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pääkirjoitus

Vapaaehtoisuus  
– arvokas yhteiskunnan voimavara

Kolmen miehen rivistä käsketään 
astumaan esiin kaksi vapaaeh-
toista. Käskijän katsoessa muu-

alle rivin keskimmäinen siirtyy yllättäen 
pari askelta taaksepäin. Eturiviin jääneet 
vilkaisevat hölmistyneinä toisiaan, sillä 
heistä tuli juuri pyydetyt vapaaehtoiset 
perunankuorintaan. Taakse vetäytynyt 
mies on tyytyväinen nokkeluuteensa, 
kunnes hän vilpin tultua ilmi joutuu 
kuuraamaan kasarmin vessoja. 

Uuno armeijan leivissä -elokuvassa 
vapaaehtoiset olivat siis todellisuudessa 
käskettyjä ja heille oli tarjolla vain ikäviä 
ja rangaistuksenomaisia työtehtäviä. Elo-
kuva on sotilasfarssi, mutta esimerkki 
antaa aiheen pohtia vähän laajemmin 
sitä, mistä vapaaehtoisuudessa lopulta on kysymys.

Tässä numerossa käsitellään vapaaehtoisuutta ja sen ilmene-
misen perimmäisiä kysymyksiä. Mikä saa ihmisen käyttämään 
vapaa-aikaansa ja osaamistaan toisten auttamiseksi, yleensä 
jopa ilman taloudellista korvausta? Suomi on tunnetusti kai-
kenlaisen järjestötoiminnan luvattu maa, mutta miksi ja mikä 
on järjestöjen toimintalogiikka? 

Artikkeleissa esitellään turvallisuustoimintaan osallistuvien 
vapaaehtoisten henkilökohtaisia motiiveja sekä järjestötoimin-
nan ominaispiirteitä ja laajuutta viimeisimmän tutkimustiedon 
pohjalta. Myös kysymys velvoittavuudesta on keskiössä, koska 
turvallisuustoimintaan linkittyvä vapaaehtoisuus edellyttää 
usein sopimuksin vahvistettua sitoutumista. 

Vapaaehtoistoimijoiden, järjestöjen ja yhdistysten  – kol-
mannen sektorin – merkitys turvallisuustoimijoiden yhteistyössä 
on tunnistettu ja tunnustettu yhä selvemmin tällä vuosikym-
menellä. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Yhteiskunnan 
turvallisuusstrategia 2017 vahvistettiin ne periaatteet, joilla 
mainitut  kytkeytyvät kuntien, alueiden ja valtakunnallisen 
varautumisen ja turvallisuuden suunnitteluun, harjoitteluun ja 
toimeenpanoon. 

Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin mukaisesti 
järjestöjen edustajat ovat tervetulleita samaan pöytään muiden 
turvallisuustoimijoiden kanssa rakentamaan luottamusta ja 
muodostamaan yhteistä tilanneymmärrystä tavoitteista ja pää-
määristä. Toimintakonsepti on siis kunnossa ja käytännötkin 
ovat toimivia. Mutta ovatko turvallisuustoimijat kuitenkaan 
erityisen eteviä järjestöjen ja kansalaisten osallistamisessa?

Yksi näkemys asiasta kuultiin Tšekissä pidetyssä kansain-
välisessä resilienssiseminaarissa toissa kesänä. Siellä todettiin 
Suomen konseptin esittelyn jälkeen, että ”suomalaisilla tuntuu 
olevan resilienssi DNA:ssa”. Kommentoija ilmeisesti ajatteli, 
että jokaisella suomalaisella on ongelmien varalta valmiina 
72 tunnin kotivara ja valmius aloittaa sähkötön elämä milloin 
tahansa. 

Käsi sydämelle – tiedämme, että aivan näin hyvin asiat eivät 
suomalaisillakaan ole. Ainakin oma vesisäiliöni ja patteriradioni 

edellyttäisivät toimintakunnon tarkasta-
mista! Oleellista on, että joku muistuttaa 
asioista säännöllisesti. Tässä järjestökent-
tä kykenee valistamaan kansalaisia jopa 
tehokkaammin kuin viranomaiset tai 
kaupalliset toimijat. 

Vapaaehtoisuuden moottorina ovat 
aktiiviset kansalaiset, jotka haluavat 
omaehtoisesti edistää yksilöiden ja yh-
teisöjen kykyä selviytyä niin päivittäi-
sistä häiriöistä kuin poikkeusolojenkin 
ongelmista. Tuntuu uskomattomalta, että 
Lapissa vapaaehtoisten määrä kasvaa 
vuodesta toiseen, vaikka alueen väki-
määrä absoluuttisesti koko ajan vähenee. 
Yhä useampi entistä vähemmistä haluaa 
osallistua. Olisiko suomalaisilla sittenkin 

jokin DNA-kytkös vapaaehtoisuuteen?
Vapaaehtoisia siis riittää, mutta kuinka toimivaltaiset vi-

ranomaiset voisivat optimoida tämän voimavaran käyttöä? 
Haastankin lukijamme, ja erityisesti ”viranomaisprisman” läpi 
asiaa katsovat, pohtimaan kysymystä. 

Erilaisten toimijoiden motiivien tunteminen ja vapaa-
ehtoisuuden ominaispiirteiden ymmärtäminen – ja salliminen 
– ovat keskeinen osa toiminnasta vastaavien viranomaisten 
yhteistyöosaamista. Sen tulisi olla vastavuoroista, jotta omien 
tavoitteiden takaa olisi löydettävissä yhteisiä päämääriä. Tätä 
tavoiteltaessa kaikista asioista, kuten ideologisista näkökulmista, 
ei tarvitse olla samaa mieltä. Mielipiteiden tunnistaminen on 
kuitenkin tärkeää. 

Vapaaehtoisuudessa on siis kyse aivan erityisen arvos-
tettavista asioista. Historiasta löytyy upeita esimerkkejä 
rohkeista vapaaehtoisista, kuten jääkärit ja rauhanturvaajat. 
Vapaa palokuntalaiset sekä vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja 
muiden vastaavien järjestöjen ihmiset laittavat ammattimaisesti 
itsensä likoon yhteiskunnan turvallisuuden puolesta. 

Se, että joku itseään säästämättä haluaa auttaa vapaaehtoi-
sesti – jopa henkensä vaarantaen – on vavahduttavaa. Arkisem-
matkin asiat, esimerkiksi ympäristön siisteydestä huolehtiminen 
vapaaehtoisesti, herättävät voimakasta hyvän olon tunnetta. 
Tekijöille riittää palkkioksi yleensä mielihyvä toisten auttami-
sesta, mutta kyllä kiitoskin olisi aina paikallaan.

Perinteiseen tapaan syysnumerossa on jälleen ilahdutta-
va määrä kertomuksia kadettikurssien tapaamisista. Kurssilla 
alkanut vahva kadettiveljeys kantaa reservin päiviin saakka. 

Kylkirauta onnittelee viimeksi valmistuneiden 102. Kadetti-
kurssin ja 85. Merikadettikurssin upseereja valmistumisestanne: 
tervetuloa hommiin, maatamme puolustamaan.

Toivotan kaikille Kylkiraudan lukijoille mukavia lukuhetkiä 
ja värikästä syksyä.

Päätoimittaja 
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näkymiä

Vapaaehtoisuus on yksi-
selitteinen ja helposti 
ymmärrettävä käsite: 

tehdään jotakin omasta vapaasta 
tahdosta ilman korvausta.

Tai hetkinen, onko se sitten-
kään niin selvä? Mietitäänpä asiaa 
hieman tarkemmin.

Vapaaehtoisuus on laaja käsite, 
joka liittyy lähes jokaiseen elämän 
alueeseen ja ihmisen koko elinkaa-
reen. Useimmat meistä ovat sekä 
tehneet vapaaehtoisesti eri asioita 
että joutuneet vapaaehtoistoimin-
nan kohteeksi. 

”Vapaaehtoisuus” ymmärre-
tään eri tavoin eri yhteyksissä. 
Esimerkiksi vapaaehtoinen hy-
väntekeväisyystyö on joissakin 
maissa tosiasiassa vähemmän va-
paaehtoista, sillä se kuuluu asiaan, 
varsinkin jos satut olemaan niin 
sanotusti hyväosainen. Taloyhtiön 
talkoissa taas tehdään itse asiassa työtä oman hyvän eteen.

Suomen sotilaallisessa maanpuolustuksessa vapaaeh-
toisuudella on ollut merkitystä ainakin viime vuosisadan 
alun niin sanotusta sortokaudesta alkaen. Kutsuntalakkojen 
avulla saavutettiin – suuriruhtinaskunnan maksamaa maksua 
vastaan – vapautus asevelvollisuudesta. Heikentynyt Venäjän 
keisarikunta taipui vapaaehtoistoiminnan, tai ehkä parem-
minkin kansalaistottelemattomuuden, edessä. Tällöin siis ei 
tehty asioita vapaaehtoisesti vaan jätettiin ne vapaaehtoisesti 
tekemättä. Yksi vapaaehtoisuuden muoto sekin. 

Maamme itsenäistymisen kynnyksellä tai sen yhteydessä 
perustettiin useita vähintään puolisotilaallisia vapaaehtois-
järjestöjä. Voimaliitto, itsenäiset suojeluskuntayhdistykset 
ja punakaartit ovat tästä esimerkkejä. Ne kaikki perustui-
vat vapaaehtoisuuteen, mutta sosiaalinen paine ja varsinkin 
puna kaarteissa suoranainen huoli oman perheen toimeen-
tulosta vaikuttivat hyvin todennäköisesti monen yksittäisen 
henkilön liittymispäätökseen. Eräänlaista vastikkeellista 
vapaaehtoisuutta siis. 

Sisällissodan jälkeen Suojeluskuntajärjestöä perustettaes-
sa keskusteltiin erityisesti siitä, pitääkö jäsenyyden perustua 
vapaaehtoisuuteen vai pakkoon. Erään käsityksen mukaan 
hallitukselle piti antaa valtuudet määrätä henkilöitä nosto-
väestä tai reservistä palvelukseen Suojeluskuntajärjestöön. 
Lopulta päädyttiin kuitenkin vapaaehtoiseen jäsenyyteen. 
Vuosina 1918–1944 Suojeluskuntajärjestöön kuului yhteen-
sä 150 000 henkilöä. Tällä vapaaehtoisuuden muodolla oli 
tunnetusti suuri merkitys maamme itsenäisyyden säilymisen 
kannalta.

Myöhemmältä ajalta voidaan mainita esimerkiksi sotien 
jälkeen 1950-luvun alkupuolella toimeenpannut ensimmäiset 
kertausharjoitukset, jotka nekin perustuivat tosiasiallisesti 
vapaaehtoisuuteen. Perinteitä siis riittää.

Vuonna 1944 välirauhan 
sopi muksen 21. artiklan mukaan 
Suomi sitoutui ”heti hajoittamaan 
kaikki sen alueella toimivat hit-
leriläismieliset (fascisminluon-
toiset) poliittiset, sotilaalliset ja 
sotilaallisluontoiset samoin kuin 
muutkin järjestöt, jotka harjoitta-
vat Yhdistyneille Kansakunnille 
ja erityisesti Neuvostoliitolle vi-
hamielistä propagandaa”. Artik-
lan perusteella ja liittoutuneiden 
valvontakomission vaatimukses-
ta lakkautettiin Suojeluskunta- ja 
Lotta Svärd -järjestöt sekä 3 325 
muuta järjestöä. Lisäksi varsinai-
sessa rauhansopimuksessa kiellet-
tiin erikseen sotilaskoulutuksen 
antaminen Puolustusvoimien 
ulko puolella.

Vapaaehtoinen maanpuolus-
tuskoulutus ja harjoitustoiminta 
keskeytyivät 49 vuodeksi. Este 

poistui vasta hallituksen syyskuussa 1990 antaman tiedonan-
non myötä: rajoituksen todettiin menettäneen merkityksensä.

Sain kadettina henkilökohtaisen kosketuksen rajoitukseen 
vuonna 1978, kun jouduin Kadettikoulun johtajan puhutte-
luun rauhansopimuksen vastaisesta toiminnasta. Syyksi riitti 
Kadettioppilaskunnan nimissä eräiden muiden osakuntien 
edustajille järjestetty herrasmieskilpailu, jonka yhtenä rasti-
tehtävänä oli toimivien aseiden kokoaminen laatikollisesta 
aseen osia. Valvonta siis toimi ilman valvontakomissiotakin.

Vapaaehtoisen sotilaallisen maanpuolustuksen järjes-
tely 1990-luvun alun uudessa tilanteessa herätti runsaasti 
intohimoja ja osittain keskenään ristiriitaisia poliittisia pyr-
kimyksiä. Tällöin ilmeni harrastuneisuutta myös Suojelus-
kuntajärjestön uudelleen perustamiseen.

Kesti viisitoista vuotta, kunnes alan lainsäädännöstä 
päästiin sopimukseen. Laki vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta astui voimaan 1. tammikuuta 2008. Sen myötä 
vuonna 1993 perustettu Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
muuttui julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi, jolla on myös 
julkishallinnollisia tehtäviä. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä ei ole henkilö-
jäseniä, mutta sen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Nyt 
ollaan tilanteessa, jossa 2 500 vapaaehtoista kouluttajaa ja 
toimijaa tuottaa 50 000 osallistujalle 90 000 koulutusvuoro-
kautta 3,6 miljoonalla eurolla. 

Vapaaehtoinen maanpuolustus, ja nimenomaan siihen 
liittyvä koulutustoiminta, on saanut uuden muodon. Pe-
rimmäinen tarkoitus on kuitenkin säilynyt: kansalaisten ja 
isänmaan turvallisuuden lisääminen.

Varapuheenjohtaja
Kommodori evp Henrik Nystén

Vapaaehtoisuus tukee maanpuolustusta
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Teksti:  Teemu Tallberg

Vapaaehtoisuus ja 
yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako

Suomalaisten maanpuolustus-
tahto on tunnetusti korkealla ja 
vakaalla tasolla. Maanpuolustus-

tahdon tutkimukset kertovat siitä, onko 
aseellisella puolustuksella kansalaisten 
tuki ja ovatko kansalaiset tarvittaessa 
itse valmiita puolustamaan maataan.

Kansalaisten suhde maanpuolustuk-
seen on kuitenkin myös paljon muuta: 
maanpuolustukseen liittyviä asenteita, 
tietoja ja taitoja, luottamusta ja toimi-
juutta. Maanpuolustus on järjestelmiä, 
asiantuntemusta ja politiikkaa, mutta 
ennen kaikkea se on työtä ja toimintaa.

Tahtoa tarkemmin – 
maanpuolustus työnä

Kriisiaikaan valmistaudutaan mo-
nenlaisin järjestelyin: varautumalla, 
kouluttautumalla, harjoittelemalla, 
kehittämällä yhteistyötä ja työtä teke-
mällä. Miten yhteiskunnassa on jaettu 
ja organisoitu se työ, jolla rakennetaan 
maanpuolustuksen suorituskykyä, kan-
salaisten toimintakykyä ja kansakun-
nan resilienssiä?

Ajatellaanpa hoivatyötä laajassa 
mielessä: missä kaikkialla vaikkapa 
lapsia tai muistisairaita hoidetaankaan? 
Hoivatyön tavoin maanpuolustustakin 

voidaan ajatella tehtävän julkisella, 
yksityisellä tai kolmannella sektorilla, 
kodeissa, palkallisena tai palkattomana 
työnä sekä velvollisuuteen, vapaaeh-
toisuuteen tai ammatillisuuteen poh-
jautuen. 

Suuri osa maanpuolustustyöstä teh-
dään ammattisotilaiden ja asevelvollis-
ten keskuudessa, mutta mitä laajemmin 
käsitämme maanpuolustuksen ja mitä 
enemmän puhutaan kokonaismaanpuo-
lustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta, 
sitä enemmän täytyy kiinnittää huo-
miota myös muihin toimijoihin.

Turvallisuusvastuiden jakautumi-
nen hallinnonalojen välillä, organi-
saatiokaaviot, ammattiryhmäjaot ja 
turvallisuusalan koulutukselliset rat-
kaisut ovat yksi ulottuvuus siinä, miten 
olemme organisoineet turvallisuuden 
tuotannon. Hallinnollis-teknisen työn-
jaon ohella maanpuolustus  – laajasti 
ajateltuna – organisoituu kuitenkin 
myös monilla muilla toisiaan tukevilla 
ja joskus jopa keskenään ristiriitaisil-
lakin tavoilla. 

Toiminnan järjestämisen tapoja 
ovat myös markkinat, verkostot, byro-
kratia, yhteisö, kotitalous sekä julkinen 
tai yksityinen ja virallinen tai epäviral-
linen organisaatio. Niillä kaikilla on 

merkitystä eriteltäessä maanpuolustus-
toimintaa. Epävirallisen organisaation 
merkitys on sotilassosiologian klassisia 
tutkimuskohteita, mutta miten verkos-
tomainen toiminta istuu käskyvaltasuh-
teille rakentuneisiin byrokratioihin? 

Ydintoimintoihin keskittyminen ja 
tukitoimintojen ulkoistaminen mark-
kinoille jyräävät julkisella sektorilla, 
mutta miten tällainen julkisjohtami-
nen istuu maanpuolustukseen? Mikä 
on yhteisöjen ja kotitalouksien rooli 
turvallisuuden rakentamisessa, onko 
se pelkkää kotivaraa ja nuorten kas-
vattamista maanpuolustushenkisiksi?

Suomessa turvallisuuden hyväksi tehtävästä työstä osa 
tehdään palkattuna, osa kansalaisvelvollisuudesta ja osa 
vapaaehtoistyönä. Millainen rooli vapaaehtoisuudella on 
turvallisuustyönjaossa, ja millainen sen tulisi olla? Voiko 

turvallisuutta rakentaa vapaaehtoisuuden varaan?

Teemu Tallberg
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Vapaaehtoinen 
velvollisuus?

Yksi yhteiskunnallisen turvallisuus-
työnjaon kysymyksistä on, miltä poh-
jalta maata puolustetaan. Suomessa 
asevelvollisuus on säilyttänyt vahvan ja 
perustavanlaatuisen asemansa puolus-
tusratkaisun ytimessä. Sen sijaan monet 
muut maat ovat siirtäneet painopistettä 
ammatillisuuden suuntaan. 

Aika ajoin heräävissä keskuste-
luissa asevelvollisuusmallin uudista-
misesta tai jopa sen vaihtoehdoista on 
toisinaan esillä ajatus vapaaehtoisesta 
asepalveluksesta. Erilaisia velvollisuu-
den, valikoivuuden ja vapaaehtoisuu-
den malleja on käytössä muun muassa 
muissa Pohjoismaissa. 

Suomessa näyttää toisinaan unoh-
tuvan, että nykymuotoiseenkin asevel-
vollisuuteen sisältyy valinnanvapautta 
suoritustapojen välillä aseellisesta pal-
veluksesta aseettomaan ja siviilipalve-
lukseen. Lisäksi Puolustusvoimien eri 
joukko-osastoissa ja toimialoilla on 
lukemattomia tapoja suorittaa varus-
miespalvelus.

Suomessa on 1990-luvun puoli-
välistä saakka valinnut tilanne, jossa 
suurin osa asevelvollisista on rekry-
toitunut armeijaan lakisääteisen pakon 
pohjalta ja pienempi osa vapaaehtoi-
suuden pohjalta. Naisten vapaaehtoinen 
asepalvelus ja sen vähäiset osallistu-
jamäärät kertovat siitä, ettei pelkkä 
vapaaehtoisuus luo riittävää pohjaa 
tarvittavien sodan ajan joukkojen ja 
reservin tuottamiseen. 

Se, mistä kaikesta naisten vapaaeh-
toisen asepalveluksen suosion tasainen 
kasvu taas kertoo, on ilmiönä vielä tut-
kimatta. Epäilemättä taustalla on niin 
naisten maanpuolustustahtoa kuin va-
rusmiesaikana saadun koulutuksen ja 
kokemuksen arvostustakin.

Kirjan Puolustuslinjalla artikke-
lissa Mika Hyytiäinen on herätellyt 
uudelleen henkiin 1960–1970-luvuil-
la viriteltyä ajatusta aseettoman 
vastarinnan ja kansalaisvastarinnan 
roolista osana maanpuolustusta. Var-
sinkin suhteessa hybridisodankäynnin 
keinovalikoimaan voisi kansalaisten 
kriisinsietokykyä vahvistaa aktiivisen 
vastarinnan suuntaan. 

Ajatus resonoi vahvasti niiden 
keskustelujen kanssa, joita on käyty 

neljännen sektorin roolista turvalli-
suustyönjaossa: Mikä on kotien ja 
perheiden, naapurustojen ja muiden 
paikallisyhteisöjen sekä emergentisti 
itseorganisoituvien ryhmien merkitys 
erilaisissa kriiseissä? Jos sodankäynti 
kohdistuu erilaisia, paljolti ei-kineet-
tisiä kanavia pitkin siviiliväestöön, 
mitkä ovat sen tärkeimmät vastatoimet 
ja -voimat?

Kolmas sektori

Maanpuolustustyötä tehdään erilai-
silta motivaatioperustoilta. Ammat-
tisotilaille, Puolustusvoimien muille 
työntekijöille ja monelle muullekin 
maanpuolustus on palkka- ja jopa 
kutsumustyötä. Kriisiaikana sotatyötä 
tehdään maanpuolustusvelvollisuuden 
pohjalta, ja siihen valmistaudutaan 
muun muassa asevelvollisten koulu-
tuksella. 

Palkkatyön ja velvollisuuden li-
säksi maanpuolustuksen kentällä 

tehdään paljon vapaaehtoistyötä. Sen 
katsotaan yleensä kumpuavan toisen-
laiselta pohjalta kuin muun toiminnan. 
Vapaaehtoistoimintaan liittyy ajatuk-
sia solidaarisuudesta, altruismista, 
harrastamisesta, hyväntekeväisyydes-
tä, yhteisöllisyydestä ja idealismista. 
Toiminnassa ei olla mukana leivän 
hankkimiseksi tai pakosta, vaan omasta 
halusta toimia oikeiksi koettujen asioi-
den puolesta.

Kansalaisvastarintaan liittyy 
samoja piirteitä kuin kolmannen sekto-
rin toimintaan turvallisuuden tuottami-
sessa. Toiminnan vahvuuksiin kuuluvat 
erityinen omaehtoinen motivaatio, 
läheiset suhteet toimintaympäristöön 
sekä itseohjautuvuuden tuottama ket-
teryys ja sen mahdollistama luovuus. 

Monesti pyrkimykset hallita ja 
hallinnoida toimintaa asettuvat ris-
tiriitaan näiden vahvuuksien kanssa. 
Jotta turvallisuutta voidaan rakentaa 
jonkin toiminnan varaan ajatellaan, että 
toiminnan tulee olla mahdollisimman 
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ohjattua, organisoitua ja osaavaa. Oli-
siko turvallisuustyö kuitenkin nähtävä 
jatkumona omaehtoisesta kansalaisvas-
tarinnasta ja emergentistä neljännen 
sektorin toiminnasta kohti kolmannen 
sektorin toimintaa ja siitä yhä vahvem-
piin sitoumuksiin perustuvaan ammat-
tityöhön? 

Kolmas sektori sisältää sinällään 
kevyemmin organisoitunutta vapaa-
ehtoistoimintaa ja vahvemmin sopi-
muksiin ja palkkioihin perustuvaa 
toimintaa. Yhteiskunnallista turvalli-
suustyönjakoa kehitettäessä keskeisiä 
kysymyksiä ovatkin, mikä osa turval-
lisuudesta voi levätä itseorganisoituvan 
toiminnan varassa, miten sitä voidaan 
parhaiten tukea, mikä osa turvalli-
suudesta tuotetaan tehokkaimmin 
vapaaehtoispohjalta ja mikä osa tur-
vallisuudesta kuuluu ammattilaisille?

Kolmannen sektorin rooli turval-
lisuuden tuottamisessa on Suomessa 
tunnetusti merkittävä. Turvallisuus-
viranomaiset tukeutuvat hyvin usein 

vapaaehtoisten lisäkäsiin erilaisissa 
kriisitilanteissa. Tässä suhteessa on 
myös omat haasteensa, kuten toisesta 
tämän lehden artikkelistakin käy ilmi. 
Vapaaehtoistoiminnassa rekrytoinnin, 
osaamisen johtamisen ja sitoutumisen 
kysymykset ovat omanlaisiaan verrat-
tuna ammattimaisiin organisaatioihin 
tai kansalaisvelvollisuuteen perustu-
vaan toimintaan.

Kansalaispalvelus

Ajatushautomo Elisabeth Rehn Bank 
of Ideas julkaisi keväällä 2018 selvi-
tyksen kansalaispalveluksen mahdol-
lisuuksista tukea maanpuolustusta ja 
kokonaisturvallisuutta. Selvityksessä 
esitetty kansalaispalvelusmalli oli kes-
kustelunavaus, johon tulevien edus-
kuntavaalien alla epäilemättä otetaan 
kantaa monella tavalla. 

Selvityksessä esitetyn mallin yti-
messä ovat uudentyyppiset kutsunnat 
sekä miehille että naisille kokonais-

turvallisuuspäivän muodossa, vaih-
toehtoisina palvelusmuotoina ase- ja 
varautumispalvelus sekä kokonaistur-
vallisuusrekisteri, jolla mahdollistetaan 
kansalaisten laajempi osallistuminen 
viranomaisten tukemiseen.

Kansalaispalveluskeskustelussa 
ilma on sakeana ideaan heijastettuja 
toiveita, epäilyksiä sekä kritiikkiä. 
Ajatus kansalaisvelvollisuuksien laa-
jentamisesta on radikaali aikana, joka 
korostaa yksilön vapautta. 

Uhkien lisääntyminen turvalli-
suusympäristössä on yleensä omiaan 
vahvistamaan konservatiivisuutta ja 
tukeutumista tuttuihin ratkaisuihin, 
kuten suomalaiseen asevelvollisuuteen. 
Nykymuotoisen asevelvollisuuden kan-
natus on Suomessa vahvaa, mutta se ei 
ole estänyt kehitysideoiden ja vaihto-
ehtojen esittämistä. Uudenlaisten uhka-
kokonaisuuksien ja -painopisteiden 
myötä se onkin jatkuvasti tarpeellista.

Kansalaispalvelusmallin kehittä-
minen käytäntöön asti olisi radikaali 
muutos myös yhteiskunnallisessa tur-
vallisuustyönjaossa. Työnjaon terme-
jä käyttäen voisi esittää kysymyksen, 
mihin tehtäviin erityisesti varautumis-
palveluksen suorittajat koulutettaisiin? 

Olisiko kysymys siitä, että se mikä 
aiemmin on ollut vapaaehtoispohjaista 
turvallisuustyötä, laajenisi ja muuttuisi 
nyt velvollisuusperustaiseksi? Olisiko 
kyse vain kansalaisten paremmasta 
kouluttamisesta ja lisäkäsistä turval-
lisuusviranomaisille kriisien varalta  
– mikä kuulostaa myös lisäkustan-
nuksilta? Siirtyisikö ammattimaisesti 
hoidettua turvallisuustyötä velvollis-
ten tehtäviksi? Jälkimmäinen ajatus 
toteutuu tavallaan jo nyt asevelvol-
listen tehdessä ammattiarmeijan työn 
tai vaikkapa siviilipalvelusmiesten 
korvatessa puuttuvaa hoivatyövoimaa 
Saksan terveydenhuollossa. 

Vapaaehtoistoiminta tulee tuskin 
koskaan katoamaan. Nähtäväksi jää, 
onko aika kypsä uusille kansalaisuuden 
vivahteille ja velvollisuuksille, jotka 
tarjoavat valinnanvaraa oman kansa-
laisuuden toteuttamiseen.

Filosofian tohtori Teemu Tallberg 
palvelee sotilassosiologian profes-
sorina Maanpuolustuskorkeakoulun 
johtamisen ja sotilaspedagogiikan 
laitoksessa.
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Teksti: Teija Norri-Sederholm, Alisa Puustinen ja Harri Raisio

Teija Norri-Sederholm

Järjestöt osana 
kokonaisturvallisuutta

Alisa Puustinen Harri Raisio

”Pitäis tietää, että mitä nappuloita siinä 
pelilaudalla on ja mitä on saatavissa. 
Sitten, kun se tilanne on se, että viran-
omaisen yhteisetkään voimat ei välttä-
mättä riitä, niin tiietään, mitä on vielä 
hihassa niin sanotusti.” (Turvallisuus-
kahvilaan osallistunut viranomainen)

Viranomaisilla ja turvallisuussek-
torilla toimivilla järjestöillä on vuosi-
kymmenten perinteet yhteistyöstä. 
Kansallisen kriisinkestokyvyn paranta-
misen näkökulmasta yhteistoimintaa on 
kuitenkin kehitettävä jatkuvasti. 

Osana tätä kehittämistoimintaa to-
teutettiin Valtioneuvoston kanslian ra-
hoittama Kolmas sektori viranomaisten 
turvallisuustoiminnan tukena -hanke, 
jonka tuloksiin tämä kirjoitus perustuu. 

Hankkeessa haastateltiin laaja määrä 
järjestöjen ja turvallisuusviranomaisten 
edustajia sekä järjestettiin kahdeksan 
alueellista turvallisuuskahvilaa.

Viranomaisten merkittävä 
yhteistyökumppani

Kansalaisjärjestöjen rooli ja merkitys 
viranomaisten turvallisuustoiminnan 
tukena tuodaan esille keskeisissä kan-
sallisissa strategioissa. Yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategiassa järjestöillä katsotaan 
olevan merkittävä rooli onnettomuuksiin 
ja häiriötilanteisiin varautumisessa. 

Sisäisen turvallisuuden strategiassa 
tuodaan esille järjestöjen tuottamat tur-
vallisuuden kannalta tärkeät toiminnot 

ja palvelut. Siinä korostetaan järjestöjen 
työtä myös yksilön turvallisuusosaami-
sen ja kriisinkestokyvyn näkökulmasta. 
Järjestöjä pidetään merkittävinä turvalli-
suustoimijoina niin kansallisella, alueel-
lisella kuin paikallisellakin tasolla.

Järjestöjen yhteiskunnallinen asema 
korostuu erityisesti varautumisen kehit-
tämisessä, resilienssin vahvistamisessa 
sekä turvallisuuden käytännön toteutta-
misessa. Vapaaehtoistoiminnan vahvuu-
tena pidetään nopeaa toimintavalmiutta, 
hyvin organisoitua toimintaa ja kykyä 
toimia myös ilman viranomaisohjausta. 

Vapaaehtoisjärjestöt toimivat eri ta-
soilla viranomaisten tukena niin arjen 
turvallisuuteen liittyvässä kansalaisten 
kouluttamisessa ja ennaltaehkäisevässä 
työssä, operatiivisissa tehtävissä hälytys-
ryhmätoiminnassa kuin myös yhteiskun-
nallisissa häiriötilanteissa. Kolmannen 
sektorin katsotaan olevan keskeinen 
toimija yksilöiden kriisinkestokyvyn 
parantamisessa. Järjestöt toimivat lähellä 
kansalaisia ja tarjoavat monenlaisia oppi-
misen, osallistumisen sekä vaikuttamisen 
mahdollisuuksia. 

Artikkeli pohjautuu ”Kolmas sektori viranomaisten 
turvallisuustoiminnan tukena” -selvitykseen, joka 
toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2017 

selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Sen 
tavoitteena oli analysoida kolmannen sektorin toimintaa 

turvallisuustoiminnan tukena.
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Tarjolla  
monenlaista osaamista

Viranomaisia tukevaan toimintaan 
osallistuu toiminnaltaan, tavoitteiltaan 
sekä resursseiltaan hyvin erilaisia jär-
jestöjä. Osa niistä toimii hyvin rajatulla 
ja erityisosaamista vaativalla sektorilla, 
kuten meripelastus- tai pelastuskoira-
toiminnassa. Osalla järjestöistä, esi-
merkiksi Suomen Punaisella Ristillä 
ja Marttaliitolla, on laaja tehtäväkenttä, 
ja vain osa siitä on kytköksissä viran-
omaisia tukevaan turvallisuustoimin-
taan. 

Monella järjestöllä toiminnan pai-
nopiste on hälytystoiminnan sijaan 
ennaltaehkäisevässä työssä ja jälkihoi-
dossa. Näistä esimerkkejä ovat muun 
muassa Rikosuhripäivystys, Ensi- ja 
turvakotien liitto, Suomen pakolaisapu 
ja Pro Tukipiste. Järjestöjen rooli eri-
laisissa kouluttajatehtävissä on arjen 
turvallisuuden kehittymisen kannalta 
oleellinen. 

Erityisesti Puolustusvoimien ja 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
sekä eri reserviläisjärjestöjen yhteis-
työssä korostuu vahvasti järjestöjen 
rooli kouluttajana. Painopiste on en-
nalta ehkäisevässä, henkilökohtaista ja 
yhteiskunnan varautumista tukevassa 
toiminnassa. 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, 
Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys ovat esimerkkejä 
järjestöjen yhdessä luomista erilaisis-
ta koordinointi- ja yhteensovittamis-
mekanismeista. Verkostoissa on 
yhteistyöelimiä viranomaisten kanssa 
niin kansallisella, maakunnallisella 
kuin paikallisellakin tasolla. Niiden 
avulla luodaan yhteisiä toimintamalleja 
ja jaetaan tietoa siitä, mitä palveluja 
järjestöt voivat viranomaisille tarjota. 
Paikallisella ja alueellisella tasolla on 
olemassa hyviä esimerkkejä siitä, miten 
yhteistyötä voi tehdä tiiviisti myös 
laajan toimijajoukon kanssa. 

Turvallisuussektorilla toimivia 
järjestöjä on maassamme runsaasti. 
Pelkästään Vapaaehtoisella pelastus-
palvelulla on 52 jäsenjärjestöä. Viran-
omaisten olisikin hyvä tuntea oman 
alueensa aktiivisesti toimivien järjes-
töjen resurssit ja mahdollisuudet pysty-
äkseen hyödyntämään niitä paremmin. 

Yhteistyö keskittyy usein samojen 
”pääyhteistyökumppanien” kanssa 
toimimiseen. Viranomaiset eivät vält-
tämättä tunne edes kaikkien Vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun järjestöjen 
osaamista, saati muiden turvallisuus-
sektorilla toimivien järjestöjen tuomia 
mahdollisuuksia. 

Vapaaehtoisjärjestöjen ja viran-
omaisten yhteistoiminnassa on paljon 
alueellisia ja toimijakohtaisia eroja, ja 
usein yhteistyötä luonnehtii satunnai-
suus. On myös havaittu, että kunnat 
voisivat hyödyntää vapaaehtoisia en-
tistä laajamittaisemmin oman toimin-
tansa tukena muun muassa erilaisissa 
häiriötilanteissa. 

Viranomaistahoilla on usein yksi 
selkeä järjestösektorin kumppani, 
jonka kanssa ne tekevät eniten yhteis-
työtä. Poliisilla tämä on Vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu, Rajavartiolaitoksella 
Meripelastusseura, pelastustoimella 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
ja vapaaehtoiset palokunnat, Puolustus-
voimilla Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys ja sosiaali- ja terveysministeriöllä 
puolestaan Suomen Punainen Risti. 

Vahvin yhteistoimintarooli lienee 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä, 
joka on Puolustusvoimien strateginen 
kumppani reserviläisten koulutuksessa. 
Sen toiminnan pohjana on laki vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta. 

Viranomaisilla on monenlaisia 
sopimuksia eri järjestöjen kanssa. So-
pimukset ovat sisällöltään erilaisia, ja 
viranomaiset kaipaavatkin aiempaa 
selkeämpää sopimusrakennetta ja yh-
tenäisempiä sisältöjä viranomaisten ja 
järjestöjen välisiin sopimuksiin. 

Onko rahoitusta?

Turvallisuusjärjestöjen rahoitus on sekä 
järjestöjen että viranomaisten näkökul-
masta varsin haastava ja moninainen 
kokonaisuus, jossa on selkeä uudista-
mistarve. Rahoitus on monikanavaista, 
ja suurena haasteena on vuosittaisen 
rahoituksen hankkiminen toimintaan, 
joka on luonteeltaan vakiintunutta ja 
struktuuriltaan vakaata. 

Yksi turvallisuustoiminnan merkit-
tävimmistä rahoittajista on Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus. Toi-
mintaa rahoitetaan myös eri ministe-
riöiden ja rahastojen avustuksilla. 

Lisäksi järjestöillä on omaa varain-
hankintaa. 

Sisäministeriö ja sosiaali- ja ter-
veysministeriön yhteydessä toimiva 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskus ovat tunnistaneet turval-
lisuussektorin rahoituksen haasteet. 
Sirpaleisuuden ja vuosittaisen rahoi-
tuksen hakemisen lisäksi haasteena 
on se, että sisäministeriö ja sen alaiset 
viranomaiset eivät voi tällä hetkellä 
vaikuttaa juurikaan turvallisuustyön 
ytimessä toimivien järjestöjen perus-
rahoitukseen, vaikka näiden järjestöjen 
käytännön työ onkin kyseisten virka-
miesten valvontavastuulla. 

Yhtenä huolenaiheena on rahapeli-
monopoliin perustuvan avustusjärjes-
telmän mahdollinen murtuminen, joka 
veisi perusrahoituspohjan viranomais-
ten turvallisuustoimintaa tukevalta jär-
jestötyöltä.

Hyvän yhteistyön turvaaminen 
edellyttää nykyisen rahoitusmallin 
selkiyttämistä ja sen turvaamista use-
aksi vuodeksi kerrallaan siten, että 
se perustuu selkeisiin viranomaisten 
tarpeisiin nojaaviin sopimuksiin. Tär-
keintä rahoituksen uudistamisessa on 
se, että järjestöjen rahoitus nykyisessä 
laajuudessaan turvataan, jotta niiden 
tekemää viranomaisten toimintaa tu-
kevaa työtä ei vaaranneta. 
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Harrastuksena turvallisuus

Kolmannella sektorilla on monissa asi-
oissa oma toimintalogiikkansa. Siinä 
korostuu voittoa tavoittelematon toi-
minta, riippumattomuus valtiosta ja 
yrityssektorista sekä ennen kaikkea 
toiminnan vapaaehtoisuus. Onkin tär-
keää ymmärtää vapaaehtoistoiminnan 
tietynlainen harrastusmainen perus-
luonne. 

Jotta voisi vapaaehtoisena toimia 
turvallisuussektorin järjestöissä vi-
ranomaisten apuna, edellytyksenä 
on yleensä säännöllinen koulutus ja 
osaamisen todentaminen. Tähän liittyy 
olennaisesti pitkäkestoinen sitoutumi-
nen toimintaan. Monilla vapaaehtoisil-
la voikin olla jopa kymmenien vuosien 
kokemus. 

Monet vapaaehtoiset kuuluvat 
useaan eri järjestöön. Toisessa jär-
jestössä voidaan toimia enemmän 
organisoijan tai kouluttajan roolissa 
ja toisessa taas ollaan enemmän ”ta-
vallisena rivimiehenä”. Vapaaehtois-
toimijoiden motivaation ja jaksamisen 
kannalta toiminnallisuus ja toiminnan 
merkityksellisyys koetaan tärkeiksi. 

Vapaaehtoisten tulee tuntea, että 
heidän työllään on arvoa. Muutoin 
oman ajan uhrausta vapaaehtoistoimin-
taan ei välttämättä koeta perustelluksi. 
Monelle onkin tärkeää olla mukana esi-

merkiksi Vapaaehtoisen pelastuspal-
velun hälytysjärjestelmässä ja saada 
olla mukana auttamassa viranomaisia 
erilaisissa tehtävissä. Tärkeää vapaa-
ehtoisten sitoutumiselle ja tehtävissä 
jaksamiselle on myös viranomaisilta 
saatu kiitos tehdystä työstä ja yhteis-
toiminnasta. 

Yhdessä tehden

Viranomaisten ja kolmannen sektorin 
välistä tiedonkulkua luonnehtii usein 
tietämättömyys toisten toiminnoista 
ja toimintatavoista. Tämä koskee niin 
viranomaisten tietämystä järjestöjen 
mahdollisuuksista kuin järjestöjen 
tiedonpuutetta viranomaisten tarpeista. 

Järjestöjen tulisikin informoida 
viranomaisia paremmin omasta toi-
minnastaan ja osaamisestaan, jolloin 
viranomaiset tietäisivät paremmin, mitä 
”palveluja” järjestöiltä voi saada. Olen-
naista on tiedon kulku viranomaisten 
johtoportaalta kentälle, jossa tehdään 
päätökset vapaaehtoisten osallistumi-
sesta eri tilanteisiin. Toisaalta järjes-
töt toivovat viranomaisten viestivän 
odotuksistaan ja tarpeistaan nykyistä 
avoimemmin.

Yleisesti turvallisuusviranomaisten 
ja järjestöjen yhteistyö koetaan erittäin 
toimivaksi. Meripelastusseuran ja Raja-

vartiolaitoksen sekä Puolustusvoimien 
ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
välinen yhteistyö ovat siitä erinomaisia 
esimerkkejä. 

Yhteistoiminnan koetaan pohjau-
tuvan keskinäiseen arvostukseen ja 
kunnioitukseen. Vapaaehtoiset ovat 
viranomaisille tärkeä, motivoitunut 
ja koulutettu voimavara. Olennais-
ta toiminnan kehittymisen kannal-
ta on järjestöjen aito sitouttaminen 
turvallisuustoimintaan ja varautu-
missuunnitteluun luomalla erilaisia 
yhteistoimintamalleja myös alue- ja 
paikallishallintotasolla. 

Yhteistoiminnan perustana tulee 
olla kyky sopeuttaa omaa toimintaa 
yhteisen tavoitteen hyväksi, molem-
minpuolinen kunnioitus sekä aito toi-
miminen kumppaneina. Kun puolin ja 
toisin tutustutaan toisen toimintaan, 
suunnitellaan, harjoitellaan ja tehdään 
yhdessä, silloin myös tunnetaan pöy-
dällä olevat pelinappulat sekä niiden 
liikutteluun liittyvät yhteiset pelisään-
nöt.

”[…] et meil viranomainen tosiaan 
tietää mitä me osataan, keitä me ollaan, 
me harjotellaan yhdessä, me tehdään 
keikkoja paljon yhdessä, et sitä ei voi 
niinku valittaa yhtään, et äärettömän 
hyvin toimii.”  (Turvallisuuskahvilaan 
osallistunut järjestön edustaja)

Filosofian tohtori Teija Norri-
Sederholm toimii tutkijana Maan-
puolustuskorkeakoulun johtamisen 
ja sotilaspedagogiikan laitoksessa. 
Yhteiskuntatieteiden tohtori Alisa 
Puustinen työskentelee erikoistut-
kijana Pelastusopistossa. Dosentti, 
hallintotieteiden tohtori Harri Raisio 
työskentelee yliopistonlehtorina Vaasan 
yliopiston johtamisen yksikössä. 

Kirjoitus perustuu Valtioneuvoston 
kanslian rahoittaman Kolmas sektori 
viranomaisten turvallisuustoiminnan 
tukena -hankkeen loppuraporttiin.
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Christina Forsgård

Jari Nummela

Leena Koivistoinen
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Mikä motivoi  
vapaaehtoistyöhön?

Teksti: Jussi-Pekka Kotilainen

Jussi-Pekka Kotilainen

Suomi on järjestöjen ja vapaaeh-
toistyön luvattu maa. Joka kolmas 
suomalainen osallistuu vapaaeh-

toistyöhön vähintään kerran kuukaudes-
sa. Kolmas sektori on voimavara, jonka 
kautta viranomaisten tueksi tarjolla ovat 
niin vapaaehtoisten auttavat kädet kuin 
huipputason ammattilaisten erityisosaa-
minenkin. 

Vuonna 2015 Suomessa tehtiin   
167 890 henkilötyövuotta vapaaehtois-
työtä. Täysin teoreettisella kymmenen 
euron tuntipalkalla laskettuna se tarkoit-
taisi kolmen miljardin euron työpanos-
ta paremman yhteiskunnan puolesta. 
KansalaisAreena Ry:n vuonna 2015 va-
paaehtoistyöstä teettämässä kattavassa 
tutkimuksessa selvisi, että kaksi kolmas-
osaa vapaaehtoistyöstä tehtiin enimmäk-
seen tai osittain järjestöjen tai yhteisöjen 
organisoimana.

Osaaminen ja  
kiinnostus edellä 

Naisten Valmiusliiton vapaaehtoinen 
viestintäkouluttaja Christina Forsgård 
on ehtinyt olla monessa mukana. Vies-
tintäalan moniosaajan vapaaehtoisuus 
juontaa jo nuoruusvuosiin.

– Vapaaehtoisuus tulee verenperin-
tönä. Vanhempani olivat perustamassa 

partiolippukuntaa lapsuuteni kotiseudul-
la. Vapaaehtoishommissa olen aina ollut 
mukana elämäntilanteiden mahdollista-
malla tavalla. Nuorena olin sotilaskoti-
sisarena, lasteni kautta osallistuin nuorten 
urheilutoimintaan ja viimeiset viistoista 
vuotta olen ollut kouluttajana Naisten 
Valmiusliitossa. Olen aina kokenut, että 
mukana pitää olla, toteaa Forsgård.

Suomen uimaopetus- ja hengenpelas-
tusliiton aktiivinen toimija Jari Nummela 
on ammatiltaan opettaja, mutta hän työs-
kentelee työsuojeluvaltuutettuna. Vesi on 
aina ollut hänelle luonteva elementti.

– Tulin mukaan Suomen Punaisen 
Ristin toimintaan 1980-luvulla, kun 
ensiapuryhmälle haettiin oppia vedestä 
pelastamista. Nykyisissä tehtävissä olen 
toiminut vuodesta 1987. Näkyvin osa liit-
tomme työtä on infokampanja Viisasti 
vesillä. Vapaaehtoistyö on mukavaa, ja 
pedagogisille taidoille on aina tarvetta, 
sanoo Nummela.

Leena Koivistoinen on toiminut 
Suomen Punaisen Ristin Savo-Karjalan 
alueen henkisen tuen vapaaehtoisena ja 
kouluttajana. Järjestön toiminta oli kiin-
nostanut Koivistoista jo pidemmän aikaa.

– Otin yhteyttä Suomen Punaiseen 
Ristiin, kun elämäntilanteeni oli siihen 
otollinen. Sillä tiellä ollaan edelleenkin, 
hän summaa.

Vapaaehtoistyö  
hyödyttää kaikkia

Jari Nummela katsoo järjestöjen työ-
panoksen ja vapaaehtoistyön hedelmän 
olevan koulutuksen käyneissä ihmi-
sissä, jotka osaavat tilanteen vaatiessa 
toimia oikein. Suomen uimaopetus- ja 
hengenpelastusliitto kouluttaa vuosittain 
kolmetuhatta ihmistä ja antaa valistusta 
kaikille kansalaisille. Pitkäjänteinen työ 
kannattaa: viime vuosituhannen loppu-
puolella Suomessa hukkui vuosittain 
lähes kaksisataa ihmistä. Viime vuosina 
hukkuneiden määrä on jäänyt alle sadan.

– Viranomaisten resurssit ovat tiukas-
sa. On tärkeää, että kansalaiset osaavat 
toimia myös omatoimisesti ja auttavat 
siten mahdollisimman paljon viranomai-
sia, Nummela sanoo.

Jussi-Pekka Kotilainen haastatteli kolmea 
vapaaehtoistyön veteraania selvittääkseen, mikä heitä 

motivoi ja mitä he odottavat yhteistyökumppaneiltaan. 
Haastateltavina olivat Christina Forsgård, Jari Nummela 

ja Leena Koivistoinen.
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Christina Forsgård kokee, että vas-
taus moneen yhteiskunnalliseen kysy-
mykseen löytyy järjestökentästä. 

– Järjestöjen kautta toiminnasta 
saadaan mielettömästi irti. Kiinnostus 
on selvästi lisääntynyt viimeisen kym-
menen vuoden aikana. Osallistujia olisi 
enemmänkin, jos resursseja vain olisi 
käytettävissä. Valtion ja demokratian 
turvaamisen kannalta vapaaehtoistyölle 
annettujen pienten ropojen vaikuttavuus 
on järjettömän kova. Pienellä lisäpanos-
tuksella toiminnasta saataisiin valtavasti 
enemmän hyötyä. Tällä hetkellä ihmiset 
eivät kuitenkaan pysty antamaan itses-
tään määräänsä enempää, hän toteaa.

Leena Koivistoinen tunnistaa puheet 
kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten re-
sursseista, materiaalista ja tietotaidosta. 
Osaavan yhteiskunnallisen voimavaran 
lisäksi vapaaehtoistyö antaa paljon te-
kijöilleen.

– Työ itsessään poistaa syrjäytymi-
sen ja yksinäisyyden kokemusta. Siten se 
vähentää yhteiskunnalle kenties muutoin 
koituvia kustannuksia. Yhteiskunta voi-
maantuu jäsentensä kautta. Tällä tavalla 
vapaaehtoistyön myönteiset vaikutukset 
kertaantuvat monessa eri kontekstissa, 
Koivistoinen kuvailee. 

Forsgård kokee järjestötoiminnan ja 
vapaaehtoistyön kiinteäksi osaksi suoma-
laista yhteiskuntaa. Hänellä onkin asiasta 
vahva näkemys:

– Vapaaehtoistoiminta on varsinkin 
tällä puolella demokratian tae. Esimer-
kiksi hybridivaikuttamisen kontekstissa 
on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että 
kiilaa yritetään lyödä länsimaisen demo-
kratian peruspilareihin. Autoritäärisissä 
yhteiskunnissa ei ole tällaista vapaaeh-
toistoimintaa, hän sanoo. 

Viranomaisyhteistyötä 
kaikilla tasoilla

Leena Koivistoinen on tehnyt henkisen 
tuen työtä kotiseuduillaan Varkaudessa. 

– Kotikaupungissani on vuosien 
aikana tapahtunut useita henkilökohtai-
sia perheitä ja työyhteisöjä koskettaneita 
kriisitilanteita, jotka olivat aina tulleet 
yllättäen ja arvaamatta. Poliisin, pelas-
tuslaitoksen ja Vapaaehtoisen pelastus-
palvelun johtajien kanssa aloitimme pari 
vuotta sitten alueemme turvallisuuteen ja 
nopeaan vasteeseen kehittävän yhteis-
työn, hän toteaa.

Koivistoinen on ehtinyt vapaaehtois-

urallaan olla mukana myös vastuullisissa 
kansainvälisissä yhteistyökuvioissa, sillä 
hän on toiminut Viron henkisen avun pio-
neerina.

– Pidin Viron Punaisen Ristin histo-
rian ensimmäiset henkisen tuen kurssit 
Suomen Punaisen Ristin toimeksiannos-
ta. Koska asia oli koko maalle merkittä-
vä, mukana oli useita viranomaistahoja. 
Mainittakoon esimerkkinä, että viron 
kielessä ei ollut aiemmin olemassa 
henkiseen tukeen ja ensiapuun liittyviä 
ilmauk sia. Jouduimme siis aloittamaan 
aivan alusta, Koivistoinen muistelee.

Jari Nummela on tehnyt Viisaasti 
vesillä -valistuskampanjan kautta aktii-
visesti yhteistyötä viranomaisten kanssa 
yli kaksikymmentäviisi vuotta. Varsinkin 
kampanjan alkuvuosina poliisi, pelastus-
laitokset ja Rajavartiolaitos osallistuivat 
tiiviisti valistuskampanjan näytöksiin eri 
puolilla Suomea. 

– Verkostot helpottavat yhteyden-
ottoja, joten keskeistä toiminnassa on 
ollut niiden luominen. Olemme saaneet 
kampanjakiertueelle kalustoesittelyjä ja 

esimerkiksi meripelastusnäytöksen, jossa 
oli mukana myös Rajavartiolaitoksen 
heli kopteri. Myös varuskunnissa olemme 
valistaneet varusmiesryhmiä, hän kertoo.

Christina Forsgårdin mukaan Naisten 
Valmiusliiton toiminnassa näkee hyvin 
sen, että monet virkamiehet tulevat va-
paaehtoisesti antamaan koulutusta omalla 
vapaa-ajallaan. Huippusuosittujen Nasta-
harjoitusten tilat on saatu käyttöön Puo-
lustusvoimilta.

Paremman yhteistyön 
askelmerkit

Viranomaisyhteistyö sujuu nykyään 
yleensä varsin hyvin, vaikka myös yhtei-
siä kipukohtia on havaittavissa. Varsinkin 
resurssien niukkuus nousee säännöllisesti 
esiin keskusteluissa. Christina Forsgård 
nostaa esille arkihaasteet ja ratkaisukes-
keisyyden.

– Perustarpeet kurssien järjestämisel-
le ovat aina samat. Törmään jatkuvasti 
esimerkiksi siihen, että kopiokonetta ei 
voi käyttää, koska viranomaisilla on ole-
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massa tulostuskiintiöt. Tämä on täysin 
ymmärrettävää, mutta jouston varaa ei 
aina löydy silloinkaan, vaikka tarjoutui-
sin tuomaan musteet ja paperit käyttä-
miemme tilalle. 

– Olisi hienoa, jos viranomaiset tu-
lisivat puolitiehen vastaan ja pohtisivat, 
miten he voisivat meitä auttaa. Onhan 
myös heidän etunsa tukea toimintaamme 
mahdollisimman paljon, Forsgård toteaa.  

Jari Nummela toivoo, että päättävät 
tahot pohtisivat, mitkä ovat ne arvot, 
joihin panostetaan. Hän ymmärtää, että 
viranomaisten resurssit ovat rajalliset. 
Samalla hän kuitenkin toivoo, että yh-
teistyöhön järjestöjen ja vapaaehtoisten 
kanssa panostettaisiin tulevaisuudessa-
kin.

Leena Koivistoinen on toiselta am-
matiltaan tiedottaja. Oikean tiedon vä-
littäminen oikeille sidosryhmille oikeaan 
aikaan on hänen mukaansa haastavaa, 
joten erityisesti siihen on panostettava. 
Toinen huomiota vaativa asia on hänen 
mukaansa vapaaehtoisten huomioiminen.

– Parantamisen varaa näen vapaa-

ehtoisten epävarmassa statuksessa ja 
mandaatissa. Vaikka vapaaehtoistyötä on 
saatettu tehdä jo vuosia, voi käydä niin, 
että saatuja kokemuksia ei ole jostain 
syystä otettu huomioon. Päätetään vaih-
taa suuntaa, tekijöitä tai painopistealueita 
vähillä tiedoilla tai uusien toimijoiden 
nopeilla päätöksillä. 

– Viranomaiset haluavat kuitenkin 
pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja luo-
tettavaa yhteistyötä. Toki toimijoita pitää 
vaihtaa ajoittain, mutta siirtymävaiheet 
pitää tehdä huolella ja perustellen, Koi-
vistoinen sanoo.

Vapaaehtoiskentän 
lainalaisuudet

Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita ihmisiä 
tulee kaikilta elämän aloilta. Saman kiin-
nostusaiheen pariin saattavat kokoontua 
vaikkapa tuomari Brysselistä, kirvesmies 
ja maatalon emäntä. Koivistoinen tiivis-
tää monen vapaaehtoisen mentaliteetin 
seuraavasti:

– Vapaaehtoistyö on tuonut elämään 

– merkillistä kyllä – enemmän aikaa. Se 
ei siis ole vienyt vaan päävastoin tuonut 
lisää aikaa. Mitä enemmän teet, sitä 
enemmän pystyt tekemään. Energia tuo 
energiaa. 

Vapaaehtois- ja järjestötyön kon-
karina Christina Forsgård on nähnyt 
suomalaista vapaaehtoisia monelta eri 
suunnalta. Hän ei usko, että vapaaehtoisia 
voi sinänsä motivoida. 

– Vapaaehtoisia johdetaan. Jokaisen 
vapaaehtoisen kohdalla pitää ottaa huo-
mioon vaikuttimet, joiden takia hän on 
mukana, ja sen mukaisesti auttaa häntä 
saavuttamaan tavoitteensa. 

Forsgård huomauttaa, että viranomai-
sille saattaa muodostua vääristynyt kuva 
kansalaisten osaamisesta, mikä saattaa 
heijastua myös vapaaehtoisiin kohdis-
tuviin asenteisiin. Takavuosien ajatus 
”Me tiedetään, kansa ei!” on kuitenkin 
hälventymässä. 

– Tietävin ja osaavin porukka on 
myös vapaaehtoisin. Viranomaisten, 
kuten poliisien, ”asiakkaat” eivät aina 
ole ”penaalin terävimpiä kyniä”. Tämä 
voi vääristää viranomaisen kansalaisten 
osaamisesta muodostamaa käsitystä. Vi-
ranomaiset ovat monesti olleet myöntei-
sesti yllättyneitä, kun he ovat päässeet 
todistamaan vapaaehtoisten osaamista, 
hän kertoo. 

Leena Koivistoinen kiteyttää lo-
puksi vapaaehtoisten, järjestöjen ja vi-
ranomaisten yhteistyön peruselementit 
seuraavasti:

– Vapaaehtoinen toimii viranomaisen 
ohjauksessa, käskyjen mukaan ja määrä-
tyllä toimintahetkellä. Vapaaehtoisella 
on velvollisuudet ja oikeudet, jotka oh-
jaavat toimintaa ja jotka viranomaiset 
hyvin tietävät. Käytänteet voivat olla 
erilaisia, mutta toiminnan tavoitteet ovat 
samat. Selkeät ohjeet ja toimenkuvat ovat 
välttämättömät. Järjestön tehtävänä on 
tuoda viranomaisten tietoisuuteen kaikki 
ne mahdollisuudet, joita vapaaehtois-
toiminnasta parhaimmillaan voi saada. 
Niistä pitää myös ajoittain muistuttaa, 
ja niitä tulee määräajoin myös päivittää 
ja tarkistaa. 

Jussi-Pekka Kotilainen on Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen kou-
lutussuunnittelija, ja hän toimii 
Turvallisuuskomitean sihteeristössä 
järjestöjen edustajana ja sivutoimisena 
sihteerinä. 
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Suuressa salissa  
ja aavikolla

Teksti: Christian Perheentupa

Christian Perheentupa

Artikkeli perustuu pääosin 
kirjoittajan Yleisesikunta-
upseerikurssilla 58 laatimaan 

diplomityöhön. Siinä analysoitiin 
kaikkiaan 709 eduskunnan suuressa 
saalissa valtioneuvoston Afganistan-
selontekojen käsittelyn aikana käytet-
tyä puheenvuoroa.

Perinteisestä 
turvallisuusnäkökulmasta

Selvästi yleisin kansanedustajien esit-
tämä perustelu Suomen operaatioon 
osallistumiselle oli naisten aseman 
parantaminen Afganistanissa. Lisäk-
si puhuttiin varsin paljon aiheeseen 
läheisesti liittyvästä tyttöjen ja lasten 
asemasta. Ne olivat puolta yleisempiä  
teemoja kuin seuraavaksi yleisimmin 
puheenvuoroissa esiintynyt kysymys 
Afganistanissa kasvatettavista huu-
meista. 

Useimmiten operaatioon osallis-
tumiseen vaikuttavana taustatekijänä 
nostettiin esille Yhdistyneet kansakun-
nat eli YK. Sen merkitystä operaation 
mandaatin antajana korostettiin ope-
raation alusta saakka. 

Puheenvuoroissa pohdittiin, pitäi-
sikö Suomen lähettää vapaaehtoisia 

sotilaita mieluummin YK-johtoisiin 
kuin Nato-johtoisiin kriisinhallintaope-
raatioihin. Kaikissa puheenvuoroissa 
YK:n rooli nähtiin myönteisenä, oli 
sitten kyse operaation oikeutuksesta 
tai tulevan kehityksen arvioinnista.

Useimmissa puheenvuoroista 
turvallisuuskysymyksiä tarkasteltiin 
varsin perinteisesti valtion tasolla, joten 
turvallisuutta käsiteltiin niissä lähinnä 
sotilaallisista ja poliittisista näkökul-
mista. Terrorismia ja huumeita tarkas-
teltiin globaaleina ongelmina, joskin 
varsin usein näissäkin kysymyksissä 
pohdittiin niiden vaikutusta valtion tai 
yksilön turvallisuuteen. 

Havainto puheenvuorojen sisällön 
perinteisyydestä viittaa siihen, ettei niin 
sanotun laajennetun turvallisuuden kä-
sitteen mukaisille uusille uhkakuville 
ja turvallisuusnäkökulmille ole kovin-
kaan helppo löytää tukea suomalaisessa 
turvallisuuspoliittisessa keskustelussa.

Kotimaan puolustuksesta 
kaikenkattavaan

Selkeä havainto Afganistan-keskuste-
lujen analyysissa on uhkakuvien vähä-
lukuisuus. Keskustelun alkuvaiheessa 
uhkakuvia oli oikeastaan vain kaksi: 

Talebanin paluu ja ongelmien, kuten 
terrorismin ja huumeiden, leviämisen 
uhka Suomeen. 

Tarkastelujakson viimeisissä kes-
kusteluissa nousi Suomen heiken-
tyneen taloustilanteen ja kiristyvän 
maailmanpoliittisen tilanteen johdosta 
esiin myös kysymys kotimaan puolus-
tuksesta. Varsinkin perussuomalaisten 
esiin nostamassa uhkakuvassa kansain-
välisen toiminnan ja erityisesti kalliiksi 
koetun ISAF (International Security 
Assistance Force) -operaation resurs-
sien katsottiin olevan pois kotimaan 
puolustamiseen käytettävistä resurs-
seista ja osaltaan jopa vaarantavan sitä.

Kansainvälisiin operaatioihin osallistumisesta 
päättää eduskunta. Tässä artikkelissa tarkastellaan, 
millaisia perusteluja ja kannanottoja eduskunnassa 

kuultiin Afganistanin operaatiota koskevien 
selontekokeskustelujen yhteydessä vuosina 2001–2014.
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Maalikuun 2012 lopussa muun 
muassa kansanedustaja Jussi Niinis-
tö esitti runsaasti vastakommentteja 
herättäneen puheenvuoron: ”…mutta 
pidän päivänselvänä, että esimerkiksi 
riittävistä reserviläisten kertausharjoi-
tuksista on enemmän hyötyä Suomen 
puolustukselle kuin Afganistanin kal-
taisesta operaatiosta. Vai miten arvoisat 
ministerit tilannetta arvioivat, kumpi on 
suomalaisen päättäjän priorisointilis-
talla korkeammalla: lipunnäyttö ulko-
mailla vai oman maan puolustuskyky?”

Yksi mielenkiintoinen puheen-
vuorojen piirre oli pyrkimys kai-
kenkattavuuteen. Tässä yhteydessä 
kaikenkattavuudella tarkoitetaan tapaa, 
jossa puhuja luettelomaisesti listaa pu-
heessaan erilaisia asiaan vaikuttavia 
tekijöitä ja viitekohteita. Samassa pu-
heessa luetellaan naiset ja lapset, terro-
rismi ja huumeet, koulutus ja korruptio 
ja niin edelleen. Osa kansanedustajien 
puheenvuoroista koostuikin lähes pel-
kästään tällaisista yleisluetteloista. 

Sama ilmiö on havaittavissa myös 
ulkomailla käydyissä Afganistan-
keskusteluissa. Tutkijat ovat tehneet 
ensimmäiset vastaavat havainnot tästä 
ilmiöstä analysoidessaan Afganistan-
keskustelua Ruotsissa. Eduskunnan 
puheisiin omaa näkökulmaa haluavan 
kannattaakin muotoilla asiansa siten, 
ettei se ole ristiriidassa kaikenkattavan 
puhetavan teemojen kanssa.  

Kotimaisen Afganistan-keskustelun 
uhkakuvien vähyyden voidaan katsoa 
johtuvan hyväksyttävien viitekohtei-
den puutteesta. Afganistan on Suo-
mesta katsottuna varsin kaukainen ja 
huonosti tunnettu valtio. Paljon käyte-
tyiksi perusteluiksi nousivatkin edellä 
mainitut harvat tunnetut asiat, kuten 
naisten ja lasten asema, terrorismi ja 
huumeet. Demokratian saivat nouse-
maan yleisimpien teemojen listalle 
vain Afganistanin presidentinvaalit ja 
niihin liittyneen vaalivahvennusosaston 
lähettäminen Suomesta Afganistaniin.

Rauhanturvaamisen 
suurvalta sodassa?

Suomalaisessa Afganistan-keskuste-
lussa kansallinen identiteetti ja siihen 
liittyvät kertomukset nousivat esiin eri-
tyisesti eduskunnassa usein käytetyn 
”rauhanturvaamisen suurvalta” -käsit-
teen yhteydessä. Varsinkin ISAF-ope-

raation aloitusvaiheessa keskustelussa 
korostettiin myös sitä, että suomalaisil-
le erityisesti sopivia ovat CIMIC- eli 
siviili-sotilasyhteistyötehtävät. 

Keskustelu Suomesta rauhantur-
vaamisen suurvaltana on politiikassa 
jo vakiintunut fraasi. Sitä näkeekin 
käytettävän selkeänä perusteena ope-
raatioihin osallistumiselle. Sotilaallisen 
kriisinhallinnan joukkomäärien pie-
nentyessä kritiikki ja analyysi tällais-
ta näkökulmaa kohtaan on kuitenkin 
lisääntynyt. 

Samankaltaista perinteisen rau-
hanturvaamisen tukemista saattoi ha-
vaita myös eduskunnassa käytetyissä 
puheenvuoroissa, joissa korostettiin 
ISAF- ja OEF (Operation Enduring 
Freedom) -operaatioiden eroavuuk-
sia. Näiden puheenvuorojen taustaksi 
voidaan tulkita seuraava ajatusraken-
nelma: ”me rakennamme rauhaa – he 
pommittavat ja käyvät sotaa”. 

Etenkin vasemmiston edustajat 
haastoivat erillisoperaationäkemystä 
jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kuten 
kansanedustaja Paavo Arhinmäki 
vuonna 2007: ”…se ei poista sitä, että 
olemalla pohjoisessa, olemme osa sitä 
sotaa, jota käydään etelässä. …Jos ope-
raatio jatkuu tällaisena ja kun se näyttää 
jatkuvan, Suomen pitää valmistautua 
sotajoukkojen poisvetämiseen Afga-
nistanista.”

Varsinaisesti keskustelu operaa tion 
muuttuneesta luonteesta nousi suureh-
koksi puheenaiheeksi kotimaisessa 
mediassa lähes kaksi vuotta myöhem-
min Ulkopoliittisen instituutin tutkijan 
Charly Salonius-Pasternakin Helsin-
gin Sanomien vieraskynäkirjoituksen 
myötä. Tällöin ”Olemmeko sodassa” 
-keskustelua edisti myös Afganistanin 
kiristynyt tilanne ja muualla käyty vas-
taavanlainen keskustelu.

Kansainvälisen keskustelun kautta 
suomalaiseen eduskuntakeskusteluun 
nousivat myös Afganistanin yleinen ke-
hitys ja afgaanien vastuu oman maansa 
kehittämisestä operaation päättymisen 
lähestyessä. Varsin yleisesti operaa-
tiolla todettiin saavutetun tuloksia, 
mutta niiden pysyvyyteen ja afgaanien 
kykyyn huolehtia itsenäisesti maansa 
turvallisuudesta suhtauduttiin varsin 
kriittisesti. Viimeaikaisia uutisia lukies-
sa nämä huolet eivät näytä olleenkaan 
täysin aiheettomia.

Mitä ei sanottu?

Afganistanin operaatiosta eduskunnas-
sa käytyä keskustelua analysoitaessa 
on pohdittava myös sitä, mitä siinä 
ei ole sanottu. Afganistanin tilanteen 
monimutkaisuudessa oli epäilemättä 
olemassa paljon muitakin asioita, jotka 
olisi voitu liittää mukaan kotimaiseen 
eduskuntakeskusteluun. Olennais-
ta onkin pohtia julkilausumatto mien 
asioiden vaikutusta. Ehkä eniten 
taka-alalle jäänyt – vaikka monissa 
puheenvuoroissa esiintynyt – vaiku-
tin Afganistan-keskustelussa on ollut 
pyrkimys konsensukseen. 

Näyttäytyminen mahdollisimman 
yksituumaisena on perinteisesti koettu 
arvokkaaksi asiaksi suomalaisessa 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. 
Tämä näkyy myös eduskunnan puheen-
vuoroissa, joissa vasemmistoliittoa ja 
perussuomalaisia lukuun ottamatta ei 
juuri haluttu haastaa hallituksen selon-
tekoihin kirjattuja linjauksia. Selkeim-
min konsensuksen merkitys nousi esiin 
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artikkelit

vuoden 2010 selontekokeskustelussa, 
jossa oppositioon siirtyneitä sosiaalide-
mokraatteja kovisteltiin mahdollisesta 
yhteisestä linjasta lipeämisestä.

Erityisen selkeästi yksimielisyys 
näkyi suhtautumisessa Afganistanin 
alueella palveleviin joukkoihin ja 
yksittäisiin suomalaisiin rauhantur-
vaajiin. Kaikki eduskuntaryhmät ja 
kansanedustajat korostivat tukeaan 
joukoille, vaikka operaatiota muuten 
olisi kritisoitukin. Havaintoa tukevat 
myös Maanpuolustustiedotuksen neu-
vottelukunnan kansalaisille tekemät 
mielipidemittaukset ja kansanedusta-
jille kohdistetut kyselyt. Huolimatta 
siitä, että itse Afganistanin operaation 
luonnetta kohtaan oli epäilyjä, kriisin-
hallintaoperaatioille ja rauhanturvaa-
jille osoitettiin laajaa tukea.

Operaation aikana keskusteluihin 
nousi myös kysymys operaatioissa 
palvelleiden sotilaiden hoitamisesta 
kotiinpaluun jälkeen. Julkisen kes-
kustelun ja kansanedustajien asialle 
osoittaman huomion myötä tilantee-

seen on onneksi saatukin korjausta 
puolustusministeriön ja Valtiokonttorin 
yhteistyöllä. 

Selkeyttä selontekoihin

Afganistan-keskusteluissa kansanedus-
tajat nostivat useasti esille eduskunnan 
roolin sotilaallista kriisinhallintaa kos-
kevassa päätöksenteossa. Eduskunnan 
ohella keskusteluissa korostettiin myös 
tasavallan presidentin asemaa ulko-
politiikan johtajana ja Puolustusvoi-
mien ylipäällikkönä. 

Eduskuntaa käsittelevä keskustelu 
liittyi menettelytapoihin ja erityisesti 
kansanedustajien tiedonsaantiin. Sitä 
kohtaan esitettiin useasti kritiikkiä, 
vaikka viimeisten selontekojen yhtey-
dessä sisältöjen todettiin parantuneen. 
Mainittakoon, että sittemmin myös 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on 
kiinnittänyt asiaan huomiota omassa 
tarkastuskertomuksessaan. 

Puolustushallinnon tulisi eduskun-
nalle annettavia selontekoja valmis-

tellessaan sisällön lisäksi kiinnittää 
huomiota myös viestin muotoon. Esi-
merkiksi kansanedustaja Liisa Jaa-
konsaari totesi erään selonteon liian 
teknisenä pitämästään sisällöstä seu-
raavaa: ”Olisin saattanut tämänkin 
asian ymmärtää, ellei sitä olisi minulle 
selitetty.”

Eduskunnan työskentelyssä ko-
rostui valiokuntien rooli ja merkitys. 
Valiokuntien vaikutus asioiden käsitte-
lyyn on moni tahoinen. Suora vaikutus 
syntyy, kun palautekeskusteluissa käsi-
tellään valiokuntien laatimia mietintöjä 
ja lausuntoja. Epäsuorasti valiokuntien 
merkitys korostui tässä tapauksessa 
siinä, että merkittävä osa puheenvuo-
roja käyttäneistä kansanedustajista oli 
mukana asian valmistelussa valiokun-
nissa, ja samalla he käyttivät puheen-
vuoroja asiasta myös täysistunnossa. 
Vaikuttaisikin siltä, että eduskunnan 
toimintatavat korostavat muutamien 
avainhenkilöiden merkitystä eduskun-
taryhmien ja valiokuntien kautta. Nämä 
avainedustajat pystyvät vaikuttamaan 
keskeisesti siihen, mistä valiokunnissa 
ja täysistunnoissa puhutaan ja miten 
eduskuntaryhmät muodostavat kan-
tansa. 

Kirjoituksen tarkoituksena ei ole 
ollut polemisoida tai kritisoida käytyä 
keskustelua, vaan tuoda laajan aineis-
ton pohjalta esiin tiettyjä erityispiir-
teitä. 

Tunnistamalla kulloinkin vallitse-
vat olosuhteet puolustushallinnon on 
mahdollista saada oma viestinsä pa-
remmin läpi poliittisessa valmistelus-
sa ja keskustelussa. Samalla voidaan 
pyrkiä varmistumaan siitä, että keskus-
telu pysyy maanpuolustusta tukevissa 
teemoissa ja puitteissa toissijaisten 
aiheiden käsittelyn sijasta. Yhä kiih-
tyvässä poliittisessa debatissa ja moni-
puolistuvassa mediaympäristössä sen 
merkitys korostuu.

Majuri Christian Perheentupa 
palvelee Pääesikunnan suunnittelu-
osastossa. Kirjoitus perustuu hänen 
yleisesikuntaupseerikurssin diplomi-
työhönsä.
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Sotilaskotityö on ollut sata vuotta 
epäpoliittista humanitaarista työtä 
asevelvollisuuttaan suorittavien 

varusmiesten ja reserviläisten palve-
lusviihtyvyyden parantamiseksi. Työ 
tehdään kodinomaisissa olosuhteissa 
ja kristillissiveellisessä hengessä.  Kun 
tarkemmin pohtii suomalaisen sotilas-
kotityön syntyvaiheita ja kehityskaarta, 
esiin tulee eri aikakausien tyylivivahteita.

Omaleimainen ratkaisu

Sotilaskotityön idea saatiin Saksasta, 
Tanskasta ja Ruotsista. Omaleimai-
sen suomalaisen luonteen siihen toivat 
Naiskagaali-järjestön naiset niin Hel-
singin Sotilaskotiyhdistyksessä kuin 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksessäkin. 
Naiskagaali oli toiminut varsinaisen 
Kagaalin tukiorganisaationa 1900-luvun 
alkupuolella taisteltaessa Suomen suuri-
ruhtinaskunnan erityisaseman puolesta 
Venäjän keisarikunnan sortovaltaa vas-
taan. Mainittakoon, että Helsingin Soti-
laskotiyhdistyksellä oli täysin suvereeni 
johtaja-asema Sotilaskotiliitossa ensim-
mäisen kuudenkymmenen toimintavuo-
den aikana.

Vuoden 1918 sodan perintö haluttiin 
unohtaa ryhdyttäessä perustamaan soti-
laskotiyhdistyksiä varuskuntapaikoille. 
Naiset olivat Suomessa alusta alkaen 
toiminnan johtopaikoilla, mikä poik-

kesi edellä mainittujen maiden sotilas-
kotityöstä. Siellä sotilaskotityö oli osa 
kirkon sisälähetystyötä ja pappismiesten 
johtamaa.

Sotilaskotityötä tehtiin alkuvaiheessa 
kasarmialueiden ulkopuolelta hankituis-
sa vuokratiloissa. Eräät varakkaimmista 
yhdistyksistä hankkivat jopa omia kiin-
teistöjä. Pääsy kasarmialueille ja linnake-
saarille antoi yhdistyksille taloudellisesti 
vakaamman toimintaympäristön. Asia-
kaskuntakin pääsi koteihin poistumatta 
kasarmialueelta. 

Kenttäarmeijan kertausharjoitus-
ten alettua 1930-luvun loppupuolis-
kolla silloiset sotilaskotisisaret saivat 
kon kreettista oppia työskentelystä 
maasto-olosuhteissa. Erityisesti Utin 
harjoitusalue oli kovassa käytössä. Ennen 
talvisodan syttymistä eri harjoituskes-
kuksissa ehdittiin kouluttaa noin kaksi-
sataatuhatta sotilasta. Harjoituskeskusten 
kanttiinitoiminta oli jaettu sekä sotilasko-
tijärjestön että lottajärjestön kesken erilli-
sellä sotilasjohdon antamalla asiakirjalla.

Erikoisuutena sotilaskotisisarten 
toimintakentistä voidaan mainita ali-
upseerikunnan keskuudessa tehty 
raittius- ja valistustyö sekä rajaseutu-
valistajien toiminta jakamassa isänmaal-
lisuuden henkeä rauhattomalla itärajalla. 
Rajasotilaskotitoiminta oli tietoista työtä 
korpikommunismin torjumiseksi. 

Sotilaskotiliitto julkaisi aina 1940-
luvun lopulle asti lehteä Rajamme Varti-
ja. Työn johtotähtenä oli epäpoliittisuus. 
Puoluekannasta tai sotilasarvosta riippu-
matta kaikki olivat samanarvoisia soti-
laskotien käyttäjiä. Yhteiskunnallisia 
jännitteitä ja ankaraa sotilaskoulutusta 
lievennettiin ystävyydellä. Sotilaskoti-
sisarten oli tinkimättä hoidettava omat 
työvuoronsa. Perheen kotiapulainen ei 
kelvannut tuuraajaksi.

Vaihtelua yksitoikkoiseen 
rintamaelämään

Sotien aikana oli tärkeää tarjota rintama-
miehille vaihtelua rintamaelämään 
varsinkin asemasotavaiheen pitkästyt-
tävinä vuosina. Erilaiset viihdekier-

Jos kasarmialueella ei olisi sotilaskotia, siellä saattaisi olla 
kolkko armeijan kanttiini. Leireillä ei olisi palveluja, tai 
niillä kiertelisi yksityisiä kauppiaita. Tuotevalikoima olisi 

sotilaskotien valikoimaa niukempi ja hinnat korkeammat. 
Artikkelissa valaistaan Sotilaskotijärjestön historiaa 

Puolustusvoimien satavuotisena yhteistyökumppanina. 

Teksti: Pentti Airio

Pentti Airio

Sotilaskotijärjestö
– Puolustusvoimien 100-vuotinen 

yhteistyökumppani
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tueet, ohjelmalliset sotilaskoti-illat ja 
elokuvaesitykset olivat hyvin suosittu-
ja. Sotilaskotijärjestö on aina käyttänyt 
ansaitsemansa varat sotilaiden hyväksi, 
ja näin tapahtui myös sotien aikana. 

Valittavan yleinen käsitys nykysuo-
malaisten keskuudessa on se, että rin-
tamalla oli vain lottia. Naisia oli siellä 
myös työvelvollisuuslain perusteella 
määrättyinä työvelvollisina, Punaisen 
Ristin palveluksessa olleina sairaanhoi-
tajina sekä vapaaehtoisina etulinjaan 
ilmoittautuneina rintamasotilaskotisi-
sarina. 

Rintamasotilaskoteja oli etulinjassa 
noin tuhat, kun taas lottakanttiineja oli 
vain noin kolmisensataa. Kirjallisuudes-
sa esiintyvät virheet rintamasotilaskotien 
määrästä johtuvat siitä, että tutkijat ovat 
kirjanneet vain sotilaskotikeskuselinten 
alaiset viitisensataa kotia. Sotilaskoti-
liittoon kuuluvalla Rannikkosotilaiden 
Huoltoyhdistyksellä oli lisäksi saman 
verran toimipisteitä, jotka ovat jääneet 
tutkijoilta huomaamatta. 

Rintamasotilaskotisisaria toimi rin-
tamakodeissa asemasotavaiheessa enim-
millään noin kolmetuhatta sisarta. Sana 
sotilaskotisisar otettiin käyttöön vasta 
jatkosodan aikana.

Oli luonnollista, että Lotta Svärdin 
ja Sotilaskotiliiton välille syntyi eri-

mielisyyksiä siitä, kumpi hoitaa kant-
tiinipalvelut milläkin rintamalohkolla. 
Sotilaskotityötä tehtiin kaikilla rinta-
maosilla lukuun ottamatta Rukajärven 
suuntaa. Yhtymän komentaja saattoi 
valita, mikä järjestö hoiti kanttiinipal-
velut. Sotilaskotiliiton johtama rintama-
sotilaskotitoiminta tapahtui viiden eri 
sotilaskotikeskuselimen alaisuudessa. 
Merivoimien vastuualueilla ja aluksil-
la toimi ainoastaan Rannikkosotilaiden 
Huoltoyhdistys. 

Lakkauttamisen uhkasta 
uuteen nousuun

Sotien jälkeen alkoi kolmas vaihe. 
Aluksi pelättiin, että valvontakomissio 
käskee lakkauttaa myös sotilaskotiyhdis-
tykset. Järjestön varat säätiöitiin varmuu-
den vuoksi. Koska sotilaskotijärjestö oli 
koko toimintansa ajan ollut Puolustus-
voimiin kuulumaton epäpoliittinen orga-
nisaatio, se sai jatkaa toimintaansa. Työtä 
jatkettiin huomaamattomasti, mutta voi-
makkaan isänmaallisuuden hengessä. 
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Aika oli poliittisesti varsin arka. Soti-
laskotisisaret olivat helpottuneita siitä, 
että he saivat edelleen ylläpitää toimintaa 
ja palvella asevelvollisuuttaan suoritta-
via nuorukaisia. Vasemmisto oli tuol-
loin voimissaan ja kommunistit olisivat 
halunneet romuttaa koko järjestön tai 
ainakin saada sen kontrolliinsa. Sisaret 
puolustivat sitkeästi oikeuksiaan, liik-
kuivat sotilaskotivaatteissa vain kasar-
mialueella ja pitäytyivät tarkoin erossa 
päiväkohtaisesta niin valtakunnallisesta 
kuin paikallisestakin politiikasta.

Ikäluokkien kasvaessa ja kansa-
kunnan varallisuuden parantuessa 
koheni myös sotilaskotiyhdistysten 
asema. Puolustusministeriö hyväksyi 
sotilas kotirakennusten rakentamisen ja 
yllä pidon vastuulleen. Uusille kasarmi-
alueille, kuten Huovinrinteelle, Vekaran-
järvelle ja Hoikankankaalle, valmistuivat 
1960-luvun työttömyystöinä modernit ja 
tilavat sotilaskodit. 

Yhdistysten varallisuuden kasvu 
mahdollisti uusien toimintamuotojen 
käyttöönoton. Varusmiehille järjestettiin 
kielikursseja, tanssikursseja, avioliitto-
kursseja, konekirjoituskursseja – mitä 
varusmiestoimikunnat vain keksivät esit-
tää. Kaikenlaisen liikunnan tukeminen 
on aina ollut lähellä sotilaskotisisarten 
sydäntä.

Varusmiesikäluokkien pienenemi-
nen on aiheuttanut siirtymisen kolmen 
saapumiserän järjestelmästä kahteen 
vuosittaiseen saapumiserään. Varus-
miesten vapaa-aika on lisääntynyt, ja 
useita vanhoja varuskuntia on suljettu. 
Tällä hetkellä yli puolet sotilaskotiyh-
distyksistä on vailla omaa toimipistettä. 
Pitkään sotilaskotityössä mukana olleet 
haluavat säilyttää arvostamansa harras-
tuksen. On ollut hyvä tuntea olevansa 
mukana maanpuolustustyössä. 

Nyt ollaan sotilaskotityön murros-
kohdassa. Miten kyetään ylläpitämään 
halukkuus osallistua sotilaskotityöhön? 
Varsin usein sotilaskotityö on kulkenut 
suvussa. Sisarina on oltu ainakin kol-
messa, jopa neljässä sukupolvessa. Se ei 
kuitenkaan takaa elinvoimaisuutta. Siksi 
on koko ajan pohdittava keinoja uusien 
sisarten innostamiseksi tähän tärkeään 
harrastukseen. Ilman vapaaehtoista si-
sartyötä muuttuu koko järjestön olemus.

Karkeasti voidaan laskea, että arviol-
ta yli kolme miljoonaa suomalaismiestä 
ja jo tuhansia naisia on saanut nauttia 
sotilaskotipalveluista rauhan ja sodan 

aikoina. Työn jatkuvuuden kannalta on 
oleellista, että Puolustusvoimien ja Ra-
javartiolaitoksen johto, joukko-osastojen 
komentajat ja koko upseerikunta ymmär-
tävät tämän humanitaarisen työn merki-
tyksen yksityiselle sotilaalle ja takaavat 
järjestölle sen tarvitsemat toimintaedel-
lytykset.

Varautuminen 
poikkeusoloihin

Sotilaskotijärjestö on myös valmius-
organisaatio. Kesällä 1991 Rovajärven 
leirillä maasto-olosuhteissa toimi viisi-
sataa sisarta. Pari vuotta myöhemmin 
järjestön 75-vuotisjuhlavuonna Loh-
tajalla pidettiin suuri 350 osallistujan 
valmiusleiri. Vapaaehtoinen maanpuo-
lustustyö sai valtiovallan siunauksen, ja 
sotilaskotiliitolle lankesi luonnostaan va-
rautuminen ja valmistautuminen kriisi-

ajan kanttiinipalveluiden hoitamiseen. 
Aluksi toimittiin Pääesikunnan edusta-
jien kanssa solmitun poikkeusolo-ohjeen 
pohjalta. Nykyinen yhteistoimintasopi-
mus allekirjoitettiin vuonna 2007.

Sotilaskotiyhdistykset jaettiin 
alueel lisesti Puolustusvoimien huolto-
organisaa tion mukaisiin sotilas koti-
piireihin. Nämä jaettiin edelleen 
sotilaskotiyksikköihin, joihin kuuluu 
yksi tai useampi sotilaskotiyhdistys tai 
osasto. Piiripäälliköt vastaavat kant-
tiinijoukkueiden harjoittamisesta ja 
valmiussuunnitelmien laadinnasta. Poik-
keusolojen tehtäviin sitoutuneet sisaret 
koulutetaan yhteistyössä Puolustusvoi-
mien ja Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen kanssa.

Prikaatikenraali evp, sotatieteiden 
tohtori Pentti Airio on kirjoittanut teok-
sen Sotilaskotityötä 100 vuotta.

Sotilaskotisisaret sotien aikaisessa asussaan.
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Teksti: Seppo Simola

Kuusenhavusymboli on kuulunut suomalaiseen 
sotilasheraldiikkaan koko itsenäisyyden ajan. Se näkyy 
edelleenkin hämmästyttävän monissa sotilasmerkeissä. 

Seppo Simola

Kuusenhavun tie  
sotilasheraldiikkaan 

Kuusenhavu tuli heraldiikkaan 
hyvin käytännöllistä tietä. Kun 
valkoinen armeija valmis-

tautui valtaamaan punaisten hallussa 
olleen Tampereen pääsiäisen aikaan 
vuonna 1918, tarvittiin sotilaille oma-
taistelijatunnus. 

Kuusenhavu lakkiin  
ja taskuun

Pääosin siviilipuvuissa käydyssä so-
dassa tunnus oli erityisen tarpeellinen. 
Punainen tai valkoinen käsivarsinauha 
toki yleensä kertoi sen, kummalla puo-
lella taistelija soti. Käsivarsinauha oli 
kuitenkin helppo tiukan paikan tullen 
vaihtaa tai ottaa kokonaan pois hihasta.

Valkoisten joukkojen omataiste-
lijatunnukseksi valittiin kuusenhavu. 
Valintaa puolsi ainakin käytännölli-
syys, sillä keväisessä metsässä kuusia 
oli kaikkialla. Tampereelta kuusenhavu 
löysi pian tiensä suomalaiseen sotilas-
heraldiikkaan, ensiksi valkoisen puolen 
asevelimerkkeihin.

Tampereella annettiin ohjeeksi, että 
havunoksa pitää laittaa lakin lisäksi 
myös taskuun. Yhtenä taskuhavun 
käytännönselityksenä oli se, että hen-
kilöön käyvän tarkastuksen yhteydessä 
havu todisti, että omia ollaan, vaikkei 

havua ei lakista olisi löytynytkään. 
Lakki havuhan saattoi helposti pudota 
taistelun tiimellyksessä.

Myös viime sodissamme oli joskus 
tarvetta omataistelijatunnukselle erityi-
sesti valmistauduttaessa pimeässä käy-
tävään lähitaisteluun. Tunnuksena olen 
valokuvissa nähnyt ainakin val kean 
nauhan asepuvun rintataskun päällä. 

Kauluslaattojen 
kulmahavut

Kauluslaatat otettiin Suomessa käyt-
töön puvun m/36 myötä. Aluksi vain 
kenraaleilla oli havunoksat kauluslaa-
tan kulmissa. Kenraalien kauluksien 
etuosassa oli jo puvussa m/18 aselaji-
värisellä pohjalla havunoksaompeleet, 
joiden päälle kiinnitettiin arvomerkit.

Kaikkien upseerien laattojen kul-
miin kuusenhavut tulivat kolme vuotta 
puvun m/36 käyttöön oton jälkeen, 
jolloin tehtiin seuraava kauluslaatta-
uudistus. Talvisodasta alkaen upseerien 
kauluslaatat ovat olleet käytännössä ny-
kyisen mallin mukaisina vain vähäisin 
koko- ja muotomuutoksin. Eniten ovat 
muuttuneet laattojen taustamateriaalit.

Aliupseereille havut laatan kulmiin 
tulivat vasta vuonna 1974, kun kanta-
aliupseereista tuli toimiupseereja. Sen 

jälkeen enää miehistö ja varusmies-
aliupseerit jäivät ilman kulmahavuja. 
Välillä myös reservin aliupseereilla oli 
kulmahavuttomat laatat. Nykyisin jopa 
reservin alikersantin kauluslaattoihin 
kuuluvat kulmahavut. Varusmiehillä ei 
kauluslaatallisia pukuja tosin ole enää 
käytössä kuin harvoissa poikkeus-
tapauksissa.

Erikoisupseerien, sotilasvirka-
miesten ja upseerikokelaiden kaulus-
laatoissa ei kulmahavuja ole, koska 
arvomerkit alkavat laatan etureunasta. 
Kulmahavuja ei ole myöskään sotilas-
papeilla.
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Sotatuomarien kauluslaattojen 
arvo merkki muodostui oikeuden vaaka 
ja miekka -symbolista, jota reunustivat 
havunoksat. Sotatuomareja ei sotilas-
arvojärjestelmässämme enää ole.

Kuusenhavu lakkimerkissä

Jatkosodan jälkeen otettiin käyttöön 
lippalakki m/49, edelleenkin käytössä 
oleva niin sanottu koppalakki. Lakki-
merkin aselajiväristä pohjaa reunus-
taa päältä avoin kuusenhavu seppele. 
Kanta- aliupseerit käyttivät aluksi 
merkin matalampaa versiota, mutta 
muutos toimiupseereiksi toi heidän-
kin lakkeihinsa upseerien lakkimerkin. 
Sama lakkimerkki on käytössä myös 
turkislakissa m/39 sekä juhlapuvun 
m/87 päähineissä. 

Meri- ja Ilmavoimissa otettiin 
nykyisen kaltainen upseerien lakki-
merkki käyttöön jo vuoden 1920 virka-
pukumääräyksellä. 1930-luvun alussa 
matala havuseppele tuli Merivoimien 
kadettien ja erikoismestareiden lakki-
merkkiin. Merivoimien lakkimerkissä 
on havuseppeleen lisäksi ankkuri ja 
Ilmavoimien lakkimerkissä kotka. 

Tiedossani ei ole, mistä kuusenhavu 
Puolustusvoimien lakkimerkin teemak-
si tarkkaan ottaen tuli, mutta periytymi-
nen Tampereen keväästä 1918 tuntuu 
loogiselta johtopäätökseltä. Varhaisim-
pia heraldiikkaan liittyviä päätöksiä ei 
arkistoista tahdo löytyä.

Joukko-osastotunnukset  
ja -liput

Muutamissa joukko-osastotunnuksis-
sakin erottuu kuusenhavu. Selvimmin 
se näkyy Utin jääkärirykmentin tun-
nuksessa. Vuonna 2003 lakkautetun 

Keski-Suomen rykmentin tunnuksen 
kuva-aihe, soidinmetso, on havuseppe-
leen ympäröimä. Vaakunaselityksessä 
ei tarkemmin määritellä, onko kyseessä 
kuusen- vai männynhavu.

Männynhavuksi sen sijaan määri-
tellään vuonna 1992 Keski-Suomen 
rykmenttiin liitetyn Keski-Suomen 
pioneeripataljoonan joukko-osasto-
tunnuksen havu. Huomattavasti havuja 
useammin joukko-osastotunnuksissa 
näkee laakeriseppeleitä.

Rajavartiolaitoksen symbolissa on 
havunoksa karhunpään ja miekan välis-
sä. Rajakoulun kurssimerkin karhunpää 
on puolestaan ympäröity havuseppe-
leellä.

Havunoksatunnusta tapaa myös 
sota väen lipuissa, kuten perinne-
käyttöön siirtyneissä Taistelukoulun 
ja Kanta-aliupseerikoulun lipuissa. 
Lippujen seppele- tai oksakuvioissa 
esiintyy myös voittajaa symboloivaa 
laakeriseppeleitä sekä urheutta kuvaa-
via tammenlehviä. 

Havusymboli esiintyy myös jois-
sakin joukko-osastoristeissä, kuten 
Päällystöopiston sekä Keski-Suomen 
rykmentin ristissä.

Kuusenhavu aliupseerien 
kurssimerkeissä

Kuusenhavutunnus on kuulunut erityi-
sesti kanta-aliupseerien – myöhempien 
toimi- ja opistoupseerien – kurssimerk-
keihin. Perusteena tälle on se, että 
vapaussodan aikaista Vöyrin kurssia 
pidetään itsenäisen Suomen kanta-
aliupseerikoulutuksen alkuna. Kuu-
senhavu löytyy tietysti Vöyrin kurssin 
merkistä, mutta kuusenhavuteema 
toistuu myös Kanta-aliupseerikoulun 
peruskurssin, Päällystöopiston sekä 

opistoupseerien perus- ja jatkokurssin 
merkeissä. Vöyrin perinne jatkui siis 
läpi koko kanta-aliupseerikoulutuksen 
kehityskaaren.

Kanta-aliupseeristo perustettiin 
Puolustusvoimiin uudelleen viime 
vuosi kymmenellä, ja kuusenhavu-
perinne jatkuu myös nykyisen kan-
ta-aliupseeriston kurssimerkeissä. 
Kurssimerkkejä on kolmelle koulu-
tusportaalle. Niiden kaikkien kuva-ai-
heessa toistuvat leijona ja kuusenhavut.

Reservin aliupseerin kurssimerkin 
kautta Vöyrin sotakoulun symboliikka 
kertautuu myös reservialiupseeriperin-
teessä.

Kanta-aliupseeriksi ja myöhemmin 
toimi- ja opistoupseeriksi opiskelevilla 
kauluslaatan arvomerkkikin oli havuai-
heinen, toimiupseerioppilailla kaikkein 
selvimmin, kun arvomerkki sinällään 
oli kuusenhavu.

Havuja myös upseereilla

Upseereilla kuusenhavu on esi-
upseerikurssin merkin reunakoristeena. 
 Upseerin peruskurssin vuosina 1946–
1949 käytössä ollut merkki muistuttaa 
esiupseerikurssin merkkiä. Leijona on 
ympäröity havunoksien lisäksi ruusuk-
keilla.

Monien erikoisupseerikurssien 
merkissä on kuusenhavusymboli. 
Sellainen on ainakin musiikkiupseeri-
kurssin, talouspäällikkökurssin, insi-
nööriupseerikurssin ja sotilaspappien 
kurssimerkeissä sekä sotilaskapelli-
mestarin täydennyskoulutusmerkissä. 
Joskus havukuviot ovat pitkälle tyy-
liteltyjä, mutta harjaantunut ja perin-
teet tunteva silmä ne kyllä havuiksi 
tunnistaa.
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Varusmiesten ja 
veteraanien havut

Varusmiesten kunto- ja suoritusmerk-
kien reunakoristeissa vuorottelevat 
heraldinen ruusuke ja kuusenhavu. 
Viimeksi mainittu ei tosin kovin hel-
posti erotu muista kuin radioviestittäjän 
merkistä ja ampumamerkistä.

Yhteen varusmiesten koulutus-
haaramerkkiinkin havu on päässyt. 
Sissin tunnuksena on havunoksa. Se 
todennäköisesti symboloi sissin perus-
elementtiä metsää eikä Tampereen tais-
telua keväällä 1918.

Havutunnus esiintyy myös joissa-
kin talvi- ja jatkosodan muistoristeis-
sä, kuten Ratsuväkiprikaatin ristissä, 
Pohjois-Vienan ristissä sekä hyvin 
harvinaisessa Prikaati Kuussaaren 
ristissä. Ennen toista maailmansotaa 
otettiin käyttöön Heimosotaristi, jossa 
siinäkin on havuteema.

Kuusenhavu 
suojeluskuntien merkeissä

Suojeluskuntien hihakilven S-symbolin 
päällä oli kolme havunoksaa. Myös 
suojeluskuntien kurssi- ja suoritus-
merkeissä havunoksasymboli esiintyi 
lähes poikkeuksetta jossakin muodossa. 

Suojeluskuntaupseerin kaulukseen 
kuului puvussa m/27 messinkinen käpy 
ja kuusenoksa ilman kauluslaattaa. 
Kauluslaatassa kävyllistä kuusenoksaa 
käytettiin puvussa m/36.

Suojeluskuntalaiset käyttivät me-
tallista kuusenhavutunnusta tai oikeaa 
kuusenhavua lakin vasemmalla sivulla 
juhla- ja paraatipuvun yhteydessä vuo-
desta 1921 alkaen.

Merisuojeluskunnan upseerin 
 kokardi muistutti huomattavassa 
määrin nykyistä Merivoimien lak-
kimerkkiä havunoksareunuksineen. 
Vene päällikön kokardi muistutti 
vuonna 1974 käytöstä poistunutta ali-
upseerien lakkimerkkiä.

Sotilaspoikien kankaisessa käsi-
varsikilvessä oli leijonatunnuksen 
alapuolella kuusenhavutunnus. Samaa 
merkkiä käytetään yhä sotilaspoikien 
perinnetyössä.

Kuusenhavu hakaristin 
korvaajana

Suomessakin monissa yhteyksissä vuo-
sisatojen ajan esiintynyt koristeaihe 
hakaristi kärsi siitä, että sen omaksui 
tunnuksekseen Saksan kansallissosia-
listinen työväenpuolue maailmansotien 
välisessä Saksassa. Suomen Valkoisen 
Ruusun suurristin ketjun hakaristi-
kuvion poistamiselle tuli niin kova 
poliittinen paine 1960-luvun alussa, 
että perinteinen hakaristiaihe korvattiin 
vuonna 1963 kuusenhavusymbolilla. 
Sen vaihtoehtona oli tarjolla hannun-
vaakunaornamentti.

Hakaristiversion ehti kuitenkin 
saada muiden muassa neuvostoliitto-
lainen marsalkka Kliment Vorošilov. 

Hakaristiversion sai myös Ranskan 
presidentti Charles de Gaulle. Hänen 
suhtautumisestaan ketjun hakaristisym-
boliin on ristiriitaista tietoa, mutta pre-
sidentti Urho Kekkosen vuoden 1962 
valtiovierailu Ranskaan ja Suomen 
Valkoisen Ruusun suurristin antaminen 
tuolloin de Gaullelle saattoi olla yksi 
syy miettiä uusi koristeaihe ketjuun.

Myös eräisiin toteutumatta jäänei-
siin kunniamerkkeihin on kaavailtu 
havunoksa-aihetta koristeeksi. Axel 
Gallen-Kallela suunnitteli vuonna 
1928 Kalevan Miekan ritarikunnalle 
kunniamerkkejä, ja niissä yhtenä koris-
teaiheena olisi ollut kuusenhavu. 

Uuden ritarikunnan perustaminen 
kaatui poliittiseen kärhämöintiin, eikä 
se toteutunut myöskään 1970-luvulla, 
jolloin suunnitelma herätettiin hen-
kiin Kalevan Miekkaritarikunnan ni-
mellä. Kunniamerkkejä olisi annettu 
1970- luvulla erityisesti maanpuolustus-
ansioista, koska tuolloin ei Vapauden-
ristin ritarikunnan merkkejä annettu.

Havutunnus vapaussodan 
perinnetyössä

Koska havunoksatunnus otettiin val-
koisella puolella käyttöön vapaussodan 
aikana, on luonnollista, että se siirtyi 
myös vapaussodan perinnetyöhön. 
Nykyisin havunoksasymbolia näkee 
useimmin Sinisessä ristissä, joka otet-
tiin käyttöön aluksi miekallisena itse-
näisyytemme 50-vuotisjuhlavuonna 
1967.
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Miekallisena ristin saattoivat aluksi 
saada aktivistit, jääkärit, vapaussotaan 
osallistuneet, heimosoturit, suojelus-
kuntalaiset ja lotat sekä ennen vuotta 
1945 sotilaskotityössä mukana olleet. 
Nykyään annettava Sininen risti on va-
rustettu havunoksatunnuksella. 

Havuaihe esiintyy monessa sellai-
sessakin merkissä, tunnuksessa tai li-
pussa, jota tässä artikkelissa ei mainita.

Kuusenhavu  
kuoleman symbolina

Kuusenhavu on symboloinut myös 
kuolemaa. Suomen sankarivainajat 
on pyritty mahdollisuuksien mukaan 
saattamaan kotipitäjän multiin. Kaatu-

neita kuljettavat rautatievaunut oli sota-
aikana tapana merkitä kuusenhavuilla. 

Menneinä vuosikymmeninä siviili-
vainajankin viimeinen matka siunaus-
kappelilta hautaan – tai ainakin matkan 
viimeiset metrit – oli tapana havuttaa. 
Erään selityksen mukaan suomen 
kielen kielikuva olla hakoteillä saattaa 
juontua juuri tavasta merkitä hautaan 
johtava tie.

Kapteeni res Seppo Simola (simola.
sotilasperinne(at)hotmail.fi) on soti-
lasperinteen harrastajatutkija, joka 
kirjoittaa aktiivisesti lähinnä historia-
aiheista sotilasalan lehtiin. 
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Teksti: Kai Varsio

Kai Varsio

Itsenäisen Suomen puolustusvoimia 
koskevia juhlapostimerkkejä on ai-
emmin julkaistu kolmena puolustus-

voimain lippujuhlapäivänä.
Artikkelissa tarkastellaan sitä, mitä 

postimerkkien kuva-aiheet Puolustus-
voimista kertovat.

 Juhlapostimerkkisarja 
vuodelta 1968

Ensimmäinen itsenäisen Suomen puo-
lustuslaitosta esittelevä postimerkkijul-
kaisu oli Posti- ja lennätinhallituksen   
4. kesäkuuta1968 julkaisema Puolustus-
laitos 50 vuotta juhlapostimerkkisarja. 
Kutakin sarjan postimerkkiä painettiin 
10 miljoonaa kappaletta. Kullakin sarjan 
merkillä oli oma teemansa: jääkäriliike, 
sankarivainajat ja yleinen asevelvolli-
suus. Merkkisarjan suunnitteli taiteilija 
Pentti Rahikainen, joka on suunnitellut 
ja kuvittanut kymmeniä postimerkkejä. 

Sarjan 0,20 markan arvoinen merkki 
kuvaa Vaasassa sijaitsevaa jääkäripat-
sasta, jonka aiheena on jääkäri kenttä-
varustuksessa. Lisäksi postimerkissä on 
kuva Jääkäriliiton jäsenmerkistä, jääkä-
rirististä, joka on Jääkäripataljoona 27:n 
tunnus.

Jääkäripatsaan suunnitteli ja veisti 
kuvanveistäjä ja entinen jääkärikapteeni 
Lauri Leppänen. Varat patsaaseen han-

kittiin kansalaiskeräyksellä. Jääkäripat-
sas paljastettiin 25. helmikuuta 1958 
jääkärien kotiinpaluun 40-vuotismuis-
topäivänä. 

Leppänen toteutti useita muitakin 
jääkäriliikkeen muistomerkkejä ja san-
karipatsaita. Hän on veistänyt muun 
muassa Eino Leinon patsaan Esplanadin 
puistossa Helsingissä. 

Seuraava, 0,25 markan, merkki 
kuvaa Helsingin Hietaniemen hautaus-
maalla sijaitsevaa Sankariristiä, jonka 
edessä seisoo maavoimien sotilas kun-
niavartiossa kivääri olalla. Lisäksi mer-
kissä on Vapaudenmitali 1918 1.lk (VM 
1). 

Sankariristin suunnitteli kuvanveis-
täjä Wäinö Aaltonen. Sankariristi ko-
rokkeineen, samoin kuin alueella olevat 
Suomen marsalkka Mannerheimin hau-
tamuistomerkki ja Kadonneiden muuri, 
paljastettiin 27. toukokuuta 1954. Axel 
Gallen-Kallela suunnitteli vapaudenristit 
ja vapaudenmitalit ylipäällikkö Manner-
heimin käskystä vuonna 1918.

Kolmannessa, 0,40 markan, merkis-
sä esitellään Maavoimien silloista asepu-
kua. Sotilaan aseena on rynnäkkökivääri. 
Lisäksi kuvassa on Puolustusvoimien 
tunnuskuva, tornileijona. Gustaf Herman 
von Numersin suunnittelema tunnus oli 
vahvistettu käyttöön vuonna 1963.

Puolustusvoimat 75 vuotta

Posti- ja telehallitus julkaisi 4. kesäkuu-
ta 1993 juhlapostimerkkisarjan Puolus-
tusvoimat 75 vuotta. Kuva-aiheina oli 
kaksi kokonaisuutta: koko isänmaan 
kattava asevelvollisuus- ja puolus-
tusjärjestelmä sekä Puolustusvoimien 
osallistuminen YK:n rauhanturvatoi-
mintaan. Merkkien painosmäärä oli  
3 miljoonaa kappaletta, ja ne on piirtänyt 
taiteilija Paavo Huovinen.

Sarjan ensimmäisessä,  2,30 mar kan, 
merkissä on taisteluasuisen jääkärin si-
luetti, joka rajaa suomalaisen järvimai-
seman. Toisen, 3,40 markan, merkin 
etualalla on panssaroitu miehistönkul-
jetusajoneuvo eli tutummin Pasi, joita 
on käytetty myös rauhanturvaamistehtä-

Posti kunnioitti Puolustusvoimien 100-vuotisjuhlaa 
julkaisemalla postimerkkivihkon. Sen kuudessa 

postimerkissä esitellään eri puolustushaarojen historiaa 
ja nykypäivää. Onkin aiheellista palauttaa mieleen, 
miten Posti on aikaisempina vuosina juhlistanut 

Puolustusvoimien merkkipäiviä. 

Puolustusvoimat
suomalaisissa postimerkeissä
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vissä. Taustalla näkyy Etelä-Libanonissa 
sijaitseva UNIFILin valvonta-asema. 

Suomi on osallistunut UNIFIL-
operaatioon neljällä vuosikymmenellä: 
1982–2001, 2006–2007 ja vuodesta 
2012 lähtien. Vuodesta 2015 alkaen viro-
laiset rauhanturvaajat ovat muodostaneet 
yhden joukkueen irlantilais-suomalaisen 
pataljoonan suomalaisessa jääkärikomp-
paniassa. Suomalaisten toiminnan pai-
nopiste UNIFILissa siirtyy kokonaan 
FCR-pataljoonaan (operaation komen-
tajan reserviin) vuoden 2019 alussa.

Kaikkiaan rauhanturvaamiseen on 
osallistunut vuodesta 1958 alkaen yli 
38 000 suomalaista, jotkut useaankin 
kertaan.

Historiaa ja nykypäivää

Posti-Telen Posti Group Oyj julkaisi  
4. kesäkuuta 2018 kuuden merkin juh-
lapostimerkkiarkin Puolustusvoimat  
100 vuotta. Arkkeja painettiin 100 000 
kap paletta.  Ensimmäistä kertaa julkai-
sun kohteena olivat Puolustusvoimien 
kolme puolustushaaraa eli Maavoimat, 
Merivoimat ja Ilmavoimat. Kukin puo-
lustushaara sai kahdessa merkissä tuoda 
esiin omaa kehitystään sadan vuoden 
aikana. 

Arkin suunnitelleen ja sen toteutuk-
sesta vastanneen Timo Berryn mukaan 
merkeissä haluttiin esitellä puolustus-
haarojen historiaa ja nykypäivää. Posti-

merkeissä ei saa olla asiavirheitä, ja 
valituista kuvista oli oltava käytettävis-
sä alkuperäinen kuva. Tärkeää oli tuoda 
esille sitä, miten puolustushaarojen lait-
teet ja varustus sekä itse puolustaja ovat 
vuosikymmenten saatossa kehittyneet.

Puolustushaaroissa postimerkin 
suunnittelutehtävä otettiin vuodenvaih-
teessa 2017–2018 hyvin vastaan, vaikka 
asia tuli kaikille isona yllätyksenä kesken 
esikunta- ja koulutuskiireiden, harjoi-
tusten ja Puolustusvoimien 100-vuotis-
juhlavuoden tapahtumien suunnittelun. 

Puolustusvoimat sai neuvoteltua jul-
kaisupäiväksi perinteisen 4. kesäkuuta, 
mikä vaati osapuolten kitkatonta yhteis-
toimintaa päämäärän saavuttamiseksi. 
Monitahoisessa valmistelutyössä ja 
keskinäisessä auttamisessa venyivät ja 
onnistuivat Berry Creative, puolustus-
haaraesikunnat, Posti, Postin taidetoimi-
kunta, painotalo Hollannissa, Sotamuseo 
ja Pääesikunnan viestintäosasto. Kiitok-
set ansaitsee myös Postin postimerkkien 
suunnitteluyksikkö, jonka aloite satavuo-
tisjuhlapostimerkkiarkki oli. 

Sain itsekin pikakutsun osallistua 
työhön. Kutsu oli iloinen yllätys ja ai-
nutlaatuinen mahdollisuus. 

Timo Berryn kanssa valitsimme 
kuvia yhteistyössä puolustushaaraesi-
kuntien yhteyshenkilöiden kanssa. Puo-
lustushaarojen omien kuvaehdotusten 
lisäksi tutkimme Sotamuseon kuva- 
aarteita arkiston johtajan, tutkija Johanna 
Palokankaan opastuksella. 

Työ oli haasteellista, sillä samaan 
aikaan arkiston kuvamateriaalia pakattiin 
laatikoihin Sotamuseon muuttoa varten. 
Tästä johtuen emme saaneet kaikkia 
kuva kansioita käyttöömme. Lopputulos 
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 Sadan vuoden aikana julkaistuja muita Suomen alueen puolustamiseen monin 
tavoin liittyviä postimerkkejä, rajattuna aikaan ennen tai jälkeen itsenäisty-
misemme, on yli kuusikymmentä kappaletta:

Punainen Risti 1934, sotapäällikkösarja:
– Sotamarsalkka Horn 1585–1615
– Ratsuväen kenraali Stålhandske 1594–1644
– Kreivi de la Gardie 1583–1652
Kalevala 100 vuotta 1935, ”Kullervon sotaanlähtö”
Sotamarsalkka C.G.E. Mannerheim 70 vuotta 4.6.1937
Punainen Risti 1937, sotalaivasarja:
– Uusimaa-luokan takiloitu parkki Thornborg 1772
– Turunmaa-luokan saaristofregatti Lodbrok 1771
– Hämeenmaa-luokan saaristofregatti  Styrbjörn 1790
Vapaussodan päättäjäisparaatin 20-vuotispäivä 16.5.1938, sotamies
Punainen risti 1940, suomalaisia sotureita:
– Jalkajousisotilas 1300-luvulla
– Hakkapeliitta ratsumies 1618–1648
– Karoliini, ruotuväen sotilas noin 1700
Asevelimerkki 1941, Suomen Aseveljien Liiton jäsenmerkki
Viipurin jälleenvaltaus, kolmen merkin sarja 30.8.1941
Itä-Karjalan sotilashallintoalueen postimerkit, 21 kpl, 1941–1942
Sotamarsalkka C.G.E. Mannerheim kuuden merkin sarja 31.12.1941
Kenttäpostimerkkejä vuosina 1941, 1943 ja 1944
”Kansanavuksi” jälleenrakennustyöhön 1.2.1942 
Pariisin rauhansopimus 1947
Punainen Risti, Suomen marsalkka C. G. E. Mannerheimista kolmen merkin 

sarja 1952
Punainen Risti 1955, J. L. Runebergin runojen sotilaat:
– ”Döbeln Juuttaalla”, von Döbeln 1758–1820
– ”Heinäkuun viides päivä”, Duncker 1774–1809
– ”Sotilaspoika”
Porkkalan palauttaminen 1956
Puolustusvoimien sotaharjoitukset: kenttäpostimerkit 1963, 1983
Suomen marsalkka C. G. E. Mannerheimin syntymästä 100 vuotta 1967
Suomen joutsen 1972
Sairaala sotavammaisille 1976
Upseerikoulutus 200 vuotta 1979
Sotainvalidien Veljesliitto 50 vuotta 1990
Talvisodan päättymisestä 50 vuotta 1990
Sotahevonen 1994
Tuntematon sotilas 1996
Purjelaivoja 1997, Suomen Joutsen
Sven Tuuva 2004
Sotiemme veteraanit 2005

kuitenkin oli se, mitä puolustushaarat 
toivoivat ja mitä graafinen suunnittelija 
Timo Berry halusi.

Ilmavoimien vasemmanpuoleises-
sa merkissä on kuvattuna ruotsalaisen 
kreivi von Rosenin Suomeen lahjoittama 
ensimmäinen lentokone, Thulin Typ D 
-tiedustelukone. Koneen siipiin maala-
tusta onnenmerkistä, hakarististä, tuli 
sittemmin Ilmavoimien tunnus. 

Hakaristin käytöstä lentokoneissa 
luovuttiin huhtikuussa 1945, koska se 
yhdistettiin toisen maailmansodan natsi-
Saksan tunnukseen. Tilalle otettiin sini-
valkoinen kokarditunnus. Hakaristi on 
säilynyt kuitenkin useissa Ilmavoimien 
heraldisissa tunnuksissa. Toisena kuvana 
merkkiparissa on Ilmavoimien tämän 
päivän tärkeimmän konetyypin F/A-18 
Hornet-torjuntahävittäjän kaksipaikkai-
nen versio.

Maavoimien historiakuva esittää 
1920-luvun sotamiehen aseotekoulu-
tusta, jossa merkillepantavaa on lähi-
taistelussa tärkeä pistin. Tämän päivän 
kuvassa esitellään taistelija nykyajan 
varusteissaan. Kehitys on ollut valtava. 
Maavoimat halusi merkkeihinsä jääkä-
rien kuvat, koska Maavoimien tärkein 
resurssi on hyvin ja modernisti varustettu 
sotilas. Maavoimien taistelukyky perus-
tuu laadukkaaseen valmius- ja koulutus-
organisaatioon.

Merivoimien historiakuva pohjau-
tuu 1920-luvun ensimmäisen laivas-
tolain turvin Suomessa rakennettuihin 
sotalaivoihin. Vetehis-luokan kolmesta 
sukellusveneestä kuvassa on Vesihiisi. 
Taustalla on panssarilaiva Väinämöinen, 
toinen kahdesta panssarilaivastamme. 
Tämän päivän kuva esittää viimeisintä 

Suomessa valmistettua huippunyky-
aikaista ohjusveneluokkaa, Hamina-
luokan ohjusvene Hankoa. Hiljattain 
kerrottu uutinen on se, että 2020-luvul-
la kuvassa näkyvä ruotsalainen Saabin 
meri torjuntaohjuskalusto RBS-15SF 
korvataan elinkaarensa päättyessä 
maailman parhaimpiin kuuluvalla isra-
elilaisella Gabriel 5 -pintatorjuntaohjus-
järjestelmällä.

Juhlasarjan postimerkit ovat nimel-
lisarvoltaan kotimaan postiliikenteeseen 
tarkoitettuja ikimerkkejä. Arkin kansi-
kuvalla haluttiin tuoda yhteys koko 
kansan Puolustusvoimiin.

Kai Varsio on kommodori evp, sota-
tieteiden tohtori ja Upseerifilatelistien 
puheenjohtaja.
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?  
Päiväraha ja sota-ajan palkka

Talvisotaa edeltäneiden ylimääräisten 
harjoitusten eli YH:n aikana tehtiin 
päätös antaa sotapalvelukseen kutsu-
tulle asevelvolliselle vapaa muonitus, 
vaatetus, varustus ja majoitus. Sotilai-
den elinkeinon muodostivat kuitenkin 
päivärahat ja palkat. Talvisodassa so-
tilaille maksettu päiväraha oli saman-
suuruinen niin kenttäarmeijassa kuin 
kotijoukoissakin. Jatkosodassa rinta-
masotilaan päiväraha kuitenkin poik-
kesi kotijoukkojen vastaavasta. 

Valtion, kunnan tai seurakuntien 
palveluksessa olleet saivat päivä rahan 
lisäksi virkansa mukaisen mutta sotilas-
arvoon ja perheenjäsenten lukumäärään 
sidotun kuukausipalkan. Vastaavasti 
yksityisen palveluksessa olleet soti-
laat saivat valtion varoista avustusta 
perheidensä elättämiseen. Rahat mak-
settiin kahden viikon välien, jokaisen 
kuukauden alussa ja puolivälissä.

Vuoden 1939 lopussa annettiin 
asetus, jolla määritettiin alipäällystölle 
ja päällystölle päivärahan lisäksi myös 
huoltotarpeen mukainen kuukausipalk-
ka. Huoltotarpeella tarkoitettiin sotilas-
arvon ja perheenjäsenten lukumäärän 
mukaan määräytyvää yhteissummaa. 
Miehistö oli aluksi pelkän päivä rahan 
varassa, mutta helmikuussa 1940 an-
netulla asetuksella myös he saivat 
kuukausipalkan. Asevelvollisen työ-
kyvyttömät vanhemmat ja sisaret huo-

mioitiin ylimääräisellä huoltorahalla, 
joka määräytyi todellisen huoltotarve-
periaatteen mukaisesti.

Jatkosodassa perheelliset valtion, 
kunnan tai seurakunnan palvelukses-
sa olleet saivat nostaa koko palkkansa, 
mutta perheettömät saivat vain kolme 
neljäsosaa palkastaan. Muille määrät-
tiin kesällä 1941 kuukausipalkka, jota 
korotettiin sotilasarvon, perheenjäsen-
ten lukumäärän ja alueellisten luokitus-
erojen perusteella.

Alla olevasta taulukosta puuttuvat 
talvisotaa edeltäneen ajan aktiivipal-
veluksessa olleiden sotilaiden palkat, 
jotka olivat tuntuvasti korkeammat 
kuin sota-ajan kuukausipalkat. Esi-
merkiksi everstin palkka oli ennen 
talvisotaa 5 750 mark kaa. 

Talvisodan lopun kiinteä peruskuu-
kausipalkka maksettiin reserviläiselle 
tai nostomiehelle, jolla oli korkeintaan 
yksi perheenjäsen. Toisesta perheen-
jäsenestä sai 150 markkaa ja kustakin 
seuraavasta 100 markkaa lisäpalkkaa 
kiinteän peruspalkan päälle. Esimer-
kiksi sotamies, jolla oli vaimo ja kaksi 
lasta, sai palkkaa 750 markkaa kuukau-
dessa. 

Jatkosodassa kiinteä peruskuukausi-
palkka maksettiin reserviläiselle tai 
nostomiehelle, jolla oli korkeintaan 
yksi perheenjäsen. Toisesta perheen-
jäsenestä sai 200 markkaa ja kustakin 
seuraavasta 150 markkaa lisäpalk-
kaa kiinteän peruspalkan päälle. Esi-
merkiksi sotamies, jolla oli vaimo ja 
kaksi lasta, sai kesäkuusta 1941 alkaen 
palkkaa 950 markkaa kuukaudessa. 
Palkanlisään vaikuttivat sotilasarvon 
ja perheen koon lisäksi paikkakunta-
kohtaiset arvoluokitukset.

Marko Palokangas

 
Sotilas-

arvo 
Talvisota Jatkosota 

Päiväraha 
29.12.1939 

saakka (mk) 
 

Päiväraha 
30.12.1939 alkaen 

 

Sota-ajan 
peruskuukausipalkka 
11/1939–29.12.1939 

 

Sota-ajan 
peruskuukausipalkka 

9.2.1940 alkaen 
 

Rintamapäiväraha  
1.8.1943 saakka 

 

Sota-ajan 
peruskuukausipalkka 

6/1941 alkaen 
 

Rintamapäivä-
raha 1.8.1943 

alkaen 
 

Sotamies 5,00 10,00 - 500,00 12,00 600,00 16,00 
Alikersantti 10,00 15,00 Määräytyi sotilasarvon 

ja perheenjäsenten 
lukumäärän mukaan 

500,00 18,00 600,00 18,00 
Vääpeli  15,00 25,00 750,00 30,00 800,00 30,00 
Luutnantti  20,00 35,00 1 000,00 40,00 1 000,00 40,00 
Majuri  30,00 50,00 1 400,00 55,00 1 400,00 50,00 
Eversti 50,00 75,00 1 800,00 85,00 1 800,00 65,00 
Kenraali - 100,00 2 500,00 110,00 2 500,00 75,00 
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Puolustusvoimat 100 vuotta  
– Kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa

Maailma muuttuu – miten 
tavoittaa zetat?

Lapsenlapset ovat meikäläiselle elämän 
jälkiruoka. Minkälaiseen maailmaan 
2000-luvun lapset ovat syntyneet? 
Väittäisin, että zetat ovat syntyneet 
aivan erilaiseen maailmaan, joka on 
globaalimpi, teknisempi, ympäristö-
tietoisempi ja turvattomampi. 

Millaisia nämä zetat oikein ovat? 
Ovatko he fiksumpia kuin edelliset 
sukupolvet? Zetat käyttävät tottu-
neesti tietotekniikkaa, ja heidän sana-
varastoonsa kuuluvat tubetus, insta, 
snapchat, älypuhelin, sms ja niin edel-
leen. 

Asiantuntijoiden mukaan zeta tekee 
paljon asioita yksin, vaikka some on 
täynnä kavereita. Zetan addiktio on 
FoMO – Fear of Missing Out. Zeta 
haluaa olla jatkuvasti tietoinen siitä, 
mitä muut tekevät ja missä, ettei hän 
vain jää nyt jostain paitsi. Tutkijoiden 
mukaan on huolestuttavaa nähdä, että 
zetojen suurin pelko on yksinäisyys. 
Jatkuva yhteydenpito laajaan kaveri-
porukkaan ei ilmeisesti korvaa oikeaa 
konkreettista ystävyyttä. 

Ihmisen perustarpeet eivät ilmei-
sesti muutu samaa vauhtia teknologian 
tarjoamien mahdollisuuksien kanssa. 
Asialla on yhteiskunnallista merkitys-
tä, ja merkittävää se on myös yleisen 
asevelvollisuuden näkökulmasta. Pien-
ryhmätoiminta ja ryhmäkiinteys sekä 
sen ylläpito nousee arvoon arvaamat-
tomaan. 

Zetan pelkoja ovat myös ilmaston-
muutos, työttömyys, netin tietoturva 
ja liiallinen ajankäyttö netissä. Tutki-
joiden mukaan perinteinen urapolku-
kaan ei välttämättä kiinnosta. Käsillä 
tehtävät asiat ja tietty konkreettisuus 
some-maailman vastapainona on mie-
lenkiintoinen piirre zetoissa. 

Ekologisuus ja kierrättäminen ovat 
zetalle itsestäänselvyyksiä, eikä zetan 
tarvitse konmarittaa. Kuluttamisen 
arvot poikkeavat totutusta. Kiinnos-
taako esimerkiksi oma auto, vai voiko 

sen hankkia kimpassa ystävien kanssa? 
Ajokortin aikoo hankkia yhä harvempi. 

Zetan tärkeimmät mediat ovat some 
ja videot. Zeta elää hetkessä ja kaipaa 
omaa hyvän olon kuplaa. Zetan voi 
tavoittaa koukuttavilla kokemuksilla, 
sisällöillä ja visuaalisuudella. Toivo-
taan, että Puolustusvoimien koulutus 
2020 -uudistus koukuttaa zetat.

Turvallisuuspolitiikan 
tietopankin sisältö 

päivitetään

Kadettikunnan verkkosivuille ja tie-
topankkeihin tehtiin viime vuonna yli   
13 miljoonaa tietohakua. 

Turvallisuuspolitiikan tietopankki 
sisältää ajankohtaista tietoa maamme 
lähialueiden turvallisuus- ja puolustus-
politiikasta sekä kokonaisturvallisuu-
desta ja etenkin maanpuolustuksesta. 
Tietopankin sisältö päivitetään, koska 
useiden maiden asevoimissa on tapah-
tunut lyhyessä ajassa lukuisia muutok-
sia. 

Tietopankin sisällön päivittämis-
työhön osallistuvat everstit Pekka 
Visuri, Anders Gardberg, Juha  Wiher - 
saari, Timo Pöysti, Ari Rautala, 
Tatu Juurtti, Kari-Pekka Rannikko 
ja eversti luutnantti Mika Kerttunen. 
Päivittämisprojekti valmistuu vuoden 
loppuun mennessä.

Kadettikunta 100 vuotta 
-juhlakirjahanke

Kadettikunnan 100-vuotisjuhlakirjan 
valmistaminen on edennyt hyvin, ja 
eversti, sotatieteiden tohtori Markku 
Iskanius on saanut historiaosuuden val-
miiksi. Syksyn aikana käynnistetään 
teema-artikkeleiden laatiminen usean 
kirjoittajan voimin. Juhlakirja tulee 
sisältämään järjestöhistorian lisäksi 
ajankohtaisia teema-artikkeleita alkaen 
arvoista ja perinteistä aina sotataidon 
uusiin ilmiöihin. 

Tule päivittämään tietosi 
Rajavartiolaitoksesta 

Kadettikunnan syyskokous järjestetään 
lauantaina 27. lokakuuta 2018 Maan-
puolustuskurssien maneesissa Helsin-
gin Kruununhaassa. 

Kokouspäivä aloitetaan esitelmäl-
lä kello 10, jolloin Rajavartiolaitoksen 
henkilöstöpäällikkö, prikaatikenraali 
Matti Sarasmaa kertoo Rajavartio-
laitoksen toiminnasta. Esitelmän ja 
Sotavahinkosäätiön maanpuolustus-
palkintojen luovutuksen jälkeen kello 
12 alkaa syyskokous, jossa päätetään 
yhteisistä asioista ja Kadettikunnan 
toiminnasta vuonna 2019. 

Ensi vuosi on Rajavartiolaitoksen ja 
itsenäisen Suomen kadettikoulutuksen 
100-vuotisjuhlavuosi.

Constantem decorat honor –  
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi, kadetti 6584
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter (at)kadettikunta 
facebook.com/kadettikunta
instagram.com/kadettikunta1921
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Kadettikunta ry:n syyskokous
Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Helsingissä Maanpuolustuskurssien Maneesissa 
(Maneesikatu 6, Helsinki)  lauantaina 27. lokakuuta 2018 kello 12.00 alkaen.  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat ja jäsenten Kadettikunnan hallituk-
selle 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–   Ajankohtaista Rajavartiolaitoksesta
  Prikaatikenraali Matti Sarasmaa

  Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkintojen luovuttaminen
  puheenjohtaja, vakuutusneuvos Harri Kainulainen

  Muut huomionosoitukset
  puheenjohtaja, prikaatikenraali Kim Mattsson

11.15–12.00  Kahvitarjoilu

12.00–   Sääntömääräinen syyskokous

Kokouksen jälkeen kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille tai heidän edustajilleen jär-
jestetään lounas- ja neuvottelutilaisuus, joka päättyy kello 16:een mennessä.

Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 18. lokakuuta 
2018 ensisijaisesti Kadettikunnan verkkosivulla www.kadettikunta.fi olevalla ilmoittautumis-
lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen kadettikunta(at)kadettikunta.fi tai puhelimitse 
09 490 759.

Tervetuloa joukolla päättämään yhteisistä Kadettikunnan asioista!

Kadettikunnan hallitus 

Kadettikunnan vyö tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
Kadettikunnan tunnuksella 
varustetun krokotiilikuvioisen 

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

Hinta on 35 euroa + postituskulut. 
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 
09 490 759.
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XX Kaaderigolf Tuusulassa 31.7.–1.8.2018

Kahdeskymmenes Kaaderigolf 
järjestettiin Tuusulan Golf-
klubin kentällä 31.7.–1.8.2018. 

Juhlakilpailun johtajana oli perinteiseen 
tapaan majuri, liikuntaneuvos Risto 
Luukkanen. Osallistujia oli kaikkiaan 
49, joukossa neljä ladya ja kahdeksan 
kutsuvierasta. Kadettikunta sponsoroi 
juhlakisaa muun muassa pelaajien osal-
listumismaksuissa.

Kisa sujui erinomaisen hyvin ja tu-
lostaso muodostui varsin korkeaksi. Sää 
oli erinomainen, joskin lähes 30 asteen 
helle aiheutti pelaajille omat haasteensa. 
Kisan paras pelaaja oli everstiluutnantti 
Markku Simovaara 51. kadettikurssilta. 
Kursseista paras oli 55. Kadettikurssi ja 
kadettipiireistä paras Helsingin kadet-
tipiiri. Sykähdyttävän puheen kilpailun 
päätteeksi piti kisojen vanhin osanottaja, 
ikikaaderi Mauno Maunula. Hän kiitti 
97-vuotiaalla kokemuksellaan Tuusulan 
Golfklubia hyvin sujuneesta kisasta ja 
erityisesti Rippeä jo kaksi vuosikym-
mentä jatkuneesta työstä kadettiupsee-
rien golfharrastuksen ja kaaderihengen 
ylläpitämisessä. 

Veljesillalliselle Tuusulan Upseeri-
kerholla osallistui kolmisenkymmen-
tä daamia ja kadettiveljeä. Tunnelma 
Krapihovin maukkaine aterioineen oli 
perinteisen mukava ja nautittava. Pu-
heensorinasta päätellen veljillä riitti pe-
rinteiseen tapaan toisilleen asiaa, ja ilta 
päättyi turhankin nopeasti. Vaikuttikohan 
helteinen sää siihen, että perinteistä illan 
päättävää Kerhon pihan maailmanparan-
nusrupeamaa ei tällä kertaa juuri ollut…

Kuten todettu, tämän kertainen 
Kaaderigolf oli juhlakilpailu. Se on sel-
västi saavuttanut suurta suosiota kadetti-
upseerien keskuudessa. Sitä todistaa, että 
monet osallistujista ovat olleet mukana jo 
useita vuosia, jotkut jopa lähes kaikissa 
kisoissa. Kymmenkunta vuotta sitten ei 
vielä tarvittu super- tai yliveteraanien 
sarjaa; tällä kertaa esimerkiksi yleinen 
ja seniorisarja oli jopa jouduttu yhdis-
tämään osanottajien vähyyden vuoksi. 
Ongelmana onkin jo useina vuosina 
ollut se, että aktiivipalveluksessa ole-
vien  upseerien ja kadettien osallistumi-
nen kisaan on jäänyt kovin vähäiseksi. 

Mitä asialle voitaisiin tehdä? Koska 
aktiivipalveluksessa olevien on vaikeata 
osallistua kaksipäiväiseen kisaan, pitäi-
si ehkä miettiä kisan järjestämistä yksi-

päiväisenä. Tällöin tosin niin tärkeän ja 
perinteikkään veljesillallisen järjestämi-
nen voi osoittautua vaikeaksi. 

Upseeriliitto on kahtena viime 
vuonna järjestänyt mestaruuskisansa 
Vierumäellä. Tänä vuonna kisa oli kaksi 
päivää Kaaderigolfin jälkeen. Osanottajia 
oli suunnilleen saman verran kuin Kaa-
derigolfissakin, mutta silmiinpistävänä 
erona oli aktiivipalveluksessa olevien 
runsaampi määrä. Toki Vierumäellä oli 
mukana myös toistakymmentä Kaaderi-
golfiin osallistunutta. Voisiko kisoja 
kenties jatkossa yhdistää tai ainakin 
koordinoida ajankohtia siten, etteivät ne 
olisi lähekkäin.

Kaiken kaikkiaan XX Kaaderigolf 
oli jälleen kerran mieleenpainuva tapah-
tuma, jossa saattoi tavata vanhoja tuttuja 
mukavan yhdessäolon, reilun kisailun ja 
veljesillallisen merkeissä. 

Ristolle, joka pyyteettömästi ja vä-
symättä on jaksanut järjestää tämän pe-
rinteisen tapahtuman, kerrassaan suuret 
kiitokset! 

Jarmo Peltola
Kadetti  5552

XX Kaaderigolfin 2018 tulokset.

Kutsuvieraat
1. Timo Kakkola
2. Osmo Happonen
3. Risto Mäki

Naiset
1. Kirsti Heinonen
2. Anu Tammikivi
3. Liisa Simovaara

Yleinen ja seniorisarja
1. Ensio Mäkipelto
2. Jari Mikkonen
3. Kari Pohjala

Yliveteraanit
1. Matti Poutanen
2. Esa Tiainen
3. Jarmo Peltola

Superveteraanit
1. Markku Simovaara
2. Tauno Kaakinen
3. Rauno Vihriälä

Kadettipiirit
1. Helsinki
2. Turku
3. Lahti

Kadettikurssit
1. 55.k
2. 49.k
3. 51.k
4. 65.k

Lähimmäs lippua kilpailujen  
(3 kilpailua) voittajat
Ahti Ilveskoski
Markku Heinonen
Yrjö Viitasaari

XX Kaaderigolfin paras pelaaja 
oli Markku Simovaara PB-tuloksella  
74 pistettä, ja hänelle luovutettiin 
Ripen pytty -kiertopalkinto.

Kilpailun tarkemmat tulokset voi 
lukea Tuusulan Golfklubin verkkosi-
vulta www.tgk.fi (kilpailut).

Ensi vuonna pelataan XXI Kaaderi-
golf 6.–7.8.2019 (ti–ke).

Lentäjäsukupolvet kohtasivat. 
Ilma voimien ikikaaderi Mauri Mau-
nula edusti sotien aikana valmis-
tunutta 26. kurssia ja ilmavoimien 
esikuntapäällikkö Jari Mikkonen 
Hornet-sukupolven 74. kurssia.



Kylkirauta 3/2018 38

toiminta

  

Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Merkkipäiväluettelo 2019

Kylkiraudassa 4/2018 julkaistaan luettelo Kadettikunnan jäsenistä, jotka vuonna 
2019 täyttävät 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 tai 50 vuotta. Niitä, jotka eivät halua 

syntymäpäivätietojaan julkaistavan, pyydetään siitä ilmoittamaan Kadettikunnan 
toimistoon 24.11.2018 mennessä. Sähköposti: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi, 

puhelin 09 490 759 tai postitse: Kadettikunta ry,  
Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki.

Joulukortit

Nyt on aika tilata joulukortit. Mallit ja hinnat ovat sivulla 39 sekä Kadetti kunnan 
verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.

Jäsentuotteet

Jäsentuotteet ovat nähtävissä Kadettikunnan verkkosivuilla www.kadettikunta.fi 
kohdassa jäsenistölle. Tilaukset sähköpostilla.

Jäsenmaksun maksumuistutus

Kiitos kaikille jäsenmaksunsa maksaneille.
Varsainen jäsenmaksu lähetettiin helmikuussa sähköpostilla niille jäsenille, joiden  

sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä. Valitettavasti kyseinen sähköposti saattoi 
mennä vastaanottajan roskapostilaatikkoon, minkä johdosta jouduimme lähettä-

mään maksumuistuksen postitse. 

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 2018 on 
75 euroa sisältäen postikulut. Noudettuna Kadettikunnan toimistosta 
70 euroa.

Tilaukset pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostilla Kadetti-
kunnan toimistonhoitaja Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikun-
ta.fi,  puhelin 09 490 759.
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Kadettikunnan joulukortit

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

vat 2,20 euroa/kappale. 
Korttien oikeaan yläkulmaan on 

painettu Kadettikunnan merkki ja  
takakannessa on teksti Kadettikunta ry. 
Tumman sinisen kortin Lumikoristel-
lut kuuset teksti on ”Rauhallista Joulua 
ja  Onnellista Uutta Vuotta”. Valkoisen 
kortin Kultainen poro teksti on ”Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta”.

Lumikoristellut kuuset on upea 
kortti, jossa kiiltävät kultafolioidut ja 
kohopainetut kuuset ovat saaneet kau-
niit lumikoristeet oksilleen. Kadetti-
kunnan merkki tulee hillityn loistavasti 
esiin. 

Kultainen poro -joulukortti on 
taide paperikortti, jossa kannen vii-
meistelevät kohopainetut ja kiiltäväl-
lä kullalla folioidut yksityiskohdat. 
Kadettikunnan merkki on painettu 
kultafoliolla.

Tilaukset sähköpostilla osoittee-
seen sabina.krogars(at)kadetti kunta.fi 
tai puhelimitse 09 490 759.

Kadettiupseerin isännänviiri isänpäivälahjaksi

Kadettiupseerin isän-
nänviiri on tilattavissa 
Kadet tikunnan toimis-

tosta. 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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26. Kadettikurssi 75 vuotta

Kadettikurssien ”suurimman 
ja kauneimman” päätöstilai-
suudessa 4. kesäkuuta 1943 

presidentin linnassa oli 407 kadettia. 
Vuosikymmenien jälkeen meitä on ri-
vissä viisi: Jaakko Hillo, Niilo Kulve, 
Mauri Maunula, Matti Niemi ja Olli 
Vuorio. 

Vuosien aikana kurssi on järjestä-
nyt 10–70-vuotisjuhlansa Helsingissä 
ja maakunnissa. Tynkäkurssitoimikun-
ta Mauri ja Olli päättivät, että 75-vuo-
tisjuhla vietetään 3. kesäkuuta 2018. 

Kutsukirje lähetettiin neljälle kade-
tille, kolmelle leskelle, kolmelle kum-
mille ja kolmelle juniorille. Juhlaan 
ilmoittautuivat kadetit Jaakko, Mauri 
ja Olli, kummit Juhani Kaskeala, 
Heikki Lyytinen ja Juha Mäkipää sekä 
juniorit Jukka Hillo ja Risto Maunula.

Kokoonnuimme kello 13 Hieta-
niemen kappelille, josta siirryimme 
Kaartin jääkärirykmentin autoissa 
Sankariaukiolle. Sankariristille laski-
vat seppeleen Mauri ja Olli. Sinival-
koisissa nauhoissa oli teksti ”Kunnia 
kaatuneille aseveljillemme. 75-vuotias 
XXVI kadettikurssi”. Olli laski Mars-

kin hautapaadelle seppeleen, jonka 
nauhassa luki ”Suomen Marsalkka, 
Gustav Mannerheimille, kunnioitetulle 
ylipäälliköllemme. 75-vuotias XXVI 
kadettikurssi”. Kadetit ja rumpuryhmä 
juhlistivat seppeleiden laskua.

Mannerheimin hautapaadella ja 
Sankariristillä kunniavartioissa olivat 
Akseli Gallen-Kallelan suunnittele-
missa juhla-asuissa 104. Kadettikurs-
sin neljä kadettia. Kadettiveljet Juhani, 
Heikki ja Juha kunnioittivat seremo-
nioita. Aukiolla oli muutama perhe, 
jotka lastensa kanssa seurasivat sep-
peleiden laskua.

Sankariaukiolta Kaartin jääkäri-
rykmentin autot veivät meidät ruuh-
kaisen Töölön kautta juhlapaikkaan 
Taliin. Aurinkoisen sään suosiessa 
asetuimme ulkona pyöreiden pöytien 
ääreen. Olli toivotti juhlijat tervetul-
leeksi tervetuliaismaljan ”Suomi 100 
WineGallery” kera ja kiitti Perinteiden 
poikaa Juhaa järjestelyistä. Keskuste-
lun jälkeen siirryimme juhlalounaalle 
Talin Kartanoon.

Monipuolinen ja herkullinen 
lounas nautittiin mukavan tarinoinnin 

säestämänä. Mauri piti lounaspuheen 
kerraten kurssin tapahtumia. Puhe on 
julkaistu Kylkiraudan verkkolehdessä. 
Juhani esitti kiitokset muotokauniissa 
puheessaan. Sydäntä lämmitti Heikin 
kommentti: ”Hienon joukon iloinen 
tunnelma jäi lähtemättömästi mieleen.” 
Juhla päättyi kello 16, ja jokainen lähti 
omalle suunnalleen miellyttävien muis-
tojen kera.

Tarinaan on vielä lisättävä kiitokset 
kukkakauppa Lumikellolle. Se on en-
simmäisestä viimeiseen tapahtumaan 
toimittanut kukat määränpäähänsä so-
vitulla tavalla. Lämpimät kiitoksemme 
Kadettikoulun johtajalle, eversti Jukka 
Jokiselle sekä Kaartin soittokunnan 
päällikölle, kappelimestari Pasi-Heikki 
Mikkolalle.

Tekemäni kuvakirjan XXVI kadetti-
kurssi 75 v 4.6.2018 saivat muistok-
si vanhat ja nuoremmat kadetit ynnä 
 Kadettikunta.

Olli Vuorio
Kadetti 2674, Ikikaaderi

Lounaalle menossa, takana vasemmalta Heikki, Olli, Juhani, Mauri, Juha, Jukka, Risto ja edessä Jaakko. 
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Vuosittainen syyskuun tapaa-
minen oli tällä kertaa Turun 
 Upseerikerholla. Tämän 

vuoden joulukuussa tulee 68 vuotta 
siitä, kun kurssimme päättyi Santa-
haminassa. Tänään olivat paikalla 
Eero (3185) ja Kalevi (3204) ja  heidän 
rouvansa sekä Juhani (3171) ja Hannu 
(3193). Esko (3173) ja Antti (3188) 
olivat estyneitä. Vuoden aikana Aimo 
(3163) ja Antti (3176) poistuivat ri-
veistämme.

Tapaaminen sujui hyvässä kaaderi-
hengessä, jutuista ei ollut puutetta.

Päätimme seuraavasta tapaamises-
ta: hän tulee, joka jaksaa.

Hannu Pohjanpalo
Kadetti 3193

33. Kadettikurssi Turussa

Kaaderileijonien joukkueessa suunnistaneet kenraalimajurit Jari Kallio ja Timo Kakkola, Kadettikunnan 
puheenjohtaja, prikaatikenraali Kim Mattsson sekä kannustajana toiminut kenttäpiispa Pekka Särkiö.  
Joukkueessa suunnistivat lisäksi kenraaliluutnantit Timo Kivinen, Petri Hulkko, prikaatikenraali Jari Mik-
konen sekä eversti Petri Mattila. 

Kaaderileijonat Lahti-Hollola Jukolan viestissä
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Ryhdikäs 42. Kadettikurssi 60 vuotta

Jorma Kaarnolan johdolla vuosikym-
men sitten toteutettu kurssikirjamme 
Minne veikään askeleemme luon-

nehtii kurssimme olemusta näin: ”Kurssi 
jää historiaan muun muassa siksi, että sen 
kuluessa järjestettiin ja merkittiin kirjoi-
hin ne perinteet, joita kurssien sisäisessä 
elämässä on sen jälkeen seurattu. ...Se 
tarkoitti vähitellen koostuneiden tapo-
jen perinteitä kunnioittavaa uudelleen 
arvioin tia, valintaa ja osittaista karsimista 
järkeviin uomiin.”

Monellakin tavalla 
saranakurssi

Kurssimme valmistuessa 4. kesäkuuta 
1958 oli jo näkyvissä aikojen kääntymi-
nen valoisampaan suuntaan monien ki-
tuvuosien jälkeen. Kadettikouluun alkoi 
tulla yhä enemmän opiskelijoita. Muu-
tokset käyvät selvästi ilmi Kadettikunnan 
matrikkelista Kadettiupseerit. 

Upseerikoulutuksen käynnistyessä 
uudelleen vuonna 1947 – puolentoista 
vuoden tauon jälkeen – Kadettikoulus-
ta valmistui 56 upseeria, eli heidän lu-
kumääränsä väheni 150:llä verrattuna 
edelliseen kurssiin. Aallonpohjana oli 
ollut 36. Kadettikurssi, jolta valmistui 
vain 13 upseeria. 1950-luvulla valmis-
tumisvahvuus pysyi 60–70 upseerissa, 
kunnes vuosikymmenen vaihtuessa se 

nousi 116:een. Lukumäärä pysyi näissä 
lukemissa vuoteen 1967 saakka, jolloin 
se laskettiin jälleen alle sadan. Upseeri-
pula oli hellittänyt otteensa.

Moni käänne tapahtui oman kurssim-
me aikana. Koulutusjohto oli seurannut 
maan yleistä kehitystä ja huomasi mah-
dollisuuden lisätä kaaderimäärää suun-
niteltua nopeammin. Meitä seurannut 
43. kurssi alkoi jo vuoden 1957 maalis-
kuussa. Niinpä runsaat pari kuukautta 
ennen oman simppuvuotemme päätty-
mistä vuovattavaksemme tuli 35 uutta 
simppua. Herrat Vanhemmat saivat ti-
laisuuden kurmottaa uutta kurssia ja 
unohtaa meidät. Vanhimman kurssin 
valmistumiseen saakka paine taisi siis 
kohdistua nuorukaisiin kaksinkertaisena. 
Olimme sekä koulun sisäisen olemuksen 
että uuteen aikaan kääntyvän ideologian 
saranakurssi.

Saatuamme valmistumisen jälkeen 
varusmiehet silmiemme alle jouduimme 
ottamaan kokemuksiimme nähden ver-
rattomasti ylimitoitetun vastuun, kunnes 
kesävänrikit ja peruskouluttamattomat 
kersantit alkoivat vähitellen väistyä 
syrjään. Kadetti- ja kanta-aliupseeri-
koulutuksen alkaessa tuottaa alan miehiä 
alkoivat sotien jälkeen palvelukseen jää-
neet siirtyä hiljalleen eläkkeelle tai sivii-
lissä avautuviin tehtäviin vaurastuvassa 
maassa.

Vuosikymmenet 
kutistuivat muistellessa

Näin syvällisesti emme oloamme ja olo-
jamme suinkaan pohtineet juhliessamme 
6. kesäkuuta 2018 jo 60-vuotista kaade-
riuttamme. Mielet täytti ilo siitä, että har-
venevasta joukosta koostui huomattava 
yhteismäärä osallistujia. Sydän lämpeni 
nähdessämme mukana peräti neljä parin 
viimevuoden aikana joukostamme pois-
tuneen kadettiveljen rouvaa sekä yhden 
puolisonsa menettäneen kadettiveljen.

Tämä oli todiste yhteishengestä, 
jonka ovat synnyttäneet säännöllisesti 
pidetyt tasavuotisjuhlat, joulupäivälli-
set, häihin ja hautajaisiin osallistuminen 
sekä kurssilaisten pienempien porukoi-
den kokoontumiset – kuten tupakaksio 
Tammisuo–Sommee (Aatolainen–Björ-
kell–Hautaniemi–Hietamäki) –, Konstan 
Möljän kuukausittaiset rokkalounaat sekä 
viimeisimpänä muistomerkin pystyttä-
minen lentoturmassa menehtyneen Esko 
Nurmisen koneen putoamispaikalle. Vii-
meksi mainitusta on kertomus jäljempänä 
tässä lehdessä.

Tapahtumat alkoivat Sankariaulasta. 
Perinteiden isä Veikko Stark ja rouvien 
edustaja Barbara Rutanen laskivat kadet ti  - 
vääpelin johdolla kukat kaatuneiden 
kadettiupseerien muistotaulujen eteen 
Veikon lausein: ”Merkkimarssissamme 
yli 60 vuoden takaa lauloimme: ’Taas, 
kun uusi päivä saapi, luotas riennän jäl-
leen kauas pois. Taas, kun kutsuu syn-
nyinmaani, kaatua sen eestä aina vois...’ 

Tuonen saalis talvi-, jatko- ja Lapin 
sodissa oli 405 kadettiveljeä, runsaat 
kahdeksantoista prosenttia silloisesta 
jäsenistöstä. Kadettiveljemme Reino 
Palmrothin hymnissä sankarivainajien 
muistolle on loppusäe: ’Tuoll alla tähtein 
tuikahtavain, korkeimman silmä valvoo 
ain. Tää uhrimme unhoon jäädä ei saa, 
on teitä siunaava synnyinmaa.’”

Kadettikoulun johtaja, eversti Jukka 
Jokinen, selvitti Maanpuolustuskorkea-
koulun tehtäviä ja upseeriopintojen vai-
heita. Keskustelu virisi niin herrojen kuin 
rouvienkin taholta. Jokisen seurakseen 
tempaamalle ensimmäisen vuosikurssin 
kadetti Kentalalle olisi vertailukysy-
myksiä kuuden vuosikymmenen takaa 
tehty enemmänkin, jos aika sen vain olisi 
sallinut.Porina kuului jo koko pöydän pituudelta, vaikka servietit olivat vielä 

lautasilla.
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Kurssikokous päätti uusista 
kokoontumisista

Kadettivääpeli avasi kurssikokouksen 
kenraali Ignatiuksen salissa lyhyellä 
katsauksella kurssin menneeseen vuosi-
kymmeneen. Sen kuluessa joukostamme 
poistui 23 veljeä, joiden muistoa hiljen-
nyimme hetkeksi kunnioittamaan.

Yhteisiä tilaisuuksia haluttiin jatkaa 
ilahduttavan yksimielisesti, mutta kui-
tenkin ruumiillisen kunnon sanelemin 
rajoituksin. Joka toinen vuosi kokoon-
numme 60-vuotisjuhlan tapaan juh-
lavammin ja tapahtumat yhdistetään 
perinteiseen joululounaaseen. Punssilla 
terästetyt rokkalounaat jatkuvat Konstan 
Möljässä. Tapahtumat julkaistaan kurs-
sin omilla sivuilla.  

Kurssitilin saldo – kurssijulkaisu 
Kalvan ylijäämästä alkanut ja useita 
kertoja täydennetty – näytti edelleen 
kelvolta tukipaketilta pikkumenoihin. 
Joukosta poistuvien veljien muista-

Lentokadetin nuori elämä päät-
tyi upseeriksi valmistumisen 
kynnyksellä 28. maaliskuuta 

1958. Tiedusteluharjoituksessa Kau-
havan Ojutjärven alueella parilennol-
la ollut kadetti Esko Nurminen joutui 
– ohitet tuaan kurssikaverinsa Viljo 
Wetterstrandin ohjaaman johtokoneen 
– vähentämään nopeutta palatakseen 
kaartoa tekevän parinsa rinnalle. 

Samanaikaisesti Esko jatkoi tehtä-
vän edellyttämää maaston tarkkailua ja 
yritti jyrkkää kaarrosta. Kyljellään len-
tävä Pyry menetti korkeutta ja pyörähti 
ympäri nokan painuessa alas. Oikea 
siipi osui puiden latvoihin, ja lentä jien 
piirissä ohjausliikkeiltään herkäksi 
luonnehdittu kevyt harjoitushävittäjä 
tuhoutui. Kone vei mukanaan valmis-
tumisen ja tulevaisuuden suunnitelmien 
kynnyksellä olleen kadetin.

Esko ei ehtinyt saada omaa kadetti-
numeroa, eikä hänen nimeään ole mai-
nittu kadettiupseerien matrikkelissa. 
Kadettikurssin 42 kadettien joukossa 
hän on kuitenkin yksi meistä. Hänen 
nimensä pysyy kurssimme muistissa 
ensimmäisen vuoden harjoitusten ja 
kurssijulkaisuun ehtineen muistokir-
joituksen vuoksi.

miseksi selvitetään omaisten toiveet 
ja pyydetään lähimpänä asuvia veljiä 
edustamaan kurssia.

 Juhlapäivällisellä ajassa 
elävä kurssi

Kurssin pääsihteerin tarjoaman 85-vuo-
tishömpsyn jälkeen istuuduimme 
kadettivääpelin oivaltamaan nainen–
mies–nainen–järjestykseen ruokalan 
sivukabinetissa. Aikaisemmat kohtaami-
set olivat verryttäneet muistin, ja kaikki 
tunsivat toisensa jo vuosien takaa. Kes-
kustelu virisi koko pöydän pituudelta.

Vuosikymmen sitten pidetyssä vas-
taavassa juhlassa Mikko Virrankoski oli 
puheessaan naisille muistellut lauluja, 
joita olemme ihastuessamme, rakas-
tuessamme ja yhteistä taivalta kulkies-
samme toistelleet, ja sitä, miten laulut 
muuttuivat, kun kivääristä tuli kilpailija 
tytölle – ”Sinun tähtes ja syntymämaan 
täällä laulaen marssitaan”. 

Esko Nurminen sai muistomerkin
Kadettiveljeyden pysyvyys tuli to-

distetuksi, kun kurssimme hyväksyi 
60-vuotisjuhlassaan Antti Uotilan eh-
dotuksen muistomerkin aikaansaami-
sesta lentoturman tapahtumapaikalle. 
Yhteisesti kustannettu projekti toteutui 
nopeasti. Perinteiden isä Veikko Stark 
huolehti tekstilaatasta ja Antti Uotila sen 
kiinnityspaalusta sekä putoamispaikalle 
pystytetystä rististä.

Muistolaatta kertoo tapahtuman ja oikealla oleva risti putoamis-
paikan. 

Mikko päätteli jo silloin: ”Rintamil-
la tehdyt rakkauslaulut aivan tihkuivat 
miehistä ikävää tyttöystävien tai vaimo-
jen luokse. Olkaamme kiitollisia, että 
meidän sukupolvemme säästyi sodilta 
ja monilta katkerilta kesken jääneiltä 
rakkauslauluilta.”

Nyt puhe naisille muuntui sotien ai-
kaisen korsukolportööri Kalle Väänäsen 
Savon ja Laatokan karjalan murteella 
lausuttujen Lapsuuden muistoja -runo-
säkeiden ripotteluun Esko Niemisen 
puheeseen. Nykypäivää lähempänä 
maaseutua eletyssä lapsuutemme ympä-
ristössä nämä muistot ehkä koskettavat 
enemmän omaa ikäluokkaamme kuin 
sotien jälkeen syntyneitä.  

Uusien tapaamisten uskossa päättyi 
ryhdikäs 60-vuotisjuhla.

Esko Nieminen
Kadetti 3624 

Muistomerkki paljastettiin Esko 
Nurmisen syntymäpäivänä 16. elokuu-
ta 2018 parinkymmenen lähiomaisen, 
tuttavan sekä kurssiveljien Antti Pelto-
lan ja Mikko Virrankosken läsnä ollessa. 
Mikon sisko Paula – jonka kanssa Esko 
oli seurustellut kesästä 1957 alkaen – 
laski muistopatsaan juurelle sinivalkoi-
sen kukkakimpun.
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Kadettikurssin 48 maa- ja 
ilma sotalinjan sekä Meri-
kadettikurssin 33 upseerien 

kurssitapaaminen järjestettiin kurssim-
me ”varavääpelin” Seppo Tanskasen 
johdolla Santahaminassa 22. elokuuta. 

Tämä oli yhdestoista avec-tapaami-
semme 55 vuoden aikana. Välivuosina 
olemme kokoontuneet kurssilounaiden 
ja ulkomaanmatkojen merkeissä. 

Kurssimme kadetit ovat sota-ajan 
lapsia, ja heidän keski-ikänsä on jo lä-
hempänä kahdeksaakymmentä vuotta. 
Nuorimmat ovat syntyneet vuonna 
1942, joten kutsuminen vanhemmiksi 
kaadereiksi tuntuu jo varsin osuvalta! 

Viimeinen kaksivuotinen ”ei- 
akateeminen” kurssimme järjestettiin 
vuosina 1961‒1963. Viimeiset kurs-
simme 148 upseerista lähtivät reserviin 
2000-luvun alussa. Viisi yleni kenraa-
leiksi, ja neljä on väitellyt tohtoriksi. 
Veljistä 48 on poistunut joukostamme. 
Teimme kunniaa heidän muistolleen 
viettämällä hiljaisen hetken.

Santahaminan kampuksella tutus-
tuimme Maanpuolustuskorkeakoulun 
toimintaan ja rakennuksiin, joista osa 
oli meille uusia. Edellisestä Santa-
haminan vierailusta olikin kulunut jo  
30 vuotta. Mukana oli 73 henkilöä. 

Isäntämme, Kadettikoulun uusi 
johtaja, everstiluutnantti Juha Helle 
esitteli ansiokkaasti Maanpuolus-

tuskorkeakoulua. Yhtenä maan  
15 yliopistosta koulu keskittyy sotilas-
koulutukseen ja sotatieteelliseen tutki-
mustyöhön. Santahamina keskitettyine 
resursseineen ja tiloineen tarjoaa tähän 
hyvät edellytykset. 

Kadettikurssille on hakijoita on 
noin 600‒700, joista kurssille otetaan 
163. Vakuutuimme siitä, että Santa-
haminassa koulutetaan edelleen hyviä 
suomalaisia upseereja, ehkä jopa pa-
rempia kuin me olimme? 

Valmistumaisillaan olleen 102. Ka-  
dettikurssin jämerä kadettialikersantti 
Jesse Mörsky esitteli kadettien kolme-
vuotista koulutusta. Perinteitä vaali-
taan, mutta epäasiallisen toiminnan 
ehkäisemiseksi niistä on olemassa hy-
väksytty ohjeistus. Kasteyön katkera 
kalkki maistuu kyllä yhtä hyvältä kuin 
57 vuotta sitten… 

Kurssikokouksessa päätimme 
jatkaa kurssilounaiden tai -päivällisten 
järjestämistä pääasiassa Helsingissä. 
Parin kolmen vuoden välein tapaam-
me daamien kanssa mahdollisuuksien 
mukaan vähän juhlallisemmissakin 
merkeissä. Kurssitoimikunta koordinoi 
käytännön järjestelyjä Seppo Tanska-
sen johdolla.  

Sankariaulassa teimme kunniaa 
sodissa kaatuneille kadettiupseereil-
le laskemalla Ilkka Ilmolan johdolla 
kukkalaitteen sankaritaulun eteen. 

Kylmän sodan upseerien 55-vuotistapaaminen
 Kadettien rinnalla kunniavartiossa 
olivat kadettiveljemme Kari Salminen, 
jonka isä kaatui sodassa, sekä Juhani 
Honkaniemi, jonka isä oli Manner-
heim-ristin ritari n:o 149. Constantem 
decorat honor! 

Päätimme antoisan vierailumme 
lounaaseen kadettien ruokalassa ja kah-
veihin Sotilaskodissa. Kaljakellariin 
emme valitettavasti ehtineet pitempään 
tutustua. 

Totesimme, että vaikka melkein 
kaikki on muuttunut, on kadettihenki 
sama kuin ennenkin! Lämmin kiitos 
isäntinämme toimineille kadettiveljille.    

                                                                                        
Ahti Lappi
Kadetti 4331
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Vuonna 1965 valmistuneet 49. 
Kadettikurssi ja 34. Meri-
kadettikurssi kokoontuivat 

Porvoossa viikonloppuna 26.–27. tou-
kokuuta 2018. Mukana oli kaikkiaan 
79 kaaderia ja rouvaa. Jo ajat sitten 
päätimme, että daamit kuuluvat eh-
dottomasti mukaan – myös kaaderien 
lesket, jos heillä on asiaan kiinnostusta.

Tilaisuuden järjestelyistä kiitokset 
Kimmo Savasteelle, joka tukijoukkoi-
neen järjesti hienon viikonlopun. 

Alku lounaan nautimme histori-
allisessa Haikon Kartanon pääraken-
nuksessa. Sen jälkeen urheilumieliset 
kamppailivat ”nyky-aikaisessa 3-otte-
lussa”, jonka lajeina olivat frisbeegolf, 
saappaanheitto ja arviointitehtävä. Vä-
hemmän urheiluhenkiset kaaderit tu-
tustuivat Albert Edelfeltin ateljeeseen, 
jossa Edelfeltin varmaan tunnetuin 
maalaus on Porilaisten marssi. Tieto-
kilpailukysymys: missä on alkuperäi-
nen? Vastaus: Mäntässä, Serlachiuksen 
taidemuseossa.

Ennen juhlaillallista pidetyssä 
kurssikokouksessa totesimme tuonen 
jälleen kaataneen kadettikavereitamme. 
Valmistuneista 218 upseerista on jäljel-
lä 151. Miltei kolmannes meistä lepää 
jo rakkaan Isänmaan povessa. 

Juhlaillallinen kartanon pääraken-
nuksessa oli fantastico. Ilopillerinä oli 
tunnettu imitaattori Juha Laitila, jonka 
jutuissa oli enemmän uusia kuin van-
hoja vitsejä. Minut ja vaimoni Leena 
yllätettiin iloisesti! Ensimmäisinä 
kurssijuhlaan ilmoittautujina saimme 
kaulaamme ”kultamitalit”. 

Aamupalan jälkeen nousimme lai-
vaan, suuntasimme Porvoonjoelle ja 
sieltä edelleen vanhaan kaupunkiin. 
Matkaeväänä oli lasi kuohuviiniä, 
mutta puheensorina oli sellainen, että 
”sanat putosivat kalliolle”. Ravintolas-
sa nimeltä Hanna-Maria söimme lähtö-
lounaan. Viihdyttäjänämme oli reservin 
majuri Raimo Ikonen, joka kertoili 
upeita tarinoita Porvoon naisopistosta 

49. Kadettikurssi Porvoossa
ja muistakin Porvoon misseistä, kuten 
Armista. 

Kaikki hyvä loppuu aikanaan! Pää-
timme kokoontua seuraavan kerran 
keväällä 2019, todennäköisesti Hel-
singissä. Seuraava varsinainen kurs-
sikokous pidetään 55-vuotisjuhlien 
merkeissä keväällä 2020 Hämeen-
linnassa. Kaikki kokoontumiset ovat 
avec-tilaisuuksia. 

Käytämme tiedottamisessa enim-
mäkseen sähköpostia, joten pyydän 
lähettämään sähköpostiosoitteenne 
minulle, antti.pekola(at)dnainternet.
net, välitettäväksi edelleen kurssimme 
nokkamiehelle.

Kaaderihenki elää!

Antti Pekola
Kadetti 4565
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Juhlimme kurssimme valmistumi-
sen 50-vuotistaivalta Lappeenran-
nassa 17.–18. toukokuuta 2018. 

Juhlimaan saapui 39 kadettiveljeä ja 
33 daamia. 

Yhdessäolo alkoi tutustumisella 
Maasotakouluun, jossa koulunjohtaja, 
eversti Asko Muhonen esitteli koulun 
tehtäviä ja toimintaa.     

Pentti Airio esitti kurssijuhlan ter-
vehdyssanat. Pentti Janhila muisteli 
juhlapuheessaan presidentti Kekkosen 
puhetta kurssin ylentämistilaisuudessa 
vuonna 1968: ”Te tulette toimimaan 
suomalaisten nuorten miesten kasvat-
tajina. Seuratkaa aktiivisesti ja tarkoin 
yhteiskunnan kehitystä ympärillänne, 
sillä se muuttuu koko ajan ja teidän 
toimintanne on seurattava aikaansa.” 

Puheessaan naisille Jorma Hakala 
oli totutusta kaavasta poiketen valin-
nut tyyliksi imartelun sijasta asialin-
jan. Kvintetti Rahkonen, Hellman, 
Koskinen, Löytynoja ja Pentti esittivät 
kappaleen ”Niin minä neitonen sinul-
le laulan” sekä yhdessä juhlayleisön 
kanssa ”Ateenalaisten laulun”. Tun-

nelmaa lisäsi Seppo Tiesuun tulkinnat 
Yrjö Jylhän runoista.   

Kutsuvieraamme, kenraaliluutnant-
ti Matti Kopra, muisteli puheenvuo-
rossaan päätymistään Kadettikouluun. 
Muusikon urasta hän oli luopunut, 
koska isä ei ollut ostanut hänelle haita-
ria. Kopran mielestä kurssimme hyvää 
kadettiveljeyttä kuvaa toistuvasti viiden 
vuoden välein järjestetyt tapaamiset. 
Erkki Ikonen kertoi, että kurssimme 
osti yliluutnantti Kopralta valokuvia 
maastoharjoituksista, koska kadeteilla 
ei siihen aikaan ollut kameroita. Kuvia 
on nyt hyödynnetty dvd:ssä 52.KadK:n 
historia. 

Tämän jälkeen ”Iltamyöhään 
taipa leella” oli Veikko Pentti. Hänen 
kanssaan lauloimme myös ”Elämä on 
ihanaa, kun sen oikein oivaltaa, ja kun 
lentää siivin valkein niin kuin joutsen”.  
Iltajuhlan tanssimusiikista huolehti-
neen Harri Saksan orkesterin tahdit-
tamana juhlakansa tanssi innokkaasti.  

Perjantaina lähdimme risteilylle 
M/S Camillalla Saimaalle. Laivalla 
pidetyn kurssikokouksen puheenjohtaja 

52. Kadettikurssin viisikymmenvuotisjuhla
toimi Pentti Airio ja sihteerinä Jyrki 
Ahvonen. Muistimme hiljaisuudella 
poisnukkuneita 33 kadettiveljeä. Vel-
jeskunnan vastuuhenkilöt jatkavat teh-
tävissään. Vaihdoimme onnitteluviestit 
rinnakkaisen 37. Merikadettikurssin 
kanssa. Lounaan jälkeen Risto Hurme 
kertoi kokemuksistaan EU:n ja ETYJin 
vaalitarkkailijana 17 eri maassa. 

Tuleva 55-vuotisjuhla järjestetään 
Helsingissä. Syksyllä jatketaan lounas-
kokouksia Kaisaniemessä. 

Pentti Janhila, Jyrki Ahvonen sekä 
muut vastuulliset kurssiveljemme saa-
koot lämpimät kiitokset ikimuistoisen 
50-vuotisjuhlamme järjestelyistä.

Seppo Lahtinen                                                                                                                                        
Kadetti 5170          
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53. Kadettikurssi kokoontui ympyräkaupungissa

Kurssimme kokoontui vuosittai-
seen tapaamiseensa Haminaan 
3. elokuuta 2018. Kokoontu-

minen oli tällä kertaa yksipäiväinen. Ta-
paamisen lisäksi tavoitteina oli päivittää 
tietomme tämän päivän koulutuksesta 
Reserviupseerikoulussa, kunnioittaa 
Puolustusvoimien 100-vuotista tai-
valta osallistumalla juhlavaan Tattoo-
seen sekä evästää kurssitoimikuntaa  
29. maaliskuuta 1969 päättyneen kurs-
simme 50-vuotisjuhlan valmisteluissa. 

Koolla oli 44 henkeä, joista puolet 
oli kadettiveljiä. Sää oli kuluneen kesän 
perusmallin mukainen 30 asteen helle.

Reserviupseerikoulun johtajan, 
eversti Jouko Rauhalan innostunut 
esitys nykyisestä koulutuksesta ja kehi-
tysnäkymistä vakuutti meidät siitä, että 
reservin upseerikunta uusiutuu edel-
leenkin korkeatasoisesti. Varuskunnan 
rakennuskannan joidenkin osien reali-
sointisuunnitelmat epäilyttivät vanhoja 
haminalaisia ja muitakin.

Kurssikokouksessa käsittelimme 
menneen toimintavuoden tapahtumat. 
Kunnioitimme hetken hiljaisuudella 
vuoden aikana poisnukkuneita neljää 
kadettiveljeämme. Kurssitoimikunnan 
puheenjohtajaksi toimintakaudelle 
2018–2019 valittiin kurssitoimikun-
nan ehdotuksesta Matti Krannila. Jouko 
Kivi mäki ottaa toiminnantarkastajan 
tehtävät. Aloite tehtävien vaihdosta 
tuli Kivimäeltä. 

Kurssikokouksen keskeinen teema 
oli valmistumisemme 50-vuotisjuhla, 
johon kurssitoimikunta oli Jouko Kivi-
mäen johdolla tehnyt pohjaesityksen. 
Vilkkaan keskustelun jälkeen hyväk-
syimme juhlatapaamisen peruslin-
jaukset. 

Vietämme juhlaa perjantaina  
29. maaliskuuta 2019 Kadettikoululla. 
Ajankohta on sovittu koulun johdon 
kanssa. Kokoonnumme koululle ilta-
päivän alussa. Ohjelmassa on muun 
muassa seppeleenlasku sankariaulassa, 

Kadettikoulu tänään -esittely, kurssi-
kokous, seurustelua olutkellarissa ja 
ohjelmallinen illallinen ruokasalissa. 
Juhla päättyy kello 23.

Vietämme koko iltapäivän ja illan 
yhtäjaksoisesti Kadettikoululla. Illal-
linen ei ole iltapukujuhla, joten sama 
asu käy koko päivän. Kurssitoimikunta 
lähettää lokakuussa tiedotteen juhlasta, 
sen tarkemmasta ohjelmasta sekä kulje-
tus- ja hotellijärjestelyistä.  Päivämäärä 
on syytä heti merkitä ensi vuoden al-
manakkaan.

 Tattoon jälkeen nautimme illallisen 
ravintola Bastionissa. Suuret kiitokset 
Markku Sepälle ja Reijo Piiralle päivän 
järjestelyistä.

Matti Krannila 
Kadetti 5306

Kurssilaiset avec poseeraavat kaatuneiden upseereiden patsaalla. 
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Siitä, kun vastavalmistuneina luut-
nantteina astuimme ulos opin-
ahjomme Merisotakoulun ovesta, 

on kulunut tänä keväänä tasan 50 vuotta. 
Tšaikovskin oopperassa Jevgeni Onegin 
runoilija Lenski laulaa: ”Oi minne, 
minne loittonitte päivät te armahat ja 
onnekkaat?”  Upean aarian aloitussanat 
sopivat omaan elämäntilanteeseemme 
kuin hansikas käteen.

Kurssitapaamisemme ohjelman  
18. toukokuuta 2018 olivat laatineet 
Jarkko Iire, Aukusti Kuivalainen ja 
Ossi Pekonen. Valmistelukomiteaa johti 
Harri Kontiainen. Veljet olivat nähneet 
vaivaa ja saaneet paljon hyvää aikaan. 

Ohjelma alkoi tutustumisella 
Turun kunnallishallintoon. Kaupun-
gin protokollapäällikkö Mika Akka-
nen esitteli, miten maamme vanhinta  
190 000 asukkaan kaupunkia hallitaan. 
Hän on se virkamies, joka vuosittain 
julistaa Brinkkalan talon parvekkeelta 
Suomeen joulurauhan. 

Kaupungintalolta kävelimme 
kauppa torin ohi kohti Puolalan mäkeä. 
Naiset jatkoivat Turun taidemuseoon, 
jossa he Pirjo Kontiaisen opastamina 
tutustuivat hienoon perusnäyttelyyn. 
Riemukadettien kohteena oli museon 

välittömässä läheisyydessä sijaitseva 
ravintola Suuomalainen Pohja.

Ennen ohjelman alkua saimme 
kokea iloisen yllätyksen. Merikadetti-
veljemme Jan Krogerus oli vuosikym-
meniä sitten kuvannut 8 millimetrin 
värifilmille vuoden 1966 koulutuspur-
jehdukseen liittyviä tapahtumia, jotka 
hän esitti nyt digitoituna meille. Nos-
talgia täytti mielen katsellessamme 
itseämme nuorina miehinä. Erityisen 
lämpimästi läikähti rinnassamme, kun 
filmillä esiintyivät myös ”hiljaiseen lai-
vueeseen” komennetut veljemme.

Rannikkolaivaston komentaja, kom-
modori Erkki Mikkola, piti meille esi-
tyksen, jossa hän päivitti meidät siihen, 
mikä on Merivoimien rooli tämän 
päivän maanpuolustuksessa. Kävi sel-
väksi, että Merivoimissa tehdään hyvin 
korkeatasoista työtä isänmaamme hy-
väksi.

Juhlapäivällisen aluksi nuori taitei-
lija Hilda Kunnola esitti mitä ihaninta 
musiikkia harpulla. Ennen ateriaa sy-
tytettiin neljä kynttilää vuosien varrel-
la ”hiljaiseen laivueeseen” siirtyneille 
veljillemme. Meitä valmistui aikanaan 
23. Tämänhetkinen rivivahvuutemme 
on 19, joista tapaamiseen osallistui  

13 veljeä. Yhteensä meitä oli juhlapöy-
dän ympärillä 24 henkeä. 

Pääruokaan siirryttäessä hovimestari 
luki veljeskurssiltamme tulleen terveh-
dyksen, johon sisältyi pieni, mutta mie-
luisa nestemäinen yllätys. Se kumottiin 
kurkkuun Kadettikurssi 52:n kunniaksi, 
joka samaan aikaan piti 50-vuotisjuh-
liaan Lappeenrannassa. Sinne oli vas-
taavasti toimitettu meidän kurssimme 
tervehdys. Asetakin väristä riippumatta 
olemme upseereina palvelleet isänmaa-
tamme samoissa Puolustusvoimissa. 

Vielä kerran Lenskiä lainatakseni 
”Huominen päivä mitä tuokaan ei sil-
mäni voi sitä nähdä…” Saimme tapaa-
misemme aikana elää uudelleen parhaat 
nuoruusvuotemme tutussa seurassa iki-
ihanien meridaamiemme seurassa. Tästä 
eteenpäin purjehdimme kokka kohisten 
kohti tulevia vuosia, joilla on taatusti 
vielä paljon annettavaa jokaiselle. Iki-
muistoinen päivä Turussa jää jokaiselle 
myönteiseksi muistoksi. Järjestelyvas-
tuussa olleille ja ohjelmamme toteutta-
jille sydämellinen kiitos!

Constantem decorat honor!

Nyyrikki Kurkivuori
Kadetti 733me

37. Merikadettikurssin 50-vuotistapaaminen
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Kadettikurssiemme vuositapaa-
minen suuntautui Haminaan 
ja Reserviupseerikouluun 24.–

25. elokuuta. Majoitumme Reservi-
upseerikoulun päärakennukseen, yli 
viidenkymmenen vuoden muistojen 
taakse. 

Paavo Setälä oli junaillut kah-
deksantoista kurssiveljen tapaamisen 
kiitettävästi. No, olihan Paavon isä 
reserviupseerikurssimme aikainen 
koulunjohtaja. 

Varuskuntakerhon maukkaan 
lounaan jälkeen pidimme Maneesis-
sa kurssikokouksen Jarmo Peltolan 
johdolla. Muistimme yhdeksäätoista 
edesmennyttä kurssiveljeämme hil-
jaisella hetkellä. Meitä on nyt jäljellä 
77 veljeä. Nuorinta lukuun ottamatta 
olemme kaikki täyttäneet 70 vuotta. 
Ensimmäiset kurssiveljet saavuttavat 
75 vuoden merkkipylvään ensi vuoden 
syksyllä.

Apulaisjohtaja, everstiluutnantti 
Timo Hänninen, esitteli Reserviupseeri-

koulun toimintaa. Suuria muutoksia on 
tapahtunut meidän ajoistamme, jolloin 
kurssilla oli yli tuhat oppilasta. Nykyi-
sin järjestetään vain kaksi huomattavas-
ti pienempää kurssia vuodessa. Saimme 
myös tutustua uuteen simulaattoriluok-
kaan, jota isäntämme ohella esitteli 
yliluutnantti Kontinen. Nykytekniikka 
teki vaikutuksen, vaikka luokan käyt-
töönotto onkin vielä kesken.

Seuraava kohteemme oli Haminan 
raatihuone, jossa kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Titta Erkkilä esit-
teli kaupunkia kiinnostavasti kuvin ja 
sanoin. Suurlippuhanke lippupuistoi-
neen samoin kuin Tattoo tulivat hyvin 
valotetuiksi kaupungin kärkihankkeina.

Varuskuntakerholla nautitun mauk-
kaan veljesillallisen ja iloisen keskus-
telun jälkeen suuntasimme vanhasta 
muistista Kellari Pub Kompassin kautta 
koulun majoitustupiin.

Lauantain aamupäivän käynti-
kohteina oli kaksi mielenkiintoista 
museota. Jämerästi järjestettyä ja 

Kadettikurssi 55 ja Merikadettikurssi 40 Haminassa

Kadettikurssi 55 Haminan raatihuoneella. 

mielenkiintoista RUK-museota esit-
teli mainiolla tavallaan everstiluut-
nantti evp. Veli-Matti Hartikainen. 
Kuulimme, että myös reserviupseeri-
kurssit käyvät tutustumassa museoon. 
Tapaamisemme päättyi tutustumiseen 
hiljattain avattuun Wanha Veteraani 
-museoon, johon on koottu kattavasti 
rauhanturvaamiseen liittyvää esineis-
töä. 

Ensi vuonna tavoitteena on, että 
kurssimme kokoontuvat Tammisaaren 
Dragsvikissä.

Jarmo Peltola  
Kadetti no 5552

Ilkka Kianto
Kadetti 5513
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61. Kadettikurssin ja 45. Meri-
kadettikurssin tapaaminen oli Jyväs-
kylässä 5. toukokuuta 2018. 

Tapaamisesta ja siihen muun 
muassa sisältyneestä käynnistä Juha 
Kankkusen ”autotallissa” tarkemmin 
Kadettikunnan kurssisivuilla osoittees-
sa www.kadettikunta.fi.

Kurssimme 35-vuotistapaaminen 
järjestettiin 18.–19. elokuuta 
Suomenlinnassa ja Isosaares-

sa. Tällä kertaa mukana oli 30 herraa ja 
19 daamia.

Tapaamisen aluksi kuulimme 
 Sakarin, Laurin ja Juhan ansiokkaat 
luennot arktisesta turvallisuudesta, 
Puolustusvoimien suurhankkeista sekä 
Maanpuolustuskoulutusyhdistykses-
tä. Kurssikokouksessa päätimme, että 
40-vuotisjuhla järjestetään Helsingissä 
elokuun 2023 lopussa. Tätä ennen jär-
jestetään ainakin yksi välitapaaminen. 
Ehdotuksia tilaisuuksien ohjelmiksi voi 
tehdä kurssijuhlatoimikunnalle vaikka-
pa kurssin sisäisen Facebook-sivuston 
kautta.

Lounaan, saunan ja daamien Suo-
menlinna-kierroksen jälkeen illanvietto 
jatkui Panimo-ravintolan terassilla. Sun-
nuntaina halukkailla oli mahdollisuus 
tutustua Jarmon opastamana Isosaareen.

Kurssin puolesta lämpimät kiitokset 
tapaamisen järjestelyistä vastuun kanta-
neelle kadettiveli Juha Niemelle. 

Hannu Liimatta
Kadetti 6739 

67. Kadettikurssi ja 50. Merikadettikurssi 
Suomenlinnassa
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Kadettikurssi 61 ja Merikadettikurssi 45 
Jyväskylässä

Sotilaspukua ja kunniamerkkejä koskevat normit  
www.kadettikunta.fi / jäsensivut.
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Kadettikunnan solmioneula ja  
kalvosinnappisetti tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
ainutlaatuiset Kadettikunnan 
tunnuksella varustetut solmio-

neulan ja kalvosinnapit. 

Ne ovat saatavissa tyylikkäässä 
mustassa samettipäällysteisessä rasi-
assa. Käytännöllinen ja tyylikäs lahja 
kadetti upseerille. Hankkimalla jäsen-
tuotteita tuet samalla Kadettikunnan 
toimintaa.

Hinta on 50 euroa + postituskulut.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 
09 490 759.
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Rovaniemeläistynyt Mikko Vir-
rankoski luki viime syksyn 
Kylkirauta-lehdestä Pudasjär-

ven seudun kadettiupseerien tapaami-
sesta. Hän arveli aivan oikein, etteivät 
kauhavalaiset halua olla pekkaa pa-
hempia.

– Kysyin muutamilta veljiltä, kan-
nattaako vastaavaan ryhtyä myös Kau-
havalla. Kannustusta saatuani rupesin 
selaamaan matrikkelia, Virrankoski 
kertasi idean syntyhetkiä. 

– Kaivelin tiedot 76 miehestä, 
jotka ovat syntyneet ja käyneet kou-
lunsa Kauhavalla tai muuttaneet tänne 
lapsena ja päässeet täällä ylioppilaiksi.

 Kutsukirjeen heinäkuun tapaa-
miseen saivat kaikki 45 elossa olevaa 
kadettiupseeria.

Koolla entisen Lentosotakoulun 
muonituskeskuksessa oli 22 miestä, 
osa puolisoineen, sekä kolme Kauha-
valla asuvaa ilmavoimien evp-upseeria. 
Seurueen vanhin oli riihimäkeläinen 
Markus Virrankoski. 

Nuorinta kaartia edustivat Puolus-
tusvoimien erityisasiantuntija Petri 
Laurila, laivastossa palveleva Tero 
Isosomppi sekä Sami-Antti Takamaa, 
joka aloitti ilmatorjunnan tarkastajana 
tämän vuoden alussa. 

– Olemme koolla ensimmäis-
tä kertaa 88 vuoteen. Ensimmäinen 
Kauhavan poika valmistui upseeriksi 
Kadettikoulusta vuonna 1930, Mikko 
Virrankoski totesi. 

Tapaaminen alkoi Fouga-patsaan juurelta. 

Kauhavalaiset kadettiupseerit 
tapasivat lentokenttämiljöössä

– Saapa nähdä, syntyykö halua ja 
tarvetta tavata toisen kerran vähän ai-
kaisemmin kuin 88 vuoden päästä. 

Kauhavalaisten Seppo Takamaan ja 
Markus Rengon suunnittelemaan ohjel-
maan kuului muun muassa seppeleen-
lasku sankarihaudalle, tutustuminen 
Lentokonepuistoon ja valokuvanäyt-
telyyn entisellä upseerikerholla sekä 
kaupungin tarjoama lounas. Wanhan-
ajan Lentopäiville jatkoivat ne, joiden 
aikataulu antoi myöten. 

Anu Nahkala

Artikkeli on julkaistu aiemmin 
Komiat-lehdessä
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Maanpuolustuskorkeakoulun  
toinen tohtoripromootio

Maanpuolustuskorkeakoulun 
toinen tohtoripromootio 
järjestettiin 6–8. syyskuuta. 

Promootiossa yhdistyvät akateemiset 
perinteet upseerikoulutuksen perintei-
siin. Promovoitavat tohtorit ja kunnia-
tohtorit saavat tilaisuudessa virallisen 
oikeuden käyttää tohtorin tunnuksia, 
eli miekkaa ja tohtorin hattua. 

Tohtorin tutkinnon suorittaminen 
Maanpuolustuskorkeakoulussa on ollut 
mahdollista vuodesta 2003 lähtien. En-
simmäinen tohtoripromootio järjestet-
tiin viisi vuotta sitten.

Tällä kertaa promovoitiin kuusi 
kunniatohtoria ja 22 tohtoria. Kun-
niatohtoreiksi oli kutsuttu puolus-
tusvoimien ylipäällikkö, tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö, vuorineuvos 
Kari Jordan, professorit Mikko Viitasa-
lo, Markku Löytönen ja Paula Vanninen 
sekä Ruotsin Försvarshögskolanin reh-
tori Romulo Enmark. Tohtoriksi pro-
movoitujen joukossa oli muun muassa 
kolme ruotsalaista upseeria sekä yksi 
amerikkalainen tutkija. Mainittakoon, 
että Ruotsissa sotilailla ei ole väitte-
lymahdollisuutta omassa korkeakou-
lussaan. 

Akateemisen perinteen mukaan 
kolmipäiväinen promootiotapahtuma 
alkoi promootion aattona miekan-
hiojaisilla. Toisena päivänä oli juh-
lallinen promoo tioakti Sääty talossa. 
Aktin jälkeen siirryttiin kulkueena 
juhla jumalanpalvelukseen Tuomio-
kirkkoon, josta jatkettiin seppeleen-
laskuun Hietaniemen sankarihaudalle 
ja marsalkka Mannerheimin haudalle. 
Illalla juhlaväki kokoontui päivälli-
selle Maanpuolustuskorkea koulun 
juhla saliin. Kolmantena päivänä 
promootio väki rentoutui promootio-
purjehduksella Suomenlinnaan.
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Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää 
Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlavuoden 

tapahtumakokonaisuuteen liittyvän yleisöluentosarjan 
Puolustusvoimien historiasta. Tilaisuudet pidetään 

Helsingin yliopiston juhlasalissa.

Yleisöluentojen ajankohdat ja teemat
Sotataitoa ja puolustussuunnitelmia: torstai 11.10. klo 17.30-20.00 

Kenttäkokeita ja tutkimusta: torstai 8.11. klo 17.30-20.00 

Kansainvälisillä kentillä: torstai 13.12. klo 17.30-20.00

Avoin yleisöluentosarja
”Vuosisata maanpuolustuksen ytimessä”

Ilmoittautuminen yleisöluentoihin: lyyti.in/sotahistorialuennot
Lisätietoja luennoista: mpkk.fi

  

MANNERHEIM-SÄÄTIÖ
 

 Mannerheim-säätiö myöntää stipendejä opintoihin, jotka kartuttavat Suomen  
etua edistävää kokemusta ja osaamista. Stipendejä jaetaan etupäässä upseerien 

ulkomaan jatko-opintoja varten. Säätiö huomioi stipendipäätöksissään Puolustusvoimien 
toimintatavoitteet.

Vapaamuotoiset stipendihakemukset toimitetaan viimeistään 30.10.2018 alla olevaan  
osoitteeseen postitse tai sähköpostitse. Stipendien myöntämisestä ilmoitetaan saajille  

vuoden 2018 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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Lahjaksi  
Kadettikunnan golfpalloja

Tilaa lahjaksi Callaway Supersoft -golfpalloja Kadettikunnan 
 logolla. Kesäinen lahja kadetti upseerille. Hankkimalla jäsentuot-
teita tuet samalla Kadettikunnan toimintaa.

Hinta 3 pallon paketille on 15,00 euroa ja 12 pallon paketille 
50,00 euroa+ postituskulut.Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 09 490 759.
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Punalipun alla
Markku Salomaa
Punaupseerien nousu ja 
tuho
Otava 2018, sivuja 559
ISBN 978-951-1-32381-5

Heti alkuun mielenkiintoi-
nen tilastotieto: vapaus-
sodan ja talvisodan 

väli senä aikana puna-armeijassa 
koulutettiin 1 402 suomalais-
ta upseeria vastaisen vallan- 
kumouksen tarpeisiin Neuvosto- 
Suomen luomiseksi. Samaan 
aikaan Suomessa Kadettikou-
lusta valmistui 1 571 upseeria 
Suomen armeijaan. Markku 
Salomaa kuvaa, kuinka vallan-
kumouksen etujoukko syntyi ja 
lopulta jauhautui Stalinin puhdis-
tuksissa 1930-luvulla pääsemät-
tä soittamaan lahtariarmeijalle 
Kansainvälistä Maxim-koneki-
väärillä.

Jo teoksen alussa Salomaa 
toteaa, että suurin osa suomalaisista 
puna upseereista teloitettiin Stalinin 
vainoissa 1930-luvun lopulla. Salo-
maan mukaan Stalin näin tehden tahat-
tomasti ”pelasti” Suomen tuhoamalla 
suomalaiset punaupseerit ennen talvi-
sotaa. Ilman Stalinin puhdistuksia tal-
visodasta olisi tullut vieläkin kovempi 
koettelemus suomalaisille. 

Tätä johtopäätöstä sopii epäillä, 
varsinkin kun tarkastelee vanhempien 
punaupseerien siviilikoulutuksen tasoa 
(tai paremminkin sen olemattomuutta). 
Nuoremmilta taasen puuttui sotakoke-
mus kokonaan. Kurssien keskeyttämis-
prosentti oli myös korkea – reilut 12 
– yhtenä syynä, yllätys, yllätys: halpa 
viina. Sattuipa kolme kursanttia kuole-
maan veneeriseen tautiinkin. Sortumat-
ta omahyväisyyteen voitaneen olettaa, 
että punaupseerien koulutus ei aivan 
ollut aikalaistensa kadett iupseerien 
koulutuksen tasolla.

Muutamat kuitenkin selvisivät ja 
etenivät myöhemmin korkeillekin pai-
koille puna-armeijassa. Kenraalimajuri 
Akseli Anttila johti armeijankomen-
tajan sijaisena Berliinin ydinkeskus-
tan valtausta maailmansodan lopussa. 

Toivo Tommola yleni tykistön ken-
raalimajuriksi ja toimi divisioonan 
komentajana Muurmannilla vuosina 
1941–1942 ja Maaselän suunnalla 
vuosina 1942–1944. 

Nuori punaupseeri Eero Aarne 
Wuori jäi – omaksi onnekseen – kiinni 
komennuksella Suomessa jo vuonna 
1919. Vankilatuomion jälkeen Wuori 
loi uran Suomessa SAK:n puheenjoh-
tajana, suurlähettiläänä ja ulkominis-
teriön poliittisen osaston päällikkönä. 
Aikanaan Wuoresta tuli presidentti 
Urho Kekkosen uskottu ja ystävä.

Salomaa on ahtanut teokseensa 
sangen laajat kuvaukset muun muassa 
Neuvosto-Venäjän ja myöhemmän 
Neuvostoliiton asevoimien synnystä, 
doktriinista sekä poliittisista, sotilaal-
lisista ja sotilasteknillisistä ”aspek-
teista”. Lavean käsittelyn saavat myös 
strateginen voiton kaava, Neuvosto-
Suomen maanalainen verkosto sekä 
neuvostoliittolainen tapa käydä sotaa 
talvisodassa. 

Käsitellyt asiat ovat sinällään mie-
lenkiintoisia, mutta tulee mieleen, onko 
kyseinen rakenne tarpeellinen käsiteltä-
essä suomalaisten punaupseerien koh-

taloita. Tiukempi pitäytyminen 
otsikossa olisi jättänyt kirjaan 
vain luvut 1, 3 ja 8, joista jäl-
kimmäinen on kirjan keskeisin 
luku. Siinä kuvataan yksityis-
kohtaisesti 29 suomalaistaustai-
sen punaupseerin vaiheet kirjan 
otsikkoteeman mukaisesti. 

Tunnetuimpia hahmoja lie-
nevät Toivo Antikainen, Heikki 
Kaljunen, Tuure Lehén, Eyolf 
Mattsson ja Rahjan veljekset. 
Minulle aiemmin tuntematto-
man Johannes Heikkosen tarina 
on ehdottomasti monipolvisin. 
Se kaartoi Neuvosto-Karjalan 
sotakomissaarin tehtävistä val-
tion turvallisuuselimien kella-
reihin, joissa Heikkonen myös 
menehtyi.

Kirjan henkilökohtaloi-
hin perehtyessä tulee jälleen 
kerran mieleen Aleksander 
Solženitsynin Vankileirien saa-
ristossa esittämä luonnehdinta 
eri puhdistuksissa henkensä 
menettäneistä. Teloitettujen re-

habilitointiuutisissa menehtymistä ku-
vattiin sanoin ”tuhoutui traagisesti”. 
Solženitsyn piti ilmausta vääränä, oli-
vathan kyseiset ammutut ja sittemmin 
rehabilitoidut yleensä vannoneet Sta-
linin nimeen kärsiessään epäinhimil-
lisistä kuulustelumetodeista – jotka oli 
matkaan saattanut Stalin. Solženitsyn 
esitti tilalle ilmausta ”tuhoutuivat koo-
misesti”.

Samaa traagista komiikkaa oli 
myös valtaosassa suomalaisten puna-
upseerien kohtaloita.

Pekka Holopainen
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Matti Lehtimäki
Meririntaman ilmatorjun-
ta 1941–1944. Lehtimäen 
ja Landtmanin matkassa
Ilmatorjuntasäätiö 2018
Sivuja 335
ISBN 978-952-68232-4-9

Kaltaiseni puoliaktiivi-
nen sotahistorian lukija 
joutuu joskus kysymään 

itseltään, eikö sodistamme ole jo 
kaikki kertomisen ja tutkimisen 
arvoinen sanottu? Lämmitel-
läänkö enää vain vanhoja tee-
moja kenties niitä vain hieman 
popularisoiden? Onneksi joskus 
käy niinkin, että yllättäen eteen 
tulee vähän tutkitusta aihepii-
ristä teos, joka lähestyy aihetta 
uudesta näkökulmasta ja tuottaa 
uutta tietoa. 

Eläkkeelle jäätyään viestiase-
lajin reservin majuri Matti Lehtimäki 
alkoi selvitellä isänsä Armo Lehtimäen 
(1912–1995) sodanaikaisia muistiin-
panoja. Pienestä puhtaaksikirjoitus-
työstä versoi vähitellen projekti, jonka 
lopputuloksena melkein viisi vuotta 
ja tuhansia työtunteja myöhemmin 
syntyi tutkimuksen mittaluokat täyt-
tävä teos Meririntaman ilmatorjunta 
1941–1944.

Kirjan kronologisen johtolangan 
muodostavat kirjoittajan isän ja hänen 
aseveljensä Christian Landtmanin (s. 
1922) sotapolut, mitä ilmentää myös 
teoksen osuva alaotsikko. Monin 
paikoin teos etenee kaksipalstaisena: 
toisella palstalla juoksee aikajärjestyk-
sessä päähenkilöiden sodan aikaisten 
kirjeiden ja muistiinpanojen kertoma 
ja toisella vaikkapa sotapäiväkirjois-
ta saatu virallisempi tapahtumatieto. 
Tällä tavalla on mahdollista vertailla, 
miten erilaisilta samat tapahtumat saat-
toivat eri silmin katsottuna näyttää.

Pääotsikostaan huolimatta kirja 
ei pyri olemaan kokonaisesitys jatko-
sodan aikaisesta meripuolustuksen 
ilmatorjunnasta, mutta ”tarina kertoo 
mitä nämä miehet tekivät ja ajattelivat 

näillä Suomenlahden karuilla saarilla” 
– kuten tekijä esipuheessaan huomaut-
taa.  

Kirjan päähenkilöiden jatkosota-
taival alkoi Helsingistä ja sen edus-
tan saarilta. Kevääseen 1942 saakka 
molempien yksiköt olivat sijoitettuna  
1. Rannikkoprikaatin alaisuuteen 
pääosin Isosaareen ja Kuivasaareen. 
Kumpikin osallistui maaliskuun 1942 
lopulla Suursaaren valtausoperaatioon. 

Sittemmin molempien palvelus-
paikaksi tuli Suursaaren 2. Rannikko-
prikaati. Landtmanin tie johti pian 
”Suomenlahden vaarallisimpaan paik-
kaan” Somerin piskuiselle saarelle ja 
sieltä edelleen Merisotakoulun upseeri-
kurssille. Lehtimäki oli Suursaaressa 
aina syksyyn 1943 saakka. Välillä 
hän oli ilmatorjuntakonekiväärikomp-
paniansa mukana myös Kilpisaaressa, 
Haapasaaressa ja Vanhankylänmaassa. 
Kesällä 1944 myös Lehtimäki siirret-
tiin Someriin. Landtman puolestaan 
ehti muutaman mutkan kautta vielä 
Viipurinlahden torjuntataisteluihin.

Taistelut saarilla olivat armot-
tomia ja olosuhteet itäisen Suo-
menlahden kalliosaarilla varsinkin 
talvella äärimmäisen kovat. Tätä 

kuvaa Armo Lehtimäen paluu-
matka Tytärsaaren val tauksesta 
huhtikuussa 1942: ”10. pnä  
jätimme Tytärsaaren 01.00 läh-
dimme hiihtämällä hevoskolon-
nan mukana kohti Suursaarta. 
Kyllä oli ikävä matka, vettä oli 
jään päällä 10–20 senttiä, jalat oli 
kohta märät kun muutama metri 
rannasta oli päästy. Mutta tuli se 
matka niin kuin muutkin, sillä 10 
aikaan aamulla olimme Suursaa-
ressa Kiiskinkylässä.”

Ulkoasultaan kirja on kor-
keatasoinen. Jo pelkästään 
kirjoittajan itsensä laatimat 
karttapiirrokset Suomenlahden 
saarista sodanaikaisine aseryhmi-
tyksineen ovat vaatineet huikean 
työmäärän. Niiden lisäksi kir-
jassa on runsaasti henkilöstö- ja 
kalustoluetteloita. Yksityiskoh-
tainen tietomäärä on niin suuri, 
että teoksen taittaminen luetta-

vuuden kärsimättä on ollut melkoinen 
haaste. Tässä on kuitenkin onnistuttu 
erinomaisesti. 

Teoksen lähdeluettelo on vaikut-
tava. Siitäkin näkee, että Kansallis-
arkistossa on istuttu viikkokaupalla yli 
sata sotapäiväkirjaa tutkien ja 7 000 
dokumenttisivua valokuvaten. Vaivo-
jaan säästämättä tekijä on pyrkinyt ta-
voittamaan meririntaman veteraaneja, 
missä hän on myös onnistunut. Valo-
kuvia teoksessa on toistasataa, joista 
suurin osa on veteraaneilta saatuja ja 
aiemmin julkaisemattomia kuvia. 

Kirjan voi tilata Ilmatorjunta-
museosta sähköpostitse osoitteesta 
itmuseo(at)gmail.com.

Jussi Ylimartimo

Meririntamalta paljonkin uutta
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Suomalaisen tiedustelun historia yksissä kansissa
Marko Palokangas 
Hankitun tiedon varassa. 
Yhtymätason tiedustelu-
toiminnan kehitys Suo-
messa itsenäisyytemme 
aikana.
Maanpuolustuskorkea-
koulu, Edita 2018
Sivuja 393
ISBN 978-951-37-7361-8

Marko Palokankaan 
uusin teos on Puolus-
tusvoimien taktiikan 

sadan vuoden kehityshisto riaa 
käsittelevän tutkimussarjan 
toinen julkaisu. Sarjassa on tar-
koitus julkaista vuosina 2017–
2021 yhteensä yksitoista teosta. 
Palokankaan tutkimus keskittyy 
tarkastelemaan yhtymätason 
tiedustelutoiminnan kehittämis-
tä osana suomalaista sotataitoa 
itsenäisyytemme aikana. 

Kirjoittajan terävästä kynästä 
on syntynyt aiemminkin laaduk-
kaita teoksia, eikä tämä tee poikkeus-
ta.  Kirjan kiinnostavuutta lisää aiheen 
ajankohtaisuus – teos sopii hyvin 
luet tavaksi vaikkapa uutta tiedustelu-
lakiluonnosta parhaillaan arvioiville 
kansanedustajille. 

Teos on syntynyt perusteellisen ja 
pitkäjänteisen tutkimustyön tulokse-
na. Huolellisesti laadittu johdantoluku 
soveltuu erityisesti niille, jotka ovat 
kiinnostuneet sotatieteellisen tutki-
muksen historiasta ja siihen liittyvistä 
tutkimusperinteistä. Käsitteistöluvus-
ta voi jokainen ammattisotilas kerrata 
sotataitoon liittyvän peruskäsitteistön, 
jos määritelmät eivät ole virkeimmässä 
muistissa. 

Palokangas nojaa tiedustelun kä-
sitejaossa kylmän sodan aikaiseen 
tiedustelupäällikön, kenraalimaju-
ri Raimo Heiskasen määritelmään: 
”Puolustusvoimien tiedustelu palvelee 
ennen kaikkea sotilaallista päätöksen-
tekoa sekä operatiivista suunnittelua 
ja johtamista. Ulottuvuutensa puoles-
ta varsinainen sotilaallinen tiedustelu 
voidaan jakaa ylijohtoa palvelevaan, 

jota myös strategiseksi tiedusteluksi 
sanotaan, ja joukkoja palvelevaan, tak-
tiseen tiedusteluun.” Tämä määritelmä 
on toimiva ja edelleen käyttökelpoinen 
siitä huolimatta, että tiedusteluympäris-
tö on kokenut merkittävän murroksen. 

Itse aihetta, tiedustelutoiminnan 
kehitystä, käsitellään loogisena viiden 
pääluvun ja synteesin esityksenä. Luvut 
on jäsennelty tiedustelutoiminnan syn-
tyvaiheesta talvisotaan (1917–1939), 
sotien ja välirauhan ajanjaksoon 
(1939–1944), sotien jälkeisen ajan 
uusien sotilaslääniorganisaatioiden 
käyttöönottoon (1945–1966), alueel-
lisen puolustusjärjestelmän kehittämi-
seen ja Neuvostoliiton romahtamiseen 
(1967–1990) sekä kylmän sodan jäl-
keiseen aikaan 2010-luvulle tultaessa 
(1990–2017). 

Teos antaa kattavan, hyvin jä-
sennellyn kuvan tiedustelun sadan 
vuoden kehityksestä Suomessa. Se 
tarjoaa arvokkaan taustan, jota vasten 
voi tarkastella nykyisiä toimintatapoja. 
Erityiskiitoksen Palokangas ansaitsee 
siitä, että hän on suodattanut valtavan 
tietomäärän lukijan helposti käsitel-

täväksi kokonaisuudeksi. Lu-
kijan avuksi on jokaisen luvun 
päätteeksi laadittu yhteenveto, 
jonka lukemalla pystyy nopeas-
ti saamaan yleiskuvan luvussa 
kuvatuista keskeisimmistä kehi-
tysaskeleista.

Palokankaan teos tuo esiin 
paljon mielenkiintoisia yksi-
tyiskohtia sekä asiayhteyksiä, 
joten jo yksistään niiden takia 
kirja on tutustumisen arvoi-
nen. Palokankaan mukaan tie-
dustelutoiminnan on pitänyt 
kyetä mukautumaan nopeasti 
niin kansainvälisen sotataidon, 
-teorian  ja taktiikan kehitykseen 
kuin muuttuviin uhkakuviinkin. 
Suomalaisen tiedustelun, kuten 
muunkin sotataidon, kehittämi-
selle on ollut ominaista se, että se 
on ollut ennen kaikkea alivoimai-
sen taktiikan kehittämistä. 

Palokangas esittää kiinnosta-
vasti, että suomalaisen sotataidon 
ja näin ollen myös tiedustelu-
toiminnan takeina ovat olleet 
yksittäiset, persoonallisilta piir-

teiltään vahvat upseerit tai muutoin 
ennakkoluulottomat sotilaat. Näiden 
ajatusjohtajien kautta suomalainen 
tiedustelutaito on ottanut harppauksia 
eteenpäin. 

Tämä oivallus kuvastuu hyvin 
myös kirjan kuvituksessa, jossa tie-
dustelutaidon kehitystä symboloivat 
sen kehittämisen kannalta keskeiset 
hahmot. He ovat olleet avainasemas-
sa, kun tiedustelutaktiikkaa on sorvattu 
toimimaan suomalaisessa toimintaym-
päristössä. Palokangas tiivistää hyvän 
tiedustelijan ominaisuudet: ”Kaikista ja 
etenkin sotatekniikan suomista avuis-
ta huolimatta tiedustelijoilta vaadittiin 
hyvää ruumiillista ja henkistä kestä-
vyyttä sekä mielikuvitusta, oveluutta 
ja kekseliäisyyttä.” 

Ajatus sopii sovellettavaksi myös 
laajemmin sotataidon tarkasteluun – 
puhutaanpa taisteluista ryteiköissä tai 
tietoverkoissa. Sotataidon ja tieduste-
lun paras resurssi ovat osaavat ja sitou-
tuneet yksilöt.

Raine Pölönen
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Sotatieteiden maisterikurssilta (SM7)  
10.8.2018 valmistuneet upseerit

Valtteri Elias ESKELINEN   PSPR
Erik Sargon GOCKEL    PORPR
Duro Pentti Anton GRABAR   ILMASK
John Artur Alexander GRANDIN   KARPR
Timo Antti Johannes GÄRDSTRÖM  MAASK
Antton Matti Samuli HALME   PSPR
Markus Eerik HAUTANIEMI   PORPR
Tuukka Eemeli HELLMAN   PORPR
Heikki Johannes HILTUNEN   PSPR
Kallejuhani HIRVONEN    UTJR
Essi Ilona HOOT    PORPR
Sampo Tapio HUTRI    KARPR
Jaakko Aleksi HYNNINEN   MAASK
Harri Pekka Hermanni HÄKKINEN  KAARTJR
Mikael Veli-Matias HÄNNINEN  PSPR
Riku Johannes HÄNNINEN   MAASK
Jouko Pentti Mikael KALLIOINEN  PORPR
Jere Ilmari KANNEL    KAIPR
Matti Oskari KETTUNEN   KAIPR
Janne Matias KORHONEN   KARLSTO
Joonas Antti Severi KOUVO   KARPR
Anselmi Markus KUKKONEN   PSPR
Juha Antero KUOPPALA    KAIPR
Antti Markku Juhani LAAMANEN  KARPR
Vili Petteri LAHIKAINEN   KAARTJR
Heikki Armas Valtteri LAINE   UTJR
Heikki Juhani LAINELA    LAPLSTO
Timo Olavi LAJUNEN    KARPR
Hans Edvard LJUNGQVIST   MAASK
Niklas Petter LÖTJÖNEN   PORPR
Sampo Taavi MARTIKAINEN   LAPLSTO
Veli-Matti MATIKAINEN   UTJR
Toni Henrik MONONEN    KARPR
Aapo Taneli MÄKIRANTA   UTJR
Lauri Antti Juhani NIEMINEN   KAARTJR
Marko Reino Johannes NISKANEN  PORPR
Ville Leonard NOKIPII    KARPR
Sampo Tapani NURMIO    PORPR
Mikko Samuli OJAMÄKI    KAARTJR
Janne Juhani OLLILA    JPR
Iiro Juho OLSONEN    KAIPR
Antti Ville PAASIKOSKI    PORPR
Antti Juhani PAJURANTA   KARPR
Juho Viljami PELLINEN    MAASK
Paavo Johannes PELTONEN   PSPR 
Ville Juhani Valtteri PELTONEN   SATLSTO
Johannes PINOMAA    KAARTJR
Lauri Elmeri PITKÄNEN    MAASK
Aleksi Joni Peter PORKKA   PSPR
Ville Oskari RANTAMÄKI   PSPR
Vilho Akusti RANTANEN   JPR
Sami Kalle Ilmari REINIKAINEN   UTJR
Aku Petteri SAARELAINEN   JPR
Otto-Iivari SAARENVIRTA   KAIPR

Nils Sebastian SALONEN   PSPR
Erik Otto Vilhelm SANDSTRÖM   PSPR
Juho Antero SIIKILÄ    KARPR
Antti Johan STIGELL    MAASK
Timo Taneli SUOMALAINEN   KAIPR
Tommi Juhani SUTELA    KAARTJR 
Eero Topias TERKKI    PSPR
Lari Johannes TOIKKA    PORPR
Olli Taneli TOIVANEN    KAIPR
Henri Ville Juhani TOLONEN   KAIPR
Pasi Petteri TUOMELA    KARPR
Anne Elina TURUNEN    PSPR
Timo Antero VALKOVIRTA   KAIPR
Ville Juhani VIINIKAINEN   KAIPR
Jussi Oskari VIRTANEN    LAPLSTO
Henri Johannes YLI-PYKY   KAIPR
Esko Petteri ÄÄRYNEN    JPR
Henry Mikael ÖSTER    PSPR

Mikael Artturi AARNIO    RPR
Mikko Aaro ELORANTA    RLAIV
Markus Antti Eelis HALME   RLAIV
Lauri Markus KANANOJA   RLAIV
Jari Reino Johannes KAUPPINEN   RLAIV
Nils Johannes KLEVDAL    UUDPR
Ilari Matias LEMPONEN    RLAIV
Lauri Juhani MASKULIN   UUDPR
Nikolaus Olavi MELTAUS   RLAIV
Viki Waldemar MOKKILA   RLAIV
Iiro Mikko Sakari MUTANEN   RLAIV
Mikko Otso Juhani PALMÉN   RLAIV
Janne Tapani PALOLA    RLAIV
Ari-Pekka PIETIKÄINEN   RLAIV
Mikael Aukusti TAMMISALO   RLAIV

Aleksi ASPIA     UTJR
Jussi Eemeli HÄRKÖNEN   UTJR
Lauri Mikael JÄMSÄ    ILMASK
Petteri Oskari KAIRINEN   KARLSTO
Tomi Juhani KAJAVA    LAPLSTO
Ville Matias KORHONEN   LAPLSTO
Paulus Juhana KÄRNÄ    LAPLSTO
Juuso Samuli LAAMANEN   SATLSTO
Joona Mikael MAJAPURO   SATLSTO
Martti Erik MANNER    SATLSTO
Sami Sakari NUMMILA    UTJR
Väinö Aleksi RAAPPANA   KARLSTO
Mika Petteri SAARIAHO    UTJR
Olli Martin SELANDER    SATLSTO
Antti-Pekka SIPILÄ    SATLSTO
Juho Aleksi TERVAHARTIALA   ILMASK
Eero Antero VIITANEN    KARLSTO
Ilkka Aleksi VILÉN    SATLSTO
Kalle Paavo Akseli VUORINEN   ILMASK
Petteri Bertil WAHLGREN   LAPLSTO
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102. Kadettikurssilta ja 85. Merikadettikurssilta 
valmistuneet luutnantit 31.8.2018

Tuomas Ukko Akseli ALA-VIIKARI ILMASK
Atte Jarmo Samuel ETULA  UTJR
Juho Samuel HONKALA   UTJR
Joonas Santeri JÄRVENPÄÄ  ILMASK
Rasmus Karl Oscar KALLONEN  ILMASK
Juho Heikki Tapio KORHONEN  ILMASK
Valtteri Juho Jalmari LOHILAHTI  ILMASK
Juho Jaakko MIILUMÄKI   ILMASK
Valtteri Niko Aleksi PENNANEN  UTJR
Reino Aapo RAAPPANA   ILMASK
Janne Markus RAJALA   ILMASK
Iiro Henrik SAARENMAA  ILMASK
Toni Waltteri Juhani SAVOLAINEN ILMASK
Jussi Jari Juhani TAIPALE I  LMASK
Tatu Juho Oskari TURUNEN  ILMASK
Tatu Verner VUORI   UTJR

Juho Samuli AALTONEN   UTJR
Aleksi Jaakko Julius AHDE  KAIPR
Matias Abiel ALATÖRMÄNEN  PORPR
Matias Oskari ARVOLA                       LAPLSTO
Kim Georg Rainer EKSTRÖM  UUDPR
Jukka Sakari ESKOLA   SATLSTO
Taneli Aleksi FRONDELIUS  KARPR
Eemil Juhani Elias HAKALA  KAARTJR
Jaakko Aleksi HASSINEN   KAIPR

Jesse Petteri HEIKKINEN   KARPR
Aleksi Tapani HELLSTEN  PORPR
Tapio Matias HOKKANEN  PORPR
Julius Manu Otto HOTAKAINEN  RLAIV
Juuso Juhani HULKKO                      MAASK
Niki Mikael HYVÄRINEN  KARPR
Ville Joonas IHALAINEN   PSPR
Lauri Ilari IKONEN   KARLSTO
Patrik Edward ILLMAN   UUDPR
Jon-Mirko Matias JAKOBSSON  PSPR
Lauri Ilmari JAUHIAINEN  PSPR
Taneli Tatu Joonatan JOKINEN  PORPR
Antti Pekka Juhani JORMAKKA  RPR
Eero Tapio JORTIKKA   KAARTJR
Henrik Ilmari Johannes JUHOLA  PSPR
Teemu Taneli JUNNO          PORPR
Joonas Heikki KAKSONEN  JPR
Santeri Johannes KALLIO   PSPR
Minna Elina KANGAS-KORHONEN KARPR
Teemu Juho Oskari KARJALAINEN KAIPR
Touko Oskari KATAJISTO  PSPR
Joona Poju Santeri KEKKONEN  KARPR
Vesa Henrik Gabriel KERÄNEN  PSPR
Antti Aleksi KIIKKO   RLAIV
Otto Antti Aleksi KIISKI   KAARTJR
Miika Kristian KIMINKINEN  PSPR
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Aleksi Leo Oskari KINNUNEN  KARPR
Joonas Petteri KOIVISTOINEN  KAARTJR
Vili Eemeli KOSKELAINEN  UUDPR
Roni Arttu Ilari LAAKSONEN  KAARTJR
Teemu Mikael LAMMI   PSPR
Lauri Juhani LANKINEN   KARPR
Valtteri Lauri Kalle LAUKKANEN  PSPR
Rasmus Mikael Joonatan LEHTINEN  RLAIV
Milla Sarita LEHTOPELTO  KAARTJR
Miko Matias Eemeli LEHTOVAARA PORPR
Henri Juhani LEPPÄNEN   KARPR
Jani Petteri LUOTO   ILMASK
Chris Elias LÖNNROTH   MAASK
Iivari Akseli Johannes MARTIKAINEN KARPR
Mikko Santeri MARTIKAINEN  KARPR
Waltteri Alexander MATTILA  PORPR
Akseli Johannes METSÄ-KETELÄ  KARPR
Oula Henrik MYLLYMAA  KARPR
Ville Pekka Juhani MYÖHÄNEN  RLAIV
Jesse Joonatan MÖRSKY   KAARTJR
Victor Edmond NAVILLE   KAARTJR
Miika Juho Samuli NIKKINEN  KARPR
Petri Markus NUMMINEN  LAPLSTO
Joni Mikael PELTONEN   KAARTJR
Ville Emil PENSAS   UTJR
Jesse Johannes Olavi PIIPPO  RLAIV
Paavo Ilmari PITKÄNEN   KAIPR
Ville Artturi PONNIKAS   KARPR
Kalle Juhani PULKKINEN  SATLSTO
Kalle Matias PURANEN   PORPR
Saku Petteri PYYKKÖ   RLAIV
Onni Einari RANTANEN   KARPR
Juuso Hannes RAPPULA   RLAIV
Jarno Petteri RAUHALA   PSPR
Robert Christian RENFORS  KARPR

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

Juha-Antti Olavi RISSANEN  UTJR
Taneli Wolte Wiljami RIUKULEHTO RLAIV
Vertti Julius ROININEN   KARLSTO
Janne Tuomas ROMPPAINEN  RLAIV
Antti Robert Einari RÄSÄNEN  PSPR
Lauri Henrik RÖKMAN   KAIPR
Paavo Taneli RÖNKKÖ   JPR
Jason Nicolas SABORIT PARJANEN PSPR
Eemeli Onni Oskari SAJANIEMI  RLAIV
Joonas Valtteri SALO   KARPR
Joel Kustaa SARIOLA   KARPR
Samuel Eemeli SAVOLAINEN  KAIPR
Lauri Johannes SEPPÄLÄ   KAIPR
Toni Mikael Dimitri SIEVÄNEN  MAASK
Jere Kristian SIIVIKKO   KAIPR
Kaarle Aleksanteri SILANDER  JPR
Daniel Kristian SILMU   PSPR
Mikko Sakari SIMOLA   PORPR
Samuli Johannes SIUKONEN  PSPR
Miska Aleksi SUIKKI   RLAIV
Heikki Jussi-Matti SUNDELL  KAARTJR
Juha Anton Kalevi SUOJÄRVI  KARPR
Jesse Harrinpoika TAAVILA  KARPR
Valtteri Henri Anton TARENIUS  RPR
Angelo Timo TEELAHTI   PSPR
Henri Juhani TIELINEN   KAIPR
Miika Kasperi TIMONEN   RLAIV
Jesse Santeri TUORILA   RLAIV
Markus Bertel WECKMAN  PORPR
Teppo Tapani VEIKKANEN  PORPR
Turo Santeri VEINI   MAASK
Arttu Oskari VÄÄNÄNEN  KAIPR
Nico Timi Kristian YRTTIAHO  KAIPR
Jonathan Emanuel ÅMAN   JPR
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Testamenttilahjoitus
   Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka Mannerhei-

min Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.  

Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituk-
sesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa testamenttilahjoituksen laatimisessa.

Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadetti-
kunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien 

joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.  

Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta. Merkki on saatavis-

sa muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

 

 
 

                                          antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista 
 

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden alalta sekä avustaa 
perintöoikeuteen liittyvässä verosuunnittelussa. 

 
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. 
 
 
 
 

 

Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Kadettisäätiö on valmis-
tuttanut hautakivitunnuksen 

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

Hautakivitunnuksen hinta  on  
52 euroa + postimaksu 6 euroa. Kiin-
nitys hautakiveen maksaa merkin 

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

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

Merivoimien esikunta suivaan-
tui taannoin saadessaan vali-
tuksen eläkkeelle siirtyneeltä 

upseerilta. Tämä insinöörikoulutettu her-
rasmies koki työtodistuksensa loukkaa-
vaksi ja kyseli, mikä oli kiitos vuosien 
uurastuksesta. Ratkaisuna joukko-osas-
tot saivat paimenkirjeen, jonka mukaan 
henkilöarvioinneissa piti keskittyä posi-
tiivisiin asioihin.

Kirje aiheutti paljon iloa, koska 
posi tiivisten lausuntojen keksiminen 
oli hauskaa – varsinkin niiden mielestä, 
jotka eivät olleet asiasta vastuussa. Va-
littaneen hahmon positiiviseksi arvioksi 
ehdotettiin ”nähtiin usein työpaikalla, 
pukeutui hyvin”. Muille tutuille kek-
sityistä ilmaisuista ”syrjään vetäytyvä, 
mutta siellä äänekäs” saavutti klassikon aseman, samoin 
”tiedon vähetessä ääni kovenee” ja ”vertaistensa joukossa 
valmis neuvomaan ylempiään”. 

Keskustelua aiheuttivat sanaparit innokas ja ahkera, har-
kitseva ja hätäilemätön sekä luova ja mielikuvituksellinen. 
Kääntyykö tällainen kaksoispositiivinen ilmaus negaatioksi? 
Innokas ja ahkera olisi silloin touhottaja, harkitseva ja hätäi-
lemätön kyvytön päättämään.  Luova ja mielikuvituksellinen 
puolestaan eksyisi toiveittensa todellisuuteen. 

Kadettiupseerit ovat tottuneet olemaan arvioitavina ja 
jonoissa, joihin sotakoulut heidät yhä sijoittavat. Alkujaan 
jonot muodostuivat kiistämättömistä koenumeroista ja niiden 
arvottamisesta erilaisilla kertoimilla. Periaatteessa mitattuun 
osaamiseen pitäytyvä arviointi oli reilua, joskin systeemin 
sisään oli piilotettu mahdollisuus muokata järjestystä kou-
luttajien antaman soveltuvuusarvion mukaan. Se on yhä 
eräänlainen suojautumiskeino kieroutunutta neroutta vastaan. 

Akateeminen maailma tuo arviointiin oman vaikeutensa, 
samoin pakonomainen yritys vertailla koko ikäluokkaa, vaikka 
mittarit eivät ole yhteismitallisia. Itse asiassa virkaikäjono on 
hyödyllisimmillään protokollan apuvälineenä, mutta hankala 
täytettäessä erilaisia tehtäviä. Yhdeksänkymmenluvulla erää-
seen Pohjois-Suomen joukko-osastoon ei löytynyt halukasta 
komentajaa vuorossa olevien eikä seuraavankaan kierroksen 
joukosta. Harmistunut puolustusvoimain komentaja nimitti 
tehtävään lahjakkaan mutta muita paljon nuoremman upsee-
rin, ja aselajissa huokaistiin helpotuksesta. Äläkkä nousi, kun 
tajuttiin että vapaaehtoisen nimitystä seurasi tehtävää vastaava 
ylennys ja roima harppaus upseeriluettelossa.

Samoihin aikoihin alettiin kehittää yleisesikuntaupseerien 
uran tavoitteellista rakentamista. Ensimmäisenä työnä oli 
selvittää, millaisia hyvät upseerit oikeastaan ovat. Tehtävä 
annettiin henkilöstöyritykselle, jolla oli hallussaan kattavat 
tiedot siviilielämän johtajaprofiileista sekä osaamista suora
hausta. Kenraalit testattiin ja haastateltiin. Tuloksista ei jäl-
keenpäin huudeltu, mutta monen muun asian lisäksi ilmeni, 
että henkilöstöjohtajina upseerit olivat pehmeitä ja talous-
elämän johtajiin verrattuna suorastaan nössöjä. 

Tavallaan se on ymmärrettävää, 
koska Puolustus voimien organisaatio-
kulttuurissa tullaan toimeen annetuilla 
korteilla. Koulutettuja upseereja ei mie-
lellään eroteta, koska korvaajan koulut-
taminen veisi vuosia. Saneerauksissa 
upseerien ote näyttää silti pitävän, vaikka 
talouselämän kanssa ei kannata kilpasille 
lähteäkään: henkilöstöjohtamisen peh-
meydestä huolimatta Puolustusvoimien 
supistaminen on ollut valtionhallinnossa 
aivan omaa luokkaansa, ja se on toteutet-
tu ilman sen suurempia kapinoita. 

Hyvistä tuloksista huolimatta julki-
nen hallinto ei ole upseerien osaamisen 
tärkein osa. Se tosin sattuu olemaan 
yleinen työtehtävä, mutta koko ammatin 
funktio on kyky menestyä silloin, kun 

asioita aletaan ratkoa väkivalloin. Tuo tehtävä on näkymä-
tön, ja sen asettamat vaatimukset taktisella, operatiivisella ja 
strategisella tasolla poikkeavat toisistaan. Onneksi kuitenkin 
on niin, että kokemus rakentaa osaamista yksityiskohdista 
yleiseen ja pienestä kohti suurempaa. Kaikkien ei tarvitse 
olla komentajia, tarvitaan myös operaatio- ja aselajijohtoa, 
suunnittelijoita ja organisaattoreita, jotka hallitsevat työnsä 
ja varmistavat, että tieto riittää. 

Paljon voidaan koulutuksessa ja harjoituksissa simuloida, 
mutta ei kuitenkaan kaikkea: Upseerin perusosaamista on 
sitkeys toimia määrätietoisesti silloinkin, kun vastoinkäymiset 
seuraavat toistaan. Sodan sumussa jopa otsikossa mainittu 
koveneva ääni voi olla se viimeinen oljenkorsi, jolla saadaan 
joukko rynnäköimään läpi epäselvän tilanteen. Kyky nähdä 
tilaisuus on voittajan taitoa, kuten myös ymmärrys hetkistä, 
jolloin on päätettävä ja jolloin on toimittava.  Aikaa on pidettä-
vä dynaamisena työkaluna; usein on yhdentekevää, koukkaako 
vasemmalta vai oikealta, kunhan pitää pelin liikkeessä. On 
ymmärrettävä, mitä tapahtuu, mikä on oma osuus siinä ja 
mitä on mahdollista tehdä. Luulen, että kadettikurssit tietävät 
parhaiten itse, kenestä mihinkin on.

Kovin suurta murhetta en jaksaisi kantaa sotakoulume-
nestyksen kymmenyksistä. Opintojen tarkoitus on varmis-
taa ihmiselle mahdollisuudet onnistua työssään, joillekin 
 paremmat mutta kaikille riittävät. Tärkeämpää on kuunnella 
henkilöarviointiaan vastaanottavaisena, koska sen avulla voi 
parantaa heikkouksiaan ja saattaa parhaimmillaan oivaltaa 
kommunikointia vääristävän eron oman minäkuvansa ja tois-
ten ihmisten kokemuksen välillä. 

Menestymistä sodan oloissa voi yrittää ennustaa, mutta 
siinä asiassa tärkeimmän henkilöarvioinnin tekee jokainen 
itse. Onko minusta voittajaksi, kestänkö vastuuni, kun päätök-
seni ovat kohtalokkaita, voitanko, vaikka vastassa ovat raaka 
voima ja repivä äly, olenko varma siitä, että psyykeni, kuntoni 
ja terveyteni kestävät? Olenko hakeutunut oikeaan tehtävään? 
Jos sitä tietoa ei ole, on äänen korottaminen vain surkea ele. 

Kalle Liesinen



IN MEMORIAM
Salonen
Seppo Antero
Komentajakapteeni
s. 12.4.1958
k. 11.6.2018
Kad.nro 6677
66. Kurssi

Airola
Aimo Antero (Asko)
Eversti
s. 30.11.1925
k. 24.6.2018
Kad.nro 3163
33. Kurssi

Jääskeläinen
Raimo Ensio
Majuri
s. 1.9.1939
k. 16.7.2018
Kad.nro 4487
49. Kurssi

Koiranen
Teuvo Olavi
Komentaja
s. 10.10.1922
k. 19.6.2018
Kad.nro 529me
20. Merikadettikurssi

Poromaa
Lauri Aleksi
Majuri
s. 3.11.1939
k. 28.4.2018
Kad.nro 4799
50. Kurssi

Saarelainen
Jorma Ensio
Everstiluutnantti
s. 28.8.1954
k. 30.6.2018
Kad.nro 6231
62. Kurssi

Silvennoinen
Heikki Martti Antero
Majuri
s. 19.7.1943
k. 28.7.2018
Kad.nro 5366
53. Kurssi

Tiainen
Martti Olavi
Everstiluutnantti
s. 21.2.1933
k. 29.7.2018
Kad.nro 3651
41. Kurssi

Tiiro
Yrjö Mauno
Majuri
s. 19.5.1932
k. 10.7.2018
Kad.nro 3485
39. Kurssi

Varkila
Matti Antero
Everstiluutnantti
s. 30.8.1936
k. 25.7.2018
Kad.nro 3959
45. Kurssi

Viitanen
Hannu Tapani
Everstiluutnantti
s. 6.11.1945
k. 23.6.2018
Kad.nro 5481
54. Kurssi

Karppanen
Pentti Matti
Eversti
s. 4.10.1931
k. 8.7.2018
Kad.nro 3432
39. Kurssi

Kalanti
Eero Juhani
Komentajakapteeni
s. 13.7.1936
k. 4.8.2018
Kad.nro 729me
37. Merikadettikurssi

Pullinen
Jorma Antero
Eversti
s. 12.9.1931
k. 26.8.2018
Kad.nro 3467
39. Kurssi

Mustakallio
Jorma Erkki Tapani
Everstiluutnantti
s. 28.6.1937
k. 29.8.2018
Kad.nro 4056
46. Kurssi

Laaksonen
Pertti Johannes
Everstiluutnantti
s. 6.2.1936
k. 3.8.2018
Kad.nro 3914
45. Kurssi

Alasjärvi
Jouko Armas
Prikaatikenraali
s. 21.12.1944
k. 9.9.2018
Kad.nro 5391
54. Kurssi

Kärkiö
Reijo Erkki Olavi
Majuri
s. 29.1.1944
k. 15.9.2018
Kad.nro 5167
52. Kurssi

Muurman
Risto Tapani
Eversti
s. 20.1.1947
k. 15.9.2018
Kad.nro 5625
56. Kurssi
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