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pääkirjoitus

Meneekö viestisi perille?

Syksyn lehtemme pureutuu 
viestinnän suunnitelmalliseen 
vaikuttamiseen. Tehtävä on 

haastava, sillä jo teemaotsikon sana
pari strateginen kommunikaatio saattaa 
vaikuttaa vieraalta, jopa teennäiseltä. 
Pitääkö propaganda sanoittaa uudel
leen, jotta se menisi paremmin läpi? 
Kriittiset ajatukset ja kysymykset ovat 
perusteltuja, mutta toisaalta nyky
päivän viestinnän laajaalaisuuden 
ymmärtäminen edellyttää asioiden 
uudelleensanoittamista ja uusien ter
mien luomista. Tehtävän haasteelli
suus motivoi Kylkirautaa kokoamaan 
alan huippuammattilaisten kirjoituksia 
kuvaamaan lukijoillemme viestinnän 
monisyistä kenttää monesta mahdolli
simman konkreettisesta näkökulmasta. 

Lehden teemaartikkelit käsittelevät 
strategista kommunikaatiota lähtien suurvaltanäkökulmasta 
aina valtionjohtoon ja palvelurakenteen ruohonjuuritasol
le, kuntaan, saakka. Itse tiedon ja viestien vaikuttavuutta ja 
selkeyttä pohtivat myös nuoret somekadettimme ja kokenut 
kolumnistimme.

Viestinnän merkitys ja vaikuttavuus esimerkiksi poliitti
seen päätöksentekoon on tunnettu vuosisatoja. Niinpä se on 
integroitu sotataitoon jo varhain, muun muassa informaatio
vaikuttamisena, propagandana tai tiedottamisena. 

Digimaailmassamme alati kehittyvät tiedonjakokanavat 
avaavat lähes rajattomasti mahdollisuuksia tuottaa mieleiseksi 
muokattua tietoa halutulle kohderyhmälle. Yksittäinen ihminen 
voi poimia omat tietokuplansa ja rakentaa totuusmaailmansa 
sopivin suodattimin. Tähän kytkeytyvä mutta laajempi kysy
mys on kuitenkin valtiollisen elintärkeiden toimintojen ylläpi
tämisen kannalta merkityksellisen informaatiovaikuttamisen 
uhka ja sen mahdollisuudet. Keskeinen kysymys on, kuinka 
päästä propagandaan reagoivasta toiminnasta aktiiviseksi vai
kutusviestijäksi? Sekä mahdollisuuden että oman haasteensa 
luo se, että elämme maailman avoimimmassa yhteiskunnassa.

Avoimessa yhteiskunnassa tiedon luotettavuus on kes
keinen viestinnän onnistumisen kriteeri. Luotettavan tiedon 
tuottaminen oikeaaikaisesti ja kohderyhmät tavoittaen on 
jakelukanavien runsaslukuisuudesta huolimatta yhä haas
teellisempaa. Janne Saarikivi kuvaa taannoisessa Helsingin 
Sanomien kolumnissaan lähes paradoksaalista tilannetta, jossa 
samaan aikaan kun poliittisesti kritisoidaan valeuutisia, toi
saalla oppilaitoksissa ja yrityksissä viedään tarinallistamista 
eteenpäin ”hinnalla millä hyvänsä” – ja totuus saa taipua hyvän 
narratiivin tieltä. Saarikiven toteamus, että ”yksityinen sektori 
on aina julkista edellä, ja se on siirtynyt totuuden jälkeisyyteen 
jo ajat sitten”, haastaa viranomaisviestinnän ja strategisen 
kansallisen narratiivin kehittämistä. 

Toinen aikamme haaste on se, että 
viestinnän katsotaan olevan kaikkien 
tehtävä. Asiantuntijakirjoituksemmekin 
korostavat osallistavan viestinnän mer
kitystä: jokainen on strateginen viesti
jä, johdon on oltava viestintälinjausten 
takana, ja viestintä on osa strategista 
johtamista. Yksilöiden erilaisuuden nä
kökulmasta tässä piilee hankaluuksia, 
kun kaikki eivät ole luonnostaan tai eivät 
halua olla reaaliajassa toimivia spokes-
personeita, saati perustaa nimellään so
siaalisen median tilejä organisaationsa 
edun vuoksi.

Kolmas haaste on mittava. Miten 
saamme tietää, millainen viesti menee 
perille? Millaisena viestijä haluaa sen 
menevän kohderyhmän tai yksilön tie
toisuuteen? Kuka kirjoittaa organisaati
on strategisen narratiivin? Löytyykö se 

 viranomaisten viralliselta nettisivulta, painetuista mainosleh
tisistä, twiitistä vai katoavasta kuvaviestistä? Jotta voisimme 
löytää mahdollisimman hyviä vastauksia edellisiin kysymyk
siin, on selvää, että viestintää on pohdittava systemaattisesti 
ja yhdessä. 

Käytännössä viestintä sujuu luontevamminkin, kun orga
nisaation kulttuuri ja arvot ovat tekojen kanssa tasapainossa. 
Viranomaisten kuulee usein toteavan, että luottamus on han
kittava joka päivä. Se on hyväksi havaittu tapa tehdä myös 
kestävää viestintäpolitiikkaa: kun tekee asiat niin hyvin kuin 
osaa ja yhteiseen arvoperustaan nojaten, se tuottaa myönteistä 
palautetta. Käytännön vinkin tähän antaa lehtemme haastat
telussa puolustusvoimain komentaja toteamalla, että ”keskity 
aina siihen tehtävään, jota parhaillaan hoidat”. 

Lehtemme sisällön rikastuttamiseksi toimituksemme on 
aloittanut johdonmukaisen yhteistyön Maanpuolustuskor
keakoulun kurssien kanssa kiinnostavan ja ajankohtaisen 
sotatieteiden opinnäytetöihin perustuvan tutkimustiedon 
julkaisemiseksi. Tässä lehdessä julkaistaan kaksi yleisesi
kuntaupseerikurssin diplomityöhön perustuvaa artikkelia. 
Alkuperäisiin tutkimuksiin lähteineen pääsee perehtymään 
Doriaverkkosivustolta www.doria.fi. 

Lisäksi mainitsemisen arvoiseksi nousee lukijoiltamme 
myönteistä palautetta saanut ikikaaderisarja, joka saa jatkoa, 
kun tällä kertaa tarinavuorossa on Rajavartiolaitoksen Ikikaa
deri 25. Merikadettikurssilta.

Toivotan lukijoillemme antoisia hetkiä lehtemme parissa 
ja hyvää syksyä!

Päätoimittaja 
Eversti Vesa Valtonen
vesa.valtonen(at)kylkirauta.fi
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näkymiä

Uusia kadettiupseereja

Elokuun 30. päivänä valmis
tui 143 uutta kadettiupseeria 
Puolustusvoimien ja Rajavar

tiolaitoksen palvelukseen. Tasavallan 
presidentti nimitti valmistuneet kade
tit upseerin virkaan ja ylensi heidät 
luutnantin arvoon. Uusien upseerien 
suorittaman sotatieteellisen tutkinnon 
tavoitteena on kouluttaa asenteeltaan, 
tiedoiltaan ja sotilaallisilta ammatti
taidoiltaan pätevää upseeristoa Puo
lustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
tehtäviin. 

Presidentinlinnassa pidetty ni
mitys ja ylennystilaisuus oli jär
jestelyiltään tuttu kaikille meille 
kadettiupseereille. On hienoa, että 
tilaisuuden rakenne on säilynyt pe
rinteisenä. Arkistoista on löydettä
vissä runsaasti tilaisuudesta otettuja 
valokuvia eri vuosikymmeniltä, ja 
ne kaikki todistavat pitkän perinteen 
jatkumoa. 

Sillä on erittäin suuri arvo, että tasavallan president
ti henkilökohtaisesti pitää puheen nuorille valmistuville 
 upseereille sekä ylentää ja nimittää heidät virkaan. Ylennys 
ja nimitystilaisuus Presidentinlinnassa jää lähtemättömästi 
kaikkien upseerien ja heidän läheistensä mieliin. Tilaisuus 
on myös tärkeä tekijä kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden 
rakentumisessa. 

Lainaan tasavallan presidentin tilaisuudessa pitämää 
puhetta: ”Suuri osa teistä tulee toimimaan varusmiesten 
kouluttajina – varusmiesten, jotka aikanaan siirtyvät reser
viin osana omaa sodan ajan joukkoaan. Ne tiedot, taidot ja 
asenteet, jotka te joukkoonne juurrutatte varusmieskoulu
tuksen aikana, luovat pohjan toimintakykyisille joukoille.

Nuoret varusmiehet ja vapaaehtoiset naiset astuvat pal
velukseen eri taustoista ja lähtökohdista samanarvoisina, 
samoilla oikeuksilla ja samoilla vastuilla. Tehtävänne kou
luttajina ja kasvattajina on keskeinen. Omalla esimerkillänne 
te luotte joukkoihinne vahvan ammattitaidon ja maanpuo
lustustahdon, joka kantaa myös reservissä.”

Yksi Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävistä on yhteis
kunnallinen vaikuttaminen. Olen useassa yhteydessä toden
nut, että Maanpuolustuskorkeakoulun tärkein tehtävä on 
kouluttaa arvoiltaan ja asenteeltaan hyviä, ammattitaitoisia ja 
esimerkillisiä upseereja. Kuten tasavallan presidentti totesi, 
suurin osa nuorista upseereista aloittaa asevelvollisten, va
rusmiesten ja reserviläisten kouluttajina. 

Kun varusmiespalveluksessa ja 
kertausharjoituksissa vuosittain kou
lutetaan reilut 40 000 asevelvollista, 
jokainen pystyy helposti laskemaan 
kouluttajien vaikuttavuuden. Asepal
veluksesta saadut kokemukset pääty
vät lyhentämättöminä kymmenille ja 
jopa sadoilletuhansille palvelustaan 
suorittavien läheisille. 

Yleiseen asevelvollisuuteen pe
rustuva kansallinen puolustusratkai
summe nauttii kansalaisten suurta 
kannatusta. Kannatuksen säilyminen 
ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. 
Meidän on joka päivä itse kukin 
 tuettava ja edesautettava niin maan
puolustuskannatuksen kuin tahdon
kin säilymistä korkealla tasolla. Siinä 
tehtävässä asevelvollisten kouluttaji
na toimivilla nuorilla upseereilla on 
aivan keskeinen vastuu. 

Valmistuneilla luutnanteilla on 
hyvät valmiudet työhönsä nuorten upseerien eri tehtävis
sä joukkoosastoissa. On kuitenkin selvää, ettei vastaval
mistunut luutnantti voi osata heti kaikesta kaikkea. Vasta 
harjaantumisen ja kokemuksen myötä hänestä kehittyy 
ammattitaitoinen johtaja ja kouluttaja omaan joukkonsa. 

Kadettikunnan perustehtäviä ovat upseeriston yhteenkuu
luvuuden ja ammattitaidon edistäminen. Joukkoosastoissa 
uusien kadettiupseerien esimerkillisen vastaanottamisen 
ja työhön ohjaamisen ja työssä tukemisen pitää olla itses
täänselvyys meille kaikille. Uskon, että näin on tapahtunut 
viime päivinä kaikkialla Puolustusvoimissa ja Rajavartio
laitoksessa. 

Puheenjohtaja
Kenraalimajuri Jari Kallio
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Teksti: Vesa Valtonen ja Heikki Pohja

Afganistanin tilanne oli krii
siytymässä, kun kadetti Timo 
Pekka Kivinen aloitti 10. syys

kuuta 1979 opinnot Santahaminan Ka
dettikoulussa. Elettiin kylmän sodan 
aikaa kaksinapaisessa maailmassa. 

Neljäkymmentä vuotta myöhem
min kenraali Timo Kivinen on puolus
tusvoimain komentaja. Maailmankuva 
ja turvallisuustilanne ovat muuttuneet 
kuluneiden vuosikymmenten aikana 
vaikeammin ennustettaviksi kuin hänen 
palvelusuransa ensimmäisinä vuosina.

Komentajana hän päättää Puolus
tusvoimien tehtävien toteuttamisesta 
ja voimavarojen käytöstä. Hän ohjaa 
Puolustusvoimien toimintaa tulevai
suuden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Varuskuntakaupungista 
Kadettikouluun

Kenraali Timo Kivinen on syntynyt 
Lappeenrannassa. Hänen lapsuuden
kotinsa sijaitsi lähellä Lappeenrannan 
varuskunnan lähiharjoitusaluetta. Sen 
kautta sotilaselämä tuli Kiviselle tutuk
si, ja sotilaan urasta muodostui hänelle 
toiveammatti.

— Elokuun alussa käydessäni Lap
peenrannassa äitini muisteli, että aika 
nuorena olin sanonut tulevani sotilaak
si, Kivinen mainitsee.

Kivinen kertoo varusmiespalveluk
sen aikaisten kokemusten Uudenmaan 
rakuunapataljoonassa olleen positiivi
sia ja vahvistaneen sitä, että hän hakeu
tui Puolustusvoimien palvelukseen ja 
Kadettikouluun. 

— Reserviin siirtymisen jälkeen 
silloinen väliaikainen palvelus alkoi 
vänrikkinä jo noin viikon kuluttua. Sen 
jälkeen oli vuorossa hakeutuminen Ka
dettikouluun, jossa opinnot aloitin syk
syllä 1979, Kivinen muistelee.

Kadettiajasta on Kiviselle jäänyt 
paljon muistoja. Hän kertoo 66. Ka
dettikurssin joukoksi hitsautumisen 
olleen mieleenpainuvaa. Kurssin 
aikana muodostunut kadettiveljeys on 
säilynyt vuosikymmenten melskeessä. 

— Kadettikoulu oli hienoa aikaa, 
jonka eri vuosilta jäi paljon muistoja. 
Kun koolla oli paljon arvomaailmal
taan samanhenkisiä nuoria miehiä, 
syntyneet ihmissuhteet muodostuivat 
syvemmiksi verrattuina muun soti
lasuran aikaisiin. Yhteishenki ja yhdes
sä tekemisen meininki sen synnyttivät, 
Kivinen valottaa. 

Kurssinjohtajana 66. Kadetti
kurssilla oli silloinen kapteeni Martti 
Haavisto. Kivinen mainitsee Haavis
ton olleen arvostettu kurssinjohtaja, 
jonka johtamisote oli erittäin pidetty 
kadettien keskuudessa. Kivinenkin on 
hyödyntänyt myöhemmällä palvelus
urallaan Haaviston johtamistyylin 
hyviä käytänteitä. Yksi esimerkki Haa
viston suoraviivaisesta johtamisesta 
koettiin Afganistanin sodan sytyttyä. 

— Haavisto otti kurssin kokoon 
juhlasaliin ja kertoi Neuvostoliiton 
tunkeutuneen Afganistaniin. Hän totesi, 
että ”Neuvostoliiton interventio on 
raukkamainen teko, mutta ymmärrät
tehän, ettei Suomen pidä sitä julkisesti 
tuomita”, Kivinen kuvailee.

Monipuolinen palvelusura

Kenraali Kivisellä on ollut palvelus
urallaan noin kaksikymmentä eri teh
tävää. Tähän lukuun eivät sisälly hänen 
käymänsä virkaurakurssit. Kivinen on 
opiskellut myös ulkomailla: nuorena 
upseerina tulivat suoritetuiksi US Army 
Airborne and Ranger kurssit vuonna 
1983 Yhdysvalloissa ja sittemmin 
Royal College of Defence Studies 
vuonna 2008 IsossaBritanniassa. So
tilasasiamiehenä Kivinen palveli Buda
pestissä, Wienissä ja Kiovassa vuosina 
1998–2001.

— Jokaisesta palvelustehtävästä on 
jäänyt paljon muistoja. Periaatteenani 
on ollut, että uusi palvelustehtävä on 
minulle aina silloin se kaikkein tärkein 
tehtävä, johon henkisesti asennoidun, 
Kivinen painottaa. 

— Komentaja ja päällikkötehtä
vät ovat luonnollisesti päällimmäisinä 
mielessä. Niissä tehtävissä on ollut 

Puolustusvoimat on hyvässä kunnossa. Komentajan 
päätökset ja linjaukset tehdään Puolustusvoimien 

edun mukaisesti, ja se on linjassa Suomen edun kanssa. 
Puolustusvoimien on ansaittava kansalaisten luottamus 

tekojensa kautta joka päivä. 

Niin sodit kuin harjoittelet
 Puolustusvoimain komentajan, 

kenraali Timo Kivisen haastattelu
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 kokonaisvaltaisessa vastuussa kaikesta, 
muun muassa omasta joukosta, sen ih
misistä ja tuloksista, Kivinen valottaa. 
— Sotilasasiamiestehtävät ovat myös 
jääneet monine mielenkiintoisine vai
heineen mieleen, hän jatkaa.

Kivinen toteaa, ettei suomalaises
sa ja kansainvälisessä sotilaskoulu
tuskulttuurissa ole merkittäviä eroja. 
Hän mainitsee, että sotilasyhteisöissä 
kautta maailman on samanlainen hen
kinen  viritys. Hän toteaa kuitenkin 
koulutuksen periaatteiden ammattilais
armeijassa olleen erilaisia kuin Suomen 
asevelvollisuusarmeijassa. Tällaisen 
havainnon hän teki ollessaan kurssilla 
Yhdysvalloissa.

— Siltä ajalta jäi mieleen sanonta 
”Niin sodit kuin harjoittelet”. Yhdys
vallat oli tuolloin mukana jatkuvasti 
useissa operaatioissa, joilla oli vai
kutusta koulutukseen. Se näkyi yk
sityiskohdissa ja pikkutarkkuudessa. 
Puolittaisia suorituksia ei hyväksytty, 
vaan harjoittelua toistettiin, kunnes asia 
osattiin, tai kaveri ei läpäissyt kurssia, 
Kivinen selventää.

— Yhdysvalloista sai mukaan run
saasti oppia, mutta yhdysvaltalaisia 
metodeja ei sellaisenaan voinut käyttää 
Suomessa annettavassa sotilaskoulu
tuksessa. Riskinotto koulutuksessa oli 
siellä myös suurempi. ”Niin sodit kuin 
harjoittelet” kristallisoitui kuitenkin 
lähtemättömästi mieleen ja jalkautui 
kotimaankin koulutukseen, Kivinen 
summaa.

— Suomen puolustusvoimien 
koulutusjärjestelmä otti jo silloin 
1980luvulla paremmin erilaiset yksi
löt huomioon koulutuksessa. Yleiseen 
asevelvollisuuteen perustuva harjoi
tusjoukko on heterogeenisempi, ja se 
edellyttää yksilöllisempää koulutetta
vien kohtaamista ja huomioimista. Se 
on suomalaisen järjestelmän vahvuus, 
Kivinen painottaa.

Suomen  
sotilaspoliittinen tilanne 

Kenraali Kivisen virkakauden alkaessa 
Suomen lähialueen tilanne on viimei
sen viiden vuoden aikana asettunut 
uuteen asentoon. Se otetaan huomioon 
suomalaisessa turvallisuuspolitiikassa 
ja puolustusjärjestelmässä. 

Kivinen toteaa, että Suomi on vah
vasti osa länttä ja Euroopan unionia. 
Hän sanoo Suomen olevan sotilasstra
tegisesti tarkasteltuna kahden tärkeän 
alueen, Itämeren alueen ja Pohjoisen 
alueen, keskellä. Kun ajatellaan Pohjo
lan vakautta, on tärkeä varmistaa, että 
Suomella on kokoonsa nähden vahva 
puolustuskyky.

— Jos lännen ja Venäjän välillä 
 ilmentyy jännitteitä, ne heijastuvat aina 
myös Suomeen. Tällaisia on ollut eri
tyisesti vuoden 2014 jälkeen. Samalla 
lailla kuten muissakin valtioissa, Suo
messa on niihin reagoitu, Kivinen sel
vittää.

Puolustusvoimat nyt  
ja tulevaisuudessa

Suomen puolustuskyky, valmius ja suo
rituskyky vastaavat vallitsevan turval
lisuusympäristön vaatimuksia.

— Viime vuosina on tehty päätök
siä, jotka ovat mahdollistaneet valmiu
den ja puolustuskyvyn kehittämisen 
vaatimusten edellyttämällä tavalla, 
Kivinen vahvistaa. — Puolustusvoimat 
on hyvässä kunnossa. Siitä suuri kiitos 
kuuluu edeltäjilleni, Kivinen toteaa. 

Kivinen kertoo, että Puolustusvoi
missa on ammattitaitoinen ja sitoutunut 
henkilöstö. Hän iloitsee monien mit
tareiden, muun muassa varusmiesten 
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ja reserviläisten palautekyselyjen sekä 
palkatun henkilöstön työilmapiirikyse
lyn, osoittavan perusasioiden olevan 
kunnossa. Hän painottaa Suomen 
kansan vahvan maanpuolustustahdon 
olevan puolustuskyvyn kivijalkana, 
johon on hyvä nojata. 

— Näistä lähtökohdista on komen
tajana hyvä aloittaa, Kivinen tiivistää. 

Kivisen komentajakaudella on 
monia isoja valmisteluasioita. Julki
suudessa näkyvästi esillä olleet strate
giset hankkeet ovat luonnollisesti yksi 
merkittävä kokonaisuus.

— Etenkin tuleva Hornetit kor
vaava HXpäätös on suuri. Sillä tulee 
olemaan vaikutus 2020luvun lopun, 

2030luvun ja myöhemmänkin ajan 
Puolustusvoimiin. Laivue 2020 hanke 
on myös merkittävä ja vaikuttava tekijä 
Puolustusvoimien kokonaisuudessa, 
Kivinen miettii.

— Jo nyt voidaan arvioida viiden 
hävittäjäkandidaatin perusteella vai
kutuksia 2020luvun lopulle, mutta 
vasta vuoden 2021 konetyypin valin
tapäätöksen jälkeen voidaan tarkemmin 
ottaa huomioon, miten se tulee vaikut
tamaan, Kivinen arvioi. — Vuodesta 
2021 tulee tarkistuspiste, jolloin tulee 
katsoa, miten valinta vaikuttaa 2020
luvun lopun Puolustusvoimiin, Kivinen 
ennakoi.

Puolustusvoimien tulevaisuuteen 
vaikuttaa seuraava valtioneuvoston 
puolustusselonteko, joka antaa linjauk
set pitkän aikavälin suuntaviivoiksi. 
Selonteon valmistelu linkittyy ulko ja 
turvallisuuspoliittisen selonteon val
misteluun. Kivinen kertoo, että selon
tekojen valmisteluprosessia pidetään 
Puolustusvoimissa tärkeänä.

— Puolustusvoimien kehittämi
sessä on aina katsottava pitkälle tu
levaisuuteen ja on otettava huomioon 
useiden tekijöiden vaikutus. Kehittämi
sen lähtökohtana on oltava ymmärrys 
siitä, miten muun muassa sotilaallisen 
potentiaalin arvioidaan kehittyvän 
ympärillämme ja miten sotilastekno
loginen kehitys vaikuttaa sotataitoon, 
Kivinen summaa. — Kehittämisen 
on ulotuttava yli hallituskausien. Se 
edellyttää parlamentaarista käsittelyä 
ja hyväksyntää. Eduskuntakäsittely 
on tällaisessa asiassa erittäin tärkeää, 
Kivinen kertoo.

Asevelvollisuusselvitys 
edellyttää huolellisuutta

Asevelvollisuuskeskustelu ja suoma
laisen asevelvollisuuden kehittäminen 
tulevat olemaan vahvasti esillä myös 
kenraali Kivisen komentajakaudella. 
Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ase
velvollisuutta ylläpidetään sotilaallisen 
maanpuolustuksen tarpeisiin. 

— Tämä on myös Puolustusvoi
mien näkökulma. Jatkossakin tarvitaan 
toimiva asevelvollisuusjärjestelmä, 
jolla on laaja kansan tuki ja kansalais
ten hyväksyntä, Kivinen painottaa. 

Hallitus on päättänyt asettaa par
lamentaarisen komitean selvittämään 
asevelvollisuuden kehittämistä. Sitä 
tarkastellaan muun muassa yhdenver
taisuuden näkökulmasta. Selvityksellä 
on linkitys myös kansalaispalveluksen 
tarkasteluun, josta laaditaan vastaavasti 
parlamentaarinen selvitys.

Kivinen mainitsee, että nykyi
sellä asevelvollisuusmallilla on laaja 
Suomen kansan tuki. Hän muistuttaa, 
että naisten lisääntyvä osallistuminen 
Suomen yleisen turvallisuuden asioihin 
on positiivinen asia.

— Kansalaispalvelun selvittämi
nen edellyttää huolellista tarkastelua. 
Toistaiseksi keskustelut ovat kuitenkin 
olleet varsin yleisellä tasolla, kenraali 
huomauttaa.
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Kivinen katsoo vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen vuoden 
2020 alussa voimaan tulevan laki
muutoksen liittyvän myös asevelvol
lisuuden kehittämiseen. Se ei ole vain 
tekninen muutos. Hän pitää lakimuu
tosta ja sen mukaista Puolustusvoimien 
tehtävää mahdollisuutena. 

— Tavoitteena on vapaaehtois
potentiaalin entistä parempi integrointi 
Puolustusvoimien tarpeisiin. Sen mah
dollisuudet ovat erityisesti paikallis
puolustuskonseptissa, Kivinen arvioi.

— Asevelvollisuusjärjestelmässä 
Puolustusvoimien päävastuu on ase
velvollisten koulutuksessa. Tässä men
nään ennakoivasti eteenpäin Koulutus 
2020 ohjelman avulla, Kivinen toteaa.

Hybridiuhkiin  
varaudutaan yhdessä

Puolustusvoimien kehittämisen lähtö
kohtana on, että samoilla puolustusjär
jestelmän suorituskyvyillä pystytään 
tukemaan myös muiden viranomaisten 
toimintaa erilaisissa uhkatilanteissa, 
joissa vastuu on jollakin toisella toi
mijalla. 

— Hybridiuhkaan vastataan muun 
muassa Puolustusvoimien kyberkyvyk
kyyksillä. Informaatiooperaatioiden 
hallintaa on edelleen kehitettävä pa
remmaksi, koska sillä on vaikutusta 
hybridipuolustustilanteissa, Kivinen 
valottaa. 

Kivinen arvioi tilannetietouden ja 
ymmärryksen merkityksen kasvavan 
yhä tärkeämmäksi. Sen tärkeys koros

tuu, kun sodankäynnin tempo kiivas
tuu entisestään. Tapahtumien nopeus 
ja operaatiotempo tulevat kasvamaan.

— Uudet tiedustelulait tukevat 
hyvin muutoksessa. Ne ovat yksi väline 
tilanneymmärryksen muodostamisessa, 
Kivinen mainitsee.

Kivinen peräänkuuluttaa muutos
valmiutta myös toimintatapoihin, jotta 
kiihtyvään operaatiotempoon pystytään 
vastaamaan. Sodankäynnin muutos 
on pystyttävä ennakoimaan tutkimus
toiminnassa ja strategisessa suunnit
telussa. Toimintatapojen muutokset 
edellyttävät asioiden kokeilutoimintaa 
myös harjoituksissa.

— Tällä kaikella on vaikutus
ta myös suomalaiseen sotataitoon ja 
operaatiokonseptiin. Siihen ei vastata 
pelkästään materiaalisella kehittämisel
lä, vaan toimintatapojenkin on elettävä 
ajassa, Kivinen vakuuttaa.

Hybriditilanteisiin varautuminen 
on viranomaisten ja muiden turvalli
suustoimijoiden yhteistyötä. Yksittäi
nen toimija tai viranomainen ei pysty 
yksinään vastaamaan haasteeseen po
tentiaalisia uhkia vastaan.

Kivinen kuvaa Suomen vahvuuden 
olevan toimiva viranomaisyhteistyö, 
jota on edelleen kehitettävä muuttuvis
sa tilanteissa. Viranomaistyön keskiös
sä on ollut ennen kaikkea varautumisen 
suunnittelu. Kivisen arvion mukaan 
 lisäharjaantumista tarvitaan operaatioi
den suunnittelussa ja toimeenpanossa.

— Esimerkiksi keskushallinnossa 
on harjaannutettava yhteistä suunnitte
lua ja toimeenpanokykyä, joissa asioita 
tehdään kussakin tilanneskenaariossa 
lainsäädännöllisesti vastuussa olevan 
johdolla. Operatiivista yhteistoimintaa 
on jo harjoitettu muun muassa Puolus
tusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja po
liisihallinnon kesken, Kivinen kertoo.

Strateginen kommunikaatio

Kivinen toteaa olevan selvää, että 
Suomessa strategiseen kommuni
kaatioon liittyvä kokonaisvastuu on 
valtioneuvoston kanslialla. Muiden 
toimijoiden tekojen on oltava linjas
sa sen kanssa. Kivisen mukaan oikea 
viestintä tukee sekä Suomen että Puo
lustusvoimien tavoitteita. 

— Viestintä Suomen turvallisuus
asioista on osa maan ennaltaehkäisy
kykyä. Se on tärkeää nykymaailmassa, 
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eikä se ole vain perinteistä viestintää, 
Kivinen kertoo. 

— Oikea viestintä näkyy Puolus
tusvoimien jokapäiväisen tekemisen 
kautta. Sitä ovat muun muassa harjoi
tukset ja maanpuolustustapahtumat. 
Tällä kaikella on vaikutusta ennalta
ehkäisykykyyn ja uskottavuuden ar
viointiin. Se, miltä suorituskykymme 
ja osaamisemme näyttää, muodostaa 
uskottavuuden pohjan, jonka perus
teella puolustuskykyämme arvioidaan, 
Kivinen summaa.

Oikealla viestinnällä ylläpidetään 
myös Puolustusvoimien julkisuuskuva 
positiivisena ja taataan arvostus kansan 
silmissä.

— Maanpuolustustahto on tässä 
avainasemassa. Maanpuolustustah
toon liittyviä kyselyitä ja niiden tulok
sia on seurattava aktiivisesti ja niiden 
perusteella on arvioitava mahdollisia 
kehityskohteita. On myös mietittävä 
narratiiveja, Kivinen toteaa.

— Toimivalla yleisellä asevelvol
lisuudella on vahva linkki maanpuo
lustustahtoon ja Puolustusvoimien 
arvostukseen. Tehdyt kyselyt korre
loivat tätä. 

Turvallisuuspolitiikasta 
keskusteltava

Kivinen toteaa olevan tärkeää, että 
maanpuolustusasioista keskustellaan. 
Ne kiinnostavat kansaa ja mediaa.

Hän mainitsee, että nykyisin tur
vallisuuspoliittisissa keskusteluissa 
keskitytään lähinnä Itämeren alueen 
tapahtumiin ja vaikutuksiin. Kivinen 
olettaa, että keskustelu arktisen alueen 
merkityksestä lisääntyy jatkossa. Tur
vallisuuspolitiikan Puolustusvoimien 
johto jättää valtionjohdolle. 

— Keskustelu maanpuolustus
asioista on tärkeää kansalaisten kannal
ta. On kerrottava oikeaa faktapohjaista 
tietoa. Euroopan unionin turvallisuus 
ja puolustusyhteistyöstä on jatkossa 
viestittävä enemmän kansankielellä, 
Kivinen tiivistää. 

Tilanne on tällä hetkellä hyvä. Puo
lustusvoimat on tutkimusten ja kyselyi
den perusteella arvostettu instituutio. 

— Puolustusvoimien kannalta on 
tärkeää, että asioista keskustellaan po
liittisesti laajaalaisesti ja pitkäjäntei
sesti. Kehittämisen on ulotuttava yli 
hallituskausien. Niiden vaihtuessa ei 

ole varaa suuriin muutoksiin. Valtio
neuvoston selonteot ovat hyvä työkalu 
tähän, ja eduskunta on tärkeässä roolis
sa. Siten saadaan kehittämiselle laaja
pohjaisuutta. Saadaan pysyvyyttä, eikä 
tule muutoksia hallituskausien välillä. 
Suomessa vallitseekin laaja konsensus 
maanpuolustukseen liittyvissä asioissa, 
Kivinen iloitsee.

Puolustusvoimain komentaja pitää 
tärkeänä, että kadettiupseeritkin osallis
tuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Kadettiupseerien odotetaan aiheellises
ti olevan sotilasasiantuntijoita. Kivi
nen muistuttaa, että upseerien on syytä 
pysyä keskusteluissa sotilaan roolissa 
ja sotilaallisissa asioissa.

— Yksilön on osattava erottaa, 
milloin hän on yksittäisenä henkilönä 
omissa nimissään ja milloin edustaa 
Puolustusvoimien virallista kantaa, 
Kivinen alleviivaa. 

Esimiehen johdettava 
käytännönläheisesti

Kysyttäessä kenraali Kivisen johtami
sen periaatteita hän muistuttaa vanhasta 
ohjenuorasta: ”Suomalaisessa johtami
sessa on esimiehen johdettava käytän
nönläheisesti alaisiaan.”

Kivinen toteaa, että ihmisten johta
misen  tavoitteena on saada johdetta
vat innostuneesti toimimaan haluttuun 
päämäärään. Sen perusteella mitataan 
johtamisessa onnistumista.

— Joukon edun on aina oltava yk
silön edun edellä. Joukon johtajan on 
elettävä joukkonsa mukana niin hyväs
sä kuin huonossa, ja erityisesti huonois
sa tilanteissa, Kivinen painottaa.

Asioiden johtaminen muuttuvassa 
maailmassa, jossa hybridivaikuttami
nen ja operaatiotempo nopeutuvat, 
edellyttää Kivisen mukaan tehtävätak
tiikkaa. 

— Tehtävätaktiikalla päästään 
eteenpäin. Ylemmän johtoportaan teh
tävä ja toimintaajatus antavat perusteet 
toiminnalle. Sen perusteella alainen 
päättää, miten toteuttaa tehtävää, Kivi
nen kertaa periaatetta. — On tietenkin 
keskitetysti johdettavia suorituskykyjä, 
joiden käyttö edellyttää synkronointia, 
hän lisää.

Tarvitaan siis luovia ja innovatii
visia johtajia. Tarvitaan osaavaa hen
kilöstöä.

— Suomalainen koulutusjärjestel
mä toimii kokonaisuutena hyvin. Osaa
mistamme ei tarvitse kansainvälisissä 
harjoituksista saatujen havaintojen pe
rusteella hävetä, Kivinen toteaa.

Kysyttäessä puolustusvoimain 
komentajan arvoperustaa hän sanoo, 
ettei se ole pelkkiä yksittäisiä sanoja, 
vaan sanat on pystyttävä selittämään 
käytännöllisiksi kuvauksiksi. Komen
tajan tekemistä ohjaa päivittäin se, että 
kaikki päätökset ja linjaukset perus
tuvat siihen, että ne tehdään Puolus
tusvoimien edun mukaisesti, ja se on 
linjassa Suomen edun kanssa. Tästä 
muodostuvat arvot isänmaallisuus ja 
vastuullisuus.

Ammattitaidolla asiat hoidetaan 
niin hyvin, että Suomen turvallisuus 
kyetään takaamaan. Oikeudenmukai
suus ja yhdenvertaisuus ovat kaiken 
lähtökohta ihmisten johtamisessa.

Luotettavuus on päivittäisellä toi
minnalla ylläpidettävä sekä kansalais
ten että kotimaisten ja ulkomaisten 
kumppaneiden silmissä. Omalla toi
minnalla on pidettävä huolta siitä, että 
Puolustusvoimat koetaan luotettavaksi 
toimijaksi.

Terveiset kadettiupseereille

Puolustusvoimain komentaja välittää 
terveisensä kadettiupseereille. Hän 
muistuttaa, että asevelvollisuuteen 
perustuvassa järjestelmässä Puolus
tusvoimien on ansaittava kansalaisten 
luottamus joka päivä omalla tekemi
sellään. Kivinen toteaa, että kadetti
upseerit ovat tässä keskeisessä roolissa.

Kenraali Kivinen toivottaa ak
tiiviupseereille ja reservissä oleville 
kadettiupseereille menestystä maan
puolustustyössä. 

— Keskity aina siihen tehtävään, 
jota parhaillaan hoidat. Kun teet siinä 
parhaasi, se johtaa myös parhaaseen 
lopputulokseen tulevalla palvelusural
la, Kivinen muistuttaa.

Puolustusvoimain komentaja välit
tää kiitokset Kadettikunnalle maanpuo
lustuksen eteen tehdystä laadukkaasta 
työstä.
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Antti Sillanpää

Propagandasta
strategiseen kommunikaatioon

Teksti:  Antti Sillanpää

”Meidän tulee alati propagoida 
väestöllemme maailman kehityksestä 
ja loistavasta tulevaisuudesta, jotta he 
voivat rakentaa luottamustaan voit
toon.” – Mao Zedong 

Propagandan historiaa on kirjoi
tettu antiikista lähtien ja tehty 
aina. Tarinoiden ja väitteiden 

voimalla kansat ovat menneet kuo
lemaansa kohti niin kauan kuin on 
sodittukin. Valta ja vallanpitäjät ovat 
tarvinneet perustelunsa, ja propagan
dalla on viety ihmisten mieliä haluttuun 
suuntaan. Totuudella ei ole ollut itseis
arvoa, kun johto on puhunut kansalle. 
Adolf Hitler ja Joseph Goebbels kir
joittivat, millaista propagandaa tulee 
tehdä: yksinkertaisia viestejä yksinker
taisille massoille.

Vaikuttamista massoihin

”Massojen vastaanottokyky on hyvin 
rajallinen, älykkyys pieni, mutta valta
va kyky unohtaa.” – Adolf Hitler 

Hitlerin väitteet kansan vastaanot
to ja unohduskyvystä sopivat erityi
sesti yhteiskuntaan, jossa koulutustaso 
on heikko, kansalla on vähän valtaa ja 
vielä vähemmän vastuuta. Kansalaisiin 
ja vastustajiin vaikuttaminen on ajan 
saatossa muuttunut. Suuri osa viime 

sotien viholliseen kohdistetusta propa
gandasta näyttäytyy nyt tehottomalta ja 
jopa lapselliselta.

SAkuvista löytyy esimerkkejä 
räikeistä ja yksinkertaisista viesteistä, 
joilla yritettiin käännyttää vastapuo
len epävarmoja henkilöitä. Julisteet, 
kaiutin autot tai lentolehtiset olivat ah
kerassa käytössä, mutta oletettavasti 
tämä toiminta ei yllyttänyt kovinkaan 
montaa karkuretkelle. 

Viestinnän uskottavuus

Sotaajan propagandistit epäonnistuivat 
useasti sen takia, etteivät he tunteneet 
yleisöään tai teknisesti saavuttaneet 
sitä. Kun esimerkiksi suomalaiset pi
tivät yllä mielialoja kotirintamalla tai 
huutelivat vanjoja loikkaamaan, tiedot 
kohdeyleisöistä ja niiden saavutetta
vuus olivat aivan erilaisia. 

Omasta väestöstä tiedettiin lähes 
kaikki tarvittava, mutta vastustajasta 
vain jonkin verran. Mielialojen luo
taus onnistui kotirintamalta paremmin 
kuin vihollisen keskuudesta. Ensin 
mainittuihin päästiin vaikuttamaan 
useaa reittiä pitkin, jälkimmäiset eivät 
juuri viestejä kuulleet. Ensin mainitut 
olivat alun perin samaa mieltä viestijän 
kanssa, kun jälkimmäiset vastustivat 
vihollisen puheita. 

Viestejä uskotaan helpommin, kun 
ne sopivat aiempaan ajatteluun, minä 
ja maailmankuvaan. Viesti ja aiemmin 
koettu tukevat toinen toisiaan. Vaiku
tus on tehokkaampi, kun vastaanottajan 
informaatioympäristössä vaikuttavat 
muutkin osatekijät ovat yhteyksissä 
toisiinsa. Tämän vuoksi rintamalinjan 
toiselta puolelta viskatut yllättävät pro
pagandaheitot eivät tuota tulosta. 

Vaikka ihminen kaipaa johdon
mukaisuutta informaatioympäristöön, 
pientä liikettä tapahtuu jatkuvasti. 
Kannustimilla tai ohjaavilla tönäisyil
lä, nudgeilla, vastaanottaja voi siirtyä 
esimerkiksi terveellisempään ruokava
lioon. Tällaiset tönäisyt eivät järisytä 
vastaanottajan ymmärrystä itsestä tai 
ympäristöstä. Tönäisy tarjoaa todelli

Demokratian, oikeusvaltion vahvistumisen, vaurauden ja 
sivistystason nousu ovat muuttaneet valtioiden viestintää. 
Propagandasta siirrytään strategiseen kommunikointiin, 
ja muutos on enemmän kuin sanan vaihto. Strategisen 
kommunikaation tulisi olla johdosta lähtevä olennainen 

osa päätöksentekojärjestelmää.
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sia ja totuudellisia vaihtoehtoja, joista 
valistunut ihminen valitsee itselleen 
parhaan. 

Koulutustason nousu näkyy 
siinä, että yksilöt pystyvät parem
min tekemään itse näitä päätöksiä. 
Oletettavasti koulutustason kasvu ja 
virikkeiden moni puolisuus myös jar
ruttavat vastaanottajien kohtalokkai
ta äkkikäännöksiä. Päässä on jo niin 
paljon aineistoa, että uudet asiat vaa
tivat pidemmän kypsyttelyajan. Kou
lutustaso parantaa siten vastustuskykyä 
vihamielistä informaatiovaikuttamista 
vastaan, muttei se ole mikään täydelli
nen rokote. Kehitys on tässäkin jakaan
tunut epätasaisesti. 

Strategisen  
kommunikaation nousu

Avoimissa ja vapaissa yhteiskunnissa 
virheet ovat oppimisen paikkoja. Stra-
tegic communications lähestymistapa 
sai vauhtia yhdysvaltalaisen amiraalin 
Michael Mullenin kirjoituksesta. Hän 
arvioi viestinnän ja todellisuuden vä
listä kuilua vuonna 2009. Teksti osoit
taa, kuinka kauaksi on viestinnässä 
edetty maailmansotien ajasta, ainakin 
länsimaissa. Totuuteen pyrkiminen on 
länsimaille kannattavampaa kuin pro
pagandahuijaaminen. 

Mullen kritisoi, kuinka amerik
kalaisten tekemät virheet vaikuttivat 
luottamuspääoman menettämiseen: 
”Viestimme eivät ole uskottavia, koska 
emme ole panostaneet tarpeeksi luot
tamukseen ja suhteisiin, ja emme ole 
pitäneet lupauksiamme. Virkamiehiä 
ja sotilaita on pidettävä vastuussa 
 teoistaan ja tekemättömyyksistään. 
Läpinäkyvyys on avointen ja vapai
den yhteiskuntien ominaisuus, siitä ei 
tule luopua. Kun he, esimerkiksi vas
tustajat, löytävät aukkoja puheiden ja 
tekojen välillä ”say-do gap” kuten Abu 
Ghraibissa, he ajavat rekalla aukosta 
läpi. Ja suoraan sanottuna niin pitäisi 
meidänkin. Meillä tulee olla korkealle 
asetetut arvot ja meidän tulee tukkia 
kaikki aukot – niin todelliset kuin miel
letytkin – sen välillä mitä sanomme 
olevamme, ja mitä teemme.” 

Strategista kommunikaatiota voi
daan määritellä eri tavoin. Se on pro
sessi, kyvykkyys tai kyvykkyyden 
tukema toiminto, odotettu vaikutus 
tai viestintätaito. Strateginen kommu

nikaatio voidaan myös nähdä organi
saation tarkoituksellisena viestintänä 
tehtävän toteuttamiseksi.  

Läpitunkevana teemana on, että 
strategisen kommunikaation tulisi olla 
johdosta lähtevä olennainen osa pää
töksentekojärjestelmää. Se koordinoi 
eri viestintätoiminnat huomioiden eri 
kohdeyleisöt. Viestinnällä ei tarkoiteta 
tässä pelkkää puhetta tai kirjoituksia, 
vaan kaikki toiminta signaloi jotakin. 
Tämän vuoksi ei voida sanoa yhtä sa
malla kuin tehdään toista. 

Erilaiset puheen pelisäännöt

Mullenin puheessa näkyy ajatus siitä, 
että vahvoilla ja voimakkailla on mah
dollisuus ja velvollisuus puhua totta. 
Mutta ketkä hyötyvät rehdin pelin 
säännöistä? Suomi pienenä demo
kraattisena, avoimena yhteiskuntana 

on selvästi nykyjärjestelmän hyötyjä. 
Ne, jotka eivät näistä tavoista hyödy, 
eivät niitä myöskään arvosta. Jatkuval
le sumuttamiselle löytyy vielä tekijän
sä erityisesti järjestelmää hajottamaan 
pyrkivien keskuudesta.

Heikolla oleva osapuoli haluaa 
vaihtaa pelin sääntöjä. Viet Minhin 
sotilasjohtajan, kenraali Võ Nguyên 
Giápin sanotaan johtaneen joukkonsa 
moniin tappioihin, mutta silti voitta
neen sodan Yhdysvaltoja vastaan. Soti
laallisesti ylivertaisten amerikkalaisten 
edessä vietnamilaiskenraali sanoi silti 
näin: ”Vastasimme omilla taktiikoilla, 
jotka estivät amerikkalaisjoukkojen 
tavoitteiden toteutumisen ja tuhosivat 
sen. Meidän tuli pakottaa ne sotimaan 
tuntemattomalla maaperällä.” 

Kenraali Giápin puhe on osoitus 
siitä, kuinka alakynnessä olijan on 
valittava omat sääntönsä. Nykyisten 
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sääntöjen noudattaminen pönkittää 
valta rakenteita, joten siihen petty
neiden ei kannata niitä tukea. Tämä 
koskee niin heikommilla olevia val
tioita kuin eivaltiollisiakin toimijoita. 

Sääntöpohjaisen maailmanjärjes
tyksen haastajat voivat siten pitää val
heellisen propagandan tehokkaampana 
työkaluna. Informaatiokamppailussa 
valheet ja epäjohdonmukaisuudet ovat 
Giápin viittaama tuntematon maaperä, 
johon juuttuminen nähdäkseni tuottaa 
tappion avoimille ja vapaille yhteis
kunnille. Huijaukset voivat tuottaa 
länsimaisillekin johtajille pikavoitto
ja, mutta pitkän päälle se on tuhoisaa. 
Luottamuksen menettäminen on hel
pompaa kuin sen ansaitseminen.

Informaatioyhteiskuntiamme re
pivät riidankylväjät hyödyntävät tek
nologisia mahdollisuuksia suoltamalla 
valheita mutta tuskin tyhmentävät yh

teiskuntaamme. Haastajat hyötyvät, jos 
propagandakamppailussa mennään sen 
omimmalle alueelle. 

”Voit huijata kaikkia jonkin aikaa, 
ja joitakin koko ajan, mutta et voi hui
jata kaikkia koko aikaa.” – Abraham 
Lincoln

Jokainen toimija viestii

Myös laajempien kansallisten kehysker
tomusten tai narratiivien tulee ponnistaa 
tosiasioista, ainakin Suomen viiteryh
mässä. Narratiivit voivat olla selkeästi 
sanoitettuja tai vain osin jaettuja tunte
muksia yhteisölle leimallisista piirteistä. 
Narratiivin voimaa voi kuvata leiritule
na, jonka ympärille on hyvä kokoontua. 

Suomella tai muilla länsimailla ei 
ole vahvaa omaa narratiivia siitä, mitä 
me olemme. Tämä ei ole välttämättä 
huono asia. Demokraattiaan kuuluu mo

niäänisyys, minkä vuoksi tekstinarratiivi 
ei välttämättä olekaan tarpeen. 

Suomi 100 juhlat näyttivät, että 
pystymme toiminnalla tekemään narra
tiivia. Ensimmäistä sataa itsenäisyytem
me vuotta juhliessamme teimme hyvää 
ja kerroimme hyviä asioita itsestämme. 
Teimme juhlaa todeksi ja samalla jat
koimme tarinaa eteenpäin. 

Myönteinen ja uskottava narratiivi 
vahvistaa kansakunnan henkistä krii
sinkestävyyttä. Sanojen ja tekojen tulee 
kuitenkin pitää mahdollisimman paljon 
yhtä. Tämä periaate painottaa sitä, että 
organisaatioiden jokainen toimija on 
viestijä – joko sanoillaan tai teoillaan. 

”Jos et ole varma, kerro totuus.” – 
Mark Twain

Tekniikan tohtori, valtiotieteiden 
maisteri ja kauppatieteiden maisteri 
Antti Sillanpää työskentelee erikoistut-
kijana Turvallisuuskomitean sihteeris-
tössä.
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Keväällä val t ioneuvoston 
kansliassa kävi ulkomaisten 
medioiden toimittajia, jotka 

olivat kaksien vaaliemme myötä kiin
nostuneet informaatiovaikuttamisen 
vastaisesta toiminnastamme. Erään 
italialaistoimittajan haastattelu alkoi 
hyvin hämmentävällä kysymyksellä: 
”Onko joulupukki totta vai tarua? Onko 
joulupukki Suomen valeuutinen maa
ilmalle?”

Kysymyksen taustalla oli kuin 
olikin ulkomailla paljon huomiota he
rättänyt Suomen informaatiovaikut
tamisen vastainen toiminta ja siihen 
varautuminen. Kaikkia toimittajia 
kiinnostivat erityisesti keinot, joiden 
avulla yhteiskuntamme on pystynyt 
suojautumaan ja vastaamaan infor
maatiovaikuttamiseen jo vuosien ajan.

 Ja kyllä, toimittaja sai myös joulu
pukkikysymykseensä vastauksen, joka 
on artikkelin lopussa.

Suomen vahvuudet

Miksi Suomi on sitten kyennyt infor
maatiovaikuttamisen vastaiseen toi
mintaan? Syy piilee yhteiskuntamme 
vahvuuksissa, joiden kehittyminen on 
vaatinut vuosisatojen ja useiden suku
polvien työn: avoin ja demokraattinen 
yhteiskunta, oikeusvaltio, erinomainen 

koulutusjärjestelmä, vahva medialuku
taito, kansalaisten yleissivistys, lehdis
tön vapaus ja journalistinen itsesäätely. 
Maailman ensimmäinen sananvapaus
laki syntyi noin kaksisataaviisikym
mentä vuotta sitten RuotsiSuomessa, 
puuhamiehenä suomalainen Anders 
Chydenius. 

Erilaisissa rankingeissa Suomi 
pärjää hyvin. Kansainvälisten kysely
jen mukaan olemme maailman onnel
lisin kansa, joka luottaa viranomaisiin, 
uutisiin, mediaan ja toisiinsa. Suomes
sa vaalien järjestäminen ja toimitta
minen nojaavat edelleenkin varmaan 
satakymmenen vuotta luotettavasti, 
toimintavarmasti ja tietoturvallisesti 
palvelleeseen menetelmään, joka on 
kynä, paperi ja äänestyskoppi. 

Tätä listaa voisi helposti vielä 
jatkaa. Vaikka monet asiat ovatkin 
Suomessa hyvin, ongelmia luonnolli
sesti on.

Informaatiovaikuttamisessa 
ei uutta

Suomeen kohdistuvassa informaatio
vaikuttamisessa ei valitettavasti ole 
mitään uutta. Vuosien varrella olemme 
nähneet esimerkiksi Suomea vastaan 
suunnattuja ulkomaisia disinformaatio
kampanjoita, historian vääristelyä ja 

Suomessa valmistauduttiin vaaleihin  
vaikuttamiseen kevään 2019 aikana. Se toteutettiin 

oikeusministeriön johdolla onnistuneesti yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa. 

Teksti:  Päivi Anttikoski ja Jussi Toivanen

Suomen valeuutinen  
maailmalle? 

Päivi Anttikoski

Jussi Toivanen
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päättäjiemme lausuntojen vääristelyä. 
Samanlaista toimintaa on nähty myös 
maamme rajojen sisäpuolella. Riippuen 
tapahtuneesta toiminnan taustalla on 
voinut olla valtiollisia toimijoita tai 
jopa yksittäisiä ihmisiä.

Viime aikoina tutkijoihin, toimit
tajiin, virkamiehiin ja poliitikkoihin 
kohdistuvat häirintä ja vainoamiskam
panjat sekä maalittaminen niin sosi
aalisessa mediassa kuin fyysisessäkin 
maailmassa ovat voimistuneet. Heidän 
nimissään on perustettu valeprofiileja 
sosiaaliseen mediaan, heitä on herjat
tu ja mustamaalattu. Heistä tai heidän 
perheenjäsenistään on levitetty perättö
miä tai yksityisyyden suojaan kuuluvia 
tietoja. 

Toimijoiden tavoitteena on ollut 
vaikuttaa ja haitata näiden henkilöi
den tai viranomaisten toimintaa. Jotkut 
ovat perustelleet tämän tyyppistä toi
mintaa sananvapaudella ja kutsuneet 
siihen puuttumista sananvapauden 
rajoittamiseksi. On hyvä muistaa, että 
myös sananvapaudella on rajansa niin 
verkossa kuin sen ulkopuolellakin. Sa
nanvapauteen liittyy aina myös vastuu.

Informaatiovaikuttamisen 
kolme tasoa

Informaatiovaikuttamiseen liittyväs
sä toiminnassa voi viranomaisten 
näkökulmasta ajatella olevan kolme 
toisiinsa kytkeytyvää tasoa. Ne ovat 
yhteiskunnallinen, hallinnollinen ja 
operatiivinen. 

Yhteiskunnallinen taso muodostuu 
historiastamme, arvoistamme ja kult
tuuristamme. Tämä taso syntyy vapaan 
kansalaisyhteiskunnan toiminnasta. 
Hallinnolliseen tasoon kuuluvat esi
merkiksi poliittiset päättäjät ja toimijat, 
koulutus sekä lainsäädäntö. Operatii
vinen taso kattaa viranomaisten päi
vittäisen työn. 

Viranomaiset toimivat selkeimmin 
kahdella viimeisellä tasolla. Kaikkia 
tasoja yhdistävä tekijä on luottamus. 
Ilman luottamusta arkemme ja yh
teiskuntamme toiminta muuttuu mah
dottomaksi. Toimiessaan eri tasoilla 
viranomaisten on kunnioitettava eri 
toimijoiden yhteiskunnallisia rooleja. 
Vapaa media on vapaa media, ja viran
omainen on viranomainen.

Vaikuttamiseen  
vastataan yhteistyöllä

Viranomaiset ovat perustaneet alusta 
alkaen informaatiovaikuttamiseen vas
taamisen yhteistyöhön. Tämä on ollut 
toimintatapana jo pitkään. Pohjana on 
ollut kansainvälisestikin ainutlaatui
nen Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 
2017:n kokonaisturvallisuuden toimin
tamalli. 

Toimintamallin mukaisesti yhteis
kunnan kriittistä toimintakykyä ja va
rautumista rakennetaan viranomaisten, 
liikeelämän, järjestöjen ja kansalaisten 
yhteistyöllä. Käytännön tasolla toimin
ta on organisoitu niin, että toimivaltai
nen viranomainen johtaa toimintaa ja 
vastaa viestinnästä. Muut tukevat sitä 
tarvittaessa. Valtioneuvoston tasolla 
toimintaa koordinoi valtioneuvoston 
kanslia. Kukin ministeriö vastaa oman 
hallinnonalansa toiminnan ohjaamises
ta ja koordinaatiosta. 

Tämä on osoittautunut oikeaksi 
ratkaisuksi. Kun kohteena on koko 
yhteiskunta, tarvitaan rajat ylittävää 
ja ennakkoluulotonta yhteistyötä. 
Resursseja ja osaamista yhdistämällä 
pääsemme parhaimpaan lopputulok
seen. Samalla pystymme paremmin 
varautumaan yllättäen syntyviin tai 
tarkoituksellisesti luotuihin tilanteisiin. 

Tekemällä yhteistyötä, vaihtamal
la tietoja ja verkostoitumalla kansain
välisesti pystymme parantamaan myös 
omaa kansallista valmiuttamme.

Yhteistyö käytännössä 

Kesästä 2018 alkaen viranomaiset 
varautuivat vaalihäirinnän mahdolli
suuteen oikeusministeriön johdolla. 
Varautumisen teemana oli luottamus 
ja sen säilyttäminen. Toimenpiteitä 
olivat esimerkiksi toimintatapojen ja 
yhteistyön kehittäminen sekä koulu
tuksen järjestäminen viranomaisille ja 
puolueille. Lisäksi viranomaisilla oli ja 
on edelleenkin suorat yhteydet sosiaa
lisen median yhtiöihin. 

Käytännön tasolla viranomaisten 
yhteistyön ja varautumisen tukemi
sessa hyödynnettiin erilaisia olemassa 
olevia yhteistyöverkostoja ja vaalien 
toimittamista varten perustettuja ad hoc 
ryhmiä. Erityisesti viestinnän ja kyber
toiminnan yhteistyötä syvennettiin ja 
tehostettiin selvästi. 

Liikenne- ja viestintävirasto Trafi
comin kyberturvallisuuskeskus orga
nisoi valtionhallinnontoimijoille sekä 
huoltovarmuuskriittisille sektoreille 
tiedonvaihtoryhmiä. Osana viestin
nän varautumista kartoitettiin vaalien 
toimittamiseen liittyvä viranomaisia 
ja ulkopuolisia palveluntarjoajia. Li
säksi viranomaiset tekivät vaaleihin 
valmistautumisessa kansainvälistä 
yhteistyötä ja valtioneuvoston kans
lian johdolla toimiva viranomaisten 
poikkihallinnollinen informaatiovai
kuttamisen verkosto kytkettiin alusta 
alkaen  varautumistyöhön mukaan.

Ennen vaaleja valtioneuvoston 
kanslia, oikeusministeriö ja Turval
lisuuskomitea toteuttivat yhteisen 
viestintäkampanjan ”Suomessa on 
maailman parhaat vaalit — Mieti 
miksi?”. Kampanjan tarkoituksena oli 
lisätä yleisön tietoisuutta siitä, mistä 
vaaleista saa luotettavaa viranomais
tietoa sekä mistä vaalihäirinnässä on 
kysymys, miten sen voi tunnistaa ja 
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miten siihen voi varautua. Kampanja 
pyrki tukemaan demokratiakasvatusta 
lisäämällä tietoisuutta informaatioym
päristön muutoksista ja yleisestikin in
formaatiovaikuttamisesta.

Vaikuttamiseen 
varautuminen onnistui

Jälkikäteen arvioituna viranomaisten 
toteuttama vaalien turvallisuutta tuke
nut varautumis ja yhteistyö oli onnis
tunutta. Toimenpiteet olivat osaltaan 
vaikuttamassa siihen, ettei merkittäviä 
häirintäyrityksiä ollut. Havaintoihin on 
mahdollista tutustua valtioneuvoston 
julkaisemasta Vaalivaikuttamisen kou-
lutushankkeen loppuraportista. 

Vaaleihin varautuminen osoitti 
konkreettisesti sen, että koko yhteis
kuntaan ja sen toiminnan kannalta 
kriittisiin kohtiin kohdistuviin uhkiin 
ainoa oikea ratkaisu on laajaalainen, 
rajat ylittävä yhteistyö.

Vastuullisuuden  
merkitys korostuu 

Informaatiovaikuttamisessa käytetyt 
keinot ja toimintatavat ovat olleet 
hyvin samanlaisia eri maissa. Yh
teisesti tunnistettuja toimintatapoja 
ovat olleet esimerkiksi yhteiskunnan 
arvojen, normien, instituutioiden ja 
periaatteiden kyseenalaistaminen tar
koituksellisella valheiden ja disinfor
maation levittämisellä. 

Toimijan tai toimijoiden tavoitteina 
voivat olla hajaannuksen lisääminen, 
vastakkainasettelun lisääminen tai pyr
kimys saada kohde tekemään itsensä 
kannalta huonoja päätöksiä ja toimi
maan omaa etuaan vastaan tiedosta
matta sitä. Tässä maailmantilanteessa 
yhteiskunnallisen vastuullisuuden mer
kitys korostuu entisestään. 

Tarkoituksellinen ja perusteeton 
vastakkainasettelun, vihan ja pelon 
lietsonta sekä yhteiskunnallisten 

instituutioiden luottamuksen ky
seenalaistaminen omien tavoitteiden 
edistämiseksi pelaavat vastustajan 
pussiin ja yhteiskuntaa vastaan. Kun 
järjestäytyneen ja demokraattisen 
yhteiskunnan perus pilareina olevat 
luottamus ja turvallisuuden tunne ka
toavat, yhteiskuntamme muuttuu haa
voittuvammaksi ja alttiimmaksi myös 
ulkopuolisille vahingoittaville vaikut
tamispyrkimyksille. 

Kannamme huolta ja vastuuta ym
päristömme tilasta ja siitä, millaisessa 
kunnossa olevan valtiontalouden jä
tämme lapsillemme. Vastaavalla tavalla 
pitäisi keskustella ja tuntea vastuuta 
siitä, millaisen demokratian ja yh
teiskunnallisen ilmapiirin siirrämme 
tuleville sukupolville. Vastuu siitä on 
meillä kaikilla taustasta ja yhteiskun
nallisesta asemasta riippumatta.

Taidemaalari Eero Järnefeltin 
elämän ohjenuorana oli: ”Vain tosi on 
pysyväistä”. Tämä on hyvä muistutus 
meille kaikille.

Onko joulupukki 
suomalainen valeuutinen?

Lopuksi vielä vastaus kirjoituksen alun 
kysymykseen siitä, onko joulupukki 
valeuutinen. Toimittajalle vastattiin 
kutakuinkin niin, ettei ole. Siksi, että 
joulupukki asuu Suomessa, joulupukin 
lahjat ovat oikeita, joulupukki perus
taa päätöksensä faktoihin ja joulupukki 
pyrkii toiminnallaan ohjaamaan ihmi
siä hyvään. 

Filosofian maisteri  Päivi Anttikoski 
on valtioneuvoston viestintäjohtaja.

Valtiotieteiden ja filosofian mais teri 
Jussi Toivanen on johtava viestintä-
asiantuntija valtioneuvoston kans-
liassa.
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Teksti:  Antti Vasara

Antti Vasara

Yksi tehokkaan johtamisen 
edellytyksistä on kyky tehdä 
päätöksiä. Tapahtunut infor

maatioympäristön murros sekä sodan 
ja rauhan rajan hämärtyminen ovat 
laajentaneet potentiaalisten päätöksen
tekijöiden ja vaikuttamisen kohteiden 
määrää. 

Esimerkiksi Venäjän ilmaava
ruusjoukkojen komentaja, kenraali
eversti Sergei Surovikin on todennut, 
että Venäjän asevoimien tehtävänä on 
informaatioylivoiman saavuttaminen 
sekä vastustajan valtionhallinnon ja 
sotilasorganisaatioiden päätöksenteon 
hajauttaminen ja heikentäminen. 

Kybernetiikka, 
systeemiteoria ja reflektio 

Artikkelin teoreettisena taustana on 
refleksiivinen kontrolli. Se on yksi tapa 
tarkastella päätöksentekoon vaikutta
mista. Refleksiivisen kontrollin myötä 
artikkelissa käsitellään myös kyberne
tiikan ja systeemiteorian ilmenemistä 
venäläisessä sodankäynnissä.

Neuvostoliitossa suhtauduttiin 
1960luvulla innostuneesti kyberne
tiikkaan, systeemien välisen kom

Artikkelissa tarkastellaan venäläistä johtamista 
ja päätöksentekoon vaikuttamista. Taustalla ovat 

julkisesta Zapad-2017-harjoituksen media-aineistosta 
saadut havainnot.  Artikkeli perustuu kirjoittajan 

yleisesikuntaupseerikurssin diplomityöhön refleksiivisen 
kontrollin malleista ja vastustajan päätöksentekoon 

vaikuttamisesta Venäjän sotaharjoituksissa 2010-luvulla. 

Johtamiseen ja päätöksentekoon  
vaikuttaminen

munikaation ja hallinnan teoriaan. 
Kybernetiikka määriteltiin tutkimus
kohteeksi, joka muuttaisi kaiken joh
tamisen loogisten askelten ketjuksi, 
joka voidaan siirtää tietokoneelle. 
Tähän ajanjaksoon sijoittuvat myös 
ensimmäiset ajatukset refleksiivisestä 
kontrollista eli vastustajan manipuloin
nista siten, että vastustaja tekee loo
gisen päättelyketjun pohjalta omalta 
kannaltaan epäedullisia ratkaisuja. 

Kyberneettiset ajatukset esiintyvät 
myös nykyisten venäläisten sotilas
alan tutkijoiden Sergei Bogdanovin ja 
Sergei Tsekinovin teorioissa. Heidän 
mukaansa systeemien mallinnus ja sys
teemiteoria ovat keinoja, joilla voidaan 
tuottaa mahdollisimman tehokkaita so
dankäyntitapoja. Bogdanov ja Tseki
nov toteavat, että nykyiset strategiset, 
operatiiviset ja taktiset jaot voidaan 
kaikki käsitellä systeemisen tarkastelun 
avulla. Tällaisen systeemin strategia 
havaitsee ongelmat, jotka operaatiotai
to ratkaisee, ja taktiikka tuottaa tehtävät 
systeemin osille.

Venäläisen systeemien tutkijan  
F. G. Kolomojetsin mukaan tais
telujärjestelmät ovat refleksiivisiä 
systeemeitä, jotka saavuttavat tavoit

teensa toteuttaen omat taistelutehtävän
sä aseellisessa taistelussa vastustajan 
taistelujärjestelmien kanssa. Reflek
tiolla tarkoitetaan tällöin vastapuolen 
päätöksenteon prosessin mallintamista. 
Ensimmäisen systeemin päätöksenteki
jä voi tahallaan vaikuttaa toisen systee
min päätöksenteon perusteisiin ja näin 
rohkaista toisen systeemin päätöksen
tekijöitä tekemään omalta kannaltaan 
edullisia päätöksiä.

Voidaan todeta, että Venäjällä johta
mista ja sitä varten rakennettua järjes
telmää tarkastellaan kokonaisuutena. 
Siinä hahmotetaan kaikki osiot, joilla 
on suora tai epäsuora vaikutus tutkit
tavaan osaalueeseen. Systeeminen 
lähestyminen tarkoittaa johtamisjärjes
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telmän osien hahmottamista ja tutki
mista toisiinsa vaikuttavien elementtien 
dialektisena, vuorovaikutteisena koko
naisuutena riippumatta siitä, tarkastel
laanko ihmisiä vai teknisiä järjestelmiä.

Refleksiivinen kontrolli

Hallinta, kontrolli ja epäluottamus ovat 
olleet sekä Venäjällä että Neuvostolii
tossa olennainen osa valtion ja kansa
laisten välistä suhdetta. Venäläiseen 
yhteiskuntaan ja hallintoon on kehit
tynyt pohjoismaisen hyvinvointival
tion kasvatille vaikeasti ymmärrettäviä 
käsitteitä. 

Tällaisia ovat muun muassa kaiken 
läpäisevä dialektinen materialismi, 
omaa asemaa suojaava kaksoisajattelu, 
johtajan kaikkivoipaisuus ja vranjo eli 
puolivalhe tai taktinen totuus. Ennen 
1960lukua näitä tekijöitä ei ollut sys
tematisoitu, vaan niitä hyödynnettiin 
intuitiivisesti ja alitajuisesti. 1960 
luvulla erityisen oivaltavaksi osoit
tautui Leningradissa vuonna 1936 
syntyneen, Moskovassa vaikuttaneen 
Vladimir Lefevbren tutkimus.

1960luvun alussa Lefevbre oli 
tullut päätelmään, jonka mukaan sii
henastiset päätöksenteon mallinnus
järjestelmät olivat epätäydellisiä. Hän 
alkoi tutkia ”refleksiivisten pelien”  
logiikkaa ja esitti mallinnussysteemiä, 
joka koostuisi kolmesta alijärjestelmäs
tä, joista yksi olisi vastustajan päätös
ten simulointi. Myöhemmin Lefevbre 
keksi kuvata päätöksentekoa iteratiivi
sena matemaattisena prosessina, ja hän 

kutsui näitä laskentakaavoja ”reflek
siivisiksi yhtälöiksi”. Tästä muodostui 
refleksiivisen kontrollin ydin.

Jo varhaisessa vaiheessa havaittiin 
prosessin kahdensuuntaisuus. Vastus
tajaa on estettävä tekemästä saman
kaltaista hallintaa omalle osapuolelle. 

1980luvun tutkimuksissa todettiin, 
että refleksiivisen kontrollin onnistu
misessa on tärkeää pystyä laatimaan 
kattava suunnitelma, jossa mikään 
vastustajan tekemä liike tai satunnai
nen tapahtuma ei ole vailla suunnitel
tua vastinetta. Samalla refleksiivisen 
kontrollin mukainen toiminta jaettiin 
kahteen tavoitteeseen, luovaan ja tu
hoavaan. 

Luovan kontrollin tavoitteena oli 
vaikuttaa viholliseen ja omiin kansalai
siin niin, että he vapaaehtoisesti tekevät 
hallitsevalle osapuolelle edullisen pää
töksen. Tuhoavan refleksiivisen kont
rollin tavoitteena oli tuhota, lamauttaa 
tai estää vihollisen päätöksenteon pro
sesseja ja toimintoja.

Lännessä refleksiivinen kontrol
li oli laajan kiinnostuksen kohteena 
1980luvun puolivälissä, mutta Neu
vostoliiton hajottua asia hautautui, 
ja se jäi vain muutamien tutkijoiden 
kiinnostuksen kohteeksi. Venäjällä sen 
sijaan jatkettiin teoreettista pohdintaa 
ja refleksiivisen kontrollin kehittä
mistä, erityisesti systeemiteoreettisten 
mallien myötä.

Venäjällä 2010luvun aikana ta
pahtuneessa kehityksessä refleksiivis
tä kontrollia nähtiin myös käytännön 
tasolla. Vuonna 2012 ilmestyi teorian 

soveltamista kuvaava Valeri Makhninin 
artikkeli. Sen mukaan analysoimalla 
aiempia kokemuksia ja suunnitelmia 
operaatioista, joissa tavoitteena on 
ollut vihollisen harhaanjohtaminen, 
refleksiivisen vaikutuksen oli havaittu 
toteutuvan simulakrojen eli valheelli
sen mutta todeksi koetun informaation 
avulla.

Makhninin ajatuksia jatkoivat seu
raavina vuosina Vladimir Kazakov, 
Aleksei Kirjushin ja V. F. Lazukin ar
tikkelissaan tehtävätaktiikan ja reflek
siivisen kontrollin yhdistämisestä. He 
totesivat Makhninin tavoin vihollisen 
refleksiivisen hallinnan metodin toteu
tuvan informaatiopaketeilla. Järjestet
tyjen informaatiopakettien tulkinnan 
avulla luodaan suotuisat olosuhteet 
omien joukkojen taistelutehtävien to
teuttamiselle. 

Mallinnus  
Zapad-harjoitukseen

Zapad2017aineiston tulkintaa varten 
refleksiivisestä kontrollista muodostet
tiin julkaistujen artikkelien ja teosten 
pohjalta malli. Malli jakautuu luovaan 
tapaan, jonka mukaisilla menetelmil
lä vastustaja pyritään saamaan teke
mään haluttuja päätöksiä, ja tuhoavaan 
tapaan, jonka mukaisilla menetelmillä 
vastustajan päätöksentekoa pyritään 
heikentämään ja häiritsemään. 

Mallissa kaikki tekijät on koottu 
yhteen, ja tavoitteena on havainnollis
taa, mihin kohtaan sotilaallista johta
misjärjestelmää pyritään vaikuttamaan. 

Kuva 1: Luovat refleksiivisen kontrollin menetelmät ja kohteet.
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Laadittua mallia on yksinkertaistettu 
kuvissa 1 ja 2.

Tulkittaessa julkaistua media 
aineistoa oli olennaista ymmärtää ve
näläinen tapa lähestyä informaatiota ja 
informaatiovaikuttamista. Venäläinen 
malli pyrkii etukäteen selvittämään 
tilanteen ja suunnittelemaan oman in
formaation lähettämisen ja toiminnan 
niin tarkkaan kuin mahdollista. 

Venäläinen, objektiivisesta maa
ilmankuvasta lähtevä vaikuttaminen 
olettaa, että syöttämällä tiettyä infor
maatiota valittua informaatiokanavaa 
hyödyntäen sen vaste on etukäteen 
ennakoitavissa. Sekä kotimaiset että 
ulkomaiset päätöksentekijät ovat tämän 
toiminnan kohteita.

Havaintoja harjoituksesta

Tutkimusta varten analysoitiin Za
pad2017harjoitusta käsitelty media 
aineisto, josta valikoitiin 130 artik
kelia jatkokäsittelyä varten. Aineisto 
jaoteltiin käytännön esimerkkien ha
vaitsemista varten teoriaohjaavasti ref
leksiivisen kontrollin luovia ja tuhoavia 
menetelmiä sisältäviin esimerkkeihin. 

Yksi artikkeli saattoi sisältää useampia 
menetelmiä. Tällä jaottelulla tulkittiin 
97 aineiston artikkelin sisältävän luovi
en menetelmien kuvauksia ja 41 artik
kelin sisältävän tuhoavien menetelmien 
kuvauksia.

Zapad2017harjoituksesta kerto
van mediaaineiston tulkittiin olleen 
oman kansan lisäksi suunnattu län
simaiden päättäjille ja kansalaisille. 
Omille joukoille korostettiin suori
tuskykyjen laajuutta ja kattavuutta, ja 
harjoituksen toiminnasta ja käytetyis
tä asejärjestelmistä kerrottiin tarkas
ti. Toisaalta harjoituksen yhteydessä 
julkaistiin useita artikkeleita ja haas
tatteluita, joissa korostettiin lännen ja 
Venäjän välistä vastakkainasettelua ja 
pyrittiin perustelemaan Venäjän toi
mintaa lännen sotilaallisen uhan kautta.

Refleksiivisen kontrollin kannalta 
tämä saattoi tarkoittaa sitä, että koh
teena olivat myös länsimaat ja länsi
maiden päättäjät. Heidän toimintaansa 
pyrittiin vaikuttamaan useilla erilaisilla 
viesteillä, jotka alkoivat rauhoittelusta 
ja päättyivät uhkailuun ja pelotteluun. 

Venäjällä vuonna 2015 käyttöön 
otettu kansallisen puolustuksen stra

tegia toteaa Yhdysvaltojen ja sen 
liittolaisten pyrkivän vaikuttamaan 
Venäjään muun muassa informaation 
keinoin. Mahdollisesti siksi omille kan
salaisille viestittiin aiempaa laajemmin 
psykologisen sodankäynnin vastaisis
ta toimista. Informaatiovaikuttaminen 
sekä tietoverkkosodankäynti oli har
joituksessa muuttunut konkreettiseksi 
uhaksi, jota vastaan toimittiin sekä 
refleksiivisen kontrollin menetel
miä hyödyntäen että tavanomaisella 
 sodankäynnillä.

Refleksiivisen kontrollin teoreeti
koiden mukaan luovia menetelmiä käy
tetään erityisesti silloin, kun on aikaa 
laatia kattava suunnitelma toiminnan 
toteuttamiseksi. Zapadharjoituksessa 
laadittua suunnitelmaa voitiin toteuttaa 
lähinnä luovilla menetelmillä. Aineis
tossa esiintyvät tuhoavat menetelmät 
kuvaavat useimmiten harjoitusjou
kon toimintaa harjoituksen aikana, eli 
teorian mukaista ajatusta tuhoavien 
 menetelmien ajallisesta ulottuvuudes
ta ei haastettu. 

Zapad2017harjoituksessa havaitut 
tuhoavat menetelmät olivat tulkituilta 
tavoitteiltaan yhdenmukaisia luovien 

Kuva 2: Tuhoavat refleksiivisen kontrollin menetelmät ja kohteet.
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menetelmien kanssa. Tämä havainto 
näyttää puoltavan jonkinlaisen luovia 
ja tuhoavia menetelmiä yhdistelevän 
kokonaissuunnitelman olemassaoloa.

Teoreettinen esimerkki 
suunnitelmasta 

Hyödyntäen muun muassa Makhninin 
ja Kazakovin esittelemiä refleksiivi
sen kontrollin malleja tutkimuksessa 
muodostettiin mahdollinen esimerkki 
refleksiivisen kontrollin toteutukses
ta. Makhninin mukaan refleksiivisen 
kontrollin ensimmäisenä toimintona 
on hallittavan järjestelmän havaintojen 
muokkaaminen. 

Zapad2017harjoituksen media
aineistosta tulkittuna tavoitteena on 
voinut olla esimerkiksi ristiriitaisten 
sanomien lähettäminen harjoituksen 
tavoitteesta ja omista suorituskyvyis
tä, länsimaiden ylireagoinnin kyseen
alaistaminen sekä oman toimintakyvyn 
kattava esittely omille kansalaisille ja 
liittolaisille.

Mallin toisena vaiheena on syöt
teiden altistaminen refleksiivisille 
muunnoksille. Näiden syötteiden 
refleksiivisiä muunnoksia pyrittiin 
oletettavasti saamaan vastustajan pää
töksenteon syötteiksi. Osa syötteistä 
saattoi todellisuudessa olla valheellisia.

Seuraavan vaiheen merkittävim
mäksi osaksi Makhnin toteaa syöttei
den järjestyksen. Mediaaineistosta 
havaittiin saman uutisen tulleen ensin 
nopeisiin tiedonvälityskanaviin eli 
 internetsivustoille ja sen jälkeen 
hieman laajennettuna sotilaslehdistöön. 
Harjoitusten uutisointi oli keskitetysti 
johdettua, ja harjoituksista tehtyä uu
tisointia kontrolloitiin. 

Yhdistämällä Makhninin malli 
 Kazakovin, Kirjushinin sekä Lazuki
nin artikkelissaan esittelemään kaksita
soisen hallinnan malliin muodostettiin 
Zapadharjoituksen uutisoinnista ko
konaisuus.

Harjoituksen reflektiivisen kont
rollin lähtökohtana oli Venäjän johdon 
strateginen viestintä sekä kokemukset 
aiemmista harjoituksista ja toiminnas
ta. Tämän tiedon pohjalta harjoitusta 
suunniteltaessa voitiin olettaa käytetyn 
pohdintaa vastustajan tilannekuvasta 
ja arvioita omista joukoista ja omasta 
toiminnasta. Tämä tieto on ollut perus
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teena, kun on suunniteltu, miten reflek
siivistä kontrollia voidaan hyödyntää. 

Tiedon pohjalta on voitu toteuttaa 
kognitiivista reflektiota eli arvioida 
perusteita, joiden pohjalta vastustaja 
tekee päätöksensä. Suunnittelijat ovat 
laatineet harjoitusta koskevan reflek
siivisen kontrollin tavoitteen, joka on 
jaettu menetelmiksi. Itse hallinta on 
 toteutettu erilaisten reaalimaailman 
ja informaatiomaailman syötteiden 
avulla, jolloin on saatu aikaiseksi 
 informaatiopaketteja syötettäväksi vas
tustajan järjestelmään. 

Johtopäätöksiä suomalaiselle 
päätöksentekijälle

Systeemien väliseen vuorovaikutuk
seen yhdistyvä, kybernetiikasta ja psy
kologiasta alkunsa saanut refleksiivisen 
kontrollin teoria käsittelee vastustajan 
systeemin päätöksenteon syötteiden 
muokkaamista niin, ettei vastustaja 

huomaa olevansa ohjauksen kohtee
na. Venäjän toimintaa arvioitaessa on 
olennaista havaita, miten vastustajan 
toiminnan arviointi ja ennakointi on 
pyritty ohjesääntö ja järjestelmätasolla 
integroimaan omien joukkojen johta
miseen ja päätöksentekoon sekä miten 
suunnitelmallisesti tähän tavoitteeseen 
pyritään kaikilla johtamisen tasoilla. 
Samalla omien joukkojen toimintaa 
pyritään suojaamaan tämänkaltaiselta 
vaikuttamiselta.

Tutkimus, jonka mukaan refleksii
vistä kontrollia voidaan toteuttaa osana 
suunnitelmallista vaikuttamista useaa 
eri menetelmää ja informaatiokanavaa 
hyödyntäen sekä saadut havainnot Za
padharjoituksista puoltavat ajatusta, 
jonka mukaan Venäjällä hyödynnetään 
vastustajan johtamisen ja päätöksen
teon systeemien analysointia kaikkien 
tasojen toiminnassa. Venäjällä suhtau
dutaan dialektisen perinteen mukaisesti 
analyyttisesti ja objektiivisesti kaik

kiin saatuihin tietoihin ja niistä pyri
tään löytämään laajoja kokonaisuuksia 
hyödynnettäväksi omassa toiminnassa.

Suomalainen yhteiskunta on avoi
muudessaan ja hallintoon kohdistuvas
sa luottamuksessaan hyvin erilainen 
kuin venäläinen. Siitä huolimatta on 
päätöksentekijöiden hyvä varautua 
siihen, että heidän havaintoihinsa ja 
päätöksiinsä saatetaan pyrkiä vaikut
tamaan hyödyntäen systemaattisesti 
vuosien aikana kerättyä tietoa suoma
laisesta yhteiskunnasta, päätöksenteko
tavasta ja päätöksentekijöistä itsestään.

Kapteeni Antti Vasara palvelee 
Jalkaväkikoulun korkeakouluosaston 
johtajana Maasotakoulussa.
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Kuntien viestinnän toiminta
ympäristö on kahdessakym
menessä vuodessa muuttunut 

totaalisesti. Pienet kunnat ovat olleet 
tiedottajia viestinnän sijaan. 

Viestintä on ollut hierarkkista ja 
johtajakeskeistä. Katseet ovat käänty
neet kuntajohtajaan, kun kunta on ollut 
mediassa. Yhtenäisessä viestissä ei ole 
ollut säröjä, eikä viestiä ole kiistetty. 

Enontekiön kunnan vastaus muu
tokseen on viestinnän kokonaisvaltai
nen kulttuuriuudistus.

Järjestyksestä 
pirstaleisuuteen 

Viestintäteknologian nopea muutos ja 
osallisuus ovat haastaneet perinteisen 
johtajakeskeisen tiedottamiskulttuurin. 
Kuntalaisella ja kenellä tahansa on 
mahdollisuus asioida suoraan kenen 
tahansa kanssa, lähes mistä tahansa 
maailmankolkasta ja milloin tahansa. 
Kuntatiedottamisen rinnalle ovat synty
neet henkilökohtainen joukkoviestintä 
ja eri intressitahojen omat infokampan
jat. 

Aika ja paikka ovat kadonneet, kun 
mediassa keskustellaan kunnan palvelu

tehtävistä. Verkkainen tiedottamiskent
tä on pirstaloitunut kaaoksenomaiseksi, 
reaaliaikaiseksi viestintärihmastoksi. 
Viestintä ja työnteko eivät ole enää 
sidoksissa virkaaikaan. Viestinnästä 
on tullut jatkuvaa vuorokauden ajasta 
riippumatta. Kunnat ovat jääneet muu
toksessa altavastaajiksi.

Vaikka kuntaviestinnässä on avau
tunut uusia mahdollisuuksia, koetaan 
se myös pakkopullana. Uusien mah
dollisuuksien hyödyntäminen edellyt
tää ymmärrystä, osaamista, valmiutta 
ja panostuksia. Vanhoilla tiedottami
sen opeilla ja tavoilla saadaan aikaan 
samaa vanhaa.

Viestintäymmärrys 
kulttuurimuutoksessa

Viestinnän ymmärrys on kunnissa ollut 
hitaampaa kuin teknologinen muutos. 
Kuntien viestintäkenttä on kulttuuri
muutoksessa, jonka ymmärrystä ja 
toimeenpanoa haastavat toisaalta 
kuntien muuttumattomuuden perinne 
ja toisaalta ymmärrys viestintäkentän 
muutoksesta. Viestinnän tulee nykyään 
olla reaaliaikaista ja visuaalista, ja sen 
tulee perustua kaksoisjohtamiseen ja 

vuoropuheluun. Se edellyttää uuden
laista osaamista.

Teknologiset ja yhteiskunnalliset 
muutokset eivät ole heilauttaneet kun
tien tehtäviä ja käytäntöjä yhtä rajusti 
kuin viestintäkenttää. Kunnissa ei ole 
totuttu nopeisiin muutosrytmeihin. Tätä 
voi selittää kuntademokratian luonne, 
toiminnan staattisuus, oman tutkimus 
ja kehittämistoiminnan puute ja heikko 
tulevaisuusorientaatio.

Teknologisoituminen on kasvatta
nut viestinnän merkitystä. Viestinnästä 
on tullut merkittävä osa kuntien veto
voimaa ja palvelutehtävää. Ymmärrys 
siitä, että viestinnän tärkeys on kas
vanut, on ollut vaatimatonta varsin
kin pienissä kunnissa. Tästä kertovat 
kun tien johtamis, talous ja viestintä
kriisit. 

Viestintäkentän muutos hierarkkisesta tiedottamisesta 
pirstaloituneeseen viestintään ja menneen 

informoimisesta reaaliaikaiseen viestintään on haastanut 
kuntien hyvinvointi- ja elinvoimakäytännöt. Strategisen 

viestinnän paradigman muutos näkyy vaateina 
osallisuudesta ja vuoropuhelusta sekä kamppailuina 

faktoista, resursseista ja osaamisesta. 

Teksti:  Jari Rantapelkonen

Bunkkerista tuntureille
– viestinnän kulttuuriuudistus

Jari Rantapelkonen
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Pienten kuntien etuna on se, että ih
miset ovat lähellä kunnan työn tekijöitä 
ja päättäjiä. Pienissä kunnissa osalli
suus on aivan eri luokkaa kuin suurissa. 
Vaikka ymmärrys viestinnän merkityk
sistä on kasvussa, on se huolestuttavas
ti ollut hitaampaa kuin teknologinen 
muutos edellyttäisi. 

Reaaliaikaisuuden  
ja visuaalisuuden haaste

Yksi keskeisimpiä kuntakulttuuria 
ravistelevia muutoksia on viestinnän 
muuttuminen reaaliaikaiseksi. Aiem
min kunnissa ja osin nykyisinkin ollaan 
moodissa, jossa tiedotetaan menneistä. 
Siitä, mitä on jo tapahtunut. Haasteeksi 
on koettu viestinnän toimintaympäris
tö, joka on muuttunut nopeammin kuin 
kuntaviestinnän käytäntöjä määrittävä 
toimintakulttuuri.

Kuntien viestintämuotoja hallit
sevat teksti ja puhe visuaalisemman 
viestinnän sijaan. Tänä päivänä kunnan 
uskottavuus voidaan haastaa vanhoilla 
propagandan menetelmillä, kuten spe
kulaatioilla, huhuilla ja mielipiteillä. 
Uutta haastamisessa on nopea media 
sekä visuaalisten kuvien ja videoiden 
käyttö. Kunnan maine ja johtaminen 
voidaan haastaa tavalla, jossa faktoilla 
ei välttämättä ole mitään sijaa. Tällai
nen informaatiokampanjointi voi alkaa 
hallita kunnan johtamista ja hallintoa, 
mikä estää normaalitehtävien hoitami
sen.

Kunnissa ollaan yhä tietoisem
pia aikamme viestintävaatimuksista. 
Enontekiöllä ollaan metaforisella mat
kalla Lapin sodan aikaisista Järämän 
bunkkereista avarimmille tuntureille, 
joilla tuulee suunnasta jos toisesta ja 
keli vaihtuu auringonpaisteesta lumi
tuiskuun. Näillä viestinnän tuntureilla 
eläminen vaatii uutta asennetta ja toi
senlaisia taitoja kuin eläminen tiedot
tamisen bunkkereissa.

Kaksoisjohtaminen 
menestystekijänä

Viestinnän kannalta on tärkeää ymmär
tää, että kunnan johtaminen perustuu 
sekä kunnan asukkaiden itsehallintoon 
että kaksoisjohtamiseen. Kunnan suhde 
asukkaisiin on samalla tärkeä kysymys 
viestinnän kehittämisessä. Kaksoisjoh
taminen tarkoittaa poliittisen johdon ja 
viranhaltijajohdon yhteistä johtajuut

ta. Hyvä kuntajohtaminen on kunnan 
menestystekijä, huono kuin kävelisi 
upottavalla jängällä.

Kuntajohtaminen ja kaksoisjohta
minen ovat muutoksessa. Pelkistäen 
matkataan operatiivisesta johtamises
ta kohti strategista johtamista, jossa 
johtamisen painopiste on siirtymässä 
kohti arvojen ja merkitysten sekä mah
dollisuuksien ja valintojen johtamista. 

Samalla viestinnästä tulee strategista 
ja se suuntautuu menneestä kohti tule
vaisuuden viestintää.

Jotta strategisen johtamisen vaa
tima viestintä onnistuu, käydään 
Enontekiöllä keskustelua siitä, miten 
luottamuksellinen vuorovaikutus kun
tajohtajien ja poliittisen johdon välillä 
parhaiten sujuu matkalla yhteiseen ta
voitetilaan. 
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Jokainen kunta haluaa, että sen 
maine on hyvä ja viestintä onnistuu. 
On huomattava, että kunnan strateginen 
viestintä on aina politisoitunutta. Kak
soisjohtamisesta saattaa poikia myös 
ristiriitoja, jotka ovat pahimmillaan 
johtamis, talous ja henkilöstökriisejä 
sekä aina viestintäkriisejä. Näissä krii
seissä punnitaan viestinnän ja kunnan 
menestys. 

Viestinnän arvoperusta  
ja yhteinen suunta

Enontekiön kunnassa on ohje kunnan 
viestinnän parantamiseksi. Tavoitteena 
on, että viestintä tukee kuntajohtamista 
ja palvelutuotantoa, viestintä on luotet
tavaa, toimintaympäristön haasteisiin 
vastataan ennakoivasti, viestintää ke
hitetään eettisesti ja sosiaalisesti kestä

vällä tavalla ja viestintä on vaikuttavaa 
sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Viestinnän onnistumisen ytimessä 
ovat keinot, joilla yhteistä tahtotilaa 
tehdään ymmärrettäväksi, rakennetaan 
luottamusta, kehitetään osallisuutta ja 
edistetään vuoropuhelua, johon lukeu
tuu palaute.

Strategisen viestinnän yhtenä tehtä
vänä on markkinoida kuntaa houkutte
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levana paikkana asukkaille, yrityksille, 
yhdistyksille ja vieraille.

Enontekiön kunnan arvot ja viestin
nän teemat näkyvät kuntastrategiassa, 
valtuuston talousarvioissa ja huoneen
taulussa sekä päätöksissä ja ohjeissa. 
Huoneentaulussa on luottamushenki
löiden ja työntekijöiden yhteiset arvot. 
Enontekiön ydinviestit perustuvat Met 
tehemä yhessä kuntastrategian sloga
niin ”Son rohki soma paikka ellää”. 
Kuntastrategiassa on kolme viestiä: 
luonto on avara kotimme, terveys on 
hyvinvoinnin edellytys, ja yhteistyö on 
elinvoiman perusta.

Vahva luontoyhteys on yhdistävä 
tekijä enontekiöläisessä elämäntavassa. 
Se näkyy muun muassa revontulimat
kailuna, elinvoimaisena poroelinkei
nona, metsästyksenä, kalastuksena, 
hillastuksena sekä roskattomuuden 
ja ekologisuuden tavoitteina. Terveys 
ohjaa myös viestintää. 

Myönteisyys asioihin, ihmisiin ja 
muutokseen kantaa kuntalaisten hyvin
vointiin paremmin kuin pahoinvointia 
lisäävä keskustelu. Yhteistyöstä paras 

esimerkki on kuntastrategia. Kuntajoh
to meni keskustelemaan sinne, missä 
kuntalaiset ovat: kyliin. Kuntalaisten 
tahtotilasta tuli koko kunnan tahtoti
la. Mikäpä sen parempaa kuntalaisten 
 itsehallintoa ja viestintää.

Vuoropuhelu  
luottamuksen perusta

Luottamus ja sen rakentaminen ovat 
kuntaviestinnän ytimessä. Enontekiöllä 
on kehitetty avoimuutta ja myös orga
nisaatioita vastaamaan viestinnän haas
teisiin, jotta kuntalaisilla, yrityksillä ja 
yhdistyksillä on paremmat mahdolli
suudet osallistua kunnan toimintaan. 
Osallisuuden paikkoja on lukuisia val
tuuston kokousten seuraamisesta kun
talaisen aloitteisiin ja kannanottoihin, 
kunnanjohtajan tapaamisista yhteisiin 
foorumeihin ja työryhmiin. 

Yhteistyötä ei ole ilman vuoropuhe
lua. Hyvä vuoropuhelu edellyttää luot
tamusta ja kykyä viestintään kaikilla 
toiminnan tasoilla: valtuutettujen ja 
viranhaltijajohdon välillä sekä palve
lutehtävissä olevien työntekijöiden ja 
asiakkaiden välillä. 

Viestintä ja vuoropuheluosaamis
ta voidaan Enontekiön kunnan koke
musten mukaan parantaa ottamalla 
vuorovaikutuksen kehittäminen koko 
kunnan tavoitteeksi, ymmärtämällä että 
jokaisella toimijalla on oma ”pelipaik
kansa” ja vastuunsa, kehittämällä toi
mintakulttuuria, lisäämällä osallisuutta 
sekä kouluttamalla ja kouluttautumalla.

Osallisuus parasta 
ennakoivaa viestintää

Toimintakulttuurin kehittäminen on 
yksi strategisen viestinnän kulma
kivistä. Tärkeiksi tekijöiksi Enontekiöl
lä on koettu avoimuus ja läpinäkyvyys, 
luottamus, osallisuus, ideakulttuuri ja 
kokeilukulttuuri. Paras tae sille, että 
parhaat ideat saadaan käyttöön, on 
viedä ideakulttuuri kaikille mahdol
liseksi. Jokainen työntekijä on paras 
työnsä kehittäjä. Enontekiöllä usko
taan, että ideakulttuuri ja kokeilut 
parantavat kuntalaisten palveluita ja 
työtyytyväisyyttä. 

Parasta strategista viestintää on en
nakoiva viestintä. Parasta ennakoivaa 
viestintää on osallisuuden kehittämi
nen. Ennakoiva viestintä on onnistunut, 

kun kuntastrategiaan, huoneentauluun, 
yhteisiin tavoitteisiin ja pelisääntöihin 
on sitouduttu. Tiiviissä temmellyksessä 
yhteisten pelisääntöjen noudattaminen 
saattaa joskus unohtua. Uudessa toi
mintakulttuurissa tehdyt virheet kor
jataan itse.

Keskeinen haaste viestinnän arvi
oinnissa on, miten viestinnän onnistu
mista mitataan. Arvioinnin perusteella 
voidaan parantaa viestintää, mutta roh
jetaanko kunnissa tehdä vakiintuneisiin 
käytäntöihin toiminnan vaikuttavuuden 
perusteella merkittäviä muutoksia? 
Siinä punnitaan kunnan muutosvalmius.

Jokaisesta  
strateginen viestinviejä

Yksi suurimmista strategisen vies
tinnän kehitteillä olevista ajatuksista 
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Enontekiöllä on se, että jokainen luot
tamushenkilö ja työntekijä on viesti
jä. Enontekiön kunnassa lähes joka 
kymmenes kuntalainen on kunnan 
työn tekijä. Strategisen viestinnän po
tentiaali on näin ollen merkittävä. 

Arvojen mukainen toiminta ja vies
tintä eivät ole erillinen tehtävä, vaan 
ne ovat jokaisen vastuulla. Kunnan 
uskottavuus ja luotettavuus mitataan 
kuntalaisten ja asiakkaiden kohtaami
sissa joka päivä eri puolilla kuntaa – 
myös siksi jokainen kohtaaminen on 
strategista viestintää. 

Strategisen viestinnän onnistumi
nen punnitaan ihmisten sitoutumisena 
arvoihin, strategiaan ja yhteisiin tavoit
teisiin. Kun kaikista tulee strategisia 
viestijöitä, on haasteena aikamme 
viestinnän konteksti, jossa koetellaan 

rihmastojen sosiaalisia vuoropuheluita. 
Vaarana on, että kultaisen käytöksen 
säännöt ja hyvät vuorovaikutustaidot 
ovat katoavaa kansanperinnettä. Tätä 
trendiä vastaan Enontekiön kunta 
toimii. Strateginen viestintä on kunnan 
ja kuntalaisten arvopohjaista ja eettis
tä vuoropuhelua kaikilla toiminnan 
tasoilla.

Kuntaviestinnässä johtajakeskei
syydestä asiakaskeskeiseen vuoro
puheluun ja reagoinnista ennakoivaan 
visuaalisen ajan viestintään on vielä 
matkaa, jotta ne voisivat toimia yhteen 
ja rinnakkain. Kuntaviestinnän parempi 
tulevaisuus voi löytyä – arvojen mukai
sesti – asiakaskohtaamisen viestintä
pinnasta ja taidosta empatiaan. 

Tällaisen strategisen viestinnän 
avulla voivat luottamushenkilö, kunnan 

työntekijä ja kuntalainen nähdä oman 
toimintansa yhteyden sekä kunta
strategiaan että palvelutuotannon 
käytäntöihin. Tieto ja totuus eivät valu 
pelkästään ylhäältä alas, viestintävas
tuu ulottuu kaikkialle. Utopiaa tai ei, on 
kunnissa aika siirtyä vanhasta uuteen, 
tiedottamisen bunkkereista strategisen 
viestinnän rihmastoihin.

Sotatieteiden tohtori, everstiluut-
nantti evp Jari Rantapelkonen on 
Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti 
ja työskentelee Enontekiön kunnan-
johtajana. 
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Moni kadettiupseeri muistaa 
kadettipäivät – eri syistä. 
Norja ja Ruotsi aloittivat 

tämän perinteen vuonna 1950, Tanska 
liittyi joukkoon 1952 ja Suomi vuonna 
1962. Pohjoismaisten kadettipäivien 
tarkoitus on alusta alkaen ollut paran
taa kadettien kielellisiä ja sosiaalisia 
valmiuksia sekä syventää keskinäistä 
ystävyyttä. 

Perinteinen ohjelma

Isäntämaavastuu kiertää vuorovuosin 
neljän maan kesken, ja kadettipäivil
le osallistuu jokaisesta maasta neljä
kymmentä kadettia ja viisi kouluttajaa. 
Suomalaiskadetteja tapaamisissa edus
taa tänä päivänä nuorin kadettikurssi. 
Aikaisemmilla vuosikymmenillä vie
railudelegaatio muodostettiin kaikilta 
kadettikursseilta. Näin saatiin myös 
rakennettua iskukykyinen urheilu
joukkue. 

Kadettipäivien ohjelma raken
tuu yhteisesti hyväksyttyihin, varsin 
muuttumattomiin sääntöihin, joissa 
on määritetty tapahtuman tavoitteet 
ja perusperiaate. Kadettipäivien ohjel
marunko esitellään osallistujamaille 
noin puoli vuotta ennen tapahtumaa, 
ja sisällölle haetaan tässä yhteydessä 
konsensus. 

Kadettikoululla oli ilo isännöi
dä tänä vuonna pohjoismaisia ka
dettipäiviä Santahaminassa 23.–26. 
toukokuuta itsenäisen Suomen ka
dettikoulutuksen satavuotisteemalla. 

Torstaista sunnuntaihin kestäneet ka
dettipäivät koostuivat seminaareista, 
ryhmätöistä, illanvietoista ja varsin 
fyysisistä kilpailulajeista. 

Hybridisodankäynti teemana

Seminaariaiheena oli tänä vuonna 
hybridisodankäynti: mitä sillä tarkoi
tetaan, miten se ilmenee eri puolilla 
maailmaa ja mihin suuntaan se kehit
tyy? Professori Jarno Limnéll alusti 
aiheesta, ja aiheen käsittelyä jatkettiin 
kadettipäivillä opettajien antamilla pe
rusteilla ja ryhmätöillä. 

Monikansalliseen sosiaaliseen 
yhteistoimintaan liittyvät myös illan
vietot. Yksi tapahtumista järjestettiin 
kaupunkimiljöössä. Kahtena iltana 
juhlaväki sai nauttia hyvästä seurasta 
Maanpuolustuskorkeakoulun tähän
kin tapahtumaan erittäin soveltuvissa 
 tiloissa.

Kilpailut näkyvästi esillä

Vuosikymmenien ajan kisattiin fyysi
sissä suorituksissa maaotteluhengessä 
lajien pysyessä lähes muuttumattomi
na: yleisurheilu, jalkapallo, suunnistus, 
pistooliammunta ja uinti. Myöhemmin 
mukaan tulivat käsikranaatinheitto, 

maastojuoksu, kivääriammunta ja 
erilaiset viestit. 1990luvulla lajeiksi 
otettiin esterata ja esteuinti. 

Maiden välisestä kilvoittelusta on 
nyttemmin luovuttu, ja noin viiden
toista vuoden ajan pääosa lajeista on 
toteutettu monikansallisin joukkuein. 
Monikansallisuus tarjoaa kadeteille 
paremman mahdollisuuden kanssa
käymiseen muiden kuin kansallisten 
kadettien kesken. 

Kilpalajeista vain yksi kisataan 
maaotteluhengessä, ja tänä vuonna 
lajina oli sovellettu köydenveto, jonka 
Tanska voitti  varsin selkeästi. Moni
kansalliset joukkueet  kisasivat tänä 
vuonna jalkapallossa, esteradassa, es
teuinnissa ja kahdessa erittäin moni
puolisessa sotilasviestissä.

Perinnettä jatketaan

Kadettipäivät aiheuttavat luonnollisesti 
järjestelykustannuksia ja vähintäänkin 
matkakustannuksia. Kustannusten ja 
tiiviin opiskelukalenterin näkökulmasta 
kuulee aika ajoin soraääniä perinteen 
tarkoituksenmukaisuudesta. 

Kadetit ovat kuitenkin varsin yk
simielisiä siitä, että kadettipäivät ovat 
heille ikimuistoinen ja monella tavalla 
rikas kokemus. Ehkä siinä ovat jo riit
tävät perusteet perinteen jatkamiselle. 

Syyskuussa aloittaneesta 106. Ka
dettikurssista muodostettava joukkue 
osallistuu ensi vuoden toukokuussa 
Ruotsin järjestelyvastuulla oleville ka
dettipäiville Tukholmassa Karlbergin 
kadettikoulussa. 

Eversti Juha Helle palvelee Kadet-
tikoulun johtajana Maanpuolustuskor-
keakoulussa.

Pohjoismaisten kadettipäivien perinne alkoi 1950-luvulla. 
Tänä keväänä oli Suomen vuoro isännöidä kadettipäivät 

Santahaminassa.  Artikkeli liittyy Itsenäisen Suomen 
kadettikoulutus 100 vuotta -teemaan. 

Pohjoismaiset kadettipäivät

Teksti: Juha Helle
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Kadetit  
Sosiaalisessa mediassa

Teksti: Cilla Koskinen, Kiira Kiikeri ja Marko Raisvuo

Aloitimme opintomme Maan
puolustuskorkeakoulussa syk
syllä 2018 tavoitteenamme 

sotatieteiden kandidaatin tutkinto. Pian 
opintojen alun jälkeen kurssiltamme 
haettiin vapaaehtoisia somekadeteiksi. 
Kurssiltamme tähän ryhtyivät Meri
voimien kadetit Kiira Kiikeri ja Cilla 
Koskinen sekä Maavoimien kadetit 
Marko Raisvuo, Wili Loukasmäki ja 
Linda Vuorinen.  

Tehtäviimme somekadetteina kuu
luu kertoa opinnoistamme ja elämäs
tämme kadetteina rennosti ja omalla 
persoonallisella tyylillämme. Tärkeim
mät somekanavamme ovat Instagram ja 
Twitter, joissa kaikilla somekadeteilla 
on omat sivunsa. Opintoja pääsee seu
raamaan myös Snapchatin käyttäjätililtä 
”Upseeriksi”, jota vuorollaan isännöivät 
eri vuosikurssien ja puolustushaarojen 
somekadetit.

Saimme tehtäväämme lyhyen pe
rehdytyksen ja kävimme koulun rekry
tointitiimin kanssa läpi esimerkiksi sitä, 
minkälaista sisältöä haluamme tuottaa 
tileillemme. Päämääränämme on ta
voittaa mahdollisimman hyvin kohde
yleisömme ja antaa mielenkiintoista ja 

todenmukaista kuvaa opinnoistamme. 
Tässä tehtävässä työ ja palaute kuiten
kin opettavat tekijäänsä parhaiten. 

Sisältöä tuotamme somessa kuvina 
ja videoina. Päivityksiä julkaistaan esi
merkiksi harjoituksista, luennoista ja 
asumisesta tai vaikkapa kokonaisista 
päivistä ja arkirutiineista. Somettami
seen ei ole varattu erillistä aikaa, vaan 
toimimme täysin opintojemme ohella. 

— Somekadetin tehtävä vie aikaa 
sen verran kuin siihen haluaa laittaa, 
kadetti Raisvuo toteaa. — Instagra
missa omaan tarinaan tulee laitettua 
enemmän arkisia tilannekuvia ja hetken 
mietteitä. Syötteeseen julkaistaessa on 
puolestaan mahdollista lisätä kuvan 
ohessa enemmän tekstiä kuin tarinaan 
julkaistaessa. Tämä mahdollistaa pa
remmin omien ajatusten kertomista ja 
suurempien kokonaisuuksien avaamis
ta tekstinä, kadetti Raisvuo jatkaa. 

Tärkein kohderyhmämme ovat Ka
dettikoulusta ja upseerin urasta kiin
nostuneet nuoret, mutta tietysti tilimme 
tavoittavat paljon muitakin seuraajia, 
kuten kadettien läheisiä, reserviläisiä 
ja muita muuten vaan kadetin arjesta 
kiinnostuneita. 

Usein seuraajia kiinnostavat eniten 
julkaisut normaalista arjestamme ja ko
kemuksistamme. Seuraajia kiinnostaa 
myös tietää, millä tavalla kadetin opis
kelu eroaa muiden yliopistoopiske
lijoiden arjesta ja mitä yhtymäkohtia 
siinä on.

Pyrimme usein rohkaisemaan ihmi
siä esittämään kysymyksiä opinnois
tamme, varsinkin kun kevään haku ja 
rekrytointitapahtumat ovat ajankoh
taisia. 

— Suurin osa seuraajien kysy
myksistä liittyy kouluun hakemiseen, 
opintoetuuksiin ja esimerkiksi harjoi
tuksiimme. Monia mietityttää myös 
esimerkiksi se, miten heidän sotilas
taustansa varusmiespalveluksessa ja 
mahdollisessa sopimussotilaan viras
sa vaikuttavat hakupisteisiin ja koko 
hakuprosessiin, kadetti Koskinen tuo 
esiin. 

Somekadetteina olemme pääs
seet myös virallisen rekrytointitiimin 
apuna esittelemään upseerikoulutusta 
erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, 
kuten Studiamessuille. Merivoimien 
somekadetti Kiikeri on päässyt myös 
miinalaiva Uusimaalla vastaamaan 

 K
uv

at
 M

aa
np

uo
lu

st
us

ko
rk

ea
ko

ul
u,

 
ku

va
nm

. P
as

i V
ää

tä
in

en
.



35 Kylkirauta 3/2019

toimittajien haastattelukysymyksiin, 
ja kadetti Raisvuo on käynyt esittele
mässä Maanpuolustuskorkeakoulua 
entisessä koulussaan.

Suurin osa kysymyksistä ja kom
menteista, joita julkaisuihimme 
kohdistetaan, ovat asiallisia ja kiin
nostuksesta esitettyjä. Tilimme ovat 
kuitenkin täysin julkiset, ja kuka vain 
pääsee reagoimaan niihin. Tämän joh
dosta ikäviäkin kommentteja ja yhtey
denottoja on tullut, mutta onneksi ne 
ovat silti hyvin pieni osuus palauttees
ta, jota saamme seuraajiltamme.

Koulun johdolta olemme saaneet 
alusta asti paljon tukea ja positiivista 
palautetta. Johto on katsonut toimin
tamme olevan tärkeä osana uusien 
opiskelijoiden tavoittamista ja Maan
puolustuskorkeakoulun avoimuuden 
lisäämistä.

Palaute kurssitovereiltamme on 
ollut vaihtelevaa. Osa suhtautuu toi
mintaamme positiivisesti, mutta osa 
suhtautuu varautuneesti opintojemme 
somenäkyvyyteen. Osa ei esimerkiksi 
halua näkyä julkaisuissamme, mikä on 
kuitenkin täysin ymmärrettävää mah
dollisia tulevia työtehtäviä ajatellen. 

Opintojen edetessä kurssitoverim
me ovat kuitenkin tottuneet kameran 

välkkeeseen, ja osa esiintyy ihan mie
lellään julkaisuissamme. On mukavaa, 
kun saamme kurssitovereilta tukea teh
täväämme.

Olemme kokeneet somekadetin 
tehtävät piristävänä lisänä opinnois
samme, ja seuraajien positiivinen 
palaute tekee uusien julkaisujen teke
misestä hauskaa. Nyt jäämme innolla 
odottamaan, että saamme syyskuussa 
aloittaneesta kurssista tuoreet kadetit 
sometiimimme jatkeeksi ja pystymme 
heidän avullaan antamaan seuraajil
lemme taas uusia näkökulmia opin
toihimme.

Kadetit Kiira Kiikeri ja Cilla Kos-
kinen opiskelevat 88. Merikadetti-
kurssilla ja kadetti Marko Raisvuo 105. 
Kadettikurssilla Maanpuolustuskorkea-
koulussa.
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Teksti: Heikki Pohja

Rajavartiolaitoksen
 Ikikaaderin matkassa

Jorma Allan Kaisalo syntyi 1. elo
kuuta 1928 Oulussa, jossa hän vietti 
lapsuutensa ja nuoruutensa. Hänen 

isänsä Aarne oli Oulun ensimmäinen hit
saaja. Isällä oli alikonemestarin tutkinto, 
joka mahdollisti ammattikoululaisten 
työharjoittelun opettamiseen.

Nuoruusvuodet

Jorma Kaisalo oli sotaajan lapsi. Lap
suuden leikeissäkin rakennettiin korsuja 
metsään ja puihin ja leikittiin sotaa. 

Kaisalon vanhemmat Aarne ja 
Helmi, omaa sukua Sandelin, omistivat 
asunnon omakotialueella Oulussa.

— Omakotialueella oli hyvä asua. 
Lapsuuteni ensimmäisessä asunnossa 
isälläni oli aina sen myyntihinta valmii
na.  Kun sitten sopiva ostaja ilmaantui, 
talo myytiin, ja perhe muutti samalla ky
lällä paremmalle alueelle ja isompaan 
taloon. Siinä asuttiin sitten sotaaikana, 
Jorma Kaisalo naurahtaa.

Kaisalo oli pitkän linjan koululai
nen. Hän kävi ensin kansakoulun ko
konaisuudessaan. Sen jälkeen hän lähti 
äitinsä kehotuksesta oppikouluun, Oulun 
lyseoon. 

— Koulunkäynti jatkosodan aikana 
oli kiertolaiskoulua. Osa koulurakennuk
sista tarvittiin inkeriläisten pakolaisten 
majoitustiloiksi. Koulua käytiin siellä, 
missä oli tilaa, usein myös iltaisin. Pom
mitukset vaikuttivat myös koulunkäyn
tiin. Välillä piti lähteä pommisuojaan 
kesken koulunkäynnin, Jorma Kaisalo 
muistelee.

Rippikoulukin käytiin lyhennettynä, 
kun sotaaika keskeytti sen. Kaisalo kävi 
rippikoulua vain kaksi tuntia.

Kaisalo kävi osan oppikoulustaan 
Turussa, kun perhe muutti isän työn 

myötä sinne. Koulunvaihdos aiheutti 
haasteita, koska opiskeltava vieras kieli 
oli eri kuin Oulun lyseossa. Muutenkaan 
Kaisalo ei viihtynyt Turun oppimisym
päristössä, joten koulu jäi siltä osin 
kesken.

Kaisalo harrasti lapsuudessaan 
hiihtämistä omaksi ilokseen. Kilpailui
hin hän ei osallistunut. Hän oli mukana 
myös vapaaehtoisen palokunnan poika
komppanian toiminnassa. 

— Kouluttajamme mukaan osal
listuminen ja pois lähteminen olivat 
toiminnassa vapaaehtoista, mutta pai
kallaollessa piti noudattaa täsmällisesti 
käskyjä. Osallistuin tuona aikana metsä
palojen sammutuksiin. Niihin ennätti 
hyvin mukaan polkupyörällä, Kaisalo 
kertoo.

Sota-aika

Sotaaikana kotiseudulla pelättiin pom
mituksia. Jatkosodassa Oulu olikin 
pommitusten kohteena. Kaisalo toimi 
pommitusten varalta vapaaehtoisena 
yövartiossa. Vartiotehtävä toteutettiin 
kuljeskelemalla kaduilla ja kuunnellen 
mahdollisia sireenien ääniä. 

— Sireenit eivät kuuluneet kaikkialla 
laitakaupungeilla, joten jonkun piti olla 
valveilla ja olla valmiina herättämään 

muita kolkuttelemalla ovia pitkällä sei
päällä, Kaisalo kuvailee. — Sotaaika ei 
ollut kuitenkaan kakaroille painajainen, 
Kaisalo toteaa.

Jatkosodan aikana Kaisalo korjasi 
myös tuttavien polkupyöriä. 

— Miehet kun olivat rintamalla, niin 
jonkunhan piti kunnostustyöt hoitaa, 
Kaisalo kertoo.

Kaisalon äiti toimi sotaaikana työ
velvollisena saksalaisten huoltotukikoh
dassa. Työpisteen päälliköstä tuli heille 
perhetuttu.

Sodan päätyttyä perhe muutti vuonna 
1946 isän töiden perässä hetkeksi Tur
kuun, mutta palasi sitten äidin toivomuk
sesta takaisin Ouluun. Tavoitteena oli 
ollut ostaa maatila Turun seudulta, mutta 
sitä ei evakoiden asuttamisen vuoksi voi
tukaan heille myydä. Sen sijaan isä työs
kenteli hetken aikaa konepajalla. Turussa 
perhe viipyi vain lukukauden.

Varusmiespalveluksessa

Kutsunnoissa Jorma Kaisalo määrättiin 
Rannikkotykistöön, ja palveluspaikaksi 
tuli Miessaaren linnake Suomenlahdella 
syksyllä 1949. Kutsunnoissa Kaisalon 
toiveena oli päästä mahdollisimman 
kauas Oulusta. 

Kontra-amiraali Jorma Kaisalo on Rajavartiolaitoksen 
Ikikaaderi. Hänet tunnetaan suomalaisen 

merivartiotoiminnan kehittäjänä. Kaisalo on 
Rajavartiolaitoksen ensimmäinen merivartiotaustainen 
kadettiupseeri, joka suoritti yleisesikuntaupseerikurssin, 

ja hän on myös laitoksen ensimmäinen amiraaliksi 
kohonnut upseeri. 
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— Kutsunnoissa kysyttiin toivo
muksia. Ensimmäisenä tavoitteenani oli 
päästä laivastoon ja toisena rannikko
tykistöön. Kolmantena vaihtoehtona oli 
päästä niin pitkälle etelään Oulusta kuin 
mahdollista, Kaisalo muistelee.

Kaisalo suoriutui palveluksestaan 
hyvin, ja se johti Merisotakouluun Suo
menlinnaan 21. Reserviupseerikurssille, 
jossa oli rannikkotykistömiehille oma 
linjansa. Kurssin jälkeen hän palveli 
kokelaskauden Kirkonmaalla.

— Varusmieskoulutus oli kovaa ja 
myös osittain simputtamista. Koulutus 
ei muodostunut vaikeaksi, koska olin 
kunnossa sekä fyysisesti että henkisesti. 
Kouluttajamme olivat sodan käyneitä. 
Kaisalo toteaa, että hänellä oli koko pal
velusuransa ajan esimiehinä sotiemme 
veteraaneja. 

Varusmiespalveluksen aikana am
matinvalinnaksi muotoutui meriupseerin 
koulutus. Kauppalaivasto oli Kaisalolla 
toisena vaihtoehtona, mutta sitä hänen 
isänsä ei kannattanut. Motiivi meri
palvelukseen muodostui osaltaan isän 
varusmiespalveluksen kertomusten 
perusteella. Kaisalon isä oli palvellut 
varusmiesaikanaan Merivoimissa Klas 
Hornin konemiehenä, ja Jorma Kaisalo 
oli nähnyt tältä ajalta hienoja kuvia.

— Ajatus merikadettikurssille ha
keutumisesta syntyi varusmiespalve
luksen aikana. Aliupseerikurssin aikana 
meitä oppilaita kehotettiin hakemaan ali
upseerikurssin perusteella kadettikurssin 
rannikkotykistölinjalle, joka oli silloin 
poikkeustapauksena mahdollistettu. Jätin 
muutamaan muun tavoin hakemuksen 
kurssille, Kaisalo kertoo.  — Halusin 
kuitenkin selvittää linnakkeen päälli
költä, voisiko Merisotakoulussa vaihtaa 
laivastolinjalle. Päällikkö ilmoitti, ettei 
se ole mahdollista, ja sen jälkeen hain 
hakupaperit pois. Isäni oli tästä vihainen, 
mutta merikadettikurssin aloittaminen 
onnistui sitten vuotta myöhemmin, Kai
salo muistelee.

Kaisalo soitti Merisotakoululle ja 
selvitti valintaperusteet merikadettikurs
sille. Valintaperusteet lähetettiin hänelle 
A5kokoisena vihkosena. Sen kannessa 
oli kuva Suomen Joutsenesta, jonka mas
toihin kadetit olivat kiipeämässä. 

— Nähtyäni kuvan vihkosesta ajatte
lin heti, että tuonne minä haluan mennä, 
Kaisalo valottaa. 

— Katsoin, että valintakriteerit olivat 
kohdaltani kunnossa ja hain kurssille. 

Myöhemmin minulle selvisi, että kurs
sille valinnassa oli painotettu varusmies
palvelusta, kokelaskauden palvelusta 
sekä kokelaskauden esimiehen lausuntoa 
hakijasta, Kaisalo tiivistää.

Merisotakoulusta 
kadettiupseeriksi

Jorma Kaisalo aloitti opinnot Meri
sotakoulussa 25. Merikadettikurssilla 
lokakuun 1. päivänä 1951, ja hänestä 
tuli merikadetti 565. Merikadettikurs
silla aloitti opintonsa myös sittemmin 
merivoimien komentajana palvellut Juha 
Tikka.

Merikadettikurssilla koulutus oli 
kovaa. Simputus on jäänyt sieltäkin 
Kaisalon mieleen. 

— Simputuksen kanssa kyllä pärjäsi, 
kun oli huumori mukana. Kymmenes
tä kurssin aloittaneesta kuitenkin kaksi 
keskeytti koulutuksenaika pian, koska 
heidän päänsä ei kestänyt, Kaisalo ku
vailee.

Kaisalo toteaa, ettei Merikadetti
kurssin ajalta ole muistoissa mitään 
kauhukertomuksia. Simputuksenkin 
hän mainitsee kuuluvan sen ajan kadet
tikasvatukseen.

Ensimmäiselle purjehduskaudelle 
osuivat vuoden 1952 Helsingin olym
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pialaiset. Merikadettikurssi määrättiin 
kisoihin tehtävänä seremonialiputus. 

— Se tarkoitti sitä, että nostimme 
olympialipun, hoidimme palkinnon
jaossa liputuksen ja sekä laskimme 
olympialipun että kannoimme sen pois 
stadionilta.  Hoidin yhdessä Pekka Tark
kasen kanssa kultalipun nostoa, Kaisa
lo selventää. — Vain kerran sain nostaa 
Suomen lipun. Se oli soutustadionilla, 
jossa Sylvi Saimo voitti lajinsa, Kaisalo 
muistelee.

Suomen Joutsenella ei kurssin aikana 
etukäteisodotuksista huolimatta käyty ol
lenkaan. Koulutus annettiin pienemmällä 
kalustolla, esimerkiksi magneettiraivaaja 

Vahterpäällä. Koulutuskaluston kunto 
ei ollut parhainta, mistä saadut koke
mukset Kaisalo hyödynsi myöhemmin 
vastatessaan Rajavartiolaitoksen alusten 
kehittämisestä. 

— Käytössä olevien laivojen tulee 
olla kunnossa. Laivoja olkoon vaikka 
vähemmän, kunhan niillä päästään liik
keelle silloin, kun muut eivät pääse, 
Kaisalo painottaa.

Joukko-osastopalveluksessa

Merikadettikurssi päättyi syyskuun  
19. päivänä 1953, ja Merisotakoulun jäl
keen Jorma Kaisalon palvelusura alkoi 

Meri voimissa Turussa. Purjehduskaudel
la hän palveli 1. Lippueessa ja talvella 
alokaskouluttajana. Merivoimissa hän 
palveli seitsemän ensimmäistä palvelus
vuottaan. Tänä aikana hän kävi myös 
meripuolustuksen luutnanttikurssin vuo
sina 1956–1957. Kurssin jälkeen hän sai 
ylennyksen yliluutnantiksi.

Kaisalo valmistui kapteenikurssilta 
vuonna 1960. Samana vuonna hänet 
ylennettiin kapteeniluutnantiksi. Juuri 
ennen kapteenikurssille lähtöä Kaisa
lo sai tietää, että kurssin jälkeen hänet 
 aiotaan siirtää Merivoimien esikuntaan. 
Suunnitelmaan liittyi tykkiveneiden 
hankinta, koulutus IsossaBritanniassa 
ja tykistökaluston hankintaa.

Kurssin aikana Kaisalo kuitenkin 
kuuli kadettiveljeltään palveluksesta 
merivartiostossa ja Saaristomeren meri
vartiostossa avautuvasta tehtävästä. Kai
salo päätti hakea avoimeen tehtävään, 
ja hänet valittiin merivartioston meri
toimiston päälliköksi. Tehtävään liittyi 
paljon johtamista, ja hän pääsi olemaan 
edelleen kentällä.

 — Saaristomeren merivartioston 
palvelus oli elämäni mielenkiintoisin
ta aikaa. Merivartioston henkilöstössä 
oli silloin lisäkseni vain yksi toinen ka
dettiupseeri, merivartioston komentaja. 
Esimieheni olivat sotaveteraaneja, mikä 
mahdollisti nuorelle upseerille vastuuta 
ja luottamusta sekä samalla toiminnan 
vapautta, Kaisalo kertoo. 

— Tultuani Merivoimista henkilös
tön luottamus piti voittaa. Tämä edel
lytti kiertämistä toimipaikoilla ja paljon 
keskusteluita. Henkilöstö kyllä kuunteli 
minua, mutta muutosehdotukset ja oh
jeistus oli ajettava läpi keskustelemalla 
ja hyvin perustelemalla. Korostin muun 
muassa sitä, että aluspalveluksessa oli 
oltava aina suunniteltu tehtävä, Kaisalo 
summaa.

Sotakorkeakoulun Jorma Kaisalo 
kävi vuosina 1961–1963 merisotalin
jalla. Hän oli ensimmäinen merivartio
upseeri yleisesiupseerikurssilla.

— Opiskelu yleisesikuntaupseeri
kurssilla oli mielekästä. Merissotalinjalla 
ei tarvinnut kilpailla keskenään, kun kai
killa oli tulevaisuus selvillä. Töitä kui
tenkin tehtiin tehokkaasti, oppiaksemme, 
Kaisalo kertoo.

Sotakorkeakoulun jälkeen Kaisalo 
palasi Saaristomeren merivartiostoon 
meritoimiston päälliköksi, jossa teh
tävässä hän palveli vuoteen 1968 asti. 
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Sotakorkeakoulun käyneenä hän oli 
poikkeus edeltäjiinsä ja kollegoihin
sa. Toimistopäällikkönä hän tunsi alan 
omakseen ja kehitti aktiivisesti sekä 
toimintoja että kalustoa. 

Jorma Kaisaloa suunniteltiin meri
vartioston komentajaksi Pohjanlahdelle, 
kun silloinen Pohjanlahden merivar
tioston komentaja Esko Pohjannoro oli 
suunniteltu isomman merivartioston 
komentajan tehtävään Saaristomerelle. 

— Komentaja Pohjannorolla oli 
enää vähän palvelusvuosia jäljellä, 
eikä hän halunnut lyhyeksi aikaa siirtyä 
Saaristomerelle, joten minut määrättiin 
komentajakapteenina vapautuneeseen 
Saaristomeren merivartioston komenta
jan virkaan. Olimme jo vaimoni kanssa 
ennättäneet käydä tutustumismatkallakin 
Vaasassa, Kaisalo muistelee.

Kaisalo oli silloin 40vuotias ja 
siihen mennessä nuorimpana merivar
tioston komentajan tehtävään määrätty. 
Komentajan sotilasarvoon hänet ylen
nettiin vuonna 1972.

— Palvelusurallani oli lukuisia 
upeita tehtäviä, mutta merivartioston 
komentajaaika oli erityinen kohokoh
ta. Olin tehtävässä ollessani ainoa Sota
korkeakoulun käynyt merivartioston 
komentaja. Komentajaaikana myös 
media tuli hyvin tutuiksi, Kaisalo kertoo.

Yksi Jorma Kaisalon komentaja
kauden merkittävistä tapahtumista oli 
suomalaisen m/s Irman katoaminen   
25. lokakuuta 1968. Rahtialuksen mie
histö koki järkyttävän kohtalon matkal
laan Ahvenanmereltä Poriin saapumatta 
koskaan määränpäähänsä, ja siitä muo
dostui yksi suomalaisen merenkulun 
suurimmista mysteereistä. Tästä tapah
tumasta on kerrottu lisätietoa Yleisradion 
arkistosta, joka sisältää muun muassa 
komentajakapteeni Jorma Kaisalon 
haastattelun. Se on katsottavissa Ylen 
verkkosivulta osoitteessa https://areena.
yle.fi/1-50002817.

Rajavartiolaitoksen 
esikunnassa 

Jorma Kaisalo siirtyi komentajatehtävien 
jälkeen vuonna 1973 Rajavartiolaitok
sen esikuntaan Helsinkiin. Siirron myötä 
myös perhe muutti uudelle paikkakun
nalle. Uusi koti löytyi Rajavartiolaitok
sen kerrostalosta Santahaminasta.

Ensimmäinen palvelustehtävä oli 
meritoimiston päällikkö, ja kommodori 

Jaakko Auterisen jäätyä reserviin Jorma 
Kaisalosta tuli meriosaston päällikkö 
vuonna 1975. Osastopäällikön tehtä
vässä hänet ylennettiin kommodorik
si vuonna 1976 ja kontraamiraaliksi 
vuonna 1983. Hänestä tuli Rajavartio
laitoksen ensimmäinen amiraaliksi ylen
netty kadettiupseeri. 

Jorma Kaisalon keskeinen tehtävä 
meriosaston päällikkönä oli Rajavartios
ton merellisten asioiden kehittäminen. 
Siihen sisältyi muun muassa tehtävien, 
aluskaluston, henkilöstön ja toiminnan 
kehittäminen. Kaisalo kävi kehittämis
asioista laitoksen johdon kanssa kiivaita 
mutta positiivisia keskusteluita. Erään 
tällaisen seurauksena hän kirjoitti muis
tion merivartioston henkilöstön kehittä
miseksi. Sitä ei kuitenkaan diarioitu. Se 
päätyi esimiehen pöytälaatikkoon, josta 
se esimiehen vaihduttua löytyi.

Yhteistoiminta Merivoimien kanssa 
toimi Kaisalon aikana moitteettomasti.

— Kadettiveli Juha Tikan ollessa 
samaan aikaan merivoimien komenta
jana oli asioista helppo keskustella. Tästä 
ovat esimerkkinä eräät henkilöstösiirrot 
virastojen välillä, erityisesti silloin kun 
saimme perustettua useita meriupseerin 
virkoja Rajavartiolaitokseen. Kartoitim
me niihin sopivat ja halukkaat henkilöt 
Merivoimista. Tämä edisti silloin myös 
Merivoimien henkilöstön tehtäväkiertoa, 
eikä se aiheuttanut merivartioupseereille 
ylimääräisiä siirtoja, Kaisalo kuvailee.

Reservissä aktiivisena

Jorma Kaisalo siirtyi reserviin vuonna 
1988. Samana vuonna hänet kutsuttiin 
myös Kunniamerivartijaksi. Kunnia
rajavartija ja merivartijayhdistys pe
rustettiin aikanaan rajaseudun nuorison 
koulunkäynnin edistämiseksi. Yhdistyk
seen kutsuttiin jäseniksi liikeelämän 
vaikuttajia, jotka sitten kohdensivat 
lahjoituksia edistystyöhön. Yhdistys 
toimii edelleen, mutta lahjoitusten tarve 
koulunkäynnin edistämiseen on nyttem
min poistunut. 

— Jäsenistömme kokoontuu pari 
kertaa vuodessa, Kaisalo mainitsee.

Reserviin jäätyään Kaisalo on osal
listunut aktiivisesti kenraalikunnalle 
järjestettyihin vuositapaamisiin sekä Ra
javartiolaitoksen että Puolustusvoimien 
kutsumana. Terveydentilan muutokset 
ovat osittain rajoittaneet viime vuo
sien osallistumista. Rajavartiolaitoksen 

tapahtumassa hän oli mukana myös 
vuonna 2018. 

— Omassa joukkoosastossani, 
Saaristomeren merivartiostossa, olen 
vuosien aikana vieraillut vuosipäivän 
juhlallisuuksissa. He muistavat edel
leenkin lähettää kutsun, mutta terveys 
ei ole enää mahdollistanut osallistumista, 
Kaisalo harmittelee.

Kaisalo on tyytyväisenä seurannut, 
että tämän päivän Rajavartiolaitosta 
johdetaan kokonaisuutena. Tästä hän 
mainitsi hyvänä esimerkkinä Rajavar
tiolaitoksen edellisen päällikön, kenraa
liluutnantti Ilkka Laitisen kirjoituksen 
Kylkirautalehden vuoden 2019 ensim
mäisessä numerossa. 

— Enää ei mietitä erikseen maa, 
meri ja ilmaasioita, vaan Rajavartio
laitoksen esikunta johtaa kokonaisuutta, 
Kaisalo iloitsee.

Perhe- ja vapaa-ajan elämää

Jorma Kaisalo vihittiin avioliittoon 
vuonna 1958 kanslisti Kaija Kannisen 
kanssa. Heillä on kaksi lasta, Yki Ilkka 
ja Liisa Maarit. Kaisaloja on ilahdutta
massa myös kolme lastenlasta.

Kaisalojen koti sijaitsee maaseu
dulla, NummiPusulassa, joka kuuluu 
nykyisin Lohjan kaupunkiin. Kaija 
Kaisalon vanhemmat olivat karjalaisia, 
ja evakkomatkan jälkeen vanhemmat 
hankkivat vuonna 1948 maatilan, jonne 
rakennettiin kolmikerroksinen asuin
rakennus. 

Vuosikymmenten aikana osa tilan 
maista oli myyty, ja sittemmin Kaisalot 
lunastivat jäljelle jääneen neljän hehtaa
rin tontin rakennuksineen 1970luvun 
alkupuolella. Jorma Kaisalo ajatteli sil
loin, että siitä hän löytää eläkehomman, 
eikä tarvitse muuta miettiä. Niinpä he 
muuttivat talon ja sen ympäristön itsel
leen sopivaksi. 

— Siinä työssä sai toteuttaa itseän
sä ja voi todeta kättensä jäljen näkyvän, 
Kaisalo muistelee tyytyväisenä.

NummiPusulan kodista muodostui 
vapaaajan ja eläkepäivien harrastus. 
Talossa näkyy Kaisalojen kädenjälki, 
ja rakennus on vuosien aikana kaut
taaltaan remontoitu. Yhdessä talous
rakennuksessa on Kaisalon verstashuone 
höyläpenkkeineen ja muine tarvittavine 
tykötarpeineen. Rakennuksen toisessa 
päässä on puolestaan puolison kangas
puut valmiina.
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Kaisalojen kaupunkiasunto säilyi 
Helsingissä. Vuoteen 2004 asti he 
asuivat maalla. Sitten he totesivat, että 
talvella on parempi olla muualla kuin 
pimeässä. Koti kun oli aikanaan ollut 
maatilan tilusten keskellä, eikä naapu
reita ole lähellä.

He olivat hankkivat asunnon Etu
Töölöstä Caloniuksenkadulta jo vuonna 
1986 ja laittaneet sen vuokralle. Vuodes
ta 2004 alkaen Caloniuksenkadun asun
nosta tuli perheen kaupunkitukikohta.

— Sitä seuraavan kahdeksan vuoden 
aikana meille syntyi vuosikello, jossa 
vuoden alussa helmikuusta olimme 
kaksi kuukautta Espanjassa, huhtikuussa 
muutimme maalle, lokakuussa kahdeksi 
kuukaudeksi Espanjaan, jouluksi Helsin
gin Töölöön, helmikuussa Espanjaan, 
Kaisalo luettelee.

Vuosi 2015 muutti Jorma Kaisalon 
elämää dramaattisesti. Hän sai aivo
infarktin, jonka seurauksena hän osittain 
halvaantui. Tapahtuma muutti perheen 
elämänkulkua merkittävästi. Kaisalo on 
kuntoutunut sairaudesta, mutta liikunta
kyky ei ole enää palautunut ennalleen. 
Näin ollen monista lempipuuhista hän 
on joutunut luopumaan tai niitä sovelta
maan. Koti on kaikesta huolimatta säily
nyt maalla. Helsingin asunto sen sijaan 
vaihtui pari vuotta sitten Lauttasaareen.

Kaisalo osallistuu tänä päivänä 
aktiivisesti vertaistukitoimintaan aivo
infarktikeskuksessa. Päivä kuluu kun
toutuksessa, ruokaillessa ja rupatellessa. 
Kokoontumisissa onkin muodostunut 
”puhuvien päiden” yhteisö, jossa Kai
salo on aktiivisessa roolissa. Kaisalon 
pöydässä ei ole koskaan tyhjää.

Aktiivivaikuttajana 
yhteiskunnassa

Jorma Kaisalo osallistui jo virassa ol
lessaan Suomen Navigaatioliiton tut
kintolautakunnan toimintaan. Hän toimi 
tutkintolautakunnan puheenjohtajana 
vuosina 1985–1993. Navigointiliitto 
järjestää vapaaehtoisille koulutusta saa
risto, rannikko ja avomeripurjehduk
sesta. Kaisalo järjesti aikoinaan kerran 
kesässä halukkaille koulutusmatkoja 
Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivoille. 
Lautakunta työskentelyssä hän oli muun 
muassa valmistelemassa tutkintokysy
myksiä. 

Eläkepäivillä Kaisalo pyydettiin 
mukaan LänsiUudenmaan kadettipiirin 
toimintaan. Hän oli kadettipiirin Ikikaa
derina pitämässä puheita muun muassa 
seppeleenlaskuissa ja uusien upseerien 
vastaanottotapahtumissa. Kaisalo toimi 
myös Nummen kirkkovaltuuston jäse
nenä vuosina 1990–1994.

Kansallisen senioriliiton Nummi
Pusulan toimintaan Kaisalo hakeutui 
mukaan. Hän kertoo silloin olleensa pit
kästä aikaa ensimmäinen vapaa ehtoisesti 
mukaan lähtenyt. Toiminta paikallis
järjestössä johti myöhemmin myös 
senioriliiton Uudenmaan piirin puheen
johtajuuteen. Hän toimi myös paikallisen 
veteraanijärjestön sihteerinä.

— Olin palvelusurallani tottunut 
suunnittelemaan ja kirjoittamaan, Kai
salo naurahtaa.

Kadettiveljeydestä  
ja ammattietiikasta

Kadettiveljeys on vuosikymmenten ajan 
säilynyt 25. Merikadettikurssilla. Kurs
sin kahdeksan meriupseeria ovat pitäneet 
yhteyttä ja kokoontuneet säännöllisesti. 
Kurssista on enää jäljellä kaksi, Jorma 
Kaisalon lisäksi kommodori Teuvo Ku
parinen.

Jorma Kaisalon arvoissa korostuu 
isänmaallisuus. Hän ei hyväksy ”haihat
teluita”, mutta kertoo suvaitsevaisuuten
sa lisääntyneen vuosien varrella.

Kadettiupseereja hän kehottaa pitä
mään itsensä kunnossa.

— Harkitkaa huolella asiat, joita hoi
datte. Muistakaa, että asiat on hallittava, 
Kaisalo tiivistää.
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Teksti:  Aatu Kähärä

Aatu Kähärä

Edellä kuvatut periaatteet todetaan 
Johtajan käsikirjassa. Voidaan
kin sanoa, että johtajan persoona 

vaikuttaa suoraan hänen hyvyyteensä. 
Vai voidaanko sittenkään? Ihmiset ko
kevat johtajan hyvyyden melko usein 
omien henkilökohtaisten ominaisuuk
siensa kautta.

Dunderfeltin ihmistyypit

Tony Dunderfeltin kirjassa Hyvä paha 
pomo ihmiset jaotellaan neljään eri ryh
mään: sinisiin, vihreisiin, keltaisiin ja 
punaisiin. Yksinkertaisesti sanottuna si
niset ihmiset ovat introvertteja, suunnitel
mallisia, tarkkoja sekä hieman vetäytyviä 
pohtijoita ja tosikkoja. Vihreät ovat niin 
ikään enemmän introvertteja, rauhallisia, 
ystävällisiä, huolellisia mutta passiivisia 
ja päättämättömiä. Punaiset ovat energi
siä, suoraviivaisia, reiluja mutta loukkaa
via ja ehkä kärsimättömiä. Keltaiset taas 
ovat puheliaita, sosiaalisia, kekseliäitä, 
mutta osin sekavia ja harkitsemattomia. 

Varsinkin stressaantuneena värien 
negatiiviset ominaisuudet alkavat ottaa 
suurempaa roolia ja vaikuttaa ihmisten 
toimintaan. Melkein aina ihmiset voidaan 
nähdä kuitenkin näiden värien yhdistel
minä heidän temperamenttinsa mukaan. 
Johtajan on hyvä ymmärtää erilaisten 
persoonien välille muodostuvat ristirii
dat, jolloin hänen on helpompi muokata 

tarvittaessa omaa käyttäytymistään ja 
helpompi ratkoa työpaikalla henkilöke
mioista syntyviä konflikteja. 

Ihmiset kokevat yleistäen ja oma
kohtaisella kokemuksella itsensä kanssa 
saman henkisen johtajan parhaaksi. Esi
merkiksi rauhallinen ”sininen” ihminen 
voi kokea vilkkaan ja hössöttävän ”kel
taisen” ihmisen johtajana päällekäyväksi 
ja kontrolloivaksi, kun taas ”keltainen” 
ihminen voi pitää ”sinistä” johtajaa pas
siivisena. 

Kun eri värejä sijoitellaan nelikent
tään, ihmisissä korostuvat eri ominai
suudet. Sinisellä johtajalla voi korostua 
arvostus ja luottamus, mikä johtuu hänen 
rauhallisuudestaan ja suunnitelmallisuu
destaan, mutta usein innostus ja yrittä
misen halu jäävät heikommalle tasolle 
introvertista esiintymistavasta johtuen. 
Sinisen johtajan vastakohdan, keltaisen 
johtajan, arvostuksen voidaan nähdä 
olevan seurausta yksilöiden kohtaamises
ta ja avoimuudesta, kun taas tehokkuus 
voi kärsiä sekavuudesta ja poukkoilevas
ta johtamistyylistä. Tämä omalta osaltaan 
syö arvostusta ja innostusta. 

Ihmisluontoon kuuluu hakeutua jos
sain määrin omanlaistensa joukkoon. 
Puolustusvoimien kaltaisessa suuressa 
organisaatiossa toimii kaikkia erilaisia 
persoonallisuustyyppejä ja niiden yhdis
telmiä, jolloin ristiriitoja ajatusmaailmo
jen välille epäilemättä syntyy. 

Verratessani Vesa Nissisen kehittä
mää syväjohtamisen mallia Dunderfeltin 
käyttämiin neljään eri persoonallisuus
tyyppiin on persoonallisuudella omien 
kokemusteni mukaan valtava vaikutus 
siihen, kuinka johtaja joukossa koetaan. 
Esimerkiksi teknisten aselajien edustajat 
ovat yleistäen asiantuntijuuteen ja rau
hallisuuteen luottavia rauhallisia, sano
taan nyt ”sinivihreitä”, ihmisiä ja hyvin 
”keltainen” johtaja voi tuntua päälle käy
vältä ja liian vilkkaalta tehdäkseen asiat 
alaisten kunnioittamalla rauhallisella ja 
suunnitelmallisella tavalla.

Syväjohtamisen nelikenttä  
ja tutut kulmakivet

Ensimmäinen osio Vesa Nissisen syvä
johtamisen nelikentästä on luottamuksen 
rakentaminen. Tällä pyritään luomaan 

Johtamiskäyttäytyminen on toimintaa, jota 
voidaan arvioida ja tarkastella ulkopuolelta. 

Johtamiskäyttäytymistä voidaan harjoitella, mutta johtajan 
ominaisuuksiin harjoittelulla vaikutetaan vain välillisesti. 

Johtajan ominaisuudet syntyvät perintötekijöistä  
ja ympäristön vuorovaikutuksesta. 

Johtamiskäyttäytymisen 
vaikutus
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johdettavassa joukossa vahva luottamus 
johtajaan ja osiltaan myös johdettavan 
joukon omaan osaamiseen. Luottamuk
sen rakentamista voidaan käsittääkseni 
pitää tärkeimpänä osaalueena, koska 
ilman luottamusta millään muulla osi
olla ei ole realistisia mahdollisuuksia 
onnistua. Luottamuksen rakentaminen 
perustuu rehellisyyteen, oikeudenmu
kaisuuteen ja tasapuolisuuteen. Tämä 
todetaan myös Johtajan käsikirjassa. 

Luottamuksen rakentamisessa olen
naista on myös kommunikointi. Johtajan 
tulee olla näkyvästi läsnä alaistensa jou
kossa, jotta luottamusta pystytään raken
tamaan. Jos johtaja ei juuri koskaan ole 
paikalla alaistensa joukossa, heille tulee 
helposti sellainen tunne, ettei johtajaa 
kiinnosta, miten heillä menee tai millai
sia he oikeasti ovat. Vastaavan kaltaiseen 
tilanteeseen voidaan käsittääkseni ajautua 
helposti, jos johtajan fyysinen sijainti on 
kaukana alaisista, esimerkkinä etätyös
kentely tai esikuntien väliset johtosuh
teet. Johtajan tulisikin tarvittaessa nähdä 
vaivaa ollakseen paikalla ja tavattavissa 
tai järjestääkseen videopuheluyhteyden 
alaisiinsa. 

Luottamusta rakentuu muiden kul
makivien ympärillä olettaen, että johtaja 
onnistuu näillä osaalueilla. Luottamuk
sen tulee olla molemminpuolista, jolloin 
alainen luottaa johtajan kykyyn tehdä 
päätöksiä tiukoissa tilanteissa ja johtaja 
taas pystyy luottamaan alaistensa kykyyn 
suorittaa vaativia tehtäviä. 

Värien kannalta tarkasteltuna luotta
mukseen on monta reittiä. Luottamusta 
voidaan herättää esimerkiksi vankalla 
ammattitaidolla, rauhallisuudella tai 

aidolla kiinnostuksella johdettavia koh
taan eli yksilöllisellä kohtaamisella. Miltä 
kuulostaisi skenaario, jossa pitkän linjan 
asiantuntija, joka on ominaisuuksiltaan 
hyvin ”sinivihreä”, päätyy johtamaan 
esimerkiksi muista asiantuntijoista muo
dostuvaa ryhmää? Ehkä hän johtaakin 
esimerkiksi siviiliosaajista koostuvaa 
aktiivista viestintäryhmää? 

Toinen osio Nissisen kulmakivistä on 
innostus. Suomalaisia on aina johdettu 
edestä. Tuntemattoman sotilaan ”suon 
yli hyökkäys” kohtauksessakin joukon 
innostus syntyi siitä, että esimies laittoi 
itsensä likoon. Innostava johtaja saa alai
sensa löytämään omasta työstään positii
visella tavalla haasteita, uutta sisältöä ja 
uusia piirteitä. Toimintaa leimaa selkeä 
tavoitteellisuus. Johtaja antaa realistisia 
selkeitä tehtäviä, ja niiden valmistuessa 
siitä palkitaan asianmukaisesti. Innosta
va johtaja osaa myös kannustaa uusilla 
yllättävillä tavoilla. 

Innostava johtaja laittaa itseään 
likoon ja luo hyvää ilmapiiriä huumorin
tajullaan ja positiivisuudellaan. Innostus 
vaatii selkeät pelisäännöt, jotka koskevat 
jokaista. Innostuksen saavuttamiseksi 
on tärkeää, että johtajan ja johdettavan 
joukon välillä vallitsee luottamus. Ilman 
luottamusta johtajan sanomisia on vaikea 
uskoa, jolloin esimerkiksi kehut menevät 
hukkaan ja kannustaminen kehittymi
seenkin kaikuu kuuroille korville. 

Innostuksen mukana syntyy myös 
yrittämisen halu, ja käsittääkseni innos
tuksen avulla saadaan tehostettua myös 
oppimista. Voisiko innostuksen nähdä 
olevan luontaisesti vahvemmalla pohjalla 
”punakeltaisilla” ihmisillä? Vai tuleeko 

innostuskin kylmän rauhallisesti tarkkaan 
ajateltujen ja tieteellisesti perusteltujen 
vastausten ja käskyjen pohjalta? 

Nelikentän kolmas osio on oppimi
nen. Sillä tarkoitetaan luovuuteen rohkai
semista. Innovatiivisuuden ja luovuuden 
tukemiseksi johtaja asettaa perusoletuk
set kyseenalaisiksi. Hakeutuminen uusiin 
ongelmienratkaisumenetelmiin ja näkö
kulmiin on myös ominaista älyllisesti 
stimuloivalle johtajalle. Oppiminen 
on alaiskeskeistä. Johdettavana olevat 
henkilöt otetaan aktiivisesti mukaan 
ongelmanratkaisutilanteisiin, ja heidän 
sallitaan toteuttaa tehtävät omien vah
vuuksiensa avulla. 

Johdettavien ei voida olettaa olevan 
aina samaa mieltä kuin johtajan, joten 
palautteen hyödyntäminen on avain on
nistuneeseen johtamiseen. Palaute on 
oppimisen ydin sekä positiivisessa että 
negatiivisessa mielessä. Palautteen tulee 
kulkea molempiin suuntiin. Palautetta 
kysyvä, aidosti siitä kiinnostunut johtaja 
nauttii kokemusteni mukaan suurempaa 
arvostusta kuin palautetta pyytävä johta
ja, joka ei varsinaisesti ole siitä kiinnos
tunut. Tällaisessa tilanteessa molempien 
osapuolien oppiminen jää vajavaiseksi. 
Tämä korostuu organisaatiossa, jossa tar
koituksena on kasvattaa esimiesasemaan 
päätyviä henkilöitä. Tällöin koulutetta
vien on helppo oppia vääränlainen tapa 
käsitellä palautetta. 

Palautteen kerääminen käskettynä 
ei ole tarkoituksenmukainen tapa kerätä 
sitä. Kehittymisen halun tulisi lähteä kai
kista itsestään. Tähän kulmakiveen on 
melko vaikea sitoa tiettyjä värejä, vaan 
oppiminen on käsittääkseni melko vah
vasti myös henkilökemiaa. Samanhenki
set ihmiset oppivat helpoiten toisiltaan, 
koska oppiminen vaatii aina luottamusta. 
Oletettavasti itsensä kanssa samanhenki
seen kaveriin on helpompi luottaa. 

Arvostus eli ihmisen kohtaaminen 
yksilönä on peruskulmakivien neljäs 
osio. Yleensä ajatellaan, että syvä ja hyvä 
johtaja on ihmiskäsitykseltään myön
teinen ja hän on aidosti kiinnostunut 
johdettavistaan myös ihmisinä. Johtaja 
havaitsee johdettaviensa yksilölliset tar
peet kehittyä ja kasvaa. Hän ohjaa samal
la alaisiaan tavoitteellisesti valmentajan 
roolissa kohti haluttua lopputulosta. 

Hyvä johtaja tuntee alaisensa hen
kilökohtaisesti ja kohtelee alaisiaan 
yksilöinä. Ongelmatilanteissa hyvä joh
taja tukee johdettaviaan pitäen heistä 
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huolta ja kuuntelee huolia ja murheita 
silloin, kun sitä tarvitaan. Kun johtajaa 
arvostetaan, hänet nähdään usein myös 
enemmän ”ihmisenä”. Aina räyhäävää ja 
epäasiallisesti käyttäytyvääkin johtajaa 
voidaan arvostaa ainakin ulkoisesti pa
lautetta kysyessä, mutta se johtuu yleen
sä vain pelosta, eikä se johda kovinkaan 
syvälliseen luottamukseen johtajan ja 
alaisen välillä. 

Oikealla tavalla arvostetut johtajat 
nauttivat yleensä myös luottamusta, ja 
tämä toimii molempiin suuntiin. ”Kel
taista” johtajaa voidaan pitää sosiaali
sena ja puheliaana kaverina, joka tukee 
yksilöllistä kohtaamista luonnostaan 
käsittääkseni paremmin kuin ”sinisen” 
johtajan hieman introvertti tyyli hoitaa 
asioita. Toki tämän asian tiedostava ”si
ninenkin” johtaja voi pakottaa itseään 
kyselemään alaistensa kuulumisia, mutta 
näyttäytyykö se alaiselle samalla tavalla 
kuin luonnostaan puheliaamman johtajan 
kuulumisien kysely?

Keskinäisriippuvuus  
ja vaikutukset

Johtaminen on aina tavoitteellista toi
mintaa. Olkoon tavoite sitten bisnes
maailmassa suurien voittojen tuotto 
mahdollisimman pienellä panostuksella 
tai viranomaisten mahdollisimman suuri 
tehokkuus pienimmällä mahdollisella re
surssilla. Tehokkuutta saadaan kuitenkin 
johdettavista irti eniten innostamalla. 

Lienee turvallista todeta, että joh
tamisen nelikentän kaikki osaalueet 
vaikuttavat toisiinsa suoraan tai ainakin 
välillisesti. On vaikeaa kuvitella, että 
alaisiaan huonosti kohtelevan johtajan 
alaisuudessa innostus olisi vallitseva 
trendi tai oppimista voisi tehokkaasti 
tapahtua, jos johdettava ei koe aihetta 
tai kouluttajaa millään tavalla mielei
sekseen. Kaikista ihmisistä tai johtajista 
ei voi pitää, ja ihmisten väliset persoonal
lisuuserot vaikuttavat myös arvostuksen 
ja innostuksen osaalueisiin. Erilaisten 
ihmistyyppien tunnistaminen auttaa ym
märtämään omia reaktioita ja sitä, kuinka 
yksi johtaja voi olla hyvä jossain posi
tiossa ja toisessa taas huono. 

Johtajan on pysyttävä koko ajan tie
toisena johdettaviensa kuormituksesta. 
Samalla on tarkkailtava omaa henkistä 
jaksamistaan, jottei itse rasitu liikaa. Mitä 
rasittuneemmassa tilassa johdettavat 
johtajineen toimivat, sen vakavammista 

stressireaktioista puhutaan. Mitä suurem
mat stressikuormat ovat, sen suuremmat 
negatiiviset vaikutukset niillä on yksilöi
den temperamentteihin. 

Johdettavien ja johtajan oman toi
mintakyvyn säilyttämiseksi johtajan on 
kyettävä käsittelemään työssä tapahtu
neita asioita itsensä ja alaistensa kanssa 
rakentavasti. Tapahtumat on pystyttävä 
purkamaan kuormittavien hetkien jälkeen 
tai muussa sopivassa hetkessä, jotta alai
set ja johtaja itse eivät kuormittuisi liikaa. 
Johtajan on myös pystyttävä tunnista
maan alaisistaan mahdolliset ongelmata
paukset ja puuttumaan niihin ennen kuin 
ne aiheuttavat ongelmia organisaatiossa. 

Tyytyväisyyden voidaan nähdä 
muodostuvan siitä, että alaiset ovat 
tyytyväisiä johtajaansa. Tyytyväisyyttä 
johtajaan voidaan mitata alaisten halulla 
työskennellä juuri tietyn johtajan alai
suudessa. Johdettavien tulee kuitenkin 
kokea itse tehneensä asiat menestyksen 
eteen, vaikka se saattaisikin olla johtajan 
ansiota. 

Tyytyväisyys liittyy vahvasti organi
saation tehokkuuteen ja tätä kautta sen 
menestykseen. Tyytyväisyys on tunne
pohjainen käsitys siitä, miten johtaja on 
onnistunut tehtävässään. Tunne onnistu
misesta saadaan vastaamalla niihin tar
peisiin ja odotuksiin, joita johdettavilla 
on johtajaa kohtaan. Tyytyväisyyttä se
littää eniten yksilöllinen kohtaaminen. 

Johtajana onnistuminen

Syväjohtamisen ajatus perustuu johta
miskäyttäytymiselle, jolla saadaan aikaan 
tyytyväisyyttä ja yrittämisen halua, mikä 

näyttäytyykin lopulta tehokkuutena. 
Tämä kaikki saavutetaan saattamalla 
johtamisominaisuudet tasapainoon kes
kenään siten, ettei mikään niistä korostu 
yli muiden. On tärkeää ymmärtää johdet
taviensa ja oman itsensä ominaisuudet 
pystyäkseen tasapainoilemaan omassa 
positiossaan sen vaatimalla tavalla. 

Johtamisen onnistumista on tosielä
mässä kuitenkin hankala mitata. Siihen 
vaikuttavat monet asiat toimintaympä
ristöstä henkilökemioihin. Suurin osa 
arvioinnista joudutaankin suorittamaan 
itsearviointina, ja tässä onnistuminen 
vaatii johtajalta oman toimintaympäris
tönsä tarkastelua ja ymmärtämistä. 

Syväjohtamisen oppien perusteella 
täydellinen johtaja on ripaus kaikkia ”vä
rityyppejä” tehtävään sopivalla tavalla 
ja suurimmaksi osaksi vain positiivisil
ta ominaisuuksiltaan. Joten johtajan tai 
kenen tahansa ihmisen on tunnettava it
sensä melko perusteellisesti voidakseen 
kehittää itseään tehokkaasti tiettyä tehtä
vää varten. Hieman kliseisesti sanottuna 
tätä se elinikäisen oppimisen taito tai
taakin tarkoittaa. Kukaan ei ole koskaan 
täydellinen varsinkaan kaikkien mielestä.

Kadetti Aatu Kähärä opiskelee Ilma-
sotakoulussa 104. Kadettikurssilla.
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Jouni Purhonen

Artikkeli perustuu yleisesikun
taupseerikurssilla laatima
ni diplomityön Sosiaalinen 

sodan kuva – upseerien käsityksiä 
sodan sosiaalisesta luonteesta tulok
siin. Opinnäytetyön tavoitteena oli ym
märtää turvallisuuden viitekehyksen ja 
arvoteorian kautta upseerien mielissä 
vallitsevaa sosiaalista sodan kuvaa, 
jossa keskiöön nousivat sodan eri osa
puolten väliset suhteet ja niiden laatu.

Koska sota ymmärretään poliittis
ten ryhmien välisenä äärimmäisenä ja 
organisoituna väkivaltana, on tutkimus
asetelma heti ajatuksia herättävä. Miten 
äärimmäisen väkivallan konteksti vä
rittää siviilien, turvallisuusviranomais
ten, valtiovallan ja vihollisen välisiä 
suhteita?

Sodan kuva

Sodan kuvaa tarkastellaan usein tek
nologisista, materiaalisista tai strate
gisista näkökulmista. Tarkastelussa 
ovat usein maailman sotilaspoliittinen 
tilanne ja erilaiset sotilaalliset konflik
tit. Ammatti sotilaiden keskustelussa 
painottuvat erilaiset taisteluvälineet, 
taistelutavat, operaatiotaito ja taktiikka. 
Tehdyt tutkimukset, kirjalliset julkaisut 
ja keskustelut luovat mieliimme sodan 
kuvan, jonka kautta ymmärrämme, 
mitä sota nykyaikana voi olla.

Sodan kuvaan voidaan liittää myös 
sosiaalinen tai sosiologinen puoli. So
dassa vallitsevat tietyt sosiaaliset suh
teet, joita voidaan tarkastella muun 
muassa turvallisuuden viitekehyksen 
kautta. Siinä kiinnostuksen kohteena 
ovat kysymykset siitä, ketä suojellaan, 
keneltä suojellaan ja kuka suojelee. So
dassa on kyse lopulta ihmisryhmien vä
lisistä suhteista ja niissä toteutuvasta 
äärimmäisestä organisoidusta väkival
lasta tai sotilaallisesta voimankäytöstä.

Sosiaalista sodan kuvaa syventää 
kysymys siitä, miksi yhteiskuntaa ja 
sen kansalaisia suojellaan. Yhteiskun
taan, viholliseen ja yhteiskunnan suo
jelijoihin liittyviä arvoja ja asenteita 
voidaan tarkastella useista näkökulmis
ta. Yksi käytännöllinen ja samalla sy
vällinen arvoja korostava teoreettinen 
malli on Edgar Scheinin organisaatio
kulttuurin malli. Siinä oletetaan, että 
ihmiset, joiden kulttuuritausta on sama, 
jakavat laajan kattauksen erilaisia syvä
oletuksia siitä, mikä on maailmassa py
syvää ja äärimmäisen tärkeää. 

Syväoletukset ilmenevät arvoina, 
joiden puitteissa teemme valintoja 
toimiessamme osana yhteiskuntaa. 
Arvot johtavat asenteisiin, jotka edel
leen näkyvät työpaikoilla ja elämässä 
erilaisina tekoina, puheina ja symbo
leina. Schein käyttää sanaa artefakti 

viitatessaan erilaisiin kulttuurillisiin 
reaalimaailman tuotteisiin. Suomalaisia 
kadettiupseereja voidaan pitää samoja 
arvoja ja syväoletuksia jakavana yhte
näisenä kulttuurisena joukkona. 

Peter L. Berger ja Thomas Luck
mann kuvaavat teoriassaan, miten 
käsityksemme todellisuudesta raken
tuvat yhteisöissä. Käsityksiämme 
sodan luonteesta, oikeasta ja väärästä 
ja siitä, mikä on toimivaa ja mikä ei 
osana yhteiskuntaelämää, ohjaavat 
mielikuvat. Voidaankin ajatella, että 
upseerien sosiaalinen sodankuva on 
sosiaalisesti rakentunut. Se ilmenee 
erilaisina mielikuvina.

Kun turvallisuuden viitekehys 
sodan eri osapuolineen, Scheinin or
ganisaatiokulttuurin teoria ja Berge
rin ja Luckmannin teoria yhdistetään, 

Carl von Clausewitzin mukaan sodan peruselementtejä 
ovat väkivaltaisuus, vihollisuus ja alisteisuus politiikalle. 
Sota on sotapäällikön ja armeijan, maan hallituksen ja 

koko kansan asia.  Artikkelissa tarkastellaan, millaisia ovat 
suomalaisten kadettiupseerien sosiaalinen sodan kuva ja 
siihen sisältyvät arvot ja asenteet eri toimijoita kohtaan. 

Teksti:  Jouni Purhonen

Sodan  
sosiaalisesta luonteesta
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 saadaan aikaan teoreettinen malli, 
jonka avulla upseerien arvopohjaista 
sosiaalista sodan kuvaa voidaan tar
kastella. Tällöin tarkasteluun otetaan 
upseerien käsitykset yhteiskunnan suo
jelijoista, yhteiskunnan suojeltavista 
jäsenistä ja yhteiskuntaa uhkaavasta 
vihollisesta ja näiden ryhmien välisis
tä sosiaalisista suhteista sekä ryhmiin 
liittyvistä asenteista ja arvoista.

Tutkimuksen tutkimuskysymykset 
olivat: mitä osapuolia kuuluu upseerien 
sodankuvaan, mitä arvoja ja asenteita 
upseerit liittävät sodan eri osapuoliin 
ja miten upseerit kokevat sodan osa
puolten väliset suhteet? 

Näihin kolmeen kysymykseen 
vastaamalla saatiin vastaus päätut
kimuskysymykseen: miten upseerit 
suhtautuvat sodassa vallitseviin sosiaa
lisiin suhteisiin? Vastaukset tutkimus
kysymyksiin saatiin haastattelemalla 
eri ikäisiä ja eri taustaisia upseereja. 
Haastateltaviksi upseereiksi valikoi
tui neljä kadettia, yksi luutnantti, yksi 
yliluutnantti, kolme kapteenia, yksi 
komentajakapteeni ja yksi eversti
luutnantti. Haastatelluista upseereista 
viisi palveli Maavoimissa, kaksi Meri
voimissa, kaksi Ilmavoimissa ja kaksi 
Rajavartiolaitoksessa.

Yhteiskunnan suojelijat 
sodan aikana

Haastatellut upseerit pitävät yhteis
kunnan kovan turvallisuuden tuottaji
na ensisijaisesti valtion viranomaisia, 
Puolustusvoimia, Rajavartiolaitosta ja 
poliisia, jotka toimivat suppean val
tionjohdon alaisuudessa ja ohjaami
na. Suppealla valtiojohdolla voidaan 
ymmärtää valtion ja virastojen ylintä 
johtoa. Laajan valtiovallan näkökul
masta myös edellä mainitut viranomai
set nähdään osana valtiovaltaa. 

Yhteiskunnan pehmeän turvalli
suuden tuottajina pidetään puolestaan 
pelastuslaitoksia ja sairaaloita, jotka 
tuottavat turvallisuutta kaikille kan
salaisille, myös kovan turvallisuuden 
tuottajille. Sotilaallista turvallisuutta 
luovat toimiva infrastruktuuri ja toi
mivat markkinat, kaupat, teollisuus, 
sähkönjakelu, elintarvikehuolto, 
lämpö voimalat ja niin edelleen. Myös 
järjestöt ovat upseerien mielestä tur
vallisuuden tuottajia.

Valtiovallan rooli yhteiskunnan 
varsinaisena suojelijana ei ole yksi
selitteinen asia. Osa haastatelluista 
kokee, että valtiovalta on sotilaallisen 
suojelun näkökulmasta ennen kaikkea 
suojelemisen kohde. Toisaalta kaikki 
haastatellut kokevat, että valtiovalta 
toimii sotilaallisen suojelemisen joh
tajana ja valtiovallalle on kyettävä ta
kaamaan vapaus tehdä päätöksiä myös 
sodan aikana. 

Kaikki haastatellut arvostavat suu
resti viranomaisten työtä. Upseerien 
asenteena on, että muut viranomaiset 
hoitavat tehtävänsä ammattitaitoisesti 

ja kykenevät yhteistyöhön Puolustus
voimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa. 
Lisäksi ajatellaan, että kaikkia viran
omaisia tarvitaan osana sotilaallista 
maanpuolustusta. 

Osa perusteli asepalveluksen oikeu
tusta demokratialla ja kansan tarpeella. 
Esille tuli myös vastavuoroisuus. Yk
silön on annettava jotakin yhteiskun
nalle, koska saa nauttia yhteiskunnan 
tuottamasta turvallisuudesta. Haastat
teluissa näkyi myös traditionaalisuus. 
Asevelvollisuus on hyvä ratkaisu, 
koska näin on kauan tehty ja se on toi
miva järjestelmä. Upseerit vaikuttavat 
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olevan tyytyväisiä nykyiseen asevel
vollisuusjärjestelmään, mutta myös 
kehitystä kaivataan. 

Suojelun kohderyhmät

Sotilaallisen suojelun kohteina ovat 
haastateltujen upseerien mielissä oma 
perhe ja läheiset, ystävät ja sukulaiset. 
Kaikki kokevat olevansa ennen kaikkea 
yhteiskunnan palveluksessa, ja kaik
kia kansalaisia suojellaan. Osa näkee 
sotilaallisen turvaamisen altruistisena 
kaikkia ihmisiä koskevana turvalli
suustyönä, ja osa katsoo turvallisuuden 
koskevan ennen kaikkea kotimaan kan

salaisia, jotka ovat valmiita antamaan 
panoksensa yhteiskunnalle ja sen tur
vallisuudelle vastavuoroisesti. 

Suojelun kohteina pidetään myös 
muita viranomaisia, omia sotilaita ja 
valtiovaltaa. Samalla jokaisella kansa
laisella katsotaan olevan mahdollisuus 
osallistua maanpuolustukseen omien 
kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mu
kaisesti. Tutkimuksen perusteella on 
selvää, että yksittäinen kansalainen voi 
olla samalla sotilaallisen turvallisuu
den tuottaja ja turvallisuudesta nauttiva 
yksilö. 

Haastatellut upseerit pitävät itseään 
tiedon portinvartijoina suhteessa kansa

laisiin. Heillä on mielestään oikeus ja 
velvollisuus salata sotatoimiin liittyvää 
tietoa, eikä sitä tarvitse jakaa muille 
kuin viranomaisille. Tästä ollaan up
seerien keskuudessa yksimielisiä. On 
tärkeää, että salaiset sotilaallista toi
mintaa koskevat tiedot salataan myös 
kansalaisilta. Tästä näkökulmasta 
tiedon salaamisen tärkeys lienee yksi 
perustavalaatuisista uskomuksista. 

Upseerit pitävät arvokkaana de
mokraattista järjestelmää ja kansan 
vaikutusmahdollisuuksia. Samalla puo
lustettavana arvona nähdään toimiva 
yhteiskuntarakenne ja se kaikki hyvä, 
jota siihen liittyy – ihmisten aineel
linen hyvinvointi ja valinnanvapaus 
elämässä. Turvallinen yhteiskunta luo 
turvallista ympäristöä myös valtioiden 
välille.

Sodan into

Kysyttäessä haastatelluilta upseereil
ta, haluaisivatko he osallistua sotaan 
syystä tai toisesta, osoittavat upseerit 
huomattavaa yksimielisyyttä. Kaikille 
haastatelluille on itsestään selvää, että 
sota on aina kokonaisia yhteiskuntia 
tuhoava tapahtuma, jossa ei ikinä ole 
mitään toivottavaa tai hyvää. 

Muutama upseeri kertoo mietti
neensä asiaa paljon, eikä asia lopulta 
ole niin yksinkertainen. Muutama up
seeri on pohtinut sotaan osallistumis
ta ammatillisesta näkökulmasta. Heitä 
kiinnostaa tietää, miten he pärjäisivät 
todellisissa taistelutilanteissa. Toisaalta 
kaksi heistä toteaa, että he haluaisivat 
päästä kokeilemaan tätä asiaa jossain 
muualla kuin Suomea koskevassa 
konfliktissa. Luonnollinen ympäristö 
olisivat kansainväliset kriisinhallinta
operaatiot. 

Innokkuudessa sotaan tutkimus
aineistossa on yksi selvä poikkeus. 
Yksi upseeri toteaa, että hän haluai
si kriisinhallintatehtävään, joka olisi 
mahdollisimman sodan kaltainen. Hän 
perusteli halukkuuttaan ammattitaidon 
kehittämisellä ja kenttäkokemuksen 
saamisella. Upseeri koki siis haluavan
sa erityisesti sodan kaltaisiin oloihin. 

Muut haastatellut tuntuvat pitävän 
rauhallisempaa kriisinhallintatehtä
vää tai operaatiota parempana vaih
toehtona. Osa haastatelluista ei halua 
toistaiseksi osallistua mihinkään ul
komailla tapahtuvaan operaatioon. 
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Toisaalta  upseeri, joka sodan kal
taisiin oloihin toivoo pääsevänsä, 
on samaa mieltä muiden haasta
teltujen kanssa siitä, että sota on 
aina tragedia eikä sotaa Suomeen 
missään tapauksessa toivota. 

Suhtautuminen 
väkivaltaan 

Kaikilta haastatelluilta upseereil
ta kysyttiin, miten he suhtautuvat 
väkivaltaan ja tappamiseen sodas
sa. Upseerit pohtivat tappamista 
ja väkivaltaa muun muassa lain
säädännön, vaihtoehdottomuuden 
ja sodan perusluonteen näkökul
mista. 

Usea haastatelluista perustelee 
väkivallan oikeutusta lainsäädän
nöllä ja siihen liittyvällä konteks
tisidonnaisuudella. Useimmissa 
yhteyksissä väkivalta on väärin 
ja tuomittavaa, mutta toisaalta 
suojeltaessa yhteiskuntaa väki
valtaa nimitetään sotilaalliseksi 
voimankäytöksi. Tällöin väkivalta 
oikeutetaan yhteiskunnan suojele
misella.  Jos kansalainen toteuttaa 
hätävarjelua tai asevoimat käyttä
vät sotilaallista voimaa maahan 
tunkeutuneen vihollisen pysäyttämi
seksi, on konteksti silloin oikeuttamas
sa väkivallan käyttöä. 

Sotilaalla on velvollisuus väkival
lan käyttöön tehtävänsä mukaisesti. 
Kansainvälinen laki ja aluevalvontalaki 
mahdollistavat viranomaisille kaikkien 
käytössä olevien keinojen käyttämisen 
vihamielisen hyökkäyksen pysäyttä
miseksi.

Haastatellut upseerit ovat sitä 
mieltä, että jos on valittava oman 
hengen ja vihollisen hengen välillä, 
oma tai toisen oman kansalaisen henki 
on aina arvokkaampi. Jokaisella on 
oikeus itsensä säilyttämiseen ja suoje
lemiseen, jolloin väkivalta on sallittua 
vihollisen pysäyttämiseksi. Kyseessä 
on vaihtoehdottomuuden ajatus, jossa 
vihollinen ei jätä mitään muuta vaih
toehtoa kuin väkivallan käyttämisen.

Useat haastatellut kokevat, että so
dassa on sen raakuudesta huolimatta 
aina pyrittävä välttämään tarpeetonta 
kärsimystä. Tämä antanee upseereil
le oikeutuksen toimia sotilaallisina 
voiman käyttäjinä, sillä he ajattelevat 
väkivallan olevan säänneltyä ja mo

raalista, kun sitä käytetään sopivasti ja 
rajoitetusti. Väkivallan käyttö saattaa 
siis helposti eskaloitua, ja väkivaltaa 
saatetaan käyttää lopulta tarpeettomasti 
ja liikaakin.

Sosiaaliset suhteet sodassa

Haastateltujen upseerien mielissä eri 
viranomaiset ja kansalaiset muodos
tavat kokonaismaanpuolustuksen ver
koston, jossa jokainen on velvollinen 
toimimaan kykyjensä mukaan maansa 
hyväksi. Upseerit saavat oikeutuksen 
toimilleen demokraattisesti valitulta 
valtiojohdolta. On luontevaa ajatella, 
että upseerit toteuttavat kansalaisten 
tahtoa. 

Heidän mukaansa kansalaiset ovat 
suurimmaksi osaksi halukkaita ja 
kykeneviä toimimaan eri tehtävissä 
sodan aikana. Kansalaisten nauttima 
vapaus, hyvinvointi ja turvallisuus voi
daan nähdä perustavalaatuisina syinä 
ja tausta oletuksina sille, miksi kansa 
edelleen on sitä mieltä, että yhteiskun
taamme kannatta kollektiivisesti puo
lustaa. Hyvät elinolosuhteet lisäävät 

halua puolustaa maata.
Vihollisen ja suojeltavan yh

teiskunnan välinen suhde ja siihen 
suhtautuminen saa haastatelluilta 
kaksijakoisia piirteitä. Suojelun 
tarkoituksena on estää väkivalta 
sivullisia vastaan, mutta nyky
aikaiset sodankäynnin välineet 
ovat niin nopeita ja tehokkaita, 
että siviilien täydellinen suojele
minen asevaikutukselta koetaan 
lähes mahdottomaksi. 

Vihollisen toteuttamaa väki
valtaa ei pidetä moraalisesti oi
keutettuna, mutta kuitenkin sen 
ymmärretään kuuluvan jopa olen
naisena osana sodan perusluon
teeseen. Haastateltujen mielestä 
on oletettavaa, että vihollinen 
käyttää asevoimaa siviilejä vas
taan painostaakseen valtiojohtoa. 

Mukaan tuleekin ymmärrys 
kokonaismaanpuolustuksesta. 
Koko siviilisektori pehmeän 
turvallisuuden toimijoineen on 
avainasemassa asevoimien rinnal
la, kun vihollinen vaikuttaa yh
teiskuntaan. Haastatellut upseerit 
kokevat, että muut viranomaiset 
ja yhteiskunta tukevat hyvin Puo
lustusvoimia sen toteuttaessa so

tilaallisen maanpuolustuksen tehtäviä.
Yhteiskunnan suojelijoiden ja 

vihollisen välinen suhde vaikuttaa 
haastateltujen upseerien mielissä 
hyvin selvältä suhteelta. Vaikka useis
sa puheenvuoroissa puhuttiin sodan 
kaaoksesta ja absurdista luonteesta, 
hahmottavat upseerit konfliktia sel
keänä kokonaisuutena. Tämä on toki 
upseerin tehtäväkin.

Silti kukaan haastatelluista ei pidä 
sotaa toivottavana tai tavoiteltavana 
asiana. Sota nähdään kannattamat
tomaksi toimeksi, ja sen vaikutuksia 
yhteiskuntaan pidetään hyvin nega
tiivisina ja laajoina. Upseerit tekevät 
työtään ennen kaikkea rauhan yllä
pitämiseksi, mutta taistelevat ja johta
vat sotatoimia, jos on pakko.

Kapteeni Jouni Purhonen palvelee 
suunnittelu-upseerina Kainuun pri-
kaatissa. Laajempi versio artikkelista 
julkaistaan myöhemmin Kylkiraudan 
verkkosivuilla.
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?  
Kadettikoulun vahvistettuja perinteitä

Kunniamarssi

Kadettikoulun kunniamarssi on Atee-
nalaisten laulu. Teos on Jean Sibe
liuksen vuonna 1899 säveltämä laulu 
poika ja miesäänille, torviseitsikolle 
ja lyömäsoittimille. 

Ateenalaisten laulu syntyi Suomen 
passiivisen vastarinnan aikana, jolloin 
Venäjän sortohallitus uhkasi kaataa 
maan asetusten mukaiset oikeudet. 
Kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov 
tahtoi panna täytäntöön koko pans
lavistisen hyökkäyssuunnitelmansa. 
Helmikuun manifesti järkytti kaikkien 
isänmaallisesti ajattelevien kansalais
ten mieltä. Manifestilla yritettiin ka
ventaa Suomen suuriruhtinaskunnan 
autonomista asemaa.

Sibelius sävelsi Ateenalaisten 
laulun Viktor Rydbergin yleviin teräk
senkalskahtaviin ja samalla klassisiin 
säkeisiin. Ateenalaisten laulu oli Sibe
liuksen ensimmäinen protestisävellys. 
Se on suunnattu suoraan Venäjän keisa
rin helmikuussa 1899 allekirjoittamaa 
manifestia vastaan. 

Teoksesta tuli hetkessä yksi vasta
rinnan symboleita, ja kiistelty Sibelius 
nousi ensimmäistä kertaa kotimaassaan 
kansallissankarin asemaan. Laulun 
alkusanoissa ”Kaunis on kuolla, kun 
joukkosi eessä, urhona kaadut, taistel
len puolesta maas, puolesta heimosi

kin” oli sytykettä jopa aktiiviseen ja 
aseelliseen vastarintaan. 

Säveltäjää itseään harmitti, että 
ensimmäisen sinfonian kantaesitys 
oli jäädä laulun nostattaman hurmion 
jalkoihin. Ateenalaisten laulusta tuli 
yksi suomalaisten tunnusmelodioista, 
ja sen asema on edelleen kansallises
sa mytologiassa vahva. Tätä laulua, 
jota voidaan pitää säveltäjämestarin 
ensimmäisenä panoksena kansallisen 
itsetunnon kohottamiseksi, on laulettu 
innoittavana lauluna kautta vuosikym
menien.

Ateenalaisten laulun sanoitus poh
jautuu siis Viktor Rydbergin ruotsin
kieliseen runoon, jonka Jean Sibelius 
sävelsi. Käyttöön vakiintuneiden Atee-
nalaisten laulun suomenkielisten sano
jen on usein mainittu olleen peräisin 
Eino Leinon kynästä. Eräällä tavalla 
näin olikin, mutta vain hetken aikaa, 
sillä suurella todennäköisyydellä ny
kyisin käytössä olevat suomenkieliset 
sanat ovat Yrjö Weijolan alias Yrjö 
Hugo Karl Weilinin käsialaa.

Teos on ollut kunniamarssikäytös
sä  18. helmikuuta 1920 alkaen. Kun
niamarssi muuttui perinnemarssiksi  
1. tammikuuta 1993 alkaen, kun Ka
dettikoulu liitettiin osaksi tuolloin pe
rustettua Maanpuolustuskorkea koulua.

Marko Palokangas
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Itsenäisen Suomen kadettikoulutus 100 vuotta  

Tasavallan presidentti Sauli Nii
nistö totesi 103. Kadettikurs
sin ja 86. Merikadettikurssin 

nimittämis ja ylentämistilaisuudessa  
30. elokuuta 2019, että valmistuvat up
seerit aloittavat palveluksen tilanteessa, 
jossa maamme puolustuskyky on vahva 
ja rajojemme valvonta toimii hyvin. 

Presidentti korosti, että samanaikai
sesti maailma ympärillämme muuttuu 
asettaen meille jatkuvasti uusia haasteita. 
Suurvaltakilpailu kiihtyy, ja geopoliitti
nen tilanne on vaikeasti ennakoitavissa. 
Itämeren alueella sotilaallinen aktiivisuus 
jatkuu, ja arktisen alueen turvallisuus
poliittinen merkitys kasvaa. 

Niinistö totesi myös, että sääntöihin 
pohjautuva kansainvälinen järjestelmä on 
kohdannut vakavia häiriöitä. Meidän on 
tehtävä töitä kansainvälisen yhteistyön 
puolustamiseksi. Samalla on kuitenkin 
varauduttava siihen, että vastakkainaset
telu ja epävarmuus tulevat jatkumaan. 
Viime kädessä vain me itse vastaamme 
omasta turvallisuudestamme ja hyvin
voinnistamme.

Kadettikunta toivottaa valmistuneille 
upseereille menestystä Puolustusvoimien 
ja Rajavartiolaitoksen tehtävissä.

Kaaderipäivä 
Santahaminassa

Kadettikunta ja Maanpuolustuskor
keakoulu järjestivät Kaaderipäivän 
Santahaminassa 10. kesäkuuta 2019. 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, 
kenraalimajuri Jari Kallio avasi tilai
suuden ja toivotti kadettiveljet ja sisaret 
kumppaneineen tervetulleiksi tutustu
maan nykyiseen upseerikoulutukseen ja 
korkeakoulun kampukseen. 

Kadettikoulun johtaja, eversti Juha 
Helle esitteli upseeri ja kadettikoulu
tuksen nykyjärjestelyt sekä tutustutti 
vierailijat Perinnehuoneeseen ja opis
kelutiloihin. Allekirjoittanut esitteli 
kuulijakunnalle Kadettikunnan kuluvan 
vuoden toiminnan keskeisiä tapahtumia 
ja käynnissä olevia tutkimus, kirja sekä 
verkkosivuhankkeita. Lisäksi esiteltiin 
Suomen Marsalkka Mannerheimin Ka
dettisäätiön tuki ja neuvontapalvelu. 

Kadettiveljeyden hengessä pidettiin 
hiljainen hetki juhlavassa Sankari aulassa 
kadettien ollessa kunniavartiossa. Van
hinta paikalla ollutta kadettikurssia edusti 

eversti Hannu Pohjanpalo 33. Kadetti
kurssilta. 

Lounaan jälkeen osallistujat tutus
tuivat Kadettikellariin, jossa everstiluut
nantti, kasvatustieteiden tohtori Veikko 
Pentti 52. Kadettikurssilta kertoi, miten 
kadettien asehuoltotilasta tehtiin Kadetti
kellari ja mikä on kellarissa olevan To
teemin tarina. Tunnetko tarinan?

Ikikaaderi Olli Vuorio  
100 vuotta

Kadettikoulutuksen satavuotisjuhla
vuonna on lehdessämme esitelty Ka
dettikunnan ja puolustushaarojen sekä 
Rajavartiolaitoksen Ikikaaderit. Kadetti
kunnan Ikikaaderi, majuri Olli Vuorio 
täytti 100 vuotta 6. syyskuuta 2019. 
Olli oli itse suunnitellut ja valmistellut 
juhlapäivänsä ohjelman. Taustajoukkoi
na olivat lähiomaisten lisäksi amiraali 
Juhani Kaskeala, kenraaliluutnantti 
Heikki Lyytinen ja prikaatikenraali Juha 
Mäkipää, joiden isät olivat Ollin kadetti
veljiä 26. Kadettikurssilta. Ollin 405:sta 
kurssiveljestä on joukossamme hänen 
lisäkseen vain Ilmavoimien Ikikaaderi, 
pilvenveikko, lentokapteeni Mauri Mau
nula, joka osallistui juhlatilaisuuteen. 

Olli aloitti juhlapäivän kunnian
osoituksella Hietaniemessä, jossa hän 
laski lähiomaisten kanssa seppeleet 
Sankariristille ja Suomen marsalkka 
Mannerheimin haudalle. Tilaisuudessa 
laulettiin everstiluutnantti Matti Orlamon 
ja Kaaderilaulajien kvartetin johdolla 
Ateenalaisten laulu. Oli ilo todeta, että 
useat Kadettikunnan jäsenet osallistuivat 
kunnianosoitukseen. 

Ollin syntymäpäiväjuhla järjestettiin 
Lasipalatsissa, jonka Olli oli valinnut juh
lapaikaksi, koska se liittyi Ollin nuoruu
teen ja kadettiaikoihin. Kadettikunnan 
puheenjohtajalla, kenraalimajuri Jari Kal
liolla oli kunnia luovuttaa puolustusvoi
main komentajan, kenraali Timo Kivisen 
myöntämä Sotilasansiomitali syntymä
päiväsankarille. Tähän Olli vastasi, että 
”johan se oli aikakin”. 

Syntymäpäivän onnittelupuheen piti 
amiraali Juhani Kaskeala, joka puhees
saan kertoi myös muistoja 26. Kadet
tikurssin ”kummilasten” toiminnasta. 
Kadettiveljeys ja huumori tuli hienos
ti esiin, kun Ollin kadettiveli Mauri 
Maunula esitti sodanaikaisen Lento  

laivue 16:n juomalaulun. Kaaderilaula
jien kvartetti lämmitti juhlatunnelmaa 
Matti Orlamon johdolla. 

Syntymäpäivävieraiden kiitos puheen 
piti kenraali Jaakko Valtanen, joka pu
heessaan toi esille Kadettilupauksen 
keskeisen sisällön, jonka mukaan Olli 
on toiminut pitkän elämänsä ajan. Juhlat 
jatkuivat Suomen ja Kadettikunnan lip
pujen alla pirteän syntymäpäiväsankarin 
johdolla aina iltamyöhään. 

Seuraavana aamuna Olli soitti 
Kadetti kunnan toimistoon ja kiitti saa
mastaan Kadettikunnan pienoislipusta 
numero 92 ja kertoi menevänsä lou
naalle kantapaikkaansa Töölön Mamma 
Rosaan. Tällä kertaa ei kuitenkaan omalla 
autolla ajaen.

Tule päivittämään tietosi 
Puolustusvoimista 

Kadettikunnan syyskokous järjestetään 
lauantaina 26. lokakuuta 2019 Maan
puolustuskurssien maneesissa Helsingin 
Kruununhaassa. Kokouspäivä aloitetaan 
esitelmällä kello 10, jolloin johtamis
järjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali 
Mikko Heiskanen kertoo ajankohtaisia 
kuulumisia Puolustusvoimista. Esitel
män ja huomionosoitusten luovutuksen 
jälkeen kello 12 alkaa syyskokous, jossa 
päätetään yhteisistä asioista ja Kadetti
kunnan toiminnasta vuonna 2020. Ensi 
vuosi on Kadettikunnan strategiasuun
nitteluvuosi, joka toteutetaan yhdessä 
kadettipiirien kanssa.

Constantem decorat honor –  
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi, kadetti 6584
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter (at)kadettikunta 
facebook.com/kadettikunta
instagram.com/kadettikunta1921
youtube.com/kadettikunta
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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 
050 470 7291.

Kadettikunta ry:n syyskokous
Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Helsingissä Maanpuolustuskurssien Maneesissa 
(Maneesikatu 6, Helsinki)  lauantaina 26. lokakuuta 2019 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 Puolustusvoimista
  Johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Mikko Heiskanen

  Kadettikunnan huomionosoitukset
  puheenjohtaja, kenraalimajuri Jari Kallio

11.15–12.00  Kahvitarjoilu

12.00–   Sääntömääräinen syyskokous

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

Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 19. loka-
kuuta 2019 ensisijaisesti Kadettikunnan verkkosivulla www.kadettikunta.fi olevalla ilmoittautu-
mislomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen kadettikunta(at)kadettikunta.fi tai puhelimitse 
050 470 7291.

Tervetuloa joukolla päättämään yhteisistä Kadettikunnan asioista!

Kadettikunnan hallitus 
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Merkkipäiväluettelo 2020

Kylkiraudassa 4/2019 julkaistaan luettelo Kadettikunnan jäsenistä, jotka 
vuonna 2020 täyttävät 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 tai 50 vuotta. Niitä, jotka eivät 
halua syntymäpäivätietojaan julkaistavan, pyydetään siitä ilmoittamaan Kadetti-
kunnan toimistoon 24.11.2019 mennessä. Sähköposti: sabina.krogars(at)kadetti-

kunta.fi, puhelin 050 470 7291tai postitse: Kadettikunta ry,  
Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki.

Joulukortit

Nyt on aika tilata joulukortit. Mallit ja hinnat ovat sivulla 56 sekä Kadetti-
kunnan verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.

Jäsentuotteet

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

Jäsenmaksun maksumuistutus

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

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

lähettämään maksumuistuksen postitse. 

Kirjamessutarjous
Kadettiupseerit 1920–2010 matrikkeli

Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry ovat tuottaneet yhdessä  Kadettiupseerit 
1920–2010 matrikkelin. Matrikkeli on korkeatasoisin ja laajin upseerima
trikkeli, joka on koskaan Suomessa valmistettu. 

Kadettiupseereja on valmistunut itsenäisyyden aikana lähes 11 000 henkilöä.  
Matrikkelin normaali myyntihinta on 80 euroa + postimaksu (10 euroa).  Matrikke
lin hinta marraskuun loppuun 2019 on 60 euroa sisältäen postikulut. Noudettuna 
Kadettikunnan toimistosta 50 euroa.

Tilaukset pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostilla Kadetti kunnan toimiston
hoitaja Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi,  puhelin 050 470 7291.
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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 osoitteeseen 
sabina.krogars(at)kadetti kunta.fi tai 
puhelimitse 050 470 7291.

Kadettiupseerin isännänviiri isänpäivälahjaksi

Kadettiupseerin isännänviiri 
on tilattavissa Kadet tikunnan 
toimistosta. Viirin hinta on 45 

euroa (4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9 
metrin pituiseen lipputankoon) tai 95 
euroa (5,5 metrinen viiri) + postimak
su.

Tilaukset Sabina Krogarsille: 
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi tai 
puhelin  050 470 7291.
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Kadettikunnan villasukat

Tilaa itsellesi tai lahjaksi perin
teiset harmaat villasukat. Sukat 
on valmistettu Helsingin villa

sukkatehtaalla 1950luvun neulonta
koneita käyttäen. 

Sukkien materiaali on 70 % puh
dasta lampaanvillaa ja 30 % kestävyyt
tä lisäävää polyamidia. Sukkia on kahta  
kokoa: 38–41 ja 42–45.

Villasukkien ympärillä on vyöte, 
johon on painettu Kadettikunnan 
merkki. Lisäksi toisen sukan ylärenaan 
on ommeltu kangasmerkki, jossa Ka
dettikunnan merkki.

Hinta sukkaparille on 26 euroa 
+ postitus 5 euroa. Tilaukset Sabina 
Krogarsille: sabina.krogars(at)kadetti-
kunta.fi tai puh. 050 470 7291.
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Tämän vuoden Kaaderigolf pelat
tiin 6.–7. elokuuta perinteisellä 
Tuusulan Golfklubin kentällä, 

jossa puitteet olivat mitä mainioimmat. 
Kokonaisuudessaan kilpailuun 

osallistui 45 golffaria. Kisassa ensi 
kertalaisena oli ilo huomata vanhem
pien kaadereiden veljellinen kisailu 
ja välitön palaute hyvistä ja hiukan 
heikommistakin suorituksista. Kilpai
lun ensimmäinen päivä saatiin viedä 
läpi hienossa säässä. Toiseksi päiväk
si luontoäiti loi lisähaastetta sateen 
muodossa, ja sitä tulikin välillä varsin 
reippaasti.  

Kilpailumuotona oli pistebogey, ja 
tulostaso oli useissa sarjoissa varsin 
kova. Kutsuvieraat pelasivat yhden 
päivän kilpailun. 

Ensimmäisen kilpailupäivän jäl
keen oli Kadettikunnan järjestämä vel
jespäivällinen hyvien antimien äärellä 
ja erinomaisessa seurassa Gustave
lundin tiloissa, joissa oli mahdollisuus 
vaihtaa kuulumisia ja hioa taktiikkaa 
seuraavan päivän kisaan.

XXI Kaaderigolfin 2019 tulokset.

Kutsuvieraat
1. Jääskeläinen Kari 
2. Vähäsöyrinki Pekka 
3. Lehtinen Tapio 

Kutsuvieraat naiset
1. Suonperä Kaarina 
2. Tammikivi Anu 
3. Björk Pirjo 

Naiset 
1. Ulander Tuula 
2. Simovaara Liisa 

Superveteraanit
1. Simovaara Markku 
2. Engstöm Juha 
3. Kiianlinna Lauri 

Yliveteraanit
1. Peltola Jarmo 
2. Ulander Ilkka 
3. Ilveskoski Ahti 

Veteraanit
1. Laakso Risto 
2. Wäänänen Jukka 
3. Mäkipelto Ensio

Yleinen ja seniorit
1. Tammikivi Juha 
2. AlaSankila Jorma 
3. Pohjala Kari

Lähimmäksi lippua kilpailujen voit-
tajat
Jorma AlaSankila
JussiVeikko Takala
Sakari Honkamaa 

Lähimmäksi keskiviivaa kilpailun 
voitti Liisa Simovaara 

Kadettikurssien välinen kilpailu
1. 65.k,
2. 51.k
3. 58.k

Kadettipiirien välisen kilpailun voitti 
Helsingin kadettipiiri.

Kaaderigolfin paras pelaaja oli Juha 
Tammikivi PBtuloksella 80 pistettä, 
ja hänelle luovutettiin vuodeksi Ripen 
pytty kiertopalkinto. Kilpailun tar
kemmat tulokset voi lukea Tuusulan 
Golfklubin verkkosivulta www.tgl.fi 
(kilpailut).

XII Kaaderigolfissa kova tulostaso

Kisassa olisi ollut mukava nähdä 
useampiakin nuorukaisia, joiden kurs
sinumero olisi ollut suurempi kuin 70.  
Haastankin mukaan ensi vuoden kisaan 
vielä virassa olevat golffarit, erityisesti 
86. Kadettikurssin 1. joukkueen. 

Ensi vuonna XXII Kaaderigolf pe
lataan yksipäiväisenä kilpailuna tiistai
na 11. elokuuta Tuusulassa.

Sami Piira
Kadetti 9233
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43. Kadettikurssi 60 vuotta

Kadettikurssimme kokoontui juhlistamaan 6. kesäkuuta 60-vuotispäiväänsä ravintola Botniaan. Kurssilta 
valmistui vuoden 1959 kesäkuun 4. päivänä 35 maavoimien upseeria. Heitä on elossa 14. Lounaalle 
osallistui viisi upseeria sekä seitsemän puolisoa. 

  

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 31.10.2019 alla olevaan  
osoitteeseen postitse tai sähköpostitse. Stipendien myöntämisestä ilmoitetaan saajille  

vuoden 2019 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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44. Kadettikurssi ja 29. Merikadettikurssi  
60 vuotta

Itsenäisyyspäivänä vuonna 1959 
valmistuneen kurssimme korkeas
ta iästä huolimatta 60vuotiskutsua 

14. elokuuta Santahaminaan noudatti 
29 hymyilevää kurssiveljeä ja puolisoa. 
Lämmittävältä tuntui tavata juhlassamme 
myös edesmenneiden kurssiveljiemme 
puolisoita. 

Kadettikoulun johtaja, eversti Juha 
Helle otti meidät vastaan Maanpuo
lustuskorkeakoulun Auditoriotalossa, 
jonne kokoonnuimme sotilaskodin 
munkkikahveille. Eversti Helle esitteli 
meille havainnollisesti tämän päivän 
upseerikoulutusta Maanpuolustuskor
keakoulussa. Helle kertoi muun muassa 
upseerikasvatuksen tämän päivän teemo
ja, kuten asenne, täsmällisyys, yhdessä 
tekeminen, johtajuus, käytös ja ulkoasu. 

Näin jälkiviisaana uskallan väittää, 
että meidän aikanamme Kadettikoulussa 
asennekasvatus, yhdessä tekeminen ja 
jopa johtajuus jäivät koulutuksessamme 
jonkin verran takaalalle. Toisaalta olihan 
meidänkin aikamme koulutus tehokasta, 
ja aika tutuiksi nuo suuntaviivat tulivat 
meillekin vuosien saatossa opittuina ja 
sisäistettyinä.

Tämän päivän suomalainen kadetti 
vaikuttaa sekä fyysisesti että henkisesti 
vahvakuntoiselta. Valinta ja koulutus
järjestelmät sen takaavat. Kadetti Jere 
Korhonen kertoi meille nykykadetin 
opiskelusta ja omasta upseerin uralle 
hakeutumisestaan. Esittelyn lopuksi 
näimme myös ”kadettimannekiinin” 
esittelemänä konkreettisen nykyajan tais
telijan, valjastettuna 15 kilon varusteilla 
ja 10 kilon repulla. Saimme kuulla, että 
siinäkin asussa on mahdollista ryömiä. 

Oli hienoa päästä kuulemaan ja to
teamaan, että koulutus Suomen ryhdik
käimmässä yliopistossa on nykyaikaista 
ja korkeatasoista. Kiitoksena esityksistä 
ja muistona kurssimme aikaansaannok
sista Perinteiden Isoisä Matti Lumme 
ojensi Juha Helteelle kurssiemme toisen 
kurssi kirjan Hurttiukkojen vahtiparaa-
ti. Lauri Kymäläinen muisti kadetti Jere 
Korhosta itse 60 vuotta sitten saamallaan 
Upseerin käytösoppaalla toivoen samal
la, että tämä luovuttaisi oppaan edelleen 
60 vuoden kuluttua omissa vastaavissa 
juhlissaan jollekin nuorelle kadetille.

Esitysten jälkeen teimme Juha Hel
teen johdolla tutustumiskävelyn, jonka 

jälkeen otettiin kurssikuva vanhan kou
lurakennuksemme pääsisäänkäynnin 
portailla. Kuvauksen jälkeen siirryimme 
sankariaulaan tekemään kunniaa sodissa 
kaatuneille kadettiveljille. Kukkalaitteen 
laskivat Aimo Arjavalta, Jukka K Pajala 
ja Pertti Tolla.

Veljesillallisen aluksi kadettivääpeli 
Matti Savonjousi esitti kiitokset kunnia
vieraallemme eversti Juha Helteelle avu
liaisuudesta ja Kadettikoululle hyvistä 
tapahtuman järjestelyistä. Juhlaaterian 
välipaloiksi kurssiveli Eero Ahtikari 
lauloi ja laulatti meillä nostalgisia ka
dettilauluja vuosien takaa.

Mikko Heikkilä keskittyi malja
puheessa naiselle olennaiseen ja pohti 
moninaista miehen ja naisen välistä 
rakkautta monine satunnaisine lieveil
miöineen. Ulla Savonjousi kertoi oh
jelmamme päätteeksi monivivahteisen 
tarinan elämästään upseerin puolisona 
miehensä Matin rinnalla tämän uran mo
nissa eri vaiheissa.

Kuusikymmentä vuotta – maailma 
on muuttunut ja me sen mukana. Kah
deksankymmentäkolme nuorta upseeria 
valmistui 6. joulukuuta 1959. Neljä
kymmentäyksi on poistunut keskuudes
tamme. Meistä 42 on vielä pystyssä. 
Kaikkiaan 83 yksilöä ja tarinaa – kaikkea 
ei ole vielä kirjoitettu. Osaan tarinoista 
pääsee sisään kurssikirjojemme Kadetti-
kurssin hupaisat tarinat ja Hurttiukkojen 
vahtiparaati välityksellä.

Kurssikokouksemme päätti järjestää 
syystapaamisen maanantaina 4. marras
kuuta 2019 perinteistä ohjelmakaavaa 
noudattaen. 

Yhdymme kaikki kadettivääpelimme 
kiitoksiin mukana olleille, esiintyjille ja 
etenkin Aimo Arjavallalle, suurimman 
järjestelyvastuun kantaneelle veljelle, 
sekä tervehdykset lähettäneille!

Mikko Heikkilä
Kadetti 3790

Kurssitapaamisen laajempi versio 
on luettavissa Kadettikunnan verkko-
sivuston kurssikuulumista.
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35. Merikadettikurssi – taas Raumall’

Merikadettikurssi 35 on aina
kin sikäli outo joukko, että 
se on valmistumisensa jäl

keen vuodesta 1966 kokoontunut joka 
vuosi jonkinlaiseen vuositapaamiseen. 
Joukko on tietysti levinnyt ajan myötä 
kuka minnekin, mutta sehän on vain 
rikkaus. 

Olemme saaneet kokoontua Hel
singin, Turun, Kirkkonummen ja 
Suomenlinnan lisäksi muun muassa 
Porvoossa, Tampereella, Espoossa, 
Vantaalla, Lappeenrannassa ja nyt jo 
toisen kerran Raumalla. Alkuvuosina 
myös lapset olivat mukana, ja silloin 
matkattiin jopa Tukholmaan. On tie
tysti ollut myös yhteisiä tapahtumia 
muiden puolustushaarojen eli 50. Ka
dettikurssin kanssa. Aina ovat myös 
puolisot tai avecit olleet mukana, eli 
mistäköhän tämä kertoo?

Vaikka ryhmä ikääntyy ja neljä 
meistä on jo siirtynyt purjehtimaan 
väljemmille vesille, me haluamme 
pitää yhtä niin kauan kuin Sillanpäätä 
lainaten ”yksikin mies on pystyssä”.

Syksyllä 2018 sain ilon ja kunnian 
ryhtyä valmistelemaan tämän vuoden 

tapahtumaa ja päätin aloittaa ottamal
la yhteyden Riku Petteri Räsäseen eli 
RPR Group konserniin.

Vaikka eräs keskeinen lähtökohta 
oli muistaa edesmenneitä kurssivel
jiä sekä Raumalla että Mynämäellä, 
halusimme elää myös nykypäivää 
ja katsoa tulevaisuuteen. Niinpä heti 
hautausmaakäynnin, sankarihaudan ja 
komentaja Kari Merilän muistohetken 
jälkeen saimme kaupunkijunalla ajellen 
kuulla raumankielisen huippuoppaan 
selvityksen kaupungin meneillään ole
vista projekteista. 

Mielenkiintoisin kohde tässä 
mielessä oli Poroholman vapaaajan 
keskus, jossa saimme kattavan esi
tyksen, ei pelkästään Raumanmeren 
juhannuksesta, vaan myös monenlai
sista tarjolla olevista palveluista. Koska 
paikalla oli sotilaita, esittely päättyi, 
kuinkas muuten Lönnströmyhtiöiden 
AmmusSytytin Oy:n keskeiseen ase
maan sotiemme vaikeimpina aikoina. 

Kierros sai arvoisensa päätöksen 
torin laidassa sijaitsevassa Julkkis 
Galleriassa, jossa Teuvo Salminen itse 
esitteli karikatyyrejään ja päätti tapaa

misen soittamalla yllättäen ikivanhal
la, ruttuisella torvella Mårtensonin 
Jurmon. Ja hienosti soittikin! 

Tukeuduimme hotelli Vanhaan 
Raumaan ja sen ravintola Kalatorin ka
binettiin. Majapaikkana suosittelemme.

Seuraavana päivänä eli helatorstai
na ajoimme omilla autoilla Mynämäen 
Karjalan kirkkomaalle, jossa laskim
me kukat ja vietimme hiljaisen hetken 
kurssiveljemme, kommodori Seppo 
Sareliuksen haudalla. 

Seuraava, viimeinen kohde, oli 
Turussa Merikeskus Forum Marinum, 
jossa toimitusjohtaja, kommodori evp 
Tapio Maijala esitteli uusimpia näky
miä ja nautimme lounaan ravintola 
Göranissa. 

Vuoden kuluttua tapaamme Lap
peenrannassa kadettiveli Manne Granin 
vastatessa järjestelyistä.

Pekka Tuomisalo
Kadetti 705me
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Kurssimme nimitettiin upsee
rin virkoihin 29. maaliskuuta 
1969. Kaikkiaan 53. Kadetti

kurssilta valmistui 115 maa ja ilmavoi
mien upseeria. 38. Merikadettikurssilta 
valmistui 23 meriupseeria. Täsmälleen 
samana päivänä 50 vuotta myöhemmin 
kokoonnuimme Santahaminaan juhli
maan puolivuosisataista taivaltamme. 
Päivän ohjelmiin osallistui 57 kadetti
veljeä. Daameja oli mukana yhteensä 
40. 

Aloitimme päivän kokoontumalla 
puolilta päivin tulokahveille Maan
puolustuskorkeakoulun Auditoriota
loon. Puheensorina oli tasaisen kova 
ennustaen mukavaa päivää. Siirryimme 
auditorioon, jossa Kadettikoulun joh
taja, eversti Juha Helle esitteli koulun 
toimintaa. Ymmärsimme koulutuksen 
seuraavan hyvin aikaa, mutta vanhoja 
hyviä perinteitä arvostetaan edelleen. 
Saimme esittää kysymyksiä myös 
mukana olleille nykyisten 103. ja 105. 
Kadettikurssien edustajille. Uskom
me itsenäisen Suomen satavuotisen 
kadetti koulutuksen jatkuvuuteen ja 
kehittymiseen vahvistui.

Kurssiveljet Heikki Holma ja 
Juhani Kaskeala esittelivät kurssiensa 
muisteluita viidenkymmenen vuoden 
takaisista opiskeluajoista. Moni jo taka
alalle painunut muisto nousi pintaan.

Meriveljien ja daamien tehdessä 
kierroksen koulun alueella eversti Juha 
Helteen johdolla 53. Kadettikurssi piti 
kurssikokouksen. Kurssitoimikunnan 
sihteeri Reijo Piira luki kaikkien vii
denkymmenen vuoden aikana pois
nukkuneiden 35 kadettiveljen nimet. 
Kunnioitimme veljien muistoa hetken 
hiljaisuudella. 

Kurssikokous veti suuntaviivat 
tulevalle toiminnalle ja valitsi kurs
sitoimikunnan kolmeksi vuodeksi. 
Päätimme antaa 1 000 euron stipendin 
kummikurssimme 103. Kadettikurssin 
ja 86. Merikadettikurssin valmistuessa 
elokuun lopussa opettajien ja opiske
lijoiden valitsemalle opinnoissaan me
nestyneelle valmistuvalle upseerille.

Koko joukkomme kokoontui kier
roksen ja kurssikokouksen jälkeen 
olutkellariin, jossa puheensorina oli 
noussut jo melkoiselle tasolle. Kaa
derilaulajien viisihenkinen kvartetti 
esitti muutaman tunnelmaa edelleen 
nostattaneen laulun. Iltapäivän päät
tyessä meriveljet puolisoineen lähtivät 
keräämään voimia seuraavan päivän 
juhliinsa Turussa.

53. Kadettikurssi daameineen 
siirtyi tämän jälkeen Sankariaulaan. 
Aloitimme kajauttamalla Ateenalais-
ten laulun jyhkeästi yhdessä Kaade
rilaulajien kvartetin kanssa. Olavi 
Jäppilä ja Reijo Piira laskivat kukka
laitteen sankaritaululle, Jäppilä puhui 
ja Teuvo Saharinen piti hartaushetken. 
Juhlallinen hetki päättyi oopperalaulaja 
Taina Piiran esittämään Suomalaiseen 
rukouk seen Janne Hovin säestämänä.

Juhlaillallinen nautittiin juhla
salissa. Illallispuheessani totesin muun 
muassa kurssillamme olevan koske
tuspintaa juhlasalissa koko kadetti

koulutuksen satavuotiseen historiaan: 
olemme tavanneet siellä ensimmäisen 
kurssin kadetteja, ja nyt mukanam
me oli 103. Kadettikurssia edustava 
kadettivääpeli. Pidin elämäämme, 
keskimäärin noin 74 vuotta, historian 
parhaana aikaikkunana: pitkä rauhan
jakso, mahtava vaurastuminen ja tek
ninen kehitys. – Tulevaisuuden yllä on 
pilviä. Tunnemme kiitollisuutta tästä 
jaksosta itsenäisessä Suomessa. 

Ilta sujui todella vauhdikkaasti. Sen 
juhlavasta ohjelmasta vastasivat Taina 
Piira ja Janne Hovi. Muistoja kertasim
me valtavan määrän. Ja saimme muis
toja taas lisää. 

Suuret kiitokset Kadettikoululle!

Matti Krannila
Kadetti 5306

53. Kadettikurssi ja 38. Merikadettikurssi  
50 vuotta
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Sotilaspukua ja kunniamerkkejä  
koskevat normit  

www.kadettikunta.fi/jäsensivut.

Perjantaina 29. maaliskuuta oli 
kulunut tasan 50 vuotta siitä, 
kun kättelimme Kekkosen hänen 

ylennettyään meidät luutnanteiksi ja ni
mitettyään meidät vakinaisiin virkoihin 
Puolustusvoimissa. Juhlimme merkki
päivää yhdessä rinnakkaiskurssimme 
53. Kadettikurssin kanssa. 

Lauantaina 30. maaliskuuta suun
tasimme Turkuun juhlatapaamiseen 
Pansion Meriupseerikerholle. Näissä 
perinteikkäissä ja meille muistorik
kaissa tiloissa komentaja Mika Raunu 
päivitti meidät Merivoimien nykytilaan 
ja tulevaisuuteen. Osa rouvista tutus

38. Merikadettikurssi 50 vuotta
tui taiteeseen Turun taidemuseossa, 
osa päivitti herrojen mukana tietojaan 
Meri voimista.

Tämän jälkeen suuntasimme Pan
sion sotasatamaan. Siellä tutustuimme 
Katanpääluokan miinantorjuntaaluk
siin, jotka edustavat miinanetsinnän 
uusinta ulottuvuutta huippuluokan 
tekniikkoineen ja teknologioineen.  
Saimme sellaisen käsityksen, että 
myös käyttäjien taidot ja osaaminen 
ovat huippuluokkaa. Kolusimme yhden 
aluksista keulasta perään ja pilssistä 
komentosillalle. 

Sotasatamasta matkasimme kohti 
Naantalia ja Laivaston Muistoristiä. 
Laskimme kukat Muistoristille ja 
teimme mielissämme kunniaa men
neille sukupolville.

Naantalista palasimme takaisin 
Turkuun ja iltajuhlaan Pansion Meri
upseerikerholle.

Erkki Platan
Kadetti 756 me
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Kadettikurssi 55:n perinteinen 
kesätapaaminen järjestettiin 
tänä vuonna Uudenmaan 

prikaatissa ja Tammisaaren alueella. 
Dragsvikissa palvelleet veljet Uffen 
johdolla olivat laatineet kattavan ja 
mielenkiintoisen ohjelman mukana 
olleille 25 kadettiveljelle. 

Prikaatin komentaja, kommodori 
Arvi Tavaila kertoi perjantaina aluksi 
prikaatin ajankohtaisista asioista, 
minkä jälkeen Uffe esitteli Upseeri
kerhon historiaa ja perinteitä. Saimme 
vielä kuulla filosofian maisteri Sture 
Lindholmin esityksen Dragsvikin sota
vankileirin synkästä historiasta. 

Upseerikerholta siirryimme Pe
rinnekukkulan alueelle, jossa eversti
luutnantti Risto Lindgren esitteli 
asiantuntevasti Uudenmaan prikaatin 
historiaa Kapteenin Puustellissa ja sen 
ympäristössä. 

Veljesillallinen nautittiin Upseeri
kerholla perinteisellä tavalla Perintei
den isän puheenvuoron, snapsilaulun 
ja Dragsvikin veljien, ja muidenkin, 
muistelujen kera. Muisteltavaa ja kes
kustelua ajankohtaisistakin asioista 
riitti aina pikkutunneille saakka. 

Lauantaina kävimme Hangon rin
tamamuseossa, Harparskogin Man
nerheimin kivellä ja massiivisella 

55. Kadettikurssi Tammisaaressa 5.–6.7.2019
Irmakorsulla eversti KarlGustav 
Storgårdsin johdolla. 

Päätimme kokoontumisen Tammi
saaren rantaravintola Knipanissa nau
tittuun mainioon lounaaseen. 

Kiitos Uffelle, Skraballe, Karille, 
Jounille ja Mikolle erinomaisista jär
jestelyistä ja mieleenpainuvasta tilai
suudesta!

Ensi vuoden tapaaminen järjeste
tään Pentin johdolla elokuussa Tam
pereella.

Jarmo Peltola
Kadetti 5552
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Kadettikurssien tapaamiseen 
20. elokuuta Lappeenran
nassa osallistui yhteensä 40 

kadettiveljeä ja 32 daamia. Vuonna 
1984 valmistuneista upseereista Puo
lustusvoimien palveluksessa on vielä 
viisi henkilöä. Useat kadettiveljet ovat 
aktiivisesti mukana työelämässä ja eri 
yhteisöissä.

Päivä alkoi kokoontumisella  
Lappeen rannan satamassa. Saimaan 
kanavaristeilyllä nautittiin lounas au
rinkoisessa säässä.

Jari Kallion johtamassa kurssiko
kouksessa päätettiin järjestää seuraava 
tapaaminen Maanpuolustuskorkeakou
lulla Santahaminassa. Yhteydenpidon 
varmistamiseksi päätettiin ottaa käyt
töön suljettu Facebookryhmä.

68. Kadettikurssi ja 51. Merikadettikurssi  
35 vuotta

Päivä huipentui iltajuhlaan Ravin
tola Upseerikerholla, jossa nautittiin 
keittiömestari Ulla Liukkosen laatima 
Lappeenranta 370vuotta juhlamenu. 
Illallisen aikana Hannu Hyppönen esit
teli upseerikerhon tarinoita ja tapahtu
mia vuodesta 1890 nykypäivään. Eero 
Pyötsiä kiitti tapaamisen järjestämistä 
Jari Kalliota ja Hannu Hyppöstä sekä 
ravintolan henkilökuntaa erinomaisesta 
illallisesta ja sujuvasta palvelusta.

Osallistujat pitävät kurssitapaami
sia tarpeellisina. Edellinen tapaaminen 
olikin viisi vuotta sitten Haminassa. 
Yhdessä totesimme, että tapaamiset 
pienemmissä ryhmissä ovat suositelta
via useamminkin. Tapaamisten sujuva 
sopiminen onkin jatkossa mahdollista 
Facebookryhmässä, johon kurssiveli 

Pertti Hyvärinen on jo lähettänyt liit
tymiskutsut.

Tapaamme jälleen yhdessä viimeis
tään vuonna 2024 Santahaminassa. 

Hannu Hyppönen
Kadetti 6826
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Moni kadettiupseeri on saanut 
ensikosketuksen kuorolau
luun jo kadettiaikana. Ennen 

viime sotia silloisen Kadettikuoron joh
tajan, kamreeri Aarne Pesolan toiveena 
oli koota entisistä kadettikuorolaisista 
mieskuoro. Tämä pyrkimys toteutui 
vasta 1990luvulla, jolloin Kaaderi
laulajat perustettiin. 

Kaaderilaulajat aloitti toimintansa 
vuonna 1994 Kadettikunnan yhteydes
sä. Tuolloin lähes kaikki kuorolaiset 
olivat laulaneet Kadettikuorossa mu
siikkineuvos Urpo Jokisen johdolla. 
Kuoron alkuvuosina harjoituksia pi
dettiin kerran tai kaksi kuukaudessa. 
Muutama laululeiri, eli pitempi har
joitus lounasruokailuineen, saatettiin 
järjestää tilaisuuden niin vaatiessa. 

Muutaman vuoden kuluttua har
joitusmäärät lisääntyivät. Nykyään 
harjoituksia on viikoittain. Alkuvuo
sista Kaaderilaulajien lauluvalmius ja 
sointupuhtaus ovat kehittyneet. Kvar
tettikokoonpanot ovat tulleet mukaan 
kuoron toimintaan. Ääntenjohtajat ovat 
alkaneet järjestää myös stemmaharjoi
tuksia. 

Laulajien ikääntyminen ja lau
lajavahvuuden pieneneminen ovat 
myöhemmin vaikuttaneet kuoron ohjel
mistoon. Siksipä ohjelmisto muodos
tuu nykyään lähinnä sotilaslauluista ja 
marssimusiikista. Samalla tämä erottaa 
Kaaderilaulajat muista suomalaisista 
mieskuoroista.

Kaaderilaulajat irrotettiin vuonna 
2010 Kadettikunnasta omaksi rekiste
röidyksi yhdistyksekseen. Kaaderilau
lajat ry on aatteellinen yhdistys, jonka 
tarkoituksena on ylläpitää ja edistää 
kadettiupseerien mieskuorotoimintaa 
sekä vaalia, kehittää ja ylläpitää suo
malaisen sotilaskuorolaulun perinteitä. 

Kuoro tukee edelleen Kadettikunta 
ry:n maanpuolustusaatteellista toimin
taa. Sen laulussa soi isänmaanrakkaus, 
sotiemme veteraanisukupolven kun
nioitus, kadettiveljeys sekä upseeri ja 
kavaljeeriperinteen mukainen kauniim
man sukupuolen ihailu ja arvostus.

Kaaderilaulajien ensikonsertti 
pidettiin puolen vuoden harjoittelun 
jälkeen keväällä 1995 Kadettikoulun 
juhlasalissa. Tämä konserttipaikka 
on tullut myöhemmin varsin tutuksi 

lähes vuosittain sekä kaaderilaulajille 
että konserttiväelle marraskuussa isän
päivän aaton konserteissa. Kevätkon
sertille on vakiintunut aika huhtikuun 
lopulla, ja paikkana on Ritarihuone.

Kaaderilaulajien vuoden tärkeim
mät esiintymiset ovat vuosittaiset omat 
konsertit, kuoron kevätkonsertti sekä 
isänpäivän aaton konsertti. Lisäksi 
2010luvulta lähtien lähinnä turkulaiset 
kuoroveljet ovat järjestäneet konsertin, 
aluksi kahvikonserttina ja sittemmin 
marssilaulukonserttina. Paikkana Tu
russa on ollut Heikkilän sotilaskoti.

Kaaderilaulajat ovat 2010luvulla 
esiintyneet myös muissa omissa tai 
muiden konserttijärjestäjien tilaisuuk
sissa. Näistä mainittakoon esimerkiksi 
Mieskuoroliiton tapahtumat, Lions ja 
Rotaryliikkeiden tapahtumat sekä Il
matorjuntamuseon tapahtumat. 

Tavoitteidensa, aatteellisen taus
tansa sekä ohjelmistonsa vuoksi Kaa
derilaulajat esiintyvät usein myös 
erilaisissa maanpuolustukseen liitty
vissä tilaisuuksissa. Esiintymistilasto
jen mukaan valtaosa tilaisuuksista on 
maanpuolustus tai veteraanijärjestöjen 

Kaaderilaulajien 25 sotilaslaulun vuotta
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tai näitä lähellä olevien yhteisöjen ti
laisuuksia. Yhteensä esiintymisiä on 
eri kokoonpanoilla keskimäärin 25–30 
kertaa vuodessa.

Kaaderilaulajat esiintyvät eri tilai
suuksissa yleensä sotilasasussa. Muita 
sovittuja asukokonaisuuksia ovat kuo
ropuku, tumma puku sekä kirkkoasu, 
pohjana tumma puku. Kuoropukuun 
on kuulunut perinteisesti rinnassa kan
nettava Kadettikunnan merkki. Vuonna 
2017 lopussa otettiin käyttöön sen 
ohessa käytettävä kuoron oma laulaja
merkki. Laulajamerkissä on kuvattuna 
kuoron tunnus, jonka on suunnitellut 
Tapani Talari. Laulajamerkin käyttö
oikeuden saa kuorossa yhden kauden 
laulanut kuoron jäsen. 

Urpo Jokisen jälkeen kuoroa on 
johtanut kesästä 2003 alkaen eversti
luutnantti evp Matti Orlamo. Tasaval
lan presidentti myönsi 30. marraskuuta 
2007 Matti Orlamolle Director cantus 
arvonimen.

Kaaderilaulajat ry:n jäsenmäärä on 
2010 luvulla pysynyt melko vakaana. 
Laulutaitoinen kadettiupseeri tai ka
detti, joka hyväksyy Kaaderilaulajat 
ry:n toimintaperiaatteet, on tervetullut 
mukaan kuoroon. Tärkeimpiin tilai
suuksiin kuoroa vahvennetaan Kadet
tikuorolla. Kadettien osallistuminen 
kuoron toimintaan on merkittävää 
kuorolle ja myös kadeteille itselleen. 
Kaaderilaulajat ry on Suomen Mies
kuoroliitto ry:n ja Suomen laulajain ja 
soittajain liiton jäsen. 

Jo kuoron ensimmäisinä toiminta
vuosina heräsi ajatus tallentaa kuoron 
musiikkia levyksi. Niinpä ennen vuo
situhanteen vaihtumista oltiin tarpeek
si kypsiä äänityksiin. Silloin ilmestyi 
ensimmäinen cdlevy, jossa Kaaderi
laulajat, Kadettikuoro ja Karelia pu
hallinorkesteri esiintyivät johtajinaan 
Urpo Jokinen, Ossi Runne ja Matti 
Orlamo. Äänitteen nimeksi tuli Urpo 
Jokisen sävellyksen mukaan: Suomi 
on hyvä maa. 

Ensilevyn jälkeen Kaaderilaulajat 
on julkaissut neljä muuta äänitettä. Vii
meisimmistä tallenteista mainittakoon 
vuoden 2014 juhlalevy: Kaaderit, hei, 
hei hurraa! Se valmistui kuoron täyttä
essä kaksikymmentä vuotta. Levyllä on 
muun muassa Sam Sihvon suosittu lau
lunäytelmä, Jääkärin morsian. Levyllä 

kuoro esiintyy Kaartin soittokunnan 
säestämänä, ja oopperalaulajat Johan
na RusanenKartano ja Jani Kyllönen 
toimivat Jääkärin Morsian laulunäy
telmän solisteina. 

Viimeisin levy julkaistiin vuonna 
2017 Suomi 100 vuotta juhlavuonna. 
Levy on kokoelma sotilasmarsseja ni
mellä Pojat marssilla. 

Kuoro julkaissut myös kirjallisia 
tuotteita. Jo muutaman vuoden kuluttua 
perustamisesta toimitettiin ensimmäi
nen laulukirja,  Kaaderien lauluja osa I. 
Se sai jatkoa myöhemmin kakkos
osana. Lisäksi kuoro on painattanut 
povitaskuun sopivan pienehkön nuotti
vihkosen, Kaaderilaulajien aapisen. 
Kaaderilaulajat juhlisti 20vuotista 
taivaltaan historiakirjallaan Kaaderit, 
hei, hei hurraa! 

Kaaderilaulajat juhlii tänä vuonna 
25. toimintavuottaan. Merkkivuoden 
juhlallisuuksia vietetään syksyn juh
lakonsertin yhteydessä Ritarihuoneel
la 19. lokakuuta 2019. Ohjelmassa 
kuullaan sotilaslauluja vuosisatojen 
varrelta, kansansävelmiä ja lauluja 
Euroopasta sekä konsertin loppuosas
sa isänmaallisia lauluja. Konsertin 
teemoja ovat Kaaderilaulajien 25 so
tilaslaulun vuotta, kadettikoulutus 100 
vuotta ja suomalainen mieskuorolaulu 
200 vuotta. 

Juhlakonsertissa kuoroa täyden
tävät kadettikuorolaiset. Konsertissa 
esiintyy lisäksi kadettikvartetti sekä 
solistina sopraano Katri Paukkunen ja 
säestäjänä pianisti Esa Ylönen. 

Mieskuorolaulu on loistava yh
teisöllinen harrastus, joka Kaaderi
laulajissa yhdistää eri upseeripolvia. 
Harjoituksiin ei tulla pelkästään lau
lamaan vaan myös tapaamaan kuo
roveljiä. Kuoro on siis myös vahva 
sosiaalinen side. Kaaderilaulajien toi
minta on jo tähän mennessä antanut 
monelle laulajalle ikimuistoisia hetkiä, 
joissa on tutustuttu toisiin ja saatu uusia 
ystäviä.

Toivotamme kaikki laulutaitoiset 
kadettiupseerit mukaan mieskuoroon, 
hyvän harrastuksen pariin. Tutustu 
kuoron verkkosivuihin www.kaaderi-
laulajat.fi, tai ota rohkeasti yhteyttä 
kuorolaisiin saadaksesi lisää tietoa 
toiminnastamme.

Juha Savisaari
Kadetti 905me

Komentaja evp Juha Savisaari on 
Kaaderilaulajat r.y.:n hallituksen pu-
heenjohtaja.

Kaaderilaulajien 25-vuotisjuhla-
konserttimainos on takakannessa.
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Ulkopolitiikkaa asiantuntevasti
Mika Aaltola
Poutasään jälkeen
Docendo 2019
Sivuja 299
ISBN 978-952-291-616-7

Pohjolassa ajanjaksoa 1990
luvun lopulta Krimin val
taukseen saakka voidaan 

kutsua löyhästi käsitteellä pouta
sää. Tälle ajalle tyypillistä oli geo
poliittisten pelkojen väistyminen 
ja usko siihen, että demokraattinen 
poliittinen järjestelmä valtaisi alaa 
ja sääntöperäinen maailmanjärjes
tys vakiintuisi. Nykyinen pouta
sään lopun aikakausi näyttäytyy 
konflikteina Euroopassa, keskeis
ten instituutioiden rapautumisena, 
naivismin ideologian leviämisenä, 
geopoliittisten erityisvaatimusten 
paluuna, Yhdysvaltojen ja Kiinan 
hegemonisena kamppailuna sekä 
normien näivettymisenä. 

Mika Aaltolan useissa yhteyk
sissä käyttämä viitekehys on malli 
globaalivirroista. Geostrategisesti 
nykyään pelkän maaalueen hallussa
pitoa tärkeämpää on hallita erilaisia 
globaalivirtoja ja niiden solmukohtia. 
Toinen keskeinen käsite on funktionaa
linen tila. Olennaista on se, mitä jos
sakin tilassa joku voi tehdä ja kuka ei 
voi tehdä mitään – esimerkkinä vaikka 
kyberulottuvuuden hallinta. 

Globaalivirrat ja niiden hallinta 
ovat jatkuvaa geopoliittista kamppai
lua. Kyseessä voivat olla laivareitit, 
datayhteydet, kaasuputket tai inhimil
lisen pääoman virrat. Globaalivirtojen ja 
erityisesti niiden solmukohtien hallinta 
kärjistää vastakkainasettelua. Esimer
kiksi Nord Stream hankkeessa reittilin
jauksineen on Itämeren piirin valtioiden 
näkökulmasta taloudellisia, ekologisia 
ja – ei suinkaan vähiten – kansalliseen 
turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja. 

Mikä sitten selittää meille sen, että 
nopeat muutokset, otettakoon esimer
kiksi vaikka läheltämme ”080808” tai 
Krimin konflikti, yllättävät. Miksi emme 
havaitse globaalien muutosten hiljaisia 
signaaleja, miksi jonakin aamuna he
räämme poutasään sijasta räntäsateeseen 
kansainvälisessä politiikassa? 

Aaltolan selitysmalli on se, että tyy
pillisesti odotuksemme ja toiveemme – 
mentaaliset kuvamme – niin yksilöinä 
kuin yhteiskuntinakin ovat nykyisen 
asiaintilan pysymisessä tai kehittymi
sessä suotuisaan suuntaan. Näin ollen 
muutokset tulevat entistäkin suurempina 
šokkeina. 

Poutasään aikana epärealistia 
suotuisia odotuksia laskettiin kovasti 
esimerkiksi Kiinan ja Venäjän vapau
tumiseen ja demokratisoitumiseen. 
Aivan kokonaan oman mausteensa 
tähän tuo Yhdysvaltain nykyisen pää
miehen Twittersatulajohtaminen, mikä 
on halvaannuttanut melkein koko kan
sakunnan lame duck tilaan. Sisäinen 
valtakamppailu ei voi olla välittymättä 
Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan ja hei
jastumatta varsin epästrategiseen toi
mintaan maailmalla. 

Aaltolan analyysin mukaan Venä
jän ääni kantaa globaalisti nyt parem
min kuin aikaisemmin useasta syystä: 
Venäjä on edelleen ydinasevalta, ja sillä 
on kyvykkyyksiä joillakin laajennetuilla 
kilpailun alueilla, koska se on epäsym
metrisessä suhteessa Yhdysvaltoihin ja 
länteen ja suurvaltapolitiikan korostus 

tukee Venäjää. Edelleen Yhdys
valtojen geostrategian painotuk
set vaihtelevat, ja Yhdysvaltojen 
kasvava huomio on Kiinassa. 

Venäjän sudenkuoppana on 
ylivenymisen uhka suurvaltaase
man tavoittelussa, mikä voi rapaut
taa maan talouden. Tästähän pitäisi 
olla jo varoittavana esimerkkinä 
Neuvostoliiton tappio kylmän 
sodan kilpajuoksussa. Aaltolan 
mukaan edellä mainitusta huoli
matta ja siitä johtuen Euroopan ei 
tarvitse panna koko turvallisuus
poliittista ajatteluaan kuitenkaan 
uusiksi.  

Mika Aaltola pitää Suomen 
liikkumatilaa nykyisellä poutasään 
jälkeisellä aikakaudella kuitenkin 
jopa historiallisen hyvänä. Yhtääl
tä Suomi ylläpitää hyviä suhteita 
Venäjään, ja toisaalta puhutaan 
Natooptiosta, jonka lunastaminen 
tosin saattaisi Aaltolan mukaan ka
ventaa liikkumavaraamme. 

Yksilötasolla haasteenamme 
on se, että yhä suurempi osa arjen 
poliittisesta hallinnasta ja turvalli

suuden tuottamisesta tapahtuu vaikkapa 
somessa valtiollisten viranomaisten ul
kopuolella ilman demokraattista päätök
sentekoa ja valvontaa. Medialukutaitoa 
tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen, 
ja siitä huolimatta saatamme tulla jy
mäytetyiksi.

On sopivaa lopettaa siihen, 
mistä tasavallan presidentti muistut
ti puhuessaan 103. Kadettikurssin ja  
86. Merikadettikurssin ylentämis ja 
nimittämistilaisuudessa 30. elokuuta 
2019: ”Sääntöihin pohjautuva kan
sainvälinen järjestelmä on kohdannut 
vakavia häiriöitä. Meidän on tehtävä 
töitä kansainvälisen yhteistyön puolus
tamiseksi. Meidän on samalla kuitenkin 
varauduttava siihen, että vastakkainaset
telu ja epävarmuus tulevat jatkumaan. 
Kuten olen todennut, viime kädessä vain 
me itse vastaamme omasta turvallisuu
destamme ja hyvinvoinnistamme.”

Jussi Ylimartimo
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Manipuloivatko digijätit käyttäytymistäsi  
ja viekö tekoäly työsi?

Jaakko Lindgren, Roope
Mokka, Aleksi Neuvonen,
Antti Toponen
Digitalisaatio – murroksen 
koko kuva
Tammi 2019
Sivuja 234
ISBN 978-952-04-0476-5

Digitalisaatiosta ja datasta 
puhutaan ja kirjoitetaan 
jatkuvasti, mutta mistä 

lopulta on kyse, lienee ymmär
retty varsin monella tavalla. 
Yhteistä erilaisille käsityksille 
on kytkeminen jollain tavalla 
tietotekniikkaan, mutta tämä on 
kuitenkin vain puolitotuus. 

Digitalisaation, datan ja 
teko älyn vaikutus yhteiskunnan 
tuttuihin rakenteisiin ja ansain
tamalleihin tulee ainakin kir
joittajien mielestä muuttamaan 
merkittävästi niitä perusteita, 
joihin olemme tottuneet ja jotka 
nykyyhteiskunnassa ovat toi
mintaa ylläpitäviä. Muutos ei ole vält
tämättä kaikille miellyttävä, koska 
omaa työtehtävää ei enää tarvita tai sen 
luonne muuttuu täysin. Tätä kaikkea 
pohditaan kahden juristin ja kahden 
ajatushautomon edustajan kirjassa, 
johon esipuheen on laatinut lastenkir
jailija ja teknologiavaikuttaja Linda 
Liukas. 

Teos sisältää esipuheen jälkeen 
kaksitoista lukua, joissa käsitellään 
digitalisaation vaikutusta yhteiskun
nan eri osaalueille, kuten talouteen, 
teollisuuteen, kaupankäyntiin, ener
giantuotantoon, liikenteeseen ja jopa 
yhteiskuntarauhaan. Kirjan lopussa on 
toimittaja ja kriitikko Iida Sofia Hir
vosen loppusanat digitalisaation dys
topiasta sekä kahden pääomasijoittajan 
näkemys digitalisaation vaikutuksesta 
talouden eri tekijöihin.

Kirjan rakenteessa on ehkä perintei
sestä poiketen kolme lukua, jotka ovat 
kirjoittajien keskustelua muun muassa 
datasta, keskiluokan kehittymisestä ja 
digitaalisen ajan yrityksestä. Kirjalle 

ei ole kannessa tai etulehdillä kirjattu 
toimittajaa, mutta takakannessa nime
tään kirjan käsikirjoitukselle toimittaja.

Teos pyrkii osoittamaan digitali
saation säätelyn vaikeuden ja vallan 
keskittymisen harvoille jäteille, joilla 
on hallussaan valtava määrä dataa 
siitä, miten ihmiset käyttäytyvät. Yh
teiskunnalliset instituutiot eivät kykene 
hallitsemaan kehitystä. Ne pyrkivät 
kuitenkin erilaisilla toimilla säilyttä
mään perinteiset rakenteet, jotka digi
talisaatio haastaa. 

Toisaalta digitalisaatio nähdään 
mahdollisuutena myös pienille toi
mijoille, ja onnistuneilla ratkaisuilla 
monia nykyisin keskitettyjä ratkaisuja 
voitaisiin toteuttaa hajautetusti esimer
kiksi energian tai ruoantuotannossa. 
On demand palvelujen lisääntyminen 
useilla aloilla nähdään yhtenä kehi
tyskulkuna perinteisen omistamisen 
sijaan. 

Mitä kirja lukijalle lopulta tarjoaa? 
Se tarjoaa näkymän jo koettuun digita
lisaatiokehitykseen ja siihen, miten se 
on muuttanut yhteiskunnan toimintaa 

ja mitä erilaisia haasteita muutos 
on saanut aikaan. Toisaalta kirja 
tarjoaa näkymän mahdollisista 
kehityskuluista yhteiskunnan eri 
tasoilla digitalisaation edelleen 
kehittyessä. 

Jos digitalisaatio ei ole kiin
nostanut lukijaa tähän asti, saattaa 
kirjan lukemista helpottaa joi
denkin termien googlettaminen, 
koska teos sisältää kohtuullisen 
määrän diginatiiveille arkipäiväi
siä termejä ja palveluja. Kirja ei 
tästä huolimatta ole luonteeltaan 
tekniikkaan vaan tulevaisuuteen 
ja yhteiskunnan toimintaan kes
kittyvä.

Teos ei varsinaisesti käsittele 
sodankäyntiä, mutta sekin mai
nitaan. Kirja toki tarjoaa viite
kehyksen myös lukijan aiheeseen 
liittyvälle omalle pohdinnalle 
esimerkiksi siitä, mikä merkitys 
erilaisen datan hallinnalla tai sen 
manipuloinnilla voisi olla sodan
käynnissäkin. Dataan perustuvaa 
vaikuttamista käsitellään lyhyesti 
ja esimerkinomaisesti Yhdysval

tojen presidentinvaalien ja Brexitin 
kautta. 

Satuin itse kirjan lukemisen lomas
sa katsomaan noihin kahteen teemaan 
keskittyvän Cambridge Analyticasta 
kertovan dokumenttielokuvan The 
Great Hack, joka ainakin omalla koh
dallani syvensi myös teoksen lukuko
kemusta.

Mikko Soikkeli
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Salaisuuksien verhoja raottamassa
Joonas Sipilä, Tapio Koski-
mies (toim.):
Sata vuotta suomalaista 
sotilastiedustelua
Atena 2018
Sivuja 171
ISBN 978-952-300-486-3

Itsenäisen Suomen sotilastie
dustelun perustamisesta tuli 
22. tammikuuta 2018 ku

luneeksi 100 vuotta. Juhlakirja 
avaa itsenäisyyden ajan merkittä
vimmät sotilastiedustelun hetket. 

Kirja ei ole kaiken katta
va esitys sotilastiedustelusta, 
vaan se tarjoaa välähdyksittäin 
eri teemoja historian varrelta. 
Kirjan kiinnostavuutta lisää 
sen ajankohtaisuus. Teos antaa 
taustatietoa ja sopii luettavaksi 
tiedustelulaeista, tietovuodoista tai 
vaikkapa tiedusteluvaltuutetun tehtä
vistä kiinnostuneille. 

Kirja operoi sekä strategisen tie
dustelun että taktisenkin tiedustelun 
maailmassa. Nostan esille Marko 
Palo kankaan Hankitun tiedon varas-
sa tutkimuksessa esittämän kenraali 
Heiskasen määritelmän: ”Puolustusvoi
mien tiedustelu palvelee ennen kaikkea 
sotilaallista päätöksentekoa sekä ope
ratiivista suunnittelua ja johtamista.” 
Tämä on juhlakirjan johtava teema.

Kirjan toimittajat ovat molemmat 
sotahistoriaa ja sotilastiedustelun histo
riaa hyvin tuntevia henkilöitä. Kirjoit
tajien joukossa on tiedustelutoimialalla 
toimineita tai toimialalla edelleen vai
kuttavia henkilöitä. Tekijä joukko täy
dentyy sotilastiedustelun historiaa 
hyvin tuntevilla henkilöillä. 

Kirjan kirjoittajina Stefan Back
lund, ErkkiSakari Harju, Tapio 
Koskimies, Erkki Laukkanen, Lauri 
Lehtonen, Vladimir Panschin, Mikko 
Porvali, Matti Rantanen, Joonas Sipilä, 
Pekka Turunen, Yrjö Viitasaari ja Kim 
Westerlund edustavat asiantuntijuutta 
alaltaan. Näin lukijat pääsevät kurkis
tamaan salaisuuksien verhon taakse. 

Kurkistuksen laajuutta määrittävät 
toimialan tiukat salassapitomääräyk
set. Pääsy tiedustelusalaisuuksiin on 

rajoitettu. Sotilastiedustelua koske
vien asioi den korkea salattavuusaste 
vaikeuttaa tutkimista ja tekee sotilastie
dustelusta kirjoittamisen haastavaksi. 
Tämä on vaikuttanut siihen, ettei kirjoi
tuksissa ole juurikaan viitteitä. Merkit
täviä uusia paljastuksia kirja ei tarjoa. 

Kirja etenee kronologisesti, ja 
kirjoittajat pureutuvat järjestelmälli
sesti ja jäsennellysti sotilastiedustelun 
historiaan eri näkökulmia edustavien 
katsauksien kautta. Teos käsittelee suo
malaiseen sotilastiedusteluun vaikutta
neita tekijöitä ja joitakin ohjesääntöjä, 
avaa tiedustelun joukkokokoonpanoja 
ja tarkastelee käytössä ollutta sota
varustusta. Tekstejä täydentää kor
keatasoinen kuvamateriaali. Kirjassa 
käsitellään ilokseni sotilaskartoituksen 
merkitystä tiedustelutoimialalle.

Kirja alkaa peruskäsitteistä ja 
etenee sotilastiedustelun syntyvaihei
siin, jääkäriliikkeeseen sekä vuoden 
1918 kriittisiin vaiheisiin. Itsenäisyy
temme ajan sodat ovat kirjan keskiössä. 
Teoksessa käsitellään kehittämisen kes
keiset tekijät itsenäistymisestä nyky
päivään. 

Kirja kertoo ensimmäisen kerran 
sotilastiedustelun värikkäistä alku
vaiheista. Stefan Backlund käsittelee 
mielenkiintoisella tavalla jääkäriliik
keen tiedustelutoimintaa ja itsenäisen 
Suomen sotilastiedustelun perusta

mista. Tuolloin rakennettiin tie
donhankintaa varten kattava 
asiamiesverkosto, joka ulottui 
Pietariin saakka. Vuonna 1918 
Päämajan tiedusteluosaston pääl
likkönä toimineen Isak Alfthanin 
vaiheet kelpaavat agenttitarinois
ta kiinnostuneille. 

Toisen maailmansodan ai
kaisista kokonaisuuksista nostan 
esille Mikko Porvalin kirjoitta
man artikkelin Äänislinnan tie
dustelijainkoulusta. Saksalaisen 
mallin mukaan organisoitu koulu 
aloitti toimintansa Äänislinnassa 
vuonna 1941. Asiamiehiä valit
tiin sotavankileirin suorittaman 
seulontatyön perusteella otolli
siksi katsotuista sotavangeista.

Kylmän sodan ajalta poimin 
Pekka Turusen kirjoittaman ar
tikkelin Tšekkoslovakian mie

hityksestä 1968 Suomen tiedustelun 
seurantakohteena. Operaatio Tonavan 
alkaminen 20.–21. elokuuta 1968 yllät
ti myös Pääesikunnan tiedusteluosas
ton. Tuolloinen tietojen salaaminen 
oli johtaa selkkaukseen, joka oli päät
tyä varoituslaukausten ampumiseen 
kohti presidentti Kosyginia kuljetta
vaa ohjushävittäjää. Yllätyksellisen 
kaap pauksenomaisen hyökkäyksen 
uhkakuva tuli sotilassanastoomme.

Sotilastiedustelun paras resurssi 
ovat osaavat ja tehtäväänsä erittäin 
vahvasti sitoutuneet ihmiset. Itsenäi
sen Suomen sotilastiedustelua on joh
tanut sadan vuoden aikana kaikkiaan  
26 henkilöä. Heitä kunnioitetaan 
omalla erillisellä kirjan luvulla kuvien 
kera. 

Teos kuuluu muissa kuin sotilastie
dustelutehtävissä palvelevien ”pakko 
lukea” sarjaan. Jos jotakin jäin kai
paamaan, niin mielelläni olisin lukenut 
jonkin räväkän paljastuksen kylmän 
sodan vuosikymmeniltä.

Kari Pietiläinen
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Epäoikeudenmukainen  
ja kirotun epäenglantilainen ase

Kai Varsio
Altavastaajasta tuhovoi-
maksi – Sukellusveneaseen 
käyttöönotto ja kehitys 
Edita 2018
Sivuja 230
ISBN 978-951-37-7443-1 

Sukellusveneisiin ja su
kellusvenesodankäyntiin 
liittyy tietynlaista salape

räisyyttä, joka jaksaa aina vain 
kiehtoa lukijoita. Suomeksi su
kellusveneaseesta on ilmestynyt 
kymmeniä teoksia, mutta ne 
käsittelevät lähinnä saksalaisia 
tai suomalaisia sukellusveneitä 
maailmansodissa. 

Sen sijaan yhtään perusteellis
ta kokonaisesitystä sukellusvene
aseen kehityksestä ei ole aiemmin 
suomeksi julkaistu. Kommodori 
evp, sotatieteiden tohtori Kai 
Varsio on tarttunut tähän haas
teeseen ja kirjoittanut perusteellisen 
tieto kirjan sukellusveneaseen teknises
tä kehityksestä ensimmäisistä visioista 
ja usein epäonnistuneista kokeilusta 
lähtien aina nykypäivään asti.

Sukellusveneen keksimiselle on 
tarjolla monta isää. Aleksanteri Suuren 
on sanottu kokeilleen alkeellista sukel
luskelloa jo vuonna 322 eKr., ja yleis
nero Leonardo Da Vincinkin väitetään 
rakentaneen alkeellisen sukellusväli
neen 1500luvulla. 

Perustellusti nykyaikaisen sukellus
veneen isänä voidaan kuitenkin pitää 
irlantilaistaustaista, mutta Yhdysval
loissa elämäntyönsä tehnyttä John 
Hollandia, joka 1800luvun lopulla 
ensimmäisenä aloitti sukellusveneiden 
kaupallisen kehittämisen ja tuotannon. 
Tämä käynnisti uuden meritaisteluväli
neen järjestelmällisen kehittämisen ja 
sukellusveneaseen leviämisen osaksi 
eri valtioiden merivoimia.

Ensimmäisen maailmansodan 
alla suhtautuminen uuteen meritais
teluvälineeseen oli konservatiivisissa 
meriupseeripiireissä aluksi nihkeää. 
Vallalla ollut mahanilainen merisota

teoreettinen ajattelu korosti suurten 
pintataistelualusten ylivertaisuutta 
merisodankäynnissä. Keisarillisessa 
Saksassa amiraali Alfred von Tirpitz 
vieroksui sukellusveneitä, eikä tilanne 
ollut sen parempi IsossaBritannias
sakaan. 

Varaamiraali Arthur Wilson 
muun muassa totesi sukellusveneistä 
vuosisadan alussa seuraavaa: ”Pidän 
sukellusvenettä salakavalana, epäoi
keudenmukaisena ja kirotun epäeng
lantilaisena. Niillä ei tule koskaan 
olemaan käyttöä merisodassa. Tulem
me sodan aikana kohtelemaan sukel
lusveneiden miehistöjä merirosvoina, 
jotka tullaan hirttämään.” Ironista on, 
että maailmansodan alkaessa juuri 
Britannialla oli lukumääräisesti maa
ilman vahvin sukellusvenease, ja sodan 
aikana Saksan sukellusveneaseesta tuli 
sellainen voimatekijä, että se oli rat
kaista koko maailmansodan.

Toisen maailmansodan kynnyksellä 
Saksa, jolta oli Versailles’n rauhassa 
kielletty sukellusveneet, kehitteli niitä 
salassa bulvaanien turvin muun muassa 
Suomessa. Toisen maailmansodan 
syttyessä Saksan sukellusvenease oli 

kaikkea muuta kuin valmis. Se 
kuitenkin kehittyi nopeasti maan 
merkittävimmäksi merelliseksi 
suorituskyvyksi suuria merival
toja vastaan.

Sukellusveneen kehittyminen 
viimeisen reilun sadan vuoden 
aikana on ollut tyypillinen aseen 
ja vastaaseen kilpajuoksu. Eri
tyisesti toisen maailmansodan 
aikana saksalaisinsinöörit saivat 
kamppailla l i i t toutuneiden 
sukellusveneentorjuntamenetel
mien kehitystä vastaan. Ehkä 
juuri maailmansotien aikana su
kellusveneen kehitys eteni harp
pauksin, ja saksalaisten sodan 
loppuvaiheen innovaatiot ja suun
nittelemat mallit apinoitiin lähes 
sellaisinaan voittajavaltioiden 
merivoimille.

Nykyisin sukellusvenease 
on erottamaton osa tasapainoisia 
laivastoja. Pienempien diesel
käyttöisten sukellusveneiden 
moottorit ovat kehittyneet siten, 

että ne kykenevät olemaan sukelluk
sissa kahdesta kolmeen viikkoon. 
Ballistisista ohjussukellusveneistä on 
vastaavasti tullut osa suurvaltastatusta, 
ja niitä tavoittelevat niin Kiina, Intia 
kuin PohjoisKoreakin. Arvion mukaan 
vuonna 2020 sukellusveneitä on maa
ilmassa käytössä noin 490, joista alle 
puolet on ydinkäyttöisiä. Alueellisesti 
sukellusvenease yleistyy tulevana vuo
sikymmenenä KaakkoisAasiassa.

Varsion kirja on merisodankäynnin 
harrastajalle mielenkiintoinen, ja kuten 
todettu, se on ensimmäinen suomenkie
linen kokonaisesitys sukellusveneen 
kehityksestä. Mitään kevyttä luettavaa 
se ei kuitenkaan ole. Runsaat detalji
tiedot ja yksinomaan postimerkeistä 
koostuva kuvitus vaativat lukijaltaan 
aitoa intohimoa oppia sukellusveneistä. 
Kirjan saa helpoiten käsiinsä lataamalla 
sen pdfversion Maanpuolustuskorkea
koulun verkkosivuilta: www.maanpuo-
lustuskorkeakoulu.fi/julkaisut.

Ville Vänskä
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Uupumuksesta uusiksi
Liisa Uusitalo-Arola
Uuvuksissa. Kirja sinulle, 
joka haluat voimasi takaisin
Tuuma 2019
Sivuja 247
ISBN 978-952-451-890-1

Uupumuksesta toipu
minen on vedenjakaja 
monen ihmisen elämäs

sä. Liisa UusitaloMalmivaara 
aloittaa kirjansa kertomalla 
uupuneensa itsekin. Tämä hel
pottaa usean lukijan oloa, koska 
teos on suunnattu uupumukses
ta kärsiville ihmisille. Tunnus
tus johdattelee aiheeseen hyvin: 
matkan varrella käy myös ilmi, 
ettei kirjoittajan uupuminen ole 
ollut vakavinta lajia. 

Lievästä uupumuksesta kärsii 
noin neljännes suomalaisista, 
mikä panee miettimään syitä 
ilmiön yleisyyteen. Uupumus ei 
siis ole harvinaista, eikä se ole aivan 
uusi ilmiö, vaikka julkisesta keskuste
lusta näinkin voi ymmärtää. Aiemmin 
uupumuksesta käytettiin usein englan
ninkielistä termiä burnout. 

Teokseen on koottu paljon tietoa 
aiheesta. Lukija oppii, kuinka uupu
mukseen päädytään ja mitkä tekijät 
suojaavat siltä.

Toipumisen vaiheet kuvataan 
hyvin. On ensinnäkin tärkeää tunnis
taa uupumus ja ottaa etäisyyttä työhön. 
Kehon ja mielen pitää saada elpyä, jotta 
tilannetta pystyisi arvioimaan kunnolla. 
Tilannearvion jälkeen on tarpeen tehdä 
mielekkäitä käytännön muutoksia elä
määnsä. Vaikka kuvaus vaikuttaa yk
sinkertaiselta, voi uupuminen olla niin 
voimakasta, että samoja kysymyksiä 
voi joutua arvioimaan useampaankin 
kertaan. Toipumisen vaiheet voivat olla 
hitaampia kuin toipuja toivoisi.  

Työlästä uupumisen purkamises
sa ovat jumiutuneet ajatukset. Niiden 
purkamisessa kirjan harjoitukset aut
tavat. Kirjan vahvuus onkin toipumis
prosessin kuvauksessa ja tehtävissä, 
joiden avulla uupumuksen voi saada 
hellittämään. Eräällä lailla kirjoittaja 
pyrkii tehtävien avulla valmentamaan 
lukijoitaan. Jos nämä ottavat haasteen 

vastaan, kirjan tehtävät tukevat uupu
muksesta toipumista. 

Kirja kannustaa myös kartoit
tamaan kunkin omia toiveita ja ta
voitteita. Omien hyvin tavoitteiden 
järjestykseen saattaminen helpottuu 
kirjan tarkastuslistan avulla. Myös kei
noja tarkastella työn kuormitusta käsi
tellään. Toipumistakin kirja painottaa.  

Kirjassa kuvataan uupumusta 
pitkälti työelämän ja työhön suhtau
tumisen haasteena eli työuupumuk
sena. Käsittääkseni tätä näkökulmaa 
olisi kannattanut avartaa. Esimerkiksi 
perhetilanne tai fyysinen sairaus voi 
aiheuttaa paljonkin stressiä, ja opiske
lukin voi kuormittaa. Uupumukseen 
voivat vaikuttaa tuntemukset monella 
elämänalueella, ja muukin psyykkinen 
tai fyysinen oireilu saattaa syventää 
 uupumusta.

Kirjoittaja ei kuvaa teoksessaan 
 uupumusta toimintakyvyn termein, 
mutta teenpä sen tässä: Pidän uupu
musta oireiluna, joka heikentää toimin
takykyä kokonaisuudessaan, vaikka 
yksilölliset oirekuvat vaihtelevat. 
Uupumus on luonteeltaan psyykkistä, 
mutta se heijastuu fyysisiin voimava
roihin ja jaksamiseen kaiken kaikkiaan.

Uupumukseen ja sen ehkäi
semiseen on syytä perehtyä myös 
puolustussektorilla. Erityisen 
tärkeää se on kriisinhallinnassa 
työskentelevien ja heidän palve
luittensa kehittämisen kannalta. 
Kriisinhallintatehtävät voivat 
olla vaihtelevan kuormittavia, ja 
kuormituksen vähentämisen ja 
käsittelemisen puolesta on syytä 
tehdä töitä. Työuupumuksen es
täminen kriisinhallintatehtävissä 
tarkoittaa henkilöstön työhyvin
vointiin liittyvien palveluiden ja 
työn kuormituksen seurannan 
kehittämistä.

Vaikka Uuvuksissa onkin 
perusteos työuupumuksesta 
kärsiville, on se tärkeää luet
tavaa kaikille työhyvinvoinnin 
puolesta työskenteleville. Esi
miehinä tai työterveydenhuol
lossa työskentelevien on syytä 
ymmärtää, miten työuupumus 
syntyy ja miten siitä voi toipua.  
Pohjimmiltaan on kyse toisaalta 

toivon luomisesta ja toisaalta sellai
sesta työelämästä, jossa hillitään työn 
kuormittavuutta sekä tuetaan palautu
mista ja myönteistä työn imua. 

Uupumukseen liittyvää tietoa tar
vitsevat viime kädessä kaikki, jotka 
ovat mukana työelämässä. Näin ollen 
voin suositella kirjaa kaikille, jotka 
ovat kiinnostuneita työelämän kehittä
misestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista.

Ulla Anttila 
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Leo Franck 
Ensimmäinen kadettikurssi
Karisto 1969
Sivuja 150

Kuluvan vuoden tammi
kuun 25. päivänä tuli 
täyteen 100 vuotta up

seerikoulutusta itsenäisessä Suo
messa. Kylkirautalehden vuoden 
kaikissa numeroissa juhlistetaan 
kadettikoulutuksen satavuotis
ta taivalta. Tähän teemaan sopii 
loistavasti ensimmäisestä kadet
tiupseerikurssista kertovan teoksen 
esittely.

Itsenäisen Suomen ensimmäi
nen kadettikurssi aloitti opinton
sa Arkadian Kadettikoulussa 25. 
tammikuuta 1919. Kurssille oli 
yli kaksisataa hakijaa. Sotami
nisteriö määräsi, että niin sanotun 
Fahnenjunkerkurssin käyneille 
annettiin etusija. Osa paikoista va
rattiin Lappeenrannan ja Viipurin 
upseerikoulujen upseerikokelaille. 
Vain muutama kadetti otettiin joukko
osastoista. Ensimmäisessä nimenhuu
dossa oli 60 valittua paikalla. 

Kurssilta valmistui 56 upseeria  
31. maaliskuuta 1920. Kurssin priimus 
ja kadettivääpeli oli Reino Einari Laine, 
joka sai kadettinumerokseen numeron 
yksi. Teoksen kirjoittajan kadettinume
roksi tuli 19.

Ensimmäisellä kadettikurssilla oli 
tapana kokoontua 25. päivänä tam
mikuuta, päivänä, jolloin kurssilaiset 
olivat kirjoittautuneet Kadettikouluun. 
Eräässä tällaisessa kokouksessa Leo 
Franck piti esitelmän, joka perustui 
hänen päiväkirja merkintöihinsä vuo
silta 1919–1920. Esitelmän jälkeen 
monet kehottivat häntä kirjoittamaan 
hieman laajemminkin Kadettikoulun 
alkuajan tapahtumista ja oloista siellä. 
Leo Franck oli ainoa kurssilaisista, joka 
oli pitänyt päiväkirjaa.

Asia jäi silloin sikseen, mutta myö
hemmin Franck ajatteli, että kurssin 
25vuotisjuhlan kunniaksi hän kir
joittaa jotakin Suomen Kadettikoulun 
alkuajoista omien luonnostensa ja mer
kintöjensä perusteella. 

Kirjalöytöjä hyllystäni 

Kirjaksi päiväkirjamerkinnät jul
kaistiin vuonna 1969, kun kadettikurssin 
aloittamisesta oli kulunut viisikymmen
tä vuotta. Franck kirjoitti alkuperäisen 
teoksen, Första kadettkursen, ruotsin 
kielellä. Teoksen on suomentanut Vesa 
Santavuori.

Teos sisältää otteita Leo Franckin 
päiväkirjasta. Tästä johtuen se käsittelee 
Kadettikoulua enimmäkseen tekijän ja 
niiden ystävien kannalta, joiden kanssa 
hän useimmiten oli sekä palveluksessa 
että vapaaaikana. Teos sisältää myös 
ensimmäisen kadettikurssin aikaisen 
koulun johdon ja opettajakunnan esit
telyn värikkäine kuvauksineen.

Teoksen julkaisuaikaan Franckin 
muistelmat kiinnostivat eniten hänen 
silloisia kadettitovereitaan, mutta jo 
kirjoittaessaan hän arveli kirjan kiinnos
tavan toveruutta ja traditiota yleensäkin 
arvostavia. Kirjaa lukiessa pääseekin 
uppoutumaan Suomen itsenäisyyden 
alkuvuosien ilmapiiriin sekä asettumaan 
nuorten kadettien arvomaailmaan ja elä
mänvaiheisiin sen ajan Suomessa. 

Koulutus Kadettikoulussa oli ensim
mäisellä kadettikurssilla kovaa ja oikean 
kadettihengen läpitunkemaa. Yhteisen 
internaattiajan seurauksena kehittyi yh

teishenki – pettämätön toveruus 
–, joka sittemmin on levittäytynyt 
koko itsenäisen Suomen upsee
ristoon ja Kadettikuntaan. Franck 
kirjoittaa, että ensimmäinen kadet
tikurssi piti toveruutta aina suures
sa arvossa, ja hän kuvaa perinnön 
kulkeutuneen myöhemmille ka
dettikursseille. Pitäkäämme me 
nuorukaiset tästä aatteesta kiinni!

Ensimmäisen kadettikurssin 
upseerit kokoontuivat 27. tam
mikuuta 1921 Kadettikoulun 
vuosijuhlaan, jossa he päättivät 
luutnantti Matti Alfthanin johdolla 
perustaa Kadettikunnan elinikäi
sen kadettitoveruuden säilyttämi
seksi.

Tarkasteltava teos toimii his
toriikkina ensimmäisestä kadetti
kurssista. Kirjan lopussa on lyhyt 
matrikkeliosuus, jossa on kerrottu 
kurssin kaikki kadetit aakkosjär
jestyksestä. Henkilöistä on mai
nittu syntymävuosi, Kadettikoulun 
jälkeinen joukkoosasto ja viimei
nen ylennys. Matrikkeliosassa on 

kadettikurssia laajemmat tiedot koulun 
johdosta ja opettajakunnasta.

Ensimmäisestä kadettikurssista 
kaikki hengissä olleet osallistuivat 
Suomen viime sotiin, toinen toistaan 
vastuullisemmissa tehtävissä. Useim
mat everstit ja everstiluutnantit olivat 
rykmentin komentajia tai vastaavia, 
jotkut jopa prikaatin komentajia. Kol
mesta tämän kadettikurssin upseerista 
tuli Mannerheimristin ritari. Nämä hen
kilöt olivat Hans von Essen ritarinumero 
30, Valter Nordgren numero 60 ja Eero 
Laaksonen numero 98. 

Kirjaan on liitetty muutamia valo
kuvia sen ajan Kadettikoulusta, koulun 
henkilökunnasta ja kadettikurssin kou
lutuksesta. Mukana on myös karika
tyyripiirroksia, joita on jo aikaisemmin 
tänä vuonna julkaistu satavuotisjuhlassa 
Arkadiassa ja Kadettikunnan verkko
sivuilla.

Kirja on edelleen ostettavissa antik
variaateista. Helpoiten se on löydettä
vissä verkkokaupasta osoitteesta www.
antikvaari.fi. 

Constantem Decorat Honor!

Heikki Pohja
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Perimysjärjestyksestä, lakiosaoikeudesta, lesken 
asemasta ja testamentin laatimisesta

Kuka perii minut?

Laissa, tarkemmin sanottuna perintö
kaaressa on määrätty perimysjärjes
tyksestä. Tähän perimysjärjestykseen 
voi tehdä poikkeuksia testamentilla. 
Kenelläkään muulla kuin rintaperil
lisellä ei ole ”oikeutta” perintöön, ja 
rintaperillisenkin oikeus on rajattu 
lakiosaan, josta myöhemmin tar
kemmin. 

Mikäli vainaja ei ollut laatinut tes
tamenttia, jakautuu vainajan omaisuus 
laissa määrätyn etusijajärjestyksen 
mukaan. Ensimmäiseen perillisryh
mään kuuluvat rintaperilliset, joita 
ovat vainajan lapset ja heidän lapsen
sa. Ryhmässä on ns. rajoittamaton 
sijaantulooikeus, mikä tarkoittaa sitä, 
että mikäli perillinen (lapsi) on kuollut 
ennen perittävää (vanhempi), perilli
sen lapset (eli vainajan lapsenlapset) 
saavat saman aseman kuolinpesässä 
kuin jo edesmennyt lapsi eläessään 
olisi saanut jne. 

Mikäli ensimmäisestä ryhmästä 
löytyy yksikin perillinen, saa hän koko 
vainajan omaisuuden. Jos ensimmäi
sestä ryhmästä ei löydy ketään, vai
najan perii aviopuoliso. Lain mukaan 
rekisteröidyssä parisuhteessa eläneet 
rinnastetaan aviopuolisoihin. Huomat
tavaa on, että mikäli aviopuoliso perii 
lain nojalla (eikä siis testamenttimää
räyksen perusteella), palautuu – tie
tyin poikkeuksin – puolet myöhemmin 
kuolleen aviopuolison omaisuudesta 
(joka siis sisältää myös jäljellä olevan 
ensin kuolleelta puolisolta perityn 
omaisuuden) ensin kuolleen puolison 
sukuun.

Sen sijaan avopuoliso ei lain 
mukaan peri ensin kuollutta avopuo
lisoa, joten avopuolisoiden on aina 
laadittava testamentti, mikäli he halu
avat, että avopuoliso perii omaisuuden 
toisen avopuolison kuollessa.

Mikäli aviopuolisoa tai rintaperil
lisiä ei ole, vainajan perii ns. toinen 
perillisryhmä, johon kuuluvat vaina
jan isä ja äiti. Omaisuus jaetaan tasan 
vainajan äidin ja isän kesken. Jos äiti 
tai isä on kuollut, jakavat perittävän 
veljet ja sisaret kuolleen vanhemman 

osuuden. Jos perittävältä on jäänyt 
veli tai sisarpuolia, saavat he yhdessä 
täyssisarten kanssa sen osan, mikä olisi 
kuulunut heidän isälleen tai äidilleen. 
Jollei sisaruksia tai heidän jälkeläi
siäkään ole ja molemmat vanhemmat 
ovat kuolleet, veli ja sisarpuolet perivät 
koko omaisuuden. Kuolleiden veli ja 
sisarpuolien sijaan tulevat heidän jäl
keläisensä. Myös tässä ryhmässä on 
ns. rajoittamaton sijaantulooikeus. Jos 
sisaruksia tai sisaruksien jälkeläisiä ei 
ole, mutta jompikumpi vanhemmista 
elää, saa elossa oleva vanhempi koko 
perinnön. 

Mikäli toisessakaan perillisryhmäs
sä ei ole perillisiä, siirrytään ns. kolman
teen perintöryhmään eli isovanhempien 
perillisryhmään. Perintöön oikeutettuja 
ovat tällöin isovanhemmat ja heidän jäl
keläisensä. Tässä ryhmässä sijaantulo
oikeus on kuitenkin rajoitettu; serkut 
eivät enää peri. Mikäli vainajalla ei ole 
serkkuja läheisempiä sukulaisia elossa, 
vainajan koko omaisuus menee valtiol
le, ellei hän ollut laatinut testamenttia.

Lakiosaoikeudesta

Ainoastaan rintaperillisellä on siis 
oikeus perintöön tai tarkemmin sanot
tuna lakiosaan. Kenelläkään muulla ei 
ole oikeutta perintöön. Rintaperillisen 
perintöosa lasketaan jakamalla perit
tävä omaisuus rintaperillisten luku
määrällä. Jos rintaperillisiä on kolme, 
on kunkin osuus 1/3. Jos vainaja oli 
kuitenkin testamentannut omaisuutensa 
jollekin muulle taholle kuin rintaperil
liselle (tai esimerkiksi yhdelle rinta
perilliselle enemmän kuin toisille), on 
rintaperillisellä aina kuitenkin oikeus 
lakiosaan. Lakiosa on puolet perintö
osasta eli em. tapauksessa lakiosa on 
1/6 perittävästä omaisuudesta. Kysees
sä on kuitenkin oikeus, ei velvollisuus 
ottaa perintöä vastaan. Rintaperillinen 
voi halutessaan hyväksyä testamentin, 
jolla hänet on kokonaan ohitettu. Tätä 
vaihtoehtoa voikin pohtia esimerkiksi 
silloin kuin perillisellä on ulosotossa 
niin huomattava määrä velkoja, että 
edes perintövaroilla ei velkoja pysty 
täysimääräisesti maksamaan. Tällöin 

esim. velkaisen lapsen lapselle testa
mentattu kesämökki säilyy suvussa 
eikä tule myydyksi ulosmittauksen 
jälkeen. 

Perinnöttömäksi tekemisestä

Varsin usein minulle esitetään pyyntö 
tehdä testamentti, jolla joku perillisistä 
tehdään perinnöttömäksi ts. ettei peril
linen saa edes lakiosaansa. Lain vaa
timukset perinnöttömäksi tekemiselle 
ovat kuitenkin tiukat.  Rintaperillinen 
voidaan tehdä perinnöttömäksi vain, 
jos perillinen on tahallisella rikoksella 
syvästi loukannut perittävää, perittävän 
perimyspolvessa olevaa sukulaista tai 
perittävän ottolasta tai ottolapsen jäl
keläistä. Perinnöttömäksi tekemisen 
perusteita ovat myös jatkuva kunnia
ton tai epäsiveellinen elämä. Kahdes
sa viimeksi mainitussa tapauksessa 
huo mioon otetaan se, miten syvästi 
perillisen elämäntapa on loukannut 
perittävää. Esimerkiksi alkoholismi tai 
huumeiden käyttö sen paremmin kuin 
muunlainen elämänhallinnan menettä
minen eivät lähtökohtaisesti ole osoitus 
kunniattomasta tai epäsiveellisestä elä
mästä ja siten peruste perinnöttömäksi 
tekemiselle.

Perinnöttömäksi tekeminen tapah
tuu testamentilla, jossa on mainittava 
perinnöttömäksi tekemisen peruste. 
Perusteeseen vetoavan on näytettävä 
peruste toteen. Jos perillinen on tehty 
perinnöttömäksi, perimysjärjestys mää
räytyy siten, kuin perinnöttömäksi tehty 
perillinen olisi kuollut ennen perittävää. 
Toisin sanoen jos perinnöttömäksi teh
dyllä perillisellä on lapsia, nämä tulevat 
vanhempansa sijaan.

Testamentin muoto on 
tarkoin määrätty

Testamentti on kuoleman varalle laa
dittu asiakirja, joka saa oikeusvaiku
tuksensa vasta tekijänsä kuoltua eli 
sillä ei ole mitään oikeudellista mer
kitystä henkilön elinaikana. Kääntäen 
tämä tarkoittaa sitä, että vaikka henkilö 
lukuisiakin kertoja lupaisi testament
taavansa jotain omaisuutta jollekin 
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henkilölle, ei omaisuutta voi vaatia 
itselleen testamentintekijän elinaika
na. Mikäli testamenttia ei lupauksen 
antajan kuoltua löydykään (tai luvattu 
omaisuus onkin testamentattu jollekin 
toiselle henkilölle), ovat mahdollisuu
det saada luvattu omaisuus lupauksen
saajalle varsin vähäiset. 

Tässä yhteydessä todettakoon, että 
lahjanlupaus eroaa testamenttauslupauk
sesta, eikä näitä kahta lupauksen muotoa 
tule sekoittaa toisiinsa.

Testamentin tulee olla kirjallinen, 
päivätty, allekirjoitettu ja kahden esteet
tömän todistajan todistama. Testamen
tista tulee käydä ilmi, että kyseessä on 
tekijänsä viimeinen tahto. Vain äärim
mäisen poikkeuksellisessa tilanteessa 
voi tulla kyseeseen ns. hätätilatesta
mentti, joka voi olla suullinenkin. 

Testamentin päiväämistä ei tule 
väheksyä – testamentteja voi laatia 
useita, jolloin lähtökohtana on, että 
viimeisin testamentti kumoaa aiemmat 
testamentit. Lisäksi dementoituneen 
testamentintekijän kohdalla on päivä
määrällä merkitystä myös tilanteessa, 
jossa joudutaan pohtimaan testamen
tintekijän testamentintekokelpoisuut
ta ajankohtana, jolloin testamentti on 
laadittu. Suositeltavaa olisi, että mikäli 

testamentintekijällä on todettu muis
tisairaus, tulisi testamentti aina laatia 
lakimiehen luona ja testamentintekijän 
hankkia lääkärintodistus, josta käy ilmi 
testamentintekokelpoisuus. 

Todistajien tulee olla paikalla 
samaan aikaan. Heidän tulee olla tietoi
sia siitä, että allekirjoitettava asiakirja on 
testamentti. Todistajat myös todistavat, 
että tekijä on oikeustoimikelpoinen ja 
laatinut asiakirjan vapaasta tahdostaan. 
Todistajien itse tulee olla esteettömiä, 
vähintään 15vuotiaita ja oikeustoimi
kelpoisia. Testamentin todistajina eivät 
voi toimia testamentintekijän aviopuoli
so tai sukulaisuus tai lankoussuhteessa 
oleva henkilö tai tällaisen aviopuoliso. 
Kukaan ei voi todistaa testamenttia, joka 
tehdään hänen tai hänelle läheisen hen
kilön hyväksi. 

Suomessa ei toistaiseksi ole mah
dollistettu testamentin rekisteröimistä 
tai säilyttämistä viranomaisen luona. 
Itse pidän järjestelmää tältä osin varsin 
ontuvana. On siis varsin suotavaa, että 
lähisukulainen tai testamentinsaaja on 
tietoinen tehdystä testamentista sekä 
siitä, missä testamenttia säilytetään. 
Tieto kuolemasta kun ei aina kulje ”oi
keille” tahoille. 

Testamentin 
tarpeellisuudesta ja lesken 

asemasta

Ikääntyvä väestö on selkeästi akti
voitunut testamentin tekemisessä. 
Tämä on seurausta mm. siitä, että 
perittävän omaisuuden määrä on jat
kuvasti kasvanut, ihmiset haluavat 
tehdä verosuunnittelua sekä siitä, että 
valitettavan monella lapsella on elä
mänhallinnan ongelmia. Ulosottovelal
lisia oli kuluvan vuoden alkupuolella  
435 612. Keskimääräinen perintöosuus 
oli vuonna 2016 reilut 80 000 euroa. 
Vuosituhannen alkupuolella se oli noin 
20 000–30 000 euroa. Yhä useampaan 
kuolinpesään sisältyy asuntoosake, 
rahavaroja sekä vapaaajankiinteistö. 
Yli 65vuotiaiden nettovarallisuus oli 
vuonna 2016 keskimäärin 150 000– 
200 000 euroa.

Aviopuolisot tulevat luokseni laati
maan testamentin pääsääntöisesti siitä 
syystä, että he haluavat turvata lesken 
aseman. Testamentin laatiminen siitä 
syystä osoittautuu usein keskustelu
jen jälkeen kuitenkin tarpeettomaksi. 
Leskeä suojataan suoraan lain nojalla. 
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Leskellä on ensinnäkin oikeus pitää 
kuolinpesää jakamattomana hallussaan 
siihen saakka, kun joku perillisistä tai 
testamentinsaajista esittää jakovaati
muksen. Todettakoon, että Suomessa 
on perinteisesti usein jätetty kuolinpe
sä ensin kuolleen vanhemman jälkeen 
jakamatta ja jako on toimitettu vasta, 
kun toinenkin vanhemmista kuolee. 
Ratkaisu ei ole useinkaan perusteltu. 
Perillispiiri vanhempien jälkeen yhä 
useammin on eri, ts. puolisoiden lapset 
ovat eri liitoista eivätkä perilliset siten 
ole täyssisaruksia. Tällöin esimerkiksi 
kuolinpesän varallisuuden väheneminen 
lesken elinaikana aiheuttaa usein riitoja. 
Myös ns. päällekkäisten jakamattomien 
kuolinpesien tilanne on usein ongelmal
linen, ja jakoa lykkäämällä kasvatetaan 
myös huomattavasti myöhempien perin
nönjakojen kustannuksia.      

Leskellä on elinikäinen oikeus jäädä 
asumaan puolisoiden viimeisenä yhtei
senä kotinaan käyttämään asuntoon, 
vaikka se olisi ollut yksin ensin kuolleen 
puolison omistuksessa. Tämä kuiten
kin vain sillä edellytyksellä, ettei lesken 
omaan omaisuuteen sisälly lesken ko
diksi sopivaa asuntoa. Myös yhteisessä 
kodissa oleva tavanomainen irtaimisto 
on jätettävä lesken hallintaan. Lesken 
asemaa voidaan pitää siten varsin vah
vana – lesken oikeus asuntoon menee 

rintaperillisen lakiosavaatimuksenkin 
edelle – lakiosaa ei voida maksaa, 
mikäli kuolinpesän omaisuus koostuu 
yksinomaan asunnosta. Lesken oikeus 
ei poistu myöskään, mikäli leski solmii 
uuden avioliiton. Mikäli kuolinpesä kui
tenkin on velkainen, asunto voidaan toki 
joutua myymään velkojen maksamisek
si, sillä velkojien oikeudet syrjäyttävät 
lesken oikeuden. 

Mikäli aviopuolisoilla oli toisen 
puolison kuollessa vireillä asumus tai 
avioerohakemus, ei leskellä em. oi
keuksia ole. Korostettava on myös sitä, 
että avopuolisolla ei ole minkäänlaista 
oikeutta pitää viimeistä yhteistä kotia 
irtaimistoineen hallinnassaan ilman tes
tamenttimääräystä.

Usein testamentin tekemisen syynä 
on myös se, että halutaan sulkea pois 
perillisten aviopuolisoiden aviooikeus 
perittyyn omaisuuteen. Aviooikeudesta 
ja avioehtosopimuksista on artikkeli 
Kylkiraudan numerossa 1/2019, joka 
on luettavista myös Kadettikunnan in
ternetsivuilla.  

Nykyisin on hyvin erilaisia perheitä 
– on avioliittoja, rekisteröityjä parisuh
teita ja avoliittoja, lapsia eri liitoista, 
adoptiolapsia. Monelle ei ole lainkaan 
selvää, kuka hänet perii, miten omaisuus 
perillisten kesken jakautuu ja kuinka 
paljon perintöveroa mahdollisesti mää

rätään maksettavaksi. Kaikkien osapuo
lien kannalta olisi selkeintä, että annetut 
lupaukset kirjataan testamenttiin, eikä 
jätetä yksinomaan puheiden varaan. 
Turhan monesta mökistä riidellään, kun 
lupaukset on jätetty puheiden asteelle. 

Perittävällä on oikeus testamentilla 
määrätä (lakiosaoikeus huomioiden), 
kuinka hänen omaisuutensa tulee jakaa 
hänen jälkeensä. Erilaisia testamentteja 
ja niiden veroseuraamuksia käsittelen 
Kylkiraudan seuraavassa numerossa.

 
Kaisa Mähkä
Oikeustieteiden maisteri

Suomen Marsalkka Mannerheimin 
Kadettisäätiöllä ja Asianajotoimisto 
Lindell Oy:llä on vuodesta 2013 ollut 
oikeudellinen neuvontapalvelusopimus. 
Sen perusteella Kadettikunnan jäsenille, 
heidän puolisoilleen ja perillisilleen tar-
jotaan enintään tunnin kestävä, maksuton 
oikeudellinen neuvonta perhe-, perintö-, 
henkilö- ja persoonallisuusoikeuden 
alalta. Neuvonnasta vastaa pääasiassa 
Kaisa Mähkä.
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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 saata-
vissa muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

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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103. Kadettikurssilta ja 86. Merikadettikurssilta 
valmistuneet luutnantit 30.8.2019

Arto Tapani AURI   ILMASK
Jon Kasper Mikael DAHLSTRÖM  ILMASK
Heikki Juhani Verneri KATAJISTO  ILMASK
Ville Mikael LEPPÄAHO   ILMASK
Arttu Viljami MÄENTAUSTA  ILMASK
Olli Joonas Oskari NIEMINEN  ILMASK
Emil RAJAHALME   ILMASK
Samu Julius SAARINEN   ILMASK
Tommi Tapio TUOHINO   UTJR 
Alpertti Mikael TYNI   UTJR
Teemu Eljas Olavi UKKOLA  ILMASK
Juho Matias VIHMA   UTJR
Jere Valdemar VIRTANEN  ILMASK
Raafael Juhana WIRTANEN  ILMASK
Daniel Antoni VORNANEN  ILMASK
Alex Joosua BARTA   RPR
Jan Emil Johannes BRANDT  ILMASK
Patrik Albert ERIKSSON   RLAIV
Lauri Tapio HAKALA   KAARTJR
Olli Tapani HEIKKILÄ   PORPR
Ville Valtteri HEIKKILÄ   PSPR
Samu Herpertti HOKKANEN  KAIPR
Heikki Olli Juhana HOPIA  PORPR
Aleksi Sakari HYHKÖ   PORPR
Jesse Juhani HYTTINEN   PORPR
Olavi Antero HÄMEENANTTILA  KARPR
Arhippa Eero Johannes JANTUNEN KAIPR
Oskari EmilKristian KAARRE  KAARTJR
Lassi Pekka Eemeli KAINULAINEN MAASK
Tero Juhani KALLATSA   ILMASK
Akseli KAMILA    PSPR
Henna Irja Serafia KARIMÄKI  PORPR
Juho Santeri KARINIEMI   PSPR
Anssi Petteri KARJOMAA  UTJR
Ville Sakari KASTINEN   PORPR
Antti Mikael Juhani KATAJAMÄKI PSPR
Akseli Olavi KIVI   KARPR
Juha Petteri KIVILUOMA   PSPR
Henri Juho Mikael KOLEHMAINEN PSPR
TeemuTaneli KORPELA   RPR

Sara Susanna KOSONEN   LAPLSTO
Mikko Johannes KOTONEN  JPR
Justus Jere Santeri KUUKKA  KAARTJR
Matias Janne Ville LAUKKANEN  PSPR
Tuukka Matias LAURELL   PORPR
Mikko Antero Juhana LAURINMÄKI KARPR
Ville Oskari LEHTINEN   KARLSTO
Kai Mikael LEHTONEN   KAARTJR
Valtteri Kaarlo Tapio LEHTONEN  KARPR
Matias Kalle Jouninpoika LEINONEN KAIPR
Pekka Jorma Tapio LEPISTÖ  KARPR
JuhoAntto Juhani LIIKKANEN  JPR
Thomas Erik LILJESTRAND  KARPR
Willy Max Johan LINDBERG  KARPR
Mikko Johannes LINDELL  RPR
Niclas LarsJohan Lillebror LINDROOS PORPR
Jonatan Pauli Henrikki LÄHDENIEMI KAIPR
Salla Johanna LÄHTEENMÄKI  KARLSTO
Joonas Ilmari LÄHTÖLÄ   RLAIV
Matias Lauri Juhani MANELIUS  RLAIV
Tommi Juhani MANNINEN  KARPR
Samu Juhana MEHTONEN  RLAIV
Kaarle MUONIOVAARA   KAIPR
Teemu Jyri Tapio MYLLYKANGAS JPR
Miro Aleksi MÄKINEN   PORPR
Manueli Timo Stefan MÄÄTTÄ  KARLSTO
Elmo Remu Valentin NAAKKA  KAIPR
Hai Viet NGUYEN   KARPR
Tuomas Kauko Kullervo NIINIKOSKI MAASK
Jimmy Jeremi Eemeli NISSINEN  KAIPR
Ville Valtteri NOUSIAINEN  KARPR
Samuli Petteri NUKARINEN  KAIPR
Niko Jan Sebastian NYBERG  PSPR
Teemu Antero NYCKLING  RPR
Nico Christian OKSANEN  UUDPR
Jere Veikko Samuli PALMUNEN  KAIPR
Lauri Samuel PENTTILÄ   KARPR
Samuel Oskar PETHMAN   PSPR
Eemil Jannenpoika PIIKIVI  KAIPR
Antti Niilo Nikolai POKELA  JPR
Jere Jaakko RAJALAHTI   KARPR K
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Sotatieteiden maisterikurssilta (SM8)  
9.8.2019 valmistuneet upseerit

Vesa Raineri ACHRÉN    PORPR
Toni Mikael AUVINEN    KARPR
Eero Juho Antero FORSBERG   PSPR
Otto Tapani HAKAMAA    PSPR
Joonas Juhani HEIKKERI   ILMASK
Antti Ensio HEISKANEN   PSPR
Dani Kristian HELISTÉN    KARPR
Henri Emil HELSTE    UUDPR
OlliAntti Viljami HINTIKKA   PSPR
Raine Jonathan HIRVISAARI   PSPR
Melisa Mikaela HUNTUS   MAASK
Ville Kristian HUOVINEN   KAIPR
Jukka Väinö Elias KAIKKONEN   JPR

Niko Juhani KANTOLUOTO   PSPR
Janne Arto Olavi KARJALAINEN   KAIPR
Ville Markus KASTARI    KAARTJR
Ville Mikonpoika KAUPPI   LAPLSTO
Olle Oskari KESKITALO    KAARTJR
Johannes Miikkael KOLEHMAINEN  KAARTJR
Sami Kristian KORPELA    KARPR
Tatu Janne Juhani KOSKELO   PORPR
Aarne Matti Juhani KOSKINEN   PORPR
Eero Artturi KOSONEN    KAIPR
Joonas Juhani KOSTIAINEN   KAIPR
Joona Krister LAHTINEN   KAIPR
Lauri Tapani LAITINEN    KARPR

Frans Henrik RAMBERG   PORPR
Samuel Ilari RAUTIAINEN  KARPR
Samuel Juhanpoika RIIPPI  PORPR
Taneli Ensio RIPATTI   PSPR
Roope Vesa Vihtori ROHAMO  MAASK
Jesse Veikko Olavi RÖNTYNEN  KAIPR
Tuomas Emil SAARINEN   RLAIV
Antti Heikki Valtteri SAHARINEN  KAIPR
Lauri Ilari SIHVOLA   PORPR
Aapo Matias SILTANEN   KARPR
Katja Maria SIRVIÖ   KAIPR
Toivo Hugo Aukusti SOLJE  KARPR
Sebastian Gene STROHECKER  PSPR
Juhani Ilari SULONEN   PORPR
Tuomas Olavi SÄRKILAHTI  RPR
Teemu Valtteri TAINIO   PORPR
Juuso Johannes TALVIO   RLAIV
Teemu Olavi TANNINEN   PORPR
Tomi Matti Gabriel TAPANAINEN  LAPLSTO
Markus Sakari TAURIAINEN  JPR
Jaakko Tapani TIKANOJA  RLAIV
Daniel Juhani TOLKKI   PSPR
Timi Janne Olavi TUOMINEN  KARLSTO
Juho Eemil TURTINEN   PSPR
Väinö Valtteri TURUNEN   PSPR
Julius Benjamin TYYSKÄ   SATLSTO
Antti Matias VAAHTERA   PSPR
Ville Antero VAHVELAINEN  PSPR
Samu Tapani VAKKILAINEN  UUDPR
Aleksi Juuso Matias VALL  PSPR
Tuukka Artturi WESTERMAN  LAPLSTO
Jesse Joonas Antero WETTERSTRAND KARPR
Aleksi Toivo Johannes VIENOLA  KAIPR
Jyri Emerik VILJAKAINEN  RLAIV
Juuso Valtteri VISTALA   KARPR
Jore Johan Christian VÄHÄTIITTO MAASK
Ville Johannes VÄNSKÄ   JPR
Topias Antero YPYÄ   MAASK
Tim Roger ÖSTMAN   KAIPR

Eero Juho Matias HAAPAMÄKI  KSR
Tuomas Juhani HAKKARAINEN  SLMV
Mikko Matias HANKANIEMI  RMVK
Ville Jussi Kalevi HERTTUAINEN  PKR
Jesse Tapio IKÄHEIMONEN  LSMV
Eetu Kalle Elmeri KARJALAINEN LR
Aatu Armas Sakari KETTUNEN  KR
Juuso Santeri KOMU   LR
Otto Valtteri LEHTINEN   LSMV
Sofiia Maria LOMMI   K-SR
VeliMatti MUURI   KR
Aleksi Leo Mikael MÄKINEN  PKR
MirkoMarius MÄKINEN   SLMV
Antti Joonas Jalmari NIEMINEN  VLLV
Veera Tuulia NUOLIOJA   SLMV
Emmi Maaria PILTZ   LR
Matti Juhani SAIKKONEN  VLLV
Samuli Markunpoika SUONENVIRTA RMVK
Toni Matti Petteri TIENHAARA  RMVK
Tomi Pekka TIMONEN   PKR
AkuKalle Kasperi VUORI  SLMV
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Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat valmistuneita luutnantteja ja sotatieteiden maistereita.

Visa Henrik LAITINEN    PSPR
Tomi Daniel LAPPI    KAARTJR
Emil Sebastian LAVASTE   KAIPR
Miikkael Sebastian LEHTOLA   PORPR
Tuomas Teppo Lauri LESONEN   KARPR
Jani Fabian LINDEROOS    PSPR
Niko Patrick Oskari MERILÄINEN  KAIPR
Jussi Olavi MUSSALO    PSPR
Henri Oskari MYLLYS    KARPR
Mikko Ilmari MÄENPÄÄ   KARLSTO
Jarno Petteri MÄKINEN    KARPR
JoniSanteri MÄKINEN    PSPR
Petteri Antti Rikhard MÄNTYMÄKI  PSPR
Juho Mikko Einari NAUMANEN   KARPR
Tero Matti Oskari NIEMI    KARPR
Antti Henrik NISKANEN    PSPR
Jaakko Juhana NUMMELA   PSPR  
Riku Valio Kalervo NUPPOLA   KAIPR
Jalmari Matias Kristian PAAKALA  PSPR
Aarne Juhani August PEKKARINEN KARPR
Veijo Olavi PELTONEN    KARPR
Antti Johannes PENTTILÄ   KAIPR
Mikko Petteri PENTTILÄ   PORPR
Samuli Pekka PIETILÄINEN   JPR
JonneMatias PIILI    KARPR
Eero Oskari PORRI    PORPR
Niina Lea Kristiina PÄRNÄ   MAASK
Topi Samuli RAJALA        KARPR
VilleVeikko Armas RANTANEN   PORPR 
Arttur RASKI     PSPR
Jussi Petteri RUSILA    KARLSTO
Jere Valtteri SJÖGREN    UTJR
Kimmo Tapani SUTINEN    KARPR
Eero Sakari SYRJÄ    KARPR
Esa Tapani TAKALA    KARPR
Juuso Ilari TAMMISTO    MAASK
Vladimir TCHERVINSKIJ   KARPR
Jaakko Kalevi TIMO    PORPR
Antti Juhani TOIKKA    PORPR
Tapani Aleksi TOLONEN    KAIPR
Anton Nikolai TUOMOLA   KARPR
Joonas Tapani TUOVINEN   PSPR
Tommi Petteri TUOVINEN   KAIPR
Eeropekka Johannes UUSIMÄKI   PORPR
Jarno Ilari VAINIO    PORPR
Miikka Matias VASARAMÄKI   PORPR
JussiPetteri VILJANEN    KARPR
Lassi Markus VISKARI    PORPR
Jarkko Kristian VÄHÄMAA   PORPR
Henri Ilmari VÄÄNÄNEN   MAASK
Jussi Pekka Aleksi YLIRENKO   KAARTJR
Tomi Antero YLITALO   PSPR

Jussi Petteri AHOKAS    RPR
Patrik Oskar ARPIA    RPR
Eemeli Ville Albert HUIKURI   RLAIV
Harri Samuli HYTTINEN    UUDPR

Jani Keijo Olavi IISKOLA   RLAIV
Ville Kristian KANGAS    RLAIV
Oskari Eemeli KOIVISTO   RLAIV
Taavi Aleksanteri KURONEN   RLAIV
Ville Petteri LAMMI    RLAIV
Johan Erik MAJANDER    RPR
Joel Daniel MATTSSON    RLAIV
Otto Ilmari Mikael SEECK   UUDPR

Tommi Aarre Sakari HEIKKINEN  UTJR
Jere Markus MYLLYMÄKI  UTJR
Tuomas Edvin RAHKONEN  UTJR
Tuomo Johannes ASMUNDELA  KARLSTO
Fredrik Anton HAHL   LAPLSTO
Tero Paavo Tapani JANHUNEN  SATLSTO
Joonas Anselmi JUSSILA   KARLSTO
Sampsa Eemeli KAIKKONEN  ILMASK
Ville Valtteri KIRIJATSHENKO  KARLSTO
Juuso Ensio KOSONEN   LAPLSTO
Mikael Jaakko Johannes MALMIKARE LAPLSTO
Henri Ville Kustaa MIKKOLA  SATLSTO
Miika Kristian NISSILÄ   SATLSTO
Miko Verner Kalevi RATAVAARA  LAPLSTO
Joonas Petteri SAUKKO   KARLSTO
Ilkka Kristo Johannes SIPOLA  KARLSTO
Ville Valtteri TUOMAINEN  KARLSTO
Elisa Linnea VILHUNEN   SATLSTO

Juho Topi Alarik HANNONEN  KAARTJR
Mikael VeliMatias HÄNNINEN  PSPR
Matti Juhani KOMI   UUDPR
Jusa Petteri VÄISTÖ   RPR

Lasse Samuel HILCK                           KARPR

Anssi Jaakko JÄRVISALO  KSR
Matias Olavi Iisakki KAUPPINEN  KSR
Taneli Matias REPO   KSR
Eemil Juhani STIGMAN   KSR
Antti Heikki Kalevi SUOMALAINEN RMVK
JereJoonas Kalervo AHO   LSMV
Joona Matias CASTRÉN   SLMV
Jere Matias NIEMINEN   LSMV
Juha Petteri RONTTI   LSMV
Tuomas Valtteri TAMMISTO  SLMV
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Strategista viestintää taviksille
”Putinin kanssa pitää olla nöyränä – 
kolme päivää, niin se on Ruotsin rajalla, 
eikä mitään voida.” Sivukorvalla kuulin 
maalaiskaupungin poliitikon kertovan 
tällaisen totuuden entiselle ulkominis
terille, joka ei korjannut käsitystä. 

Kyseessä oli strateginen viesti, joka 
on vuosikymmenet soinut suomalaisten 
korvissa – riippumatta siitä, kuka sen 
itärajan takaa on lähettänyt. Kotimaas
samme viesti on sitten saanut rauhan
tahtoisuuden, harkinnan ja viisauden 
valepuvut sekä poliittisen leimakirveen 
vyölleen.

Strategista viestiä voi kaiuttaa it
sekin, jos ei puutu virhejännitteisiin. 
Malliesimerkki sellaisesta on Puolus
tusvoimien sadeviitta. Viaton suojelu
alan asiantuntija sai ujutettua 1960luvun alokaskoulutukseen 
harjoituksen, jossa suojauduttiin radioaktiiviselta laskeumalta. 
Suojanaamari päähän, paljaat ihonkohdat peittoon ja kaiken 
päälle sadeviitta, josta kuusenhavuilla ”lakaistiin säteilyä 
pois”.

Ihon suojaaminen laskeuman tai radioaktiivisia aineita 
sisältävän pilven aiheuttamalta suoralta säteilyltä on järjel
listä toimintaa. Niin on myös pinnoille laskeutuneen pölyn 
sito mien gamma ja beetasäteilijöiden poisto, vaikka sitten 
kuusenhavuilla rapsimalla. Ydinaseuhkailu sai kuitenkin sa
deviitasta lisää voimaa, kun Puolustusvoimissa päästettiin 
suojelualaan perehtymättömät kouluttajat liikkeelle: ”Ydin
räjähdyksen sattuessa pitäkää kiinni päähineistänne, ettei 
paineaalto lennätä lakkeja hukkaan.” Siinä oli naureskelijoille 
tarttumapintaa.

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus on sittemmin lisän
nyt ymmärrystä laskeumista, mutta silti koulutetutkin ihmiset 
saattavat yhä naureskella Puolustusvoimien ”atomiviitalle”. 
Samalla he huomaamattaan levittävät viittaan kiedottua ajatus
ta siitä, että ydinaseita omistavalle suurvallalle pitää antautua 
ehdoitta ja turvautumatta oman puolustuksen käyttöön.

Me tavikset voimme helposti löytää kolme strategisen 
viestinnän ilmenemismuotoa: tarkoitukselliset sanomat, niitä 
atomiviitan tapaan vahvistavat kaiut sekä vaikenemisen syn
nyttämät viestit. Alkukesällä 2019 taivasteltiin hallitusohjel
man lausetta: ”Suomi ei salli alueensa käyttöä vihamielisiin 
tarkoituksiin muita valtioita vastaan.” Sinänsä lause ei ollut 
uusi, koska ajatus on alkujaan Pariisin rauhansopimuksesta. 
Siitä se on YYAsopimuksen kautta kulkeutunut Suomen 
nykyiseen valtiosopimukseen Venäjän kanssa ja kuuluu myös 
eduskunnan käyttämiin muotoiluihin. 

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen korosti politiik
karadiossa 12. kesäkuuta alueen käyttöä koskevan lauseen 
kuuluvan oleellisesti yhteen hallitusohjelmassa yhtä riviä ja 
kappaleväliä aikaisemman lauseen kanssa: ”Suomen ulko 
ja turvallisuuspolitiikan päämääränä on ehkäistä Suomen 
joutuminen sotilaallisen konfliktin osapuoleksi.”

Presidentillisen jargonautin kaapua itselleen sovitteleva 
puhemies Vanhanen selvensi asiaa viittaamalla Baltiaan, suo

raan ääninauhalta kopioiden näin: ”Jos 
Baltian alueella tapahtuisi joku sotilaal
linen kriisi, niin me huolehtisimme siitä, 
että meidän maa, ilma ja vesialuetta 
ei ainakaan käytettäisi siihen, että joku 
voisi käyttää meidän aluetta tämän ikään 
kuin Baltiaan tapahtuvan hyökkäyksen 
suorittamiseen.”

Asian ongelmallisuus tulisi esille, jos 
sotilaalliseen kriisiin joutunut Baltian 
maa pyytäisi apua ja joku haluaisi hyö
kätä sitä auttamaan. Niinpä toimittaja 
yritti perätä asiaa pidemmälle. Jos itse 
Suomea puolustettaisiin kumppaneiden 
kanssa, asia olisi toinen, mutta muutoin 
pätisi Suomen pitkä linja: ”Me emme 
salli sitä, että meidän aluetta käytetään 
siihen, että joku hyökkäisi meidän naa

purimaahan”, sanoi eduskunnan puhemies.
Puhemies Vanhanen korosti, ettei rivien väleihin ole kir

joitettu mitään, eikä sinne saakaan kirjoittaa. Jos jäljelle jää 
sinänsä loogisia lauseita, jotka muistuttavat kehäpäätelmää, 
olisi kuitenkin syytä paljastaa myös meille taviksille, mistä 
kenkä oikeasti puristaa. Muuten myös harjaantuneen YYA
taiturin neula juuttuu samaan uraan, kun yrittää olla ongelmaa 
paljastamatta. 

Takeltelun taustalla on se ääneen lausumaton asia, ettei 
Suomen poliittinen eliitti halua sitoutua Viron puolustamiseen. 
Se taitaa olla isoin kivi Natokengässämme ja surullista myös 
Lissabonin sopimuksen näkökulmasta. Kaiken lisäksi nih
keys rakentuu sille huteralle toiveelle, ettei etupiirejä Suomen 
suunnassa jaettaisi jo ennen kuin Baltiassa rytisee. 

Radioohjelmassa Jutta Urpilainen kiirehti pelastamaan 
Matti Vanhasen leimaamalla koko kysymyksen entisen ul
koministerin Timo Soinin huonoksi kritiikiksi hyvää hal
litusohjelmaa kohtaan. Kiltisti tehty, vaikka hyppääminen 
asiaargumenteista henkilön ja hänen motiiviensa vähättelyyn 
onkin vastenmielistä. Urpilaisen väliintulosta huolimatta tai
simme kuulla politiikkaradiossa loistavan esimerkin stra
tegisen viestinnän vaikeudesta. Eiköhän jokunen raportti 
Helsingistä päätynyt siihen, että Suomi yrittää edelleen syödä 
kaikki rusinat pullasta ja luulee, etteivät muut sitä huomaa.

Kun miettii Suomen asettautumista sulakkeeksi Euroopan 
kartalle ja kansallista kiemurteluamme siitä puhuttaessa, tulee 
mieleen jo aikaa sitten edesmennyt taktiikan ja strategian 
opettaja, eversti Yki Aleksis Järvinen. Hänen aikaansa Sota
korkeakoulun opettajana muisteli muuan oppilaista: ”Eversti 
Järvinen ei antanut arvokkuutensa estää häntä hyppäämästä 
ilmaan näyttäen, mitä tapahtuu, kun yrittää potkaista kahteen 
suuntaan yhtä aikaa.” Valintoja on pakko tehdä, ettei potkais
tessaaan jäisi tyhjän päälle.

Sama opetus taitaa päteä myös strategiseen viestintään. 
Vain selkeästi ajatellusta asiasta saa aikaiseksi selkeän viestin, 
ja vain selkeästi viestimällä säilyttää uskottavuutensa.

Kalle Liesinen



IN MEMORIAM
Aatolainen
Jaakko Juhani
Kenraalimajuri
s. 3.2.1936
k. 30.5.2019
Kad.nro 3663
42. Kurssi

Kiviranta
Jussi Kari Kullervo
Majuri
s. 27.10.1940
k. 17.6.2019
Kad.nro 4717
50. Kurssi

Ronkainen
Lauri Juhani
Everstiluutnantti
s. 18.1.1951
k. 11.7.2019
Kad.nro 5897
59. Kurssi

Harviainen
Kaarlo Juhani
Majuri
s. 23.7.1948
k. 16.6.2019
Kad.nro 5595
56. Kurssi

Joukainen
Alpo Ensio
Everstiluutnantti
s. 27.10.1938
k. 3.7.2019
Kad.nro 4147
47. Kurssi

Kulve
Niilo Ilmari
Everstiluutnantti
s. 5.12.1920
k. 29.7.2019
Kad.nro 2477
26. Kurssi

Niemi
Matti Raimo
Majuri
s. 30.11.1920
k. 29.7.2019
Kad.nro 2279
26. Kurssi

Laakkonen
Olavi
Komentaja
s. 5.8.1942
k. 21.7.2019
Kad.nro 687me
34. Merikurssi

Nokkala
Jaakko Heikki Juhani
Everstiluutnantti
s. 11.12.1944
k. 12.6.2019
Kad.nro 5444
54. Kurssi

Saikkonen
Reijo
Majuri
s. 15.7.1939
k. 16.6.2019
Kad.nro 4377
48. Kurssi

Silovaara (ent. Paananen)
Henri Sulo Antero
Kapteeni
s. 18.9.1982
k. 14.8.2019
Kad.nro 9708
89. Kurssi

Riistelä
Jukka Johannes
Majuri
s. 14.2.1929
k. 5.9.2019
Kad.nro 3271
36. Kurssi

Kuusela
Pekka Tapani
Everstiluutnantti
s. 15.10.1941
k. 4.9.2019
Kad.nro 5166
52. Kurssi

Antikainen
Simo Heikki
Everstiluutnantti
s. 10.3.1960
k. 1.9.2019
Kad.nro 6808
68. Kurssi

Järvi
Markku Yrjö Alfons
Everstiluutnantti
s. 4.7.1945
k. 29.9.2019
Kad.nro 5288
53. Kurssi
 
Laitinen
Ilkka Pertti Juhani
Kenraaliluutnantti
s. 22.8.1962
k. 29.9.2019
Kad.nro 6982
69. Kurssi
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Eino Leinon katu 12 E 64
00250 HELSINKI

LAUANTAINA 19.10. klo 15 .00
Ritarihuone, Helsinki 

V
U

O
T

TA

Kaad
erilaulajat

100CONSTANTEM

    DECORAT

HONOR

Ohjelmistossa sotilaslauluja vuosisatojen varrelta, kansansävelmiä ja 
lauluja Euroopasta sekä 

isänmaallisia lauluja ja marsseja 

Yksinlaulua sopraano Katri Paukkunen, säestys Esa Ylönen, piano
Kadettikvartetti esiintyy

Johtaa evl, dir cant Matti Orlamo
Väliajalla tarjoillaan sotilaskodin perinteiset munkkikahvit

Konserttilippuja (a 20€) saa laulajilta tai 
niitä voi varata kuoron
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(www.kaaderilaulajat.fi)
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