojen määrä lisätään
noin 280 000 sotilaaseen. Muutoksella
parannetaan Puolustusvoimien val
miutta ja kykyä suojata tärkeitä kohteita
sekä tukea muita viranomaisia.

Selvitys vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on
keskeisessä asemassa sotilaallisen
maanpuolustuksen ja yhteiskunnan
kriisinsietokyvyn kannalta. Maanpuolustuskoulutusyhdistystä (MPK) kehitetään Puolustusvoimien strategisena
kumppanina pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Olen antanut tehtävän selvittää
puolustusministeriön johdolla vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa
sotilaallisessa maanpuolustuksessa
mukaan luettuna paikallispuolustus ja
virka-aputehtävät. Pääesikunta osallistuu selvitystyöhön, jossa selvitetään
muiden Pohjoismaiden ja Viron vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestelyt
sekä kuullaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijoita.
Selvitysryhmä tarkastelee työssään
kolmea eri kehittämisvaihtoehtoa.
Ensinnäkin Maanpuolustuskoulutusyhdistystä voitaisiin kehittää julkisoikeudellisena yhdistyksenä käytännön
kumppanuutta korostaen. Toisena tarkasteltavana vaihtoehtona on MPK:n
kehittäminen perustamalla viranomainen. Kolmas vaihtoehto olisi MPK:n
kehittäminen osana Puolustusvoimia.
Selvitystyön jälkeiset jatkotoimenpiteet otetaan huomioon jo vuoden 2018
toiminnan suunnittelussa.
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Kuvat Jarno Riipinen, Markus Kontiainen / Puolustusvoimat, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

artikkelit

Panostusta
materiaalihankintoihin
Puolustusselonteko linjaa puolustuksemme materiaalista kehittämistä.
Useiden vuosien ajan panostuksemme
uuden sotamateriaalin hankintaan ovat
olleet liian pieniä. Edellisen hallituksen tekemät puolustusmenoleikkaukset
osuivat kipeästi juuri uuden materiaalin
hankintaan.
Puolustusselonteossa linjataan Puolustusvoimien materiaalimäärärahojen
asteittaisesta lisäämisestä siten, että
vuonna 2020 käytämme materiaalihankintoihin 150 miljoonaa euroa vuodessa enemmän kuin vuonna 2015. Näillä
6

lisäresursseilla paikataan puolustuskykyymme ajan myötä syntyneitä
vajeita ja turvataan maavoimien suorituskyvyn ylläpitäminen.
Meri- ja ilmapuolustus ovat edellytys
koko puolustusjärjestelmän toimivuudelle. Laivue 2020 -hanke ja Hornetien
korvaamista koskeva HX-hanke ovat
Suomen puolustukselle elintärkeitä, ja
siten ne ovat strategisia hankkeita. Ohjauskirjeen mukaisesti niiden valmistelua
jatketaan suunnitellussa aikataulussa.
Laivue 2020 -hankkeen kustannusarvio
on 1,2 miljardia euroa ja HX-hankkeen
7–10 miljardia euroa.
Kyberpuolustuksen kehittäminen on
hyvässä vauhdissa. Puolustusvoimat luo

artikkelit
vä trendi päättyy. Puolustusvoimien
henkilöstön määrä säilytetään vähintään nykyisen 12 000 henkilön tasolla.
Virka- ja työsuhteiden täyttöasteet pide
tään mahdollisimman korkealla. Puolustusvoimille kohdennetaan vuosina
2018 ja 2019 kahden miljoonan euron
lisämääräraha sopimussotilaiden palkkaamiseksi nuorisotyöttömyysalueilla.

Suomea ei puolusteta
pelkillä selonteoilla

edellytykset kyberharjoitustoiminnalle
ja osallistuu aktiivisesti kyberpuolustuskykyä kehittävään harjoitustoimintaan,
mukaan luettuna kansainvälinen harjoitustoiminta.

Koulutusjärjestelmää
kehitetään
Puolustusvoimat pyrkii vastedes tavoittamaan asevelvolliset tehokkaammin
ennen kutsuntoja ja varusmiespalveluksen aloittamista. Näin vähennetään
palveluksen keskeyttämistä ja edistetään
monien nuorten mahdollisuuksia suorittaa palvelus kerralla loppuun. Uusilla

verkkopalveluilla parannetaan yhteydenpitoa asevelvollisiin.
Samanaikaisesti nykyaikaisten ja
tulevaisuuteen tähtäävien kustannustehokkaiden ja ajanmukaisten opetusmenetelmien käyttöä varusmies- ja
reserviläiskoulutuksessa laajennetaan.
Kehitämme siis olemassa olevaa asevelvollisten koulutusjärjestelmää ottaen
huomioon valmiusvaatimusten ohella
myös kustannustehokkuuden. Asevelvollisten sosiaaliedut turvataan ylläpitämällä päivärahojen taso suhteessa
elinkustannusindeksiin.
Selontekojen mukainen Puolustusvoimien henkilöstön määrän vähene-
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Kansainvälisten kumppaneiden kutsumista kansallisiin harjoituksiin jatketaan
ja niitä voidaan yhdistää osaksi kumppaneiden harjoituksia. Suomi jatkaa kansainvälisten harjoitusten järjestämistä,
johtamista ja isännöintiä. Suomi ja
Ruotsi syventävät puolustusyhteistyötä,
jota kehitetään kattamaan operatiivinen
suunnittelu kaikissa tilanteissa.
Puolustusvoimista annettua lakia
muutettiin kesällä. Puolustusvoimille
lisättiin uusi kolmas tehtävä. Puolustusvoimat luo valmiudet antaa ja vastaanottaa sotilaallista apua sekä osallistua
muuhun kansainväliseen toimintaan.
Tätä on myös harjoiteltava. Tavoitteena on kaikki puolustushaarat käsittävän laajan kansainvälisen harjoituksen
järjestäminen Suomessa 2020-luvun
alussa.
Suomi jatkaa osallistumistaan
sotilaalliseen kriisinhallintaan. Puolustusvoimien suunnittelussa onkin
huomioitava, että kriisinhallintaoperaatioiden tulee pohjimmiltaan tukea kansallisten suorituskykyjen kehittämistä.
Ensimmäistä kertaa laadittu puolustusselonteko oli merkittävä kehitysaskel.
Se on strateginen linjapaperi pitkälle
2020-luvulle. Selonteon ohjauskirjeellä
tarkennettiin selonteon mukaisten linjausten toimenpanoa.
Suomea ei kuitenkaan puolusteta pelkillä selonteoilla. Meidän on
toimeenpantava selonteon linjaukset
tinkimättä ja varattava puolustukselle
toimeenpanon edellyttämät resurssit.
Vain siten voimme ylläpitää ja kehittää määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti
puolustuskykyämme. Tämä työ on jo
aloitettu.
Jussi Niinistö on puolustusminis
teri. 

Kylkirauta 3/2017

Kuva Jarno Riipinen / Puolustusvoimat, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

artikkelit

Valmiutta kaiken varalle
Teksti: Markku Myllykangas

Toimintaympäristössämme tapahtuneet muutokset
edellyttävät entistä nopeampaa reagointikykyä,
ei pelkästään Puolustusvoimilta vaan kaikilta
kokonaisturvallisuuden toimijoilta. Avainsana
on valmius. Aiheen käsittely julkisuudessa on
sikäli haastavaa, että siihen liittyvät tiedot ovat
turvaluokiteltuja eli kansankielellä salaisia, joiden
julkaiseminen on aina virkarikos.

M

onet puolustusselonteon
kirjaukset kehittävät toteu
duttuaan Puolustusvoimien
valmiutta. Niistä voidaan mainita
muun muassa lisärahoitus, sodan ajan
joukkovahvuuden lisäys, vapaaehtoisen
maanpuolustustyön kehittäminen sekä
strategiset suorituskyky-, kyberpuolustuskyky- ja puolustusyhteistyöhankkeet.
Tässä artikkelissa kuvaillaan niitä toimenpiteitä, joita puolustushallinnon eri
aloilla on toimintavalmiutemme parantamiseksi tähän mennessä tehty.

Maailma muuttuu
Perinteisten sotilaallisten uhkien l isäksi
Suomi varautuu entistä monitahoisempiin uhkiin ja kriiseihin, joissa yhdistyvät sotilaalliset ja ei-sotilaalliset keinot.
Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kytkeytyvät toisiinsa yhä kiinteämmin.
Varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden toimintamallin mukaisesti
kehittämällä säädöspohjaa. Ulkoisia
uhkia vastaan ylläpidettävä puolustuskyky on osa Suomen kokonaisturvallisuutta ja yksi yhteiskunnan elintärkeistä
toiminnoista.
Puolustusvoimat tukee sisäisestä turvallisuudesta vastaavia ja muita
viranomaisia virka-apupyyntöjen ja
yhteistyöjärjestelyjen mukaisesti. Suomalainen asevelvollisuus ja kansalaisten

maanpuolustustahto vahvistavat yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Kokonaisturvallisuuden toimintamalli muodostaa
hyvän poikkihallinnollisen perustan
laaja-alaisten turvallisuusuhkien hallintaan.
Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumat
ovat osoittaneet, että ainakin toistaiseksi
liennytyksen aika vaikuttaa olevan ohi.
Näyttää siltä, että sotilaallisten kriisien
ennakkovaroitusaika on lyhentynyt ja
kynnys voimankäyttöön on samalla
alentunut.
Sotilaallinen harjoitustoiminta Itämeren alueella on lisääntynyt entiseen
verrattuna moninkertaiseksi. Jo sellaisenaankin tämä lisää riskiä vahingossa
alkavan konfliktin syntymiseen. Mahdollisen kriisin aikana ilmatilan ja merialueen vapaa käyttö Itämeren a lueella
olisi kyseenalaista. Meriliikenteen mahdollinen häirintä ja Suomen läntisten
meriyhteyksien katkaiseminen heijastuisivat koko yhteiskunnan toimintaan.
Sotilaallista voimankäyttöä Suomea
vastaan, tai sillä uhkaamista, ei edelleenkään voida sulkea pois keinovalikoimista. Voidaan arvioida, että mahdollisen
kriisin aikana Suomea vastaan käytettäisiin sekä sotilaallisia että ei-sotilaallisia
keinoja, joiden erottaminen toisistaan
voisi olla vaikeaa.
Suomen puolustaminen edellyttää kykyä toimia maa-, meri-, ilma- ja
9

Markku Myllykangas
kybertoimintaympäristöissä. Toimintaympäristön vaatimuksissa korostuvat
muun muassa tiedustelukyky, eri hallinnonalojen valmius toimia nopeasti
kehittyvissä tilanteissa, kyky suojautua
kauaskantoisten asejärjestelmien vaikutuksilta sekä kyberpuolustuskyky.

Uhkiin kyettävä
reagoimaan nopeasti
Puolustusvoimien valmiuden ja suorituskykyjen on vastattava turvallisuus
ympäristön asettamia vaatimuksia.
Vaikka toimintaympäristömme on muuttunut, ei Suomea vastaan kohdistu
erityistä sotilaallista uhkaa. Nopeat
muutokset ovat kuitenkin mahdollisia.
Puolustusvoimien jokapäiväinen tehtävä on riittävän valmiuden ylläpitäminen
alueellisen koskemattomuuden valvomiseksi ja turvaamiseksi.
Puolustusvoimat valvoo Suomen
maa- ja vesialuetta sekä ilmatilaa ja
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turvaa alueellista koskemattomuutta
siten kuin aluevalvontalaissa on säädetty. Suvereenin valtion tulee kyetä tarvittaessa puuttumaan aluettaan koskeviin
aluevalvontatapahtumiin. Haasteita tähän
tuovat Suomenlahden lisääntynyt lentoja meriliikenne. Huippuvuosi oli vuosi
2014, jonka jälkeen liikennemäärät merellä ja ilmassa ovat vähentyneet noin viidenneksen. Tiedämme, mitä alueellamme
ja sen lähistöllä liikkuu, ja reagoimme
siihen tarpeen mukaan nopeasti.
Asevelvollisuuslaissa säädetään kertausharjoitusten yhdeksi tarkoitukseksi
sotilaallisen valmiuden joustava kohottaminen. Asevelvolliset on määrättävä
kertausharjoitukseen vähintään kolme
kuukautta ennen harjoituksen alkamista.
Tosiasiallisia mahdollisuuksia hyödyntää
kertausharjoituksia valmiuden kohottamisessa ei siis ole ollut. Viime vuosien
aseellista voiman käyttöä sisältäneille
kriiseille on kuitenkin ollut tyypillistä se, että ne ovat alkaneet yllättäen ja
kehittyneet nopeasti, usein vain päivien
tai viikkojen aikana.
Erinomainen esimerkki lainsäätäjän
halusta tukea Puolustusvoimien valmiutta on asevelvollisuuslain muutos heinäkuulta 2016. Sen perusteella reserviläiset
voidaan valmiussyistä – sotilaskäskyasiana tasavallan presidentin esittelyssä –
määrätä palvelukseen välittömästi, ilman
aiempaa kolmen kuukauden ennakkoilmoitusta.
Muutos tuo jo itsessään selkeän
parannuksen kriisinsietokykykyymme.
Monet valmiuteen liittyvät asiat vaativat
lakimuutoksia. Korostettakoon, että pohjimmiltaan kyseessä on hyvin poikkeuksellinen menettely, jolla ei ole tarkoitus
miltään osin korvata tavallisia vuosisuunnitelmien mukaisia kertausharjoituksia ja
niihin käskemistä.
Aluevalvontaviromaisten toimivaltuuksia vahvistettiin kattamaan entistä
paremmin tilanteet, joissa Suomen alueellista koskemattomuutta loukkaa tunnukseton sotilaallinen ryhmä, esimerkiksi
niin sanotut ”vihreät miehet”. Laissa
tunnuksettomalla sotilaallisella ryhmällä
tarkoitetaan sotilasosastoon rinnastettavaa, vieraan valtion lukuun, puolesta tai
suostumuksella toimivaa joukkoa, joka
on sotilaallisesti järjestäytynyt, varustettu tai aseistettu ja jonka valtiollista
alkuperää ei voida tunnistaa. Laissa on
nyt säädetty tällaisille ryhmille ehdoton
kielto saapua maahan ja olla maassa.
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Kuvat Jarno Kovamäki, Patrik Pellinen / Puolustusvoimat, yle.fi, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.
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Terästystä
valmiuskoulutukseen
Julkisuudessa on keskusteltu paljon
varusmieskoulutuksen perimmäisestä
tavoitteesta. On selvää, että varusmiehet koulutetaan sijoitettaviksi sodan ajan
joukkoihin. Näin on aina ollut. Miksi
asia sitten herätti keskustelua erityisesti
vuonna 2016?
Kyse oli puolustusministerin kirjallisesta kysymyksestä oikeuskanslerille.
Siinä tiedusteltiin, onko laintulkinnassa
tapahtunut jokin sellainen muutos, jonka
perusteella varusmiestä ei voitaisi käyttää
maanpuolustustehtäviin kuten aiemminkin? Vastaus oli yksinkertaisen selkeä:
mikään peruste ei ole muuttunut. Näin
10

ollen varusmies voidaan sijoittaa koulutustaan vastaavaan tehtävään ja häntä
voidaan käyttää maanpuolustustehtäviin
ihan samalla tavalla kuin kenraaliakin.
Käytettäessä varusmiehiä ja muita
palveluksessa olevia asevelvollisia maanpuolustustehtäviin on otettava huomioon
heidän tietonsa ja taitonsa erilaisten tehtävien hoitamisessa. Tällä tarkoitetaan
sitä, miten pitkälle varusmies on ehtinyt
päästä sotilaskoulutuksessaan ja millaista
osaamista hänellä voidaan jo edellyttää
olevan. Myös varusmiehiä kouluttavalla
Rajavartiolaitoksella on tärkeä osa sotilaallisessa maanpuolustuksessa.
Maavoimat aloitti kuluvan vuoden
ensimmäisestä saapumiserästä alkaen
uuden koulutuskokonaisuuden,
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v almiusyksikkökoulutuksen. Se tarjoaa
mahdollisuuden kouluttaa varusmiehet
entistä monipuolisempiin ja vaativampiin
tehtäviin.
Valmiusyksikkökoulutusta annetaan
kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa,
lukuun ottamatta Utin jääkärirykmenttiä.
Varusmiehet määrätään valmiusyksikkö
koulutukseen peruskoululutuskauden
koulutusvalintojen yhteydessä. Valinta
perustuu asevelvollisen soveltuvuuteen
ja hänen omaan halukkuuteensa.
Kaikki varusmiehet saavat ensin
tavanomaisen perus- ja joukkokoulutuskauden koulutuksen. Sen jälkeen alkaa
puolen vuoden valmiusyksikkökoulutus,
jonka aikana asevelvolliselle annetaan
hänen normaalia sodan ajan tehtäväänsä

laajempi ja syvällisempi koulutus. Tämä
voi tarkoittaa esimerkiksi monipuolisempia asejärjestelmiä, johtamisvälineitä,
kenttälääkintää, taistelua rakennetulla
alueella, pimeätaistelua ja kohteiden
suojaamista sekä toimimista helikopterijoukkojen kanssa.

Keskustellaan,
mutta ei kaikesta
Julkisuudessa uutisoidaan usein varsin
laajasti lähialueen maiden valmiustarkastuksista ja valmiusharjoituksista. On
sanomattakin selvää, että oman järjestelmämme valmiutta kehitetään ja testataan
vastaavalla tavalla. Niistä ei kuitenkaan
raportoida julkisuudessa, sillä yksityis11

kohtaiset sodan ajan joukkojen perustamispaikat, kokoonpanot, sijoitukset,
joukkojen ja johtajien nimet, käyttö
periaatteet, operaatioalueet, vasteajat ja
tehtävät ovat salassa pidettäviä asioita.
Puolustusvoimat on saanut hoitaa
henkilöstön ja materiaalin suojaamistehtäviä vain oman alueensa sisällä. Oman
alueen ulkopuolella vastaavia toimivaltuuksia ei aiemmin ollut, mutta nyt on,
sillä lakia puolustusvoimista muutettiin
tältä osin kuluvan vuoden keväällä.
Laki sallii erityiskoulutetun Puolustusvoimien turvamiehen suojata yleisellä
paikalla Puolustusvoimien henkilöstöön
kuuluvien, Puolustusvoimien vieraana
olevan vieraan valtion sotilasjohtoon
kuuluvien tai kansainvälistä järjestöä
edustavien, erityistä suojelua tarvitsevien
henkilöiden turvallisuutta tai Puolustusvoimien erityisen omaisuuden kuljetusten koskemattomuutta. Suojaustehtävä
voidaan toteuttaa myös Puolustusvoi
mien alueen ulkopuolella.
Lainmuutoksen myötä virka-apupyynnöt poliisille vähenevät. Poliisi voi
keskittyä palvelemaan muuta yhteiskuntaa ja käyttää kaikki resurssinsa tarkoituksenmukaisella tavalla sitomatta niitä
sellaiseen toimintaan, jonka Puolustusvoimat kykenee hoitamaan itse.
Aseellisen hyökkäyksen tai sitä
vastaavan ulkoisen uhan kohdistuessa
Suomeen Puolustusvoimat turvaa valtakunnan aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja valtiojohdon toimintavapautta sekä
puolustaa laillista yhteiskuntajärjestystä
tarvittaessa sotilaallisin voimakeinoin.
Tätä lakisääteistä tehtävää toteutamme joka päivä, myös tänään. Voimme
nukkua yömme rauhassa, sillä Puolustusvoimat on hereillä, toimintavalmiina
ja torjuntakykyisenä. Erittäin tärkeää on,
että lainsäädännössämme on otettu huomioon turvallisuusympäristön muutokset
sekä lähialueellamme tapahtunut kehityksen suunta. On säädetty uusia lakeja
tai muutettu aiemmin Puolustusvoimien
valmiutta rajoittaneita säädöksiä.
On hyvä, että myös valmiuteen liittyvistä asioista käydään julkista keskustelua. Valmiuteen liittyvät yksityiskohdat
ovat kuitenkin ehdottoman salassa pidettävää tietoa, joista emme julkisuudessa
keskustele.
Prikaatikenraali Markku Mylly
kangas on Maavoimien esikuntapääl
likkö. 
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Vastaako pelote
tulevaisuuden uhkiin?
Teksti: Petteri Kajanmaa

Tulevaisuuden konfliktit ovat sekoitus perinteisiä
ja uusia uhkia sekä toimintamenetelmiä.
Turvallisuushaasteet ovat usein niin sanotulla harmaalla
alueella. Uhkille on yhteistä toimintaympäristömme
epävakaus, epävarmuus, monimutkaisuus ja
monitulkintaisuus. Päätöksentekijöiden on otettava
tämä huomioon strategisissa poliittisissa ratkaisuissaan.

P

erinteinen sotilaallinen pelote
ei toimi tulevaisuuden uhkiin
vastattaessa. Väite voidaan perustaa lähtökohtaoletukseen. Ensiksikin hybridisodankäynti ja harmaan
alueen kilpailu ovat yleisin tulevaisuuden konfliktien muoto. Toiseksi
hybridi- tai Gray Zone -hyökkäyksiä
ei kyetä kokonaisuudessaan torjumaan
hyväksyttävällä kustannustasolla, vaan
on kehitettävä sietokykyä tai kyettävä
sopeutumaan hyökkäyksiin. Kolmanneksi pelotteella ei ole samaa vaikuttavuutta kuin aikaisemmin. Pelote ei
myöskään sovellu ainoaksi keinoksi
varautua harmaan alueen haasteisiin.

Gray Zone – harmaa alue
Vaikka sodan perusolemuksen (nature)
väitetään olevan pysyvä, sodankäynnin
luonne (character) muuttuu jatkuvasti.
Sodan nykyinen luonne on monimutkainen sekoitus perinteisiä ja uusia sodankäynnin muotoja, vaikkakaan uudet
keinot eivät ole niin uusia kuin saattaisi
kuvitella. Huolimatta kaikista sodan
luonteen muutoksista perussyyt sotimiseen – myös epätavanomaisia ja/tai
hybridikeinoja käyttävälle – ovat säilyneet antiikin Kreikan historioitsijan

ja sotapäällikön Thukydideen ajoista
lähtien samoina: pelko, (valtion)etu ja
kunnia.
Alue, jota yhdysvaltalaisessa
turvallisuuskeskustelussa kutsutaan
nimellä Gray Zone, on Pentagonin alaisen työryhmän mukaan käsitteellinen
tila sodan ja rauhan välissä. Määritelmälle ei ole suomenkielistä vastinetta,
joten käytän siitä ilmaisua harmaa
alue. Alue edustaa väkivaltaisen kansainvälisen kilpailun jatkumoa tilassa
ja ajassa tarkasteltuna. Pessimistisesti
ajateltuna elämme maailmassa, jossa
rauha on huijauskausi kahden taiste
lukauden tai sodan välissä.
Harmaalla alueella tapahtuvien
konfliktien tarkoituksena on saavuttaa
tavoitteita, jotka tavallisesti yhdistetään sodan voittamiseen. Tavoitteisiin
pyritään välttämällä täysimittaista
aseellista sotaa ja siten myös kansainvälisiä poliittisia rangaistuksia. Mikäli
turvallisuustoimija käyttäisi avointa tai
muuten havaittavaa pakottavaa sotilaallista voimaa, sen toiminta ei enää
tapahtuisi harmaalla alueella. Tähän
luokkaan kuuluvat sotilaallisen fyysisen voiman käytön lisäksi voiman
osoittaminen tai sillä uhkaaminen.

13

Petteri Kajanmaa
Gray Zone -operaatiot onnistuvat
parhaiten silloin, kun ne kohdistetaan
puolustajan heikkouksiin. Parhaimmillaan – tai pahimmillaan – harmaan
alueen vastustaja saavuttaa tavoitteensa
ilman, että kohteena oleva taho edes
huomaa välikohtauksen olemassaoloa,
eikä se siten pysty käynnistämään omia
vastatoimiaan.
US Army War Collegen tutkimuksen Outplayed, Regaining Strategic Ini
tiative in the Gray Zone (2016) mukaan
kaikki harmaan alueen haasteet ovat
yhdistelmiä haitallisista keinoista ja
strategisista vaikutuksista. Haasteet
luovat maailmanlaajuisen uhkan, johon
on vaikeaa vastata. Harmaan alueen
uhkat vaikeuttavat myös strategista
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riskiarviota, koska ne uhmaavat perinteistä uhka–vastatoimi-toimintamalliamme.
Harmaan alueen ymmärtämistä vaikeuttaa se, että läheskään kaikki vahingolliset tapahtumat eivät ole oletetun
vastustajan tarkoituksellisia hybridi
hyökkäyksiä. Monet valtiolliset ja eivaltiolliset toimijat käyttävät sodan
kynnyksen alle jääviä keinoja tarkoitusperiensä saavuttamiseen. Samalla
on kuitenkin olemassa paljon muitakin
riskejä ja uhkia, kuten terrorismi, väestö
liikkeet, kulkutaudit ja luonnonilmiöt,
joiden vaikutukset on helppo sekoittaa tarkoitukselliseen harmaan alueen
vahingontekoon.

Onko pelotteen aika ohi?
Pelotteen tarkoituksena on saada vastapuoli jättämään jotain tekemättä seurausten pelossa. Pelote toimii vähentämällä
mahdollisen hyökkäyksen onnistumisen
todennäköisyyttä vakuuttamalla mahdollinen vastustaja siitä, että hinta sen
toiminnasta ei ole kannattava.
Nykyisen ja myös tulevaisuuden
strategisen pelotteen tulee olla enemmän kuin uhka ydinaseiden käyttämisestä. Strategisen pelotteen tulisi sisältää
osia kaikista voimankäytön osa-alueista,
joita ovat maa-, meri-, ilma-, avaruus- ja
kyberkomponentit. Yhdysvalloissa tämä
tarkoittaa alueellisten sotilasjohtoportaiden ja hallituksen organisaatioiden
globaalin toimintakyvyn lisäksi liittolaisten halua ja kykyä vastata uhkiin.
Venäjän strategisen pelotteen konsepti on suoraviivaisempi. Se sisältää
hyökkäyksellisen ja puolustuksellisen
ydinaseen, perinteisen sotavoiman sekä
ei-sotilaallisten voimavarojen käytön.
Näitä resursseja on tarkoitus käyttää
niin sodan kuin rauhankin aikana, mikä
tekee venäläisestä konseptista yhdistetyn
hallitsemis-, pelote- ja pakotestrategian.

On tärkeää tietää, mitä vastaan
pelote rakennetaan, ja mitä tehdään
silloin, jos pelote ei toimikaan. Tämä
vaatii vastustajan ajatuskulun ymmärtämistä. Pelotteen käyttäminen ainoana
vastauksena harmaan alueen uhkiin on
epäluotettavaa. Pelote on altis kitkalle
ja muutoksille. Onnettomuudet ja muut
ennalta arvaamattomat tapahtumat järkyttävät pelotteen vaikuttavuutta. Pelote
ei myöskään ota huomioon mahdollisuutta, että pelotteeksi tarkoitettu toiminta saatetaan tulkita päällekäyväksi,
jolloin se voi toimia itsessään konfliktin
laukaisevana tekijänä.
Pelotteen rinnalla onkin ryhdytty
käyttämään käsitettä asteittainen pakottaminen (coercive gradualism). Tällainen – esimerkiksi Etelä-Kiinan mereltä
tuttu – ”hivutustaktiikka” on yksinkertaisesti määrätietoista valtion etujen törmäyttämistä toisen valtion etuja vastaan.
Jos tällaisen toiminnan olemassa
oloon uskotaan, sen avulla voidaan
selittää useita ”onnettomuuksia” tai
odottamattomia tapahtumia. Jotta sotilaallinen pelote toimisi, olisi sen rinnalla
hyödynnettävä muita poliittisia toimia ja
kansallisen puolustuksen suorituskykyjä sekä vahvistettava sellaisia kansain
välisiä säännöksiä ja instituutioita, jotka
vähentävät vihamielisen harmaan alueen
toiminnan vaikutuksia.

Sietokyky osaksi pelotetta
Harmaan alueen haasteiden luonteesta johtuen niitä vastaan ei voi taistella
suoraviivaisesti. Harmaan alueen uhkat
hyödyntävät olemassa olevien järjestelmien heikkouksia ja haavoittuvuuksia.
Vahvistamalla vakautta otetaan ensimmäiset askeleet kohti parempaa sietokykyä.
Sietokyvyllä tarkoitetaan valtion,
kansakunnan tai kulttuurin kykyä ja
kapasiteettia vastustaa ulkoista painos-

		

The Gray Zone: The gray zone is a conceptual space between peace and
war, occurring when actors purposefully use single or multiple elements of
power to achieve political-security objectives with activities that are typically ambiguous or cloud attribution and exceed the threshold of ordinary
competition, yet intentionally fall below the level of large-scale direct military
conflict, and threaten US and allied interests by challenging, undermining, or
violating international customs, norms, or laws. (The Strategic Multi-Layer
Assessment Teamin määritelmä)
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tusta, toipua sen seurauksista tai sopeutua
siihen. Sietokyky on valtion identiteetin
ja poliittisen yhtenäisyyden kestävyyden mittari. Puolustusselontekomme
mukaisesti kriisinsietokyky ilmenee
suorituskykynä ylläpitää toimintoja vaihtuvissa olosuhteissa, selviytymiskykynä
häiriötilanteissa sekä tehokkaana toipumiskykynä. Toisin sanoen sietokyky on
ilmaisin sille, kuinka hyvin valtio tai
toimija sopeuttaa toimintansa odottamattomiin, ei-toivottuihin tai dramaattisiin
muutoksiin.
Länsimaat eivät välttämättä kykene
kiistämään kaikkia harmaan alueen
vihamielisyyksiä. Hybridiuhkia ei kyetä
kokonaan voittamaan. Professori Jarno
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Limnéllin mukaan olisi luotava selkeä
poliittinen malli siitä, miten tarkoituksellisiin hyökkäyksiin tullaan vastaamaan.
Hänen mukaansa tehokkain tapa vastata
näihin uhkiin on pelotteen, sietokyvyn,
valmiuden sekä puolustuksellisten
ja hyökkäyksellisten toimenpiteiden
yhdistelmä, eli kyse on poliittisesta
pelotteesta.
Toimet harmaan alueen uhkia vastaan ovat aikaa vieviä. Ne vaativat
poliittista sitoutumista, ja niiden tulisi
perustua strategisen tason johtajuuteen.
Koska millään valtiollisella virastolla
tai organisaatiolla ei ole yksinoikeutta vastata harmaan alueen haasteisiin,

on vastatoimien heikkoutena yhteisen
tahdon ja johtajuuden puute.
Yhteiskunnan turvallisuusstrate
gian mukaan yksikertaisin tapa kohdata
harmaa alueen uhkat on hyvä ja tehokas
hallinto. Tulevaisuuden uhkiin vastaavan strategian lähtökohtana tulisi olla
vaarallisimpien uhkien perussyiden ja
luonteenpiirteiden tunnistaminen sekä
yhtenäisen tilannetietoisuuden luominen.
Kokonaisturvallisuuden mallin
mekanismien kehittäminen lisää sieto
kykyä, mikä taas vahvistaa kestävää yhteiskuntaa. Kokonaisturvallisuuden malli
vaatiikin ennakkoluulotonta, ei pelkästään valtion sisäisten organisaatioiden
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yhteistyötä, vaan myös kansainvälistä
kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tällöin varmistetaan valtioiden kaikkien
käytettävissä olevien voimavarojen hyödynnettävyys. Tavoitteena on haastaa,
pelottaa, torjua ja hallita harmaan alueen
uhkia hyväksyttävän riskin tasolla.
Eversti Petteri Kajanmaa opiske
li US Army War Collegessa vuosina
2016–2017. Artikkeli perustuu yhteen
hänen laatimaansa opinnäytetyöhön. 
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Venäläisiä näkökulmia
sotilaallisiin uhkiin ja vaaroihin
Teksti: Petteri Lalu

Venäjän sotilaalliset uhka-arviot ovat tutkijoiden,
median ja some-keskustelujen taattua materiaalia
erityisesti silloin, kun naapurimaamme julkaisee
päivityksiä sotilaalliseen doktriiniinsa. Doktriinin
keskeisenä tehtävänä on arvioida sotilaallisten vaarojen
ja uhkien lähteitä, tasoa ja mittakaavaa sekä esittää
lähtökohtia niiden vastatoimiin.

V

enäjä julkaisi ensimmäisen
sotilaallisen doktriininsa
vuonna 1993, jonka jälkeen
sitä on päivitetty vuosina 2000, 2010
ja viimeksi vuonna 2014. Doktriineissa esitetyt sotilaalliset vaarat ja uhkat
heijastelevat Venäjän ulkopoliittista
linjaa sekä sotatieteellistä ymmärrystä
aseellisen taistelun kehitystrendeistä.
Doktriinin lisäksi Venäjän käsitys soti
laallisista vaaroista ja uhkista ilmenee
valtiojohdon ja ylimmän sotilasjohdon
lausunnoista sekä muista asiakirjoista
ja sotatieteellisistä artikkeleista.

Asteittain synkkenevät
uhkakuvat
Venäjän arviot sotilaallisen turvallisuutensa vaaroista ja uhkista ovat
muuttuneet vuosien saatossa asteittain
varautuneempaan suuntaan. Vuoden
1993 sotilaallisessa doktriinissa uhkan
taso arvioitiin alhaiseksi, eikä nykyinenkään doktriini pidä laajamittaista
sotaa Venäjää vastaan todennäköisenä – sen sijaan sotilaallisten vaarojen
nähdään voimistuneen.
Pyrkimykset ratkaista ristiriitoja
asevoiman käytöllä, erityisesti ilman
YK:n päätöslauselmia tai Venäjän
intressit ohittaen, esitetään sotilasliittojen laajentumisen ohella sotilaalli-

sina vaaroina kaikissa julkaistuissa
doktriiniasiakirjoissa. Sotilasliittojen
laajentuminen on kytketty vuodesta
2010 alkaen yhä selväsanaisemmin
Natoon, minkä lisäksi uhkien ja vaarojen esittämisjärjestykseen on tehty
merkittäviä muutoksia.
Uhkien ja vaarojen suunnan kuvaamisessa ja korostuksissa on tapahtunut
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa selvä muutos. Yhdysvallat,
Nato ja länsimaat esitetään aiempaa
vaarallisempina. Sen sijaan Itä-Aasian
suunnan konfliktipotentiaali ei nouse
samalla tavalla esiin Pohjois-Korean
vaarallisesta kehityksestä huolimatta.
Kiina, jonka mahdollinen levittäytyminen Venäjän Kaukoidän aluille
esitettiin aiemmin jopa sotilaallisesti
vaarallisena, on toivottu kumppani
vaikkapa laivastoharjoituksiin Itä
merellä.

Kolmenlaisia
sotilaallisia uhkia
Venäjän sotatieteellisen akatemian
presid entti Mahmut Garejev jakoi
Krimin laittoman kaappauksen ja
Ukrainan sodan kynnyksellä Venäjän sotilaalliset uhkat kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän uhkat
olivat sidoks issa informaatioon ja
17

Petteri Lalu
muihin ulkoa ohjattuihin toimiin,
joilla tavoitellaan valtiollisen vakauden horjuttamista ohjatun kaaoksen
avulla. Esimerkkeinä Garejev esitti
Libyan ja Syyrian – myöhemmin
”värivallankumousta” on sovellettu
myös Ukrainan kehityksen kuvaamiseen. Värivallankumouksen estämiseksi Garejev esitti kaikkien viranomaisten
yhteistoimintaa kansallisen puolustussuunnitelman puitteissa.
Toisen ryhmän uhkiin sisältyivät
haasteet strategisen aseistuksen tasa
painon saavuttamisessa. Garejevin
mukaan Yhdysvaltojen ydinasestrategia
tähtää siihen, että sen ydiniskua seuraava Venäjän vastaisku estettäisiin heti
sodan alussa. Tätä varten Yhdysvallat
kehittää strategisia tavanomaisia taistelulatauksia käyttäviä täsmäaseita ja
ohjuspuolustusta.
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Vastatoimiksi Garejev esittää Venäjän omien täsmäaseiden ryhmittämistä
lamauttamaan ohjustorjuntajärjestelmiä
sekä diplomaattisia keinoja, joilla rajoitettaisiin ohjuspuolustusta. Näiden
toimien ohella Garejev esittää jatkettavaksi maa-, meri- ja ilmavoimien
sekä ilma-avaruuspuolustuksen kehittämistä.
Kolmannen ryhmän uhkan muodostaa aseistuksen nopea laadullinen
kehitys, esimerkiksi informaatioteknologia, miehittämättömät ilma-alukset ja
autonomiset järjestelmät.

Uhkien taustalla
Yhdysvaltojen ja sen
liittolaisten sotatoimet
Venäläiset uhkaskenaariot noudattavat Kosovon sodan asetelmaa, johon
Venäjän puolustusministeri Sergei
Šoigu viittasi esitellessään televisiossa Kansallisen puolustuksen johtokeskusta: Sotilaallista tilannetta valvovalle
tietokoneohjelmistolle on syötetty
Kosovon sotaa edeltänyttä tilannetta
vastaava Naton ohjusten, laivastojen
ja ilmavoimien ryhmitys. ”Jos meille
huomenna tulisi sellainen tilanne jollekin sektorillemme, tietokone ilmoittaisi
meille tietojen ja algoritmien perusteella 90 prosentin todennäköisyyden
[hyökkäykselle] – silloin olisi tehtävä
päätökset toimenpiteistä.”
Myös venäläisissä sotilaslehdissä esitettyjen arvioiden mukaan sota
saattaisi käynnistyä yllättävillä ohjusiskuilla, joiden kohteina olisivat Venäjän syvyydessä olevat tärkeät siviili- ja
sotilaskohteet. Uhkan välittömänä lähteenä olisivat Yhdysvaltain merille tai
rannikoiden suuntaan sijoittamat asejärjestelmät. Iskuihin Venäjän tärkeisiin
kohteisiin vastattaisiin välittömillä ja
päättäväisillä ohjusvastaiskuilla suoraan uhkan lähteille.
Mikäli odotettavissa olevasta iskusta saataisiin Šoigun kuvaamalla tavalla
ennakkovaroitus, Venäjän asevoimien
joukot ja liikkuvat asejärjestelmät
jättäisivät rauhan ajan varuskuntansa
ja tukikohtansa siirtyäkseen väistöasemiin. Venäjän asevoimien laajat
ja näyttävästi uutisoidut, yllättävät
valmiustarkastukset ovat keskeisiä
tällaiseen uhkakuvaan valmistautumisessa.

Kylkirauta 3/2017

Kuvat www.toledoblade.com, Russian Ministry of Defence, theduran.com, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

artikkelit

Asevoimien päätehtävänä olisi
edellä kuvatussa tilanteessa konfliktin
laajenemisen estäminen, johon käytettäisiin tavanomaiseen ja ydinaseistukseen perustuvaa pelotetta. Mikäli
vastustaja perustaisi voimankäyttönsä
Venäjää vastaan yksinomaan kaukovaikutukseen, Venäjän mahdollisuudet
vaikuttaa suoraan kuvatun kaltaisen
hyökkäyksen lähteille ovat rajalliset –
vastustajan satojen tai jopa tuhansien
kilometrien päässä oleville hyökkäyksen tukialueille ei voida iskeä maavoimien yhtymien vastahyökkäyksillä.
Vastaavien pitkänmatkan strategisten tavanomaisten täsmäaseiden
mahdollisuuksia pidetään vähäisinä
maalitiedustelun aiheuttamien haasteiden takia. Jäljelle jäävät venäläisasian
tuntijoiden mukaan epäsymmetriset
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toimet, joilla aiheutettaisiin sietämättömiä vaikeuksia hyökkääjälle iskemällä
sen tärkeisiin kohteisiin.
Ehdotetut käytännön sovellukset
ovat varsin brutaalin kuuloisia: Venäjän epäsymmetrisen toiminnan muotoja
voisivat olla vastustajan elintärkeiden
taloudellisten kohteiden, kuten energiateollisuuden, energianjakelun, liikennesolmujen sekä potentiaalisesti
vaarallisten kohteiden (padot, ydin
reaktorit, kemianteollisuus, myrkyllisten aineiden varastot), tuhoaminen.
Käytännön toimijoina olisivat tiedustelu- ja tuhoamispartiot.
Kuvatun kaltaisessa tilanteessa
Venäjälle toinen mahdollinen epäsymmetrisen toiminnan vaihtoehto
olisi konfliktin laajentaminen kaukovaikutteisia täsmäaseita käyttävän
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hyökkääjän liittolaisia vastaan, mikäli
ne ovat saavutettavissa omien asevoimien suorituskyvyillä.

Konfliktien ennaltaehkäisy
omat intressit turvaten
Jotta Venäjä ei joutuisi edellä kuvatun
kaltaiseen avoimeen aseelliseen taisteluun, jossa se olisi altavastaajana,
pyrkii se kaikin tavoin vaikuttamaan
kilpailijoihinsa ja potentiaalisiin vastustajiinsa ennaltaehkäisevästi.
Venäjän yleisesikunnan päällikkö
Valeri Gerasimov arvioi Sotatiedeakatemiassa vuonna 2013 pitämässään ja
usein erityisesti ulkomailla lainatussa
esitelmässään, että kansainvälisten
konfliktien ratkaisukeinoissa ei-soti
laallisten ja sotilaallisten keinojen

käytön suhde on 4:1. Vaikka puhe
oli luonteeltaan yleismaailmallista
kehitystä kuvaava, on sen arvioitu
kuvaavan myös Venäjän omia vaikutuskeinoja, ja jopa ennakoineen niiden
käyttöä Ukrainassa.

Uusia tehtäviä ja
operaatiotyyppejä
asevoimille?
Tuoreessa Vojennaja mysl’ -lehden
artikkelissaan Venäjän Itäisen sotilaspiirin komentaja, kenraalieversti Sergei
Surovikin ja Ilmavoimien akatemian
apulaisjohtaja eversti Juri Kulešov
luonnehtivat Venäjän asevoimien toiminnan tulevaisuuden päätavoitteita.
Tavoitteena on muun muassa informaatioylivoiman saavuttaminen ja säilyt19

täminen, vastustajan asevoimien ja
vastustajien yhteiskuntien poliittisen
tilanteen järkyttäminen sekä edellytysten luominen sille, että vihollisen
aggressio saadaan lopetettua esimerkiksi liittoumia hajottamalla.
Operaatioiden muotoja voisivat olla
muiden muassa merellisten kapeikkojen sulkeminen, lentokieltoalueiden
muodostaminen sekä epäsymmetriset
toimet. Niitä voisivat olla tilanteen
järkyttäminen, merikuljetusten estäminen tai teknistä alkuperää olevien
ympäristökatastrofien luominen.
Kehittyvien ei-sotilaallisten ja soti
laallisten metodien vaikutustavoista muodostuu kirjoittajien mukaan
kokon aisvaltainen kamppailu vastustajan kanssa (kompleksnaja borba
s protivnikom), jossa menestyminen
edellyttää aseellisen taistelun muotojen ja keinojen analyysin perusteella
muiden viranomaisten toiminnan yhteensovittamista strategisessa suunnassa taistelevan asevoimien kaikista
puolustushaaroista muodostetun joukkoryhmittymän kanssa.
Kuvatut Venäjän tavoitteiden
ja vaikutuskeinojen piirteet sopivat
hyvin yhteen niin sanotun hybridi
sodankäynnin keinojen kanssa, siitäkin huolimatta, että Venäjä on kiistänyt
käyttävänsä niitä. Venäjän sotilaalliset toimet Georgiassa, Ukrainassa ja
Syyriassa ovat osa kamppailua, jossa
Venäjä pyrkii turvaamaan etujaan.
Näkyviä sotilaallisia toimia arvioi
taessa kysymyksen kärkeen nousee
se, mitkä ovat ne Venäjän muut toimet,
joiden osuus on Gerasimovin verrannon 4:1 mukaisesti sotilaallista toimintaa suurempi?
Valtioiden vaikuttaminen toisiinsa
on normaalia ulkopolitiikkaa. Aloitteisiin ja vaikutusyrityksiin pitää soveltaa
tervettä kritiikkiä: kenen etua aloitteet
ajavat, ja mitä omaa etuamme ne toteutuessaan osana kokonaisuutta mahdollisesti heikentävät? Vaikuttamistoimet,
joilla sekaannutaan suoraan keskeiseen
vallankäyttöön, kuten vaaleihin, lainsäädäntöön tai toimeenpanoon, on tunnistettava ja estettävä.
Sotilasprofessori, everstiluutnantti
Petteri Lalu on Maanpuolustuskorkea
koulun sotataidon laitokseen vuoden
2017 alussa perustetun Venäjä-ryhmän
johtaja. 
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Kuka
Eurooppaa puolustaa?
Teksti: Jyri Raitasalo

Eurooppalaisen puolustuskyvyn pitkän aikavälin
heikkeneminen on noussut selkeästi esille Venäjän
miehitettyä Krimin niemimaan sekä käynnistettyä
konfliktin Itä-Ukrainassa ja sotilasoperaation Syyriassa.
Tässä kirjoituksessa arvioidaan puolustuskyvyn
kehittymistä Euroopassa pitkällä aikavälillä – kylmän
sodan jälkeisellä ajalla.

K

ylmän sodan päättymisen
jälkeen Euroopassa puhalsivat uudet tuulet. Kahtiajaosta päästiin eroon ja entiset viholliset
pyrittiin integroimaan osaksi länsimaista turvallisuusjärjestelmää. Nato ja
Euroopan unioni laajenivat ja samalla
katseet kiinnittyivät perinteisten soti
laallisten uhkien sijaan niin sanottuihin
”uusiin uhkiin”, kuten etnisiin konflikteihin, pienaseiden leviämiseen ja terrorismiin.
Euroopassa ja Yhdysvalloissa lunastettiin ”rauhanosinkoa”, kun puolustusmenoja supistettiin, asevoimien
vahvuuksia vähennettiin ja ylimääräisestä sotamateriaalista hankkiuduttiin
eroon. Eurooppalaiset maat siirtyivät
ammattiasevoimiin ja omaksuivat
samalla asevoimien transformaatioon
ja korkean teknologian hyödyntämiseen perustuvan lähtökohdan sodankäyntioppiensa kehittämiseen. Kahden
vuosikymmenen kuluessa länsimainen
– erityisesti eurooppalainen – sotilaallinen näkökulma ja sodankäyntikyky
muuttuivat merkittävästi.
Venäjän toimet Krimin niemimaalla ja Itä-Ukrainassa vuonna 2014
yllättivät monet länsimaat. Suurvaltapolitiikka, alueen valtaaminen ja laaja
mittainen väkivallan käyttö palasivat

Eurooppaan. Massamainen epäsuoran
tulen käyttö ja mekanisoitujen joukkojen hyökkäysoperaatiot ilmentävät
varsin perinteistä kulutussodankäynnin
näkökulmaa.
Sama on tapahtunut Syyriassa
syksyn 2015 jälkeen. Kyliä ja kaupunginosia on tuhottu laajoin ilmapommituksin. Vaikka Venäjän risteilyohjukset
ja täsmäaseet ovat nousseet otsikoihin,
pääosa Venäjän Syyriassa toteuttamista operaatioista noudattaa perinteisiä
kulutussodankäynnin oppeja.
Monessa Euroopan maassa joudutaankin nyt pohtimaan kahden
vuosikymmenen aikana tehtyjen
puolustuspoliittisten linjausten mielekkyyttä tämän päivän sotilaallisen
toimintaympäristön asettamien vaatimusten valossa. Nyt kun Yhdysvaltojen
pitkän aikavälin sitoutuminen maanosamme sotilaalliseen turvallisuuteen
on kyseenalaistunut, voidaan kysyä,
riittävätkö pienet ammattiasevoimat
eurooppalaisen sotilaallisen turvallisuuden takaamiseen?

Länsi siirtyy itään
Länsimaisen turvallisuusjärjestelmän laajeneminen itään 1990-luvun
alkupuolelta alkaen on keskeinen
21

Jyri Raitasalo
eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskeva kehityskulku.
Entiset viholliset ja vastustajat sidottiin
ja sitoutettiin yhteistyövaraisen turvallisuuden näkemykseen. Euroopan unionin ja Naton laajeneminen ovat olleet
osa tätä prosessia. Globalisoituvan
maailman uusien turvallisuusuhkien
hallinta yhteistyövaraisen turvallisuuden näkökulmasta korvasi kahtiajaon,
nollasummapelin ja sotilaallisiin uhkiin
liittyvät varautumistoimet – ainakin
useimmissa länsimaissa.
Samalla kun läntisten instituu
tioiden laajeneminen kohti itää eteni,
Venäjä teki tiliä Neuvostoliiton hajoamisen seurannaisvaikutuksista. Presidentti Boris Jeltsinin kaudella Venäjä
koki perustuslaillisen kriisin vuonna
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1993, ajautui talousvaikeuksiin ja
lopulta talouskriisiin vuonna 1998 sekä
juuttui epäonnistuneisiin sotilasoperaatioihin Tšetšeniassa.
Entinen supervalta romahti, eikä
Venäjällä ollut juuri mitään mahdollisuutta – tai kykyä – vaikuttaa kansainvälisen turvallisuuden kannalta
keskeisiin tapahtumiin. Kun Persianlahdella (1991) sodittiin, Bosniassa
(1995) ja Kosovossa (1999) ilmapommitettiin tai Itä-Timorissa tehtiin humanitaarinen interventio (1999), Venäjä
loisti poissaolollaan – tai ainakin sen
merkitys näiden kriisien ja sotien ratkaisussa jäi vähäiseksi.

Transformaatioharha
Kylmän sodan päättyminen lopetti
vuosikymmeniä kestäneen poliittis-
sotilaallisen vastakkainasettelun.
Monien eurooppalaisten maiden
puolustushallintojen pitkän aikavälin
strateg iselle suunnittelulle kylmän
sodan päättyminen merkitsi noin
vuosikymmenen päähän tähtäävien
asevoimien kehittämislinjausten romuttamista. Uudet uhkakuvat eivät enää
edellyttäneet panssarintorjuntaohjusten, pitkän kantaman raketinheittimien
tai vaikkapa mekanisoitujen yhtymien
ylläpitämistä tai kehittämistä.
Vähitellen, 1990-luvun ja sitä
seuranneen vuosikymmenen aikana,
länsimaiden asevoimien strateginen
suunnittelu keskittyi sotilaallisen
”ylipainon” pudottamiseen, pienten
monikansallisiin operaatioihin kykenevien joukkojen kehittämiseen sekä
korkean sotateknologian tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Kehityksen moottorina toimi
Y hdysvallat, joka käynnisti 1990luvun jälkipuolella mittavan transformaatioprosessin – asevoimien
laadullisen ylivoiman varmistamisen
uutta ”vallankumouksellista” sotateknologiaa hyödyntäen. Häivähdyksiä
tulevasta sodankäyntitavasta oli nähty
jo Persianlahden sodassa vuonna
1991. Myös kokemukset Bosniasta ja
Kosovosta vahvistivat uskoa käynnissä
olevaan niin sanottuun sodankäynnin
vallankumoukseen (the Revolution in
Military Affairs, RMA).
Aina Krimin miehitykseen saakka
vuonna 2014 länsimaiset sotilasoperaatiot perustuivat totaaliseen ilma- ja
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informaatioylivoimaan sekä mittavaan
laatuylivoimaan suhteessa viholliseen
– olivatpa kyseessä Saddam Husseinin
asevoimat (2003), Irakin jihadistiliikkeet (2003–2014), Muammar Gaddafin
joukot (2011) tai Afganistanissa kumouksellisen sodankäynnin menetelmiä
hyödyntäneet ryhmittymät vuodesta
2001 tähän päivään saakka.
Sodankäynnin vallankumoukseen
nojaava asevoimien transformaatio oli
Yhdysvalloille luonnollinen ja toteuttamiskelpoinen väline kylmän sodan
päättymisen aiheuttamassa ”strategisen
neuvottomuuden tilassa”.
Transformaation toimeenpanon yhteydessä asevoimien aktiivivahvuutta
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vähennettiin miljoonalla sotilaalla, ja
1990-luvun lopulta lähtien panostukset
asevoimien korkean teknologian suorituskykyihin lisääntyivät. Määrää todellakin korvattiin laadulla. Tutkimus- ja
kehittämistoimintaan panostettiin ja
puolustusteollisuudelta tilattiin mittavat määrät verkottuvia järjestelmiä. Yhdysvalloissa asevoimien transformaatio
ei ollut asevoimien alasajo-ohjelma.
Eurooppalaisissa maissa tekno
logiavetoinen asevoimien transformaatio on ollut ongelmallisempi. Monessa
Euroopan maassa asevoimien vahvuutta on leikattu rajusti. Samoin on käynyt
näiden maiden puolustusbudjeteille.
Leikattuja suorituskykyjä ja menetettyä

artikkelit

”sotilaallista massaa” ei ole korvattu
laadulla, ei ainakaan riittävästi.
Kun tämä yhdistetään siihen tosiasiaan, että eurooppalaiset valtiot ovat
kooltaan varsin pieniä, ovat mahdollisuudet uusien ”vallankumouksellisten” sodankäyntivälineiden hankintaan
olleet vähäiset. Divisioonista ja prikaateista on siirrytty pataljooniin ja komppanioihin. Vanhat kalustohallit ovat
tyhjillään, tai niistä on kokonaan luovuttu. Omalla tai liittokunnan alueella
käytävän laajamittaisen mekanisoidun
sodan sijaan sodankäyntiopit keskittyvät Euroopan ulkopuolella toteutettaviin monikansallisiin operaatioihin.

Ylikorostunut artikla 5
Euroopasta ei ole juurikaan löytynyt
halua laajamittaisen sodankäyntikyvyn
yläpitämiseen maanosassamme. Naton
ja Euroopan unionin laajenemisen
yhteydessä uudet jäsenmaat itäisessä
Euroopassa ovat olleet kyllä halukkaita erityisesti Naton kehyksessä
rakentamaan sotilaallista pelotetta
ja puolustuskykyä alueelleen, mutta
pääosin ilman riittäviä kansallisia satsauksia puolustukseen. Ennen Krimin
niemimaan valtausta todellisen puolustuskyvyn ylläpito tai rakentaminen
Euroopassa oli ulkoistettu Yhdysvaltojen vastuulle.
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Naton omien tilastojen mukaan
liittokunnan eurooppalaisten jäsenmaiden puolustusmenot ovat vähentyneet
kylmän sodan jälkeen noin kahdellakymmenellä prosentilla vuoden 2010
hintatasossa mitattuna. Samaan aikaan
liittokuntaan on liittynyt kolmetoista
uutta jäsenmaata – kaikki Euroopassa.
Ihmeellisintä on, että näiden maiden
yhteenlasketut puolustusmenot jatkoivat vähenemistään myös vuonna 2008
käydyn Venäjän ja Georgian välisen
sodan jälkeen. Noin puoli vuotta ennen
elokuussa 2008 käytyä sotaa liittokunnan jäsenmaat olivat julistaneet Naton
huippukokouksessa Georgian ja Ukrainan liittyvän Natoon tulevaisuudessa.
Yli kaksi vuosikymmentä kestänyt
suurvaltapoliittinen ”suojasää” on mahdollistanut monen eurooppalaisen valtion puolustuskyvyn ”alasajon” – kun
sitä tarkastellaan konventionaalisen
sodankäyntikyvyn ja laajamittaisten
operaatioiden näkökulmasta. Pääosa
asevoimien kehittämispanostuksista ja
-logiikasta on keskittynyt edullisissa
olosuhteissa toteutettaviin monikansallisiin operaatioihin varsin kehittymättömiä vastustajia vastaan.
Artikla 5 – Naton niin sanottu
kollektiivisen puolustuksen artikla –
muodostui Euroopassa alenevan soti
laallisen suorituskyvyn verhoavaksi
diplomaattiseksi kaavuksi. Sen turvin
maanosassa on kyetty säästämään
sotilasmenoissa ja vähentämään kiinnostusta asevoimien sodankäyntikyvyn
kehittämiseen. Näin on tapahtunut siitäkin huolimatta, että Yhdysvallat on
usein ja toistuvasti patistellut eurooppalaisia valtioita tekemään enemmän.
Esimerkiksi Naton piirissä julkistettiin jo vuonna 1999 niin sanottu puolustuskykyaloite (Defence Capabilities
Initiative, DCI) Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten maiden välille syntyneen
”suorituskykyaukon” kuromiseksi
umpeen. Vastaavasti vuonna 2002
tehtiin niin sanottu Prahan suorituskykysitoumus (Prague Capabilities
Commitment, PCC) ja muutamaa
vuotta myöhemmin käynnistettiin
niin sanottu älykäs puolustus (smart
defence). Näiden kaikkien aloitteiden
ja j ulistusten konkreettiset vaikutukset
ovat olleet vähäisiä.
Krimin niemimaan valtaamisen jälkeen Naton eurooppalaiset jäsenmaat
sitoutuivat kasvattamaan puolustus-

Kylkirauta 3/2017

Kuva reutersmedia.net.

artikkelit

Yhdysvaltojen joukkoja harjoituksissa Puolassa.
menonsa kahteen prosenttiin bruttokansantuotteestaan ja osoittamaan
vähintään kaksikymmentä prosenttia
puolustusbudjeteistaan materiaaliinvestointeihin. Tavoitteena on korjata kahden vuosikymmenen aikana
kumuloitunutta sotilaallista suorituskykyvajetta. Jo nyt ”luova kirjanpito”
ja poliittinen ”kiemurtelu” on alkanut.
Tähän epäkohtaan presidentti Donald
Trump on kiinnittänyt huomiotaan.

Euroopan puolustus
Eurooppa on maantieteellinen käsite.
Se on myös poliittinen käsite – kuten
Euroopan ”siirtyminen itään” viimeisen kahden ja puolen vuosikymmenen
aikana osoittaa. Valitettavasti Eurooppa
on varsin vähäisessä määrin sotilaallinen käsite. Tämän päivän Euroopassa
ei ole olemassa yhtenäistä näkökulmaa
sotilaallisiin uhkiin, sodankäyntiin tai
asevoimien kehittämiseen.

Tämän päivän sotilaallisen
toimintaympäristön luonne yhdessä
monen eurooppalaisen valtion sotilaallisen suorituskyvyn alenemisen kanssa
edellyttävät määrätietoista ja pitkäjänteistä puolustuskyvyn palauttamista.
Ensimmäistä kertaa lähes kolmeen vuosikymmeneen panostusta
asevoimiin on lisättävä merkittävästi. Vahvuuksia on kasvatettava, sota
materiaalia on hankittava lisää ja
laajamittainen sodankäyntinäkökulma
on palautettava. Nämä ovat sotilaallisen
pelotteen ja puolustuskyvyn kannalta
ehdottomia edellytyksiä Euroopassa.
Todellinen puolustuskyky on paras – ja
ainoa – sotilaallisen turvallisuuden tae.
Naton eurooppalaisten jäsenmaiden tulisi vähentää riippuvuuttaan artikla 5:stä, joka pääsi ylikorostumaan
aikana, jolloin sotilaalliset uhat Euroopassa olivat monen mielestä lähestulkoon käsittämättömiä. Euroopassa
pitäisi omaksua enemmän ”artikla 3

		

Washingtonin sopimuksen kolmas artikla: In order more effectively
to achieve the objectives of this Treaty, the Parties, separately and
jointly, by means of continuous and effective self-help and mutual
aid, will maintain and develop their individual and collective capacity
to resist armed attack.
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-asennetta” ja panostaa puolustukseen
enemmän sekä kansallisesti että yhdessä muiden kanssa.
Suomi oli vielä viisi vuotta sitten
Euroopan ”viimeisiä mohikaaneja”,
laajamittaiseen sotaan varautuva puolustuskyvyn ylläpitäjiä. Puolustuksemme konsepti on mielekäs ottaen
huomioon tämän päivän ja tulevaisuuden sotilaallisen toimintaympäristön
vaatimukset. U-käännökseen ei meillä
ole tarvetta. Mutta ”rauhanosinkoa”
on lunastettu myös meillä. Tarvitsemme tulevina vuosina lisäpanostuksia
– etenkin puolustusmateriaali-investointeihin. Puolustuskykyä ei rakenneta
puheilla eikä julistuksilla, sitä rakennetaan teoilla.
Kirjoittaja on strategian ja turval
lisuuspolitiikan dosentti Maanpuolus
tuskorkeakoulussa. 

kolumni

T

urvallisuustilanne Euroopassa
on heikentynyt. Venäjä on vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan
lähialueillamme, ja epävakaus Itämeren
alueella on kasvanut. Euroopan itä- ja
eteläpuolen horjuvat hallinnot, sodat
ja kriisit sekä muut painetekijät ovat
vahvistaneet välillä hallitsemattomaksi
yltynyttä muuttoliikettä. Islamistisesta
terrorismista, kyber- ja hybridiuhkista
on tullut lähes arkipäivää.
Yksikään jäsenmaa ei pysty uskottavasti yksin puolustautumaan kaikkia
näitä uhkia vastaan.
Tarvitaan eurooppalaista yhteistyötä turvallisuusuhkiin vastaamiseksi, puolustuskyvyn vahvistamiseksi ja
rajallisten resurssien käytön tehostamiseksi. Viimeiset yhdeksän kuukautta ovatkin vieneet Euroopan unionia
enemmän eteenpäin turvallisuuden ja
puolustuksen saralla kuin tätä edeltäneet kuusikymmentä vuotta.
Kesäkuussa Euroopan komissio
hyväksyi puolustuspaketin, johon
kuuluvat keskusteluasiakirja Euroopan
puolustuksen tulevaisuudesta ja ehdotukset Euroopan puolustusrahastosta.
Ne ovat merkittävä askel eteenpäin
Euroopan puolustusyhteistyön tiivistämisessä ja historiallinen mahdollisuus edistyä tulevaisuutemme kannalta
keskeisellä alalla.
Keskusteluasiakirjassa esitettiin
visio Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta. Etenemmekö nyt tehtyjen
ehdotusten kautta vai menemmekö
vielä pidemmälle, kohti puolustusunionia, jää nähtäväksi. Yhdessä EU:n
globaalistrategian, Euroopan puolustuksen toimintasuunnitelman sekä
EU:n ja Naton yhteisen toimintaohjelman myötä luomme joka tapauksessa
perustaa vahvemmalle EU:n puolustuspolitiikalle.
Seuraava askel on puolustus
yhteistyön kehittäminen pysyvän
rakenteellisen yhteistyön saavuttamiseksi. Se on määritelty perussopimuksessa niiden maiden aikaisempaa
läheisemmäksi puolustusyhteistyöksi,
joilla on tarvittavat suorituskyvyt ja
jotka ovat tehneet sitoumuksen toisiaan kohtaan. Kahdeksan EU-maata,
Suomi mukaan luettuna, on ehdottanut

Ajan kaikuja

pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön
osallistuville jäsenmaille yhdeksäätoista sitoumusta, jotka parantaisivat niiden
puolustusvoimien yhteistoimintakykyä.
Nämä ehdotukset täydentävät Natoa.
Valmistelu jatkuu syksyn aikana,
ja tavoitteena on, että jäsenmaat voisivat päättää pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä pikapuolin. Jäsenmaat
pitävät puolustuksen ohjaksista kiinni.
Niistä riippuu, millaiseen yhteistyöhön
ryhdytään. Komissio on valmis tukemaan jäsenmaita ja auttamaan niitä.
Puolustusrahaston ensimmäinen,
tutkimusta koskeva, osa on jo käytössä.
Puolustustutkimuksen yhteishankkeita
tuetaan 90 miljoonalla eurolla vuosina
2018–2020. Sen jälkeiselle rahoituskehyskaudelle komissio on sitoutunut
esittämään puolustustutkimusta varten
500 miljoonaa euroa vuodessa.
Rahaston toinen osa on Euroopan
puolustusteollisuuden kehitysohjelma,
jota koskevan asetusesityksen komissio
antoi kesäkuussa. Sen tarkoituksena on
tukea rajat ylittävää tuotekehitystä ja
prototyyppejä 500 miljoonalla eurolla
vuoteen 2020 asti, minkä jälkeen vuosittainen EU-panos olisi miljardi euroa.
Esitys on nyt parlamentin ja neuvoston
käsittelyssä. Jos se hyväksytään ensi
vuoden alussa, ohjelma voisi käynnistyä suunnitellusti vuoden 2019 alussa.
Kolmas rahaston osa, yhteiset hankinnat, on vielä suunnittelupöydällä.
Jäsenmaat ja komissio pohtivat syksyn
kuluessa, millainen rahoitusjärjestely
voisi auttaa halukkaita jäsenmaita
yhteisissä materiaalihankinnoissa.
Mukaan tulisivat vain ne jäsenmaat,
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jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan
yhteishankintoihin. Yksi malli voisi
olla tiettyä hankintaa varten perustettu rahasto, johon halukkaat jäsenmaat
maksaisivat pääomaa ja joka kilpailuttaisi ja tekisi hankinnat. Tämä mahdollistaisi jäsenmaille paitsi edullisemmat
hinnat myös kustannusten jaksotuksen,
ja se helpottaisi myös pooling and
sharing -yhteistyötä.
Euroopan puolustusrahasto ja
pysyvä rakenteellinen yhteistyö ovat
erillisiä hankkeita, mutta niiden avulla
on mahdollista saavuttaa merkittäviä
synergiaetuja. Komissio on esittänyt,
että pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön kuuluvat projektit voisivat
saada lisärahoitusta puolustusteollisuuden kehitysohjelmasta.
Pienten ja keskisuurten yritysten mukanaolo koko arvoketjussa
sekä rajat ylittävä yhteistyö pienten
ja suurten jäsenmaiden välillä ovat
ensiarvoisen tärkeitä. Siksi osa puolustusteollisuuden ohjelman varoista
ohjataan pk-yritysten projekteihin.
Jäsenmaat päättävät molemmissa hankkeissa kehitettävien suorituskykyjen
priorisoinnista, mikä auttaa välttämään
päällekkäisyyksiä ja helpottaa koordinointia.
Suomi on osallistunut kiitettävästi
puolustusrahaston ja pysyvän rakenteellisen yhteistyön valmisteluun. Nyt
on aika olla aktiivinen ja mukana luonnostelemassa sitä, millaiseksi Euroopan
puolustus rakentuu, sekä käydä kansalaiskeskustelua siitä, mitä yhteistyöltä
halutaan. Käynnissä olevalla Viron
EU-puheenjohtajuuskaudella tehdään
ratkaisevia päätöksiä.
Nyt on erinomainen tilaisuus vaikuttaa määrätietoisin toimin siihen,
millä tavalla koko Euroopan ja Suomen
turvallisuutta ja puolustusta vahvistetaan.

Jyrki Katainen
Euroopan komission varapuheenjohtaja
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Kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.
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Ennakkovaroituksen tärkeys ja vaikeus

– auttaako tiedustelulaki?
Teksti: Martti J. Kari

Marsalkka Ferdinand Fochin vuonna 1911 lausumat
sanat ”lentokoneet ovat mielenkiintoisia leluja, mutta
niillä ei ole sotilaallista merkitystä” osoittautuivat
vääriksi jo ensimmäisessä maailmansodassa.
Kybertoimintaympäristö on muotoutunut sotilaalliseksi
toimintaympäristöksi, emmekä täysin hahmota sen
mukanaan tuomia uhkia ja mahdollisuuksia.

S

otilastiedustelulle kybertoimintaympäristö tuo enemmän
uhkia kuin mahdollisuuksia
siihen saakka, kunnes valmisteilla oleva sotilastiedustelulaki tulee
voimaan.

Sotilastiedustelu
estää yllätyksen
Sotilastiedustelun yhtenä tehtävänä on muodostaa sotilasstrategista
tilannekuvaa päätöksenteon tueksi.
Tilannek uvan muodostamiseksi ja
ylläpitämiseksi sotilastiedustelu seuraa
Suomen turvallisuusympäristön kehitystä ja antaa tarvittaessa sotilaallisten
uhkien kehittymisestä ennakkovaroituksen, jonka perusteella voidaan käynnistää vastatoimenpiteet. Tarkoituksena on
hankkia aikaa päätöksenteolle ja estää
poliittisen ja sotilaallisen johdon joutuminen yllätetyksi.
Operatiivinen ja taktinen yllätys on
monissa tapauksissa mahdollista välttää,
koska sen toteuttaja ja toteuttamistavat
ovat tiedustelun kohteena jo rauhan
aikana. Operatiivisen ja taktisen yllätyksen seurauksia voidaan lieventää omilla
vastatoimenpiteillä, koska niitä voidaan
harjoitella jo rauhan aikana.
Strateginen yllätys on ennakkovaroituksen kannalta haastava, ja sillä voi olla
ratkaiseva merkitys valtion turvallisuudelle. Strateginen yllätys kehittyy vuo-

sien kuluessa taloudellisten, sosiaalisten,
sotilaallisten, poliittisten ja demografisten tekijöiden osin hallittuna ja osin
hallitsemattomana prosessina, jonka
ennustaminen ja arviointi on vaikeaa.
Strategisen yllätyksen havaitseminen
vaatii pitkäaikaista seurantaa, jossa keskitytään mahdollisen hyökkääjän tahtoon, päätöksentekoon ja suunnitteluun.
Tekninen yllätys on voi olla valtion
turvallisuuden kannalta yhtä vaarallinen
kuin strateginen yllätys. Tekniseen yllätykseen ei pystytä kaikissa tapauksissa
vastaamaan edes pitkällä aikavälillä vain
omia toimintatapoja muuttamalla, vaan
vastatoimet vaativat teknisiä ratkaisuja. Teknisen yllätyksen havaitseminen
edellyttää pitkäaikaista seurantaa, joka
keskittyy ase- ja muiden järjestelmien
käytön lisäksi erityisesti niiden kehittämiseen ja kokeilutoimintaan.

Kybertila uutena
toimintaympäristönä
Puolustusselonteon mukaan Suomeen
kriisiaikana kohdistuva keinovalikoima
voi olla laaja ja sisältää sekä sotilaallisia että ei-sotilaallisia keinoja. Uhka
voi kohdistua maahamme myös kyber
toimintaympäristöissä.
Sotilaallisten kriisien ennakkovaroitusaika on lyhentynyt ja kynnys voimankäyttöön on alentunut. Tämä korostaa
tiedustelukyvyn ja kyberpuolustuskyvyn
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Martti J. Kari
merkitystä. Tiedustelukyvyn merkitystä
lisää se, että suuri osa tiedustelun työstä
tehdään ennen kriisiaikaa. Tiedustelun
tärkeimmän tuotteen, ennakkovaroituksen, arvon määrittää se, kuinka paljon
sillä pystytään hankkimaan päättäjille
aikaa vastatoimiin kriisiin reagoimiseksi
tai parhaassa tapauksessa sen estämiseksi.
Signaalitiedustelun toimintaympäristö on muuttunut sadassa vuodessa kaksiulotteisesta viisiulotteiseksi.
Lentokone muutti toimintaympäristön
kolmiulotteiseksi ja avaruuden valloitus lisäsi toimintaympäristöön neljännen
ulottuvuuden. Digitalisaatio on luonut
toimintaympäristöömme viidennen ulottuvuuden, kuten Yhdysvaltojen edellinen kansallinen tiedustelujohtaja James
Clapper on todennut, ”nopeammin kuin
meidän kykymme kehittyy ymmärtämään digitalisaation vaikutusta turvallisuuteemme ja lieventämään mahdollisia
riskejä”.
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Nato määritteli kyberympäristön sodankäynnin viidenneksi ulottuvuudeksi
Varsovan huippukokouksessa vuonna
2016. Samalla se ilmoitti, että hyökkäys
jäsenmaata vastaan kybertoimintaympäristössä vastaa joissain tilanteissa
5. artiklan aseellista hyökkäystä. Ongelmana voimankäyttöön vastaamisessa on
attribuutio eli hyökkääjän varma tunnistaminen. Monissa tapauksissa hyökkääjä kykenee salaamaan alkuperänsä
tai harhauttamaan siten, että väärä taho
saadaan näyttämään hyökkääjältä.
Hyökkääjä voi tiedustella tietojärjestelmissämme jopa vuosia. Se voi asettaa
kohdejärjestelmiin haittaohjelmia, jotka
aktivoituvat vasta kriisin tietyssä vaiheessa. Kyberase voi näin muodostaa
osan strategisesta pidäkkeestä. Venäjän
varapääministeri Dmitri Rogozin kuvasi
vuonna 2013 kyberasetta ensi-iskun
aseeksi, jolla voidaan lamauttaa vastustajan kriittinen infrastruktuuri. Yhdysvaltojen ulkoministeri John Kerry piti
Senaatin kuulemistilaisuudessa vuonna
2014 kyberasetta 2000-luvun vastineena
ydinaseelle.

”Uuden normaalin” haaste
Sodan ja rauhantilan väliin on muotoutunut uusi voimankäytön malli.
Tähän ”uuteen normaaliin” kuuluvat
tunnuksettomien erikoisjoukkojen
laajamittainen käyttö, ilmatilan loukkaukset, palkkasotilasjoukkojen käyttö
osana valtion asevoimien operaatiota tai
niiden sijasta, informaatiovaikuttaminen
ja kyberympäristön käyttö tiedusteluun
ja vaikuttamiseen. Tämä lisää ennakkovaroituksen merkitystä entisestään.
Samalla se vaikeuttaa tiedustelutiedon
keräämistä, tilannekuvan muodostamista ja ennakkovaroituksen antamista.
Sotilastiedustelun kohteet ja kohteiden toiminta ovat monimuotoistuneet,
mutta sotilastiedustelun suorituskyvyt
eivät ole kaikilta osin kehittyneet samassa tahdissa. Signaalitiedustelun mahdollisuudet tilannekuvan muodostamisessa
tarvittavan tiedon keräämiseen ovat
heikentyneet, koska osa signaaleista on
siirtynyt kohdeorganisaatioiden digitali
soitumisen seurauksena kaapeleihin ja
tietoverkkoihin.
Kohteiden kommunikaation seuraaminen on vaikeampaa ja usein
mahdotonta, koska lainsäädäntömme
ei mahdollista esimerkiksi signaali
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tiedustelua tietoverkoissa. Käytettävissä
oleva aikaisempaa lyhempi ennakko
varoitusaika vaatii sen, että tiedonkeruussa päästään mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa kiinni hyökkääjän
päätöksenteko- tai viimeistään käskytysprosessiin. Tämä on mahdollista tietoverkkotiedustelun ja henkilötiedustelun
keinoin.
Sotilastiedustelun kohteet ovat osin
siirtyneet tietoverkkoihin, mikä haastaa sotilastiedustelun, koska ennen
sotilastiedustelulainsäädännön mahdollista voimaantuloa kohteiden kommunikaatiota ei voida seurata. Strategisen
s ignaalitiedustelun mahdollisuudet
tuottaa ennakkovaroitus kutistuvat lähes
olemattomiin 2020-luvulle tultaessa.
Yhtä tärkeää kuin kohteiden kommunikaation seuraaminen tietoverkoissa
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on toimintaympäristötietoisuuden muodostaminen kybertoimintaympäristöstä.
Ilman pääsyä kybertoimintaympäristöön ei pystytä muodostamaan kuvaa
kybermaailman normaaleista uhkaan
liittyvistä ilmiöistä eikä havaitsemaan ja
tunnistamaan maahamme kyberympäristössä tai sen kautta kohdistuvia uhkia.
Myös ennakkovaroituksen tuottaminen kyberympäristössä tai sen kautta
kohdistuvista strategisista ja teknisistä uhkista haastaa sotilastiedustelun.
Yhteiskuntamme ollessa yhä riippuvaisempi tietojärjestelmistä voi jo ennen
kriisin puhkeamista tietoverkkojen
kautta toteutettavalla teknisellä yllätyksellä, esimerkiksi kyberhyökkäyksellä,
olla strategista merkitystä. Sähkönjakeluun, tiedonvälitykseen tai logistiikkaan
kohdistettavalla kyberiskulla voidaan

artikkelit

estää puolustajan joukkojen perustaminen, siirrot tai ylläpito.
Sotilastiedustelun pitää pystyä muodostamaan tilannekuvaa ja teknistä ymmärrystä maamme ulkopuolella olevista
tietoverkoista ja tuottamaan ennakkovaroitus tietoverkkojen kautta meihin
kohdistuvista uhkista. Tilannekuva ja
tekninen ymmärrys on tärkeä myös
oman vaikuttamisen tukena.

Uudet tiedonhankintamenetelmät tarvitaan
Sotilastiedustelulakiesityksessä sotilastiedusteluviranomaisille eli Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle ja
Pääesikunnalle esitetään nyt käytössä
olevien keräysmenetelmien lisäksi val-

tuuksia muun muassa tietoverkkotiedusteluun ja henkilötiedusteluun.
Tietoverkkotiedustelu jakautuu
tietojärjestelmätiedusteluun ja tieto
liikennetiedusteluun. Ulkomaan tietojärjestelmätiedustelu tarkoittaa
tietoteknisin menetelmin suoritettavaa
tietojen hankkimista Suomen ulkopuolella olevasta tietojärjestelmästä — eli
käytännössä tunkeutumista kohteen tietojärjestelmään —, tiedon keräämistä
kyseisestä tietojärjestelmästä ja tiedon
kotiuttamista siten, ettei tiedonkeruu
paljastu. Tällä hetkellä rikoslakimme
kieltää tietojärjestelmätiedustelun kaltaisen toiminnan tietomurtona.
Tietoliikennetiedustelu tarkoittaa
Suomen rajan viestintäverkossa ylittävään tietoliikenteeseen kohdistuvaa,
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tuomioistuimen luvalla tapahtuvaa tieto
liikenteen automatisoituun erotteluun
perustuvaa teknisestä tiedonhankintaa
sekä hankitun tiedon käsittelyä.
Käytännössä tämä tapahtuisi siten,
että teleoperaattorin ja Puolustusvoi
mien tiedustelulaitoksen välissä toimiva
kytkijä ohjaisi tiedusteluviranomaiselle
tuomioistuimen luvan mukaisen osan
tietoliikenteestä. Siihen tietoliikenteen
osaan tiedusteluviranomainen kohdistaisi tuomioistuimen luvan mukaisten
hakuehtojen mukaisen haun.
Henkilötiedustelu on tiedustelulaji,
joka tukee ennakkovaroituksen antamista. Päämääränä on tehtävään koulutetulla henkilöstöllä ja luottamuksellisia
yhteistoimintasuhteita rakentamalla
hankkia tietoa, joka kohdistuu ihmiseen
ja hänen hallussaan oleviin asiakirjoihin
tai sähköisiin tallenteisiin.
Suunnitelmallisella henkilötiedustelulla kyetään tuottamaan yksityiskohtaista ja syvää tietoa, jota muilla
tiedustelulajeilla on vaikeaa tai jopa
mahdotonta hankkia. Henkilötiedustelun avulla voidaan luoda edellytyksiä
myös muiden tiedustelulajien tehokkaalle hyödyntämiselle ja päinvastoin.
Henkilötiedustelua on tarpeen toteuttaa
sekä ulkomailla että kotimaassa.
Tietojärjestelmätiedustelua ja
henkilötiedustelua ulkomailla, joihin
molempiin sisältyy ulkopoliittisia
herkkyyksiä, toteuttaisivat ainoastaan
tiedusteluviranomaiset tiedustelupäällikön päätöksestä. Puolustusvoimien
tiedustelulaitos toteuttaisi tietoliikenne
tiedustelua tiedustelupäällikön päätöksellä ja tuomioistuimen myöntämän
luvan perusteella.
Sotilastiedustelulakia on valmisteltu vuodesta 2013 alkaen. Lakiesityksessä olevat toimivaltuudet perustuvat
operatiiviseen tarpeeseen, ja niitä laadittaessa on otettu huomioon sekä perusoikeudet että esimerkit muiden maiden
tiedustelulainsäädännöistä. Ilman
esitettyjä tietoverkkotiedustelu- ja
henkilötiedusteluvaltuuksia ennakkovaroituksen tuottaminen 2020-luvun
muuttuneessa toimintaympäristössä on
erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.
Eversti, filosofian maisteri Martti
J. Kari on apulaistiedustelupäällikkö.
Hän on ollut valmistelemassa sekä soti
las- että siviilitiedustelulainsäädäntöä
ja tiedustelun valvontaa. 

Kylkirauta 3/2017

Kuva Helmi Saarela / Puolustusvoimat.

artikkelit

Uudet uhkat
ja reservin osaaminen
Teksti: Charly Salonius-Pasternak

Suomen ja Puolustusvoimien on kyettävä suoriutumaan
haasteista, joihin kyetään vain käyttämällä osaavia ja
sitoutuneita reserviläisiä osana kokonaisuutta – myös
strategisesti ja operatiivisesti kriittisissä tehtävissä.
Vaikka sodankuvan muutoksen aiheuttamat vaatimukset
osaamisessa tiedostetaan teoriassa, käytännössä niiden
toteutus usein ontuu.

O

n olemassa suorituskykyjä,
joiden rakentamiseen Puolustusvoimilla tai muilla turvallisuusviranomaisilla ei välttämättä
ole riittävästi osaamista. Vaativuuskerrointa lisää se, että osan puolustuksesta
pitäisi olla jatkuvassa käyttövalmiudessa tai käytössä tarpeen vaatiessa mutta
vain hetkittäin. Muutos edellyttää Puolustusvoimien käytännön tekemisen ja
toimintakulttuurin muokkaamista sekä
joustavuutta siinä, miten reserviläisiä
hyödynnetään osana kokonaisturvallisuuden palettia.
Ratkaisujen inspiraatioksi voidaan
ottaa oppia historiasta, kokeilla rohkeasti uutta ja ottaa lisäksi vaikutteita
myös muista maista, joiden puolustuksessa reserviläisillä on tärkeä osa.

Uhkat muuttuvat,
muuttuko ajattelu?
Suomen maanpuolustus perustuu
maantieteellisiin realiteetteihin, pyrkimykseen ylläpitää konflikteja ennaltaehkäisevää kynnystä ja kykyyn
torjua maamme itsenäisyyttä uhkaava
hyökkäys. Puolustuskykyä on rakennettu systemaattisesti. Viime vuosien
työ mahdollistaa entistä paremman
tehostetun valmiuden samalla kun

reserviläisten innokkuutta kyetään
nykyisin kanavoimaan aikaisempaa
paremmin Maanpuolustuskoulutus
yhdistyksen koulutustoimintaan.
Samaan aikaan yhteiskuntien,
sodan kuvan ja teknologian muutos
on luomassa tilanteen, jonka henkilöstövaatimukset saattavat joskus olla
lähes päinvastaiset verrattuna siihen,
mihin Suomen laajaan reserviin perustuva puolustusjärjestelmä aikanaan on
rakennettu.
Perinteisessä sodankäynnissä
reserviläiset muodostivat sodan ajan
joukkojen taktis-operatiivisen massan,
mutta heillä ei välttämättä ollut koko
puolustuskyvyn kannalta kriittistä
osaamista. Nykyisten uhkien myötä
olemme siirtyneet tilanteeseen, jossa
paras osaaminen monien operatiivisstrategisten suorituskykyjen luomiseen
onkin juuri reserviläisillä.
Oleellista tässä kirjoituksessa ei
ole se, mitä kriittiset osaamiset ovat,
vaan se, miten reservin osaamista
hyödynnetään maanpuolustuksessa.
Jäljempänä mainitut asiat ovat vain
esimerkkejä. Lähtökohtana on, että
reserviläiset tulisi integroida entistä
paremmin mukaan Puolustusvoimien
jokapäiväiseen toimintaan.
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Charly Salonius-Pasternak
Oppia historiasta
Esimerkkejä uusien suorituskykyjen
luomisen tuskasta ja reserviläisten
merkityksestä siinä löydämme omasta
historiastamme. Radiotiedustelu on
vuosikymmeniä ollut Puolustusvoimien tiedustelun ylpeyden aihe. Kun
radiotiedustelua aloiteltiin, sen merkitystä vähäteltiin. Vielä 1930-luvulla
sitä pidettiin Puolustusvoimissa vain
yhtenä tiedustelun sivujuonteena.
Sodan syttyessä radiotiedustelun
merkitys ymmärrettiin, mutta koulutettuja osaajia ei ollut kriittiseen tarpeeseen nähden riittävästi. Radioalaa
siviilissä harrastaneet ja heidän omat
laitteistonsa pelastivat lopulta monta
ihmishenkeä. Suorituskyky olisi ollut
mahdollista luoda jo ennakkoon, mutta
toimintakulttuuri ei ollut sitä suosinut, eikä erilaisten innovaatioiden
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y hdistämisen ja edelleen kehittämisen
merkitystä ollut ymmärretty.
Toki Puolustusvoimat on jo vuosikymmenien ajan kyennyt innovaatioihin, mutta osaaminen on yleensä luotu
ensin kadettiupseerien keskuudessa ja
sittemmin se on tarpeen mukaan siirretty myös reserviläisille. Hyvä esimerkki
tästä on tykistölaskin.
Puolustusvoimat kokee, että se on
yksin vastuussa reserviläisten koulutuksen sisällöstä. Valitettavan usein
tämä johtaa kaavamaiseen koulutukseen. Pahimmassa tapauksessa se
ei mahdollista uusien innovatiivisten lähestymistapojen ideointia eikä
kokeilua.

Kaikki on hyvin, mutta…
Puolustusvoimat ja Suomi saisi parhaan tehon irti reservistä antamalla tiettyjen reserviläisyksiköiden myös itse
suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia
kokeiluja. Näin kehitetyt uudet suorituskyvyt voitaisiin sen jälkeen testata
suuremmissa harjoituksissa. Jos suorituskyky osoittautuu hyväksi, se inte
groidaan osaksi puolustusjärjestelmää.
Mahdollisuus reserviläisten jatkuvaan valmiuteen ja ajoittaiseen käyttöön normaalioloissa on periaatteessa
hyväksytty Puolustusvoimissa. Yleensä
tällöin on kuitenkin kysymys taktisen
tason toiminnasta, eli esimerkiksi
jonkin tilaisuuden käytännön järjestelyistä tai kadonneiden ihmisten etsintätehtävistä. Operatiivis-strategisella
tasolla työsarkaa riittää.
Kulttuurissamme on joskus havaittavissa selviä vaikeuksia hyväksyä
reserviläiset puolustuskyvyn luomisessa samanarvoisiksi kuin Puolustusvoimien palkkalistoilla olevat upseerit.
Poikkeuksiakin toki löytyy Pääesikunnan kenraaleista aina kadettitaipaleensa juuri aloittaviin upseereihin saakka.
Tilanne ei ole ainutkertainen, ei nyt
eikä historiassa. Kysymys kuulukin,
miten asia nyt ratkaistaan ja onko sen
suhteen kenties jotain opittavaa muista
maista?

Miten muualla?
Isossa-Britanniassa erikoisosaamista
hankkineiden reserviläisten hyödyntämisessä on viimevuosina otettu
harppaus eteenpäin. Näin on toimittu
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sekä puolustushaarojen ”omien” reserviläisten että yhteisiä kybertiedusteluja informaatiosuorituskykyjä luovan
77. Prikaatin reserviläisten kanssa.
Suomen näkökulmasta ehkä kiinnostavin ratkaisu on asiantuntija
reserviläisten käyttö operatiivisissa
kehitys- ja suunnittelutehtävissä. Reserviläisiä kutsutaan kotitukikohtaan
tai tiettyihin tiloihin kaupungissa parin
kolmen päivän jaksoissa ratkaisemaan
ongelmia ja kehittämään uutta.
Esimerkkeinä voidaan mainita
markkinointikampanjan suunnittelu, infrastruktuuri- ja tietoverkkojen
rakenteen hahmottelu sekä tiedustelu
32

analyysin tai tietyn operaatioalueen
yhteiskunnallisten lainalaisuuksien
kartoittaminen. Toki tällaista tehdään
myös Suomessa, mutta monesti vain
esimerkiksi tietoteknistä osaamista
vaativissa asioissa.
Vuosittaisiin kertausharjoituksiin
yhdistettynä tai osana laajempia harjoituksia tämänkaltainen toimintamalli
toisi konkreettista hyötyä Puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämiselle.
Se vahvistaisi kantahenkilökunnan ja
reserviläisten välisiä suhteita ja rakentaisi heidän keskinäistä luottamustaan.
Reserviläisiltä voidaan saada sekä
uutta osaamista että uusia ja erilaisia

artikkelit
reserviläispalkka – päivärahamalli –
ei taivu. Reserviläistä toki motivoi
muukin kuin raha, mutta pelkällä
hyvällä hengellä tai ylennyksellä hän ei
voi maksaa omia lainojaan eikä laskujaan. Hyvään tarkoitukseen kannattaa
siis kaivella myös puolustusbudjettia.
Israelissa itsensä työllistävien
reserviläisten korvausperusteena ovat
viimeisen kolmen kuukauden keski
arvotulot. Yrittäjille maksetaan sen
lisäksi 25 prosentin lisäpalkka, koska
oman yrityksen jättäminen on haastavaa ja se tulee etenkin palvelualoilla
hyvin kalliiksi. Syntyvät kustannukset
olisivat kuitenkin merkittävästi pienempiä kuin se, että Puolustusvoimat
rekrytoisi ja pitäisi itse yllä vastaavaa
osaamista omassa organisaatiossaan.

Yhteisellä asialla

näkökulmia vanhoihinkin asioihin. Ne
täydentävät koko organisaation kykyä
vastata sekä nykyisiin että tuleviin
haasteisiin.

Kallista – vai onko
sittenkään?
Tietenkään reserviläisten osaamista ei
voida käyttää rajattomasti, mutta rohkeatkin kokeilut ovat täysin mahdollisia. Entistä aktiivisempi yhteydenpito
sekä reserviläisten odotusten ja toiveiden huomioonottaminen olisivat hyvä
alku. Käytännön toteuttamismahdollisuuksia on useita: kuukausi vuodessa,

pari päivää kuukaudessa yhdistettynä
johonkin suurempaan kertausharjoitukseen, pari päivää tarpeen vaatiessa nopeallakin aikataululla ja niin edelleen.
Tietenkin asiasta koituu kustannusvaikutuksia sekä Puolustusvoimille että
reserviläisille. Valtion palveluksessa
olevien kohdalla ongelmat lienevät
suhteellisen helposti ratkaistavissa.
Yksityissektorin yrityksillekin löytynee jonkinlainen symbolinen kompensaatio?
Muuttuvassa työmaailmassa suuri
osa reserviläisistä työllistää itsensä
yrittäjinä tai monityöosaajina, joiden
kustannusten korvaamiseen nykyinen
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Yritysmaailman ja asevoimien välisiä
lainalaisuuksia ei aina voi verrata toisiinsa, mutta yllä esitettyä kehitystarvetta voisi myös verrata esimerkiksi
siihen kehitykseen, joka on tapahtunut Formula 1 -tallien ja sponsoreiden
välillä.
Aikoinaan sponsorit maksoivat
talleille silkkaa rahaa ja saivat sillä
omat mainostarransa auton kylkeen.
Seteleille on käyttöä nykyäänkin, mutta
suuri osa sponsoreista tekee syvällistä
yhteistyötä tallien kanssa myös autojen
suorituskykyä parantavilla osa-alueilla.
Muutos ei tapahtunut sponsorien vaatimuksesta, vaan siksi, että tallit ymmärsivät niiden suhteellisen kilpailukyvyn
sitä vaativan.
Yhteistyö luo verkostoja yhteiskunnan eri ryhmien ja toimijoiden välillä,
luottamuksellista tietoa vaihdetaan ja
suhteita vahvistetaan. Puolustusvoi
mien suhteellista kilpailukykyä ei
kyetä ylläpitämään ilman vastaavanlaista hyppyä integroituun toimintaan,
jossa ei ole erikseen kantahenkilökuntaa ja reserviläisiä vaan Suomen puolustusvoimien sotilaita. Laajennettuna
kysymys on kokonaisturvallisuuden
reservistä, jonka pitäisi maanpuolustusvelvollisuuden hengessä laventua
kaikkiin kansalaisiin.
Charly Salonius-Pasternak on valtakunnallisen maanpuolustuskurssin
käynyt reservin yliluutnantti. 
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Laidalta keskiöön
– terrorismin kasvava uhka Suomessa
Teksti: Oskari Kivinen

S

uojelupoliisi teki kesäkuussa
2017 merkittävän toimenpiteen
ottaessaan käyttöön kansallisen
neliportaisen asteikon kuvaamaan terrorismin uhkaa. Ratkaisun taustalla oli
terrorismintorjunnan toimintaympäristön konkreettinen muutos, jossa uhkan
monimuotoisuuden vuoksi sen kokonaisvaltainen arviointi on muuttunut
entistä vaikeammaksi.
Elämme tällä hetkellä tilanteessa,
jossa terrorismiuhka on Suojelupoliisin asteikon mukaan tasolla kohonnut. Muut mahdolliset uhkatasot ovat
matala, korkea ja erittäin korkea. Edellisen ja samalla ensimmäisen kerran
historiassa Suojelupoliisi arvioi uhkatason nousseen matalasta kohonneeksi
vuonna 2014.

Muuttunut suhde
terrorismiin
Uhkakuvan muutos Suomessa ja
m uualla Euroopassa on seurausta
ennen kaikkea Syyrian sisällissodasta. Syyriassa alkoi kansannousu maan
presidenttiä Bashar Al-Assadia vastaan
osana vuoden 2011 arabikevään tapahtumia. Kansannousu kehittyi vähitellen
sisällissodaksi, joka on sittemmin laajentunut alueelliseksi konfliktiksi. Se
on synnyttänyt myös suuren pakolaisvirran alueelta naapuri- ja länsimaihin.
Viimeisen viiden vuoden aikana
myös Suomen ja terrorismin suhteessa on tapahtunut selvä muutos. Suomi
on noussut terrorismin äärilaidoilta
sen operatiiviseen keskiöön ja osaksi
samaa toimintaympäristöä muiden

Viimeistään Turun murheellisten tapahtumien jälkeen
myös Suomen voidaan todeta olevan osa radikaaliislamistisen terrorismin toimintakenttää. Rekrytoinnin,
radikalisoinnin ja muun terroristisen tukitoiminnan
ohella mahdollisia ovat myös terroristiset iskut.
Järjestöjen ohella uhkana ovat yksittäiset toimijat,
joiden tunnistaminen ja toiminnan estäminen on
viranomaisille vaikeaa.
länsimaiden kanssa. Konkreettisena
osoituksena Suomen asemassa tapahtuneesta muutoksesta ovat elokuun
18. päivän tapahtumat Turun torilla.
Tätä kirjoitettaessa näyttää vahvasti
siltä, että kyseessä on ensimmäinen
radikaali-islamistinen terroriteko Suomessa.
Jo aiemmin viitteitä kansallisen toimintaympäristön muutoksesta antoivat
Suomessa käydyt tai käynnissä olevat
terrorismioikeudenkäynnit. Ensimmäisen oikeudenkäynnin tuomiot annettiin
joulukuussa 2014. Toinen oikeus
prosessi käynnistyi saman vuoden
lokakuussa, ja se on yhä käynnissä.
Ensimmäinen oikeudenkäynti liittyi
Somaliaan ja al-Shabaab-järjestöön,
toisessa kyse on Syyriasta ja ISILjärjestöstä.
Suojelupoliisin tietojen mukaan
Suomesta on matkustanut noin kahdeksankymmentä henkilöä ulkomaille osallistuakseen Syyrian ja Irakin
alueella käytävään konfliktiin. Nyt ja
tulevaisuudessa ongelman muodostavat konfliktialueelta palaavat henkilöt,
jotka ovat osallistuneet taistelutoimintaan. Suomesta alueelle matkustanei35

den henkilöiden lukumäärä on korkea
suhteessa maan muuhun muslimiväestön määrään.
Ennen Syyrian konfliktia Suomen
ja muiden länsimaiden suurimpana
terrorismin uhkana pidettiin al-Qaidajärjestöä. Jo syyskuun 11. päivän iskut
ja muut 2000-luvulla tehdyt terroriiskut muuttivat suomalaisten näkemystä kansainvälisestä terrorismista ja sen
synnyttämästä uhkasta. Uhka tunnistettiin, mutta sitä pidettiin vielä hyvin
sattumanvaraisena.
Julkisuudessa Suomen ja kansainvälisen terrorismin suhdetta – ja
ennen kaikkea terrorismin vähäistä
ilmenemistä Suomessa – on selitetty
monilla syillä. Sellaisina on pidetty muun muassa Suomen syrjäistä
maantieteellistä sijaintia, yhteiskunnan lainkuuliaista luonnetta, kansallisen yhteiskunta- ja ulkopolitiikan
neutraalia suhtautumista radikaaliislamilaisuuteen sekä suomalaisen
viranomaiskentän toimivuutta.
Viimeaikainen kehitys antaa kuitenkin viitteitä siitä, että nämä suojaavat tekijät ovat jossain määrin
murentumassa. Syrjäinen sijaintimme
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Yksilöiskuja
vaikea ennakoida
”If you are not able to find an IED
(improvised explosive device) or a
bullet, then single out the disbelieving
American, Frenchman, or any of their
allies. Smash his head with a rock, or
slaughter him with a knife, or run him
over with your car, or throw him down
from a high place, or choke him, or
poison him. Do not lack. Do not be con
temptible. Let your slogan be: May I
not be saved if the cross worshipper
and taghūt (ruler ruling by manmade
laws) patron survives.”
Edellä oleva lainaus Islamilaisen
valtion tiedottajan Abu Muhammad
al-Adnani al-Shamin tekstistä vuodelta
2014 on omiaan konkretisoimaan uhan
muuttumista. Siinä missä al-Qaidan
katsottiin pyrkivän iskemään näyttävästi symbolisiin kohteisiin, eivät ISIL
ja sen kannattajat toimi samalla tavalla.
Järjestö pyrkii iskemään länsimaihin tavoilla, jotka koskettavat koko
yhteiskuntaa. Kohteiksi valikoituvat
yhtä lailla viranomaiset kuin siviilit.
Toimintamallissa nousevat avain
asemaan yksittäisten toimijoiden ja
pienten ryhmien iskut.
Käsitteellä ”yksittäinen toimija”
tarkoitetaan yksilöitä, jotka hakevat
ideologisen inspiraation iskuilleen terroristijärjestöiltä, mutta toimivat niiden
rajapinnassa. Iskut tehdään yleensä
improvisoidusti ja rajallisin resurssein.
Niitä on vaikea ennakoida ja paljastaa,
mutta vaikutukseltaan iskut saattavat
olla hyvinkin tuntuvia. Eräs esimerkki
tällaisesta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta on Anders Breivikin tapaus
Norjassa vuonna 2011.
Tavallaan ironista on se, että yksittäisen toimijan käsitteen juuret löytyvät
äärioikeiston piiristä. Esimerkiksi Ku
Klux Klan, samoin kuin Arjalainen
veljeskunta, katsoivat toimintansa yhdeksi taktiikaksi niin sanotun ”johtajattoman vastarinnan”. Taktiikka pohjaa
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ei välttämättä ole enää suojaava tekijä,
ja yhteiskunnan lainkuuliaisuudestakin
voidaan olla monta mieltä. Kansallisen viranomaiskentän toimivuudessa
on aina kehitettävää, varsinkin kun sitä
katsotaan kansainvälisen tilannekehityksen ja sen asettamien vaatimusten
näkökulmasta.

terroristijärjestöjen omiin kykyihin ja
resursseihin – tai paremminkin resurssien puutteeseen.
Myös ISIL on yhä enemmän pyrkinyt hyödyntämään juuri tätä taktiikkaa.
Järjestö on onnistuneesti kyennyt motivoimaan yksilöitä iskuihin, joiden ennakointi on vaikeaa. Matalan profiilin
toiminta vaikeuttaa kansallisten turvallisuusviranomaisten mahdollisuuksia
ennakoida iskuja.
ISIL on kyennyt hyödyntämään
s osiaalista mediaa toiminnassaan
enemmän kuin esimerkiksi al-Qaida.
Sille ominaista on muuttaa kuluttaja viestin vastaanottajasta viestin
tuottajaksi. Yksittäisten kuluttajien
muokatessa viestiä omanlaisekseen
36

se muuttuu. Viesti leviää tehokkaasti, mutta sen alkuperäinen omistajuus
häviää.
Al-Qaida luotti viestinnässään
hyvin pitkälti ideologiaansa tukeviin
suljettuihin keskustelufoorumeihin ja
nettisivustoihin. Viestinnän taustalla
oli vahva turvallisuustietoisuus ja toiminnan huolellinen suojaaminen. ISIL
taas pyrkii esittämään viestiään avoimesti siten, että yksilöt – olivatpa he
sitten järjestön jäseniä tai sen toimintaa
ihailevia henkilöitä tai ryhmiä – voivat
noukkia siitä omaa ajatusmaailmaansa
tukevaa ja vahvistavaa tietoa. Heille
tarjotaan samalla sekä virtuaalinen
”oppimisympäristö” että samanmielisten henkilöiden globaali yhteisö.

artikkelit
osa kansainvälisen terrorismin operatiivista toimintakenttää. Todisteena
tästä ovat niin Turun tapahtumat kuin
suomalaisten Syyriassa toteuttamat
itsemurhaiskutkin.
ISILin toiminnan myötä terrorismin uhkassa on tapahtunut radikaali muutos. Uhkana on uudenlainen
järjestö, joka Madridin ja syyskuun
11. päivän kaltaisten symbolisten
iskujen sijaan pyrkii iskemään missä
ja milloin vain pyrkien maksimoimaan
iskun julkisuusarvon.
Uhka ei muodostu ainoastaan järjestöstä ja sen varsinaisista jäsenistä,
vaan uhkana ovat myös järjestön ideo
logiasta motivaationsa ammentavat yksittäiset toimijat ja pienryhmät. Iskut
voivat kohdistua sekä viranomais- että
siviilikohteita vastaan, ja ne halutaan
toteuttaa mahdollisimman brutaalilla
tavalla. Toiminnassa hyödynnetään
kaikkia modernin yhteiskunnan eri
osa-alueita, alkaen Schengen-alueen
tarjoamasta vapaasta matkustamisesta
sosiaalisen median tarjoamiin viestintä
mahdollisuuksiin.
Terrorismin torjunnan kannalta
mitä keskeisin kysymys on se, miten
ja millä tavoin ISIL ja Syyrian konflikti tulevaisuudessa kehittyvät. ISILin
maantieteellisen elintilan kaventuessa yhä todennäköisempää on se, että
järjestö pyrkii entistä enemmän motivoimaan yksittäisiä toimijoita terroristiseen toimintaan länsimaissa. Iskujen
kohteiden ja tekijöiden ennakointi
kuormittaa entistä enemmän kaikkia
turvallisuusviranomaisia.
Sosiaalisen median kehitys onkin
vaikeuttanut viranomaisten keinoja
ennakoida yksittäisten henkilöiden
toimintaa. Heidän mahdolliset mielenterveydelliset tai sosiaaliseen inte
graatioon liittyvät ongelmansa leviävät
yleensä nopeammin muiden kuin turvallisuusviranomaisten tietoisuuteen.
Uhan määrittelyä vaikeuttaa myös
ISILin viestintämateriaalia vastaanottavien henkilöiden erilaiset tausta
vaikuttimet. Konkreettisen iskun
motivaationa tai laukaisevana tekijänä
voivat olla yhtä lailla poliittiset, uskonnolliset tai ideologiset syyt. Taustalla
voi olla vaikkapa henkilön kokema
pettymys viranomaistoimintaan esi-

merkiksi oleskelulupa- tai turvapaikka
päätöksissä.
Viranomaistoiminnassa ja tiedon
jakamisessa haasteeksi muodostuu
konkreettisen uhan ja uhkatiedon
määrittely, samoin kuin sen kynnyksen hahmottaminen, milloin henkilö
muodostaa itsensä lisäksi vaaran myös
muille ihmisille.

Oskari Kivinen työskentelee sisä
asiainhallinnossa ja valmistelee
Maanpuolustuskorkeakoulussa väi
töskirjatutkimusta CBRN-terrorismin
taktiikasta. 

Turvallisuudesta
ei voida tinkiä
Yhteenvetona edellä esitetystä voidaan
siis todeta, että Suomi ei enää ole terroristisen toiminnan ulko- tai rajavyöhykkeellä, vaan olemme valitettavasti
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Kuvat valokuvataiteenmuseo.fi, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

historiakatsaus

Suorittakaa varuskuntahälytys!
– sisäinen järjestys Helsingissä
viime sotien jälkeen
Teksti: Mika Jääskeläinen

Muiden viranomaisten tukeminen on yksi
Puolustusvoimien päätehtävistä. Käsitteenä ”sotaväen
kutsuminen antamaan virka-apua” on peräisin jo vuoden
1896 lakitekstistä. Sotien jälkeen katsottiin tarpeelliseksi,
että mahdollisen kriisin alkuvaiheessa tapahtuvia sisäisiä
levottomuuksia on valmistauduttava hallitsemaan poliisin
lisäksi myös Puolustusvoimien joukoilla.

S

otien jälkeisinä rauhattomina
vuosina sisäisen järjestyksen
ja turvallisuuden säilyttäminen
nousi merkittäväksi osaksi Helsingin
puolustussuunnittelua. Artikkelissa
tarkastellaan Helsingin sotilasläänin
(vuodesta 1952 alkaen Uudenmaan
sotilaslääni) sekä Helsingin sotilaspiirin ensimmäisten sotien jälkeisten
operatiivisen suunnittelukierrosten
sisäisen järjestyksen säilyttämisen
suunnitelmia. Niillä luotiin toiminnalle
operatiivisia perusteita ja pyrittiin mahdollistamaan joukkojen nopea ryhmittäminen liikekannallepanon seuraavaa
vaihetta eli täydennyskokoonpanoon
siirtymistä varten.

Varautuminen sisäisiin
levottomuuksiin
Sisäisiä levottomuuksia pidettiin sotien
jälkeisinä vuosina varsin konkreettisena uhkana maan turvallisuudelle.
Esimerkiksi vuonna 1948 poliisin ja
Puolustusvoimien valmiutta sekä kohteiden suojaamista tehostettiin YYAneuvottelujen aikaan mahdollisen
kommunistien vallankaappausuhan
varalta. Myös vuoden 1956 suurlakon

aikaan valmiutta tehostettiin mahdollisten sisäisten levottomuuksien torjumiseksi. Väkijoukkojen liikehdinnän
lisäksi uhkaksi nähtiin myös niiden
varjolla Helsingin avainkohteisiin mahdollisesti kohdistuvat vahingonteot.
Järjestyksen säilyttämisen suunnitelmissa varauduttiin sisäisiin levottomuuksiin, joiden pelättiin saattavan
johtaa laajempaan konfliktiin. 1950luvulla laadittujen suunnitelmien tavoitteena olikin sekä poliisin tukeminen mahdollisten levottomuuksien ja
mellakoiden hillitsemisessä että puolustusvalmiuden ja nopean liikekannallepanon edellytysten luominen.
Ensimmäinen sodan jälkeinen Helsingin suojaamisen suunnitelma laadittiin Puolustusvoimien pääesikunnassa
vuonna 1948. Helsingin alueen keskeisimmät kohteet ja hallintokorttelit kattavan, käsin ruutupaperille kirjoitetun
ja puolustusvoimain komentajan hallussa säilytetyn suunnitelman nimi oli
Toimenpiteet Helsingin suojaamiseksi.
Seuraavan, Helsingin sotilasläänin
komentajan, kenraalimajuri Torvald
Ekmanin johdolla 1950-luvun alussa
laaditun sisäisen suojelun suunnitelman
mukaan toiminta oli tarkoitus käynnis39

Mika Jääskeläinen
tää joko valmistavalla käskyllä ”Suorittakaa varuskuntahälytys” tai suoraan
toimeenpanokäskyllä ”Suorittakaa
varuskuntaharjoitus”.
Teollisuuslaitosten, rautateiden,
posti- ja lennätinlaitoksen, voimalaitosten ja muiden vastaavien kohteiden
tarkemmat vartiointisuunnitelmat oli
laadittava yhteistoiminnassa poliisin ja
kyseisten laitosten johtoelimien kanssa.
Niitä laadittaessa tuli ottaa huomioon
salaaminen ja valmiuden kohottamistoimien huomaamaton toteuttaminen.
Uudenmaan vastuualue oli jaettu
viiteen osaan. Niistä Helsingin suojelu
alue käsitti Helsingin sotilaspiirin
vastuualueen, joka kattoi karkeasti
nykyisen Kehä I:n sisäpuolisen seudun.
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Kuva Mika Jääskeläinen, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

historiakatsaus

Vuoden 1953 sisäisen järjestyksen säilyttämisen suunnitelman johtosuhteet.

Kohteiden suojausta ja
joukonhallintaa
Helsingin sotilaspiirin joukoista Helsingin varuskuntapataljoona vastasi pääkaupungin hallituskorttelien ja Kaartin
kasarmin alueen vartioinnista ja puolustuksesta. Lisäksi varuskuntapataljoonan
oli muodostettava iskuosasto, joka oli
valmiudessa Kaartin kasarmilla. Helsingin laivastotukikohta oli vastuussa
Katajanokan ja kanava-alueen siltojen
puolustuksesta. Lisäksi osa sen henkilöstöstä koottiin Merikasarmille sotilasläänin komentajan reserviksi.
Sotakorkeakoulun ja Tykistökoulun
henkilöstöä käytettiin Uudenmaan kasarmikorttelin suojaamiseen. Suomen
linnan suojelualue käsitti Suomenlinnan
rannikkolinnakkeiston sekä Santahaminan saaren. Linnakkeen ja Merisotakoulun joukkojen tehtävänä oli saarten
puolustaminen sekä valmistautuminen
rannikkotykistön maa-ammuntoihin.
Maasotakoulun johtajan komennossa olleella Santahaminan suojelu
alueella joukkoja valmistauduttiin
käyttämään kohteiden suojaamisen
lisäksi myös komentajan reservinä.
Ilmatorjuntarykmentin ja sotakoulujen
henkilöstöstä muodostettiin iskuosastoja, joiden sijoituspaikkana oli Olympia
stadion.
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Santahaminan Jääkäripataljoona
suojasi Herttoniemen öljysataman,
Vantaan sillan, Vanhankaupungin,
vesijohtolaitoksen pumppuaseman,
sähkölaitoksen päämuuntajan sekä
puolustuslaitoksen varastot.
Sörnäisissä suojattiin sähkö- ja
kaasulaitos sekä kaksi bensiinivarastoa. Lisäksi suojattiin Pasilan ratapiha, Alppilan vesisäiliöt, Helsingin
pääpostitalo ja rautatieasema. Loput
pataljoonan henkilöstöstä sijoitettiin
Kaisaniemen puistoon komentajan
reserviksi. Reserviä valmistauduttiin
käyttämään levottomuuksien sattuessa
toimintaan, josta nykypäivänä käytetään termiä ”joukonhallinta”.
Suunnitelmien perusteella voidaan
arvioida, että toiminnalla olisi kyetty
tukemaan laillisen järjestyksen säilyttämistä, tukemaan poliisiviranomaisia
sekä suojamaan kohteet tihutöiltä.
Joukkoja olisi ollut valmiina aseissa ja keskeisten alueiden läheisyydessä paitsi sisäisiä levottomuuksia
myös mahdollista nopeasti kehittyvää
vihollisuhkaa, kuten maahanlaskun torjuntaa, tai liikekannallepanoa varten.
Joukkojen vähyydestä johtuen
mittavat kohteiden vartiointi- ja suojausvelvoitteet olisivat todennäköisesti kuitenkin muodostuneet vaativaksi
tehtäväksi. Siksi siihen varattiinkin
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kaikki mahdolliset irti saatavat joukot
aina erillisten laitosten ja sotakoulujen
henkilöstöä myöten.
Mahdollisessa mellakkatilanteessa
laajalle alueelle ripoteltujen joukkojen
kyky suurten joukkojen levottomuuksien hallintaan olisi saattanut osoittautua rajalliseksi. Ilmeisesti tätä haastetta
varten suunnitelmassa olikin varattu
komentajalle runsaasti reservejä.
Toinen haaste oli Porkkalan suojaaminen ja sen yhteyksien säilyttäminen,
johon suunnitelmissa olikin kiinnitetty
aivan erityistä huomiota.

Valmiusvaatimuksia
tarkennetaan
Puolustusvoimien vuoden 1952 organi
saatiouudistus sekä ensimmäinen
sotien jälkeinen puolustussuunnitelma
”Polttoainehankinta” vaikuttivat myös
sotilasläänin sisäisen järjestyksen säilyttämisen suunnitelmiin.
Uudenmaan sotilasläänin komentaja allekirjoitti uuden operaatiokäskyn
elokuussa 1953. Sisäisen suojelun ja
levottomuuksien hillitsemisen lisäksi
siinä otettiin huomioon myös mahdollisen vihollisen hyökkäyksen torjunta liikekannallepanon jälkeen eli
siis sodan aikana. Suunnitelmassa
korostettiin yhteistoimintaa poliisi-

Kuva Mika Jääskeläinen.

historiakatsaus

Uudenmaan sotilasläänin vastuualue 1950-luvun alussa.
viranomaisten kanssa ja tarkennettiin
kohteiden vartioinnin ja etenkin poliisien vartioimien kohteiden suojauksen
vahventamista.
Sisäinen suojelu oli valmiuden
tehostamisen ensimmäinen toimen
pide, mutta suunnitelmalla tehostettiin Puolustusvoimien valmiutta myös
ulkoista uhkaa vastaan. Suunnitelma
käsitti kaiken toiminnan rauhan ajasta
täyden sodan ajan valmiuden mukaiseen sisäiseen suojeluun. Se linkitettiin
torjuntavaiheen puolustussuunnitelmiin siten, että valmiuden säätely olisi
ollut joustavaa siirryttäessä valmiuden
kohottamisessa vaiheesta toiseen.
Rauhan ajan joukot tuli kouluttaa
ja saattaa sellaiseen valmiuteen, että ne
kykenivät aloittamaan sisäisen suojelun
toimenpiteet neljässä tunnissa käskystä. Hälytysvalmiuden peitenimenä oli
Tuotantotoiminta. Nopean toiminnan
onnistumisen edellytyksinä mainittiin
materiaalin varastointijärjestelyjen
tehostaminen ja hälytyskokoonpanojen
muodostamisen harjoittelu. Joukoille
oli varattava ampuma- ja elintarvikkeet kahdesta kolmeen vuorokauden
omavaraiseen toimintaan.

Hälytyskäsky oli määrä antaa sanomalla ”Lähettäkää tuotantosuunnitelma”. Tätä edelsi valmistautumiskäsky
”Tarkistakaa tuotantosuunnitelma”,
jolloin liikkeellelähtöä nopeuttavat
valmistelut voitiin aloittaa hyvissä
ajoin. Mikäli tilanne olisi edellyttänyt siirtymistä samalla täydennys- eli
T-kokoonpanoon, olisi käskyä seurannut sarja esikäsky-yhdistelmien numeroita, joiden mukaan joukot olisivat
toimineet.
Sen jälkeen Uudenmaan sotilasläänin joukot olisivat olleet suoraan puolustusvoimain komentajan johdossa.
Tehostettu vartiointi ja järjestyksen turvaaminen olisi aloitettu puolustusvoi-

main komentajan käskyllä ”Lähettäkää
vuokraussuunnitelma” tai sitä edeltävällä valmistautumiskäskyllä ”Tarkistakaa vuokraussuunnitelma”. Uusina
joukkoina sotilasläänin kokoonpanoon
liitettiin erityiset sotilaspiirien vartiopataljoonat.
Vuoden 1953 suunnitelmaa ajantasaistettiin säännöllisesti seuraavien
vuosien aikana. Se oli runkona myös
myöhemmille, 1950-luvun lopun operatiivisilla suunnittelukierroksilla laadituille uusille suunnitelmille.
Kapteeni Mika Jääskeläinen val
mistelee aiheesta laajempaa tutkimusta
Maanpuolustuskorkeakoulussa. 

Oikaisuja
Kylkiraudan numeron 2/2017 artikkeliin Pohjois-Satakunnan kadettipiiri isännöi
kevätkokouksen oli valitettavasti lipsahtanut virhe. Artikkelissa mainittiin Niinisalossa sijaitsevaan reserviupseerikoulutuksen muistomerkkiin kirjatun, että
sotien aikana kaatui 9 184 Niinisalossa koulutettua reserviupseeria. Tämä ei
pidä paikkaansa, vaan oikea muistomerkkiin kaiverrettu kaatuneiden upseerien
lukumäärä on 2 184. Toimitus pahoittelee kirjoitusvirhettä ja samalla kiittää
tarkkaavaista lukijaansa virheen havaitsemisesta.
41
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artikkelit

Ajatuksia pahan tappamisesta
ja mielipiteitä uhkasta
Teksti: Risto Sinkko
Kadettikunta järjesti toukokuussa yhdessä Sotatieteellisen
Seuran kanssa seminaarin Saako pahan tappaa? Seminaarin
idea oli Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen
sotilasprofessorin Aki-Mauri Huhtisen, joka yhdessä
työryhmänsä kanssa rakensi seminaarille sisällön.
Seminaaria varten tilattiin mielipidetutkimus kansalaisten
uhkaaviksi kokemista asioista.

T

utkimus tehtiin Kantar TSN:n
(entinen TNS Gallup) internetpaneelissa pääsiäisviikolla
13.–19. huhtikuuta 2017, siis noin
viikko Tukholmassa tapahtuneen tarkoituksellisen jalankulkijoiden päälleajon jälkeen. Tutkimukseen vastasi
kaikkiaan 1 036 henkilöä.
En käsittele tässä artikkelissa
seminaarin sisältöä vaan enemmänkin mielipidetutkimuksen tuloksia.
Seminaarin aihe osoittautui vaikeaksi käsitellä. Laajapohjaisesti valitut
puhujatkaan eivät seminaarissa oikein
saaneet aikaan keskustelua teemasta.
Itselleni oli yllätys se, että keskustelijoille sittenkin oli tärkeää oma suhde
maanpuolustukseen ja varusmiespalvelukseen. Se heijastui keskustelu
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puheenvuoroissa. Aiheen käsittelyä on
tarve jatkaa, ehkä suppeammin määriteltyjen alakysymysten avulla.

Huolena terrorismi ja
maailman johtajat
Presidentti Trumpin ulkopolitiikasta
huolestuneita oli 56 prosenttia tutkimuksen vastanneista, vastaavasti
presidentti Putinin ulkopoliittisista
toimista huolestuneita oli 54 prosenttia
vastanneista. Eniten kansalaisia kuitenkin näytti huolestuttavan lähialueiden
eli Pietarin ja Tukholman terrorismi,
sillä 62 prosenttia vastanneista oli tätä
mieltä. Terrori-iskuista muualla Euroopassa huolestuneita oli 52 prosenttia
vastanneista (Kuvio 1).
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Risto Sinkko
Presidentti Tarja Halosen esittämä
ajatus niin sanotusta pakkokotiuttamisten keskeyttämisestä ei saanut tukea,
vaan 54 prosenttia piti tavoiteltavana
toimenpiteenä kotiuttamisen nopeuttamista (Kuvio 2). Jopa esittäjän oman
puolueen, eli sosiaalidemokraattien,
kannattajista ehdoton enemmistö (54
prosenttia) ajatteli näin. Tutkimus
tehtiin ennen presidentin kannan julki
tuloa.
Yli puolet vihreiden ja vasemmisto
liiton kannattajista oli huolestuneita
vihamielisestä nettikirjoittelusta. Mahdollinen tulkinta on, että näiden puolueiden kannattajat kokivat kirjoittelun
kohdistuvan itseensä ja omiin mieli
piteisiinsä.
Yllättävää ei ole se, että tiukin
kanta terrorismi- ja maahanmuuttokysymyksissä oli perussuomalaisten
kannattajilla. Puolueiden kannattajien
vertailu viittaa siihen, että samantapainen asenneprofiili on 20–30 prosentilla
muidenkin puolueiden kannattajista.

artikkelit
Baltian tilanne
ei huolestuta
Tutkimuksen perusteella on aiheellista
pohtia myös niitä asioita, jotka eivät
saaneet suuria määriä huolestumismainintoja. Kiintoisin näistä on Viron,
Liettuan ja Latvian tilanne. Huolestumisen aiheena vastaajille esitettiin
”Sotilaallinen tilanne Virossa, Liettuassa ja Latviassa”. Vastaajista ainoastaan
11 prosenttia oli valinnut tämän asian
yhdeksi huolestumisen kohteekseen.
Julkisuudessa on ollut esillä Natomaiden joukkojen ja ilmavoimien toiminta alueella ja tilanteen kiristyminen
eteläisellä Itämerellä, lähinnä Kalinin
gradin alueella. Vaikka keskustelu
Viron puolustamisesta on ollut vahvasti
esillä hallituksen ja eduskunnan piirissä
ja turvallisuuspolitiikan päättäjien joukossa, ei huolestuneisuus ole näköjään
tavoittanut tavallisia kansalaisia. Edes
omalla asuinalueella ei näyttänyt juuri
olevan yhteyttä Itämeren tilanteeseen,
sillä Etelä-Suomessakin Baltiasta huolestuneita oli vain jonkin verran enemmän kuin muualla Suomessa.
Kysymykseen, mitä Suomen ja
Suomessa pitäisi tehdä, valittiin tarjotuista vaihtoehdoista useimmiten
vastaus ”Nopeuttaa kielteisen turvapäätöksen saaneiden poistamista maasta”.
Kaikista vastaajista 54 prosenttia oli
tällä kannalla. Puolueittain tarkasteltuna vastausprosentit olivat seuraavat: perussuomalaiset 88, kokoomus
63, keskusta 60, sosiaalidemokraatit
54, vasemmistoliitto 36 ja vihreät
34 prosenttia.

taa ja tiedustelua ehdotti lisättäväksi
43 prosenttia vastanneista.
Rajavartioston toiminnan tehostamista ehdotti 36 prosenttia ja Puolustusvoimien toiminnan tehostamista
32 prosenttia vastanneista. Lisää soti
lastiedustelua ehdotti 28 prosenttia ja
siviilitiedustelua 25 prosenttia vastanneista. Reserviläisten koulutuksen
lisäämistä ja tehostamista piti tavoiteltavana toimenpiteenä 16 prosenttia vastanneista. Heistä 14 prosenttia kannatti
varusmieskoulutuksen tehostamista.
Tutkimuksessa kysyttiin myös
vastaajien varusmiespalveluksesta.
Tutkimukseen vastanneista miehistä

79 prosenttia ilmoitti suorittaneensa
varusmiespalveluksen, löytyipä naisvastaajistakin yksi prosentti varusmiespalveluksen käyneitä.
Suuresta prosenttiosuudesta johtuen varusmiespalveluksen käyneiden
mielipiteet olivat hyvin lähellä miesten
yleistä mielipidettä, mutta aineistossa
oli mielenkiintoisia eroavuuksiakin.
Esimerkiksi sotilastiedustelun lisäämistä kannatti naisista 16 prosenttia
mutta varusmiespalveluksen suorittaneista henkilöistä peräti 37 prosenttia.
Risto Sinkko on sotatieteiden
tohtori. 

Turvallisuusvastuuta
viranomaisille
Puolustusvoimia koskevassa keskustelussa on ollut esillä varusmiesten
ja reserviläisten asema erityisesti
valmiutta kohotettaessa. Kansalaisten mielestä nykytilanteessa tarvittavat toimenpiteet ovat enemmänkin
viranomaisten vastuulla. Vastanneista
48 prosentin mielestä tulisi vahvistaa
Poliisin ja 42 prosentin mielestä Suojelupoliisin toimintaa ja valtuuksia.
Tutkimus tehtiin ennen kuin maan hallitus puolivälitarkastelussaan julkisti
lisämäärärahat näille viranomaisille.
Tietoverkoissa tapahtuvaa valvon-
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THE BALTIC SEA, NOVEMBER 21

MIKÄ TAHANSA MAALI,
MISSÄ TAHANSA OLOSUHTEISSA
Pohjoisen Itämeren rankoissa olosuhteissa ja matalissa
vesissä järjestelmiin on voitava luottaa. RBS15 Mk3
on kaikissa sääolosuhteissa toimiva tarkka monimaaliohjusjärjestelmä, joka soveltuu erinomaisesti rannikkoympäristön vaatimuksiin. Tämä elektronisen sodankäynnin
vastatoimenpiteillä varustettu ohjus lentää matalalla
merenpinnan yllä. 200 kilometrin kantaman ansiosta ohjus
löytää maalinsa myös horisontin takaa.

RBS 15 MK3
Maailman kehittynein pitkän
kantaman ohjus niin meri- kuin
maamaaleja vastaan.
www.saab.fi/meri

historiakatsaus

Perinnetietoutta – tiesitkö Sotilasperinteistä?

S

otilasjoukon identiteetti muodostuu monista tekijöistä, joista yksi
on yhteenkuuluvuutta syventävät
perinteet. Perinteet – erityisesti sotilasperinteet – ovat yleensä ikivanhoja.
Perinne tai perinnäistapa eli traditio on
syntynyt vuosien ja vuosisatojen kuluessa sukupolvelta toiselle siirtyneistä
tavoista ja arvoista. Vahvistetut sotilasperinteet ovat syntyneet joukoille varta
vasten luoduista tunnuksista, marsseista
ja nimistä. Vahvistamattomat perinteet
ovat yhtä arvokkaita, mutta usein ne
ovat syntyneet spontaanisti ilman virallista suunnittelua. Kaikilla perinteillä on
sotilasjoukossa oma tärkeä tehtävänsä.
Eri maiden sotilaat ovat yleisesti
omaksuneet kansainvälisesti yhtenäisiä
tapoja, joista on tullut sotilasperinteitä. Tärkeimpinä niistä voitaneen pitää
joukon nimeä ja sen tärkeintä symbolia,
lippua. Muita perinteitä ovat sotilaspuku
eli univormu, sotilaalliset käyttäytymisnormit, kunniamarssit ja vuosipäivät.
Sotilaallisesti muodostettu ja johdettu
joukko, etenkin itsenäinen joukkoosastotai sitä vastaava esikunta tai
laitos, on omaksunut itselleen erilaisia
tapoja korostaa menneisyyttään. Näistä
tavoista ajan kuluessa muodostuneita
perinteitä vaalitaan uskollisesti.
Suomalaisten sotilasperinteiden
muodostumiseen vaikuttaneita tekijöitä
tarkasteltaessa on huomioitava kansal-

lisen sotaväen historian jakautuminen
kolmeen toisistaan selvästi erottuvaan
aikakauteen: Ruotsin vallan, autono
mian ja itsenäisyyden aika. Jokaisen
aikakauden erityispiirteet ovat vaikuttaneet myös perinteisiin. Aikakausien
välillä suomalainen sotaväki oli kahteenkin otteeseen jopa täysin lakkautettuna, ensin neljän ja sitten kolmentoista
vuoden ajan.
Itsenäisyyden aikana johtavana periaatteena suomalaisten sotilasperinteiden
luomisessa ja kehittämisessä on ollut
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henkilöstön yhteenkuuluvuuden lisääminen sekä palvelusmotivaation ylläpitäminen ja kehittäminen. Alueellisten
ja maakunnallisten tunnusten ja nimien
käytöllä on pyritty luomaan yhteys
paikkak unnan ja rekrytointia lueen
väestöön – laajemmin katsottuna koko
Suomen kansaan. Sotilasperinteiden
arvopohjan säilyttäminen asevelvolli
suusjärjestelmän kautta on kaikkien
suomalaisten yhteinen asia.
Tärkein päivittäinen työ perinteiden
vaalimisessa tehdään edelleen kentällä:
joukko-osastoissa ja sotilasopetuslaitoksissa. Vastuu joukko-osaston perinteiden
ylläpidosta, vaalimisesta, jatkuvuudesta
ja kehittämisestä on joukon komentajalla.
Joukko-osastossa perinteitä vaalitaan varsinkin juhlatilaisuuksissa,
kuten vuosipäivänä, valatilaisuuksissa, perinnepäivinä, tulo- ja kotiuttamisjuhlissa. Muita yleisesti tunnettuja
vaalimistapoja ovat joukkojen perinnehuoneet, -esineet ja -henkilöt. Erikseen on vielä syytä mainita aselaji- ja
joukko-osastokillat, perinneyhdistykset
sekä sotilasmuseotoiminta. Sotiemme
veteraanit, jotka aikanaan ovat liittyneet
joukko-osastokiltoihin, ovat tuoneet
arvokkaan tietämyksen suomalaisiin
joukko-osastoperinteisiin.

Marko Palokangas
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pääsihteerin palsta

Suomi 100 vuotta –
kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa
Kansallista puolustuskykyä
vahvistetaan
Puolustusministeri Jussi Niinistö
tarkasteli 222. Maanpuolustuskurssin avajaispuheessaan 18. syyskuuta Suomen historian ensimmäisen
puolustusselonteon toimeenpanoa ja
puolustusyhteistyötä. Niinistö korosti
kansallisen puolustuskyvyn vahvistamisen tärkeyttä ja sitä, että Suomen
puolustus on sopeutettava muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen. Turvallisuusympäristön muuttuessa myös
valmiuteen on panostettava.
Niinistö totesikin Puolustusvoi
mien tehneen kuluneen kahden vuoden
aikana paljon valmiuden eteen ja
mainitsi esimerkkinä uudet valmiusyksiköt, jotka on rakennettu nopeasti
kehittyvien uhkien torjuntaan. Ministerin mukaan ilman valmiutta ei ole
maanpuolustusta. Lisää aiheesta on
toisaalla lehdessä.

Oletko tutustunut
tietopankkeihin verkossa?
Kadettikunta on valmistanut koulujen
opetuksen tueksi ja kansalaisten avoimeen käyttöön historian- ja turvallisuuspolitiikan tietopankkeja.
Tämän vuoden keväällä julkistettiin erittäin laaja Suomi kylmäs
sä sodassa -tietopankki osoitteessa
www.kylmasota.fi. Kylmän sodan jälkeisestä maailman muutoksesta ja
turvallisuuspoliittisesta kehityksestä
on saatavissa tietoa Maailman muutos
ja Suomi -tietopankista osoitteessa
www.maailmanmuutos.fi. Nykypäivän
turvallisuustilanteesta ja turvallisuuspolitiikasta on tarjolla tietoa Tur
vallisuuspolitiikan tietopankissa
osoitteessa www.turpopankki.fi.
Maamme itsenäisyyden alkuvaiheista ja viime sodistamme sekä
yhteiskunnan jälleenrakennuksesta
on valmistettu Veteraanien Perintö
– Itsenäinen Isänmaa -tietopankki,
joka on osoitteessa www.veteraanien
perinto.fi.
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Nuku rauhassa
-kokonaisturvallisuushanke
edennyt hyvin
Nuku rauhassa -kokonaisturvallisuusprojektin hankekoordinaattorin
tohtori Kaisa-Maria Töllin mukaan
hankkeen kymmenen alueellista kokonaisturvallisuustapahtumaa tavoittivat
yhteensä noin 100 000 ihmistä eri puolilla Suomea. Helsingin päätapahtuma
tavoitti noin 15 000 henkilöä, joista
2 000 oli koululaisia ja päiväkoti-ikäisiä
lapsia. Töllin mukaan erilaiset toiminta
rastit ja -näytökset loivat vaikuttavan
kokonaisuuden.
Hanke on tiivistänyt järjestöjen
ja viranomaisten välistä yhteistyötä.
Töllin mukaan hanke on saanut rakennettua uusimuotoisen kansalaisia lähellä
olevan kokonaisturvallisuuskonseptin,
joka lisää kansalaisten turvallisuus
tietoutta ja omatoimista varautumista.
Kadettikunnan ja Suomen Sotatieteellisen seuran turvallisuuspoliittinen
seminaari ”Suomen turvallisuuspolitiikka muutosten pyörteissä” järjestettiin 21.
syyskuuta osana Nuku rauhassa -kokonaisturvallisuushanketta. Seminaari
kiinnosti yleisöä, ja Tieteiden talon iso
sali täyttyi kuulijoista ääriään myöten.
Nuku rauhassa -hanke jatkuu
Kadettikunnan osalta siten, että
Pohjois-Kymen kadettipiiri järjestää
koululaisten itsenäisyyspäivän juhlan
Kouvolan jäähallissa 4. joulukuuta.
Tapahtuma järjestetään yhteistoiminnassa Kouvolan kaupungin perusopetuksen ja varuskunnan joukkojen sekä
useiden järjestöjen ja urheiluseurojen kanssa. Juhlalliseen tapahtumaan
osallistuu kolmisentuhatta koululaista
opettajineen. Kadettikunta kiittää Urlussäätiötä t apahtumalle osoitetusta tuesta.

Kadettikunta 100 vuotta
-juhlakirjahanke
Kadettikunnan 100-vuotisjuhlakirjan
valmistaminen on käynnistynyt. Kirjatoimikunnan puheenjohtajana toimii
kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola.
Juhlakirjan johdannon käsikirjoittajana
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on eversti, sotatieteiden tohtori Markku
Iskanius. Juhlakirja tulee sisältämään
järjestöhistorian lisäksi ajankohtaisia
teema-artikkeleita alkaen arvoista ja perinteistä aina sotataidon uusiin ilmiöihin.

Kaaderitanssiaiset
Santahaminassa
Perinteiset ja suositut Kaaderitanssiaiset
järjestetään perjantaina 27. lokakuuta
2017 kello 19.00 alkaen Santahaminassa
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalirakennuksessa. Lisätietoja tanssiaisista
toisaalla lehdessämme ja Kadettikunnan
verkkosivulla.

Syyskokousesitelmän
aiheena on Koulutus 2020
Kadettikunnan syyskokous järjestetään
lauantaina 28. lokakuuta 2017 Maanpuolustuskurssien maneesissa Helsingin Kruununhaassa. Kokouspäivä
aloitetaan esitelmällä kello 10.00, jolloin puolustusvoimien koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Jukka Sonninen
kertoo Puolustusvoimien koulutuksen
kehittämisestä. Esitelmän ja Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkintojen
luovutuksen jälkeen kello 12.00 alkaa
syyskokous, jossa päätetään yhteisistä
asioista ja Kadettikunnan tulevien vuosien strategialinjauksista.
Constantem decorat honor –
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi

juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter (at)kadettikunta
facebook.com/kadettikunta

toiminta

Kadettikunta ry:n syyskokous
Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Helsingissä Maanpuolustuskurssien Maneesissa
(Maneesikatu 6, Helsinki) lauantaina 28. lokakuuta 2017 kello 12.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat ja jäsenten Kadettikunnan hallitukselle kirjallisesti neljä viikkoa ennen kokousta lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja
kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan jäsenet. Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla
valtakirjalla on sallittu.
Syyskokouspäivän ohjelma
9.30–10.00

Saapuminen tilaisuuteen

10.00–10.45
		

Puolustusvoimien koulutuksen kehittäminen – Koulutus 2020,
Puolustusvoimien koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Jukka Sonninen

10.45–11.15
		

Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkintojen luovuttaminen
puheenjohtaja, vakuutusneuvos Harri Kainulainen

		Muut huomionosoitukset
		
puheenjohtaja, prikaatikenraali Kim Mattsson
11.15–12.00

Tauko ja kahvitarjoilu

12.00– 		

Sääntömääräinen syyskokous

Kokouksen jälkeen kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille tai heidän edustajilleen järjestetään lounas- ja neuvottelutilaisuus, joka päättyy kello 16:een mennessä.
Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 19. lokakuuta
2017 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

Kadettikunnan vyö tilattavissa

K

adettikunta on valmistanut
Kadettikunnan tunnuksella
varustetun krokotiilikuvioisen
nahkavyön. Vyön pituus on 120 cm, ja
se on helposti lyhennettävissä. Käytännöllinen ja tyylikäs lahja kadetti
upseerille.
Hinta on 35 euroa + postituskulut.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin
09 490 759.
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Puolustusministeri tutustui Kadettikuntaan

Puolutusministeri Jussi Niinistö vieraili Kadettikunnassa ja tutustui Kadettikunnan maanpuolustusaatteelliseen toimintaan ja veljestyöhön 22. elokuuta 2017. Kuvassa Kadettikunnan puheenjohtaja,
prikaatikenraali Kim Mattsson ojentamassa ministerille Kadettiupseerit 1920–2010 -matrikkelia.
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XIX Kaaderigolfin pelattiin Tuusulassa
Yleinen ja seniorisarja
1. Heinonen Markku
2. Nuutila Esa-Jussi
3. Tammikivi Juha
Naiset
1. Lehtinen Roosa
2. Ulander Tuula
3. Heinonen Kirsti
Veteraanit
1. Ulander Ilkka
2. Mäkipelto Ensio
3. Noopila Risto
Yliveteraanit
1. Tiainen Esa
2. Vihriälä Rauno
3. Ilveskoski Ahti
Superveteraanit
1. Kaakinen Tauno
2. Villikari Risto
3. Tiilikainen Raimo
Kadettikurssit
1. 58.k
2. 51.k
3. 55.k
4. 65.k
Kadettipiirit
1. Helsinki
2. Turku
3. Lahti
Kutsuvieraskilpailu
1. Miettinen Pentti
2. Suonperä Kaarina
3. Lehtinen Tapio

Lähimmäs lippua 1.8., Svanberg Eero.
Lähimmäs lippua 2.8., Poutanen Matti.
Ripen pytty ja kilpailun parhaan pelaajan titteli ratkaistiin Roosa Lehtisen
ja Ilkka Ulanderin välillä. Tiukan kisan
voitti Ulander 2 pisteellä.

Kilpailun tarkemmat tulokset voi
lukea Tuusulan Golfklubin verkko
sivulta www.tgk.fi (kilpailut).
Ensi vuonna pelataan XX Kaaderigolf 31.7.-1.8.2018 (ti-ke).

Kadettiupseerin isännänviiri isänpäivälahjaksi

K

adettiupseerin isännänviiri on tilattavissa
Kadettikunnan toimistosta. Viirin hinta on 45 euroa
(4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9
metrin pituiseen lipputankoon)
tai 95 euroa (5,5 metrinen viiri)
+ postimaksu.
Tilaukset Sabina Krogarsille:
sabina.krogars(at)kadettikunta.
fi tai puhelin 09 490 759.
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K

aaderitanssiaiset järjestetään
Maanpuolustuskorkeakoulun
perinteisessä Juhlasalirakennuksessa Santahaminassa perjantaina
27. lokakuuta 2017. Tilaisuus on avoin
kaikille Kadettikunnan jäsenille puolisoineen. Tavoitteena on jatkaa kadetti
upseerien vuosittaista tapahtumaa, jossa
voidaan viettää mukava hetki yhdessä ja
hyvässä seurassa sekä maittavan illallisen
ja tanssin kera.
Tilaisuus alkaa buffetillallisella kello
19.00. Tanssit alkavat noin kello 21.30
ja ne jatkuvat puoleen yöhön. Tilojen
rajallisuudesta johtuen mukaan voidaan
ottaa noin kaksisataa henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Illalliskortin hinta on
60 euroa/henkilö, ja se sisältää alkujuoman, buffetillallisen, ruokajuomat,
oheisohjelman sekä tietysti hyvän seuran
ja tanssit.
Kadeteille, luutnanteille ja yliluutnanteille sekä heidän kumppaneilleenillalliskortti tarjotaan 50 prosentin
alennuksella tänäkin vuonna, eli hinta
on 30 euroa/henkilö.
Ilmoittautumiset pyydetään tekemään ensisijaisesti Kadettikunnan
verkkosivulla olevalla sähköisellä
ilmoittautumislomakkeeella 16.10.2017

Kylkirauta 3/2017

Kaaderitanssiaiset
mennessä tai puhelimitse toimistonhoitaja Sabina Krogarsille numeroon
09 490 759.
Illalliskortit pyydetään maksamaan
18.10.2017 mennessä Kadettikunnan
tilille Nordea FI24 1014 3000 2067 44.
Maksun viestiin pyydetään merkitsemään osallistujien nimet ja kadettikurssin numero. Pöytäkunnat muodostetaan
kadettikursseittain.
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Lisätietoja antaa tarvittaessa Kadetti
kunnan perinnejaoston puheenjohtaja,
eversti Jukka Jokinen, puh. 0299 800 tai
jukka.jokinen(at)mil.fi.
Asuna on pieni juhlapuku, tumma
puku tai smokki.
Kokoa kadettiveljistä ja -sisarista puolisoineen mukava pöytäkunta ja
rentoudu hetkeksi!
Lämpimästi tervetuloa!

toiminta

Kuva Ulla Kelohonka.

Upseerikoulutus 240 vuotta -seminaari Ristiinassa

Etelä-Savon Kadettipiiri ja Suur-Savon reserviupseeripiiri järjestivät Suomalaisen upseerikoulutuksen 240-vuotisen historian kunniaksi aiheeseen liittyvän juhlaseminaarin 5. elokuuta
2017 Ristiinassa. Eversti Yrjö Maunu Sprengtporten aloitti upseerien kouluttamisen Ristiinassa
240 vuotta sitten. Kuvassa Savon Jääkärit Brahelinnan pihalla. Everstin virkatalo vuodelta
1739 kunnostetaan pitäjän monitoimitaloksi.

Kun kaiken on pakko toimia
www.patria.fi
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Merkkipäiväluettelo 2018

Kylkiraudassa 4/2017 julkaistaan luettelo Kadettikunnan jäsenistä, jotka
vuonna 2018 täyttävät 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 tai 50 vuotta. Niitä, jotka eivät
halua syntymäpäivätietojaan julkaistavan, pyydetään siitä ilmoittamaan Kadettikunnan toimistoon 24.11.2017 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 2017
Syyskokouksen päätöksen perusteella seuraavalla sivulla on tilisiirto vapaaehtoista tukimaksua varten. Varat käytetään kuten ennenkin Kadettikunnan vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. 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 53 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 postitse. Varsainen jäsenmaksu
lähetettiin helmikuussa sähköpostilla niille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite
jäsenrekisterissä.

Syksyn tarjous
Kadettiupseerit 1920–2010 matrikkeli
Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry ovat tuottaneet yhdessä
Kadettiupseerit 1920–2010 -matrikkelin. Matrikkeli on korkeatasoisin ja
laajin upseerimatrikkeli, joka on koskaan Suomessa valmistettu.
Kadettiupseereja on valmistunut itsenäisyyden aikana lähes
11 000 henkilöä. Matrikkelin normaali myyntihinta on 80 euroa +
postimaksu (12 euroa). Matrikkelin hinta marraskuun loppuun 2017 on
75 euroa sisältäen postikulut. Noudettuna Kadettikunnan toimistosta
70 euroa.
Tilaukset pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostilla Kadetti
kunnan toimistonhoitaja Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi, puhelin 09 490 759.
Kylkirauta 3/2017
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Kadettikunnan joulukortit

yt on aika tilata Kadettikunnan
joulukortteja! Kaksio saiset
joulukortit kuorineen maksavat 2,20 euroa/kappale.
Korttien oikeaan yläkulmaan on
painettu Kadettikunnan merkki ja
takakannessa on teksti Kadettikunta
ry. Tumman sinisen kortin Hopeiset
porot teksti on ”Rauhallista Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta”. Vaalean
kortin Talvinen päivä teksti on ”Hyvää
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta”.
Hopeiset porot on upea kortti, jossa
kohopainetut ja folioidut hopeiset porot
erottuvat hienosti kauniista sinisestä
taustasta. Kortin viimeistelyssä on
käytetty välkehtivää hopeafoliota.
Kadettikunnan merkki tulee hillityn
loistavasti esiin. Kortteja on rajallinen määrä. Uusi malli on nähtävissä
Kadettikunnan verkkosivuilla.
Talvinen päivä -joulukortti on
taidepaperikortti, jossa sekä kehyksessä että kuusiaiheessa on kaunista
kiiltävää kultafoliota. Kadettikunnan
merkki on painettu kultafoliolla.
Tilaukset sähköpostilla osoitteeseen sabina.krogars(at)kadettikunta.fi
tai puhelimitse 09 490 759.
Sähköinen tilauslomake Kadettikunnan verkkosivuilla www.kadetti
kunta.fi kohdassa jäsenille.
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33. Kadettikurssi kokoontui Suomalaisella Klubilla

K

urssimme alkoi 7. tammikuuta
1949 Maasotakoulussa Santahaminassa. Alkupuhutteluun
koulun ala-aulaan saapui vähän yli
viisikymmentä kadettiehdokasta. Ensimmäinen keskeyttäjä ilmoittautui heti
ja seuraava siinä vaiheessa, kun meille
alettiin jakaa varusteita kurssirakennuksen käytävällä.
Oli joukossamme sitkeitäkin, sillä
20. joulukuuta 1950 kurssiltamme
valmistui 27 upseeria. Pääkouluttajinamme toimivat kapteenit Olli Tikka
ja Eero Pentti Multanen. Kadeteista
Airolan Asko ja Aution Jussi olivat
kunnostautuneet sodassa. Lentäjiä
joukossamme oli kahdeksan. Heistä
neljä menehtyi myöhemmin ilmavoimien lento-onnettomuuksissa. Loput
neljä muuta siirtyivät aikanaan siviiliilmailun pariin.
Tunnuslauseemme on: ne, jotka kykenevät, tulevat perinteiseen kokoukseen. Tapaamisessamme 12. syyskuuta

2017 meitä oli kolme: kadettivääpeli
Eero Lohi, Juhani Gulin ja allekirjoittanut. Pari kolme tuntia kului mukavasti
menneiden muistelussa, mutta nyky
aikaan emme puuttuneet. Lopuksi pää-

timme, että ensi vuonna kokoonnutaan
samoissa merkeissä Turussa.

Hannu Pohjanpalo
Kadetti 3193

45. Kadettikurssi ja 30. Merikadettikurssin
tapaaminen

45. Kadettikurssin ja 30. Merikadettikurssin välitapaaminen pidettiin lentokadettien järjestämänä Helsingissä Suomalaisella klubilla 24. elokuuta 2017. Kokousasioiden lisäksi kuulimme kenraalimajuri
Lauri Purasen katsauksen HX-hävittäjä- ja Laivue 2020 -hankkeista. Kurssiveli everstiluutnantti Pentti
Teulahti kertoi varalaskupaikkatoiminnasta talviolosuhteissa Mig-21-kalustolla.
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Rauhan ajan suurin täytti 50 vuotta
Lasse toimii edelleen myös kurssin
”pääsihteerinä”, ja hän onkin jo yli
kolmen vuosikymmenen ajan huolehtinut kurssin arkiston ylläpidosta.
Kummikurssillemme, 101. kurssille,
päätettiin myöntää stipendi, kotisivumme päivitetään ja pääkaupunkiseudun
lounaskokouksia jatketaan. Seuraava
kokous pidetään ensi vuonna Mikkelissä eteläsavolaisten kaaderiveljien
junailemana. Kurssikokousten ohjelmaan perinteisesti kuuluneen ”Mister J
-kilpailun” voitti Pekka Luukkainen,
joka oli saapunut juhliin kotoaan
Uppsalasta.
Kokouksen jälkeen siirryimme
juhlaillalliselle varuskuntaravintola
Ignatiukseen.
Ennen illallista hiljennyimme hetkeksi muistamaan Sankariaulassa niin
sodissamme kaatuneita kadettiupseereja kuin myös jo edesmenneitä 62:ta
kurssitoveriamme. Tilaisuudessa puhui
kadettivääpelimme Ilkka Hollo ja harrasta tunnelmaa loi sellotaiteilija, professori Marko Ylönen sellosoolollaan.
Lauri Kiianlinnan tervetulotoivotusten ja kuohuviinilasillisen jälkeen
ryhmityimme parinkymmenen hengen
pöytäkuntiin, jotka oli koottu simppukurssin joukkuejakoa soveltaen.

Ennen illallista saimme vielä nauttia musiikkineuvos Seppo Hovin musiikkiviihteestä, jonka ohjelman hän
oli koonnut ajankohtaisen Suomi 100
-teeman ympärille. Kadettiveli Heikki
Hultin ja Seppo Hovin hieno operettiduetto oli mainio yllätysnumero.
Maittavan illallisen aikana kurssin kouluttajan puheenvuoron käytti
entinen puolustusvoimain komentaja,
kenraali Gustav Hägglund. Hän muistutti meitä siitä, miten hyvin Suomi on
itsenäisyytensä aikana menestynyt.
Perinteiseen illallisohjelmaan kuuluivat luonnollisesti Pekka Kujasalon
puhe naiselle ja vahvennetun kaaderi
kvartetin serenadit. Esko Rytkyn
”pakollinen” viihdetuokio illan päätteeksi sai riemukkaan vastaanoton.
Kurssijuhlaan osallistui yhteensä 120 henkilöä. Kauimpaa oli tullut
Kalevi Hukkanen, joka toimii edelleen YK:n virkamiehenä Ugandan
E ntebbessä. Ensimmäistä kertaa
mukanamme oli myös muutamia edesmenneiden kadettiveljien puolisoita.

Seppo Uro

Kuva Jaakko Mure.

auhan ajan suurimman kurssin,
51. Kadettikurssin, valmistumisesta tuli viime keväänä kuluneeksi viisikymmentä vuotta. Juhlimme
merkkitapahtumaa opinahjossamme
Santahaminassa täsmälleen oikeana
päivänä eli 18. maaliskuuta 2017.
Aloitimme juhlapäivän uudessa
Santahamina-talossa, jossa Kadettikoulun johtaja, eversti Jukka Jokinen
antoi erinomaisen selkeän kuvan tämän
päivän upseerikoulutuksesta. Kadettien värikkäät kuvaukset nykykadettien a rjesta herättivät asiaankuuluvaa
muistelua menneestä. Esitysten jälkeen
Seppo Uro käsitteli kurssikronikassaan
menneitä vuosikymmeniä, nauratti kuulijoita kadettiaikojen muistoilla ja tiivisti, mitä meistä on isoina tullut. Tämän
jälkeen puolisot siirtyivät kapteeni Riku
Rostin ja kadettien opastuksella Ritari
talon perinnehuoneeseen sekä kahville
Kadettikerholle.
Kurssiyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat
rivakasti Lauri Kiianlinnan ja Lasse
Härkösen juohevalla johdatuksella. Lauri jatkaa edelleen yhdistyksen
puheenjohtajana. Hallituksen jäseniksi valittiin Rauno Vihriälä, Seppo Uro,
Heikki Ylönen ja Lasse Härkönen.
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53. Kadettikurssi Tikkakoskella ja Peurungassa

K

kalustoon ja koulutustoimintaan.
Mielenkiintoista nähtävää oli paljon.
Vierailupäivänämme vietettiin myös
Ilmavoimien avoimien ovien päivää,
joten väkeä oli paikalla runsaasti.
Iltapäivän päätteeksi saimme seurata
upeaa lentonäytöstä.
Toisena kohteenamme oli kylpylä
hotelli Peurunka. Ajotehtävän alkuosuus sinne oli vaativa, sillä kaikki
Tikkakosken ulosmenotiet olivat
täynnä yleisötapahtumasta pois pyrkiviä ajoneuvoja. Majoittumisen jälkeen
ohjelmassa seurasivat kurssikokous ja
poikien sauna. Osa mukana olleista
leideistämme käväisi kylpylässä nauttien myös Sepon tarjoamasta kuohujuomasta.
Yhteinen illallinen nautittiin ravintola Peurankellossa. Kalevi Reiman
testasi tietojamme pienen kilpailun
avulla. Perjantaina aamiaisen jälkeen

tutustuimme Peurungan historiaan ja
nykypäivään, minkä jälkeen palasimme
Tikkakoskelle. Tutustuimme asiantuntevan ja asiansa hauskasti esittäneen
oppaan johdolla Suomen ilmavoimamuseoon. Museokierroksen jälkeen
vuorossa olikin jo paluu kotiin.
Kiitän kurssitoimikuntamme puolesta kaikkia mukana olleita hauskasta
yhdessäolosta. Erityiskiitoksen ansaitsevat vierailuisäntämme sekä paikalliset yhteyshenkilömme Raimo Ranta
ja Raimo Rastas. Kiitän myös Seppo
Vertasta sponsoroinnista sekä Reijo
Piiraa tapaamisen käytännön järjestelyistä.
Tavataan seuraavan kerran 3. elokuuta 2018 Haminassa.

Jouko Kivimäki
Kadetti 5298

Kuva Pertti Hartikainen.

adettikurssin 53 kuluvan
vuoden tutustumiskohteena 18. toukokuuta oli Ilma
sotakoulu Tikkakoskella. Paikalle tuli
23 kurssiveljeä ja 18 puolisoa. Tutustuminen alkoi joukko-osastoesittelyllä,
jonka piti vierailumme isäntä, everstiluutnantti Tuukka Karjalainen.
Mielenkiintoinen esitys antoi selkeän kuvan siitä, miten monipuoliset
koulutustehtävät Ilmavoimien puolustushaarakoululla on, kun asiakaskunta
muodostuu palkatusta henkilökunnasta,
reserviläisistä ja varusmiehistä. Isäntämme saikin tuon tuosta vastata mieliämme askarruttaneisiin kysymyksiin.
Esittely päättyi lyhyeen kierrokseen
koulutuskeskuksen tiloissa.
Seuraavaksi siirryimme bussilla
lentokentälle, jossa tapasimme koulun
johtajan, eversti Kimmo Hyvärisen. Tutustuimme omaan tahtiin Ilmavoimien

53. Kadettikurssi Tikkakoskella.

”POJAT MARSSILLA”
– Kaaderilaulajien Isänpäiväkonsertti

Kaaderilaulajat juhlivat 100 vuotiasta Suomea, lauantaina, 11.11.2017 klo 15.00
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa, Santahaminassa, järjestämällä
perinteisen Isänpäivän aaton kahvikonsertin, Suomi 100 teemalla.
Konsertin yhteydessä julkistetaan Kaaderilaulajien Suomi 100 juhlalevy, Pojat Marssilla.
Kuoroa johtaa Matti Orlamo
Solistina Katri Paukkunen, sopraano
Säestys Pami Karvonen, piano

Liput 20 euroa, www.kaaderilaulajat.fi tai
Marjukka Lehtinen: marjukka.lehtinen@bastu.net,
tai puh 050 582 1464

Konsertin jälkeen sotilaskodin munkkikahvit.
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Kadettikurssi 55 ja Merikadettikurssi 40 Tuusulassa

K

urssimme kokoontui vuosittaiseen kesätapaamiseensa
Tuusulaan Puolustusvoimien
palvelukeskukseen 30. elokuuta. Tapaamisessa oli mukana kaksikymmentä
kadettiveljeä. Sadasta kurssin aloittaneesta kadetista parikymmentä on jo poistunut
muonavahvuudesta.
Tapaamisen isäntänä toimi Risto
Tyrväinen. Tutustuimme Ilmatorjuntamuseoon sotakamreeri Matti Kulmalan
värikkäällä opastuksella, minkä jälkeen
jatkoimme matkaa Lotta-museoon ja
sieltä entisen Taistelukoulun alueelle.
Komentaja Petri Parviainen esitteli Puolustusvoimien palvelukeskusta.
Kapteeniluutnantti Joona Hämäläinen ja
everstiluutnantti Markku Viitasaari antoivat ajankohtauskatsauksen Puolustusvoimien tiedustelualasta.
Vuosikokouksessa Jarmo Peltola
valittiin jatkamaan edelleen mainiosti
hoitamaansa kurssinvanhimman tehtävää. Tapaaminen päättyi veljesillalliseen
kerholla.

Ilkka Kianto
Kadetti 5513

Tilaa Kadettikunnan jäsentuotteita
osoitteesta www.kadettikunta.fi kohdasta jäsenille.

MANNERHEIMIN 150-VUOTISJUHLAVUOSI
Mannerheim-säätiö myöntää stipendejä Marsalkka Mannerheimin
150-vuotisjuhlavuonna 2017 opintoihin, jotka kartuttavat Suomen etua edistävää kokemusta
ja osaamista. Stipendejä jaetaan etupäässä upseerien ulkomaan jatko-opintoja varten.
Säätiö huomioi stipendipäätöksissään Maanpuolustuskorkeakoulun toimintatavoitteet.
Vapaamuotoiset stipendihakemukset toimitetaan viimeistään 30.10.2017 alla olevaan
osoitteeseen postitse tai sähköpostitse. Stipendien myöntämisestä ilmoitetaan saajille
vuoden 2017 loppuun mennessä.
Mannerheim-stiftelsen rs.
Mannerheim-säätiö rs.
Klaus Ilmonen
Mannerheim-säätiön toimitusjohtaja
Mannerheim-säätiö rs. c/o Asianajotsto Hannes Snellman Oy, PL 333, 00131 Helsinki
mannerheimstiftelsen(at)hannessnellman.com
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66. Kadettikurssin 35-vuotistapaaminen

nsimmäinen presidentti ja ylipäällikkö Mauno Koiviston
nimittämä kadettikurssi kokoontui 35-vuotistapaamiseensa Tampereelle 25.–26. elokuuta. Tilanne
tapaamiseen oli sikäli otollinen, että
palveluksessa on enää – tai nuorempien
kurssien näkökulmasta paremminkin
vielä – neljä upseeria, jotka kaikki
kuuluvat Puolustusvoimien johtoon.
Näin ollen reservissä jo olevat kaaderit
saivat hyvän mahdollisuuden päivittää
tietämystään Puolustusvoimien nyky
tilasta ja vallitsevasta turvallisuus
poliittisesta tilanteesta.
Kylmän sodan veteraaneina saatoimme todeta monen asian palanneen
entiselleen. Toisin kuin vielä muutama
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vuosi sitten, Puolustusvoimissa toimitaan jälleen ensisijaisesti valmiuden
ehdoilla. Toisaalta myös erot entiseen
ovat merkittävät. Huollosta on siirrytty
logistiikkaan, jossa strategiset partnerit ovat oleellinen osa niin rauhan kuin
kriisiajankin toimintaa. Toiminnassa
panostetaan kansainväliseen yhteensopivuuteen sekä valmistaudutaan
kansainvälisen avun antamiseen ja
vastaanottamiseen. Toisin oli kylmän
sodan aikana, jolloin kaikin tavoin
pyrittiin ennaltaehkäisemään tilannetta,
jossa etenkin idästä meille olisi tarjottu
kansainvälistä ”apua”.
Tulevissa kurssitapaamisissa
päätimme vielä kerran pyrkiä hyödyntämään mahdollisuutta saada
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tilannekatsaus palveluksessa olevilta
kadettiveljiltä. Sovimme alustavasti,
että tapaamme kahden vuoden päästä
vain kaaderien kesken Helsingin pääpiirteisellä alueella.
Puolisot pääsevät mukaan seuraavan kerran viiden vuoden päästä
40-vuotistapaamisen merkeissä.

Anders Gardberg
Kadetti 6605

ajankohtaista

K

71. Kadettikurssi 30 vuotta

adettikurssin 71 ja Meri
kadettikurssin 54 valmistumisen vuosipäivää juhlittiin
9. syyskuuta Helsingissä.
Juhlapäivä alkoi Eteläsatamassa,
jossa kiipesimme miinalautta Porkkalan kannelle. Merimatkan aikana
aluksen miinakannen täytti reipas puheensorina, olihan edellisestä tapaamisesta ehtinyt kulua jo viisi vuotta.
Suomenlinnan päälaituriin kiinnittymisen jälkeen joukko jaettiin kahtia:
herrat Merisotakoululle ja rouvat
Unescon maailmanperintökohteen
kimppuun.
Herrojen ohjelma alkoi kurssikokouksella perinneaulassa. Juhlan
järjestelyt ja seuraavan tapaamisen
suuntaviivojen pohtiminen vaativat
useita puheenvuoroja. Varsinaisia päätöksiä ei tehty, mutta seuraava juhla
pidettäneen viiden vuoden kuluttua.
Merikadettiveljet laskivat seppeleen sankaritaululle panssarilaiva
Väinämöisen laivakellolla lyötyjen
”lasien” hiljennettyä joukon.
Kurssikokouksen antia syvennettiin
ison saunan lauteilla, jossa parhaimmillaan istui yli 65 kaaderia.
Rouville oli järjestetty tutustuminen Suomenlinnan historialliseen meri-

linnoitukseen ammattitaitoisen oppaan
johdolla. Sateinen sää ei pelottanut innokkaita vieraita.
Käynti Suomenlinnassa päätettiin
yhteiseen lounaaseen Merisotakoulun
ravintola Hilmassa, minkä jälkeen matkattiin miinalautalla takaisin kaupungin
puolelle.
Iltajuhlaa vietettiin perinteisin
menoin Santahaminassa. Paikalle
saapui 82 kadettiveljeä, suurin osa
puolisoineen. Evp-kadettiveljien osuus
alkaa olla jo merkittävä, vaikkakin noin
puolet kadettiveljistä on vielä palveluksessa. Ennätyssuuren osallistujajoukon
oli vaikea mahtua päärakennuksen portaille valokuvaan.
Juhlan aluksi kadettivääpelit ja kadettipursimies laskivat seppeleen sankariaulassa, minkä jälkeen siirryttiin
ruokasaliin katettuihin pöytiin.
Herkullista illallista säestivät upeat
puheet. Kadettivääpeli Lasse Kivinen
toivotti meidät tervetulleeksi juhlaan.
Kadettikoulun aikainen johtajamme,
kenraalimajuri Sami Sihvo muisteli
kadettiaikaamme. Kadettipursimies
Rami Peltonen kiitti juhlan mahdollistaneita kadettiveljiä, ja ilmavoimien
kadettivääpeli Kim Jäämeri tunnelmoi
puheen naisille.
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Illallisella ohjelmanumerona oli
imitaattori Jarkko Tammisen upea
show, jossa ääneen pääsivät sekä
nykyinen presidentti että hänen edeltäjänsä ja monet muut julkisuuden henkilöt. Myös useat kurssiveljet pääsivät
sopivasti esille.
Ilta jatkui mukavasti musiikin, tanssin ja yhdessäolon merkeissä seuraavan
päivän puolelle, alkuun juhlasalissa ja
sen jälkeen olutkellarissa. Illan aikana
syvennettiin kadettiveljeyttä, muisteltiin vanhoja ja suunniteltiin uusia
tapahtumia. Kaiken kaikkiaan mainio
juhla!
Lämmin kiitos järjestelytoimikunnalle sekä kaikille juhlan onnistumista
tukeneille henkilöille ja tahoille!

Erkki Mikkola
Merikadetti 951
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Pudasjärveläisten kadettiupseerien tapaaminen

E

lettiin kesäkuun 4. päivää
vuonna 2013. Olin saanut
kutsun puolustusvoimain komentajan vastaanotolle puolustusvoimain lippujuhlan päivänä. Ujona
luutnanttina seisoskelin juhlatilassa
vähän yksikseni julkkisvieraiden joukossa.
Prikaatikenraali Timo Rotonen
tuli vaimonsa kanssa keskustelemaan
kanssani, oli kai vanhempana ilmatorjuntaupseerina huomannut nuoremman aselajimiehen yksinäisyyden.
Keskustelua kevensi entisestään
tieto siitä, että olemme molemmat
kotoisin Pudasjärveltä. Keskustelusta
lähti kipinä pudasjärveläisten kadettiupseerien tapaamiseen kotipaikkakunnalla, jota ideaa oli aiemminkin
viritelty. Olemme pieni ja harvalukuinen joukko, jota yhdistävät koillismaalaiset juuret ja upseerin tutkinto.
Tämän vuoden tapaaminen 22. heinäkuuta oli jo järjestyksessään kolmas.
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Kahdeksasta elossa olevasta kadetti
upseerista paikalle pääsi kuusi, joista
vanhin on valmistunut vuonna 1963
kurssilta 48 (kadettinumero 4277) ja
nuorin vuonna 2010 kurssilta 94 (kadettinumero 10626). Ikähaarukkamme
on siis lähes 50 vuotta.
Tapaamisemme mielenkiintoinen
kohde oli Pudasjärven Hirsikampus,
joka on jo kansainvälistäkin mainetta
niittänyt maailman suurin hirsikoulu.
Iso kiitos esittelystä rehtori Mikko
Lumpeelle! Joukollemme jäi hyvä
mieli siitä, että kotikaupunkimme lapsilla ja nuorilla on nykyaikainen ja terveellinen oppimisympäristö, josta voi
hyvillä mielin ja ylpeydellä ponnistaa
kohti jatko-opintoja ja myöhempää
elämää.
Hirsikoululta jatkoimme Pudasjärven sankarihaudoille, jossa laskimme seppeleen. Kadettilupauksen
sanoin: isien sankarimuisto on meille
pyhä, e ivätkä menneiden sukupolvien
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uhraukset itsenäisen isänmaamme hyväksi saa koskaan unohtua. Pudasjärveläiset ovat oman uhrinsa viime sotien
taisteluissa antaneet: yhteensä 417 kaatunutta. Raskaista ajoista muistuttivat
pienin punaisin ruusukimpuin kauniisti
koristellut hautakivet.
Tapaaminen päättyi ruokailuun ja
vapaamuotoiseen seurusteluun. Kaltaisellamme joukolla jutun aiheita
luonnollisesti riitti, joten loppupäivä kului ehkä jopa liiankin nopeasti.
Vaikka olemme levittäytyneet ympäri
Suomea työtehtäviemme ja perheidemme mukana, yhdistää meitä kuitenkin
pudasjärveläisyys. Se saa meidät joka
vuosi palaamaan pientä ylpeyttä tuntien synnyinseudullemme. Yksimielisesti päätimme jatkaa perinnettä myös
tulevina vuosina.

Janne Määttä
Kadetti nro 10626

kirja-arvio

Saksalaiseen Suomeenko 1918?
Hentilä, Marjaliisa ja
Hentilä, Seppo
Saksalainen Suomi 1918
Siltala Oy 2016
Sivuja 432
ISBN 9789522343840

H

eti alussa Hentilät
esittävät kieliopillisen sanaleikin, jonka
vain suomen kieli voi tarjota:
Keväällä 1918 Suomi pelastui
Saksan avulla ja syksyllä 1918
Suomi pelastui Saksan avulta.
Sanaleikki kuvaa vuoden 1918
vapun ja ensimmäisen adventin
välisiä kehityskulkuja: Suomesta
ei tullut saksalaista apuvaltiota,
vaan suvereeni ja itsenäinen
Suomi.
Hentilät ovat tarttuneet aiheeseen,
jota on kokonaisuudessaan tutkittu
sangen vähän. Hannu Rautkallion väitöskirjatyö vuodelta 1977 Kaupantekoa
Suomen itsenäisyydellä lienee paneutunut lähinnä saksalaisten sotataloudellisiin intresseihin. Muuten asiaa on
sivuttu eri aihepiirejä – kuten Suomen
asevoimien muodostamista – koskeneissa tutkimuksissa.
Kirjan pääkysymys on: Miten Suomesta tuli vuonna 1918 saksalainen
Suomi? Seuraavat neljäsataa sivua keskittyvät tähän kysymykseen vastaamiseen erinomaisella tavalla. Kymmenen
päälukua antavat tyhjentävän kuvauksen paitsi saksalaisten sotatoimista ja
joukoista myös saksalaisten arjesta
Suomessa ja suomalaisten tuntemuksista saksalaisen kenraalin komennossa.
Saksalaisille retken tavoite oli
selvä: Ensiksi tuli ehkäistä uuden itärintaman muodostuminen. Toiseksi
oli tarve luoda sillanpääasema mahdollista Pietarin-operaatiota varten.
Suomesta oli luotava uskollinen Saksan
etujen valvoja ja vahtikoira Koillis-
Eurooppaan. Kaikki tämä tuli saavuttaa
loukkaamatta Venäjää, jotta vastikään
solmittu rauha ei vaarantuisi. No,
ennen koiralta se yksi loppuu ennen
kuin saksalaiselta konstit: ei ollut kyse
sodasta vaan poliisitoimesta ulkomailta

tunkeutuneiden bandiittien hyökkäystä
vastaan…
Yhden ongelman muodosti vihollisen kuvailu: Saksan intressissä ei
ollut korostaa punaisten työväenluokkaisuutta, sillä saksalaisissa sotilaissa
oli paljon sosialidemokraattisesti ajattelevia. ”Poliisitoimesta” hyötyi myös
Mannerheim: saksalaiset joukot eivät
sekaantuneet Suomen sisäisiin asioihin,
vaan auttoivat sitä taistelussa maahan
tunkeutuneita murhaajajoukkioita vastaan.
Avulla on aina hintansa. Hentilät
esittävät suomalaisen lähettiläs Edvard
Hjeltin toimineen pakkoraossa, jolloin
mikään hinta Saksan suojelusta ei ollut
liian korkea. Niin korkea se kuitenkin
oli, että tosiasiassa Suomesta olisi
tullut Saksan protektoraatti, mikäli
allekirjoitetut kolme sopimusta olisivat
realisoituneet. Vaasan senaatti ei aivan
ilman nikottelua sopimuksia kuitenkaan hyväksynyt.
Itämeren divisioonan tuonti
Suomen Hankoon oli melkoinen ponnistus. Koska sillanpää oli punaisten
hallussa, ei voitu nojata paikalliseen
apuun. Kaikki materiaali hevosten
rehua myöten oli kuljetettava mukana;
eipä käy kateeksi logistiikasta vastuussa olleita. Hieman helpotusta asiaan
lienee tuonut tieto siitä, että Suomi oli
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lupautunut maksamaan kaikki
interventiosta aiheutuneet kulut.
Komentosuhteet saksalaisten ja
Mannerheimin välillä muodostuivat väkisinkin vaikeiksi. Itämeren divisioonan ja Päämajan
välillä ei ollut sellaisia yhteyksiä,
jotka olisivat antaneet Mannerheimille mahdollisuuden antaa
saksalaisille käskyjä. Monet
saksalaisten suorittamista tehtävistä – Helsingin valtaus mukaan
luettuna – eivät olleet annettuja,
vaan saksalaiset olivat ne itselleen ottaneet.
Saksalaisten osuus valkoisessa terrorissa jäi vähäiseksi.
Hentilät arvioivat saksalaisten
teloittamien punaisten yhteismääräksi noin sata. Yleisesti
myös väitetään, että osa tuosta
sadasta ammuttiin valkoisten
aloitteesta tai vaatimuksesta. Joka tapauksessa ilmiötä selittää se, että valkoisiin joukkoihin verrattuna saksalaisilla
ei ulkopuolisina ollut punaisen terrorin
synnyttämää tilinteon tarvetta.
Saksalaisten olo ja elo Suomessa
vapaussodan jälkeen kuvataan saksalaisia itseäänkin hämmentäväksi: heitä
yllätti suomalaisen ”herrasväen” lähes
kontrolloimaton saksalaisystävällisyys.
Tämä siitäkin huolimatta, että itse
Rüdiger von der Goltz mainitsi usein
saksalaisten tulleen Suomeen omien
intressiensä vuoksi. Onneksi muuttunut maailmantilanne pelasti Suomen
Saksan avulta. Ei voi kuin ihmetellä,
millaisen varjeluksen alla kohta satavuotias Suomi on poliittisen historian
polkunsa tallannut.
Kirja on eloisan ironisin ottein kirjoitettu ja ilmavasti taitettu; vain jotkin
hieman suttuiset kuvat häiritsevät.
Yhden virheen olen löytänyt: sivun 303
kuvassa henkilöiden nimet ovat menneet sekaisin. Tämä on kuitenkin pikku
juttu hyvässä isossa kokonaisuudessa.

Pekka Holopainen
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Diplomatia avautuu ulkopuolisille
Markku Reimaa
Pohjoismaisia yhteyksiä.
Saksan vallan varjossa 1940–
1944
Docendo 2015
Sivuja 294
ISBN 978-952-291-173-5

U

pseerin ammatissa diplomatia tunnustetaan,
mutta sen keinot tuntuvat jopa virheellisiltä, kun joukon
edessä seisoessa pitää antaa
käsky toimia. Työn merkitys ja
laatu jäävät ohuen tiedon varaan,
ellei joudu työskentelemään sotilasedustajana ulkomaanedustustossa tai YK:ssa.
Diplomaatin työn sisällys ja
merkitys avautuvat Markku Reimaan teoksessa Pohjoismaisia
yhteyksiä. Se on myös eräänlainen perusopas diplomatian ymmärtämiseen oman elinpiirimme
antaman esimerkin avulla.
En tiennyt Reimaan avaamasta
alueesta juuri mitään sotien ajalta. Kun
oma peruskoulutus osui siihen vaiheeseen, jolloin juuri sodasta selvinnyt
maa rakenteli uudelleen itsenäisyytensä
perustuksia, koulujen historianopetus
sivuutti sotien ajan niistä kertomatta.
Myöhemmin, kun syntyi kosketuspintaa
diplomatiaan, sodanaikainen toiminta
Pohjoismaissa jäi keskusteluaiheiden
ulkopuolelle.
Markku Reimaan ura suurlähettiläänä ei vienyt pohjoisen Euroopan maihin
muuten kuin ETYKiin liittyen vuosina
1984–1986. Tämä ”puute” on ollut ehkä
etu kirjaa tehdessä, sillä hänen on ollut
mahdollista luoda tasavertainen suhde
jokaisen valtion arvioinnille. Omat symtai antipatiat eivät myöskään näytä syrjineen asiapohjaista harkintaa.
Lähteinä on käytetty aikakauden
vaikuttajien omia muistelmia ja kirjoja
vertaillen niitä virallisiin asiakirjoihin,
tärkeimpinä ulkoministeriön arkistot
Berliinistä ja Lontoosta, Pohjoismaiden
pääkaupunkien sekä Ranskan Vichyn
aikaisen kauden lähetystöjen raportit ja
sähkevaihto. Ne todistavat lähes poikkeuksetta loistavaa kielen hallintaa, jolle

Kylkirauta 3/2017

on tunnusomaista johdonmukaisuus,
suoraviivaisuus ja selväpiirteisyys.
Kirjoittaja kertoo peräkkäin eri valtioiden saman ajallisen vaiheen näkökulmat ja siirtyy vasta sitten seuraavaan
ajanjaksoon. Näin tapahtumat toistuvat,
mutta se ei haittaa lukukokemusta, koska
näkökulma vaihtuu. Lukiessa päinvastoin odottaa malttamattomana tutuksi
tulleen tapahtuman uusia näköaloja. Se
lisää luotettavuutta ja tuntuu järkevältä,
koska jokainen maa eli Saksan vaikutuskauden eri oloissa: Tanska ja Norja
miehitettyinä, Ruotsi sotatoimien ulkopuolella ja Suomi Saksan aseveljenä.
Tanskan ja Norjan miehitysajat
poikkesivat toisistaan johtuen maiden
erilaisesta suhtautumisesta miehittäjään ja Saksan asenteista: Miehityksen
ylimmäksi johtajaksi Tanskaan tuli
saksalaiskenraali, Norjaan oman maan
kansalainen. Saksalainen tulkittiin kansainvälisten miehityksen velvoitteiden
ja oikeuksien toteuttajaksi, norjalainen
isänmaan petturiksi. Tanska selvisi
vähäisin traumoin, koska sen kuningas
Kristian pysyi maassa kohottaen moraalia ratsastuslenkein ihmisten keskellä.
Norjan kuningas Haakon oli maan
paossa Englannissa.
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Diplomaattien tiedoissa ja
niiden välittämisessä kotimaihin oli katkoksia, mutta kollegiaalinen kanssakäyminen
korvasi tiedotusaukkoja. Pisin
katkos virallisissa yhteyksissä –
yli kahdeksan kuukautta – syntyi
syyskuun alussa 1944 suhteiden
katkettua Saksaan ja diplomaattien poistuttua Kööpenhaminasta
ja Oslosta. Epäviralliseksi tietokanavaksi jäi lehdistöseuranta
välikäsien kautta, lähinnä ruotsalaiseen lehdistöön.
Sotavuosien diplomaattitoiminnan päätteeksi kirjoitettu
luku, Diplomaatti: selviytyjä vai
uhri, kertoo eri maiden tärkeim
pien toimijoiden urien jatkumisesta sotien jälkeen osoittelematta
tai kehuskelematta.
Sotien jälkeisistä vuosista Reimaa antaa pääasioissa
pysyvän selvityksen YK:sta ja
pohjoismaisen yhteistyön kehittymisestä Pohjoismaiden neuvostoksi
ja edelleen Suomen ja Ruotsin lähentymisestä aktiivisemmaksi naapurisuhteeksi turvallisuusasioissa. Teos päättyy
selväpiirteisiin kannanottoihin muun
muassa alinomaa esiin putkahtavasta
kysymyksestä, jonka mukaan mahdollisen Nato-jäsenyyden hakemisen pitää
tapahtua ”hyvän sään vallitessa”. ”Eikö
turvallisuudesta huolehtiminen ole joka
sään ja jokaisen päivän asia?” Reimaa
kysyy ja jatkaa kysymyssarjalla, johon
vastaamalla jokainen lukija voi testata
omat turvallisuusasenteensa.
Entä miten käy, jos ajat muuttuvat epävarmoiksi? Reimaa: ”Jälleen
voidaan kysyä, kuten osastopäällikkö
Aaro Pakaslahti syksyllä 1939: Löytyisikö pohjoismaisesta suuntauksesta se
oleellinen yhteinen nimittäjä, voima ja
yhteisymmärrys yhteisistä puolustuseduista myös kriisitilanteissa?”
Sitä haettiin taas Pohjolan pää
ministerien Bergenin kokouksessa
toukokuussa. Ruotsin Löfvénin haastattelussa heijastui muita selvempi
ankeus. Tuntui tuttu, antiikkiin vivahtava tuoksu.

Esko Nieminen

kirja-arvio

Suomensyöjä venäjäksi
Antero Uitto
”Финнoeд” Отто Вилле
Куусинен
Гйoль 2017
Sivuja 381
ISBN 987-590-4790-67-7

K

unnioitettujen sotiemme veteraanien ja lottien ansioita on se, että
tällä palstalla arvioitujen kirjojen
nimet on normaalisti kirjoitettu
länsimaisin kirjaimin. Poikkeus
vahvistaa säätöä, joten esittelyssä onkin tällä kertaa vähän erikoisempi painos Antero Uiton
vuonna 2013 julkaisemasta elämäkertateoksesta Suomensyöjä
Otto Wille Kuusinen. Suomenkielinen teos on aiemmin esitelty
Kylkiraudan numerossa 4/2013.
Kirjan julkaisemista Venäjällä voi kahdestakin syystä pitää
maininnan arvoisena asiana.
Ensinnäkin Uitto solmi kustannussopimuksen pietarilaisen kustantajan
kanssa heinäkuussa 2014. Kuten tunnettua on, Ukrainan kriisi oli alkanut
vain muutamaa kuukautta aikaisemmin. Pitkään aikaan kustannushankkeesta ei kuulunut mitään, kunnes kirja
yllättäen ilmestyikin Venäjällä kuluvan
vuoden maaliskuussa.
Toiseksi teoksen venäjäntämistä
voi pitää merkittävänä sen vuoksi,
että historioitsija Uitto ei suinkaan
käsittele teoksensa päähenkilöä silkkihansikkain. Laajaan lähdeaineistoon
perustuvasta tutkimuksesta käy kiistattomasti ilmi Kuusisen sydämettömyys,
tunnekylmyys ja täydellinen piittaamattomuus niin läheistensä kuin aatetovereidensakin hengestä. Suotta hän
ei jo Leninin aikana saanut Venäjällä
liikanimeä ”Suomensyöjä”.
Sinivalkoisin silmin katsottuna
Kuusinen oli maanpetturi. Useitakin
kertoja puna-armeijan avulla maahan
yrittäneen entisen Jyväskylän lyseon
kasvatin ei 1950-luvulla sallittu tulla
Suomeen edes Suomen kommunistisen
puolueen juhlavieraaksi.

Sen sijaan Neuvostoliitossa Kuusinen kohosi arvostettuun asemaan ja
onnistui monesta kollegastaan poiketen
luontaisella varovaisuudellaan välttämään myös Stalinin vainot. Hän kelpasi paitsi Terijoen ”nukkehallituksen”
ministeriksi myös keskuskomitean jäseneksi, parlamenttiryhmän puheenjohtajaksi ja yhdeksi NKP:n merkittävistä
teoreetikoista. Hruštševin suosikiksi
noussut Kuusinen sai kuoltuaan hautapaikan Kremlin muurista. Elämän
ihmeellisyyksiin kuuluu, että yksien
konna voi olla joidenkin toisten sankari.
Venäjällä kolmen historian tutkijan
ja kääntäjän tarkastama Antero Uiton
teos todettiin hyvin dokumentoiduksi
tutkimukseksi, joka sisältää tiiviissä
muodossa paljon Neuvostoliiton historiaa. Tämä selittäneekin sen, miksi
teos julkaistiin Venäjällä. Käännös
noudattelee yllättävänkin tarkasti Uiton
alkuperäistekstiä. Täysin ilman muutoksia sen sisältöä ei kuitenkaan ole
hyväksytty, sillä aivan kaikkia Uiton
lähdeaineistosta löytämiä yksityiskohtia ei käännökseen ole kelpuutettu.
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Poistettu on jostain syystä
esimerkiksi suurin osa Kuusisen puheesta Neuvostoliiton
juuri valtaamassa Virossa. Pitkän
puheensa lopussa keskuskomitean jäsen Otto Wille Kuusinen
oli onnitellut Viron kansalaisia
sanoin: ”Tänään, 6. päivänä elokuuta vuonna 1940, alkaa uusi
kausi, onnen kausi Eestin kansan
elämässä.”
Poistot on tehty erityisesti
sellaisiin tekstinkohtiin, joissa
Uitto käsittelee Stalinin vuosina
1936–1938 toimeenpanemien
puhdistusten lavastettuja oikeudenkäyntejä Moskovassa.
Alkuperäisen tekstin kaksi
lukua on lyhennetty yhdeksi
luvuksi. Samalla on jätetty pois
viittaukset suomalaisen Kirjallisuuslehden laajaan näytösoikeudenkäyntejä käsitelleeseen
artikkeliin. Niiden sijasta venäläisessä käännöksessä on pitkä
alaviite, jossa näytösoikeudenkäynnit
todetaan länsimaisten salaisten palvelujen organisoimiksi.
Tilanpuutteesta tuskin on ollut
kysymys, sillä kirjan loppuun on
mahtunut ylimääräinen luku, jossa
Tampereen Lenin-museon entinen
johtaja kuvailee Otto Wille Kuusisen
teorioita, ottamatta kuitenkaan kantaa
kirjan varsinaiseen sisältöön. Uiton jo
alun perinkin varsin kattavaa kuvitusta
on myös täydennetty lähes kolmellakymmenellä uudella valokuvalla.

Hannu Liimatta
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Eloisaa kerrontaa tykeistä ja ohjuksista
Ahti Lappi
Tykkejä ja ohjuksia. Ilmapuolustajan muistelmia
1960–1996
Ilmatorjuntasäätiö 2017
Sivuja 421
ISBN 978-952-68232-2-5

E

versti Ahti Lapin sotilasura alkoi alokkaana
Pohjanmaan ilmatorjuntapatteristossa vuonna 1960 ja
päättyi ilmatorjunnan tarkastajana vuoden 1996 lopussa.
Hän palveli koko uransa ilmapuolustuksen ja ilmatorjunnan
palveluksessa tekemättä yhtään
sivuhyppyä muihin tehtäviin.
Kesällä 2017 julkaistuissa työmuistelmissaan Lappi on muistiinmerkinnyt yli 35 vuoden
aktiivipalveluksen aikana tehdyn
elämäntyönsä.
Kuten kirjoittaja teoksen
julkistamistilaisuudessa totesi,
paljon asioita ja yksityiskohtia
voi muistaa hyvin vuosikymmenienkin jälkeen. Haasteellista sen
sijaan on vuosien saatossa tapahtuneiden asioiden aikauttaminen
edes vuoden tarkkuudella. Tapahtumien
ja niihin osallisten henkilöiden muistamisessa kirjoittajalle olivat suurena
apuna vuosikymmenien aikana säästetyt kalenterit, päivyrit sekä kenttäpuvun
rintataskussa aina mukana kulkeneet
muistiinpanovihot.
Tarina etenee kronologisesti alkaen
varusmiespalveluksesta ja Kadettikoulusta vuosina 1960–1963. Tämän
jälkeen seurasi tavanomainen nuoremman upseerin ”kuraporrasvaihe”
varusmiesaikaisessa joukko-osastossa
Kokkolassa. Kapteeni Lappi oli tiiviisti
mukana myös joukko-osaston siirrossa
Rovaniemelle vuonna 1970.
Sotakorkeakoulun jälkeen vuosina
1973–1979 oli vuorossa pitkä jakso
opettajana samassa ”Liisankadun
lyseossa”. Tässä tehtävässä majuri
Lappi osallistui myös ilmatorjunnan
doktriinin ja organisaatioiden uudistamiseen. Luonteva jatkumo työlle oli
tehtävä ”yleisesikunnan operatiivisena
majurina” vuosina 1979–1982. Tuona
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aikana ajankohtaista oli muun muassa
risteilyohjusten torjunnan problematiikka.
Mahdollisuus palvella joukko-
osaston komentajana Rovaniemellä
avautui everstiluutnantti Lapille vuosina 1982–1986. Komentajakauden
muistelusta avautuu hyvä näkymä
joukko-osaston arkeen, komentajan
mahdollisuuksiin reivata asioita halua
milleen raiteille, jos kohta myös komentajan yksinäiseen vastuuseen. ”En
suosittele komentajan tehtävää sellaiselle upseerille, joka ei osaa päättää, ei
jaksa kantaa vastuuta, ei uskalla joskus
moittia ja rangaistakin, ei hallitse kirjallista ja suullista esitystekniikkaa,
ei hallitse alkoholin käyttöä, ei kestä
henkistä painetta, ei ole valmis uhraamaan vapaa-aikaansa ilman korvausta
maanpuolustuksen hyväksi, odottaa
kiitosta työstään tai on potentiaalinen vatsahaava- tai infarktiehdokas.
Muuten tämä kyllä on ainutlaatuinen
kokemus”, totesi Ahti Lappi yhteenvetona komentajakautensa kokemuksista.
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Teoksen sivuista runsas
puolet käsittelee eversti Lapin
palvelusuran viimeistä kymmentä vuotta Pääesikunnan ilma
torjuntatoimiston päällikkönä
ja aselajitarkastajana. Tehtävät
olivat monipuolisia, ja tarkastajan kokonaisvastuu aselajin
kehittämisestä oli jakamaton.
Työhön sisältyivät henkilöstöasiat ja varusmieskoulutus,
kaikkien puolustushaarojen
ilmatorjunnan materiaalihankkeet, koulutustarkastukset ja
sotaharjoitukset Lohtajalla, operatiivinen suunnittelu ja valmius
sekä ulkomaanmatkat hankkimaan tykkejä, ohjuksia ja johtamisjärjestelmiä. Kiinteänä osana
tehtäväkirjoa oli alituinen paine
resurssien riittävyydestä.
Oman mielenkiintonsa tuovat
kuvaukset niistä hankkeista,
jotka eivät eri syistä koskaan
päätyneet hyvää ideaa pidemmälle. Kirjoittaja toteaakin seuraavasti: ”Eräänlainen dilemma
kuitenkin oli, että Suomen ilmapuolustuksen suorituskyky saavutti huippunsa vasta kylmän
sodan päätyttyä eikä sen aikana.
Mutta työ ei mennyt hukkaan, isänmaata pitää puolustaa joka päivä.” Harvat
asiat tapahtuvat sattumalta, kaikelle
tapahtuneelle on syynsä, ja kehityksen
tulokset saattavat näkyä vasta vuosien
jälkeen.
Teoksessa on monipuolinen kuvitus, ja sen henkilöhakemisto on laadittu
perinpohjaisesti. Pienet erillisaiheet on
sijoitettu helposti luettaviin tietolaati
koihin. Kirja onkin hyvä primäärilähdeteos kaikille ilmapuolustuksen
ja ilmatorjunnan lähihistoriaa tutkiville tai muuten siitä kiinnostuneille
lukijoille. Lukuisat elävästi kuvatut
sotilaselämän sattumukset kentällä ja
joukoissa maustavat tyylikkään painoasun saanutta teosta. Kirjan voi tilata
Ilmatorjuntamuseolta sähköpostitse
osoitteesta itmuseo@gmail.com.

Jussi Ylimartimo

kirja-arvio

Kirjalöytöjä hyllystäni
Haakon Lindén
Tarmo affären
Söderström & Co
Förlagsaktiebolag 1919
Sivuja 120

S

uomenlinnan kuivatelakan talvivieras jäänmurtaja Tarmo on maailman
vanhimpia säilyneitä jäänmurtajia, ja sillä on poikkeuksellisen värikäs historia. Historiasta
nostetaan usein esiin aluksen
vaiheet talvisodan apuristeilijänä. Jäänmurtaja toimi tuolloin
osana Suomen laivastoa itäisellä Suomenlahdella. Kotkan
satamassa alus sai täysosuman
venäläisten ilmahyökkäyksessä, jolloin kuoli 39 ja haavoittui
11 miestä. Vielä vauhdikkaampia
seikkailuja aluksella kuitenkin
oli vapaussodassa.
Jäänmurtaja Tarmo kuului
ensimmäisessä maailmansodassa
Venäjän Itämeren laivastoon, jossa se
avusti sota-aluksia ja talvimerenkulkua.
Punakapinan puhjetessa Helsingissä
talvehtinut Tarmo päätyi venäläisten
vallankumouksellisten haltuun. Aluksen käyttö oli kuitenkin vähäistä, ja
muun laivaston tapaan sen miehistö
kärsi sotaväsymyksestä.
Joukko Helsinkiin mottiin jääneitä suojeluskuntalaisia pohti salaisessa k okouksessaan, miten he voisivat
päästä punaisesta pääkaupungista valkoisen armeijan puolelle. Syntyi uhkarohkea ajatus kaapata höyryjäänmurtaja
Tarmo. Hankkeen puuhamieheksi
ryhtyi synnynnäinen seikkailija, keisarillisen Venäjän laivaston luutnantti
ja tuleva itsenäisen Suomen rannikkolaivaston komentaja Yrjö Roos.
Tavoitteena oli samalla salakuljettaa pääkaupungissa piilotelleet senaatin
puheenjohtaja, tuleva tasavallan presidentti Pehr Evind Svinhufvud sekä
senaattori Jalmar Castrén saksalaisten miehittämään Tallinnaan. Luutnantti Roos oli jo aiemmin yrittänyt
saada Svinhufvudia pois Helsingistä
lentokoneella. Venäläisiltä huijatun
lentokoneen moottori oli kuitenkin
epäonnisesti leikannut kiinni, koska

jäähdytinnesteenä käytetty alkoholi oli
päätynyt venäläissotilaiden kurkkuihin. Parivaljakko oli joutunut tekemään
pakkolaskun meren jäälle ja onnistunut kuitenkin piiloutumaan uudelleen
Helsinkiin.
Hankkeen rahoittajaksi löytyi muutamia helsinkiläisiä porvareita, joilta
kerätyillä varoilla hankittiin taskuaseita ja lahjottiin 50 000 markalla laivaa
vartioineen sotilasosaston venäläinen
päällikkö. Hänen myötävaikutuksellaan valtausjoukko pääsi 3. maaliskuuta
yön kähmässä piiloutumaan laivaan.
Venäjänkielentaitoinen luutnantti Roos
saatteli Svinhufvudin ja Castrénin laivaan muka vallankumousjohtajina.
Siansaksaa toisilleen solkanneet herrat
käyttäytyivät vallankumouksellisten
tapaan rehvakkaasti, eivätkä vartiomiehet osanneet epäillä petosta.
Tarmo lähti seuraavana päivänä
merelle tapaamaan venäläismurtaja
Jermakia. Viaporin rannikkopattereiden
jäätyä taakse valtausjoukko otti laivan
haltuunsa ilman verenvuodatusta. Uusi
suunta otetiin kohti Revalia eli nykyistä
Tallinnaa. Sieltä Svinhufvud ja Castrén
jatkoivat edelleen Saksan ja Ruotsin
kautta valkoisten hallitsemalle Pohjanmaalle.
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Tallinnan satamassa jäänmurtaja Tarmosta tuli yhdenlainen nähtävyys, jota kävi
ihailemassa myös Saksan keisari
Wilhelmin jälkeläinen Preussin
prinssi Adalbert. Saksalaisten
suunnitellessa maihinnousua
Suomeen Tarmo aseistettiin.
Aiemmin 47 millimetrin kevyen
tykin lisäksi laivaan asennettiin
kaksi venäläistä 75 millimetrin
laivatykkiä, joten jäänmurtaja
muuntui näin apuristeilijäksi. Ensimmäisenä tehtävänään
Tarmo vei saksalais-suomalaisen
komennuskunnan Suursaareen.
Saaren venäläiseltä radioasemalta evakuoitiin Itämeren laivaston
koodikirjat, joiden avulla pystyttiin tulkitsemaan venäläisten
lennätinliikennettä.
Tarmon oli tarkoitus jatkaa
matkaa Suursaaresta edelleen
Lavansaareen, mutta se jäi
jumiin kovan tuulen synnyttämiin ahtojäihin. Valtavat jäämassat
uhkasivat työntää Tarmon Suursaaren
edustan karikoihin. Saksalainen lentokone sai viimein toimitettua dynamiittia Tarmon miehistölle, joiden avulla
laiva saatiin irti ahtojäistä – eikä hetkeäkään liian aikaisin.
Tarmon kolmas retki keväällä
1918 oli saksalaisen Itämeren divi
sioonaan kuuluneen maihinnousujoukon kuljettaminen yhdessä jäänmurtaja
Volynetsin (Väinämöinen) kanssa
Suursaaren kautta Kotkaan. Koska
Kotkan edustalla sijaitsevan Rankin
rannikkolinnakkeen toimintakyky oli
epäselvä, maihinnousujoukko vietiin
Kotkan sijasta Loviisan Valkoon.
Tarmon sotaretki jatkui vielä sodan
päättymisen jälkeenkin. Vuosina 1918–
1919 alus kuljetti muun muassa suomalaisia vapaaehtoisia eli Pohjan Poikia
Viron vapaussotaan.

Ville Vänskä
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ajankohtaista

11.8.2017 valmistuneet sotatieteiden maisterit
Seuraavat sotatieteiden maisteritutkinnon suorittaneet henkilöt ylennettiin kapteeniksi 1.9.2017:
Arttu Johannes AHONEN (KARLSTO)
Simo HAAKSIALA (KARPR)
Joonas Juhana HAVERINEN (KARLSTO)
Joonas Juhana HELÉN (MAASK)
Jaakko Tapio HIRVONEN (RMVK)
Henry Zakaria HOOT (PORPR)
Tuukka Pekka HÄMÄLÄINEN (PORPR)
Ville Heikki ISOLA (KAARTJR)
Henri Olavi JOKINEN (KAIPR)
Ilkka Matti Valtteri JUVELA (PORPR)
Olli Eemeli KANTOLA (UTJR)
Markku Tapani KAUPPILA (KAIPR)
Joonas Tapani KAUPPINEN (KAIPR)
Sampo Saku Juhani KESKI-PATOLA (PSPR)
Erik Henrikki KORHONEN (PSPR)
Markus KOVALAINEN (SATLSTO)
Jukka Petteri KYÖSTI (PORPR)
Tatu Kalevi LAINE (UTJR)
Eero Olavi LEINONEN (KAIPR)
Petri Juhani LESCH (KARLSTO)
Patrik Johannes LINDBERG (PORPR)
Tommi LINDFORS (ILMASK)
Lassi Matti Jaakko LINTUSAARI (SATLSTO)
Otto Emil Agathon LIUKSIALA (PORPR)
Jussi Erkki Vihtori LUUKKA (KARPR)
Nikke Tuomas LUUKKANEN (KARLSTO)
Jan Erik Peter MALMGREN (VLLV)
Nikolai Alexander MUURMAN (KARPR)
Juho Matias NIINIKOSKI (PSPR)
Riku Henrik NIKKINEN (UTJR)
Anni Lyydia NUMMELA (PORPR)
Jukka-Pekka Olavi NUORIVUORI (KARPR)
Matti Johannes NUPPONEN (KARPR)
Esko Kalevi NURMI (PORPR)
Jari-Pekka Vilho NYKÄNEN (LAPLSTO)
Ville Petteri NYKÄNEN (PORPR)
Jaakko Matti OHTONEN (KAARTJR)
Ville Petteri ONIKKI (KARPR)
Kaarlo Johannes PALMUJOKI (PSPR)
Tommi Markus PALOKANGAS (KAARTJR)
Ville Anton PAUKKU (KARLSTO)
Pauli Juhani PELTOLA (MAASK)
Jukka Tuomas PENTTINEN (LAPLSTO)
Kaarle Pekka Valtteri PIENINKEROINEN (UTJR)
Topi Kalervo PIIROINEN (P-KR)
Ari Lauri PITKÄNEN (PSPR)
Onni Armas Johannes PYKÄLÄINEN (SATLSTO)
Matias Jarinpoika RAASKA (PSPR)
Henry Markus Tapani RENKO (LAPLSTO)
Henri Mikael REPO (P-KR)
Jukka Tapio RIVINEN (SLMV)
Valtteri Antti Matias SAAD (JPR)
Jenni Maija SAALIMO (PSPR)
Pekka Juhani SAARI (KAARTJR)
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Ville-Oskari SALLINEN (PSPR)
Matias Tapani SALO (UTJR)
Antero Markku Juhani SARAMIES (PSPR)
Petri Olavi SAVONEN (RPR)
Ilkka Matias SEPPÄNEN (KARPR)
Marko Johannes SIIRTOLA (JPR)
Tomi Juhani SIRVO (KARPR)
Juha-Pekka SORSA (ILMASK)
Joonas Ilari Antero SUNNARI (LAPLSTO)
Heikki Matias Juhani TAANILA (LAPLSTO)
Juho Johannes TELANTO (PSPR)
Antti Toivo Pellervo TIKKANEN (RPR)
Maija Helena TOMPERI (KARPR)
Tuukka Jouko Henrikki TOMPERI (UTJR)
Tomi Mika Petteri VALKONEN (KAARTJR)
Juha Petteri VALKOVIRTA (KAIPR)
Joni Henrikki VIRKKUNEN (LR)
Timo Antero VIRTANEN (KAARTJR)
Vili Joonas Ilmari VIRTANEN (PORPR)
Antti Matias VÄHÄJYLKKÄ (PSPR)
Lauri VÄISÄNEN (KARPR)
Ville Kalervo VÄSTILÄ (PSPR)
Esko Juhani VÄÄRÄLÄ (KAIPR)
Ville Ferdinand WEIJO (LAPLSTO)

Seuraavat sotatieteiden maisteritutkinnon suorittaneet
henkilöt ylennettiin kapteeniluutnanteiksi 1.9.2017:
Kaarlo Juhani BANG (RPR)
Andreas Sören BERNER (UUDPR)
Daniel Per FORSELL (UUDPR)
Roope Petteri HERTSI (RPR)
Joni Tapani JUKOLA (RLAIV)
Kim Niklas JUUP (RPR)
Miko-Petteri Pentinpoika KALLIO (RLAIV)
Petri Juha Kalervo LEHTINEN (LSMV)
Sami Tuomas LEINONEN (RLAIV)
Mika Markus LEJONQVIST (LSMV)
Teemu MANNILA (RLAIV)
Antti Johannes MÄKELÄ (RPR)
Lauri Keijo Jalmari PANKKA (LSMV)
Jan Eetu Edward PEKANPALO (RLAIV)
Pessi Matinpoika PURSIAINEN (SLMV)
Marko Antero RUOKOLAINEN (RLAIV)
Mikko Juhani TIMOSKAINEN (RLAIV)
Lari Aleksi VEPSÄLÄINEN (RLAIV)
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101. Kadettikurssilta ja 84. Merikadettikurssilta
valmistuneet luutnantit 25.8.2017
Toni Matias HUHTA			ILMASK
Santtu Juhani HUUKI 			
ILMASK
Ville Valtteri KORPELA
		
ILMASK
Saku Paavali LAHTINEN 		
ILMASK
Niko Aleksi LAUKKANEN
UTJR
Valtteri Johannes LEHTI 			ILMASK
Jari Anttoni Jeremia LUSA 		
ILMASK
Ville Anton Olavi LUUKKONEN 		
ILMASK
Topi MAJANIEMI 			ILMASK
Arttu Johannes MAJURI 			ILMASK
Ville Joonas MATTILA 			ILMASK
Sami Matias MÄKKELI 			UTJR
Eemi Otto Sakari NIEMELÄ 		
ILMASK
Jussi Juhani POLLARI 			UTJR
Heikki Olavi RANTANEN 		
ILMASK
Mika Petri Olavi YLIPAAVALNIEMI
UTJR

Lauri Matti LAINE			LAPLSTO
Valtteri Simo Uolevi LAINE 		
PORPR
Henrik Gunnar LAUKKANEN		
KARPR
Roope Olavi LEHTO 			PSPR
Antti Tapani LEINONEN 		
PSPR
Arttu Miikka Severi LEPISTÖ		
KARPR
Henrik Antti Ilmari LINNA
RLAIV
Riku Lauri Juhani LINNERVUO		
RLAIV
Tommi Oskari LINTULA
PSPR
Simo Olavi LYYRA 			PORPR
Ville Tapani MAKKONEN 		
UTJR
Jussi Petteri MOUHU 			MAASK
Iilo Severi MUONA 			MAASK
Jere Eemeli Valdemar MÄKELÄ 		
PSPR
Mikko Wilhelm MÄKELÄINEN		
LAPLSTO
Saku Lauri Juhani MÄKINEN 		
KARPR
Tuukka Ilari NEVALAINEN 		
KARPR
Vili Mikael NISKANEN 			KARPR
Jenni-Mari NUMMELA 			PSPR
Jouni Johannes NUORGAM 		
KARPR
Tuukka Tapio NURKKA			KARLSTO
Matias Tuukka Tapio NURMI 		
PSPR
Mikko Pietari OINAS 			PSPR
Eetu Kalevi Veijonpoika OJANEN		
KARPR
Tommi Oskari OKSANEN
PORPR
Aapo Elmeri OLLONQVIST 		
PSPR
Jesse Joonas Oskari PAALANEN 		
KAIPR
Samuli Henri PALDAN 			RLAIV
Ville Arttu Juhani PARMA
RLAIV
Teemu Veli Henrikki PELTTARI 		
RPR
Ville Jaakko PENTINMÄKI		 MAASK
Aleksi Paavo Benjamin PESONEN
PSPR
Ville Paavo Johannes PIKKARAINEN
PSPR
Antti Olavi PIRINEN 			KAIPR
Pyry Lauri Eevertti PULKKINEN 		
KARPR
Jyri-Oskari Amadeus PÄTÄRI		
PORPR
Henri Aleksi RAUHALA 			RPR
Antti Simeon RAVELIN 			MAASK
Nicolas Valter RISTOJA			RLAIV
Erkki Tuomas SAARIKOSKI 		
KAARTJR
Juho Paavo Aleksanteri SAARINEN
PORPR

Albert Mikko Kalle AALTONEN 		
KARPR
Petteri Villehard BLOMQVIST 		
KAARTJR
Ville Petteri EKMAN 			PSPR
Kristian Klaus Johannes ERESMAA
KARPR
Ville Oskari ERKKILÄ			KARLSTO
Niko Markus Antero ESKELINEN		
PSPR
Juuso Oskari ESKONMAA 		
KARPR
Marius Kasimir FOUDILA
PORPR
Atte Pekka Johannes HAKANEN 		
PORPR
Panu Eemeli HAKULINEN 		
KAIPR
Eetu Samuel HAPPONEN 		
JPR
Benjamin Alexander HARIMA		
RLAIV
Konsta Ilmari HARINEN
UUDPR
Joona Mikael HARTONEN 		
RLAIV
Eemu Viljami HEIKKILÄ
MAASK
Lassi Oskari HEIKKINEN
MAASK
Olli-Petteri HEISKANEN 		
RLAIV
Tino Walter HELVAMO 			RLAIV
Matti Sakari HIETALA 			JPR
Urho Tuomas HINTIKKA 		
KAARTJR
Akseli Johannes HIRVONEN 		
PORPR
Tomi Tapio HONKANEN 		
RPR
Samu Rasmus HUHTA 			PSPR
Tuomas Jarinpoika HYYTI 		
PSPR
Samuli Seemi Petteri HÄMÄLÄINEN
PORPR
Juho Martti Santeri JOKIMIES 		
KAIPR
Jani Jesse Johannes JOKINEN 		
UUDPR
Emil Hans Eric JONSSON 		
UTJR
Antti Artturi JUVONEN			KARLSTO
Samuel Matti Mikael JÄRVINEN 		
PSPR
Nicolás Eemil KALVI 			RLAIV
Ville Sakari KANKAANPÄÄ 		
PSPR
Tuukka Samuel KASKI 			KAIPR
Niko Markus KIVELÄ 			RLAIV
Ville Petteri KOIVIKKO 			PSPR
Mikko Sakari KURIKKA 		
PORPR
Joonas Otto Kalevi KÄRKI 		
PORPR
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Jesse Joonas SALLINEN
KARPR
Hannu Kalevi SALMI 			JPR
Teemu Juhani SALMI			LAPLSTO
Anna-Kaisa Karoliina SALO 		
UUDPR
Mikko Johannes SARHIMAA 		
KARPR
Olli Sakari SEPPONEN 			PORPR
Pekka Olavi SIIKALUOMA 		
KAIPR
Miika Kristian Nikolai SILTAMÄKI
KAIPR
Miro Santeri Sebastian SIVÉN 		
PORPR
Erno Antero SNELLMAN 		
MAASK
Aleksi Johannes SORVALI		 KARPR
Tuomas Sakari SUNI 			PORPR
Henri Tapani TAIPALE			KAIPR
Jaakko Viljo TAIVALMAA 		
RLAIV
Santtu Ville Oskari TAJAKKA 		
KAIPR
Venla Iida-Maria TAPPER 		
KARPR
Joonas Jyrkinpoika TIIRA
KARPR
Antti Tapani TIIROLA 			JPR
Tuukka Akseli TIMONEN
JPR
Jaakko Juhani TORPPA
JPR
Arttu Oskari TUORILA			ILMASK
Roope Sakari TUOVILA 			JPR
Niko Matti Antero TURPEINEN		
SATLSTO
Jesse Mikael TYNI 			PSPR
Tatu Heikki Johannes UIMONEN		
KAIPR
Miika Matias VALJAKKA
KARPR
Asmo Aulis Benjamin VALLINKOSKI
PSPR
Ville Keijonpoika VAPAAOKSA 		
PSPR
Juhana Melkker VESANEN 		
KARPR
Jaakko Jeremia VILANDER 		
RPR
Joel Jacob WILLNER 			KAIPR
Tuomas Juhani VITTANIEMI 		
JPR
Heikki Samuel VUORINEN 		
JPR
Vili Antero VÄHÄSAARI			KARPR

Rajavartiolaitoksen luutnantit:
Frans Justus HIETANEN			LR
Lauri Mikael HIRVELÄ			LR
Risto Juhani KARPPINEN		 LSMV
Janne Ensio KOIVUNEN			P-KR
Aleksi Matti Antero KOLEHMAINEN
KR
Elias Pentti Mikael LAINE		 RMVK
Tommi Petteri LEHTO			SLMV
Sampo Paavali LOUKUSA		 P-KR
Arto Petri Aleksi NEVALAINEN		
P-KR
Joel Roope Jalmari PACKALÉN		
LSMV
Tero Juhani PALISALO			SLMV
Petra Katja Karoliina PALONIEMI
SLMV
Antti Juhani PAUKKERI			LR
Pauli Matti Oskar PIIRAINEN		
RMVK
Max Gerhardt PRATSCH			KR
Joel Samuli PYLVÄS			LR
Nico Petteri RISSANEN			K-SR
Janne Johannes RUUSKANEN		
SLMV
Axel Johannes RÄNNÄLI			K-SR
Heli Satu Marja SALO			SLMV
Joni Miika Kristian VIERIMAA		
P-KR
Juho Lauri Oskari YLIPEKKALA		
RMVK

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat valmistuneita luutnantteja ja
toivottavat menestystä upseerin uralla!

Kylkirauta 3/2017

68

ajankohtaista

In memoriam – Rajavartiolaitoksen päällikkö
Kadettikunnan vanhin, ikikaaderi

R

ajavartiolaitoksen entinen
päällikkö, kenraaliluutnantti
Yrjö Leo Kärkkäinen kuoli
korkeaan ikään ehtineenä Oulun
kylän kuntoutussairaalassa Helsingissä 13. syyskuuta 2017.
Kärkkäinen oli syntynyt K
 otkassa
28. kesäkuuta 1918. Monen etelä
savolaisen paikkakunnan jälkeen
hänen kotipaikakseen vakiintui
Mikkeli, jonka lyseosta hän kirjoitti
ylioppilaaksi vuonna 1939. Saman
vuoden kesäkuussa oli vuorossa
varusmiespalvelus Hämeen Ratsu
rykmentissä Lappeenrannassa. Vanhempiensa vastustuksesta huolimatta
Kärkkäinen hakeutui Kadettikouluun
ja valmistui upseeriksi Kadettikurssilta 24 toukokuussa 1941. Hänen
kadettinumeronsa on 1863.
Jatkosodassa Yrjö Kärkkäinen
toimi muun muassa kevyt osaston ja
rajakomppanian päällikkönä ja haavoittui Ilmakoskella vuonna 1941. Pokonvaaran taistelusta
vuonna 1943 hän sai Rajajääkäripataljoona 5:n päiväkäskyssä kiitoksen reippaasta ja sitkeästä johtamisesta.
Jatkosodan aikana sattui tapaus, joka vaikutti Kärkkäisen
myöhempään sotilasuraan: Hän oli saapunut toipumislomaltaan henkilöstötäydennyskeskukseen, jonka päällikkö ilahtui
kantakortissa olleesta merkinnästä RvRAUK. Karhumäessä
oli rajajääkäriosasto, jonka kaikki upseerit olivat kaatuneet
tai haavoittuneet. Kärkkäisen ilmoitettua, ettei hän ollut
raja- vaan ratsumies, majuri totesi: ”Olkaa mitä olkaa, mutta
menkää sinne ja ottakaa osasto johtoonne.” Tästä alkoi ura,
joka johdatti hänet Rajavartiolaitoksen päälliköksi.
Kärkkäinen haavoittui toisen kerran heinäkuussa 1944
Tolvajärven eteläpuolella, kun pensaaseen jäänyt ”puska
ryssä” ampui hänen olkaluunsa pirstaleiksi. Läheltä oli
pitänyt jo edellisenä päivänä, jolloin ammuksen sirpale oli
katkaissut hänen reppunsa kantohihnan.
Vuosina 1944–1947 Kärkkäinen toimi komppanian päällikkönä Pohjois-Karjalan rajavartiostossa Ilomantsissa. Sitä
hän muisteli elämänsä parhaana työpaikkana. Myöhemmin
hän palasi kalastelemaan Ilomantsiin lähes joka vuosi.
Eversti Adolf Ehrnroothin johtaman kapteenikurssin
Kärkkäinen kävi vuonna 1947. Sen jälkeen hän palveli toimistopäällikkönä Pohjois-Karjalan rajavartiostossa Onttolassa. Jo aiemmin virinnyt tuttavuus Sirkka Vallen kanssa
johti avioliittoon vuonna 1948.
Valmistuttuaan yleisesikuntaupseeriksi Sotakorkeakoulusta vuonna 1951 Kärkkäinen palveli ensin esikuntatehtävissä. Vuonna 1966 hänestä tuli Pohjois-Karjalan
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rajavartioston komentaja ja vuonna
1969 Lapin rajavartioston komentaja,
jossa tehtävässsä hän palveli vuoteen
1975. Molempiin komentajatehtäviin
sisältyi myös toiminta rajavaltuutettuna.
Lapin rajavartioston komentajana
Yrjö Kärkkäinen osallistui monien
ulkomaisten valtiovierailujen opastus- ja järjestelytehtäviin. Kuuluisimpia vieraita olivat muun muassa
Persian shaahi puolisoineen, Ruotsin kruununprinssi Kaarle Kustaa
sekä Hollannin kuningatar Juliana,
joka Kärkkäisen kertoman mukaan
halusi välttämättä nukkua maassa
porontaljalla. Kärkkäinen toimi
myös presidentti Urho Kekkosen ja
hänen seurueensa jokavuotisen Lapin
hiihtor etken järjestäjänä yhdessä
Muonion rajakomppanian kanssa.
Rajavartiolaitoksen apulaispäälliköksi Yrjö Kärkkäinen nimitettiin
vuonna 1976. Rajavartiolaitoksen päällikkönä hän toimi
vuosina 1976–1978. Vaimonsa pitkäaikaisen ja vaikean
sairauden vuoksi hän jäi eläkkeelle säädetyn eroamisiän
saavutettuaan kesäkuussa 1978.
Matkailun ohella Kärkkäinen harrasti monenlaista nikkarointia varsinkin mökillään Ristiinan Uus-Niemelässä.
Lähivedet tarjosivat innokkaalle kalamiehelle paljon iloa.
Kalaonnea hän kävi kokemassa myös Pohjois-Karjalan Suomujärvellä. Eräänä pääsiäisenä järvestä kohosi niin suuri
made, että sen ylös saaminen vaati avannon suurentamista.
Tutuiksi tulivat myös kalavedet Onkamon mökillä.
Iloa ja uskoa tulevaisuuteen lisäsivät lapset Tuula, Harri
ja Riitta perheineen.
Yrjö Kärkkäinen osallistui aktiivisesti sodan ajan rajajoukkojen perinnetyöhön. Vuodesta 1997 hän toimi sodan
ajan rajamiesten vanhimpana eli oltermannina. Vielä vuonna
2016 hän oli kunniavieraana uusien erikoisrajajääkärien vala
tilaisuudessa Immolassa. Rauhan- ja sodan ajan ansioistaan
hän sai useita korkeita kunniamerkkejä.
Sota-ajan tapahtumia ja kokemuksia Kärkkäinen muisteli
teoksissa Rajajääkärikomppania sodassa (1987) ja Raja
jääkäripataljoona 5 (1991).
Yrjö Kärkkäisen elämässä toteutui Ida-äidin elämänohje:
”Kun syö hitaasti niin elää kauan.”

Antti Henttonen
opetusneuvos, kunniarajajääkäri
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Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. Reliefinomaisesti toteutettu
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on
45 euroa + postimaksu 5 euroa. Kiinnitys hautakiveen maksaa merkin

myyjäyrityksessä Helsingissä 15 euroa.
Merkin kiinnityksessä voi olla yritysja 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)hautaustoimistoautio.fi. Tunnuksia myydään vain
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaustoimisto tarkistaa ostooikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadettikunnan 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.

antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden alalta sekä avustaa
perintöoikeuteen liittyvässä verosuunnittelussa.
Puhelin 02 251 1004 (Kaisa Mähkä)
www.asianajotoimistolindell.fi
sähköposti: toimisto@asianajotoimistolindell.fi

Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen Marsalkka Mannerheimin
Kadettisäätiön ja asianajotoimiston väliseen sopimukseen.
		

Testamenttilahjoitus

Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.
Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa testamenttilahjoituksen laatimisessa.
Kylkirauta 3/2017

70

kolumni

M

Puolustushaarat: lyhyt oppimäärä

inulla oli kunnia istua sohvan
nurkassa, kun Ruotsin silloinen överbefälhavare, Bengt
Gustafsson, kertoi amiraali Jan Klenbergille kokemuksiaan puolustushallinnon sisäisestä kilpailusta. Ruotsissa
oli 1980-luvulla keksitty, että jokainen
puolustushaara lähestyy suoraan poliitikkoja, debatoi julkisuudessa ja tekee
oman itsenäisen budjettiehdotuksensa
valtiopäiville.
Lopputulos oli katastrofaalinen.
Ruotsin puolustusvoimien sisäinen keskustelu levisi poliittisten lehmänkauppojen areenaksi, ja maanpuolustus kärsi
riitelyn mukana menetetyistä resursseista. Resurssit suuntautuivat milloin alue
politiikan, milloin teollisuusintressien ja
milloin minkin populistisen näkökohdan mukaisesti. Kukaan
ei näyttänyt pitävän huolta maanpuolustuksen sisäisestä tasapainosta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä.
Tullessaan puolustusvoimien komentajaksi Bengt
Gustafsson alkoi suitsia ja viimein lopetti puolustushaarojen
keskinäisen taistelun ja piti huolta siitä, ettei Försvarsmakten
enää sahannut omaa oksaansa. Gustafsson onnistui ja lähti
tyytyväisenä eläkkeelle, tosin tietämättä Ruotsin tulevista päätöksistä romuttaa toimiva asevelvollisuusjärjestelmä.
Komentajien jutustelu oli opettavaista kuunneltavaa. Hyvä
oli, että tuli kuunneltua, sillä ilmavoimien kalustouusinnan
alkaessa keskustelu yritti Suomessakin riistäytyä yhden asian
uskovaisten väittelyksi. Vanhat argumentit, jotka tuolloin osoitettiin keveiksi, ovat kuitenkin sitkeähenkisiä, ja ne näyttävät
taas nostavan päätään.
Merivoimissa on nyt tekeillä suurhankinnaksikin väitetty
aseriisunta. Seitsemästä aluksesta luovutaan ja tilalle hankitaan neljä uutta laivaa. Kriittisissä kannanotoissa väitetään
suomalaisten ohjusten ampumisen onnistuvan maaltakin ja
uusia aluksia pidetään paitsi liian isoina myös tarpeettomina.
Arvostelijoiden mukaan valtion pitäisi käyttää varat muihin
tarkoituksiin, joista yksi – joskin epätodennäköisin – on meri
voimia korvaavan aselajin rahoittaminen.
Toki ohjuksia voi ampua maalta, jos saa maalinosoituksen.
Ei kuitenkaan Ahvenanmaalta ennen kuin on tehty merkittäviä
merellisiä operaatioita. Ahvenanmaa pysyy puolustuksemme
ongelmana, vaikka maihinnousun yleinen uhka Suomen
lahdella onkin lientynyt sitten Neuvostoliiton aikojen.
Riippuvuutemme merenkulusta on puolestaan kasvanut,
kun varmuusvarastoja on purettu. Maalla on edelleen hankala
juosta suojattavan meriliikenteen vauhdissa. Uskokaa pois
vanhaa rannikkojääkäriä, joka on aikansa uinut luodolta toiselle: On kätevää laittaa asejärjestelmä alukseen, joka liikkuu
aivan itse juuri sinne, missä tarvitaan. Jos alus on riittävän iso,
se myös kantaa tarvittavat laitteet ja kulkee silloinkin, kun meri
on jäässä. Älkää sanoko, että sotalaivat tarvitsevat jäänmurtajan päästäkseen helmikuussa Tornioon, eivät ne silloin ole
sinne menossa. Tutkikaa sitä vastoin Itämeren jääkarttoja, se
auttaa ajattelussa.

Pelko uusien alusten joutumisesta
hyökkäyksen kohteeksi on tietysti todellinen. Tosin sitä perustellaan piirtelemällä
ohjusten huimia kantamakaaria unohtaen
kiusalliset yksityiskohdat, kuten maanpinnan kaarevuus tai laivan kyky vaihtaa
paikkaa. Samalla unohdetaan myös se,
että suomalaisellakin sotalaivalla käytetään hyökkääjästä termiä, jonka se ansaitsee. Se termi on maali.
Ilmavoimista joudumme vielä kuulemaan kaikenlaista, kun lobbaus käy
kiihkeimmilleen ja nojatuolilentäjät
valeuutisineen pääsevät vauhtiin. Osa
heistä haluaisi miehittämättömiä torjuntahävittäjiä, joita ei ole olemassa eikä tule,
ennen kuin saamme käyttöömme niiden
ohjaamiseen tarvittavan satelliittijärjestelmän. Perinteisen koneen valinnan osaamme kuitenkin tehdä,
jos saamme pitäytyä maanpuolustuksen tarpeissa. Politiikalla
vieraita lentokoneita ei taivaalta pudoteta – omia kyllä.
Saamme väistämättä vielä kuulla vaatimuksen konemäärän
vähentämisestä. Kalliista hankinnasta pitäisi saada varoja siirrettyä hyviin tarkoituksiin, kuten omakotitaloihin. Niiden määrää
laskeskeltiin edellisellä kerralla. Reiluun kuuteenkymmeneen
torjuntahävittäjään silti päädyttiin perusteellisen harkinnan jälkeen; omakotitalot eivät sopineet tehtävään.
Tehdään taas pieni laskuharjoitus: Miehittämättömien hävittäjien tapaan teleporttaus on edelleen scifiä, joten lentokoneiden
pitää olla jotakuinkin sillä alueella, missä niitä tarvitaan. Tällaisia alueita Suomessa ovat pääkaupunkiseutu, Ahvenanmaa,
Lappi sekä maavoimien ja merivoimien ratkaisutaisteluiden
alueet, neljä tai viisi aluetta siis. Kullekin alueelle näyttäisi
riittävän kaikkiaan kuudestakymmenestä koneesta noin viisitoista hävittäjää. Ne eivät kuitenkaan kykene lentämään koko
ajan. Koneita pitää varustaa, täydentää, huoltaa ja korjata. Itse
asiassa ne ovat kaksi kolmasosaa ajasta poissa ilmasta, vaikka
mitä tekisi.
Kussakin toimintasuunnassa näyttäisi lentävän viisi
konetta, siis kaksi paria ja varakone. Jos niiden halutaan päivystävän kohteen yllä, saadaan kuhunkin toimintasuuntaan
irrotettua yksi pari. Se toinen pari on tulossa tai menossa,
nousussa tai laskussa ja pyörähtämässä tankilla, koska emme
ole liittyneet Natoon emmekä saa ilmatankkauspalveluita.
Yksikin pari ilmassa on kuitenkin iso asia, kun hävittäjä on
hyvä. Lisäksi hetkellinen torjuntakyky saadaan kohotettua
pelottavan korkealle, jos koneita on nykyinen määrä.
Niin viekoittelevalta kuin ilmavoimien vähentäminen
voisi ajatuksena tuntuakin, joutuisimme samalla tekemään
valintaa siitä, mitä jätetään jo alkutilanteessa ilman suojaa
– jokin strategisista alueistamme vai puolustusvoimat itse.
Tuota valintaa tekemään ei halukkaita tule löytymään. Niitä
toki löytyy, jotka haluavat kokonaan ummistaa silmänsä
näiltä käytännön realiteeteilta – toivottavasti ei kuitenkaan
upseerien joukosta.

Kalle Liesinen
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IN MEMORIAM
Paaso
Matti Paavo
Luutnantti
s. 26.8.1948
k. 4.7.2017
Kad.nro 5697
58. Kurssi

Kallioniemi
Timo Juhani
Majuri
s. 23.2.1943
k. 2.8.2017
Kad.nro 5291
53. Kurssi

Rutanen
Veijo Kalevi
Everstiluutnantti
s. 18.12.1935
k. 7.8.2017
Kad.nro 3717
42. Kurssi

Sivula
Risto Johannes
Majuri
s. 10.1.1954
k. 17.7.2017
Kad.nro 6236
62. Kurssi

Karjalainen
Mauno Esa
Everstiluutnantti
s. 23.6.1937
k. 1.8.2017
Kad.nro 4014
46. Kurssi

Martiskainen
Juha Olavi
Everstiluutnantti
s. 30.5.1961
k. 20.7.2017
Kad.nro 7375
72. Kurssi

Halme
Pekka Kalevi
Majuri
s. 27.6.1919
k. 28.6.2017
Kad.nro 2726
27. Kurssi

Niemelä
Juha Jaakko Jalmari
Komentajakapteeni
s. 28.10.1960
k. 9.8.2017
Kad.nro 915me
51. Merikadettikurssi

Salo
Tapio Matti
Everstiluutnantti
s. 28.5.1941
k. 2.9.2017
Kad.nro 5048
51. Kurssi

Kalliala
Kaarlo Juha
Everstiluutnantti
s. 15.4.1929
k. 8.7.2017
Kad.nro 3361
38. Kurssi

Oja
Leo Kaarlo Mikael
Majuri
s. 28.1.1939
k. 19.7.2017
Kad.nro 4553
49. Kurssi

Ylitalo
Jaakko Juhani
Everstiluutnantti
s. 19.4.1942
k. 3.9.2017
Kad.nro 4656
49. Kurssi

Merjamaa
Veijo Pellervo
Yliluutnantti
s. 15.4.1921
k. 2.5.2017
Kad.nro 2525
26. Kurssi

Eskonmaa
Osmo Tapani
Everstiluutnantti
s. 18.11.1938
k. 18.7.2017
Kad.nro 3984
46. Kurssi

Rantamäki
Esa Yrjö
Kapteeni
s. 16.9.1943
k. 16.7.2017
Kad.nro 5031
51. Kurssi

Kärkkäinen
Yrjö Leo
Kenraaliluutnantti
s. 28.6.1918
k. 13.9.2017
Kad.nro 1863
24. Kurssi

Rairama
Pertti Juhani
Eversti
s. 22.4.1936
k. 28.7.2017
Kad.nro 3940
45. Kurssi

Happonen
Eino Matti
Kapteeni
s. 10.11.1940
k. 6.8.2017
Kad.nro 4883
51. Kurssi

Saviranta
Heikki Aslak
Kommodori
s. 15.4.1944
k. 27.7.2017
Kad.nro 760me
38. Merikadettikurssi

Rönni
Jouni Toivo
Majuri
s. 3.5.1950
k. 27.6.2017
Kad.nro 5801
58. Kurssi

Juvonen
Antti
Majuri
s. 22.11.1931
k. 27.5.2017
Kad.nro 3359
38. Kurssi

Karhu
Ilpo Ensio Sakari
Everstiluutnantti
s. 25.7.1932
k. 21.8.2017
Kad.nro 3431
39. Kurssi

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

