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pääkirjoitus

Esikuntien maine
ontako kunniamaininnoin palkittua 
sodanajan esikuntaa muistat, kysyin 
muutamalta kadettiveljeltä. Hiljaista 

oli. 
Sotahistoriastamme nousee mieleen 

monia suuria sankarinimiä, jotka kuka tahan-
sa suomalainen osaa nimetä Mannerheimista 
Iisaloon.

Mutta tuskin edes sotahistorian asiantunti-
jat osaavat heti siltä istumalta nimetä yhtäkään 
esikuntaa, joka olisi jäänyt erityisesti mieleen 
- jos ei nyt sitten lasketa Päämajaa. Sieltäkin 
tosin nousee esille muutamia yksittäisiä suuria 
nimiä kuten Airo tai Heinrichs.

Komentajat muistetaan, esikuntia ei.
Rauhanaikana esikuntia muistetaan sitä 

vastoin lähes päivittäin kahvipöytäkeskuste-
luissa, silloinkin niitä lähinnä parjataan. Esikuntien tuki ja teho 
on kenttämiesten arkikielessä usein kuulostanut heikonlaiselle. 
Sotilaskulttuuriin kuuluu se, että alajohtoportaissa mollataan 
esikuntia. Omaakaan joukko-osaston esikuntaa harvoin ar-
vostetaan korkealle puhumattakaan, että siitä oltaisiin ylpei-
tä. Vielä huonompi maine on kotijoukko-osastoa ylemmällä 
esikunnalla.

Rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa esikuntien 
maine ei ole juuri parempi. Libanonissa UNIFIL -operaatiossa 
parin tuhannen vahvuisen esikunnan kerrottiin 1990-luvulla 
hymy suupielessä toimivan ”täydellä teholla”, vaikka kaikki 
joukot olisi operaatioalueelta kotiutettu. Hyvä, että esikunta 
olisi sitä edes huomannut, 

Mistä tällaiset alajohtoportaiden mielikuvat esikuntien 
tehottomuudesta oikein syntyvät, vaikka kyseisissä esikunnissa 
palvelee usein upseeristomme parhaimmistoa?

Yksi syy saattaa olla siinä, että olemme liiaksi keskittyneet 
rauhan ajan byrokratian pyörittämiseen ja varsinainen sodan 
ajan ydintoiminta jää taka-alalle tai joukkojen kannalta kau-
kaiseksi. Esikunnasta on silloin vaara muodostua organisaatio 
vain sitä itseään varten. Siksi kentällä koetaan esikunnissa 
tehty laaja-alainen työ usein epäoleelliseksi puuhasteluksi. 
Esikuntien johtaminen on vaativa tehtävä.

Tämä ”epäoleellinen puuhastelu” on myös levinnyt alajoh-
toportaisiin. Esimerkiksi kouluttaviin yksiköihin on esikunnista 
vuosien saatossa satanut yhä enemmän tehtäviä, jotka ovat 
ennen kuuluneet vain esikunnille. Kenttäjoukoista kaivetaan 
kaikenlaista hallinnollista tilastotietoa, ja se työllistää. Talo-
uteen liittyvät asiat tehdään yhä alemmilla tasoilla ja sekin 
työllistää. Kasvava postiliikenne ulottuu yhä alemmille tasoille, 
mikä luonnollisesti vie aikaa yksikön koulutustehtävistä. Pape-
rihommat ovat kaiken kaikkiaan lisääntyneet, mikä on yksikön 
näkökulmasta siirtänyt huomiota oleellisesta epäoleelliseen. 
Ydintehtävä koulutus on jäänyt puristuksiin. Siksi on syystä 
heitetty ilmaan kysymys: tukevatko alajohtoportaat esikuntia 
vai esikunta alajohtoportaita?

Myös sodan ajan esikunnista elää mitä ihmeellisimpiä le-
gendoja. Kahvipöytäkeskusteluissa ei taustoista välttämättä 
välitetä. Otetaanpa esimerkiksi Tolvajärven taistelut, joiden 

päättymisen jälkeen esikunta vasta tuli 
toiminta-alueelle. Tällainen tieto ei lisää 
esikuntien olemassaolon uskottavuutta. Tar-
kemmin, kun tuota ylvästä sotahistoriallista 
taistelua tarkastelee, niin esikunta perustet-
tiin vasta muita myöhemmin. Komenta-
jalla oli kuitenkin käytettävissä esikuntaan 
kuuluvia keskeisiä upseereja ja tarvittavat 
tiedot taistelutehtävän täyttämiseksi. Teh-
tävän vaatimat edellytykset olivat olemassa 
niin hyvin kuin ne tuossa tilanteessa olivat 
mahdollisia. Myöhemmin esikunta muis-
taakseni palkittiin Tolvajärven - Aittojoen 
taisteluista.

Rauhan ajan esikunnat ovat kasvotto-
mia koneistoja, joita on helppo kritisoida. 
Harva huomaa kritiikissään, että byrokra-

tian kasvu on tehnyt esikunnista todella työläitä paikkoja. 
Esikuntien rooliin kuuluu se, että upseerimme tekevät niissä 
huomaamatonta työtä, sellaista joka näkyy usein joukoissa 
vasta vuosien päästä. Harva meistä ymmärtääkään kiittää 
käytössä olevista resursseistamme juuri noita parjattuja esi-
kuntia. Toisaalta esikuntien rooliin on kuulunut aina se, että 
kova puurtaminen esikunnissa ei välttämättä konkretisoidu 
joukkoihin ollenkaan.

Sodan aikana esikunnat ovat huomaamattomia, sillä toi-
minta on keskittynyt komentajaan ja komentajan päätökseen. 
Esikuntien tehtävänä onkin komentajan tukeminen. Olemme 
puhuneet komentajakeskeisyydestä, mutta käytännössä moni 
meistä on oppinut sotakouluissa toimimaan nimenomaan esi-
kuntaupseereina. Tiimityössä yksilön panosta on vaikea mitata, 
vaikka esikunnan työtä voikin mitata tehdyllä paperimääräl-
lä. Määrälliset mittarit eivät kuitenkaan toimi inhimillisessä 
maailmassamme. Koko esikunnan työ sotilaskulttuurissamme 
kiteytyy lopulta näkyvään komentajaan, koska esikunnassa 
tehtävää kokonaisvaltaista työtä on vaikeampi nähdä.

Ratkaisuja esikuntien maineen puhdistamiseen on siis 
useita.

Maavoimien Esikunta aloittaa kohta toimintansa. Odo-
tukset ovat suuret, onhan esikuntaan sijoitettu huomattavasti 
valtaa ja henkilöstöresursseja. Toivon mukaan osaamme olla 
odotuksiemme suhteen realistisia ja ymmärrämme, että esi-
kunnan tehtävä on ennen kaikkea luoda edellytyksiä ja tukea 
komentajaa. Tehtävä on vaativa. 

Esikunta on tavallaan systeemi, verkosto tai organisaatio. 
Ihminen ei osaa tarkastella näkymättömiä laatikoita, rihmasto-
ja, kehiä ja ympyröitä arkielämässä. Jos me oppisimme näke-
mään esikunnistakin siellä pakertavat ihmiset, niin osaisimme 
ehkä purnauksen sijaan kiittää esikuntia ja niissä palvelevia 
ihmisiä hyvin tehdystä työstä. Se vaatii myös esikunnissa 
työskenteleviltä kykyä pitää sanojen ja tekojen välinen kuilu 
olemattomana. Siihen pystyvät hyvämaineiset esikunnat.

Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@mil.fi
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näkymiä

Juhlavuoden joulua odotellessa

oulun aika lähestyy ja kelitkin 
muuttuvat ainakin toiveissam-
me talvisiksi. Pitkän syyskauden 

pimeän jälkeen kaipaakin jo pakkasta ja 
kirkasta hankea, pohjoisen veljillä näin jo 
onkin. Talven ja joulun odotuksen ohella 
kadettiveljet esikunnissa viimeistelevät 
vuodenvaihteessa tapahtuvaa organisaa-
tiomuutosta. Ainakin maavoimissa vii-
meisiä ”viilauksia” tehdään paikoitellen 
kovallakin kiireellä. Siellä missä suuret 
muutokset on jo tehty, todetaan jatkoke-
hittelyn kohteita ja paneudutaan jo paran-
tamissuunnitelmiin.  Johtajat ovat kovilla, 
kuten aina suurten muutosten paineissa. 
Edellisen pääkirjoitukseni teema johtajuu-
den tai ehkäpä paremminkin vain johtajan 
ajankäytön muutoksesta on saanut vas-
takaikua kentältä. Uskon, että asiaan kannattaisi paneutua 
tutkimuksen kautta. Saisimme tietoa luulojemme ja näke-
mystemme sijasta. Tutkittu tieto edesauttaa johtamistaidon 
ja sen opetuksen kehittymistä.

Syksyn varma merkki oli Kadettikunnan syyskokous, 
jossa muun muassa valittiin uusi hallitus ja hyväksyttiin ensi 
vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Hallitukseen valittiin 
uusia jäseniä erovuoroisten ja tehtäviensä vuoksi estyneiden 
tilalle. Puheenjohtajana voin olla erittäin tyytyväinen vuoden 
vaihteessa aloittavaan hallitukseen. Toivotan uudet jäsenet 
tervetulleiksi yhteisiin ponnisteluihin Kadettikunnan tarkoi-
tusperien hyväksi. Samalla kiitän hallituksesta poissiirtyviä 
hyvin tehdystä työstä! 

Näiden, sanoisinko normaalien vuosi-
kokousasioiden lisäksi syyskokouksessa 
käsiteltiin tärkeää ja kauaskantoista kysy-
mystä mahdollisesta liittymisestä Maan-
puolustuskoulutusyhdistykseen. Tämä 
julkisoikeudellinen yhdistys aloittaa 
toimintansa ensi vuonna Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n työn jatkajana uuden 
lain mukaisesti. Kadettikunnan hallitus 
on käsitellyt asiaa perinpohjaisesti. Tär-
kein liittymistä puoltava perustelu on, että 
Kadettikunnan tulisi olla mukana vapaa-
ehtoisessa maanpuolustustyössä myös 
sen keskeisissä toimielimissä ja tuleva 
MPK on sellainen. Asiasta käytiin syys-
kokouksessa vilkas keskustelu. Kaikissa 
käytetyissä puheenvuoroissa kannatettiin 
liittymistä uuteen yhdistykseen. Lopulli-

nen päätös tehdään kuitenkin vasta kevätkokouksessa. 

Isänmaamme 90. juhlavuosi kallistuu loppuaan kohden. 
Itsenäisyyspäivänä me kadetit juhlimme tietoisina osuudes-
tamme itsenäisyyden hyväksi antamastamme panoksesta ja 
teemme sen nöyrän kiitollisina koko veteraanisukupolven 
ponnisteluille. Toivottavasti mahdollisimman monella meistä 
on jouluaattoiltana tilaisuus hiljentyä kunniavartioon koti-
pakkakuntansa sankarihautausmaalla.

Arvoisat lukijat. Toivotan kaikille rauhallista joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

Juha-Pekka Liikola

J
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Teksti: Martti Häikiö

uomen historiassa on vaihe, 
jolloin maalla oli yhtä aikaa 
kaksi pääministeriä. He kum-

pikin olivat olleet myös eduskunnan 
puhemiehiä. Kummallakin oli ratkai-
sevan tärkeä rooli Suomen itsenäisty-
misvaiheissa 90 vuotta sitten. Kullervo 
Mannerin johtama kapina maksoi lähes 
37 000 ihmishenkeä, mutta P. E. 
Svinhufvudin päättäväinen toiminta 
itsenäisyyden saavuttamiseksi ja 
kapinan kukistamiseksi pelastivat 
maamme vapauden ja kansanvaltaisen 
yhteiskuntajärjestyksen.

Svinhufvudille kilpaileva 
pääministeri

Viime keväänä muistettiin 100-vuoti-
aan yksikamarisen eduskunnan ensim-
mäistä puhemiestä P. E. Svinhufvudia. 
Suomen perustuslaillisten oikeuksien 
puolustajana hänet karkotettiin suoraan 
tuomarin tehtävistä Siperiaan, mistä 
hän palasi keväällä 1917 korkeimmak-
si laillisuuden valvojaksi, prokuraat-
toriksi eli oikeuskansleriksi. Syksyllä 
eduskunta valitsi hänet pääministeriksi. 
Svinhufvudin johdolla senaatti eli hal-

litus antoi itsenäisyysjulistuksen, jolle 
hän hankki myös ulkovaltojen tunnus-
tuksen.

Mutta tammikuussa 1918 Svinhuf-
vud sai kilpailijan. Helsingissä tehtiin 
sosialistinen vallankumous, jota johti 
kansanvaltuuskunta. Se lakkautti edus-
kunnan, valtasi senaatin rakennuksen ja 
sen johtaja Kullervo Manner oli käy-
tännössä siis kilpaileva pääministeri. 
Suomella oli näin ollen samaan aikaan 
kaksi pääministeriä: laillisen hallituk-
sen Svinhufvud ja kapinahallituksen 
Manner.

Svinhufvudin ja Mannerin elämän-
tarinat löytyvät Suomen Kansallis-
biografiasta. Se on kaikkien aikojen 
laajin suomalainen historiateos, jossa 

Suomen viettäessä 90-vuotista itsenäisyyttään on syytä 
muistaa myös itsenäistymistämme seuranneita traagisia 
tapahtumia. Dosentti Martti Häikiö tuo artikkelissaan 

esille osaltaan kevään 1918 tapahtumiin johtanutta 
kehitystä sekä  aiheutuneita seurauksia, joilla on ollut 

pysyvä vaikutus Suomen historiaan.

Kun Suomella oli  
kaksi pääministeriä

P. E. Svinhufvud ja Kullervo Manner

S

Martti Häikiö

P.E. Svinhufvudin johtama itsenäisyyssenaatti.
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on 6.000 pienoiselämäkertaa kaikki-
na aikoina eläneistä suomalaisista ja 
johon on kirjoittanut yli 700 historian-
tutkijaa. Teossarjan viimeinen eli 10. 
osa ilmestyi Kirjamessuilla lokakuus-
sa 2007. Kirjan lisäksi se löytyy myös 
verkosta www.kansallisbiografia.fi.

Miten Mannerista tuli 
kapinahallituksen 

pääministeri?

Pappiskodin esikoisesta Kullervo Man-
nerista tuli lehtimies, joka pestautui 
19-vuotiaana Suomalaisuuden Liiton 
perustajan Vihtori Peltosen eli kirjailija 
Johannes Linnankosken toimittamaan 
Uusimaa-lehteen 1900. Vuoden 1905 
suurlakon kuohuissa radikalisoitunut 
Manner perusti Porvooseen Työläinen-
lehden ja siirtyi sitten Helsinkiin Työ-
mies-lehden toimittajaksi.

Sanavalmiista Mannerista tuli 
SDP:n Uudenmaan piirijärjestön ja 
Helsingin kunnallisjärjestön puheen-
johtaja ja hänet valittiin eduskuntaan. 
Manner jyrisi 1912 eduskunnassa, että 
viranomaiset ovat ”monella tavalla 
alistuneet täkäläisten Venäjän hallituk-
sen edustajain ja käskyläisten mää-
räyksiin, lainvastaisiin käskyihin ja 
lakiin perustumattomiin toimenpitei-
siin”. Syyllisiä olivat Mannerin mie-
lestä suomettarelaisten ohella myös 
perustuslailliset ja oikeuslaitos. Sen 
sijaan köyhälistö taistelisi hänen 
mukaansa siihen asti, kunnes ”so-
sialidemokraattinen köyhälistön oi-
keuskäsitysten mukainen yhteiskunta” 
on syntynyt.

Mannerista tuli SDP:n puheenjoh-
taja ja eduskunnan puhemies 1917. 
Tässä roolissa hän huudatti eläköötä 
vapaalle Suomelle, kun eduskunta hei-
näkuussa hyväksyi ns. valtalain, jolla 
Suomi käytännössä julistautui irti Ve-
näjästä. Venäjän väliaikainen hallitus ei 
kuitenkaan vahvistanut valtalakia, vaan 
hajotti eduskunnan ja määräsi uudet 
vaalit.

Mannerille tarjottiin pääministe-
rin tehtävää, mutta hän asetti val-
talain hyväksymisen suostumisensa 
ehdoksi. Hän ei hyväksynyt uusia 
vaaleja, vaan lähti vallankumouksen 
tielle kumoamaan ”porvariston har-
vainvaltaa”. Vallankumous Venäjällä 
”sytytti kirkkaaseen liekkiin kumouk-

sellisen hengen”, hän kirjoitti syys-
kuussa. Räikeä kiihotus jatkui koko 
syksyn ja johti Suomen vallankumo-
uksen partaalle marraskuussa 1917.

Kun SDP sitten pari kuukautta 
myöhemmin todella teki vallankumo-
uksen, tuli Mannerista 28.1.1918 kan-
sanvaltuuskunnan eli punaisen Suomen 

hallituksen puheenjohtaja eli pääminis-
teri. Kansanvaltuuskunta ilmoitti käyt-
tävänsä ”työväen valtaa” johtaessaan 
hallintoa ja sotatoimia sekä suunnitel-
lessaan samaan aikaan tulevaa sosia-
listista Suomea.

Suomella oli nyt samaan aikaan 
kaksi pääministeriä: Manner Helsingis-

Lähde: Suomen sotasurmat 1914 - 1922

Vuoden 1�1� sodan sotasurmat kuolintavan ja osapuolen 
mukaan

Kuolintapa Mannerin
kannattajat 

Svinhufvudin 
kannattajat Muut Yhteensä 

Kaatunut 5 199 3 414 790 9 403 
Teloitettu, ammuttu, murhattu 7 370 1 424 926 9 720 
Kuollut vankileireillä 11 652 4 1 790 13 446 
Kuollut vankileireiltä vapauduttuaan 607 - 6 613
Kadonnut 1 767 46 380 2 193 
Muut kuolintavat 443 291 531 1 265 
Kaikki yhteensä 27 038 5 179 4 423 36 640 

Kullervo Manner
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sä ja Svinhufvud piileskellen henkensä 
uhalla Helsingissä ja sitten sieltä paet-
tuaan Vaasassa. Koko Etelä-Suomi oli 
punaisten hallussa ja loppuosa maata 
kuuliainen lailliselle hallitukselle. Ka-
tastrofaaliseksi tilanteen teki se, että 
kummallakin pääministerillä oli tuke-
naan armeija, minkä lisäksi maassa 
oli Venäjän sotaväkeä enemmän kuin 
kummassakaan kotimaisessa armeijas-
sa.

Vallankumouksen  
kaamea hinta

Svinhufvudin laillinen hallitus lähti 
luonnollisesti kukistamaan kapinaa. 
Suojeluskunnista muodostettuja hal-
lituksen joukkoja johti kenraali C. G. 
Mannerheim. Sisällissodan merkittävin 
taistelu käytiin Tampereesta, jonka tais-
teluihin osallistui noin 30 000 taisteli-

jaa, joista hallituksen joukoissa kaatui 
799 henkeä ja punaisista kapinallisista 
noin 1 100. Saksasta kotiutuneet suo-
malaiset jääkärit ja Saksan armeijan 
maihinnousu Etelä-Suomeen nopeut-
tivat kapinan kukistamista. Svinhuf-
vudin hallitus kävi kahden rintaman 
sotaa, kun se samaan aikaan joutui 
riisumaan aseista punaisten sotatoi-
mia tukeneita venäläisiä, mistä nimitys 
vapaussota.

Huhtikuun alkupuolella kansanval-
tuuskunta siirtyi Viipuriin ja käytän-
nössä hajosi. Huhtikuun puolivälissä 
37-vuotias Manner nimitettiin vasten 
tahtoaan punaisten diktaattoriksi ja hä-
nelle keskitettiin poliittinen ja soti-
laallinen valta. Kansanvaltuuskunnan 
johtomiehet pakenivat kuitenkin Neu-
vosto-Venäjälle lopulta 25.toukokuu-
ta.

Punaisen vallankumouksen armei-

jan pääosa jäi Suomeen ja vangiksi. 
Seurasi kaamea koston aalto ja van-
kileirikatastrofi, kun nälkä ja tauti 
tappoivat tuhansittain punaisia. Vallan-
kumouksen hinta muodostui järkyttä-
vän suureksi. Voidaan arvioida, että 
ainakin 35 000 ihmishenkeä menetet-
tiin kapinan takia.

On täysin selvää, että ilman kapi-
naa ei Suomessa olisi käyty sisällis-
sotaa, eikä siis myöskään koettu sen 
traagisia jälkiseurauksia. Ehkä vapa-
ussota venäläisten sotilaiden karkotta-
miseksi olisi jouduttu sotimaan, mutta 
uhreja olisi syntynyt todennäköisesti 
varsin vähän. Sekä Pohjanmaalla että 
Karjalassa venäläisten varuskuntien 
aseistariisuminen oli alkanut varsin 
helposti. On epätodennäköistä, että Ve-
näjän täällä ollut armeija olisi käynyt 
asein yhtenäisen hallituksen ja edus-
kunnan kimppuun.

Vapaussodan lopputulos: 
vapaus, vauraus ja 

kansanvalta

Vallankumouksella oli myös pitkäai-
kaisia kielteisiä seurauksia. Epäluotta-
mus eduskuntaa ja parlamentarismia 
kohtaan johti presidenttivaltaiseen hal-
litusmuotoon 1919. Vasta vuoden 2000 
perustuslaissa on eduskunnan hajotus-
oikeus otettu pois valtionpäämieheltä 
ja eduskuntavaltaista parlamentarismia 
on muutenkin vahvistettu.

Toinen paljon pahempi seuraus liit-
tyy Kullervo Manneriin. Suomesta 
paettuaan hän oli perustamassa vallan-
kumouksen jatkamiseen omistautunut-
ta Suomen kommunistista puoluetta 
Moskovassa elokuussa 1918. Työvä-
enliike jakautui kahtia. Sosiaalidemo-
kraattien ja porvaripuolueiden taistelu 
Neuvostoliiton tukemia kommunisteja 
vastaan jatkui sisä- ja ulkopolitiikas-
sa sekä työpaikoilla aina vuoteen 1991 
saakka. 

Mannerin itsensä kohtalo oli karu. 
Stalinin puhdistuksissa hänet erotet-
tiin puolueesta 1935 ja hän menetti 
henkensä vankileirillä tammikuussa 
1939. Saman vuoden joulukuussa Man-
nerin puoluetoveri ja kilpailija Otto 
Wille Kuusinen yritti neuvostojoukko-
jen avulla pystyttää Suomeen sosialis-
tisen hallituksen ja sen torjumiseksi 
jouduttiin käymään talvisota. Suomi 

Porvareiden pidätysmääräys.
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onnistui toisessa maailmansodassa ja 
kylmän sodan aikana torjumaan kom-
munismin levittämisen Suomeen.

Punakapina heitti varjon koko suo-
malaisen historiankirjoituksen ja kansa-
kunnan itsetunnon ylle, kuten professori 
Esko Salminen on osoittanut tuorees-
sa teoksessaan Päättymätön sota 1918. 
Pahinta on ollut eräänlainen syyllisyy-
den tunto, joka Svinhufvudin hallituk-
sen ylle on kapinan uhreja laskemalla 
koetettu langettaa.

Tärkeintä on muistaa, että 90 vuotta 
sitten P. E. Svinhufvudin johtama maan 
laillinen hallitus hankki ja varmisti 
Suomen itsenäisyyden. Se varmisti 
myös parlamentaarisen työväenliik-

Vankileireillä kuoli lähes 12 000 henkilöä. Kuva Lahdesta vuodelta 1918 heti sodan päätyttyä.
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keen toimintaedellytykset. Eduskunnan 
toiminta palautui nopeasti normaaliksi 
eli kansanvalta säilyi ja laajeni. Yhteis-
kunnallinen uudistustyö jatkui ja Suo-
mesta kehittyi tasa-arvoinen koulutettu 
yhteiskunta. Kansa vaurastui vapaan 
markkinatalouden ansiosta.

Oli Suomen ja suomalaisten suuri 
onni, että keväällä 1918 voittajaksi sel-
viytyi Svinhufvud eikä Manner.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston 
poliittisen historian dosentti. Hän on 
Vapaussodan Invalidien Muistosääti-
ön ja P. E. Svinhufvudin Muistosäätiön 
puheenjohtaja. 
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Jääkärien elämäntyö
- itsenäisyyden puolesta

Teksti: Asko Kilpinen

Asko Kilpinen

elmikuun 25. päivä tulevana 
vuonna 2008 on vierähtänyt 90 
vuotta jääkärien kotiinpaluusta. 

Jääkärien vuosisata päättyi jääkäriken-
raali Väinö Valveen poismenoon maa-
liskuussa 1995. Vajaan 2 000 jääkärin 
vaikutus suomalaisessa yhteiskunnassa 
elää tänään keskuudessamme itsenäise-
nä Suomena. Helsingin Sanomat kirjoit-
ti pääkirjoituksessaan 27. maaliskuuta 
1995 jääkärikenraali Valveen siunaus-
päivänä: ”Jääkärien perintö vakuuttaa 
nykyaikanakin. Kun Jääkäripataljoona 
27:n viimeinen jääkäri on kuollut, on 
kansakunta valmis myöntämään, että 
jääkärit muodostivat itsenäisyystaiste-
lumme ytimen niin sisällissodassa kuin 
toisen maailmansodan aikana”. 

Itsenäisyyden 
aamunkoitto

Jääkäriliikkeen syntysanoja lausuttaes-
sa marraskuussa 1915 salaisessa ko-
kouksessa Helsingissä Ostrobotnian 
kassahuoneessa ei vuoden 1918 tapah-

tumiin Suomessa johtanut kehitys ollut 
nähtävissä. Nuorten yliopistomiesten 
inspiroima itsenäisyysliike asetti pää-
määräkseen Suomen irrottamisen Ve-
näjästä asevoimaa käyttäen. Ruotsin ja 
Tanskan kieltäydyttyä antamasta suo-
malaisille sotilaskoulutusta oli Venäjän 
vihollinen Saksa ainoa realistinen vaihto-
ehto. Saksa suostui yhteistyöhön, mutta 
ei ilman omia päämääriä. Suurvalta 
Saksan ja Suomen itsenäisyyttä ajavien 
tavoitteet yhtyivät maailmansodan mels-
keissä. Kriittisellä hetkellä ulkopuolisen 
avun saannin vaihtoehdottomuus koet-
tiin Suomessa myös viime sotiemme rat-
kaisuvaiheissa.  Jääkärit lähtivät tielle, 
jonka päätepiste ei ollut näkyvissä. Venä-
jän ja Suomen lakien mukaan astuminen 
vihollisen asevoimien palvelukseen so-
tatilan vallitessa oli maanpetos, josta ran-
gaistiin kuolemantuomiolla. Helsingin 
Sanomien pääkirjoitus totesi: ”Kotiin-
paluun teki mahdolliseksi vain unelmien 
toteutuminen”.

Jääkäriliikkeestä kiinnostunut suuri 
yleisö on ollut altis romantisoimaan jää-

kärien kokemuksia Saksassa ja Kuurin-
maan rintamalla. Lockstedtin ja Libaun 
kentät tai itärintaman rämeet tarjosivat 
huonon pohjan romantiikalle. Nälkä, 
sairaudet, lika ja epävarmuus tulevai-
suudesta harvensivat ankaralla kädellä 
Kuninkaallisen Preussin Jääkäripatal-
joona 27:n etukäteen täysin karsimaton-
ta, keski-iältään 24-vuotiasta joukkoa. 
Lähes 500 miestä jäi Saksaan jääkäri-
en pääjoukon lähtiessä Suomeen helmi-
kuussa 1918. Miehet jäivät sairaaloihin, 
komennuksille ja siviilityöhön. Vapaus-
sotaan osallistuneet lähes 1300 jääkäriä 
olivat kovan koulutuksen ja koette-
lemusten yhteen hitsaama karaistunut 
joukko. 

Vapaussotana tammisunnuntaina 
1918 alkanut venäläisten joukkojen 

Saksassa vuosina 1915 - 1918 Suomen tulevaa 
vapaustaistelua varten koulutusta hankkineet jääkärit 

olivat hyvin keskeisessä asemassa keväällä 1918 käydyssä 
vapaussodassa, joka oli ennen jääkäreiden paluuta 

muuttunut lähinnä sisällissodaksi.  Jääkäreiden merkitys 
oli hyvin ratkaiseva luotaessa itsenäisen Suomen 
puolustusvoimia sekä edelleen viime sodissamme 

unohtamatta jääkäreiden vaikutusta muualla 
yhteiskunnassa. Prikaatikenraali Asko Kilpinen esittää 
kirjoituksessaan kokonaiskuvan jääkäriliikkeestä ja sen 

merkityksestä 90-vuotista itsenäisyyttä juhlivalle Suomelle.

H
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aseistariisuminen oli jääkärien pääjou-
kon saapuessa Vaasaan helmikuun lo-
pulla saanut sisällissodan piirteet. Tieto 
tapahtuneesta kansan kahtiajaosta oli 
saavuttanut jääkärit jo Libaussa. 

Laillisen hallituksen joukkojen kuriin 
tottuneina kouluttajina, johtajina ja esi-
taistelijoina toimineet jääkärit myö-
tävaikuttivat vahvasti vapaussodan 
lopputuloksen. Osa jääkäreistä joutui 
koulutukseensa ja ikäänsä nähden liian 
vaativiin tehtäviin. Heidän nuoruuden 
intonsa ja kykynsä sopeutua heille us-
kotun joukon koulutustasoon korvasi-
vat koulutuksen ja kokemuksen puutteet. 
Vapaussota oli nuorten jääkäriupseerien 
ja aliupseerien sota. Avautuneet Venäjän 
arkistot ovat  osoittaneet, mikä olisi ollut 
Suomen kohtalo, jos laillisen hallituksen 
joukot eivät olisi voittaneet vuoden 1918 
sotaa. Sota varmisti itsenäiseksi julistau-
tuneen Suomen eloonjäännin vapaana 
valtiona.

Maanpuolustuksen ja 
suomalaisen yhteiskunnan 

rakentajat

”Jääkärit antoivat ratkaisevan panok-
sen itsenäisen Suomen puolustusvoimi-
en rakentamiseen”, kirjoitti Helsingin 
Sanomat pääkirjoituksessaan ja toteaa 
jääkärien pysytelleen pääsääntöisesti syr-
jässä 1930-luvun oikeistolaisesta lii-
kehdinnästä asettuen valtiovallan tueksi 
Mäntsälän kapinayritystä tukahdutet-
taessa. Vapaussodan jälkeen jäi puo-
lustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 

palvelukseen noin 600 jääkäriä. Suoje-
luskunnissa oli satakunta virassa olevaa 
jääkäriä johtavissa tehtävissä. Talviso-
taan mennessä vakinaisessa palvelukses-
sa olevien jääkärien määrä oli supistunut 
alle 400:n. Neljätoista heistä oli kenraa-
leja. Pääosa jääkäreistä teki elämäntyön-
sä siviilielämän palveluksessa omissa 
ammateissaan.

Vakinaiseen palvelukseen jääneille 
jääkäreille järjestettiin Jääkäriliiton voi-
makkaasti ajamana monipuolista jat-
kokoulutusta. Euroopan eri maiden 
sotakorkeakouluissa opiskeli Suomes-
sa akateemisen tutkinnon suorittaneita 
jääkäreitä sekä muutaman vuoden yli 
kahdenkymmenen olevia ylioppilas-
tutkinnon suorittaneita. Esimerkkinä 
mainittakoon 23-vuotias kapteeni Ar-
mas-Eino Martola.  Sotakorkeakou-

lutuksen ulkomailla tai myöhemmin 
Suomessa saaneet jääkäriupseerit olivat 
kielitaitoisia laaja-alaisen näkemyksen 
omaavia miehiä. YK-tehtävät muodos-
tivat näkyvän poikkeuksen puolustus-
voimiemme kylmän sodan aikaiseen 
matalaan profiiliin. Suomen YK-jouk-
kojen ohella jääkärikenraali Armas-Eino 
Martola YK:n pääsihteerin neuvonan-
tajana ja YK:n Kyproksen joukkojen 
komentajana on tästä erinomainen esi-
merkki. Monipuolinen jatkokoulutus 
tuki jääkärialiupseerien ammattitaidon 
suuntaamista eri toiminta-aloille puolus-
tusvoimissa ja myöhemmin siviilielämän 
palveluksessa. Jääkärien koulunkäyn-
nin loppuunsaattaminen ja sosiaalinen 
toimeentulo jäi Jääkäriliiton vastuulle. 
Itärintaman tuomisina tuberkuloosi, sy-
dänsairaudet ja malaria vaativat vielä ve-
ronsa kotimaan kamaralla.

Yleiseen ja tasavertaiseen asevelvol-
lisuuteen perustuvan maanpuolustuksen 
rakentaminen on jääkärien ulospäin nä-
kyvin ja tunnetuin elämäntyö itsenäisen 
Suomen hyväksi. Jääkärikouluttajien ta-
sapuolisen tiukka suhtautuminen koulu-
tettaviinsa tasoitti vuoden 1918 arpia. 
Vuorineuvoksen poika Helsingistä nieli 
samaa kasarmikentän pölyä kuin puna-
kaartilaisen poika Kotkan Tiutisen sa-
halta. 

Omiin ammatteihinsa palanneiden 
jääkärien vaikutus suomalaisen yhteis-
kunnan kehitykseen on jäänyt tutki-
muksissa sodissamme ansioituneiden 
jääkärikenraalien ja -everstien varjoon. 
Vasta ilmestyneen suojeluskuntien his-
torian ”Sarkatakkien maa” kirjoittaja, 
dosentti Kari Selén on tutkimuksen poh-

Jääkäripataljoona 27:n viimeinen yhteinen paraati Vaasan torilla 
26.2.1918. Ylipäällikkö kenraali Mannerheim tarkastaa pataljoonan.

Jääkäreitä ampumakoulutuksessa.
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jatyötä tehdessään törmännyt arkistoissa 
lukuisiin jääkärien nimiin, jotka oman 
työsarkansa ohella toimivat kotipaik-
kansa suojeluskunnissa kouluttajina tai 
neuvonantajina. Näiden miesten joukos-
ta löytyy myös Saksassa siviilityöhön 
siirrettyjä ja vasta vapaussodan jälkeen 
Suomeen palanneita jääkäreitä. Olkoon 
heistä esimerkkinä jääkäri Alfred Kastari, 
kansakoulun käynyt pienviljelijän poika 
Kiuruvedeltä, joka toimi sotilasohjaajana 
Pohjois-Uudenmaan suojeluskuntapii-
rissä. Kastari osallistui viime sotiimme, 
yleni reservikapteeniksi vuonna 1940 ja 
istui vielä asekätkennästä viiden kuukau-
den vankeustuomion.

Noussut elintaso, työelämää sääte-
levät lait sekä perustuslaillisen halli-
tusmuodon maltillisten jääkärien tuella 
1930-luvun poliittisista ääriliikkeistä 
saama veretön voitto tekivät Suomesta 
ja suomalaisesta elämänmuodosta puo-
lustamisen arvoisen. Neuvostoliitosta 
takaisin Suomeen hakeutuneiden ker-
tomukset 1930-luvun lopun vainoista 
antoivat vähitellen realistisen kuvan työ-
läisten ihannevaltion todellisuudesta. 
Pohja talvisodan ihmeelle oli luotu.

Itsenäisyystaistelun jatke - 
sodat 1939 - 1945

Lainaan jälleen Helsingin Sanomia: 
”Jääkärien elämäntyön todellinen täyt-
tymys nähtiin talvi- ja jatkosodan aikana. 

He olivat taas keskeisissä asemissa ja 
pääsivät marsalkka Mannerheimin alai-
sina johtamaan koko kansakunnan ar-
meijaa ulkoista vihollista vastaan. Sodat 
itsenäisyyden puolesta kääntyivät tär-
keäksi torjuntavoitoksi eikä maata mie-
hitetty. Vasta viime vuosina on kaikille 
selvinnyt, miltä Suomi tämän johdosta 
säästyi.” Pääkirjoituksen lauseissa on tii-
vistettynä Suomen toisen itsenäisyystais-
telun saldo sekä jääkärien elämäntyön 
osuus maamme lähihistoriassa. Suoma-
laisten käymien sotien taustat ja merki-
tys maamme tulevaisuudelle itsenäisenä 
valtiona ovat selvinneet Suomen EU-
jäsenyyden myötä myös monelle muulle 
Euroopan valtiolle. 

Viime sotiimme osallistui yli 700 
jääkäriä, pääosa rintamajoukoissa eri 
tason tehtävissä kenraalista rivimieheen. 
Keski-iältään noin 50-vuotiaat jääkärit 
olivat jo ikääntyneitä etulinjan päällikkö- 
ja komentajatehtäviin. Pääosa tuli reser-
vistä kutsuttuina tai ilmoittautui vapaa-
ehtoisesti palvelukseen.  Jääkärien ikä 
ja elämän varrella saadut kokemukset 
heijastuivat heidän johtoonsa uskottu-
jen lähes 20 vuotta nuorempien alaisten 
luottamuksena johtajiinsa. He edusti-
vat nyt harkintaa ja kokemusta, joka oli 

merkittävä tekijä talvisodan ankarissa 
taisteluissa heidän johtaessaan nuoria 
alaisiaan. Talvisotaa on sanottu kes-
ki-ikäisten jääkärikenraalien ja -evers-
tien sodaksi. Sitä voidaan myös kutsua 
elämää kokeneiden, luotettavien jääkä-
riupseerien ja -aliupseerien sodaksi. 

Vapaussodan vääpeli, vakuutusasia-
mies, talvisodan pataljoonan komentaja, 
reservinkapteeni ja jatkosodan kk-komp-
panian päällikkö, jääkärikapteeni Toivo 
Kärnä henkilöityköön sotiemme etulin-
jan jääkärijohtajana. Kapteeni Kärnä 
lienee Suomen tunnetuimpia jääkärei-

Jääkäril ippu on itsenäisen 
Suomen ensimmäinen joukko- 
osastolippu.

Jääkärimerkki on sotaministerin 
vuonna 1919 vahvistama viralli-
nen kunniamerkki.

Viime sodissa jääkärit olivat hyvin keskeisissä tehtävissä. Kuvassa 
heinäkuulta 1941 ovat kenraaliluutnantti Erik Heinrichs, eversti Ruben 
Lagus ja kenraalimajuri Paavo Talvela.
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tä. Suomen kansa tuntee hänet nimellä 
jääkärikapteeni Kaarna, Väinö Linnan 
”Tuntemattoman sotilaan” konekivääri-
komppanian päällikkö, joka kaatui mies-
tensä edessä heinäkuun alussa 1941. 

Jääkärien perintö

Viimeinen aktiivipalveluksessa ollut 
jääkäri, puolustusvoimain komentaja, 
jalkaväenkenraali, Mannerheim-ristin 
ritari Kaarlo Heiskanen siirtyi reserviin 
vuonna 1959. Viimeinen jääkäri Rajavar-
tiolaitoksen päällikkönä vuoteen 1959 
oli kenraaliluutnantti, Mannerheim-ristin 
ritari Albert Puroma. Albert Puroman 
elämäntarina kansakoulun käyneestä, 
vankileirille Saksaan internoidusta me-
rimiehestä kenraaliluutnantiksi ja Man-
nerheim-ristin ritariksi on jääkärien 
historiassakin ainutlaatuinen. Kenraali 
Valve totesi kerran: ”Vain harva meistä 
oli lähtiessään ajatellut sotilasuraa”. Me-
rimies Puroma tuskin kuului sotilasuras-
ta haaveilleisiin.

Kotikunnailleen palanneiden jää-
kärien vaikutus maanpuolustustahdon 
ja isänmaallisuuden rakentumiseen 
Suomen kansan keskuudessa on lähes 
tutkimaton alue. Suojeluskuntien histo-
rioiden kirjoitus on tuomassa esiin ”ni-
mettömien” jääkärien ruohonjuuritason 
työn maanpuolustuksen hyväksi. Tämän 
työn tuottavuudesta me nostamme tänä 
päivänä voittoa itsenäisenä Suomena. 

”Jääkärien historia opettaa suhteel-
lisuuden tajua ja vaikeuksista selviy-
tymistä, jolla on merkitystä nyt ja 

vastaisuudessa” Tämä tutusta pääkir-
joituksesta lainattuna. Jääkärit joutui-
vat kahdesti valitsemaan liittolaisensa 
vallitsevien realiteettien perusteella. 
Suomalaisille suotiin vuonna 1994 en-
simmäisen kerran maamme historiassa 
mahdollisuus valita paikkamme Euroo-
pan maiden joukossa vapailla, demo-
kraattisilla vaaleilla. ”Suomi ei ole enää 
yksin”, näin kenraali Valve, kun häneltä 

pyydettiin kannanottoa Suomen EU-jä-
senyyteen! 

Luottamus Suomen tulevaisuuteen 
itsenäisenä ja vapaana valtiona, usko 
tämän asian oikeutukseen sekä tahto 
ja uskallus taistella näiden päämäärien 
puolesta, on jääkärien Suomen nuori-
solle vuonna 1975 laatiman testamentin 
perussanoma. Yleinen asevelvollisuus 
ja laajamittainen vapaaehtoinen maan-
puolustustyö sekä jokapäiväisen elämän 
edellytykset luovat perustan suomalai-
selle maanpuolustustahdolle. Yleiseen 
asevelvollisuuteen perustuva asevoima 
vapaaehtoisine tukijärjestöineen osoitti 
vahvuutensa viime sotiemme aikana. 
Jääkärien aikainen perusasetelma ei ole 
muuttunut. Vapaaehtoiseen maanpuolus-
tukseen liittyvien toimijoiden päämäärät 
on vuosien kuluessa tarkistettu ja sopeu-
tettu tämän päivän ja tulevaisuuden Suo-
meen. Suomi on puolustamisen arvoinen 
maa. Olkoon näin myös tulevaisuudes-
sa. 

Jääkärien elämäntyölle ja veteraani-
sukupolvelle kunniaa tehden!

Kirjoittaja, prikaatikenraali Asko 
Kilpinen on Jääkäripataljoona 27:n Pe-
rinneyhdistyksen puheenjohtaja. 

Jääkärikenraali Väinö Valve oli viimeinen jääkäri. Hän kuoli 99-vuo-
tiaana vuonna 1995.

Kenraaliluutnantti A.-E. Martola nimitettiin YK:n Kyproksella olevien jouk-
kojen komentajaksi vuonna 1966. Hän täytti sinä vuonna 70 vuotta. 
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Teksti: Matti Orlamo

e on tosiaan ylhäältä anne-
tuista teemoista rakennet-
tu ja silkkaa inspiraatiota.” 

Näillä sanoilla Sibelius totesi Finlan-
dian syntyneen mielessään. Usein tai-
teessa saavutetaan hyvä lopputulos 
ilman pakkoa taitelijan omalla kutsu-
muksella ja tarpeella ilmaista itseään. 
Näin on myös Finlandian kohdalla.

Finlandian ensiesitys 
vuonna 1899 

Suomessa järjestettiin lehdistön päivät 
3.-5. marraskuuta 1899. Niitä vietettiin 
lehtimiesten eläkerahaston kartuttami-
seksi, mutta päivien varsinainen tar-
koitus oli Suomen lehdistön henkinen 
ja aineellinen tukeminen sekä lehdis-
tön vapauden puolustaminen. Suomen 
kenraalikuvernööri Bobrikov oli lak-
kauttanut neljä lehteä ja parikymmen-
tä lehteä oli määrätty keskeyttämään 
toimintansa määräajaksi. Kun sensuu-
ri iski sekä suomen- että ruotsinkieli-
siin lehtiin, kieliriidat unohdettiin ja 
yhdessä jatkettiin sananvapauden puo-
lustamista. Lehdistön päivien pääjuh-
la pidettiin Ruotsalaisessa teatterissa 
4. marraskuuta 1899. Ohjelman pää-
numerona oli sarja historiallisia kuva-
elmia, johon Eino Leino oli laatinut 
tekstin ja Jean Sibelius musiikin.

Lehdistön päivien pääjuhlan kuva-
elman rakenne muistutti hyvin paljon 
kuusi vuotta aiemmin pidettyä Viipu-
rilaisen Osakunnan järjestämää kuva-
elmasarjaa Karjalan historiasta, johon 
Sibelius sävelsi Karelia-musiikin ja 
jonka viimeinen kohtaus päättyi Maam-
me-lauluun.

Lehdistön päivissä kuvaelmia oli 
kuusi, viimeisen nimeksi tuli ”Suomi 
herää”. Tämän kohtauksen musiikki on 
myöhemmin saavuttanut kansainväli-
sen kuuluisuuden nimellä Finlandia. 

Finlandia suuren  
maailman tietoon 

Sibelius teki kuvaelmamusiikista myö-
hemmin orkesterisarjan, jonka nel-
jäntenä ja viimeisenä numerona oli 
Finaali. Robert Kajanus, vankkumaton 
Sibeliuksen musiikin kannattaja, johti 
sarjan joulukuussa 1899. Silloin se ei 
vielä saavuttanut merkittävää huomiota 
kuuntelijoiden parissa. Suomen Filhar-

moninen orkesteri suunnitteli konsert-
timatkaa seuraavaksi vuodeksi Pariisiin 
maailmannäyttelyyn. Silloin Sibeliusta 
lähestyi kirjeitse tuntemattomana herra 
X ja ehdotti, että Sibelius säveltäisi 
Pariisiin maailmannäyttelyyn vuoden 
1889 maailmannäyttelyn venäläisessä 
konsertissa esitetyn Rubinsteinin Ros-
sija-alkusoiton vastineeksi Finlandia- 
alkusoiton. Tähän uuteen sävellysteh-
tävään Sibelius ei ryhtynyt. Hän käytti 
lehdistön päivien kuvaelmamusiikkia 
uudelleen ja laati siitä teoksen, irrotti 
sen orkesterisarjasta ja antoi sille nimen 
Finlandia. Kajanus johti lopullisen ver-
sion Filharmonisen orkesterin lähtö-
konsertissa Helsingissä heinäkuun 2. 
päivänä 1900. Orkesteri matkasi ul-
komaille Ruotsin, Norjan, Tanskan, 
Saksan, Hollannin ja Belgian kautta 
Pariisin maailmannäyttelyyn, jossa vii-
meistään Finlandia tuli tutuksi. Herra 
X:ksi paljastui myöhemmin vapaaherra 
Axel Carpelan, josta tuli myöhemmin 
Sibeliuksen suuri tukija.

Finlandia Yhdysvaltoihin

 Pariisin maailmannäyttelyssä oli monta 
kuuluisaa suomalaista taiteilijaa edus-
tamassa maatamme. Heistä mainitta-
koon mm. laulajattaret Aino Ackté, 
Maikki Järnefelt ja Ida Ekman. Pariisin 
maailmannäyttelyn suomalaisen musii-
kin ensimmäinen konsertti järjestettiin 
Trocadéron palatsin juhlasalissa heinä-
kuun 30. päivänä. Musiikillinen ohjel-
ma alkoi Sibeliuksen 1. sinfonialla ja 
päättyi hänen Le Patrie-teokseen, joka 
oli Finlandian salanimi. 

Suurimmaksi osaksi juuri Aino 

Finlandia
”Oi Suomi, katso, sinun päiväs koittaa...”

”S

Matti Orlamo
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Ackté vastasi konserttijärjestelyistä Pa-
riisissa. Varsinkin hänellä oli tuolloin 
henkilökohtaisia ystävyyssiteitä Parii-
sin musiikkipiireihin, olihan hän Pa-
riisin Suuren Oopperan tähti. Neljä 
vuotta myöhemmin hän aloitti esiin-
tymisensä Metropolitanin oopperassa 
Yhdysvalloissa. Hän ja johtaja Edward 
Fazer pyysivät Metropolitanin ooppe-
ran orkesterin kapellimestaria Arturo 
Vignaa saapumaan Helsinkiin ja joh-
tamaan Puccinin suositun oopperan 
Tosca. Tällä toiminnalla pyrittiin näyt-
tämään suomalaisille, miten suuressa 
maailmassa johdetaan orkesteria. Vigna 
suostui pyyntöön ja saapui vuonna 
1905 Helsinkiin. Täällä ollessaan Vigna 
tapasi Jean Sibeliuksen ja tutustui mes-
tarin sävellystuotantoon ja mm. Fin-
landia-sävelrunoon, jonka sitten ottikin 
mukaansa palatessaan takaisin. Yhdys-
valloissa Metropolitanin oopperan or-
kesteri Arturo Vignan johtamana esitti 
Finlandian ensimmäistä kertaa vielä 
samana vuonna. Tämän jälkeen siellä 
useat muutkin huomattavat orkesterit 
alkoivat ottaa Finlandian ohjelmistoon-
sa. Sävellys saavutti siellä heti suuren 
suosion.

Finlandia-hymni nousee 
suosioon Yhdysvalloissa

Varsinkin sävelrunon sivuteema eli 
hymniosa alkoi vähitellen kiinnostaa 
monia yhdysvaltalaisia uskonnollisia 
yhteisöjä, jotka liittivät hymnin virsi-
kirjoihinsa 1910- ja 20-luvuilla mo-
nella eri tekstiversiolla. Seuraavassa 
otsikoituna muutamia esimerkkejä:

”O Mighty Land”, sanat Paul 
Demerle,
”O Singing Land”, sanat Amy 
Clara Griffin,
”Prayer for Peace”, sanat Jack 
Holden,
” T h e re  c o m e s  a n o t h e r 
Morrow”, sanat Geoffrey O’ 
Hara ja
”The Lords Prayer”, sanat 
Richard D. Row.

 Yhdysvalloissa Finlandia-hymni 
esiintyi julkaisuissa myös yksinlauluna 
ja siitä tehtiin monia eri sovituksia kuo-
roille tai yhtyeille. Siellä se oli mah-
dollista, koska Sibeliuksen sävellykset 
olivat ”vapaita” sovitettavaksi maan 
tavan mukaan.

Wäinö Sola - Finlandia-
hymnin sanoittajana

Oopperalaulaja Wäinö Sola lähti en-
simmäiselle Amerikan matkalle kevääl-
lä 1920. Konserttimatka kesti kolmisen 
kuukautta. Sinä aikana Sola vieraili 
Yhdysvalloissa suomalaisten asutta-
milla paikkakunnilla, joissa piti tilai-
suuden tullen konsertteja matkakassan 
kartuttamiseksi. Keskivalloissa hän 
vieraili Ohion Warrenissa, jonne ame-
rikansuomalaisten tuntema toimittaja 
Yrjö Sjöblom oli järjestänyt konsertin. 
Suurelta osin juuri toimittaja Sjöblo-
min ansiosta sinne oli perustettu Sibe-
lius-seura, jonka toiminta oli jatkunut 
menestyksellisesti jo monta vuotta. Yh-
dysvalloissa Sola tutustui Sibeliuksen 
Finlandia-hymniin sen eri muodoissa, 
olihan hymniä laulettu englannin kie-

lellä siellä jo vuosia. Lisäksi Sjöblom 
itse oli laatinut siihen suomalaiset sanat 
jo vuonna 1919. 

Kun Sola itse oli taitava laulujen 
sanoittaja ja suomentaja, hän laati 
hymniin myöhemmin omat sanat, kyl-
läkin Sibeliuksen suostumuksella ja 
varsinkin kun Sola oli mestarin hyvä 
ystävä.

Tämä ”Oi Herra armias, soit päivän 
koittaa” sai ensiesityksensä Suomessa 
keväällä 1938. Sen esittivät mieskvar-
tetti Wäinö Sola, Martti Similä, Sulo 
Räikkönen ja O.A. Turunen Arvi Kar-
vosen säestäessä uruilla. Jotkut musiik-
kialan tutkijat ovat arvailleet, että Sola 
olisi itse ollut hymnin sovittaja. 
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Talvisota loi pohjan 
hymnin suosiolle 

Solan laatima teksti oli tarkoitettu va-
paamuurarien rituaalimusiikiksi, joten 
sen esittäminen yleisesti ei tullut ky-
symykseen. Niinpä muutos tapahtui, 
kun runoilija V. A. Koskenniemi laati 
oman tekstiversion Finlandia-hymniin. 
Nyt useat kuorot alkoivat laulaa sitä jul-
kisesti konserteissaan Koskenniemen 
sanoin. Tämä tapahtui vasta Sibeliuk-
sen 75 -vuotisjuhlapäivän 8.12.1940 
merkeissä ja osin myös Laulu-Miesten 
25.  juhlavuoteen liittyen. Liekö siihen 
osasyynä maassamme vallinnut syvä 
isänmaallinen henki talvisodan aikana. 
Muun muassa Viipurin Lauluveikot 
esittivät Finlandia-hymnin ensimmäistä 
kertaa Viipurissa Felix Krohnin johdol-
la 19.4.1943.

Koskenniemen Finlandia-hymnin 
teksti julkaistiin teoksessa Latuja lu-
messa,  kenttäpostia ynnä muita runoja 
vuonna 1940 ja runoilija oli omistanut 
runot talvisodan invalideille. Julkaisus-
sa esiintynyt Finlandia-hymnin teksti 
oli alkujaan seuraava:

”Finlandia - Säkeitä Sibeliuksen 
Finlandia-hymniin

Oi Suomi, katso, sinun päiväs 
koittaa,
yön uhka karkoitettu on jo 
pois,
jo aamun kiuru kirkkaudessa 
soittaa
kuin itse taivaan sinikansi sois
ja valkeus jo pimeyden voit-
taa,
sun päiväs koittaa, Suomi, syn-
nyinmaa!
Oi nouse, Suomi, nosta korke-
alle
pääs seppelöimä suurten muis-
tojen,
oi nouse, Suomi, näytit maail-
malle,
sa että suistit sorrot orjuuden
ja ettet taipunut sa ikeen alle,
Pääs korkealle nosta, synnyin-
maa!”

Finlandia konserttien 
kohokohtana

Finlandia on siis ennen kaikkea sä-
velruno. Musiikkilajissaan se sijoittuu 

konserttialkusoiton ja oopperan väli-
maastoon. Sinfoninen runo on astetta 
vapaampi kuin perinteinen sinfonia. Si-
belius on säveltänyt Finlandian hänen 
tyylilleen ominaiseksi teokseksi, joiden 
sukulaisuutta on havaittavissa kaikis-
sa hänen nuoruusaikansa sävellyksissä 
kuten esimerkiksi 1. ja 2. sinfoniassa 
sekä Tuonelan Joutsenessa. 

Monet musiikin arvostelijat väittä-
vät, että Pacius olisi lainannut saksa-
laisista juomalauluista teemoja esim. 
Maamme lauluun ja Sotilaspoikaan. 
Samoin on laita Sibeliuksenkin kohdal-
la. Jotkut musiikkiarvostelijat toteavat 
hänen ottaneen joitakin kohtia Finlan-

Sanomalehti-ilmoitus Uudessa Suomettaressa sunnuntaina 1.7.1900. 
Konsertin ensimmäisenä kappaleena maanantaina oli lopullinen 
versio Sibeliuksen Finlandiasta nimellä Suomi sävelrunoelma.

diaan muiden säveltäjien aikaisemmis-
ta teoksista. Kaikki edellä mainittu on 
pelkkää arvailua ja vailla mitään asial-
lista tietoa ja todenperäisyyttä. Jokai-
sesta sävellyksestä ja laulusta voidaan 
osoittaa samoja tekijöitä muiden sävel-
täjien aikaisempiin tuotoksiin.

Kun Sibelius sai tietää, että hänen 
sävelrunoelmansa sivuteemaa on alettu 
laulaa, niin hän totesi: ”Ei sitä ole 
tarkoitettu laulettavaksi vaan orkeste-
ria varten. Mutta jos maailma tahtoo 
laulaa, ei sille mitään mahda”. Kysy-
myksessä oli tällöin pelkästään sävel-
runon hymniosa ja sekin yleensä ilman 
säestystä. 



Kylkirauta 4/20071�

artikkelit

Jean Sibelius (1865 - 1957).

Myöhemmin on Finlandiaa esitet-
ty kokonaisena niin, että se on esitetty 
yhdessä orkesterin ja kuoron kanssa. 
Se ei ole ollut Sibeliuksen alkuperäinen 
tarkoitus. Finlandia on esitettävä koko-
naisena pelkästään orkesteriteoksena. 
Tämä jo senkin takia, että sävelrunos-
sa sivuteema alkaa varsin nopeasti ja 
sointi on siinä ohut, jolloin soitinten in-
tensiivisyys pitää olla kuulijan aistitta-
vissa. Lisäksi sivuteema etenee sangen 
nopeasti ja kiintonaisesti ilman tauko-
ja. Laulettuna Finlandiasta on esitettä-
vä vain pelkkä hymniosa liikkuvasti ja 
ilman säestystä.

Nykyään näkee harvoin Finlandi-
aa konserttiohjelmissa. Sen sijaan sitä 
käytetään usein konsertin ylimääräise-
nä numerona, johon viimeistään tilai-
suus päättyy. Samoin on hymnin laita. 
Sen jälkeen on suorastaan tyylivirhe 
esittää enää mitään muuta. Finlandia 
ja sen hymniosa onkin saavuttanut niin 
Suomessa kuin laajalti ulkomailla ar-
vostusta ja suosiota. Ei ihme, että se 
usein rinnastetaan Suomen kansallis-
lauluksi, joksi se ei kuitenkaan ole alun 
perin tarkoitettu.   
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Teksti: Sami Moisio

altiota tarkasteltaessa muutos 
on oikeastaan ainoa pysyvä 
asia. Tunnetut valtioajattelijat 

ovat pitkään esittäneet, että valtiota 
ei voi määrittää varsinaisten tehtävi-
en taikka jonkinlaisen valtioetiikan nä-
kökulmasta. Sen sijaan valtio voidaan 
erottaa omaksi erityiseksi luokakseen 
tarkastelemalla sitä, miten se eroaa kai-
kista muista yhteisöistä ja järjestöistä. 

Yhteiskuntatieteen suuriin nimiin 
kuuluva Max Weber määritti valtion 
aikanaan yksiköksi, joka onnistunees-
ti vaatii itselleen fyysisen väkivallan 
monopolin, siis oikeuden käyttää 
poliisivoimaa ja armeijaa tietyllä 
maantieteellisellä alueella. Viime vuo-
sisadan keskeinen oikeusteoreetikko 
Carl Schmitt taas oli sitä mieltä, että 
valtio on yksikkö, joka viime kädessä 
voi päättää poikkeustilasta tietyllä 
maantieteellisellä alueella. Tähän liitty-
en hän myös painotti, että vain valtio-
valta voi viime kädessä tehdä päätöksen 
poliittisesta vihollisesta, jota vastaan 
yhteiskunnalliset voimavarat asetetaan. 
Näissä tulkinnoissa on keskeistä se, että 
valtio koostuu tietystä maantieteellises-
tä alueesta ja että tuolla alueella asuu 

väestö, joka hyväksyy valtiovallan oi-
keuden käyttää valtaa kyseisellä alu-
eella.

Suomi vahva valtio

Nykyään ajatus Suomen valtiosta, 
jonka laajoilla alueilla asuu valtioval-
lalle lojaaleita kansalaisia, on meille 
itsestään selvä. Ei ole merkkejä siitä, 
että yksikään varteenotettava ryhmitty-
mä kiistäisi valtiovallan poliisi- tai so-
tilasvoiman oikeutetun käytön Suomen 
alueella. Yhtenäisvaltio on meillä näin 
ollen poliittista todellisuutta. Suomi siis 
kuuluu kansainvälisen politiikan tut-
kijan Kalevi Holstin terminologialla 
vahvoihin valtioihin, joita luonnehtii 
vakaus ja jotka harvoin ajautuvat sotaan 
toisten vakaiden valtioiden kanssa. 
Holstin mukaan sodat näyttävät ny-
kyisin keskittyvän sellaisille alueille, 
joilla valtiovallan oikeutus omaan alu-
eeseensa ei ole itsestään selvä, vaan eri 
ryhmittymät kamppailevat oikeudesta 
käyttää valtaa valtion nimissä. Tällais-
ten heikkojen valtioiden sisällä siis val-
litsee selvä anarkia vahvojen valtioiden 
sisäisen hierarkian sijasta.

Suomalaisessa yhteiskuntatutki-
muksessa soisi yhä enemmän kiinnitet-
tävän huomiota siihen, miten Suomen 
yhtenäisvaltio on historiallisesti muo-
toutunut eli miten hierarkkinen valtio 
on meille muodostunut. Millaisten his-
toriallisten tapahtumien kautta on syn-
tynyt käsitys, että itsenäinen valtio 
on kansallisen selviämisen tukipilari 
ja että Suomen valtio toteuttaa juuri 
kansallista tehtävää eli toimii kaikki-
en suomalaisten hyväksi? Nämä ovat 
perustavaa laatua olevia kysymyksiä 
siksi, että kansallinen historiamme ei 
ole suinkaan ainoastaan yhtenäisyy-
den historiaa. Äkillinen itsenäistymi-
nen loi aikanaan erikoisen tilanteen, 
jossa päättyi yli satavuotinen keisa-
rinvalta suomalaisten kansalliseen ky-
symykseen. Mutta tuolloin tilalle ei 

Itsenäinen Suomen valtio lähestyy kunnioitettavaa 
yhdeksänkymmenen vuoden ikää. Meille on 

karttakuvana syöpynyt mieleen oma jakamaton valtio, 
jonka rantoja Itämeri huuhtoo, jonka itäiset metsät 
hehkuvat vihreyttä ja jonka äärimmäiset pohjoiset 

alueet kurottavat kohden Jäämerta. Mutta dosentti Sami 
Moisio kysyy kuinka usein pysähdymme pohtimaan sitä, 
miten paljon Suomen valtio onkaan itsenäisyytemme 

vuosikymmenten aikana muuttunut? 

V
Sami Moisio

Valtion muutokset
ja maanpuolustus
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tullutkaan uutta imperiaalista valtara-
kennetta, vaan syntyi uusi valtio. Tässä 
varmasti erikoiselta tuntuneessa tilan-
teessa Suomen valtion tuli pyrkiä siep-
paamaan kansallinen kysymys valtion 
hoidettavaksi.

Muistamme, miten 1920-luvulla 
poliittiset toimijat pohtivat kuumeisesti 
sitä, miten sitoutuneita eri ihmisryhmät 
olivat nimenomaisesti Suomen valti-
oon ja miten paljon myötämieltä he 
mahdollisesti kokivat suhteessa itäi-
seen naapuriin ja sen uuteen poliittiseen 
järjestelmään. Tällaisesta ajattelusta 
tuli pitkä perinne: valtiollinen ja kan-
sallinen kysymys eivät ole aina olleet 
niin itsestään selviä kuin miltä ne ny-
kyään vaikuttavat.

Suomalaiset 
valtiolojaaleita

Poliittisten toimijain pohdinta suoma-
laisten lojaalisuudesta Suomen valtiol-
le ei suinkaan päättynyt 1920-lukuun 
tai edes talvisodan ihmeeseen. Val-
tiolojaalisuudesta käyty keskustelu 
on nimittäin selkeästi näkyvissä aina 
1970-luvulle saakka. Ei tarvitse kuin 
avata Paasikiven ja Kekkosen päivä-
kirjat huomatakseen, että nämä tärkeät 
poliittiset johtajamme olivat huolestu-
neita kansallisen yhteisöllisyyden vah-
vuudesta kylmän sodan puristuksessa. 
Näin heidän keskeinen poliittinen mur-
heensa liittyi siihen miten ei ainoas-
taan suomalaisten yhteenkuuluvuutta 
vaan myös sitoutumista Suomen val-
tioon saataisiin entisestään vahvistet-
tua. 

Paasikivi ja Kekkonen ilmensivät 
sitä viimeistään 1930-luvulla synty-
nyttä ”pienvaltion valtiojärkeä”, että 
Suomen ja suomalaisten selviäminen 
on sidottu siihen, että poliittinen radi-
kalismi, oli se sitten oikeistolaista tai 
vasemmistolaista, ei saisi merkittävää 
jalansijaa maassamme. Kylmän sodan 
aikana maan sisäisten poliittisten valta-
suhteiden merkitys ajateltiin siksi suo-
raan kansainvälispoliittisena ilmiönä: 
radikalismin läpimurto veisi pohjan 
pois Suomen puolueettomuuspolitiikan 
uskottavuudelta. 

Paasikiven ja Kekkosen valtio-
järkeilyssä valtiollinen ja kansallinen 
eheytys näyttäytyivät keskeisenä takee-
na siitä, että Suomi tulisi selviytymään 
itsenäisenä valtakuntana kovasta kan-

sainvälisestä puristuksesta huolimatta. 
Tämä tarkoitti sitä, että oman valtion 
kaikinpuolisesta kehittämisestä tuli kes-
keinen turvallisuuspoliittinen kysymys, 
jossa oli kaksi toisiinsa saumattomasti 
kiinnittynyttä ulottuvuutta: sosiaalinen 
ja alueellinen. Alueellisen yhteenkuu-
luvuuden politiikka oli nähtävissä 
oikeastaan jo 1920-luvulla, jolloin 
Suomessa käynnistettiin rajaseutupo-
litiikka. Tällä pyrittiin sivistyksellisen 
ja taloudellisen toiminnan kehittämisen 
avulla lisäämään reuna-alueiden ihmis-
ten kiinnittymistä uuteen valtakuntaan. 
1950-luvun alkupuolelta lähtien tämä 

valtiollinen ajattelu vahvistui. Tämä 
johti lopulta valtiovallan massiiviseen 
leviämiseen alueilleen viimeistään 
1960-luvulta lähtien ulottuen aina 
1980-luvulle asti. 

Reuna-alueajattelun 
muodot

Miten ja mistä syystä valtiovalta aika-
naan levittäytyi alueelleen? Ainakin 
viisi seikkaa voidaan mainita. En-
sinnäkin valtiovalta alkoi nähdä val-
tioalueen laajat periferiat resurssina, 
joka tuli saada keskusjohtoisen valtion 
käyttöön. Valtakunnansuunnittelun 
keskeiseksi seikaksi nousi käyttämät-
tömien mahdollisuuksien tutkimus ja 
hyödyntäminen. Ajatus keskusjohtoi-
sen suunnitteluvaltion roolista talou-
dellisen kasvun tuottajana oli lyömässä 

läpi. Sen tuloksena meillä on pieniä 
teollisuuspaikkakuntia, joiden elämän 
perusta aikanaan rakentui valtiovallan 
investointien varaan. 

Toiseksi valtion reuna-alueet eivät 
enää 1950-luvulta lähtien näyttäytyneet 
valtiollisessa ajattelussa eräänlaisina 
ydinalueen asukkaiden tutkimusmat-
kojen eksoottisina kohteina, joissa 
asui valtakunnan ydinaluetta vähem-
piarvoista väkeä. Pikemminkin alettiin 
ajatella, että reuna-alueilla valtiokult-
tuuri saattoi kasvaa samalla tavalla kuin 
ydinalueilla, jos sinne vain saatiin le-
vitettyä edistyksen keskeiset elementit. 

Tällaisen ajattelun tuloksena Suomessa 
on esimerkiksi laaja yliopistoverkko.

Maa-alue  
sotilaallisesti arvokas

Kolmanneksi valtioalueen arvo valtion 
sotilaallisessa selviämisessä aidosti tun-
nustettiin. Valtioalueesta tuli itsenäisen 
valtion suvereniteetin keskeinen strate-
ginen osa, mikä tarkoitti samalla sitä, 
että valtiovallan turvallisuuskoneiston 
tuli näkyä myös maan reuna-alueilla. 
Tätä perua on esimerkiksi se pitkä 
marssi, jossa varusmiehet siirtyivät 
Vaasasta Sodankylän uuteen varuskun-
taan vuonna 1964. Koko valtakunnan 
sotilaallinen puolustaminen perustuu 
pohjimmiltaan juuri ajatukseen, että 
yhdenkin alueen menettäminen tekee 
valtiosta aikaisempaa heikomman, 

Jääkäriprikaatin perustaminen Sodankylään oli osoitus siitä, että 
valtiovallan turvallisuuskoneiston tuli näkyä myös reuna-alueilla.
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Kuvassa on esitetty esimerkinomaisesti kehitysalueiden rajaukset vuodesta 1970 vuoteen 1981. Alue-
kehitys pirstaloitui selkeästi 1970-luvulla. Lähde: Pentti Yli-Jokipiin kuva-arkisto.
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koska se on loukkaus valtiosuvereni-
teettia kohtaan.

Neljänneksi valtion näkyvyyttä li-
sättiin koko valtakunnan alueella. Se 
tarkoitti erityisesti laajoja julkisia inves-
tointeja perusinfrastruktuuriin: tiever-
kon laajentamista aiemmin eristyksissä 
olleisiin paikkoihin, asuinolosuhtei-
den kohentamisohjelmia, koulutus- ja 
terveyspalvelujen kohdentamista, vi-
rastojen rakentamista ja erityisesti työ-
paikkojen luomista julkiselle sektorille 
läpi valtakunnan. Tämä tarkoitti sitä, 
että valtiovalta pyrki kiinnittämään ih-
misiä paikkoihin, kotiseutuihin, joita 
aktiivisesti kehitettiin. Taustalla vaikut-
ti kansainvälisistä esimerkeistä opittu 
ajatusmalli, että siirtyminen teolliseen 
yhteiskuntaan vanhasta agraarisesta 
Suomesta johtaisi väestön pakkaantu-
miseen muutamaan keskukseen, joissa 
sitten alkaisi ilmaantua kasaantumis-
alueille tyypillistä sosiaalista levot-
tomuutta. Näin odotettua talouden ja 
väestön kasvua pyrittiin kanavoimaan 
valtakunnan alueella tasapainoisesti. 

Vastuu ihmisten 
hyvinvoinnista

Viidenneksi keskusjohtoinen valtio 
pyrki ensimmäistä kertaa itsenäisyy-
den historiassa ottamaan vastuun ih-
misten viimekätisestä hyvinvoinnista 
ja selviämisestä. Tämän seikan merki-
tystä koko valtakunnan alueen eheyt-
tämispyrkimyksessä ei tule väheksyä 
varsinkin, koska aikaisemmassa agraa-
riyhteiskunnassa hyvinvointitehtävää 
toteutettiin hyvin paikallisesti perhei-
siin ja sukuihin nojautuen. Harva opis-
kelija pohtii nykyään esimerkiksi sitä, 
että nykyisenlaisen opintotukijärjestel-
män historia on sidoksissa juuri kes-
kusjohtoisen ja hierarkkisen valtion 
rakentumiseen. Tässä yhtenäisvaltioon 
pyrkimisessä alueellinen ja sosiaali-
nen eheytys sekä jatkuvan talouskas-
vun tuottaminen oli keskeistä.  

Tutkijat ja virkamiehet 
tärkeitä 

maanpuolustukselle

Kun puhumme hierarkkisen yhtenäisval-
tion muodostumisesta, puhumme ajasta, 
jota yleisesti nimitetään hyvinvointivalti-

on kaudeksi. Emme tällöin voi sivuuttaa 
sitä suurta joukkoa ihmisiä, joka antoi 
oman tärkeän panoksensa valtakunnan 
alueelliseen eheytykseen ja hyvinvoin-
nin perustan tuottamiseen. Haluankin 
tässä yhteydessä nostaa esiin yhden 
sangen harvoin maanpuolustusta sivua-
vissa yhteyksissä mainitun ammatti-
ryhmän ja painottaa tuon ihmisjoukon 
merkitystä 1950-luvun alusta alkaneen ja 
aina 1980-luvun lopulle jatkuneen yh-
tenäisvaltion rakentamistyössä. Kysees-
sä on ryhmä tutkijoita ja virkamiehiä, 
joka osallistui 1950-luvulta lähtien niin 
kutsuttuun valtakunnansuunnitteluun ja 
yleisemmin niin kutsuttuun aluesuunnit-
teluun.

Lyhyessä kirjoituksessa ei ole tie-
tenkään mahdollista saati tarkoituksen-
mukaista mainita niitä lukuisia nimiä, 
jotka tieteelliseen tietoon nojaten ryh-
tyivät suunnittelemaan sodanjälkeistä 
Suomea. Joka tapauksessa he olivat 
keskeisiä henkilöitä siinä prosessissa, 
missä pantiin toimeen maan poliittisen 
johdon tärkeinä pitämiä asioita. He 
työskentelivät 1950-luvulla perustetussa 
valtakunnansuunnittelutoimistossa, seu-
tusuunnitteluelimissä sekä esimerkiksi 
yliopistojemme maantieteen, sosiologi-
an ja aluetieteen laitoksilla. Osa tämän 
sangen mielenkiintoisen asiantuntijaver-
koston jäsenistä nousi merkittäviin yh-
teiskunnal l is i in  asemiin myös 
yliopistojen taikka aluesuunnitteluun 
välittömästi liittyvien organisaatioiden 
ulkopuolella.

Tuon joukon kädenjälkeä on moni 
sellainen malli, jolla hyvinvointivaltio-
kehitystä ohjattiin ja yhtenäisvaltiota 
rakennettiin. Valtakunnansuunnittelijat 
laativat Suomessa mittareita siitä, miten 
maamme alueellista erilaistumista eli ke-
hittyneisyyttä voitaisiin mitata tieteelli-
sesti. Näiden mittareiden pohjalta sitten 
luotiin kehitysaluejaot. Nämä aluejaot 
taas olivat 1960-luvun puolivälin jäl-
keen syntyneen kehitysaluepoliittisen 
lainsäädännön perustana, ja näitä jakoja 
säännöllisin väliajoin tarkistettiin. Valta-
kunnansuunnitteluun liittyi myös valtio-
alueen jakaminen keskusten hierarkiaan, 
joka taas oli merkittävällä tavalla 
vaikuttamassa siinä työssä, missä hy-
vinvointipalveluja sijoiteltiin erilaisille 
paikkakunnille 1970-luvun alusta lähtien. 
Kaiken kaikkiaan näiden valtakunnan-
suunnittelijoiden laatimien yhteiskunta-
mallien merkitystä maamme alueellisen 

yhteisöllisyyden tuottamisessa ei tule 
väheksyä. Soveltavan aluetutkimuksen 
merkitys modernin yhtenäisvaltion ra-
kennustyössä oli suuri.

Yhteisöllisyys koetuksella

Olen löytänyt ainoastaan yhden 
puheenvuoron, jossa termi valtakun-
nansuunnittelu yhdistetään suoraan 
maanpuolustukseen. Kyseessä on val-
tioneuvoston kansliassa sijainneen 
valtakunnansuunnittelutoimiston pitkä-
aikaisen päällikön, yliluutnantti Väinö 
Paavilaisen kirjoitus vuoden 1961 So-
tilasaikakauslehdessä. Siinä Paavilai-
nen yhdistää valtakunnansuunnittelun 
kiinnostavalla tavalla eräänlaisen koko-
naismaanpuolustuksen osaksi. Kirjoituk-
sessa korostuu tuolle ajalle tyypillinen 
järkeily, jonka mukaan valtioalue on 
suuri resurssi, jota pitää käsitellä koko-
naisuutena, kansallinen etu mielessä ja 
tutkimuspohjaiseen tietoon nojaten.

Valtakunnansuunnittelu ei ole ollut 
Suomessa muodikasta enää kahteen vuo-
sikymmeneen. Suomi on muutoinkin 
suuresti muuttunut, jos vertailukohtana 
on yhtenäisvaltion rakentamisen kausi. 
Suunnittelu, keskusjohtoisuus, kansal-
lisen yksikön korostaminen, tasapäis-
täminen, yhteisöllisyys, hierarkkisuus 
ja valtiokeskeisyys ovat siirtyneet syr-
jään yhteiskunnallisesta ydinsanastos-
tamme. Tilalle on tullut yksilöllisyyden, 
kilpailun, avoimuuden, kansainväli-
syyden, erikoistumisen, luovuuden, 
innovatiivisuuden, keskittämisen ja te-
hostamisen kulttuuri, jota nykyinen 
kansainvälistä taloudellista kilpailua ko-
rostava valtio vahvistaa. Tulevaisuus 
näyttää, millaiset seuraukset nykykehi-
tyksellä on vuosikymmenten kuluessa 
rakentuneeseen yhtenäisvaltioon, suo-
malaisten kokemaan yhteisöllisyyden 
tunteeseen ja esimerkiksi maanpuolus-
tushenkeen. 

Kirjoittaja on Turun yliopiston ja 
Turun kauppakorkeakoulun dosentti, joka 
työskentelee Suomen Akatemian akate-
miatutkijana Turun yliopiston maantie-
teen laitoksella. 
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altakunnalliselle maanpuolus-
tuskurssille valitaan erittäin 
tarkasti henkilöitä, joilla on 

mahdollisuuksia työskennellä suoma-
laisen kokonaisturvallisuuden eteen. 
Kylkirauta päätti kuulla neljää kurs-
silaista, mitä ajatuksia heillä Suomen 
turvaamisesta on syntynyt. Haasta-
teltavana oli MTK:n viestintäjohtaja 
Hilkka Hyrkkö, joka on toiminut ai-
emmin YLE:n viestintäpäällikkönä. 
Osuuspankkikeskuksen pankinjohtaja 
Markku Koponen toi keskusteluun 
näkemystä finanssimaailmasta. Polii-
siammattikorkeakoulun rehtori Seppo 
Kolehmainen edusti yhtä sisäisen tur-
vallisuuden alaa. Nokia Oyj:n henkilös-
töjohtaja Juha Äkräs toi keskusteluun 
tärkeää näkemystä yritysmaailmasta.

Mitä yhteiskunnan sektoria te edus-
tatte ja miten tuolla alueella on 
yhteiskunnassamme panostettu turval-
lisuuteen?

Hyrkkö: Kurssin aikaan olin 
median palveluksessa. Nyt olen maa- 
ja metsätaloudessa. Sehän on huolto-
varmuuden osalta ihan ytimessä.

Kolehmainen: Työskentelen po-
liisihallinnossa ja meidän velvolli-
suutemme panostaa yhteiskunnan 
turvallisuuteen on kirjattu poliisilain 1 
§:ään: ”Poliisin tehtävänä on oikeus- ja 
yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitäminen sekä rikosten ennalta eh-
käiseminen, selvittäminen ja syytehar-
kintaan saattaminen”.  Lainsäätäjä on 

antanut poliisille suuren vastuun huo-
lehtia sisäisestä turvallisuudesta.

Koponen: Edustan finanssitoimi-
alaa ja siinä on - jo toimialan luon-
teenkin vuoksi - turvallisuudella ja 
eri riskeihin varautumisella keskei-
nen merkitys. Jatkuvuussuunnittelulla 
pienempien ja suurempien poikkeusti-
lanteiden varalta on varsin tärkeä mer-
kitys myös päivittäisessä toiminnassa. 
Kansainvälistyminen, tietotekniikan 
kehittyminen, internet sekä uudet rahoi-
tustuotteet avaavat uusia mahdollisuuk-
sia ja myös uhkia toimintaan - nämä 
kaikki, ja monet muut asiat pyritään 
ottamaan huomioon mm. vuosisuunni-
telmissa sekä vielä konkreettisemmin 
myös tuote- ja palvelukehityksessä.

Äkräs: Edustan liiketoimintaa. 
Suomalaiset yritykset ovat olleet vah-
vasti mukana varmistamassa maamme 
huoltovarmuutta ja ovat omalla pa-
noksellaan osallistuneet julkiseen kes-
kusteluun tärkeistä yhteisistä asioista. 
Viimeaikoina olemme muun muassa 
valmistautuneet erilaisiin pandemia-
skenaarioihin kuten mahdolliseen 
maailmanlaajuiseen lintuinfluenssa- 
pandemiaan.

Kattava paketti ja 
verkostoitumista

Valtakunnallinen maanpuolustus-
kurssi takana. Mitä jäi käteen?

Koponen: Kurssi on laajuutensa 
ja historiansa ansiosta kokonaisuus, 
joka on muodostunut instituutioksi 
maassamme - eikä aiheetta. Kurssi oli 
tehokkaasti ja taitavasti rakennettu ko-
konaisuus, jonka aikana käsitykseni 
kokonaismaanpuolustuksesta ja turval-
lisuuspolitiikasta syveni merkittäväs-
ti. Opettajakunta oli erinomaista, mikä 
lisäsi kunkin aihekokonaisuuden yhte-
ydessä käytävää keskustelua ja vuoro-
vaikutusta. Toki hyödyllistä oli myös 
verkottuminen eri osa-alueilta olevi-
en kurssilaisten kesken. Voi sanoa, että 
vaikka kurssi vei runsaasti aikaa - tai 
ehkä senkin ansiosta - kokonaisuus 
oli erittäin vaikuttava kokemus. Paras 
kurssi, jonka olen koskaan käynyt. Se 
on ollut useimmin annettu palaute, kun 
kurssin suorittaneet ovat keskustelleet 
viime marraskuusta jälkikäteen.

Hyrkkö: Minä sain kattavan pake-
tin siitä, miten Suomi toimii eri tilan-
teissa. Haavoittuvuus- ja riskianalyysi 

Turvallisuuden haasteet vaihtelevat Nato-kysymyksestä 
energian ja veden turvaamiseen, totesivat neljä 

valtakunnallisen maanpuolustuskurssin käynyttä johtajaa. 
Päällimmäisenä ajatuksena on se, että turvallisuuden 
nykytilaan ei saa olla liian tyytyväinen vaan asioita on 

vietävä eteenpäin laajalla rintamalla. 

Valtakunnallisen  
maanpuolustuskurssin käyneet 
tyytyväisiä kokonaismaanpuolustukseen

Haastattelu: Jari Rantapelkonen & Mika Kalliomaa

V
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ja sitten harjoitustyön kautta hyvin käy-
tännön läheinen tuntuma siihen, miten 
kriisissä toimittaisiin. Aloin heti miettiä 
kurssille uutta nimeä, koska maanpuo-
lustus vie ajatukset liian sotilaallisil-
le linjoille, vaikka kurssin sisältö on 
nimenomaan monipuolinen arvio yh-
teiskunnan toimivuudesta erilaisten 
kriisien uhatessa.

Kolehmainen: Totta, käteen jäi 
mielenkiintoinen ja monipuoli-
nen paketti maanpuolustusasiaa. 
Kurssilla sai kuulla erinomaisia 
alustuksia eri alojen huippuasi-
antuntijajoukolta. Lisäksi sai 
solmittua hyviä kontakteja yh-
teiskuntamme vaikuttajiin. 

Äkräs :  Samaa mieltä , 
joukko uusia tuttuja ja laaja-
alainen ymmärrys yhteiskun-
tamme kriisinhallinnasta.

Viisasta 
turvallisuuspolitiikkaa

Suomen turvallisuuspoliittis-
ta linjaa on pidetty tilanteisiin 
viisaasti soveltuvana kautta it-
senäisyytemme. Miten te näette 
turvallisuuspoliittisen kehityk-
sen tähän päivään tultaessa? 
Mikä siinä on ollut keskeistä?

Kolehmainen: Turvalli-
suuspoliittinen arviointi on 
aina perustunut analyysiin 
ympäröivästä maailmasta ja toisaalta 
arvioon tulevaisuuden kehityksestä. 
Näiden pohjalta on tehty kulloinkin 
sen hetkiset turvallisuuspoliittiset rat-
kaisut. Tähän päivään tultaessa näen 
oikeastaan kaikessa muutosnopeuden 
haasteena, vaikka toisaalta joidenkin il-
miöiden osalta ei millään kyetä kaikkea 
ennakoimaan. Turvallisuuspolitiikan 
keskiössä on edelleen puolustusvoimien 
toimintakyvyn turvaaminen ja vankan 
maanpuolustushengen ylläpito. 

Koponen: Turvallisuuspoliittista 
toimintaamme on ohjannut juuri ta-
lonpoikaisjärkeen rakentuva realismi. 
Menneen aikakauden erilaiset uhkaku-
vat ovat muuttaneet muotoaan, mutta 
silti maantieteellinen sijaintimme ja po-
liittinen asemamme asettavat Suomelle 
ja sen turvallisuuspolitiikalle erityisiä 

vaatimuksia, jotka poikkeavat esim. 
Ruotsista tai monesta  Keski-Euroopan 
valtiosta. Suomen turvallisuuspolitiik-
ka on nojannut kansan voimakkaaseen 
tukeen ja puolustustahtoon. Yleinen 
asevelvollisuus on mielestäni ollut ja 
on eräs keskeinen kulmakivi koko tur-
vallisuuspoliittisessa ajattelussa.

Hyrkkö: Nyt juuri on käyty virkis-
tävä ja erilaisia asenteita ja ajatuksia 

ravisteleva keskustelu Suomen turvalli-
suudesta puolustusministeri Jyri Häkä-
miehen puheen laukaisemana. Suomen 
linja on tavannut olla maltillinen. Sel-
laista pelisilmää ja neuvottelutaitoa, 
ehkäpä myös luovimista, mitä se oli 
sotien jälkeen ja pitkälle Urho Kekko-
sen aikaan, ei ole tarvittu sitten Neu-
vostoliiton ja itäblokin murtumisen. 
Sen jälkeen Suomi on aidommin voinut 
hakea omaa paikkaansa. Jotain tämän 
haasteen vaikeudesta kertonee se, ettei 
vanhaa puolueettomuutta suurempaa 
viisautta ole vielä löytynyt. Venäjä on 
siinä aina keskeisessä asemassa. Toi-
voisin, että se voisi muuttua suoma-
laisten silmissä möröstä kumppaniksi, 
jonka todellisia ominaisuuksia tunti-

simme nykyistä paremmin, hyvässä ja 
pahassa.

Äkräs: Sanoisin tähän lyhyesti, 
että olen pitänyt sitä diplomaattisesti 
viisaana.

Taloudelliset resurssit 
ja vähempiosaiset 

huolestuttavat
Miten Suomessa panostetaan 
tänään mielestänne kokonais-
turvallisuuteen ja sen osakoko-
naisuuksiin?

Äkräs: Uskon, että Suomes-
sa sekä tahto että osaaminen ovat 
hyvällä tasolla. Mieleenpainuvaa 
oli havaita, että eri toiminnot to-
dellakin toimivat yhdessä käy-
tännössä. Tässä meitä varmasti 
auttaa maamme suhteellisen 
pieni koko verrattuna joidenkin 
maiden massiiviseen julkiseen 
hallintoon.

Koponen: Toisaalta olemme 
monelta osin Suomessa tottuneet 
ajattelemaan lintukotomallilla. 
Tietotekniikan kehittyminen, 
maailman tapahtumat ja erityi-
sesti 11.9.2001 jälkeiset tapah-
tumat ovat varmasti muuttaneet 
kansalaisten käsitystä kokonais-
turvallisuudesta ja siihen panos-
tamisesta. Arjen turvallisuus 
koskettaa kaikkia kansalaisia. 

Kokonaisturvallisuuden vaatimat talou-
delliset resurssit eivät vain valitettavas-
ti ole riittävät ja joudutaan tekemään 
valintoja tärkeiden ja vielä tärkeämpien 
kohteiden välillä. Pitkällä aikavälillä 
tämä kehitys on kyllä huolestuttava. 

Kolehmainen: Suomessa satsa-
ukset ulkoiseen ja sisäiseen turval-
lisuuteen voisivat olla suuremmat. 
Toisaalta painotukset turvallisuuden 
eri osakokonaisuuksiin on kyetty pitä-
mään kohtuullisen hyvin tasapainossa. 
Ymmärrettävää toki on, että yhteiskun-
nassa on monia tarpeita. Turvallisuus 
on kuitenkin tärkeä asia ja osa yhteis-
kunnan hyvinvointia.

Juha Äkräs
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Hyrkkö: Maanpuolustuskurssilla 
minua jäi puhuttelemaan kansliapääl-
likkö Ritva Viljasen esitys. Siinä hän 
nosti keskeiseksi turvallisuuskysy-
mykseksi sen, miten me huolehdim-
me yhteiskunnan vähäosaisista, miten 
suhtaudumme vähemmistöihin, mitä 
olemme valmiita tekemään näiden hy-
väksi. Minusta näissä turvallisuuden 
osatekijöissä on parantamisen varaa. 

Tulevaisuus nähtävä 
kokonaisvaltaisesti

Millaisena näette kokonaismaanpuo-
lustuksen kehityksen lähitulevaisuu-
dessa?

Kolehmainen: Näen kehityksen 
myönteisenä. Uskon, että viranomai-
set ovat kukin löytäneet oman roolinsa 
kokonaismaanpuolustuksessa. ”Oman 
tontin” vahtimisen sijaan nähdään 
kokonaisuus ja pystytään tekemään 
hedelmällistä yhteistyötä. Mielestäni 
esimerkiksi uudistettu laki puolus-
tusvoimista jäntevöittää ja selkeyttää 
kokonaismaanpuolustukseen liittyvää 
yhteistoimintaa. 

Hyrkkö: Puolustusvoimien re-
surssit pysyvät varmaan poliittisessa 
keskustelussa ja niin pitääkin. En näe 
kehitykselle uhkia.

Koponen: Kansalais-
ten maanpuolustustahto 
on nyt Suomessa maail-
man korkeimpia ja yleistä 
asevelvollisuutta kannate-
taan hyvin laajasti. Histo-
riamme on opettanut myös 
realismiin. Tulevaisuuden 
haasteen muodostavat kui-
tenkin taloudelliset resurs-
sit. Vaikka tahtomme olisi 
kuinka voimakas, tarvit-
semme sen tueksi riittävät 
voimavarat. Nyt tehtävät 
taloudelliset päätökset hei-
jastuvat vuosikymmenten 
päähän ja tähän toivoo 
kyllä riittävää pitkäkatsei-
suutta maamme poliittisilta 
päättäjiltä.

Äkräs: Toivoisin ke-
hityksen olevan tulevaisuudessakin 
kokonaisvaltaista. Itse kannatan yleis-
tä asevelvollisuutta jatkossakin. Sen 
hyödyt ovat laajemmat kuin maamme 
sotilaallinen maanpuolustuskyky. 
Yleinen asevelvollisuus tukee suo-
malaisten nuorten kasvuprosessia ja 
sitoutumista yhteiskuntaamme ja sen 
edustamiin arvoihin. Suuri haaste on 
varmastikin maanpuolustuksen ”teknis-
tyminen”. Maanpuolustuskyky tänään 
ja tulevaisuudessa ei pe-
rustu henkilömäärään vaan 
enemmänkin kalustoon ja 
tekniseen osaamiseen. 
Samalla täytyy todeta, 
että suomen kaltaisessa 
maan- tieteellisesti laajas-
sa maas- sa maavoimien ja 
henkilömäärän merkitys 
on suhteellisesti suurempi 
kuin muissa maissa.

Turvallisuuden 
monet 

kehittämiskohteet

Mihin Suomessa/teidän 
sektorillanne tulisi nä- 
kökulmastanne tulevai-
suudessa kokonaistur-
vallisuudessa erityisesti 
panostaa?

Äkräs: Kokonaisturvallisuuden 
kannalta sisäinen yhteiskuntarauha 
täytyy pystyä säilyttämään. Kaikkien 
pitää kyetä kokea olevansa osa yhteis-
kuntaamme, sitoutua siihen ja tuoda 
oma panoksensa. Koulutuslaitoksem-
me on tärkeä osa tätä. Itse olen huo-
lestuneena seurannut itsekeskeisyyden 
lisääntymistä. Meidän olisi hyvä löytää 
uusia keinoja yhteisen hyvän ja terveen 
yhteisöllisyyden säilyttämiseksi ja li-
säämiseksi.

Kolehmainen: Erityistä panostusta 
vaativia kohteita on varmasti monia. 
Välillä huolestuttaa, onko satsaus maan 
kokonaisturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten toimintaedellytyksiin 
riittävä. Poliisin näkökulmasta panos-
tusta tulisi kohdentaa tulevaisuudessa 
vakavan ja järjestäytyneen kansainväli-
sen rikollisuuden torjuntaan riittävästi, 
siten, että järjestäytynyt rikollisuus ei 
pääse kiinnittymään pysyvästi suoma-
laisen yhteiskunnan rakenteisiin. Myös 
viranomaisten kykyyn torjua terroris-
mia tulee panostaa.

Hyrkkö: Kyllä se ihan selkeäs-
ti on perustuotannon omavaraisuus. 
Viime vuosien kehityksen myötä on 
poistumassa ja poistuu kotimaisesta 
tuotannosta elintarvikkeita. Parasta 

Liisa Hyrkkö

Seppo Kolehmainen
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aikaa suomalainen sokerintuotanto on 
lopetusuhan alla. 

Äkräs: Huoltovarmuus on tosiaan 
alue, johon liiketoiminta osallistuu ak-
tiivisesti. Realismia on se, että olemme 
nykyään vahvasti verkottuneet ja in-
tegroituneet ei vain Eurooppaan vaan 
globaalisti. Pitempiaikainen huoltovar-
muus ei mielestäni ole riittävällä tasolla 
vaan sen eteen on varauduttava teke-
mään töitä, yhdessä muiden maiden 
kanssa. Nykyaikainen yhteiskuntamme 
on lisäksi riippuvainen sähköstä ja tie-
toliikenneyhteyksistä kaikilla yhteis-
kuntamme eri osa-alueilla.

Koponen: Todellakin tietotekniik-
ka ja internet muodostavat haasteel-
lisen alueen. Näillä alueilla olemme 
kyenneet kehittämään maatamme, 
mutta näillä alueilla kyetään myös la-
maannuttamaan elintärkeitä toimintoja 
hyvin tehokkaasti. Mikäli tämä yhteis-
kunnan ”hermosto” ei toimi, palataan 
monissa suunnitelmissa vuosikymmen-
ten päähän historiaan. 

Äkräs: Tietoliikenteen ja sähkön 
turvaaminen olisi tärkeä kyetä järjestä-
mään kaikissa olosuhteissa. Ymmärrän, 
että tästä on helpompi puhua kuin rat-
kaista kaikki ongelmat käytännössä.

Turvallisuushaasteet 
Natosta energiaan  

ja veteen

Mikä on mielestänne keskei-
sin turvallisuuspoliittinen 
kysymys lähivuosina Suo-
messa? Kuinka haasteellista 
se on ratkaista ja miksi? Mitä 
mieltä itse olette siitä? 

Äyräs: Minä jätän tämän 
kysymyksen kommentoinnin 
sitä paremmin hallitseville.

Kolehmainen: Keskei-
simpänä kysymyksenä näen 
sen, että jatkammeko perin-
teisellä liittoutumattomuu-
den tiellä ja toisaalta mikä on 
Suomen rooli osana kansain-
välistä yhteisöä. Olemmeko 
tulevaisuudessa mukana jos-

sain sotilaallisessa liittoutumassa eli 
lähinnä Natossa. Tällä on oleellinen 
merkitys turvallisuuspoliittisille pää-
töksille tulevaisuudessa ja sen vuoksi 
haasteellista ratkaista.

Koponen: Maassamme käytävä 
Nato-keskustelu on varmasti keskeisin 
lähivuosien turvallisuuspoliittinen ky-
symys. Yksin vai yhdessä on kysymys, 
johon ei varmaankaan ole yksiselitteis-
tä vastausta. Pelkkä vastaus ”kyllä tai 

Markku Koponen

ei” ei välttämättä ole riittävä, vaan olisi 
myös kyettävä analysoimaan riittäväs-
ti molempien vaihtoehtojen pitkävai-
kutteiset seuraukset. Asian ratkaisu on 
erittäin haasteellista, koska siihen tar-
vitaan kyllä myös kansalaisten selkeä 
tuki. Tätä varten tulisi kuitenkin käydä 
yhteiskunnassamme avoin ja laaja kes-
kustelu, jonka aloittamiseen eivät saisi 
vaikuttaa liikaa yksittäiset, usein tunne-
pitoiset tapahtumat. Tämän tyyppisten 
keskustelujen areenana Suomi ei ole 
valitettavasti parhaimmillaan. 

Hyrkkö: Kyllä se varmaankin on 
Suomen suhde suuriin kansainvälisiin 
konflikteihin ja niiden uhkiin. Afga-
nistan ja Irak heijastuvat tännekin ja 
Suomen korkea profiili kansainväli-
sissä operaatioissa asettaa meille odo-
tuksia. Ihan yhtä tärkeäksi nostaisin 
ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat 
isot kysymykset. Maailmanlaajuinen 
työnjako ruoan ja energiantuotannos-
sa on valinkauhassa ja siinä syntyvät 
ratkaisut heijastuvat meidänkin turval-
lisuuteemme. Ajattelen niin, että tu-
levaisuuden eturistiriidat koskettavat 
entistä enemmän vettä, ruokaa ja ener-
giaa. 

Liisa Hyrkkö jakamassa 141-leipiä Espalla.
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iksi naisten johtamisurista 
on tarpeen olla kiinnostu-
nut? Aihetta on mahdollista 

perustella eettisillä syillä, sillä tasa-
arvo ja oikeudenmukaisuus edellyttävät 
naisten ja miesten mahdollisuuksien 
yhtäläisyyttä. Suomalainen nainen on 
Euroopan koulutetuin ihminen, joten 
olisi tärkeää saada naisten tiedot ja 
taidot laajasti hyötykäyttöön, jotta 
organisaation suorituskyky muodos-
tuisi mahdollisimman hyväksi. Tämä 
tehokkuusnäkökulma korostuu eri-
tyisesti tilanteessa, jossa osaajista on 
niukkuutta, kuten väestön ikääntymisen 
myötä. Edelleen, maine- ja imagosyyt 
saattavat painaa vaakakupissa - tasa-
arvoinen työnantajamaine houkuttelee 
osaavia naisia. 

Naisjohtamisen 
tutkimusta vähän

Naisjohtajuuden tutkimuksen juuret 
löytyvät Yhdysvalloista, Harvardin yli-
opistosta. Keskeisenä virstanpylväänä 
pidetään 1970-luvun lopussa ilmesty-
nyttä Rosabeth Moss Kanterin teosta 
Men and Women of the Corporation. 
Siinä Kanter esittelee laajaa huomiota 
saaneen käsitteen ”token” - ainokai-
nen: nainen on johtamisasemassa eri-
tyistapaus ja sukupuolensa yleisempi 
edustaja. Tästä voi olla sekä hyötyä että 
haittaa. 

Kansainväliseen tutkimukseen ver-

Naiset johtamisuralla on kiehtova aihepiiri, etenkin 
miesvaltaiselle suomalaiselle upseeristolle, joka tulee 
vastaisuudessa kohtaamaan yhä korkea-arvoisempia 
naissotilaita. Professori Anna-Maija Lämsän mukaan 
naisen kenraaliksi saakka yleneminen ei ole kiinni 
pelkästään yksilön halusta ja taidoista vaan siihen 

tarvitaan myös organisaation toimenpiteitä.

Teksti: Anna-Maija Lämsä

Kersantti Karoliinasta
kenraali Karoliinaksi

M rattuna naisjohtajuustutkimus rantautui 
Suomeen arvioilta noin 10-15 vuoden 
viiveellä, ja sen määrä alkoi kasvaa 
vasta 1990-luvun lopulta lähtien.

Uralla eteneminen naisilla 
monimutkaisempaa

Uralla eteneminen on naisille usein 
monimutkaisempaa ja katkonaisempaa 
kuin miehille. Tie uralla etenemiseen 
on kuitenkin olemassa, joten puhun la-
sikaton sijaan mieluummin lasilabyrin-
tista. 

Mitä keinoja naiset käyttävät ura-
menestyksen tavoittelussa? Naisilla on 
useita vaihtoehtoja sukkuloida uralaby-
rintissa. Nainen voi valita sukupuolet-
tomuuden strategian eli pyrkiä olemaan 
mahdollisimman ”väritön” tai hän voi 
omaksua miehisen, rautarouvamaisen 
strategian. Naisjohtaja etenee usein ko-
valla työllä ja uutteruudella tai hankki-
malla korkean koulutuksen. Oveluuden 
strategia on myös mahdollinen. Nainen 
antaa miehen kuvitella tekevän pää-
tökset, vaikka onkin tosiasiassa niiden 
takana. Työn ja perheen yhteensovit-
tamisessa onnistuminen on tärkeää. 
Feminiininen strategia on mahdolli-
nen. Se korostaa huolenpitoa, palvelua 
ja johdettavien tarpeisiin vastaamista. 
Palvelua, informaatiota ja innovaatiota 
painottavissa organisaatioissa feminii-
niselle strategialle lienee tilausta. 

Pelkät johtamistaidot  
eivät riitä

Mitkä asiat ovat tärkeitä naisten joh-
tamisuralla etenemisessä? Suomalai-
set huippunaisjohtajat sanovat, että 
tärkeintä on tunnistaa oma halu olla 
johtaja ja tuoda se esille. Lisäksi las-
tenhoitojärjestelyissä onnistuminen on 
olennaista, kuten myös korkea kou-
lutus. Haasteellinen työtehtävä uran 
alkuvaiheessa antaa tarvittavaa itse-
luottamusta ja -tuntemusta. 

Naisten johtamisurien edistäminen 
ei ole kuitenkaan vain naisten oma 
asia, vaan siihen tarvitaan myös or-
ganisatorisia toimenpiteitä. Ylimmän 
johdon sitoutuminen, tarkoituksenmu-
kaiset henkilöstöjohtamisen käytännöt 
ja asenteet naisjohtajuutta, kuten ylei-
semminkin johdon ja henkilöstön mo-
nimuotoisuutta kohtaan ovat tärkeitä.  

Kirjoitus perustuu Reserviupseeri-
koulun Naiset johtajina ”Akkavaltaa 
ja äijäenergiaa”- seminaarinesitel-
mään Haminassa 1.11.2007. Kir-
joittaja Anna-Maija Lämsä toimii 
johtamisen professorina Jyväskylän 
yliopiston Taloustieteiden tiedekun-
nassa. 

Anna-Maija Lämsä
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Teksti: Markus Wartiovaara

lexander Suvorov (1730-1800) 
syntyi taistellen elämästään. 
Hän oli syntyessään niin pieni 

ja heikko, että hänen vanhempansa 
epäilivät hänen mahdollisuuksiaan sel-
vitä hengissä. Hänen heikko fyysinen 
kuntonsa oli jotakin, jota Suvorov sit-
temmin tietoisesti pyrki vahvistamaan 

läpi elämänsä.
Suvorovin perhe ei ollut rikas, 

mutta kuului vähäaateliseen sotilassu-
kuun. Suvorovin itsensä mukaan hänen 
sukunsa oli silloista ruotsalaista, ny-
kyistä suomalaista alkuperää, ennen 
Venäjälle muuttoa. Suvorovin isoisä, 
Ivan, oli sotilaskirjuri ja avustaja Pie-
tari Suurelle, josta tuli hänen poikansa 
Vassilyn kummisetä. Vassily puoles-
taan nousi aikanaan kenraalin arvoon. 
Nuori Alexander aloitti palveluksensa 
12-vuotiaana sotilaana Semenovksin 
rykmentissä ja lopetti sotilasuransa ge-
neralissimuksena 70-vuotiaana.

Ainutlaatuisen sotilasuransa aikana 
Suvorov kävi yli 60 taistelua preussi-
laisia, turkkilaisia, puolalaisia ja rans-
kalaisia vastaan ja voitti nämä kaikki. 
Suvorovin sotilasuraan mahtui seitse-
mänvuotinen sota, Puolan ensimmäi-
seen jako, Venäjän ja Turkin sodat, 
Puolan sota ja ainutlaatuinen silloisen 
liittouman sotaretki Italiaan ja Sveitsin 
alpeille Napoleonin kenraaleja vastaan. 
Paitsi taisteluistaan hän on Suomessa 
tunnettu Kaakkois-Suomen linnoitus-
ketjun rakentajana. Hän on jäänyt maa-

ilmanhistoriaan yhtenä erikoisimmista 
ja voitokkaimmista komentajista. 

Suvorovin  
voittamisen oppi

Suvorovin voittamisen oppi on ollut 
jatkuvan kiinnostuksen kohteena Ve-
näjän sotahistorioitsijoiden ja strate-
giantutkijoiden joukossa. Suvorovin 
kirjeitä, muistiinpanoja ja määräyksiä 
on säilynyt runsaasti jälkipolvien tut-
kittavaksi. Uransa alkuvaiheissa, toimi-
essaan Suzdal-rykmentin komentajana, 
Suvorov laati vuonna 1769 niin sa-
notut Suzdalin ohjesäännöt. Siihenai-

Kylkirauta on toimintaperiaatteittensa mukaisesti 
julkaissut vuosien mittaan useita sotateoreetikoihin ja 
sodanjohtajiin liittyviä kirjoituksia. Nyt on vuorossa 
1700-luvulla vaikuttanut erityisesti Venäjällä hyvin 

arvostettu ja pelkästään voitokkaita taisteluja johtanut 
gereralissimus Alexander Suvorov. Kirjoittaja, Markus 

Wartiovaara on perehtynyt hyvin syvällisesti Suvorovin 
oppeihin. Suvorov tunnetaan myös Suomessa Kaakkois-

Suomen linnoitusten rakennuttajana.

Alexander Suvorov
ja voittamisen oppi

A

Markus Wartiovaara

Alexander Suvorov
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kaisten suosittujen preussilaistyylisten 
paraatinomaisten manöövereiden sijaan 
niissä korostettiin realistista taistelu-
valmennusta. Hänen valmennusmene-
telmänsä perusteet ja poikkeuksellinen 
huoli miestensä hyvinvoinnista olivat 
näkyvillä jo tuolloin. Myöhemmin 
toisen Puolan sodan aikana Suvorov 
levitti kirjallisia versioita tekstistään, 
joka sittemmin sai nimen ”Nauka Po-
bezdat”, voittamisen oppi. 

Ensimmäinen kirja, otsikolla 
”Nauka Pobezdat”, painettiin Suvoro-
vin kuoleman jälkeen vuonna 1806. Ve-
näläistutkija Kochetkov listaa vuoden 
1951 artikkelissaan yhteensä 37 eri 
teosta nimellä ”Nauka Pobezdat” Su-
vorovin oppeihin perustuen. 

Alkuperäinen ”Nauka Pobezdat” 
on poikkeuksellinen teksti sekä sisäl-
tönsä että muotonsa vuoksi. Teksti 
koostuu kahdesta lyhyestä kappalees-
ta: (1) Keskustele sotilaittesi kanssa 
heidän omalla kielellään ja (2) Kolme 
sotataitoa. Teksti etenee kuin näytelmä 
sisältäen monia värikkäitä, muistetta-
via iskulauseita. Itse teksti oli tarkoi-
tettu sekä Suvorovin sotilaiden että 
upseereiden käyttöön, jotka harjoitteli-
vat ja harjoituttivat laajoja osia tekstistä 
ulkoa.

”Nauka Pobezdat”:in ensimmäisen 
kappaleen teema, suhde sotilaisiin, oli 
erityisen tärkeä Suvoroville. Hän viih-
tyi sotilaittensa kanssa, kertoi vuolaas-
ti tarinoita leiritulella ja teki kepposia 
heille ja heidän kanssaan. Suvorovin 
sotilaallinen visio on osaltaan usein 
yksinkertaistaen kiteytetty hänen kuu-
luisaan kolmen sotataidon oppiinsa, 
jonka perustana oli silmämäärä (”gla-
zomer”), nopeus (”bystrota”) ja hyök-
käys (”natisk”).

Suvorovin mukaan taistelukentillä 
tarjoutuva tilaisuus oli eräänlainen on-
nenkantamoinen, mutta sen hyödyntä-
minen edellytti älykkyyttä, kokemusta 
ja intuitiivista silmää, josta hän käytti 
nimitystä ”Coup d’oeil”. Tämä vastasi 
eräänlaista sotilaallisen kokemuksen 
tuomaa pelisilmää, jonka perusteella 
sotilas tai komentaja osasi lukea hänel-
le eteen tulevan tilanteen. Taisteluken-
tällä Suvorov korosti yllätyksellisyyttä 
ja nopeutta, joka perustui joukkojen 
energiseen ja oikein ajoitettuun mo-
bilisaatioon. Nopeus muodostui hä-
nelle suoranaiseksi pakkomielteeksi, 
sillä sen avulla saattoi voittaa lisäai-
kaa ja siten paremmat mahdollisuu-
det vihollisen yllättämiseen. Suvorovin 
harjoituksen kohteena olikin usein re-
aktionopeus yksilö- ja eri ryhmätasoil-
la. Suvorovin sanojen mukaan: ”Raha 
on arvokasta, ihmiselämä vielä arvok-
kaampaa; mutta aika on kaikkein ar-
vokkainta”. ”Yksi minuutti”, Suvorov 
tähdensi ”ratkaisee taistelun tuloksen, 
yksi tunti sotaretken menestyksen ja 
yksi päivä valtakuntien kohtalon…

Minun toimintani ei perustu tunteihin 
vaan minuutteihin”. Suvorovin strate-
gia tähtäsi ratkaisevan iskun kohdista-
miseen vihollisen pääjoukkoihin. Hän 
korosti lähitaistelun ratkaisevaa mer-
kitystä koko taistelun lopputuloksen 
kannalta. Suvorovin mukaan taistelu 
päättyy ennemmin tai myöhemmin lä-
hitaisteluun, jossa voittaja ratkeaa. 
Suvorovin ajatuksia kuvastaa hänen 
kuuluisia sanontansa: ”Luoti on tyh-
myri, pistin on hieno veikko!”.

Kuuluisan kolmikantaoppinsa 
ohella Suvorovin johtamistapa sisälsi 
muitakin huomionarvoisia piirteitä. 
Suvorov oli äärimmäisen uskollinen 
omille periaatteilleen. Hänen omalaa-
tuinen käytöksensä, ja suoranainen hul-
luttelevaisuus, saattoivat hänet usein 
vaikeuksiin ylempiensä kanssa. Hän ar-
vosteli avoimesti tsaarien ja sotapääl-
liköiden johtamistapaa silloin, kun hän 
näki sen tarpeelliseksi. Samanaikaisesti 
hän oli itsekurin innokas puolestapuhu-
ja. Konservatiiviset arvot ja toiminnan 
luovuus yhdistyivät hänessä ainutlaa-
tuisella tavalla. Suvorov ei juuri piitan-

Suvorovin kolmen sotataidon 
oppi. 

Markus Wartiovaara on käsitellyt Suvorovin oppia myös kirjassaan 
Winning Quatations. 
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nut maallisista nautinnoista vaan valitsi 
mieluummin sotilaan yksinkertaisen 
elämäntavan. Hovielämä ei häntä kiin-
nostanut, ja hänet muistetaankin sano-
neen: ”Minä haavoituin urallani viisi 
kertaa sodassa ja viisi kertaa hovissa, 
joista viisi viimeistä olivat kuoletta-
via.”

Suvorov uskoi erityisen vahvasti 
valmennuksen merkitykseen. Hänen 
mukaansa miesten taidot ja henkinen 
asenne, ei ensisijaisesti lukumäärä, 
olivat keskeisimmässä osassa taiste-
lun lopputuloksen kannalta. Ankaran 
fyysisen koulutuksen sekä mielen että 
hengen harjoitusten ansiosta hän saat-
toi moninkertaistaa joukkojensa vah-
vuuden. 

Kerran Suvorovia kritisoitiin anka-
rista harjoituksistaan, mihin hän vasta-
si: ”Minulla voi kuolla neljä, viisi tai 
kymmenen miestä harjoituksissa, mutta 
harjoitukseni tulevat opettamaan neljä, 
viisi tai kymmenen tuhatta miestä”. Su-
vorov hyväksyi mahdollisuuden, että 
hänen miehiänsä saattoi haavoittua ja 
jopa kuolla harjoituksissa, mikäli tämä 
säästäisi hänen miehiään itse taistelus-
sa. Vielä tänään, yli kaksisataa vuotta 
myöhemmin Suvorovin sanat ”Harjoit-
tele kovaa - taistele helposti!” tunne-
taan kaikkialla Venäjällä.

Suvorovin elävä perintö

Ensimmäinen Suvorovin museo avat-
tiin vuonna 1900 Pietariin tsaari Niko-
lai II:n ja aateliston aloitteesta. Museo 
toimii edelleen tänä päivänä aktiivises-
ti tutkijoiden ja vierailijoiden kohtee-
na. Suvorovista on lisäksi pystytetty eri 
puolille toistakymmentä monumenttia 
hänen taistelujensa muistoksi. 

Suvorovin kunniamerkki perus-
tettiin toisen maailmansodan aikana 
vuonna 1942. Gregori Zhukov sai en-
simmäisenä henkilönä ensimmäisen 
luokan Suvorov- kunniamerkin. Su-
vorovin kunniamerkkejä perustettiin 
kolmea luokkaa ja nämä ovat Neuvos-
toliiton päättymisen jälkeen edelleen 
Venäjällä voimassa. Tänä päivänä Ve-
näjällä toimii Suvorov Utchiliche kou-
luja Venäjän kahdeksassa suurimmassa 
kaupungissa. Koulut toimivat sisäop-
pilaitoksina, joissa nuoria 14-17-vuo-
tiaita poikia kasvatetaan kurinalaisten 
sotilaskouluperiaatteiden mukaisesti.

Anekdootteja Suvorovista

Suvorovin värikkäästä persoonasta ja hullutteluista kerrotaan 
Venäjällä useita anekdootteja. Seuraavassa muutama:

Nuorena ryhmänjohtajana Suvorovin kerrotaan joukkoineen 
lähestyneen Landsbergin kaupunkia ilmoittaen: ”Kaupunki on 
meidän. Hurrah!” Johon muuan kasakka huomautti, että kau-
pungissa väijyy preussilaisia husaareja. Suvorov vastaa: ”Hyvä 
jumalani, kuinka upeata! Meidän täytyy etsiä heidät käsiimme.” 
Kun häneltä kysyttiin, eikö pitäisi ensin tiedustella kuinka iso 
lukumäärä on vastassa, Suvorov toteaa: ”Miksi? Tulimme tänne 
lyödäksemme heidät, emme laskeaksemme heitä!”  

Eräänä kertana Suvorovin harjoitusten aikana joukot saapui-
vat keskellä yötä lähelle paikallista munkkiluostaria. Odottamatta 
Suvorov antaa joukoilleen käskyn vallata luostari. Välittömän 
hämmästyksen jälkeen sotilaat tottelevat ja kiipeävät yli luostarin 
muurien, avaavat portit ja herättävät munkkiluostarin johtajan. 
Suvorov kertoo hänelle, että luostari on valloitettu, ja että 
munkit voivat jatkaa nukkumistaan ”valloittajien” poistuessa 
luostarista.

Kerran Puolan sotaretken aikana Suvorov kertoi miehilleen, 
että hyökkäykseen lähdetään seuraavana aamuna kukonlaulun 
aikaan. Suvorov herää keskellä yötä ja harmittelee,kun kukko ei 
vielä kieku. Suvorov päättää itse ruveta kiekumaan kuin kukko. 
Suvorovin kiekunta herättää koko leirin. Joukot ryhmittäyty-
vät ja etenevät taisteluun, joka sittemmin voitetaan. Suvorovin 
tempauksesta hän saa liikanimen ”kukko” Pietarin hovissa.

Suvorovin tempauksien takia häntä alettiin pitää omituise-
na, eriskummallisena ihmisenä ns. ”tsudak”:ina, hulluttelijana. 
Suvorov antoikin maineelleen läpi elämänsä ilmeisen tietoises-
ti ja tahallisesti perusteita omalaatuisin tempauksin, erikoisin 
elämän tavoin ja usein varsin kriittisin arvosteluin. Hänen han-
kala maineensa ei suinkaan helpottanut hänen edistymistään 
sotilasurallaan ja johti hänet useisiin konflikteihin esimiestensä 
ja hallitsijoidensa kanssa.

Suvorovin opit elävät edelleen vah-
vana kansanperinteen muodossa. Su-
vorovista kerrotaan yli toistasataa eri 
anekdoottia ja sitaattia. Lisäksi tavan 
takaa häneen viitataan Venäjällä edel-
leen mitä erilaisimmissa yhteyksissä, 
paitsi sotilaallisissa mutta myös sivii-
lielämän piirissä.

Markus Wartiovaara toimii väitös-
kirjatutkijana Hankenilla aihe-aluei-
naan strategia ja johtaminen. Hänen 
erityishankkeina on ollut Suvorovin 
1700-luvun alkuperäistekstien kään-
nöstyö ja sotastrategian klassikoiden 
vertailu.  
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htä otollista tilannetta rakentaa 
uutta doktriinia kuin nyt ei ole 
ollut viiteenkymmeneen vuo-

teen, jolloin alueellinen puolustusjärjes-
telmä ajateltiin kokoon. Tuolloin sodan 
kuva oli selvä ja vihollinen meitä val-
tavasti mahtavampi. Nyt vihollinen on 
epäselvä, moniulotteinen, harmaa tai 
sirpaloitunut missioihin ympäri maail-
maa. Venäjäkin on muuttunut, ainakin 
arvaamattomammaksi. 

Sodankäynnin 
vallankumoukseen 

osallistuttava

Sodankäynnin vallankumouksen aiheutti 
1930-luvulla panssarivaunu, 1950-luvun 
vallankumouksen ydinase. Edellisen tor-
juimme metsissämme, jälkimmäisen 
kielsimme uhkana, kumpaankaan emme 
menneet oikeasti mukaan. 2000-luvun 
alun vallankumousta on aiheuttamassa 
tietokone. Tilanne poikkeaa edellisistä 
siinä, että tietokone on enemmänkin suo-
rituskykykerroin kuin kyky itse. Ja siinä, 
että tietotekniikassa me olemme hyviä, 
niin tekijöinä kuin käyttäjinä. Tähän val-

lankumoukseen meillä on varaa osallis-
tua. Tai oikeastaan meillä ei ole varaa olla 
osallistumatta.

Sotiminen on ammattilaji, jota ohjaa-
vat ohjesääntöihin kirjatut parhaat käy-
tännöt. Kun edellisestä sodasta on paljon 
aikaa - kuten nyt - pohjataan perintee-
seen, muiden kokemuksiin ja päättelyyn. 
Terveessä sotavoimassa on yhtä aikaa 
taantumuksellista perinnettä, jolla vii-
meksi voitettiin, ja kapinaa. Paradoksaa-
lista on, että häviämällä edellinen sota 
yleensä oppii eniten seuraavaa varten, 
ja että alivoimainen yleensä yrittää ko-
vemmin. Vielä paradoksaalisempaa on, 
että nykyinen perinne on aikanaan ollut 
kapinaa. Guderian tuskin tänään puolus-
taisi tankkeja.

Suuria muutoksia

Kun aloitin sotilasurani kaksikymmentä 
vuotta sitten, puolustusvoimien vahvuus 
oli puolisen miljoonaa miestä. Prikaatien 
lukumäärän luin Ruotuväestä, kun ne oli 
pakko kertoa. Siihen saakka luulin sitä 
puolustusvoimien suurimmaksi salaisuu-
deksi. Mutta suurin salaisuus olikin, että 

niin moni joukko oli paperitiikeri, va-
jaasti harjoitettu ja varustettu. Tahto ja 
miesmäärä olivat pelotteemme kylmässä 
sodassa.

Saksan yhdistyminen antoi mahdol-
lisuuden ostaa keski-ikäistä materiaalia 
massana täydentämään isoimmat puut-
teet, viemään meidät 2010-luvulle tur-
vassa. Vastaavaa alennusmyyntiä ei enää 
tule, mutta 350 000:lle on nyt perusta 
olemassa. Seuraava porras on 250 000, 
alle puolet kylmän sodan joukosta, ja 
sillekin on varaa 2010-luvulla hankkia 
ajanmukaisia varusteita vain osalle. Me-
rivoimien päätehtävä on varmistaa yhte-
ydet, ilmavoimien torjua ilmassa mutta 
tukea myös maassa ja maavoimien, 
mikä? Ennen prikaateja oli vierekkäin 
ja osin peräkkäin, pian on pataljoonia 
nauhassa isoilla väleillä ja pieni kärki 
iskemässä kiinni hyökkääjän. 

Teksti: Mika Hyytiäinen

Puolustusvoimilla on Suomen täyttäessä nyt 90 vuotta 
historiallinen mahdollisuus muuttaa 

puolustusjärjestelmää, kirjoittaa 
insinöörieverstiluutnantti Mika Hyytiäinen. Kriittisen 

perustellusti kirjoittava Hyytiäinen on tehnyt 
tulevaisuutta lähes koko sotilasuransa. Hän lähtee 

liikkeelle herättävistä ajatuksista ”yrityksen ei ole pakko 
muuttua, se voi myös kuolla” ja ”sodassa doping ei ole 

sallittua, se on pakollista”.

Y
Mika Hyytiäinen

Hyppy

tulevaisuuteen
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Tähän saakka ulkomailla on tarvittu 
rauhan turvaamisen varusteita, jotka on 
ostettu usein erikseen. Muita viranomai-
sia on tuettu sillä, mitä on, pääosin lainaa-
malla välineitä. Nyt varsinkin varusteet 
pitää miettiä siten, että ne käyvät näihin 
kaikkiin. 

Naapureistamme jokainen on muut-
tunut valtavasti. Ruotsi suuntautuu kan-
sainvälisiin tehtäviin, sille kriisit ovat 
kaukana ja kyvyt suunnitellaan niitä 
varten. Viro panostaa lähes kaiken ulos, 
ostaa sillä suojaa kotimaahan. Venäjä 
ammattilaistuu, sillä on kriisejä, muttei 
oikeita sotia lähialueillaan. Naton uskot-
tavuus mitataankin nyt Afganistanissa, 
ei Reinillä.

Meillä on edessä mielenkiintoinen 
haaste: miten supistaa joukkoja reaalisesti 
supistuvalla budjetilla samalla muoka-
ten voimaa tehokkaammaksi vastaamaan 
monipuolisempaan uhkakuvaan. Mitä 
pitää, mitä hankkia, mistä luopua koko-
naan. Jos me luovumme liian nopeasti ja 
harkitsematta, menetämme arvokasta ja 
joudumme rakentamaan sen uudelleen, 
kalliimmin. Jos taas luovumme liian hi-
taasti, tilaa kehittää ei synny ja loppukin 
lahoaa samalla.

Verkostopuolustuksen 
ensimmäinen kuilu

Verkostopuolustus kehittää alueellista 
puolustusta käyttäen apuna tietoverkkoja 
ja tietojärjestelmiä. Käsite aukeaa eng-
lannista Network Enabled Defence mää-
rittäen verkon tukijaksi. Kun käänsimme 
termin suomeksi, laajensimme sen lä-
hemmäs toimintaa, verkoistoitumista. 
Verkostoitunut puolustus olisi ollut pa-
rempi termi, koska sitä ei sekoitettaisi 
tekniikkaan. No, kyse on virallisenkin 
määritelmän mukaisesti työnimestä, joka 
antaa jokaiselle mahdollisuuden yrittää 
parempia määrittelyjä.

Toteutusstrategia on selvillä johtami-
sen osalta. Se on esitetty yllä olevassa 
kuvassa. Koska tämä kirjoitus käsitte-
lee muutosta ja sen edellyttämää oppi-
vaa uskallusta, keskitän huomiosi kuvan 
kahteen kynnykseen, jotka englanninkie-
lisessä referenssissä kuvattiin kuiluina. 
Pidän itse tästä käsitteestä, koska kuilun 
ylitys edellyttää hyppyä.

Ensimmäinen kuilu on tekniikan 
muokkaamisen - integroinnin, rationa-
lisoinnin, välineen tehostamisen, hajau-
tuneen osaoptimoinnin - ja toiminnan 
yhtenäistämisen välinen kuilu. Sen ylit-
täminen on nyt käynnissä FINGOP ra-
kenteen, puolustushaarat ja toimialat 
yhtenäistävän porttaalin sekä ryhmätyö-

tekniikoiden avulla. Suurin toive ase-
tetaan yhteiselle tilanneymmärrykselle, 
jossa riittää vielä pitkään iteroimista 
kunhan tiedot on ensin saatu siinä määrin 
kokoon ja yhdenmukaisiksi, että eri vaih-
toehtoja pääsee kokeilemaan. Samalla to-
teutetaan kansainvälinen yhteensopivuus 
ja määritellään viranomaisyhteistyöra-
kenteita, kun jo merellisissä toiminnoissa 
ja rajanylityspaikoissa koeteltu yhteistoi-
minta saadaan laajennettua muuallekin 
viranomaisyhteistyöhön.

Kuilu ylitetään ITVJ-kokonaisuu-
dessa esimerkkien rohkaisemana ja jo 
olemassa olevan tekniikan tukemana. 
Vastaavalla tavalla resurssien rakentami-
sen puolella TOIMO:ssa malli otetaan 
muuallakin käytettävistä toiminnanoh-
jausjärjestelmistä ja tukena käytetään 
meillä jo olevaa tekniikkaa. Näistä huo-
limatta hyppyihin tarvitaan koko organi-
saation voimavarat, eikä kukaan pysty 
ylhäältä käsin suunnittelemaan jokaista 
yksityiskohtaa tai määrittelemään tarkas-
ti asentoa, johon on päädyttävä. Lisäksi 
hypyt on tehtävä lähes yhtä aikaa, koska 
ne riippuvat vahvasti toisistaan.

Jos ja kun olemme päässeet kuilun 
yli, on mahdollista tehostaa nykyistä 
toimintamallia uusilla tavoilla. Ja jos 
olemme samalla onnistuneet rationalisoi-
maan tulosohjauksen myötä hajautuneen 
ja osaoptimoituneen tietovälineraken-
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teemme, pystymme rakentamaan vielä 
jotakin uuttakin.

Verkostopuolustuksen 
toinen kuilu

Toinen kuilu onkin sitten paljon haasta-
vampi. Sen alapuolelle on kuvattu vaihe 
prosessi-innovaatio. Teknisesti palvelu-
arkkitehtuurista saarnaavat uskovat jo tie-
tävänsä, mitä tähän pääseminen vaatii: 
kykyä orkesteroida eli siis järjestellä tie-
topalveluita joustavasti kunkin tilanteen 
tarpeen mukaan, jopa kesken toimin-
nan. Ruotsi yrittää hypätä osin tänne 
saakka: se on muokannut aselaveteis-
taan ja tutkistaan palveluja ja rakenta-
nut proton ”pikajärjestelijästä”. Ruotsi 
on myös panostanut paljon toimijoiden 
oppimiseen.

Meillä yhteinen tulenkäyttö on jo 
aloitettu uuden ismin mukaisesti proses-
simallinnuksella, jolla uusi toimintamalli 
kuvataan ja simuloidaan ennen tietotek-
niikan rakentamista. Seuraavan yhteisen 
johtamisprosessin, vaikutusperusteisen 

operaationmallin eli EBAOn tutkiminen 
on aloitettu MNE4 ja MNE5 kokeilusar-
jassa yhdessä muiden maiden ja muiden 
viranomaisten kanssa. Tekninen visio on 
tukea näitä mahdollisimman nopeasti sen 
jälkeen, kun päätökset on tehty, koska 
näistä kumpaakaan ei pysty enää teke-
mään manuaalisesti ilman tietoverkkojen 
tukea.

Kun innovointi joskus osataan, on 
aika yrittää seuraavaa hyppyä kohti ko-
konaan uusia kykyjä. Mitä nämä ovat, en 
tiedä, mutta voin yrittää osaltani arvata. 
Miten olisi, jos ottaisimme osan vanhaa 
- Titon Jugoslaviasta mukautetun sis-
sidoktriinimme - ja terästäisimme sen 
tietoyhteiskunnan johtamiskyvyllä. Lop-
putuloksena olisi räjähtävä tyhjyys, joka 
räjähtää joko ylhäältä käskien tai alhaalla 
ymmärtäen, itsesynkronoidusti?

Mitä muutos vaatii 
muuttajalta?

Minä koen olleeni urani alusta saakka 
kapinallinen, rakentavasti kapinallinen.

Ollakseen rakentavasti kapinallinen 
pitää ensin osata mitä opetetaan, koska 
siinä tiivistyy siihen saakka opittu. Op-
pimiseen liittyy ainakin kahdenlaista oi-
vallusta, sitä mikä jo tiedettiin mutta mitä 
ei itse ymmärtänyt ja sitä, mikä on uutta. 
Jälkimmäinenkin on yleensä keksitty jo 
aiemmin, mutta se ei ole osoittautunut 
kestäväksi ja siksi sitä ei opeteta, tai sitten 
aika vain ei ole ollut oikea. Kun löytää 
opetetusta kestämätöntä, se pitää uskaltaa 
nostaa esiin. Jos organisaatio on terve, se 
ruokkii tätä.

Olen ollut jotakuinkin koko urani 
muuttamassa asioita.

Koen saaneeni muuttamiseen luvan, 
koska arvostelun lisäksi olen yrittänyt 
aina esittää ratkaisuja. Monta kertaa olen 
jälkikäteen huomannut arvostelleeni asi-
oita, jotka esimieheni ovat jo tienneet. He 
ovat antaneet minulle mahdollisuuden 
yrittää uutta. Arvostelu ilman ratkaisu-
esitystä ei rakenna, eikä sen esittäjälle 
kannata antaa tunnustusta, vaikka hän 
olisikin oikeassa: hän ei ole menossa mi-
hinkään.

2000-luvun alun vallankumousta on aiheuttamassa tietokone.
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Englanti ja Ranska käyttivät runsaasti panssarivaunuja jo ensimmäisen maailmansodan lopulla, mutta 
vasta Saksan 1930-luvun lopulla kehittämä ”salamasota” aiheutti sodankäynnin vallankumouksen.

Olen ammatillisesti suuntautunut. 
Haluan voittaa seuraavan sodan.

Seuraava sota voitetaan tulevaisuu-
den ihmisillä, arvoilla ja mekanismeilla. 
Siksi sodankäynnin pitää aina muuttua. 
Sota voitetaan tunnustamalla muutos, 
hakemalla siitä vahvuudet ja oppimalla 
käyttämään niitä. Muutos on yhtä aikaa 
arvojen, ajattelun, tietojen ja toiminnan 
tasolla. Jokaisen ei pidä olla standardi-
sotilas, toteuttaja. On opittava olemaan 
heittämättä erilaisia mereen.

Kun organisaatio mataloituu ja ver-
kottuu, se monimutkaistuu.

Linjaorganisaatiossa johtajuus on 
pysyvä asema. Verkossa vahva solmu 
johtaa, ja solmun vahvuus vaihtelee ajan 
ja asian mukaan. Johtajuus verkossa on 
raadollisempaa, epävakaampaa ja aina 
uhattuna, tilapäistä. Virkaikä ei tee johta-
jaa. Tiedon jakaminen on vallan kannalta 
tärkeämpää kuin tiedon panttaaminen. 
Johtajuus on verkostossakin vallan käyt-
töä, vastuu tarkoittaa solmun kuihtumis-
ta.

Minä väitän, että monta pientä muu-
tosta samaan aikaan ja samaan suun-
taan voi luoda tilanteen, jossa lopputulos 
on enemmän kuin kukaan osasi odottaa. 
Minä uskon sodankäynnin vallankumo-
uksen mahdollisuuteen. Niin muuten us-
kovat Israelissakin monet. Tämä muutos 
on valtava mahdollisuus ja on hienoa 
olla mukana: vielä hetki sitten tähän ei 

olisi ollut mahdollisuutta ja epäilen, että 
pian ovi sulkeutuu ja joku ismi juliste-
taan voittajaksi, kuten kylmässä sodassa 
tapahtui.

Mikä estää uskaltamasta?

En sano meitä, koska minulle uusi on 
ollut aina kiehtovaa. Esimieheni ovat 
sen aina sallineet, rohkaisseet ja työntä-
neet eteenpäin. Olen tehnyt koko joukon 
virheitä, tunnustanutkin osan ja saanut 
anteeksi. Maailman parhaaksi liikejoh-
tajaksi valitulta kysyttiin, keitä hän palk-
kaa: ” niitä, jotka ovat epäonnistuneet ja 
oppineet siitä.”

Miksi niin usea kuitenkin näkee muu-
toksen uhkana?

Muutos vaatii kovaa työtä ja pitkiä 
päiviä, yleensä meillä sitä tehdään arki-
työn rinnalla. Niin on käynyt järjestään 
minunkin kohdallani, arkityö ja perhe 
ovat kärsineet.

Muutos uhkaa kanssaihmisten elämi-
sen järjestelyitä. Yrityksessä voi tämän 
perustella sillä, että pian kenelläkään ei 
ole töitä, ellei muuteta. Julkishallinnossa 
tämä on vaikeampaa, ja palkkio muutok-
sesta on laiha. Onneksi sota on kilpai-
lua.

Muutos kertoo, että on ollut väärässä, 
mitätöi jo opittua ja pakottaa oppimaan 
lisää. Kaikki uusi aiheuttaa tuskaa tässä 
mielessä. Kylkiraudassakin on kysytty, 

onko elinikäinen oppiminen todella ha-
luttu tila, vai pakon sanelema? Oppimis-
väsymys. 

Muutos repii organisaatiota. Jonkun 
on jäätävä tekemään vanha, henkisesti 
jo luovuttu, loppuun. Joku saa tehdä tu-
levaa. Vain uudella on arvoa nykymaa-
ilmassa. Tietokone aivojen jatkeena on 
varmasti raaempi erottelija kuin vaikkapa 
tankki.

Muutos vaatii epävarmuuden sieto-
kykyä. Tehosuorittaja ei tiedäkään. mitä 
suorittaa. Kirjan osaaja ei löydäkään oh-
jeita. Hallinnoija tuskastuu muutoksiin ja 
hapuiluun. Ja jokainen näistä rooleista on 
terveelle organisaatiolle tarpeellinen.

Väitetään, ettei puolustusvoimien 
perinne hyväksy arvostelua keskittyen 
pikemminkin arvostelijoiden kuin arvos-
telun ruotimiseen. Kylmä sota varmasti 
vaatikin tätä, venettä ei saanut keikuttaa. 
Nyt on kuitenkin toisin, väitän niin.

Muutos on aina mahdollisuus, supis-
tettaessakin. Liike luo aina uutta, meistä 
on kiinni se onko uusi parempaa vai 
huonompaa kuin nykyinen. Tyhmintä on 
tuhlata oma energiansa jo päätetyn tai sel-
laisen ulkoa annetun arvosteluun, jota ei 
voi enää muuttaa: raha ei lisäänny, tavara 
kallistuu, nuorison coopertulos laskee ja 
halkoja osaa hakata yhä harvempi, se ei 
surkuttelemalla parane. 
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ylkiraudan 3/2007 pääkirjoi-
tuksessa päätoimittaja Jari 
Rantapelkonen kirjoittaa ver-

kostokomentajuudesta, sen haasteista ja 
mahdollisuuksista käydä voittoisaa infor-
maatiosotaa postmodernissa ympäristös-
sä.

Rantapelkonen näkee verkostoajatte-
lussa mahdollisuuksia megaluokan muu-
tokseen sodankäynnissä.  Yhdyn hänen 
ajatukseensa täysin rinnoin, mutta yh-
dessä asiassa olen eri mieltä. Nimittäin 
siinä, että kyseinen verkostoajattelu on 
ollut meillä jo käytössä reilut kolmekym-
mentä vuotta, joten megaluokan muutos 
tehtiin jo 1970-luvulla ja sillä oli vaiku-
tusta: maamme on yksi kylmän sodan 
voittajavaltioista. 

Siitä tosin on käytetty ja käytetään 
edelleenkin nimeä alueellinen puolustus-
järjestelmä. Jostakin käsittämättömästä 
syystä päätoimittajalla on tämä yhteys 
alpua sisäistettäessä jäänyt havaitsematta 
tai enää puolustusoppiamme ei opeteta 
oikein ye-kurssilla, jolloin on mielestäni 
tapahtunut suuri virhe. Ja suuri virhe 
tehdään, mikäli maailmalta lainatulla 
”tähtien sota-ajatuksella”, sen sotamateri-
aalilla ja tekniikalla korvataan alueellisen 
taistelun oppimme, sen taktiikka ja ope-
raatiotaito, strategiasta puhumattakaan. 

En tyrmää uusia ajatuksia, päinvas-
toin, mutta ensin on uudesta asiasta 
käytävä perusteellinen keskustelu, jonka 
jälkeen sitä on tutkittava monelta kantil-
ta seurannaisvaikutuksineen ennen kuin 
voidaan tehdä päätös sen käyttöönotosta. 
Käyttöönottoa edeltää luonnollisesti kan-
tahenkilökunnan, varusmiesten ja reser-
viläisten koulutus. Vaihe kestänee ainakin 
10 vuotta, jopa enemmän asian laajuu-
desta riippuen. Tämä tulee myös ”täh-
tien sodan sumentamien” ottaa huomioon 
”heitellessään” heidän maailmalla näke-
miään ja kokemiaan vaikutuksen tehnei-
tä uusia asioita tai huonosti käännettyjä 
termejä meille vieraasta kielestä, ympä-
ristöstä ja kulttuurista.

Päätoimittaja toteaa, ettei kylmän 
sodan taisteluissa tarvittavilla taidoilla 
enää informaatioaikana pärjää, sillä yk-
sinkertaisen suoran toiminnan sijaan tar-
vitaan kykyä monisäikeiseen ajatteluun. 
En ymmärrä kirjoittajan ajatusta ja sitä, 
mitä hän tällä tarkoittaa. Kyllä joukkue-, 
komppania- ja vielä pataljoonatasollakin 
tarvitaan edelleen suoraa toimintaa.  Jotta 
johtaja kykenee suoraan toimintaan, on 
sitä edeltänyt monimuotoinen ajattelu. 
Vielä prikaatissakin tarvitaan kykenevien 
aselajipäälliköiden avustaman komenta-
jan nopeata, yksiselitteistä ja toteuttamis-
kelpoista päätöstä, joka toimeenpannaan 
komentajakeskeisellä johtamisella. Tässä 
työssä sekä komentajan että jokaisen 
alijohtajan vastuu on jakamaton. Vasta 
yhtymätason joint-esikunnissa voidaan 
soveltaa kirjoittajan esittämää verkosto-
keskeistä johtamistapaa, erityisesti sota-
toimien suunnitteluprosessissa.

Yli kolmenkymmenen vuoden koke-
muksella ja ”kylmän sodan veteraanina” 
voin hyvällä omallatunnolla sanoa, että 

meidän johtajamme reservin alikersan-
tista amiraaliin on koulutettu varmasti 
monisäikeiseen ajatteluun lasten päiväko-
dista alkaen, toisin kuten Rantapelkosen 
ihaileman amerikkalaisen kenraalin alai-
set. ” Kylmänsodankomentajuus”, jonka 
tavoitteena on monisäikeisen ajattelupro-
sessin seurauksena synnyttää yksinker-
tainen ja toteuttamiskelpoinen päätös, on 
edelleen tavoiteltava arvo postmodernis-
sa ympäristössämme ja tulevassa ”su- 
mealoogisessa tietoyhteiskunnassamme-
kin”. 

Luulen, että nykyisessä ajassa kehit-
tyneimmät sotilasorganisaatiot ovat suh-
teellisesti tasavertaisia niin varustuksen 
kuin koulutuksenkin suhteen. Se osapuoli, 
joka osaa suhteellisesti jonkun asian pa-
remmin, vaikkapa hiihtämisen, ja hallitsee 
erityisesti aikaa sekä taistelutilaa, voit-
taa taistelun. Ajanhallintaan toki liittyy 
informaatioverkon hyväksikäyttö, joka 
mahdollistaa tarkemman ja ajallisesti rea-
listisemman tilannekuvan muodostami-
sen, mikäli verkkojärjestelmä toimii. 
Mutta se ei mielestäni luo uutta ja tar-
peetonta ”verkostokomentajatyyppiä”. 
Meillä on kaikissa tilanteissa yksi suhteel-
lisesti parempi kyky, kuin tänne mahdol-
lisesti hyökkäävällä, nimittäin Euroopan 
vahvin maanpuolustustahto. Sen synnyt-
tää ja sitä ylläpitää yleinen asevelvollisuus 
sekä alueellisen taistelun oppi, jolla on 
koko kansan tuki. Näitä vakiintuneita ter-
mejä on mielestäni tarpeetonta korvata sa-
nalla ”verkostopuolustus.” Asia voidaan 
yksinkertaistaa kolmeen sanaan: hengen 
voitto aineesta.

Rantapelkonen toteaa aivan oikein, 
että: ” Verkostomainen johtajuus tukee 
ajatusta erilaisten ihmisten, intressiryh-
mien, organisaatioiden, tietojen ja suo-
rituskykyjen verkostoimisesta” ja että 
verkostokomentajan toive on, että edellä 
mainittuja ryhmiä yhdistäisi ajatus yhtei-
sestä päämäärästä. 

Verkostoitumista edistävää maan-
puolustustyötä tukee alueelliseen puo-

Kylmän sodan veteraaniverkosto- 
komentaja vastaa muuhunkin  

kuin puhelimeen
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lustusjärjestelmään kuuluvien maan- 
puolustuskurssien järjestäminen maakun-
nissa. Niiden tavoitteena on yhdistää 
ajattelu samansuuntaiseksi kokonais-
maanpuolustukseen osallistuvien toimi-
joiden keskuudessa. Tätä työtä on tehty 
yli kolmekymmentä vuotta ja tullaan te-
kemään kaikissa maakunnissamme myös 
JOHA-08 kokoonpanossa. Verkostoitu-
mista edistäviä maanpuolustuskursseja 
pidetään siis muuallakin kuin vain Kruu-
nunhaan Maneesissa. Lisäksi valtakun-
nassamme vuoden 2003 lopussa käyttöön 
otettu Yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamisstrategia edesauttaa ja 
jäntevöittää edellä mainittua toimintaa. 
Strategian koordinointivastuu on puolus-
tusministeriöllä ja sen jalkauttamisvastuu 
kentälle on kaikilla ministeriöillä omilla 
vastuualueillaan. Strategia on mitä par-
hain verkostoitumista ohjaava asiakirja 
ja suunnitelma. Näin ollen kehotankin 
Rantapelkosta tutustumaan maanpuolus-
tuskurssijärjestelmään ja YETT- strategi-
aan.

Mielestäni nykyisessä turvallisuuspo-
liittisessa tilanteessa ei ole tarvetta häm-
mentää kenttää, jolla tarkoitan yleiseen 
asevelvollisuuteen perustuvaa reserviäm-
me ja sen kouluttajia, uusilla sivistyneil-
tä ja tehokkailta kuulostavilla termeillä, 
joille on jo vastineensa ja toimintatapa-
mallinsa vakiintuneessa sotilaskielessäm-
me. Nimittäin pian me ammattisotilaatkin 
puhumme toisillemme kieltä, jota emme 
ymmärrä tai ymmärrämme väärin. On 
edelleen hyvä käyttää kylmän sodan ve-
teraanien tarkasti harkitsemia ja käyttöön 
ottamia termejä. Silloin on se vaara, että 
puolustustaistelumme tarvittaessa onnis-

tuu.
Esimerkkinä toimintaamme näen-

näisesti kehittäneestä matkimisesta otan 
kymmenkunta vuotta sitten aloitetun tak-
tisten merkkien ja lyhenteiden uudista-
mistyön. Työlle nähtiin olevan tarvetta 
lisääntyvän kansainvälisen toiminnan joh-
dosta. Unohdettiin kuitenkin käytössä ole-
vien merkkien tarkoitus. Nehän uusittiin 
sotien jälkeen, koska sotakokemuksien 
mukaan silloin käytössä olleet merkit 
olivat liian monimutkaisia ja peittivät 
alleen tärkeätä kartta-informaatioita. Näin 
ollen luotiin yksinkertaiset uudet kuviot, 
joilla oli myös salaamismerkitys, koska 
ne tarkoituksellisesti tehtiin hieman toi-
senlaiseksi kuin naapurimaissa. Kuinka 
ollakaan, niin  PfP-huumassa merkit uu-
sittiin. Kun vertaa 1930-40- luvuilla käy-
tössä olleita merkkejä ja nykyisiä, voi 
todeta, että NATO-pohjaiset kuviot 
ovatkin niiden kaltaisia, joista me 
pyrimme eroon sotakokemuksien pe-
rusteella.  Olisiko ollut parempi, että 
olisimme kaupanneet PfP-kumppaneille 
omia merkkejämme, jolloin ”verkosto-
puolustuksemme” tietojärjestelmien tilan-
nekarttakuvat olisivat tänään paremmin 
luettavia. Muitakin samankaltaisia NA-
TO-yhteensopivia huononnuksia näyte-
tään tekevän ja otettavan käyttöön. 

Mielestäni tässä vaiheessa ”verkos-
tosodankäynnin” saralla tulisi keskittyä 
valtionhallinnon yhteisen tilannekuvajär-
jestelmän käyttöönottoon ja sen koulut-
tamiseen. Kyseinen tekniikkahan kuuluu 
olevan valmis, mutta jostakin syystä sen 
jalkauttaminen kangertelee. Olisi myös 
yhteiseksi hyväksi, että ”verkostosodan-
käynnin” asiantuntijat kävisivät harjoit-

telemassa ”verkostopuolustusta” jossakin 
sotilasläänin esikunnassa tai vaikkapa 
vain tulevissa aluetoimistoissa muuta-
man vuoden ajan ennen opettajiksi ryh-
tymistään.  Viikon mittainen tutustuminen 
esiupseerikurssilla alueelliseen puolus-
tusjärjestelmään alueellisissa esikunnissa 
ei näytä riittävän.

Pääkirjoittaja nivoo ajatuksensa 
yhteen kirjoituksen lopussa: ”…verkos-
tokomentajuudelle asetettava keskeinen 
vaatimus on informaatiosotia postmo-
dernissa ympäristössä…kykyä viestiä 
ja taivutella…..Käskyvallasta on näin 
tullut viestintävaltaa…….”. Mielestäni 
kirjoittaja on tässäkin asiassa sotkeutu-
massa verkkoonsa, sillä viestintä on kak-
sisuuntaista, joka toki on enemmän kuin 
suotavaa ennen käskyä ja joka kuuluu 
olennaisena osana ”kylmänsodankomen-
tajuuteen”. Käsky on puolestaan yksi-
suuntainen johtajan tahdon ilmaus, josta 
käskijä kantaa jakamattoman vastuun. 
Sitä eivät viestijät ja viestin välittäjät 
tee.

Erittäin varovainen olisin strategisten 
korpraalien käytössä. Adolf Hitler oli sel-
lainen. Hän sai taistelukentällä toimillaan 
aikaan strategisia vaikutuksia edellisessä 
eurooppalaisessa kuumassa sodassa.

Lopuksi totean, että päätoimittajan 
avaama keskustelu verkostokomentajuu-
desta on alkanut. Aika näyttää jatkuuko 
keskustelu ja löytyykö termille itseisarvo, 
mitä on syytä eppäillä. 

Markku Tomperi
Everstiluutnantti
Pohjois-Savon Kadettipiirin pj

Verkostokomentajuudesta
eljännesvuosisata sitten Sota-
korkeakoulun merisotalinjalla 
pohdittiin rannikolla toimivan 

komentajan ja tulenjohtokomentajan 
roolia ja asemaa rannikkotykistön 
valvonnan ja ammunnan laskimen, 
RAVAL:n tullessa palveluskäyttöön. 
Laitteen uskottiin muuttavan komentajan 
roolia tiedustelun, valvonnan ja tulen-
käytön johtajana. Lopputulos oli jotain 
sellaista, että kyseessä on vain ihmis-
työvoimaa säästävä, ammunnan datan ja 
merivalvontatiedon käsittelyä helpottava 

ja nopeuttava järjestelmä, joka antaa fak-
tisia perusteita komentajan intuitiiviselle 
johtamiselle ja päätöksenteolle. Laskin ei 
muuttanut mitenkään komentajan tilan-
netietoisuuden ja päätöksenteon tarvetta 
eikä velvoitteita, nykykielellä sanottuna 
ulkoisen ja sisäisen verkoston suhteen.  

Kylkiraudan 3/2007 pääkirjoitukses-
saan Jari Rantapelkonen kertoo, että 
verkostopuolustus antaa megaluokan 
muutoksen sodankäyntiin. Tällä hän vii-
tannee siihen, että tietosodankäynnin 
puolella voidaan sota voittaa tai hävitä 

verkoissa jo tänään ilman yhtään lauka-
usta. Kysymys olisi kai vasta ensimmäi-
sestä erästä. Puolustajan näkökulmasta 
kokonaismaanpuolustuksen yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen turvaami-
sen strategia (YETTS) ja poikkeusoloihin 
varautuminen joutuisivat kyllä koe-
tukselle. Koko yhteiskunta tehostaisi 
kriisiajan valmiuksiaan, virittäisi ver-
kostonsa säätöjä äärimmilleen. Yhteis-
kunnan kaikki voimavarat suunnattaisiin 
elintärkeiden toimintojen turvaamiseen. 
Viimekädessä sodanajan puolustusvoi-
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mat torjuisi kriisiajan verkkoihin ja 
verkostoihin tukeutuen maahantunkeu-
tujan.

Silloin kaikki kriisiajan varautumi-
sen järjestelyt realisoidaan. Eri ministe-
riöiden hallinnonalojen poikkeusolojen 
suunnitelmat ja keskinäiset yhteistoimin-
taverkostot pannaan täyteen valmiuteen. 
Huoltovarmuuden tilanne ja huoltovar-
muussopimukset eri maiden ja kauppa-
järjestöjen sekä teollisuuden kanssa olisi 
tarkistettu. Kansainväliset logistiset ja 
tuotannolliset sopimukset olisi tarkistet-
tu. Eri hallinnonaloilla satoja sopimuksia 
ja sitoumuksia päivitetään. EU-maiden 
ja  kumppanuusmaiden yhteisvastuu ja 
solidaarisuusvalmiudet testataan. Poik-
keusolojen lainsäädännöllistä ja hallin-
nollista valmiutta tehostetaan. Tässä vain 
muutamia esimerkkejä mainittuna.

Verkostokomentaja on yksi yhteis-
kunnan vastuullisista viranomaisista 
omalla toimialallaan. Hänen on oivallet-
tava asemansa kansalaisten elinmahdol-
lisuuksien sotilaallisen turvan toimijana. 
Kansallisessa puolustuksessa verkosto-
komentajan ensisijainen tehtävä on vas-
tata johtamansa sotilasyhteisön kyvystä 
aloittaa ensimmäiset tehtävänsä. Hän 
eikä hänen joukkonsa käy kyselemässä 
perheissä terroristeista, asekätköistä eikä 
hämärämiehistä. Sen tekevät muut vi-
ranomaiset, joita verkostokomentaja val-
mistautuu tukemaan. Hänen joukkonsa 
eivät suorita kotietsintöjä eivätkä omien 
kansalaisten kuulusteluja. Hänen joukol-
laan on läheiset ja kunnioittavat välit 
alueensa asujaimistoon, viranomaisiin, 
järjestöihin ja kunnallisiin sekä alueelli-
siin kriisiajan johtoryhmiin ja -keskuk-
siin.

Kaikki tietojärjestelmät ja niiden 
haavoittuvat verkostot suojataan. Yhteis-
toimintaverkostot aktivoidaan kokouk-
sissa, tapaamisissa ja tiedotusverkoissa. 
Verkostokomentaja pitää itsensä ja edel-
lyttää alaistensa pitävän itsensä tietoisina 
siviiliviranomaisten yhteiskuntaa suojaa-
vien toimintojen tilasta. Hän ei vaaranna 
siviiliväestön turvallisuutta toimimalla 
siviilien joukossa, väestönsuojelutiloissa, 
sairaaloissa tai muissa kansainvälisten 
sopimusten turvaa nauttivissa kohteissa. 
Hän ylläpitää tilannetietoisuuttaan ke-
räämällä kuumeisesti relevanttia tietoa 
verkostoistaan. Tietoa, joka tukee tai 
kompromettoi hänen omaa tilanneku-
vaansa. Hän hioo ja testauttaa johtamisen, 
tiedustelun ja valvonnan sekä voiman-

käytön verkostoavusteisia järjestelmiä 
salaamisen rajoissa. Tiedotus toteutetaan 
valtionjohdon linjausten mukaan asian-
omaisten viranomaisten ja sotilastiedo-
tuksen operaatioilla. Samassa hengessä 
verkostokomentajan tiedotus suuntaa 
puolustusvoimien sisäistä ja ulkoista tie-
dotusta kentälle ja yhteistoimintaverk-
koihin. 

Tilannekuvaa tarkentavat kentältä 
tulevat ensikäden tiedot tilanteesta. 
Yleistilanteen kehittyminen avautuu 
sotilaallisen puolustusjärjestelmän ver-
kottuneesta tietojärjestelmästä, aamu- 
ja iltapalavereissa, kentän ja luotto-
henkilöiden kontakteissa. Vihamielisen 
toiminnan kuva rakentuu verkottu-
neen tiedustelu- ja valvontajärjestelmän 
kautta raaka- ja prosessoituna tietona 
kuvaputkilla. Tietoa oman toiminnan 
osalta arvioivat oman esikunnan asi-
antuntijat. Logistisen ja ylläpitävän 
huollon tilanteen komentaja löytää 
huollon verkoista ja tarkennuksia kerto-
vat huoltopäällikkö ja toimialajohtajat. 
Viranomaisverkoista ja yhteistoimin-
tatahoilta hän saa arvokasta tietoa 
yhteiskunnan tilasta alueellaan. Henki-
löstöpuolen raportointi ja tilastot sekä 
koulutukseen ja harjoitteluun liittyvät 
ohjelmat ja raportit sekä omakohtainen 
osallistuminen kertovat valmiuden kehit-
tymisestä. Verkostokomentaja valmistau-
tuu yhteistoimintaan turvatakuuyhteisön 
tai kumppanuusmaiden joukkojen 
kanssa, tarvittaessa myös johtamaan niitä 
vastuualueellaan. Hän edellyttää vähin-

tään yhteistoimintaa kaikkien vastuu-
alueellaan toimivien joukkojen kanssa. 
Koko ajan hän peilaa tilanteen kehit-
tymistä suunnitelmiinsa ja niiden toi-
meenpanoon ydinverkostonsa kanssa. 
Kriisikohdat pyritään ennakoimaan ja 
vaihtoehdot elävät tosielämän rinnalla. 
Hän yksinkertaistaa, kiteyttää ja havain-
nollistaa tilanteen kompleksisuutta; saat-
taa ajatuksensa etäisimmän ”strategisen” 
taistelijan tietoon; pitää tehtävän kirk-
kaana mielessään.

Verkostokomentajan vastuualueen 
tai toimintasuunnan operaatioiden saa-
dessa täysimittaisen sodankäynnin luon-
teen verkostokomentajan näkökulma 
fokusoituu ydintoimintaan. Sovittelijan, 
viestijän ja innostajan rooli muotoutuu 
taistelutilan kovuuden mukaiseksi. Hän 
ennakoi toiminnan vaikutukset siviilivä-
estöön. Hän varmistaa yhteistoimintaver-
koissaan, että asianomaiset viranomaiset 
huolehtivat siitä, että siviilit eivät jää 
taistelujen jalkoihin.  Palo- ja pelas-
tusviranomaiset, väestösuojeluelimet ja 
muut väestön turvallisuudesta ja elin-
oloista vastaavat viranomaiset operoivat 
tehtävissään yhteistoiminnassa verkos-
tokomentajan alaverkoston kanssa. Ko-
mentaja ei hallitse koko tilannetta 
yksityiskohtineen, mutta hän luottaa 
siihen, että hänen alaisensa ja muiden 
johtoportaiden alueella toimivat elimet 
ja joukot tekevät asiat sovittujen raami-
en ja koulutuksessa omaksuttujen taito-
jen puitteissa. Hän on jakanut vastuuta. 
Yhteen hiileen puhaltaminen on valttia 
verkostopuolustuksessakin.  

Verkostokomentajan ja hänen ”tii-
mikavereidensa” toiminnan edellä sa-
nottu, ei niin analyyttinenkään kuva on 
vain kalpea aavistus siitä, mitä verkos-
tokomentaja tulee kohtaamaan pantaes-
sa kansallisen puolustuksen järjestelmät 
äärimmäiseen valmiuteen ja taisteluun 
kansan itsenäisyyden ja elinmahdolli-
suuksien turvaamiseksi. Jos tällaista toi-
mintakykyä voidaan osoittaa jo tänään, 
on kynnys sotaan joutumisesta varsin 
korkea tulevaisuudessakin. Sillä on vai-
kutusta potentiaalisen uhkan tahtoon. 
Verkostokomentaja on yhdistänyt in-
formaatioajan verkostokeskeisyyden ja 
teollistuneen sodankäynnin komentajuu-
den. Sen ymmärtää myös kylmän sodan 
komentaja.

Seppo Ruohonen
Everstiluutnantti

Seppo Ruohonen
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uuresti arvostamani sotahisto-
rioitsija eversti Sampo Ahto viit-
taa kolumnissaan Kylkiraudan 

numerossa 3/2007 kirjoitukseeni Ruotu-
väki -lehdessä. Hänen kritiikkinsä on siltä 
osin perusteltua, että hänen lainaaman-
sa lause on kieltämättä epäselvästi muo-
toiltu ja mahdollistaa hänen esittämänsä 
tulkinnan. Olen käsitellyt samaa teemaa 
Kanava -lehdessä syksyllä ilmestyneessä 
artikkelissani. Siinä minulla oli enemmän 
tilaa käytössäni, joten sain siinä ilmastua 
itseäni mielestäni paremmin.

Yhdysvaltain rooli ensimmäisessä 
maailmansodassa oli sodan päättymisen 
nopeuttaminen. En siis millään muotoa 
halua väittää, että Saksa olisi ensim-
mäisessä maailmansodassa edustanut 
totalitarismia ja sen vastustajat taas de-
mokratiaa ja edistystä. Olen samaa mieltä 

siitä, että Saksassa oli ennen ensimmäis-
tä maailmansotaa vallalla varsin nyky-
aikainen ja edistynyt valtiokäsitys. Sen 
sijaan väitän, että ilman Yhdysvaltain mu-
kaantulon aiheuttamaa voimasuhteiden 
muutosta sota olisi voinut jatkua vielä pit-
kään ja antaa lisäpontta bolshevismille ja 
muille totalitaristisille liikkeille.

Toisessa maailmansodassa ’maan-
osaamme kohdannut ennennäkemätön 
tuho’ oli nähdäkseni ensisijaisesti seuraus-
ta kahden ekspansiivisen valtion, Saksan 
ja Neuvostoliiton, eturistiriidoista synty-
neestä sodasta ja sitä edeltäneestä Saksan 
hyökkäyksestä länteen. Yhdysvallat lähti 
sotaan mukaan vasta myöhemmin tiukan 
sisäisen kädenväännön ja lukuisten eu-
rooppalaisten vetoomusten jälkeen.

Toinen sodan aloittajista eli Neuvos-
toliitto jäi lopulta voittajien puolelle ja 

Vastineita Sampo Ahdolle

S pystytti oman järjestelmänsä Itä-Euroop-
paan. Osavastuu tapahtuneesta kuuluu 
kaikille sodan voittajille, myös Yhdysval-
loille. Toisaalta vaihtoehdot vuoden 1945 
jälkeen olivat tässä suhteessa rajatut.

Muuten olen sitä mieltä, että Yh-
dysvallat toki käyttää sotilaallista, ta-
loudellista ja poliittista voimaa omien 
tavoitteittensa ajamiseen. Tässä ei näh-
däkseni ole mitään outoa, niin ovat kautta 
aikojen toimineet ne, joilla sitä on ollut 
riittävästi. Silti en olisi valmis laittamaan 
yhtäläisyysmerkkejä kaikkien kyseisen 
voiman käyttäjien välille.

Jyrki Iivonen
viestintäjohtaja, dosentti

Yhdysvallat ja Euroopan pelastaminen

Aina ei pidä uskoa mitä kirjoitetaan
rvostamani sotahistorioitsija ja 
kolumnisti eversti Sampo Ahto 
kommentoi Kylkiraudan nu-

merossa 3/2007 Hufvudstadsbladetil-
le antamaani haastattelua tavalla, joka 
mielestäni vaatii muutamia reunamer-
kintöjä. Itse haastattelusta lehtiartikke-
lin kautta eversti Ahdon kommentteihin 
päätynyt ketjutus antaa nimittäin vir-
heellisen kuvan Maanpuolustuskorke-
akoulun ja sen opettajien ja tutkijoiden 
toiminnasta. 

Hufvudstadsbladet julkaisi 24. heinä-
kuuta Afganistania ja erityisesti Suomen 
osallistumista koskevan artikkelin nimellä 
”Afghanistan får inte lämnas åt sitt öde”. 
Haastattelu tehtiin suomeksi syistä, joita 
en viitsi edes arvailla. Norjassa opiskel-
leena ja Ruotsissa strategian opettajana 
palvelleena olisin kyllä osannut vastata 
myös skandinaavisilla kielillä.

Alkuperäinen kysymys oli, miksi 
Suomi osallistuu Afganistanin operaati-
oon. Vastaukseni sisälsi seuraavat erityi-

set syyt: yleisten normien ja periaatteiden 
samoin kuin YK:n aseman tukeminen, 
Afganistanin ja alueellisen vakauden saa-
vuttaminen sekä ns. uusien uhkien tor-
junta. Lisäksi mainitsin, että joidenkin 
mielestä on tärkeää olla mukana operaa-
tiossa, joka on Yhdysvalloille tärkeää. 
Kovemmista otteista sanoin samansuun-
taisesti; samoin myös pehmeämmistä toi-
mista. Haluistani tai peloistani ei ollut 
puhetta. 

Maanpuolustuskorkeakoulun opet-
tajana on mielestäni tärkeää esittää asiat 
perustellusti, laaja-alaisesti ja kriittisesti 
riippumatta omista mielipiteistään. Tätä 
periaatetta noudatin tässäkin haastattelus-
sa. 

Jo alaotsikossa kuitenkin annettiin 
ymmärtää, että strategit, siis allekirjoitta-
nut strategian pääopettajana, ovat valmii-
ta kovempiin otteisiin. Itse tekstistä voi 
lukea minun muka olevan toisen haas-
tateltavan, pastori Jan Tunérin kanssa 
eri mieltä. Jan Tunérista en haastattelun 

aikana tiennyt mitään, enkä muuten ole 
hänen kanssaan eri linjoillakaan. Lopusta 
voi sitten havaita minun haluavan suoma-
laisille kovempia tehtäviä ja painottavan, 
että emme voi pettää Yhdysvaltoja - ”svii-
kaaminen” mikä on innoittanut eversti 
Ahdon kommentoimaan haastattelua. 

Mitä tästä pitäisi oppia? Vaikka yh-
deksän toimittajaa kymmenestä on täysin 
luotettavia, joidenkin toimittajien tekstit 
pitää tarkastaa ennen painamista. Lukijoi-
den on taas hyvä pitää mielessä, että me 
Maanpuolustuskorkeakoulun ns. asian-
tuntijat emme tarjoile omia mielipiteitäm-
me vaan pyrimme tarkastelemaan asioita 
mahdollisimman objektiivisesti. Pyrim-
me siihen, että lukija ja kuulija itse ky-
kenee paremmin muodostamaan oman 
perustellun mielipiteensä. On myös hyvä 
muistaa, että lähdekritiikki on edelleen 
toimiva lähestymistapa.

Mika Kerttunen
Everstiluutnantti
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pääsihteerin palsta

Työtä maanpuolustuksen hyväksi

adettikunnan hallitus pohti 
lokakuussa parin päivän se-
minaarissa Vierumäellä järjes-

tömme olemassaolon oikeutusta: Miksi 
olemme olemassa? Mikä on Kadet-
tikunnan tehtävä? Kuka voi olla yh-
distyksemme jäsen? Miten kehitämme 
suhteitamme muuhun vapaaehtoisen 
maanpuolustuskenttään? Nämä ovat 
kysymyksiä, joihin joudumme otta-
maan kantaa viimeistään ensi vuoden 
syksyllä päivittäessämme strategia- 
suunnitelmaamme. 

Strategian päivitystarve tulee nyt 
olemaan tavanomaista suurempi, koska 
koko järjestöllinen toimintakenttämme 
on suuressa muutoksessa. Turvallisuus-
politiikasta on tekeillä selonteko, joka 
vaikuttaa koko maanpuolustuksem-
me tulevaisuuteen. Vuodenvaihteessa 
voimaan astuva uusi laki puolustus-
voimista ja meneillään oleva puo-
lustusvoimien rakennemuutos tulevat 
aiheuttamaan suuria muutoksia puo-
lustusvoimien tehtäviin ja rooliin ko-
konaismaanpuolustuksen kentässä. Ja 
kun vielä perinteinen upseerikoulutus-
järjestelmämme, joka on tähän saakka 
tuottanut upseerin tutkinnon kautta 
Kadettikuntaan uusia  jäseniä, on 
muuttumassa perusteellisesti ja myös 
vapaaehtoista maanpuolustuskoulutus-
kenttää ollaan uuden toimintakonsep-
tin avulla sitomassa yhteiskunnalliseen 
ohjaukseen ja valvontaan, olisi asia 
useammankin seminaarin arvoinen. 

Strategiatyötä tullaan hallituksessa 
jatkamaan kevään aikana ja hallituksen 
näkemys tulevasta strategiasta lähete-
tään valtuuskunnan jäsenille juhannuk-
sen seutuvilla. Hallitus odottaa myös 
jäseniltä aktiivista panosta järjestöm-
me tulevaisuuden linjaamiseen.  Myös 
Kylkiraudan palstatila on tätä varten 
jäsenten käytettävissä. 

Arvokeskustelu

Arvokysely, johon vastasi runsaat 1200 
upseeria, antaa erittäin monipuolisen 
kuvan nykyajan kadettiupseerien arvo-
maailmasta.  Jäseniltä saatuja vastaus-
lomakkeita analysoidaan parasta aikaa 
ja kyselyn tulokset julkistetaan helmi-
kuussa Maanpuolustuskorkeakoululla 

järjestettävässä arvoseminaarissa, jossa 
alustusten ja keskustelujen avulla py-
ritään hahmottamaan arvomaailmam-
me kehitystä seuraavien kymmenen 
vuoden aikajänteellä. Arvokysymyk-
sistä kiinnostuneet Kadettikunnan jä-
senet ovat tervetulleita seminaariin. 
Lisäksi seminaariin tullaan kutsumaan 
muita alan asiantuntijoita sekä Ka-
dettikunnan ja Maanpuolustuskorkea-
koulun yhteistyökumppaneita. Suuren 
jäsenkentän tutkittavaksi asia saadaan 
loppukeväällä julkaistavassa arvokir-
jassa. Kadettikunta on saanut Suomen 
Marsalkka Mannerheimin Sotatieteel-
liseltä rahastolta merkittävän apurahan 
kohdistettavaksi juuri upseeriston ar-
vomaailman tutkimiseen.

Kadettiupseerimatrikkeli

Uuden kadettiupseerimatrikkelin tuot-
taminen on juuri  käynnistynyt 
matrikkelitoimikunnan järjestäytymis-
kokouksella. Toimikunnan ensimmäi-
senä tehtävänä tulee olemaan sopivan 
matrikkelitoimittajan palkkaaminen. 
Toisaalla tässä lehdessä on asiaa koske-
va tiedustelu. Ensimmäisessä vaiheessa 
selvitetään halukkaat toimittajakandi-
daatit ja heidän ajatuksensa matrikkelin 
toimittamisesta. Tarkka tarjouspyyntö 
esitetään valituille kandidaateille sen 
jälkeen ja toimittajan valinta pyritään 
tekemään talven aikana. Toinen työhön 
suuresti vaikuttava tekijä on toimittajan 
työskentelytapaan sopivan kirjapainon 
löytäminen. Etsintä on jo käynnistynyt 
ja myös tämä yhteistyökumppani pyri-
tään valitsemaan ennen kesälomakau-
den alkua, jolloin pääsemme täyteen 
tuotantovauhtiin heti syksyn koittaes-
sa.

Kylkirauta

Tämä lehti on jälleen eräs merkkipaa-
lu Kylkiraudan yli seitsemänkymmen-
tävuotisessa historiassa. Everstiluut- 
nantti, sotatieteiden tohtori Jari Ranta-
pelkosen kolmevuotinen päätoimittaja-
kausi päättyy. Jarin johdolla lehtemme 
on jatkanut monipuolista ja tasokasta 
linjaansa ja vakiinnuttanut asemaansa 
arvostetuimpien järjestölehtiemme jou-

kossa. Kiitos Jarille hienosta ja ar-
vokkaasta panoksesta Kadettikunnan 
päämäärien edistämisessä ja menestys-
tä myös tulevassa elämässä ja sen eteen 
tuomissa yhä vaativammissa virkateh-
tävissä. 

Toivotamme samalla seuraavasta 
lehdestä alkaen tervetulleeksi lehtem-
me uuden päätoimittajan, komenta-
jakapteeni Marko Laaksosen. Marko 
astuu isoihin saappaisiin, mutta va-
linnan suorittaneella Kadettikunnan 
hallituksella ei ollut pienintäkään 
epäilystä, etteikö hän pystyisi niitä 
täyttämään. Tervetuloa lehtemme pe-
räsimeen. Uskon, että jäsenistö tulee 
antamaan sinulle täyden tukensa.  

Lehtemme ilmestyy joulukiireiden 
ollessa viimeisillään.  Valmistelujen 
jälkeen voimme painotuoreen Kylki-
raudan keralla hiljentyä joulun viet-
toon. Myös Kadettikunnan toimisto 
vetäytyy joulun viettoon ja toivottaa 
kaikille jäsenille ja heidän läheisilleen 
rauhallista joulua ja onnellista uutta 
vuotta 2008.                                      

Pekka Rapila
pekka.rapila@kadettikunta.fi

 

 

K



Kylkirauta 4/2007 3�

toiminta

adettikuntahan on yksi maan-
puolustusjärjestöjen alulle 
saattaman aatteellisen koulu-

tus- järjestön MPKry:n perustajajäse-
nistä.  Ensi vuoden alussa MPKry:n 
tilalle synnytetty Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys (MPK) tulee olemaan 
luonteeltaan julkisoikeudellinen yhtei-
sö, jonka hallituksen jäsenten enem-
mistö valitaan eduskunnassa voimassa 
olevien yhteiskunnallisten voimasuh-
teiden perusteella. Mitä tämän yhteis-
kunnallisen valvonnan ja ohjauksen 
mukaantulo vaikuttaa aatteellisen jär-
jestömme asemaan uuden MPK:n jä-
senenä synnytti kokousväessä vilkkaan 
keskustelun, jonka yhteenvetona voi-
tiin todeta, että kaikki käytetyt puheen-
vuorot tukivat jäsenyyden jatkamista 
uudessa yhdistyksessä. Asia päätettiin 
kuitenkin lähettää jäsenkeskusteluun 
kadettipiireissä ja Kadettikunnan lo-
pullinen jäsenyyspäätös tullaan teke-
mään kevätkokouksessa maaliskuussa 
2008.  

Prikaatikenraali Juha-Pekka Liiko-
la valittiin yksimielisesti jatkamaan 
Kadettikunnan puheenjohtajana. Vara-
puheenjohtajana jatkaa eversti Ensio 
Mäkipelto. Uusiksi hallituksen jäse-
niksi valittiin eversti Juha Tammikivi 
(MPKK), everstiluutnantti Mika Kert-
tunen (MPKK) ja everstiluutnantti 
Jyrki Lahdenperä (PE), kaikki Helsin-
gistä sekä kadettien edustajana kadet-
tialikersantti Otto Syvänne. Entisinä 
hallituksen jäseninä jatkavat eversti 
Jari Kallio, majuri Sami Aarnio, kap-
teeniluutnantti Jarkko Källi ja kapteeni 
Janne Rautiainen. 

Kadettikunnan vuoden 2008 tun-
n u s l a u s e e k s i  v a h v i s t e t t i i n 
”Kadettiupseeri - vastuuta isänmaan 
turvallisuudesta”. Tiivistelmä kokouk-
sessa vahvistetusta vuoden 2008 toi-
mintasuunnitelmasta on oheisena.

Syyskokous päätti pitää Kadetti-
kunnan jäsenmaksun 22 eurona, joka 
kerätään tammi-helmikuun vaihteessa, 
eräpäivä 28.2.2008. Kadeteilta ei jä-
senmaksua edelleenkään kerätä heidän 
opiskeluaikanaan. Kylkirauta 3/2008:n 
mukana tullaan perinteisesti jälleen 

postittamaan vapaaehtoinen tukimaksu-
kortti, jolla saaduilla varoilla tehostetaan 
Kadettikunnan omaan jäsenistöön koh-
distuvaa toimintaa. 

Kadettikunnan tilintarkastajina va-
littiin jatkamaan everstiluutnantti Martti 
Ericsson ja ekonomi, majuri Hannu Myl-
lynen sekä varatilintarkastajina KTM, 
majuri Lasse Härkönen ja ekonomi, 
majuri Matti Krannila.

Kokouksen jälkeen pidettiin perin-
teinen kadettipiirien puheenjohtajien ja 
sihteerien koulutustilaisuus.  

Otteita Kadettikunnan toimintasuun-
nitelmasta 2008:

Toiminta- ja 
taloussuunnitelma 2008 

Vuoden teema Kadettiupseeri - vastuuta 
Suomen turvallisuudesta.

Toiminnan tarkoitus

Kadettikunta on Kadettikoulun käynei-
den upseerien ja kadettien maanpuo-
lustusaatteellinen veljesyhdistys, jonka 
toiminnalla vahvistetaan kadettiupsee-
riston yhtenäisyyttä, kadettiveljeyttä ja 
aatteellista lujuutta sekä ylläpidetään ka-
dettiupseeriston arvostusta ja asemaa 
yhteiskunnassamme.

Kadettikunta ylläpitää arvokes-
kustelua jäsenkuntansa piirissä sekä 
vaalii hyviä upseeriperinteitä ja -tapoja, 
jotka pohjautuvat sotilaskunniaan ja 
oikeudenmukaisuuteen 

Kadettikuntaa kehitetään vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskentän turvallisuus- 

politiikan johtavaksi asiantuntijaorgani-
saatioksi. Painopiste on korkeatasoisen 
opetus- ja oppimismateriaalin valmista-
misessa ja tietotekniikan hyödyntämi-
sessä.

Järjestötoiminta

-  Päivitetään Kadettikunnan strate-    
giasuunnitelma ja 3-vuotissuunni-
telma.

-  Järjestetään Kadettikunnan val-
tuuskunnan kokous Helsingissä 
20.9.2008.

-  Pidetään Kadettikunnan kevätkoko-
us Lahdessa 29.3.2008 ja syyskoko-
us Helsingissä 25.10.2008.

-  Järjestetään pääasiassa nuorille jäse-
nille tarkoitettu koulutusseminaari. 

-  Otetaan kadetit Kadettikunnan jä-
seneksi heidän annettuaan kadetti-
lupauksen. Pidetään sekä opintonsa 
aloittavalle että päättäville kadetti-
kursseille tiedotustilaisuudet Kadet-
tikunnan toiminnasta.

-  Järjestetään kadettipiireittäin tilai-
suudet, joissa vuoden aikana tut-
kinnon suorittaneet ja kadettipiirin 
alueelle muualta siirtyneet upseerit 
otetaan mukaan piirin toimintaan.

-  Tehostetaan Kadettikunnasta eril-
lään olevien kadettiupseerien saa-
mista Kadettikunnan jäseneksi.

-  Käynnistetään Kadettiupseerimat-
rikkelin tuottaminen yhdessä Upsee-
riliiton kanssa.

-  Tuetaan kymmenennen Kaade-
rigolfin järjestämistä Tuusulassa 
7-8.8.2008.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys  
puhutti syyskokousväkeä

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittava uusimuotoinen 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja sen myötä 

aatteelliseen järjestötoimintaan mukaan toimintaan 
tuleva ulkopuolinen ohjaus sekä puolustusvoimien 

rakennemuutoksen aiheuttama tarve Kadettikunnan 
toiminnan muuttamiseksi synnyttivät vilkkaan 

keskustelun syyskokouksessa. Henkilövalinnat sujuivat 
totuttuun tapaan yksimielisesti.

K
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Maanpuolustusaate

-  Seurataan maassamme käytävää tur-
vallisuuspoliittista keskustelua ja 
linjanvetoja pohjaksi turvallisuus-
politiikan opetuksen kehittämiselle 
sekä osallistutaan turvallisuuspo-
liittiseen keskusteluun ja kirjoitte-
luun.   

-  Kehitetään Kadettikunnan yhteis-
kuntaan suuntautuvaa toimintaa 
maamme kokonaismaanpuolustuk-
sen ja kehittyvän koulujärjestelmän 
mukaisiksi.

-  Tehostetaan internetin käyttöä tur-
vallisuuspolitiikan tiedottamisessa 
ja opetuksessa ylläpitämällä ja ke-
hittämällä turvallisuuspolitiikan tie-
topankkia.

-   Käynnistetään ”Suomi muuttuvassa 
maailmassa” turvallisuuspolitiikan 
multimediaoppimateriaalin tuotta-
minen.

-  Järjestetään Lahden ja Etelä-Lapin 
kadettipiireissä Kadettikunnan 
maanpuolustusjuhlat tai turvalli-
suuspolitiikan seminaarit.

-  Jatketaan järjestelmällistä yhteyden-
pitoa valtakunnallisiin kouluviran- 
omaisiin ja muihin yhteistoimin-
taosapuoliin, tuetaan kadettipiirien 
yhteydenpitoa paikallisiin kouluvi-
ranomaisiin ja annetaan kouluille, 
oppilaitoksille ja maanpuolustusjär-
jestöille pyydettäessä apua turvalli-
suuspolitiikan opetuksessa. 

Perinnetoiminta

-  Jatketaan upseerin ammattiin liit-

tyvää arvokeskustelua järjestämällä 
arvoseminaari Helsingissä 7.2.2008 
ja julkaisemalla arvotutkimuksen 
tuloksista ja seminaarin alustuksista 
koostuva kirja.

- Jatketaan kadetti- ja upseeriperintei-
den taltioimista yhteistoiminnassa 
kadettikurssien, Maanpuolustus-
korkeakoulun sekä kadettikoulutus-
ta antavien puolustushaara-, aselaji- 
ja toimialakoulujen  kanssa. 

-   Jatketaan Haminan Kadettikoulun 
perinteitä koskevan kaaderitapah-
tuman 2009 valmisteluja.

-  Tuetaan kadettikurssien historiik-
kihankkeita ja  kadettipiirien lippu- 
ja historiikkihankkeita.

-  Parannetaan sotahistorian, heraldii-
kan, sotilasmusiikin ja sotakirjal-
lisuuden tuntemusta jäsenkunnan 
keskuudessa kirjoittamalla niistä 
Kylkiraudassa.

-  Lahjoitetaan tutkinnon suorittaneil-
le upseerin tutkintomerkit yhdessä 
Upseeriliiton kanssa.

-  Tuetaan eri-ikäisten kadettikurs-
sien (kummikurssien) keskinäistä 
yhteydenpitoa.

-  Järjestetään Kadettikunnan vuo-
sipäivänä  27.1. kadettipiireittäin 
perinteiset kunnianosoitukset san- 
karihaudoilla. 

Tiedotus

-  Julkaistaan Kylkirauta Kadettikun-
nan jäsenlehtenä neljänä numerona 
vuodessa. 

-  Kehitetään internet kotisivua Kadet- 
tikunnan ja kadettipiirien tiedotta-

misvälineenä sekä turvallisuuspo-
liittisen keskustelun työvälineenä. 

-   Kannustetaan jäseniä osallistumaan 
maanpuolustusaatteelliseen keskus-
teluun ja kirjoitteluun.

-  Syvennetään yhteyksiä valtakun-
nallisiin, alueellisiin ja paikallisiin 
julkisiin tiedotusvälineisiin ja tie-
teellisiin kirjastoihin tarkoitukse-
na saada julkisuutta Kadettikunnan 
päämäärille, toiminnalle ja julkai-
suille.

Talous

-  Järjestö- ja perinnetoiminta rahoi-
tetaan ensisijaisesti jäsenmaksuilla 
ja sijoitusten tuotoilla. 

-  Maanpuolustusaatteellisen opetus-, 
tiedotus- ja julkaisutoiminnan ra-
hoittamiseen käytetään rahastojen 
tuottoja, apurahoja ja lahjoituksia.

-  Kootaan jäsenmaksuna 22 euroa/
jäsen, mistä osoitetaan piiritoi-
mintaan varoja 8 euroa/maksava 
jäsen. Kadeteilta ei peritä jäsen-
maksua kadettiajalta eikä tutkinnon 
suorittamisvuodelta.

-  Sisäisen toiminnan aktivoimiseen 
tarkoitettuja rahastotuottoja jae-
taan hakemusten perusteella piirien 
käyttöön.

-  Jatketaan selvitystä siitä, miten Ka-
dettikunnan rahoituspohjaa voidaan 
kartuttaa lahjoituksin sekä tiedo-
tetaan jäsenistölle ja maanpuolus-
tustahtoisille kansalaisille, miten 
testamentteja voidaan suunnata Ka-
dettikunnan maanpuolustusaatteel-
lisen työn hyväksi.

Yhteistoiminta

Jatketaan yhteistoimintaa puolustus-
voimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa 
sekä tehdään yhteistyötä Upseeriliiton 
ja sellaisten maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa, joiden tehtäviin sisältyy oman 
jäsenistönsä ulkopuolinen maanpuolus-
tusaatteellinen toiminta ja maanpuo-
lustustehtäviin vapaaehtoisesti koulut- 
tautumisen tukeminen.

Opetushallituksen ja Historian- ja 
Yhteiskuntaopin Opettajien Liiton sekä 
paikallisten kouluviranomaisten kanssa 
jatketaan yhteistoimintaa turvallisuus-
poliittisen tietouden välittämiseksi 
koulunuorisolle.
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Marko Laaksosesta 
Kylkiraudan uusi päätoimittaja

adettikunnan hallitus valitsi 
lokakuussa komentajakaptee-
ni Marko Laaksosen Kylkirau-

dan päätoimittajaksi numerosta 1/2008 
alkaen. Everstiluutnantti Jari Ranta-
pelkonen luovutti komentajakapteeni 
Laaksoselle tehtävät lehden taittoko-
kouksessa Koskenkylässä 29. marras-
kuuta 2007.

- Hyvät tunnelmat tässä on. 
Kiitän hallitusta luottamukses-
ta. Vastuu painaa harteilla, 
mutta tästä on hyvä jatkaa. Ai-
emmat päätoimittajat ovat teh-
neet kiitettävää työtä, kertoi 
Marko Laaksonen.

- Lehden taso on jatkuvasti 
noussut ja saappaat ovat suuret. 
Toivon, että keskustelu jatkuu 
kadettiveljien joukossa meitä 
kaikkia kiinnostavista aiheista, 
Laaksonen puheli taittokokouk-
sessa.

- Se mikä tässä helpottaa, on se, 
että lehden tiimi ei muilta osin 
vaihdu. Tässä joukossa on hyvä 
tehdä työtä Kadettikunnan ar-
vojen eteen, Laaksonen myhäi-
lee tyytyväisenä. 

Rantapelkonen jättää tehtävät lähes 
kolmen vuoden rupeaman jälkeen.

- Kiitän ensinnäkin Kadettikun-
taa ja kadettiveljiä saamasta-
ni tuesta ja palautteista. Toivon 
olleeni luottamuksen arvoinen 
sekä edistäneeni osaltani kadet-
tiveljien yhteenkuuluvuutta ja 
sotilasjohtamiseen liittyvää kes-
kustelua. Keskustelu näyttää-
kin lähtevän mukavasti käyntiin 
monessa tärkeässä kysymykses-
sä, Rantapelkonen kiittää.

- On hienoa, että seuraajakse-
ni nousee arvokkaan yhteisöm-
me eteen, Kylkiraudan keulaan, 
ajatteleva upseeri. Toivon ko-
mentajakapteeni Marko Laak-
soselle parhainta menestystä 
vaativassa tehtävässä.

K

Uusi päätoimittaja ja Kylkirauden toimitus taittokokouksessa. Teh-
tävän jättävä päätoimittaja Jari Rantapelkonen kameramiehenä. 
Taittokokous alkaa perinteisesti Sabinan tarjoamalla kahvilla ja 
uskomattomilla itsevalmistetuilla herkuilla ja vasta sitten alkaa raaka 
työ.  Kuvassa vasemmalla lehden taittaja/toimitussihteeri Sabina 
Krogars, kuvatoimittaja Liisa Knudsen, artikkelitoimittaja Arto Kotro 
ja edessä istumassa uusi päätoimittaja Marko Laaksonen.
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adettikunnan pääsihteeri, evers-
ti Pekka Rapila täytti 60 vuotta 
22. syyskuuta tänä vuonna. Hän 

oli merkkipäivänään matkoilla. Puolus-
tusvoimain komentaja, amiraali Juhani 
Kaskeala luovutti myöhemmin vir-
kahuoneessaan eversti Rapilalle Puo-
lustusvoimien kultaisen ansiomitalin. 
Kadettikunta myönsi Pekka Rapilalle 
Kadettikunnan kunniakilven. Tasaval-
lan presidentti Tarja Halonen myönsi 
6.12. eversti Pekka Rapilalle 2. luokan 
Vapaudenristin.

Pekka Rapila aloitti Kadettikoulun 
jälkeen sotilasuransa Kymen Jääkäri-
pataljoonassa Haminassa. Yleisesikun-
taupseerikurssin jälkeen Rapila toimi 
vuosina 1979 - 1983 Sotakorkeakou-
lussa komento- ja koulutustoimiston 
päällikkönä sekä koulutusupseerina. 
Tämän jälkeen hän toimi vanhempa-
na osastoesiupseerina Pääesikunnan 
koulutusosastossa, pataljoonaupsee-
rina Kymen Jääkäripataljoonassa ja 
yleisesikuntapalvelun opettajana So-
takorkeakoulussa. Hän siirtyi vuonna 
1995 reserviin Puolustusvoimien Kou-
lutuksen Kehittämiskeskuksen oppi-
materiaaliosaston päällikön tehtävästä. 
Everstiksi Pekka Rapila ylennettiin 
vuonna 2003.

Reservissä Pekka Rapila oli aluksi 
yksikön johtajana WM-data Kasanen 
Oy:ssä. Kadettikunnan pääsihteerin 
tehtävät hän otti vastaan vuonna 1997. 
Vuoden kadettiupseeriksi hänet oli ni-
mitetty jo kapteenina vuonna 1982. Hän 
oli toiminut myös Haminan kadettipii-
rin puheenjohtajana ja oli useita vuosia 
Kadettikunnan hallituksen jäsen. 

Pekka Rapilan aikaisemmista si-
viiliharrastuksista mainittakoon, että 
hän oli Luisteluliiton varapuheenjohta-
ja vuosina 1987 - 1999, Luistelija-leh-
den päätoimittaja vuosina 1986 - 1999 
ja Suomen pikaluistelumaajoukkueen 
johtaja useissa EM- ja MM-kisoissa.

Kadettikunnan pääsihteerinä Pekka 
Rapila on toiminut useiden hyvin vaa-
tivien hankkeiden aloitteentekijänä ja 
johtajana. Tällaisia hankkeita ovat 
olleet multimedia Turvassa - Turvalli-
suuden palapeli/För Säkerheten, multi-
media Veteraanien perintö - Itsenäinen 
Isänmaa/Arvet Efter Veteranerna - Ett 

Självständigt Fosterland, Mannerheim-
ristin ritarit DVD ja multimedia Suomi 
kylmässä sodassa. Näiden hankkeiden 
kautta aikaansaadut tuotteet ovat lisän-
neet merkittävästi Kadettikunnan ar-
vostusta erityisesti koulumaailmassa.  
Pekka Rapila johtaa myös juuri aloitet-
tua multimediahanketta Suomi muut-
tuvassa maailmassa. 

Pekka Rapila on Kadettikunnan 
pääsihteerin monipuolisten tehtävien 
ohella muun muassa Helsingin Suo-
malaisen Klubin johtokunnan jäsen ja 
Mannerheim Champion of Liberty yh-
distyksen sihteeri. 

Pekka Rapila 60 vuotta

K
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Nuoret upseerit Tallinnassa
adettikunnan koulutussemi-
naari nuorille upseereille ja 
heidän puolisoilleen järjestet-

tiin 15.-16.9.2007 Helsingissä ja Tallin-
nassa. Nuorisoa osallistui 13 upseeria 
sekä 7 puolisoa.

Tiedon lisäksi seminaarin antia oli 
tietenkin kadettiveljien (joista osa on 
siskoja) tapaaminen ja kuulumisten 
vaihtaminen, nyt jo muutaman työvuo-
den kokemuksella.

Lauantai alkoi Maanpuolustuskor-
keakoulun Strategian laitoksella 
Kruununhaassa. Kapteeni, nykyinen Il-
talehden toimituspäällikkö Panu Pokki-
nen kertoi hyvän lehtijutun tekemisestä. 
Hän osasi tunnetun asiantuntevasti ai-
tiopaikalta myös vastata heränneisiin 
kysymyksiin. Kadettikunnan pyrki-
myksenähän on ollut rohkaista nuoria 
upseereita kirjoittamaan lehtiin. Vuo-
sittain on muun muassa jaettu nuoren 
kirjoittajan stipendinä nelinumeroinen 

summa, jota kannattaa tavoitella.
Välillä käytiin Sanomatalossa tu-

tustumassa paitsi itse taloon, joka osoit-
tautui sisältä lämminhenkisemmäksi 
kuin ulkopuolelta, myös Helsingin 
Sanomien toimitukseen ja toimitus-
periaatteisiin. Lehtituliaisten kanssa 
palattiin vielä Sotamuseon rakennuk-
seen, jossa Kadettikunnan puheen-
johtaja prikaatikenraali Juha-Pekka 
Liikola kertoi Kadettikunnan nykytoi-
minnasta ja tulevaisuudesta.

Suurin osa seminaarin osanotta-
jista siirtyi bussilla satamaan ja Tal-
linkin uudenkarhealle Galaxy-laivalle. 
Samantien alkoi eversti Matti Lukka-
rin erittäin mielenkiintoinen esitelmä 
Viron itsenäistymisestä. Vielä ennen 
illallista tehtiin ryhmätöitä.

Aamiaisen jälkeen lähdettiin Matti 
Lukkarin opastuksella kiertoajelulle 
Tallinnaan. Ensiksi laskettiin Kadet-
tikunnan seppele Metsäkalmistun 

Eversti Matti Lukkari kertoi matkalaisille Viron kivikkoisesta historiasta ja itsenäisyyden palauttamisesta 
kesällä 1991.

hautausmaalla Suomen poikien muisto-
merkille. 

Tutustumiskierroksella nähtiin mm. 
televisiotorni ja laululava, joilla on 
ollut merkittävä roolinsa Viron itsenäi-
syyden palautuksessa vuonna 1991. 

Suomenlahdella kulkee geologinen 
raja, etelärannikko on maaperältään 
aivan erilaista kuin pohjoisrannikko. 
Kaupungin länsipuolella kylmä poh-
joistuuli ei kuitenkaan sallinut kauan 
ihastella komeaa merimaisemaa lius-
kekivijyrkänteen laelta.

Paluumatkan aikana purettiin ryh-
mätyöt, joissa oli kehitelty ideoita 
Kylkirauta-lehden, kadettipiirien toi-
minnan ja perheiden huomioon ottami-
sen kehittämiseksi.

Ltn Jenni Tammi
kadettikurssi 89

K
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Sinustako Kadettiupseerimatrikkelin toimittaja?
adettikunta ja Upseeriliitto ovat 
päättäneet tuottaa uuden kadettiup-
seerimatrikkelin. Sopimus asiasta 

allekirjoitettiin Katajanokan Kasinol-
la15.10.2007. Matrikkeli on tarkoitus 
saada valmiiksi vuonna 2010. Matrikke-
litiedot tullaan keräämään vuosien 2008 
ja 2009 aikana.

Matrikkelille on nimetty toimituskun-
ta, johon kuuluu kolme jäsentä kummas-
takin tuottajayhdistyksestä. 

Toimituskunta julistaa haettavaksi 
matrikkelitoimittajan tehtävän. Etusijal-
le asetetaan sellainen henkilö, joka voi 
hoitaa myös tietojen saattamisen sähköi-
seen muotoon sekä tehdä kirjan taiton. 

Mikäli sinua kiinnostaa ottaa haaste 
vastaan lähetä 1.2.2008 mennessä va-
paamuotoinen hakemuksesi ja perus-
ajatuksesi matrikkelin toimittamisesta 
Kadettikunnan toimistoon osoitteella Ka-
dettikunta ry, Eino Leinon katu 12 E 64, 
00250 Helsinki. Lähetämme asiasta kiin-
nostuneille tarkemman tarjouspyynnön.

Lisätietoja matrikkelitoimittajan teh-
tävästä antaa pääsihteeri Pekka Rapila, 
(09) 490932 tai pekka.rapila@ 
kadettikunta.fi.

Matrikkelisopimusta allekirjoittamassa vasemmalta pääsihteeri Pekka 
Rapila, puheenjohtajat Juha-Pekka Liikola ja Harri Westerlund sekä 
pääsihteeri Hannu Sipilä.

K

aanpuolustuskorkeakoulun So-
tahistorian laitos on julkaissut 
suurteoksen Suomen Puolustus-

voimat 1944-1974. 
Kirjassa on 685 sivua ja 545 kuvaa 

sekä suuri määrä taulukoita, kaavioita ja 
karttapiirroksia.

Teos on havainnollinen tutkimus puo-
lustusvoimistamme 2. maailmansotaa 
seuranneina ensimmäisinä vuosikymme-
ninä. Huippuasiantuntijoiden joukko on 
rautainen: Syrjö-Elfvengren-Karjalainen 
(toim.), Visuri, Vuorenmaa, Koskinen, 
Palokangas, Roudasmaa, Mattila, Vares, 
Panschin, Klefström, Juottonen, Läh-
teenkorva, Kurenmaa, Sundbäck, Lam-
pikoski, Paulaharju, Penttinen, Vitikka, 
Myllyniemi, Lukkarinen, Lappi, Lam-
pikoski, Viitasaari, Tynkkynen, Koivis-
to, Suominen, Aurén, Römpötti, Kemppi, 
Vuolio, Lehtoväre, Sinivuo, Uutaniemi, 
Uusitalo, kuvitus Kotro. 

Puolustusvoimat kylmässä sodassa
Kirjan arvostelu on Kylkiraudassa 

2/2007. Kirjan hinta on nyt 50 € + pos-
titus. Kirja on tilattavissa Sotahistorian 
laitokselta helena.hamalainen@  mil.fi tai 
09-181 26 562.

M
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Arvoseminaari 7.2.2008
Kadettikunta ja Johtamisen laitos/MPKK järjestävät arvoseminaarin Maanpuolustuskorkeakoulun audito-

riotalon isossa luentosalissa Santahaminassa 7.2.2008 klo 10.00 – 16.00. Seminaarin aihe on 

”Upseerina 100-vuotiaassa Suomessa
- millä arvoilla muutoksen maailmassa”

Seminaarissa julkaistaan noin 1500 kadettiupseerille lähetetyn upseerin arvotutkimuksen 2007 tulokset 
ja käydään asiantuntija-alustusten ja keskustelujen kautta arviota upseerin arvomaailmasta muuttuvissa 

oloissa. Seminaarin ohjelma on

 
09.00 -    Saapuminen ja kahvit                 Sotilaskoti

10.00 -    Seminaarin avaus                       Kadettikunnan puheenjohtaja
                                                                Prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola

10.15 -    Upseerin arvotutkimus 2007   Yliluutnantti Jukka Heinänen, PSPR

10.45 -    Upseerin arvotutkimus tieteellisestä näkökulmasta            
      Professori Vesa Routamaa,  Vaasan Yliopisto

11.00 -    Arvotutkimus johtamisen näkökulmasta
                                Professori, ye-evl Aki-Mauri Huhtinen,                                  
      Johtamisen laitos/MPKK

11.15 -    Nato-jäsenyys ja Suomi                  Ministeri Pertti Salolainen,
                                                                  Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja

11.35 -    Kommenttipuheenvuoro upseerin näkökulmasta
      ye-evl, ST,  VTL Jari Rantapelkonen,  VIESTIR                             

11.50 -    Keskustelu                                    Seminaarin puheenjohtaja
      Kenraaliluutnantti Heikki Tilander

12.00 -    Ruokailu                                        Muonituskeskus

13.00 -    Arvomaailman muutostrendit Euroopassa ja Suomessa
      FT Risto E. J. Penttilä, Johtaja/EVA

13.20-     Kommenttipuheenvuoro                Dosentti, ye-ev Pekka Visuri

13.30 -    Keskustelu                                    Seminaarin puheenjohtaja     

14.30 -    Tauko / kahvit                                                                 

15.00 -    Upseerina 100-vuotiaassa Suomessa   Kapteeni Jarno Limnell, Strategian laitos/MPKK

15.20 -    Kommentti edelliseen                     Dosentti, reservin vänrikki Heikki Siltala 

15.30 -    Keskustelu                                    Seminaarin puheenjohtaja

15.45-     Yhteenveto seminaarista ja     Seminaarin puheenjohtaja

16.00      päättäminen

Maanpuolustuskorkeakoulussa on mahdollisuus nauttia maksullinen lounas, johon osallistumishalukkuudes-
ta on ilmoitettava seminaariin ilmoittautumisen yhteydessä. Tilat mahdollistavat osallistumisen 200:lle 

ensimmäiselle ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seminaari on avoin Kadettikunnan jäsenille. Kulkuluvan saaminen edellyttää ennakkoilmoittautumista, 
joka tulee tehdä 25.1.2008 mennessä Kadettikunnan toimistoon Marjukka Lehtiselle puh. 09-490759 tai 
sähköpostilla marjukka.lehtinen@kadettikunta.fi. Sotilaspoliisipartio varmistaa Hevossalmen sillalla tulijat 

ilmoittautumisten perusteella.

 Tervetuloa!                        Kadettikunta ry                 Johtamisen laitos/MPKK
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elsingin Kadettipiirin alueelle 
tulevien nuorten upseerien tulo-
tilaisuus järjestettiin arvokkaas-

ti 18.9. lääketehdas Orionin tiloissa 
Espoossa. Illan isäntänä oli Orionin toi-
mitusjohtaja, vuorineuvos Jukka Vii-
nanen. 

Valmistuneiden lisäksi tilaisuuteen 
oli kutsuttu heidän joukko-osastojensa 
komentajat sotilasläänin komentajan, 
kenraalimajuri Jaakko Oksasen johdol-
la ja kummikurssien edustajat.

Maanpuolustusterveisin

Jari Syrjälä

Yliluutnantti Marko Kaipia 73. merikadettikurssilta ja pienoislipun 
luovuttanut Helsingin kadettipiirin puheenjohtaja, eversti Tapio 
Niitynperä ovat hiljentyneet kuuntelemaan kadettikvartetin esittämää 
Ateenalaisten laulua.

Valmistuneet uudet upseerit näyttävästi  
Helsingin Kadettipiiriin

H

rikaatikenraali Pentti 
Airion kiinnostus Yrjö 
Keinosta kohtaan heräsi 

keskusteluissa professori Ohto 
Mannisen kanssa. Manni-
nen - joka toimi myöhemmin 
väitöksen kustoksena -  oli 
kertonut Airiolle kenraaliluut-
nantti Heikki Tilanderin pi-
täneen hyvänä mikäli joku 
perehtyisi yksityiskohtaisesti 
Yrjö Keinoseen puolustusvoi-
main komentajana. Prikaati-
kenraali Airio päätyikin vuosia 
myöhemmin 26. lokakuuta 2007 
väittelemään Maanpuolustus-
korkeakoulussa sotatieteistä aiheesta 
”Yrjö Keinonen - uudistajaksi asetet-
tu”. 

Presidentti Urho Kekkonen halusi 
puolustusvoimien johtoon uudistajan. 
Sen hän sai, mutta ei sellaisen kuin 
tarkoitti. Yrjö Keinonen nousi puolus-
tusvoimain komentajaksi lähes kenraa-

likunnan nuorimpana. Henkilökunnalle 
nimitys tuli yllätyksenä. Siviilit puhui-
vat lennokkaasta noususta uraputkes-
sa. Maanpuolustusaktivistien joukossa 
oli syntynyt puheita hänen poliittisista 
kytkennöistään ja poikkeuksellisesta 
johtamistavasta. Kenraalin nimestä ja 
tehtävästä on oltu yksimielisiä, mutta 
lähes kaiken muun osalta väitteet 

Keinosesta sisältävät hyvinkin 
poikkeavia vivahteita. Airion 
mukaan esimerkiksi Keinosen 
julkisuuskuva puolustusvoimi-
en ulkopuolella oli hyvä, mutta 
sisäpuolella huono.

Airio oli kiinnostunut väi-
töksessään tutkimaan kolmea 
erityistä kysymystä: mitkä te-
kijät vaikuttivat Keinosen ni-
mittämiseen, miten hän hoiti 
virkaansa ja miksi hän erosi vi-
rasta. Vastaväittäjinä toimineet 
kenraalimajuri, valtiotieteiden 
tohtori Pertti Salminen ja do-
sentti Ari Uino asettivat juuri 

näistä kysymyksistä Airion koville 
- eivät niinkään kolme yleisöstä löy-
tynyttä vastaväittäjää mukaan lukien 
Keinosen tytär ja Keinosen tulkkina 
toiminut silloinen majuri.

Kenraali väitteli kenraalista

P
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XIX Merikadettikurssin päättymisestä 60 vuotta
asavallan Presidentin so-
tilaskäsky N:O 27 heinä-
kuun 30 päivänä 1947, 1 

§. … Herrat Merikadetit! Nimitän 
Teidät puolustuslaitoksen upseerin vir-
koihin… Tasavallan Presidentti J.K. 
Paasikivi”. Näin siis 60 vuotta sitten 
Ylipäällikkö XIX Merikadettikurssin 
neljälletoista kadetille.

Kurssimme on kokoontunut har-
vakseltaan, edellisen kerran kurssin 
päättymisen 55- vuotistilaisuuteen.

Nyt päätimme kokoontua päiväl-
leen 60 vuotta upseerin virkoihin ni-
mittämisestä, siis 30.7.2007.

Operaatio toteutettiin saaristoris-
teilynä Airistolla Turku - Naantali - 
Turku höyrylaivalla s/s Ukkopekalla. 
Idean isä ja risteilyn järjestäjä oli Tu-
russa asuva merikadettieljemme Yrjö. 
Saimme tehdä - matkailuesitettä laina-
ten - ”saaristohöyryllä untuvanpehmeän 
purjehduksen maailman kauneimpaan 
saaristoon” ja matkan aikana nauttia s/s 
Ukkopekan kuuluisan saaristolounaan 
omassa pöydässämme, jonka merk-
kinä oli XIX ME-pöytäviiri. Tämän 
viirinhän me kaikki olimme saaneet 
40-vuotisjuhlassamme merikadettivel-
jemme Larin - nyttemmin edesmen-
neen - hankkimana; viirin esikuvana on 
Saaristolaivaston everstin komentolip-
pu.

Mukava oli tavata merikadettiveljiä 
pitkästä aikaa, saada kuulla kuulumisia 
ja muistella kurssimme aikaisia tapah-
tumia.

Halusimme tervehtiä myös van-
hempaa kurssia ja lähetimme sähkeen 
heille herra kadettikersantti JV:n kautta. 
Kenraali JV on kiittänyt muistamises-
ta.

Muistelukeskustelussa tuli jälleen 
esille kurssimme alkamisen hajanai-
suus ja ensimmäisen syyskauden lo-
pulla tapahtunut kadettien lukumäärän 
radikaali supistaminen.

Kurssimmehan alkoi Merisotakou-
lussa 3.8.1945 ensimmäisten kadettien 
osalta ja lisää saapui vielä syyskuussa. 
Kurssimme oli sotiemme päättymisen 
jälkeen ensimmäisenä alkanut kadet-
tikurssi. Maassamme elettiin silloin 
sodan jälkeistä normaalioloista hyvin 
poikkeavaa aikaa.

Kurssin aloitusvahvuudeksi muo-
dostui lopulta 24 merikadettia. Mar-
raskuussa 1945 tuli yllättävä käsky 
supistaa vahvuus 15:een. Tämä johtui 
Liittoutuneiden Valvontakomission jo 
maaliskuussa puolustusvoimille anta-
masta kirjelmästä. Sama supistus koski 
myös vanhempaa XVIII Merikadet-
tikurssia. Vastaavia henkilömäärien 
rajoituksia kohdistui myös muihin puo-
lustushaaroihin ja kaikkiin henkilöstö-
ryhmiin. Todettakoon, että sittemmin 
edesmennyt kurssiveljemme meriso-
tahistorian tutkija Erik Wihtol on sel-
vittänyt näitä supistuksia vuonna 1997 
ilmestyneen Sotahistoriallinen Aika-
kauskirja 16:n kirjoituksessaan ”Meri-
voimat valvontakomission kynsissä”. 
Supistuksen seurauksena kurssiltamme 

poistui vuoden 1945 lopulla siis yhdek-
sän merikadettia.

Sopinee mainita, että Erik sisäl-
lytti tämän kurssimme vahvuuden su-
pistamisen kirjoitukseensa kurssimme 
50-vuotistapaamisesta Kylkiraudassa 
4/1997, mutta sitä ei ollutkaan ilmes-
tyneen lehden tekstissä, jostain ilmei-
sesti tekstin supistamiseen johtuneesta 
syystä. Nyt se on luvattu ehdottomasti 
julkaista vaikkapa muita kirjoituksia 
supistaen.

Kun yksi kadettiveljistämme erosi 
kurssilta myöhemmin, meitä valmistui 
siis 14, rannikkotykistölinjalta kuusi ja 
laivastolinjalta kahdeksan. Meitä up-
seerin uralle lähteneitä pidettiin tuona 
sodanjälkeisenä aikana kummajaisina 
muun muassa luokkatovereidemme ta-
holla. Ilmeisesti meillä oli yleisestä 
ilmapiiristä huolimatta luja halu val-
mistua palvelemaan Isänmaata upsee-
rina.

Nyt meitä on rivissä kuusi kadet-
tiupseeria, rannikkotykistölinjalta kaksi 
ja laivastolinjalta neljä. Viimeiseen ilta-
huutoon päässeiden kahdeksan merika-
dettiveljemme muistoa kunnioitimme 
s/s Ukkopekassa hetken hiljaisuudel-
la. Kokoontumisessamme meitä oli 
mukana viisi, kun Lauri ei päässyt 
mukaan.

Edellä oleva vahvuusselvitys kertoo 
koruttomasti, kuinka joukkomme vähe-
nee ajan saatossa vääjäämättä. Kahden 
ryhmän suuruisesta kurssistamme on 
rivissä vajaan ryhmän veljespiiri.

Kokoontumisemme päättyessä toi-
vottiin, että voisimme olla vielä yhdes-
sä koko joukolla. Tämä kertonee, että 
kadettiveljeydessä on ”se jokin” yhteen 
liittävä pyyteetön henki. Tapaamisten 
väli ei kuitenkaan voi olla enää vuosia 
ikämme huomioon ottaen: vanhin on 
86- ja nuorin 81- vuotias.

Risteilyn päätyttyä Turussa Aura-
joen rannassa s/s Ukkopekan laiturissa 
otetussa ”kurssikuvassa” meitä on vain 
neljä, kun merikadettiveljemme Tarmo 
joutui kiirehtimään muualle.

Merisotakurssimme nuorin
kadetti 500me
Olavi Aspinjaakko

”T
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irkanmaan kadettipiirin jäsenet 
perheineen tutustuivat vapaus-
sodan Tampereen taistelupaik-

koihin. Asiantuntevana oppaana oli 
kapteeni Kari Turpeinen. Hän kiteytti 
tapahtumat lyhyesti:

Maaliskuussa 1917 keskustorilla 
iloittiin keisarin vallasta luopumista. 
Joulukuun 6. päivän Suomi julistautui 
itsenäiseksi ja tammikuussa 1918 kes-
kustorilla vaadittiin vallankumousta. 
Huhtikuussa 1918 keskustorilla oli pa-
raati ja kenttäjumalanpalvelus Tampe-
reen taistelujen päätyttyä.

Aluksi kävimme Kangasalla Suinu-
lassa, jossa oli sataan vuoteen Pohjois-
maiden suurin ”taistelu”. Suinulassa 
sai surmansa 17 nuorta suojeluskun-
talaista 31.1.1918. Nuorukaiset, pää-
osin teknisen opiston oppilaita, olivat 
antautuneet. Tamperelaisten punaisten 
kanssa oli sovittu antautumisesta ja 
verenvuodatuksesta pidättäytymises-
tä. Sitten tulivat paikalle turkulaisia 
punaisia ja venäläisiä sotilaita vallan-
kumouskiihkoilija Hyrskymurron joh-
dolla tuhoisin seurauksin. Tällä oli 
suuri merkitys vapaussodan tulevalle 
luonteelle.

Kävimme Mannerheimin kalliolla, 
jossa on vuonna 1956 pystytetty val-
koisen kenraalin patsas. Valitettavasti 
se ei saa vieläkään olla rauhassa. Ilmei-
sesti häiriköijät eivät ymmärrä, mikä 
olisi ollut kohtalomme, jos vapausso-
dassa olisi käynyt toisin. Eivätpä Tam-
pereen päättäjätkään ole vielä päässeet 
traumoistaan, sillä luvattua puiden kaa-
tamista patsaan edestä ei ole toteutet-
tu.

Messukylän kautta menimme Kale-
vankankaan hautausmaalle, jossa ovat 
vapaussodan sekä talvi- ja jatkosodan 
sankarihaudat. Sankarihautojen vie-
ressä on kenraalimajuri Aaro Pajarin 
hauta. Hautausmaalla on myös ensim-
mäisenä kuolleen tamperelaisen kade-
tin Olavi Bernhard Virtasen hauta. Hän 
kaatui Aunuksen retkellä 30.12.1921 
Porajärvellä. 

Itsenäisyydenkatu, rautatieasema, 
tuomiokirkko, Tammerkoski ja kes-
kustori ovat matkan varrella keskei-
siä vuoden 1918 tapahtumapaikkoja. 
Hämeenpuistossa ohitimme vapau-
denpatsaan ja kadun varrella olevan 

työväentalon. Pyynikillä kävimme Ter-
mobylaissa ja kierroksen päätteeksi 
nautimme Pyynikin tornissa kuuluisat 
munkkikahvit.

Upseerina on vaikea ymmärtää, 
miten Tampereella vieläkin suhtaudu-
taan vapaussotaan ja Mannerheimiin. 
Suomessa ei ole toista paikkakuntaa, 
jossa vuoden 1918 tapahtumat on la-
kaistu maton alle ja josta ne tulevat 
aina sopivassa tilanteessa esille.  On 
varmaankin vaikeaa nähdä se suuri ko-
konaisuus, johon Tampereen taistelut 
liittyivät. Kyse oli noin 40 000 venä-
läisen sotilaan riisumisesta aseista ja 
maan itsenäistymisestä. Mannerheim 
kohdisti sotatoimet venäläisiä sota-

Vapaussota ja Tampereen taistelut 1918
voimia vastaan, jotka olivat jääneet 
Suomeen, vaikka neuvostohallitus oli 
tunnustanut maan itsenäisyyden. Man-
nerheim ei halunnut Tampereella 
verenvuodatusta, mihin kuitenkin kau-
punkitaistelu valitettavasti johti. 

Pentti Väänänen

Kadetti Olavi Virtasen hauta.

P
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Talvi- ja jatkosodan Päämajan upseerit
äämajassa oli talvisodassa 188 
upseeria ja jatkosodassa

1941 n 500 upseeria,
  1942 n 450    ”
  1943 n 500    ”
  1944 kesäkuussa n 600  ja 
  1944 marraskuussa n 590 up-

seeria.

Marraskuussa 1944  sain komen-
nuksen VP 5:stä Rovaniemen liepeiltä 
Päämajaan. Tuukkalassa viestiosas-
tossa Simo Laurila perehdytti minut 
tuleviin tehtäviin. Sen jälkeen komen-
nettiin nuori luutnantti Viestiosasto 
III:een Helsinkiin toimistoupseeriksi.

Tähän esitykseen pyrin saamaan 
faktatietoja edesmenneen Päämajan 
upseerien monivuotisen sihteerin Pentti 
Arajuuren arkistoista. Monen mutkan 
kautta sain yhteyden hänen tyttäreensä 
Eva Tirroseen, jolta sain kolme mappia 
ja yhden kuvakokoelman. Näissä oli 
kuitenkin vain yksi päiväämätön lu-
ettelo ”Päämajan upseerit”. Siinä on 
104 nimeä osoitteineen. Luettelossa 

on myös oma nimeni, joten se lienee 
laadittu vuosien 1986 ja 1990 välillä. 
Luettelon viimeisellä sivulla on tehty 
yhteenvetoja, joista ilmenee, että ”ri-
vissä oli v 1991 (?) 93, v 1992 (?) 90, v 
1993 88, v 1994 77 ja v 1997 76 Pää-
majan upseeria.

Kenraalimajuri Ragnar Grönval-
lin aloitteesta upseerit kokoontuivat 
ensimmäisen kerran Finlandia-talolle 
joskus 1960-luvulla. Osallistujia oli 
runsaasti ja talo oli tupaten täynnä. Jär-
jestelytehtävissä oli K.G. Fogelholm. 
Esitelmän piti lääkintäkenraalimajuri 
I.J.Heinonen.

Tämän jälkeen kokoonnuttiin vuo-
sittain  tummassa puvussa kunniamer-
kein lounaalle Katajanokan Kasinon 
Kenraalisaliin kenraalimajuri R Grön-
vallin johdolla vuoteen 1985 asti. (? ) 
Sihteerinä toimi ilmeisesti Pentti Ara-
juuri.

Ensimmäisen kerran osallistuin 
lounaalle 27.11.1986 Simo Laurilan yl-
lytyksestä. Puheenjohtajana oli Reino 
Arimo ja sihteerinä Pentti Arajuuri. 

Vahvuudesta ei ole tarkkaa tietoa. 
Muistini mukaan sali oli lähes täynnä. 
Mukana olivat kadettiveljeni Toivo 
Aarrevuo ja Erkki Alppisara. Valoku-
vasta tunnistin Paavo Pitkäsen. Esi-
telmöitsijänä oli Ilmari Turja, hänkin 
Päämajan upseereita.

Vuonna  1988 lounastettiin  Kasi-
nolla 30.11., siis talvisodan alkamis-
päivänä. Esitelmän piti kenraalimajuri 
Raimo Heiskanen. 

Lokakuun 17. päivänä vuonna 1989 
tuli kuluneeksi 50 vuotta Päämajan toi-
minnan aloittamisesta. Näin ollen jär-
jestettiin 50-vuotisjuhlakokous, joka 
aloitettiin kunniakäynnillä Hietanie-
men sankariristillä ja Marsalkan paa-
della Reino Arimon johdolla. Lounaalla 
oli 49 upseeria, esimerkiksi Pekka 
Somer, Erkki Sutela ja Olavi Lähteen-
mäki. Esitelmän piti O.R. Bäckman.  

Kenraalisalissa lounastettiin vii-
meisen kerran vuonna 1992. Sen 
jälkeen lounastettiin Merisalissa ja vuo-
sina 1995-2006 Karimosalissa. Vuoden 
2000 jälkeen ei enää käytetty kun-

Lounaat Kasinolla

Aika  Vahvuus Puheenjohtaja Esitelmöitsijä

29.11.1990  40  R Arimo  R Arimo
28.11.1991  36  P Somer  R Heiskanen
30.11.1992  29  P Somer  C.G.Mannerheim
30.11.1993  31  P Somer  O. Manninen
 ?.  11.1994  ?  ?
30.11.1995  21  O.R.Bäckman  ?
28.11.1996  24  O.R.Bäckman  ?
  ?     .1997  ?  ?    ?
30.11.1998  22  O.R.Bäckman  M  Lukkari
30.11.1999  21  O.R.Bäckman  ?
30.11.2000  20  O.R.Bäckman  ?.
17.10.2001  20  O.R.Bäckman  O Manninen
17.10.2002  17  O.R.Bäckman  M Lukkari
16.10.2003  19  E Helske  H Hult
14.10.2004  13  E Helske  T Skog
12.10.2005  15  E Helske  J  Kosonen & 
        A Karppinen
18.10.2006  12  E Helske  T Holvikivi

P
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niamerkkejä ja asu oli vapaampi. 
Lounailla nautittiin usein Marsalkan 
l emp i ruok ia  ku t en  ”Marsk in 
vorschmack”ia ja tietenkin ryyppynä 
”Marskin ryyppy”. Lounaat alkoivat 
yleensä kello 13 ja päättyivät kello 
15:n aikoihin.  Suurin osa tunsi toisen-
sa jo sota-ajoilta ja rupattelu oli sen 
mukaista. Vuosien varrella oli muuten-
kin helppo tutustua.

Pitkäaikaisena sihteerinä toimi il-
meisesti alusta alkaen vuoteen 1999 
as t i  Pent t i  Arajuur i .  Vuosina 
2000-2003 toimi sihteerinä Erkki Vir-
tala ja sen jälkeen allekirjoittanut.

Kuvista voi nähdä vuosi toisensa 
jälkeen lounailla olleet veteraaniup-
seerit, joista mainittakoon mm Erkki 
Virtala, Sakari Saarinen, Oiva Läh-
teenmäki, Erkki Sutela, Erkki Alppi-
sara, Antti Karppinen, Esko Helske, 

Päämajan upseerit Suomalaisella Klubilla 31.10.2007. Takana vasemmalta: Ilmari Koppinen (89), Pentti 
Keijola (90), Åke Gagneur (88) ja Antti Karppinen (84). Edessä vasemmalta: Olli Vuorio (88), Esko Helske 
(93) ja Reino Valkama (86). Kuva: K.F.Koskivuori Oy 

G.-E. Strömberg, Ilmari Koppinen ja 
legendaarinen marsalkan nuorempi ad-
jutantti, eversti O.R. Bäckman. Useim-
pien ”siviilitausta” oli täysin hämärä. 
Kansallismuseossa oli vuonna 2005 
”Mannerheim näyttely”. Kutsuja varten 
oli pakko selvittää ”tittelit”. Vasta sil-
loin ilmeni kuinka hienossa  joukossa 
olinkaan, ja lopuksi sihteerinä. Joukos-
sa oli professoreita, suurlähettiläitä, yli-
insinöörejä, ekonomeja, metsänhoitajia 
jne.

Kuluvan vuoden lounastapaaminen 
oli ensi kertaa muualla kuin Kasinolla. 
Esko Helskeen johdolla kokoonnuim-
me Suomalaisella Klubilla Pankkisa-
lissa 31.10. Meitä oli seitsemän, kuten 
kuvasta ilmenee. Aluksi hiljennyimme 
edellisen tapaamisen jälkeen meneh-
tyneiden muistoa kunnioittaen: G.-E. 
Strömberg, O.R. Bäckman, S. Saarinen 

ja E. Virtala. Tiettävästi jäljellä on vielä 
noin kymmenen Päämajan upseeria. 
Ensi vuonna aiomme vielä kerran lou-
nastaa yhdessä, niin mukavaa meillä 
kaikilla oli.

Kirjoitukseni lähteenä ovat olleet 
Pia Puntasen ”Mannerheimin saap-
paanjäljillä”, lounaskokousten valo-
kuvat, leikekirjani ja muistitieto. 
Epätarkkuudet ja virheetkin ovat mah-
dollisia, mikä anteeksiannettakoon.

Olli Vuorio
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Musiikkineuvos Urpo Jokinen in memoriam
(1920 - 2007)

usiikinopettaja, musiikkineuvos 
Urpo Jokinen kuoli sunnuntai-
na 21. lokakuuta 87 vuoden 

iässä. Hän syntyi Hollolassa satulasepän 
poikana. Jokinen aloitti 9-vuotiaana viu-
luopinnot ja Lahden Lyseon orkesteriin 
hänet kelpuutettiin ensimmäiseltä luokalta 
alkaen. Myöhemmin opiskeluaikoina hän 
soitti myös kontrabassoa sekä haitaria ja 
käyrätorvea.

Talvisodassa Jokinen oli suojeluskun-
nan vartiotehtävissä kotirintamalla. Jat-
kosodassa hän osallistui 48 partioretkeen 
Kiestingin suunnalla ja toimi myöhem-
min Upseerikoulun käytyään mm. tu-
lenjohtajana ja huoltopäällikkönä Kevyt 
Patteristo 11:ssä.

Sotien jälkeen Jokinen valmistui Jy-
väskylän Kasvatusopillisesta Korkeakou-
lusta kansakoulunopettajaksi. Muutaman 
vuoden kuluttua hän siirtyi Helsinkiin, 
jossa oli musiikinopettajana mm. Teh-
taankadun, Töölön ja Kaisaniemen kou-
luissa. Myöhemmin seurasivat erilaiset 
suunnittelu- ja johtotehtävät. Sellaisia 
olivat mm. Helsingin kaupungin koulu-
jen musiikinohjaaja 1962-79, Uudenmaan 
läänin musiikin lääninkouluttaja 1972-83, 
Suomen Musiikinopettajain Liiton toi-
minnanjohtaja 1970-76, musiikkilehti 
Rondon päätoimittaja 1974-76 sekä Viih-
dekuoroliiton perustaja ja puheenjohtaja 
1994-2000.

Jokinen osallistui myös useiden mu-
siikkialan oppi- ja laulukirjojen julkaisu- 
ja toimitustyöhön mm. professori Ahti 
Sonnisen kanssa, jonka johdolla hän opis-
keli myös sävellystä.

Jokinen ehti olla monen kuoron lau-
lunjohtajana. Erityisen läheiseksi hänelle 
tuli Kadettikuoro, jota hän johti 40 vuotta. 
Tästä Kadettikuoron erityisasemasta hän 
kertoi mm. seuraavasti: ”Kadettikuoron 
johtaminen ei ole helppo tehtävä. Kun 
muut ylioppilaskuorot ovat koossa lähes 
samalla miehityksellä useita vuosia, Ka-
dettikuoron ensiesiintyminen on jo vajaan 
kolmen kuukauden kuluttua laulajien ko-
koamisesta. On kuitenkin monia hyviä 

puolia ja etuja, joiden varassa kadetit pär-
jäävät. He ovat samanikäisiä, heillä on 
selkeä päämäärä ja luja tahto saavuttaa 
tavoitteet. Kuorossa vallitsee nuorekas 
ja reipas henki. Kun sitten kuoronjohtaja 
keksii helposti opittavan, mutta kuitenkin 
näyttävän ohjelmiston, saadaan kiitosta 
ansaitseva lopputulos”.

Vuonna 1994 perustettiin Kaaderilau-
lajat. Heti alusta alkaen Urpo Jokinen 
johti tätä kadettiupseereista koostunutta 
kuoroa aina vuoteen 2004 saakka. Sekä 
Kadettikuoro että Kaaderilaulajat kutsui-
vat hänet kunnialaulunjohtajaksi.

Urpo Jokinen oli säveltäjä, kuoron-
johtaja, sovittaja ja ennen kaikkea mu-
siikkikasvattaja. Hänen suhtautumisensa 
laulajia kohtaan oli lämminhenkistä ja 
myötämielistä. Hän oli aina valmiina 
tarttumaan uusiin haasteisiin vaivojaan 
säästämättä. Hänen sävellyksistään kak-
sikymmentä on isoja teoksia. Kuoro- 
ja lastenlaulut mukaan lukien hänen 
sävellystuotantonsa käsittää lähes 200 
kappaletta. Jokinen tunnettiin myös viih-
demusiikin säveltäjänä ja sovittajana. 
Hänen kuorosovituksensa olivat helposti 
laulettavia ja samalla soivia. Urpo Jokisen 
vuonna 1996 säveltämä ja jalkaväenken-
raali Adolf Ehrnroothin sanoman pohjal-
ta luotu laulu ”Suomi on hyvä maa” on 
jäänyt elämään sotaveteraanikuoroissa ja 
muissa maanpuolustushenkisissä mies-
kuoroissa.

Urpo Jokinen sai 1989 musiikkineu-
voksen arvonimen sekä pitkän opetta-
jauransa aikana huomattavan määrän 
kunnia- ja ansiomerkkejä ja muita huomi-
onosoituksia. Hän jäi eläkkeelle opettajan 
virasta 1980. Tämän jälkeen hän keskit-
tyikin uusien sävellysten ja sovitusten te-
kemiseen. Vielä muutama viikko ennen 
kuolemaansa hän sävelsi, sanoitti ja so-
vitti laulun ”Mustainveljestenkatu” Vii-
purin Lauluveikoille. Siinä laulussa oli 
hänen muistojaan 1930-luvun Viipurista. 
Jokisella oli laaja ystävä- ja tuttavapiiri. 
Varsinkin kadettikuorolaiset neljänkym-
menen vuoden ajalta tulevat muista-
maan opettajaansa suurella lämmöllä ja 
kunnioituksella.

Matti Orlamo
Kadettikuoron johtaja

M

Kadetit kantoivat Kadettikuoron hyvin pitkäaikaisen ja kunnioitetun 
johtajan arkkua.
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Oliko Viipuria tarkoitus puolustaa?
Eero Elfvengren - 
Eeva Tammi (toim.)
Viipuri 1944
WSOY, Juva 2007
376 sivua, kuvitettu 
ISBN 978-951-0-33196-5 

osentti Eero Elfvengrenin 
ja erikoissairaanhoitaja 
Eeva Tammen toimitta-

massa historiateoksessa kerrotaan 
Viipurin kohtalosta 20.6.1944 
ja sen viime hetkellä tulleista 
puolustajista, 20. Prikaatista. 
Aikaisemmin tapahtumaa ovat 
käsitelleet muun muassa everstit 
Niilo Lappalainen vuonna 1991, 
Matti Koskimaa vuonna 1996, 
eversti- luutnantti Uuno Tarkki 
vuonna 1991 (Tarkki itse osal-
listui taisteluun kapteenina) sekä 
tykistökapteeni Lauri Jäntti, joka 
jo vuonna 1955 kertoi omista 
kokemuksistaan kirjassaan ”Kan-
naksen suurtaisteluissa 1944”. 
Viipuria puolustaneeseen prikaa-
tiin on kohdistunut kohtuuton kritiikki, 
jonka ylläluetellut sotahistorioitsijat ovat 
osaltaan kumonneet. Nyt  Elfvengrenin ja 
Tammen johdolla kolme everstiä, kuusi 
everstiluutnanttia, professori, kaksi do-
senttia, diplomi-insinööri ja kauppatietei-
den maisteri saivat tehtäväkseen tutkia, 
analysoida ja kertoa kukin omalta erikois-
alaltaan miksi kävi niin kuin kävi. On heti 
todettava, että he päätyivät tulokseen: 20. 
Prikaatille ei annettu edellytyksiä onnis-
tua tehtävässään.

Syväriltä Viipuriin siirretyn 20.Pri-
kaatin viimeiset osat saapuivat kaupun-
kiin 20.6.1944 klo 03.15. Tämä prikaati 
oli koottu kolmesta lopetetusta jalkavä-
kirykmentistä. Prikaatia komensi tal-
visodan Taipaleen ja hyökkäysvaiheen 
JR7:n (Tyrjän rykmentin) maineikas 
komentaja eversti Armas Kemppi, jolle 
oli esitetty 28.8.1942 suurten saavutus-
ten johdosta Mannerheim-ristiä. Prikaatin 
runkohenkilöstö oli talvisodassa ja hyök-
käysvaiheessa 1941-42 kunnostautuneita 
sotilaita, mutta joukossa oli myös verrat-
tain runsaasti vuosina 1942-44 palveluk-
seen astuneita, joilla ei ollut kovin suurta 
sotakokemusta.

Prikaati ryhmittyi Viipurissa nopeasti 
puolustukseen kolme pataljoonaa eteen ja 
yksi reserviin. Armeijakunnan komenta-
ja, kenraaliluutnantti Taavetti Laatikainen 
lupasi AK:n vastaavan Viipurin ja sen 
etumaaston puolustuksesta 20.6.1944 klo 
18.00 saakka ilmeisesti luottaen edessä 
oleviin joukkoihin. Tilanne oli kuitenkin 
sekava ja paljon pahempi kuin kenraali 
aavistikaan. 

Puna-armeija suuntasi Viipuriin ar-
meijakunnan, jossa oli kolme divisioonaa 
(90.D, 358.D. ja 372.D) vahvennuksi-
neen. Neuvostoilmavoimat tukivat voi-
makkaasti hyökkääjää. Samanaikaisesti 
Viipurin ilmatorjunnasta vastannut ITR 3 
siirrettiin pääosin kaupungista pois.

Prikaatille luvattu armeijakunnan tuki 
jäi toteutumatta. Ei panssaritorjuntaa, ei 
ilmatorjuntaa, ei lisää pioneereja puhu-
mattakaan huollosta, joka petti täydelli-
sesti. Tykistö pystyi tukemaan prikaatin 
taistelua raskaan patteriston osalta puo-
leen päivään asti. Sitten loppuivat am-
mukset ja lisää ei saatu. Kevyt patteristo 
tuki vielä kolme tuntia - sitten loppuivat 
siltäkin ammukset. Kun jalkaväkikin 
alkoi potea a-tarvikepulaa,  ei edellytyk-
siä taistelun onnistumiselle ollut.

Vihollinen tuli Viipurin edus-
talle 20.6. aamulla ja aloitti hyök-
käykset 20. Prikaatia vastaan. 
Vastoin luuloa vihollishyökkäyk-
set aluksi torjuttiin, mutta sitten 
noin klo 13.00 irtaantui II P:n  6. 
komppania asemistaan jonkun 
epämääräisen tiedon perusteel-
la. Rintamaan syntyi aukko ja 
vihollinen käytti sitä hyväkseen. 
Ei auttanut I P:n vastahyökkäys 
- se kuivui kokoon. Etelä-Viipu-
rissa ollut IV P oli jäämässä saar-
roksiin, jolloin sen komentaja 
majuri Kirma käski pataljoonan 
irti. Iltapäivän kuluessa I, II ja IV 
Pataljoona vetäytyivät enemmän 
tai vähemmän sekasortoisessa 
tilassa pois kaupungista. Vain III 
P Karjalan esikaupungissa piti 
asemansa.

Viipurin menetys näin lyhyen 
taistelun jälkeen oli ylemmille 
johtoportaille shokki. Ylipäällikkö 
vaati eversti Kempille kuoleman-
tuomiota ja majuri Bäckmannia 
myös ankarasti rangaistavaksi. 

Oikeus käsitteli asiaa ja tuomitsi Kempin, 
ei teloitettavaksi vaan päävartioarestiin 
25 vrk:si. Samalla häneltä vietiin soti-
laskunnia. Majuri Bäckman teki itse-
murhan.

Myöhemmin on paljastunut, että ken-
raalit Airo, Laatikainen ja Lagus olisivat 
pitäneet edullisempana ryhmittyä puo-
lustukseen taemmas vesistölinjalle itse 
kaupunkialueen sijasta. Myös Kannaksen 
joukkojen komentaja kenraaliluutnantti 
Oesch piti Viipurin menetystä kauneus-
virheenä, jolla ei kuitenkaan ollut taktil-
lista merkitystä.

Kirjan tutkijat ovat tulleet kutakuin-
kin yksimielisesti seuraaviin johtopää-
töksiin:

-   edellytyksiä Viipurin menestykselli-
selle puolustukselle ei ollut,

-  ylemmät johtoportaat eivät tukeneet 
20. Prikaatia,

-  ampumatarvikehuolto petti täydelli-
sesti,

-  tehokasta panssaritorjuntakalustoa ei 
käytännössä ollut,

-  ilmatorjunta siirrettiin pois lähes ko-
konaan,

-  viestiyhteyksien toiminnassa oli 

D
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suuria puutteita,
-  linnoittamisaste oli enintään välttä-

vä,
-  asutuskeskustaistelukoulutusta ei 

ollut annettu,
-  selän takana oli vesistölinja,
-  edestä tulleitten pakokauhun vallassa 

olevien sotilaitten puheet vakuttivat 
kielteisesti juuri saapuneisiin suur-
taisteluihin tottumattomiin joukkoi-
hin ja 

-  vihollisella oli suuri mies-, tykistö-, 
panssari- ja ilmaylivoima.

Viipurin menettämisen jälkeen 20. 
Prikaati koottiin ja eversti Yrjö Soran 
johdolla palautettiin sotilasosastoksi. Pa-
taljoonankomentajista majuri Kirma ja 
kapteeni Malinen kaatuivat Viipurissa. III 
ja IV/20.Pr osallistuivat Juustilankankaan 

taisteluun torjuen menestyksellä vihollis-
hyökkäykset. Heinäkuussa 1944 prikaati 
siirrettiin Laatokan Karjalaan, jossa se 
Tolvajärven - Ilomantsin korpimaastossa 
torjui kolmen venäläisrykmentin hyök-
käykset sodan loppuun saakka.

Jälkiviisautena on syyttävä sormi siir-
tynyt 20. Prikaatista IV Armeijakunnan 
johtoon tai ylimpään johtoon. Virheitä 
tehtiin paljon. Niitä ei tässä kannata lue-
tella. 

Viipuri 1944 on monin tavoin ansio-
kas kirja, jossa tätä taistelua on analy-
soitu harvinaisella tarkkuudella. Tutkijat 
ja kirjoittajat everstit J. Paulaharju, A. 
Lappi ja K. Suominen, everstiluutnantit 
E. Käkelä, A. Vuorenmaa, U. Myllynie-
mi, J. Porvali, H. Valtonen, ja J. Niemi-
nen, professori J. Kekkonen, dosentit E. 
Elfvengren ja S. Hietanen, dipl.ins. C-F. 

Geust, kauppat.maist. G. Lindgren ja eri-
koissairaanhoitaja E. Tammi samoin kuin 
kirjan kuvituksesta vastannut everstiluut-
nantti A. Kotro ansaitsevat suurkiitok-
set ansiokkaasta työstään. Eikä unohdeta 
taittaja Janne Lahtista, kartat piirtänyttä 
Susanna Jyrkistä ja toimittajia Jouni Ave-
linia sekä Pekka Salorantaa. Hyvin mer-
kittävä on evl Jarmo Niemisen kirjoittama 
perusteellinen selvitys 20.Prikaatin kaa-
tuneista ja kadonneista matrikkeleineen. 
Tämä selvitys osoittaa eräät huhut täysin 
perusteettomiksi.

Oma mielipiteeni on: Suomen kun-
niakas armeija kestää menestyksen ja 
voittojen ohella myös epäonnistumisia. 
Hyvä historiateos - suosittelen. Lukija 
saa kirjasta paljon ajattelemisen aihetta.

Tapio Skog

Sotahistoriallinen aika-
kauskirja N:o 26/2007
ISSN 0357-816X
Jyväskylä 2007
Toimituskunta: Ahti Lappi, 
Ohto Manninen, Ove 
Enqvist, Riitta Blomgren, 
Pekka Saloranta. Engl.
tekstit J.E.O. Screen

ämänvuotisessa  sotahisto-
riallisessa aikakauskirjassa 
on yhdeksän kirjoitusta, 

joista jokainen on mielestäni kiin-
nostava.

Minua ehkä eniten kiinnosti 
venäläisen Oleg Bozkon artikke-
li ”44. Ukrainalainen divisioona 
talvisodassa 1939-40” (Raatteen 
tiellä). Tutkija on penkonut Venäjän 
arkistoja ja saanut aikaan oman ver-
sionsa ”Suomussalmen taisteluis-
ta”. Kuten tunnettua divisioonalle 
kävi huonosti - johdolle vielä huonommin 
- heidät teloitettiin.

Toinen kiinnostukseni kohde oli Antti 
Saarialhon ” USA:n apu NL:lle 1941-45”. 
Professori Saarialho on tutkinut aihetta 
pitkään ja artikkelin luettuaan ymmärtää, 
miten NL kesti niin pitkään kuin kesti. Ve-
näläiset ovat vähätelleet avun suuruutta. 

Miten on? Onko tämä apu ollut vähäistä, 
vain esimerkein valaistuna?

- kuorma-autoja 375 833, jeeppejä 51 
503

- hävittäjäkoneita 14 982
- pommi- ja maataistelukoneita 3 089
- ilmatorjuntatykkejä 7509
- panssarivaunuja 7 056
- tykkejä, sotalaivoja jne

Mielenkiintoni kohteena oli 
myös Veli-Matti Syrjön ”Itsenäi-
sen Suomen upseeriston muo-
toutuminen”. Itsenäisyytemme 
alkuvaiheessa meillä oli Venäjän 
armeijassa ja laivastossa palvel-
leita upseereja, jääkäriupseereja, 
”Markovillan” käyneitä, tykis-
töopistolaisia tai vain urheudes-
ta ylennettyjä. Aikanaan tulivat 
mukaan kadettiupseerit, jotka 
tänään ovat upseeristomme enem- 
mistö. Alkuaikojen riidat ja uhkauk- 
set joukkoeroamisesta, jos silloisiin 
vaatimuksiin ei suostuta, kuuluivat 
asiaan. Mielenkiintoista historiaa.

Sitä ovat myös Eeva Tammen 
”Petäjäsaari 6.3.1940, talviso-
dan suurimmat tappiot” tai Petri 
Longan artikkeli ”Äänislinna ja 
muut jatkosodan aikana uudelleen 
nimetyt kaupungit”.

Jouni Laarin ”Panssarintorjun-
tamme kehittyminen 1944-1964” 
käsittelee jo uudempia aikoja.

Tuomas Hoppu, Juha Poteri ja Aaro 
Roselius ovat hekin osaltaan käsitelleet 
vuoden 1918 tapahtumia ja niissä tappi-
oita, hautajaisia, muistoja jne.

Kokonaisuutena aikakauskirja on jäl-
leen kerran antoisa, asioita valaiseva ja 
miellyttävä myös lukukokemuksena.

Tapio Skog

Monipuolista sotahistoriaa
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Heikki Ylikangas:
Romahtaako rintama?
Kustannusosakeyhtiö 
Otava, Keuruu 2007
336 sivua
ISBN-13:978-951-1-
22130-2 

rofessori Heikki Ylikan-
kaan uusin teos ”Romah-
taako rintama” aiheutti jo 

heti julkistamistilaisuudessa po-
lemiikkia ja sanaharkkaa kuten 
television uutislähetyksestä 
sattumalta näin.  Tämä näyttää 
hänen teostensa kohdalla olevan 
tavanmukaista. Näinhän tapahtui 
myös ” Tie Tampereelle” ja ”Tul-
kintani talvisodasta” kirjoista. 

Edellistä kirjaa en ole luke-
nut. Olenhan ikäluokkaa 1919, 
jolla ei ole omakohtaisia koke-
muksia noilta traumaattisilta 
vuosilta. Jälkimmäisen kirjan 
olen lukenut tarkoin ja jäänyt 
kummeksimaan siinä esitettyjä kär-
jekkäitä kannanottoja.

Kun minua pyydettiin arvioi-
maan tämä Ylikankaan uusin kirja, 
en epäröinyt yhtään, koska olen ollut 
jatkosodan ensimmäisen vuoden Jal-
kaväkirykmentti 6:ssa joukkueenjoh-
tajana. Vuosien 1942 - 43 jälkeen olin 
viestiupseerina Viestipataljoona 5:ssä 
Aunuksessa ja Lapisssa sekä lopuksi 
Päämajassa Helsingissä. Näin ollen 
omaan sodasta todellista kokemusta, 
tosin vain sammakkoperspektiivistä.

Kirjan luin todella tarkkaan ja har-
kiten. Loppua kohti kirja antoi yhä 
enemmän ajattelun aihetta. Niinpä 
annoin sen välillä ”levätä” ennen kuin 
otin sen uudelleen lukemiseksi.

Huhtiniemen mysteeriä on käsi-
telty ensin 32 sivulla.  Siinä on sekä 
puolesta että vastaan paljon näkökoh-
tia, joita tähän mennessä on esitetty. 
Lopputuloksena Ylikangas toteaa, ettei 
siellä mitään teloituksia ole tapahtu-
nut. Siis pelkkien huhujen perusteella 
on suoritettu turhia kaivauksia ja tuh-
lattu valtion varoja. Huhujen levittäjä 
”Syväkurkku” raukkamaisesti pysyy 
tuntemattomana.

Luvussa II käsitellään Neuvostolii-
ton suurhyökkäystä Kannaksella. Siinä 
yhdytään suurimmaksi osaksi Matti 
Koskimaan”Veitsen terällä”-kirjaan 
ja muihin sotahistoriallisiin teoksiin. 
JR 6 on luonnollisesti kiinnostukseni 
kohteena. Sivulla 94 todetaan 27. kesä-
kuuta III/JR 6:n hajonneen eikä ”vaati-
viin taistelutoimiin siitä ei enää ollut.” 
Tämä ei pidä paikkaansa. Pataljoona 
oli muun muassa 3.7. Pyöräkankaan 
taisteluissa, joissa sen 9. Komppania 
40 miehen vahvuisena osallistui vasta-
hyökkäykseen. Tämähän ei kuitenkaan 
ole kovin suuri virhe. Onhan Ylikan-
gas myöntänyt kirjassa mahdollisesti 
olevan virheitä, ja niitä todella on.

”Päämajan suunnanmuutos” on 
kerrottu vetävästi.  Ihmetyttää kui-
tenkin esitetty Ylipäällikön nopea 
kannanmuutos pelkästään tieduste-
lupäällikkönsä eversti Aladar Paaso-
sen muistion perusteella.  Onkohan 
professori tehnyt johtopäätöksensä 
kovin kevyin perustein? Marsalkalla 
oli tunnetusti hyvin laaja suhdeverkos-
to. Ehkäpä hän sai muualtakin tietoa. 
Vahinko, että marsalkan nuorempi ad-
jutantti eversti Rafael Bäckman  me-

nehtyi 95-vuotiaana  12.2.2007. 
Hänellä oli erittäin hyvä muisti 
ja hän olisi ehkä voinut tarken-
taa tätä asiaa.

Luvussa III käsitellään epä-
järjestystä ja sen hillitsemistä. 
On todella järkyttävää lukea 
joukkojen hajoamisesta ja mies-
ten pakoon lähdöstä.

Kun kaikkiaan 29 000 
miestä oli harhateillä, tosin 
onneksi valtaosin vain hyvin 
tilapäisesti, oltiin tosiaan ka-
tastrofin partaalla ankarien 
taistelujen ollessa käynnissä.  
Eihän näin suuressa mittakaa-
vassa sekasorrosta ole yleensä 
muissa kirjoissa kerrottu. 

Kaikkihan eivät olleet 
karkureita. Kun selvisi kui-
tenkin joukossa olleen todella 
rintamalta pakenevia, ryhdyt-
tiin kirjan mukaan kovempiin 
toimiin. 20.6 annettiin Yleis-
esikunnan päällikön Erik Hein-
richsin ankara käsky ”aseellista 
pakkokeinoa käyttäen, palautet-

tava järjestys.” Kuinka ankara tilanne 
käskyn anto mahtoikaan olla kenraa-
lille, jonka Martti Turtola toteaa olleen 
humanisti, voi vain arvailla. 

Pelkuruus ja karkuruus eivät joh-
taneet kuolemanrangaistukseen ennen 
kesää 1944. Silloin kuolemantuomio-
ta annettiin 76 ja pantiin täytäntöön 
46. Päämajan ilmoituksen mukaan 
28.8.1944 mennessä kuolemantuo-
mioita oli yhteensä 47. Ylikangas on 
kuitenkin esittänyt jatkosodan aikana 
teloitettuja olleen yhteensä 89 taulu-
koin esitettynä.

Luvussa IV käsitellään lkp-kutsun 
laiminlyöntejä, pakoilijoita hyökkä-
ys- ja perääntymisvaiheen aikana ja 
karkureina kadonneita. Näissäkin on 
mielenkiintoista tietoa tai kertomuk-
sia. Kadonneista kerrotaan runsaasti 
41 sivulla.

Luvussa V käsitellään ammutuista 
tiedottamista. Ylikangas toteaa kanta-
naan, että oikeusministeriölle ilmoi-
tettiin varsin rajoitetusti muita kuin 
kenttäoikeuden tuomioita. Teloitettujen 
määräksi omien aseiden kautta Ylikan-
gas esittää 40-50 karkuria - kenttäup-

Ylikangas puhuttaa jälleen
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Vääpeli sodan pyörteissä
Juha Hankkila: Muistatko 
aseveli? Sotapäiväkirja Kar-
jalan kannakselta
Pilot-Kustannus Oy 2007
225 sivua, piirroksia, kuvia, 
matrikkeli vääpeli Hankkilan 
alaisista ym. 
ISBN 978-952-464-625-0

uha Hankkilan teos perustuu 
hänen isänsä, vääpeli Aaro Hank-
kilan sodanaikaiseen päiväkir-

jaan sekä muistiinpanoihin, joita hän 
teki kiireisimpinä päivinä. Poika työsti 
isänsä ajatukset sodassa kirjaksi. On sa-
nottava, että tämä on varsin tyypillinen 
sotamuistelus, joskaan se ei vältä ker-
tomasta ikäviäkin asioita ja tapahtumia 
sodasta. Sotilas esiintyy kirjassa vailla 
yleistä sankarin sädekehää, joskin si-
täkin löytyy. Ja veljeä ei jätetty kuin 
pakkotilanteessa.

Vääpeli Hankkila toimi jatkosodan 
päivinä monessa huollon tehtävässä, 
osallistui vastaiskuihin, toimi tulen-
johtajanakin, huolsi haavoittuneita ja 
pahimmillaan arkutti kaatuneita ja lä-
hetti nämä kotiseutunsa sankarihautoi-
hin haudattaviksi. Työ oli rankkaa, 
yökauden valvomisia vaikeasti haa-
voittuneiden parissa sekä kaatuneiden 
evakuoimiskeskuksessa mädäntyvien 
ruumiiden parissa. Se ei ollut herkkua; 
työ vaati yhtä kovat vastalääkkeet. Ja 
se oli alkoholi eri muodoissa. Alko-
holin käyttö rintamalla oli Hankkilan 
mukaan varsin tavallista, jos sitä oli 
saatavilla. Ja olihan sitä.

Kun tänään tiedetään, että noin 

5 300 suomalaista katosi tietymättö-
miin sotiemme aikana, niin ehkä tä-
mäkin teos selittää omalta osaltaan 
näin suuren määrän. Hankkila kirjoittaa 
tapahtumista kaatuneiden evakuoin-
tikeskuksessa näin:”…Autot kuljetti-
vat sikäli kuin ehtivät vainajia junille, 
jotka veivät heidät kotipitäjille. Useim-
paan arkkuun laitettiin lappu päälle ”Ei 
saa avata”. Paljon niitä jäi vielä ka-
soihin, kun jouduimme taas vetäyty-
mään myöhemmin”. Tällaisia sanontoja 
esiintyy varsin monessa sotamuiste-
luksessa kentälle jääneistä suomalaisis-
ta kaatuneista. Tietysti Neuvostoliiton 
sotavankileireillä kuoli paljon suoma-
laisia ja useita puna-armeijan sotilaat 
ampuivat vangitsemistilanteessa, var-
sinkin jos kyse oli vaikeasti haavoittu-
neesta. Kysymys onkin, saadaankohan 
koskaan millään menetelmällä kaikki-
en kadonneiden kohtalot selville, sillä 
puna-armeijan sotilaat tuskin tekivät 
muuta kuin hautasivat kaatuneet vas-
tustajansa tien poskeen. Talvisodassa 
jäi tuntemattomiksi kaatuneiksi noin 
800 suomalaista sotilasta, jotka löy-
dettiin maastosta jatkosodan aikana 
toimeenpannuissa etsinnöissä.  Heidät 
haudattiin yhteishautoihin - kenttähau-
tausmaihin - Säkkijärvelle 104, Vii-
puriin 82, Summaan 204, Äyräpäähän 
188, Taipaleenjoelle 126 ja Kollaalle 
104 kaatunutta, joita ei voitu tunnis-
taa. Tuulosjoelle haudattiin kesällä 
1944  57 kaatunutta, joista kuusi tun-
temattomia. Kaikille näille kenttähau-
tausmaille pääteiltä johtavat urat on 
viitoitettu.

Aaro Hankkilalla oli silmää myös 
luonnonkauneudelle: ”Metsä on ollut 

tiheää, miltei läpipääsemätöntä kuin 
Afrikan viidakko. Yhtä hiljainen ja 
yhtä villi öisessä äänettömyydessään…
Keväisin koreahöyheninen urosmetso 
henkensä uhalla syöksyy rymisten kil-
pailijansa kimppuun. Tuota tiimellystä 
seuraa koppelo naisellisilla vaistoillaan 
ja pää kallellaan, pienet pikisilmät in-
nosta hehkuen”. Näin sodan kauheuk-
sien keskellä lukijakin saa ikään kuin 
hetken hengähtää ennen seuraavia kau-
heuksia. Sanallakaan ei kirjassa kajota 
rintamasotilaiden miehisiin tarpeisiin.

Voitaneen pitää varmana, ettei ken-
tälle jääneitä jatkosodan vetäytymisvai-
heessa jääneiden hautapaikkoja enää 
löydetä. Kuten Hankkila muistelee, 
niitä jäi kasoittain sinne, kun ei saa kul-
jetettua pois.

Hankkilan muistot ovat paikoin 
koskettavia, mutta kun heti perään ote-
taan paukut ja podetaan jonkinasteista 
krapulaa, niin sitä ei aina tiedä, missä 
ollaan ja missä mennään. Tästä huo-
limatta Juha Hankkila on tehnyt kir-
jansa rehellisesti isänsä muistelmien 
perusteella. Isäkään ei välttänyt kir-
joittamasta muistiin asioita ja tapahtu-
mia, joista aiemmin yleensä vaiettiin. 
Muistelmiensa lopuksi vääpeli Hank-
kila kysyy ”muistatko aseveli, kun …” 
monesta tapahtumasta sodan aikana, 
joita he yhdessä kokivat.

Anssi Vuorenmaa

J

seerien osuus. Kaikkiaan Ylikangas 
arvelee teloitettuja olleen noin 250, siis 
aivan toisenlainen luku kuin puolustus-
voimien omien tutkimusten perusteella 
ilmoittama. 

Minkälaisen trauman saivat teloi-
tuskäskyn antaneet komentajat ja teloi-
tuksen suorittaneet sotilaat, on jäänyt 
mieltäni painamaan. Terapeutteja ei 
ollut. Erään teloitukseen osallistuneen 

kersantin itsemurha antaa viitteitä hen-
kisestä paineesta.

Aineistoa on tekijälle lähetetty 63 
henkilöstä. Haastatteluja on tehty 20 
henkilöstä. Varsin kriittisesti suhtaudun 
kuitenkin haastateltavien kertomuksiin, 
koska tapahtumista on sentään kulunut 
näin monta vuosikymmentä ja muisti 
on sittenkin varsin epäluotettava. Li-
säksi kaipasin myös Päämajassa nuo-

rina upseereina olleiden haastatteluja. 
Näitäkin vielä on.

Kirjan puutteista ja virheistä huo-
limatta suosittelen sen lukemista sekä 
veteraaneille että sotaa kokemattomil-
le. 

Olli Vuorio
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Vakoilua Suomessa
Minä Vakooja
Toim. Mia Paakkanen, 
Anneli Calder, Hanna-
katri Holmen, Kauko 
Rumpunen 
Valitut Palat
VP-Qualibris Ranska 2007
ISBN 978-951-584-771-3

akoilua on sekä harrastet-
tu että järjestelmällisesti 
toteutettu niin kauan kuin 

on ollut järjestelmällistä ihmis-
elämää. Mistään uudesta ilmiös-
tä ei siis ole kyse. Suomessa sitä 
ovat toteuttaneet saksalaiset, ve-
näläiset, amerikkalaiset, ruotsa-
laiset, englantilaiset, norjalaiset 
ja - suomalaiset. Tietoa naapuri-
en toimista näissä valtioissa kuin 
myös omassa maassamme on 
”harrastettu” iät ajat. Tätä kautta 
on tietoja virrannut itään ja länteen ja 
tietenkin meille itsellemme.

Vakoojia on arvosteltu ja arvostet-
tu. Toiset ovat mielestämme sankareita, 
toiset taas pettureita. Vakoojien motiivit 
tehtävän suhteen ovat kolmenlaisia:

a)  isänmaallisia aatteen toteuttajia 
vaarallisessa tehtävässä

b)  rahasta itsensä myyneitä - ei ole 
väliä kenen hyväksi, kunhan vain 
raha kirstuun kilahtaa

c)  seikkailunhaluisia, joille työ on jän-
nittävää, usein ei ole väliä, kenen 
hyväksi toimitaan, kunhan on jän-
nitys säilyy.

Näiden lisäksi on eräänlaisia seka-
variaatioita, joista iljettävin tyyppi on 
kahden herran palvelija.

Tässä kirjassa 14 historioitsijaa 
on perehtynyt teemaan ja kirjoittanut 
hyvin tuntemastaan aiheesta. Joukosta 
mainittakoon nimet Matti Lackman, 
Jari Leskinen, Juha Pohjonen, Kauko 
Rumpunen, Ohto Manninen, Markku 
Salomaa jne.

Suomea pidetään syrjässä olevana 
rauhan tyyssijana. Pääsääntöisesti näin 
onkin, mutta se ei estä vakoilua. Neu-
vostovakoojista esittelyn saavat mm. 
Toivo Antikainen, Vilho Pentikäinen, 
Yrjö Leino, Kerttu Nuorteva, Elvi Si-

nervo, Martta Koskinen jne. Saksan hy-
väksi vakoilivat Yrjö von Grönhagen, 
Fritz Remmler ja vain pari pari nimeltä 
mainiten. Lännen hyväksi työskenteli-
vät Paavo Suoranta, Heikki Määttänen, 
Lassi Solehmainen ja Reino Sappinen. 
Huomaamme, että joukossa on sodis-
samme kunnostautuneita.

Tiedustelu perustuu osaltaan vakoi-
luun. Suomalaisten Suomen hyväksi to-
teutetusta vakoilusta kirjassa vaietaan, 
vaikka tiedämme sitä tapahtuneen. Sen 
sijaan radiotiedustelu - kiitos eversti 
Reino Hallamaan ja hänen organisaa-
tionsa - on hyvin esillä. Kuten tiedäm-
me, radiotiedustelu saavutti merkittäviä 
voittoja vuosina 1939-44. Suomen ra-
diotiedustelua on kiitetty ja ylistetty 
kautta Euroopan, eikä ihme. Sotien 
jälkeen materiaalia siirrettiin Ruotsiin 
ja muuallekin.

Vakoilu on monivivahteista. Lisäksi 
on huomattava ero, kun tarkastellaan 
vakoilua Suomen hyväksi tai Suomea 
vastaan. Etsivä keskuspoliisi - valtiol-
linen poliisi - suojelupoliisi on aina 
ollut vastavakoilun keskus. EK:lla on 
ollut myöhemmin tunnettuja kansalai-
sia palkkalistoillaan, kuten esimerkiksi 
Urho Kekkonen.

Puolustusvoimilla on ollut oma 
tiedusteluorganisaationsa, jota kirjas-

sa ei juuri tarkastella. Kuinka 
voisikaan, kun ammattilaiselle-
kin tuottaa vaikeuksia selvittää, 
mikä organisaatio tätä työtä 
tekee. Tässä kirjassa on 45 artik-
kelia käsitellen lähinnä historiaa 
vuosilta 1918-1956 puolelta ja 
toiselta. Artikkelit ovat ansiok-
kaita ja asiaa valaisevia. Lähes 
kaikki merkittävät vakoilujutut 
on kerrottu.

Jotain jäin kaipaamaan. Näitä 
olivat ns. Petsamon vakoilujuttu 
vuonna 1939 ja Stjernschantzin 
ja af Enehjelmin brittien hyväksi 
suorittama vakoilu vuonna 1942 
. Viime mainitut eivät vakoil-
leet niinkään Suomea vastaan 
vaan välittivät tietoja briteille 
Suomessa olleista saksalaisista. 
Valitettavasti tiedot jatkoivat 
matkaa Moskovaan.

Ehkä olisi ollut syytä kertoa 
myös, missä sijaitsivat va-

koilukeskukset. Lähetystöjen lisäksi 
vakoiluorganisaatiot toimivat ns. peite-
paikoissaan. Niinpä Gestapon päämaja 
sijaitsi laivayhtiö Hapagin toimistos-
sa Pohjois-Esplanadilla. Nyt tiloissa 
toimii naisten muotiliike.

Minä vakooja on ansiokas kirja, 
johon kannattaa tutustua. 

Tapio Skog
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KAIPAATKO PERINTÖOIKEUTEEN
LIITTYVÄÄ NEUVONTAA JA TUKEA?

 - mikä on testamentin vaikutus perintöön ja verotukseen
 - mitä merkitsee hallintaoikeuden pidättäminen
   lahjoitettuun ja testamentilla saatuun omaisuuteen
 - miten siirrän omaisuutta rintaperillisilleni
 - mitkä ovat lesken oikeudet
Verotuksen merkitys on usein varsin huomattava.
Jos kaipaat neuvoja ja tukea, ota yhteys Senioriin!

Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö tukee neuvontatyötä

Testamentit, avioehdot, kauppa- ja
lahjakirjat, holhousasiat,  perukir-
jat, kuolinpesän hallinto, ositukset,
perinnönjaot, perintöriitojen sovit-
telu, selkokielistä perintöasioihin
liittyvää neuvontaa myös kirjallise-
na, veroneuvontaa mm. perintö-,
lahja- ja luovutusvoittoverotus.

Kohtuukorvaus, jonka suuruusluokka
sovitaan ennalta. Puhelinneuvonta on
Kadettikunnan jäsenille maksutonta.

Airoparintie 4 A, 00980 Helsinki, puh 09-341 5220
 gsm 040-5324 075,  e-mail: mikko.maki@senior.inet.fi

Perustettu 1994
Evl evp Mikko V. Mäki, avustavana
lakimiehenä LOK Kalevi Klefström

Laki- ja tukipalvelu Senior

TUE TOIMINTAA – TILAA 

ADRESSIT 1.9.2006
Toimitus myös suoraan vastaanottajalle. Hintoihin lisätään postikulut.
4-lehtinen 7,00 KIRJEENSULKIJAMERKIT
suruadressi 7,00 tunnus 0,70 / kpl 
sininen mokkakantinen 22,00 arkeittain 17,50 (25 kpl) 
PIENOISADRESSIT ml. kuoret JOULUKORTIT ml. kuoret 
tunnuksella 0,50 klassikko (sk, rk) 0,50 
kolme kadettia 0,50 poro 0,60 
KORTIT ml. kuoret kynttilä (sk, rk) 0,65 
kiitoskortti (sk, rk) 0,30 lippu 0,65 
kortti ilman tekstiä 0,50   
kutsukortti 0,30 MUUT
pöytäkortti 0,20 kadettipatsas 600,00 
MERKIT  standaari 25,00 
jäsenmerkki 15,00 cd Suomi on hyvä maa 8,00 
virkatutkintomerkki 25,00 cd, Eessä seisten, eellä 

mennen
10,00

KIRJAT
Kunnia kestävän palkka, 
Kadettikunta
1921-1996

17,00 (kluutti) 
25,00 (nahkaselk.) 

Hehkuvin
mielin,Kadettikuoron
150-vuotishistoriikki

12,00

Kadettiupseerimatrik-
keli 1920-2000 

54,00 Kaaderilauluja 30,00 

Kadettiupseerimatrik-
keli 1920-1985 

31,00    

Lisäksi on myynnissä kurssikirjoja 
Tilaaja;
Osoite:
Tilaukset postitse Kadettikunta, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki 
Puhelimitse (09) 490 759 faxilla (09) 446 262 
S-postilla marjukka.lehtinen@kadettikunta.fi  
Huom! Toistaiseksi ei ole mahdollista saada korutekstausta.

Kadettikunta ry:n myyntiartikkelit
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�� vuotta
Lertola Martti           Maj 012m 3.8.
Pulliainen Kyösti        Maj 019   30.11. 
Tuomisalo Oskari         Ev 017   10.12.

�0 vuotta
Becker Olavi             Kapt 026   2.6.
Hautanen Ilmari          Maj 026   10.1.
Hemmer Erland            Maj 026   30.10.
Hämäläinen Lauri         Maj 023   11.6.
Ignatius Harry           Maj 014m 29.1.
Konno Alf                Evl         026   29.12.
Kärkkäinen Yrjö          Kenrl      024   28.6.
Laitinen Yrjö K          Evl         024   16.7.
Lehmusto Pentti H        Evl         026   10.11.
Mehtonen Pentti I        Maj 025   30.10.
Neuvo Leo                Insevl     027 19.12.
Ormala Reino             Evl         026   7.10.
Pentti Kaarle H          Evl         024   14.6.
Piirto Lauri I           Evl         026   9.11.
Pokela Väinö N           Maj 025   27.11.
Rajatora Yrjö            Ev 023   22.3.
Rinne Reino O            Ev 025   7.4.Perhepiiri
Ruokojärvi Matti         Maj 026   1.12.
Rusama Sakari            Ev 022   4.4.
Ryynänen Bruno           Kom 017m 25.11.
Sirkkanen Simo           Ev 022   13.2. 
Sutela Lauri  Kenr 022   11.10.
Suvanto Kalevi           Maj 026   12.3.
Toivio Harry             Maj 025 2.6.
Tuormaa Tauno            Evl         026   16.10.
Vaalama Erkki            Ev 025   19.11.
Viljanen K Juhani        Kapt 026   24.12.
Wuorenheimo Ossian       Ev 024   28.8.
Vuorinen Topi  Maj 024   3.9.
Yli-Ilkka Pentti J       Maj 025   15.6.

�� vuotta
Eirilä Birger            Kapt 032   4.9. 
Korhonen Asser           Evl         031   22.10.
Käyhkö Pentti  Maj 028 8.4.
Partti Aarre             Evl         028   28.1.
Pekkola Veikko S         Kapt 028   10.11.
Tikka Olli               Ev 028   3.10.

�0 vuotta  
Aarnio Urho              Evl         038       18.11.Perhepiiri
Ahonen Jouko             Evl         038   10.12.
Annala Sakari            Kenrl 032   2.5. Matkoilla
Bäckman Leif             Kapt 037   17.7.
Envall Pertti            Ev 038   27.8.Perhepiiri 
Hänninen Aaro            Evl 034   23.11.
Jussila Jarmo            Evl         033   30.3.Matkoilla
Jäppinen Kyösti          Maj 039   11.8. 

Kohonen Niilo            Ev 034   17.3.
Korhonen Aulis           Evl         033   21.9.
Laatikainen Erkki        Kenrl      032   28.4.Perhepiiri
Loponen Alvar            Maj 037   15.1.
Mäki Pentti              Evl         034   3.7.
Niemelä Pentti           Kom 023m 2.3.
Pohjanpalo Hannu         Ev 033   21.3.
Prinkkilä Pauli          Evl         037   24.11.Ei V.O.
Sandström V Matias       Ltn 034   6.4.
Silen Åke                Evl         035   17.6.Matkoilla
Stark Veikko             Evl         042   3.7.
Syrjälä Erkki O          Komkapt  023m 8.9.
Talvisto Keijo           Maj 039   7.1. Jääk.Talo
Tervonen Esa V           Kapt 036   18.8.
Tiainen Aimo             Evl         037   23.1.Lähipiiri
Uosukainen Erkki         Komdri 025m 2.5.
Wahl Seth                Evl         036   8.1.
Vaintola Lenni           Maj 037   22.11.
Vanonen Matti            Kenrm 032   15.6. Ei V.O.
Wigren Helge             Evl         037   3.1.
Viita Raimo              Kenrl 029   8.1.Matkoilla

�� vuotta 
 Hatakka Kalevi           Maj 041   28.1.
Heikkinen Matti T        Evl         039   25.2. 
Helle Veikko             Evl         040   30.1. Ei V.O.
Helminen Rauli           Kenrm    039   14.3.Matkoilla
Hiltunen Arvi            Evl         042   6.2.
Hälvä Kalervo            Evl         040   12.8.
Hämäläinen Osmo          Evl         040   8.5.
Iivonen Yrjö             Maj 028m  23.4.
Itkonen Erkki            Ev 040   1.6.
Järvinen Esko            Evl         041   2.6.
Kalliosaari Erkki  Evl 042 11.9.
Kolkka Erkki             Ev 040   30.7.Perhepiiri
Korttila Kari            Ev 039   25.4.
Kuittinen Jaakko         Evl         038   23.10.
Kuivalainen Juhani       Evl         041   9.11.
Laaksonen Pekka          Maj 042   22.7.
Lokka Jaakko             Evl         042   24.11.
Matomäki Antti           Evl         041   12.2.
Menna Erkki              Komkapt 027m 28.4.
Meriö Rauno              Kenrl 039   22.10.
Mänty Pekka              Ylil         042   20.12.
Nieminen Esko            Ev 042   2.6.
Paldanius Seppo          Evl         047   24.2. 
Rannikko Erkki           Kenrl      038   2.1.Perhepiiri
Riikonen Raimo           Evl         040   9.10.
Rönkkönen Teuvo          Evl         026m 22.2.
Saurus Tarmo  Evl 041 16.12.
Seppänen Esa             Evl         040   2.3.
Tapanainen Pertti        Ev 042   12.10.
Tarvainen Kalevi         Ev 040       13.12.Matkoilla
Ulfsson Stig-Björn       Evl         042   1.12.

Vuonna 2008 merkkipäiväänsä  
viettävät Kadettikunnan jäsenet
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�0 vuotta
Aarnio Risto  Maj 068 27.12. 
Alanko Juha  Evl 046 5.6.
Arponen Aarno            Maj 047   23.5.Matkoilla
Auvinen Eero             Kom 031m 4.10.
Barck Kalevi             Komkapt 032m 16.6.
Dahlbo Kari              Komdri  029m 13.2.
Eerola Erkki  Maj 046 10.4.
Eskola Jouko             Ev 046   14.8.
Halonen Esko             Maj 046   3.5.
Heiskanen Olli           Prkenr 046   5.1.Perhepiiri
Helasterä Heikki K       Maj 045   17.8. 
Hirvonen Tuomo           Evl         047   3.9.
Huhtanen Pertti          Maj 031m 4.11.
Hyyppä Esa               Evl         046   18.1.
Hägglund Gustav          Kenr 045   6.9.
Inkinen Jorma            Evl         047   18.7.
Innanen Reijo            Maj 044   29.1.
Iskanius Kalevi          Evl         047   23.8.
Jaakonaho Manu           Evl         048   6.7.
Jokihaara Martti         Evl         048   3.11.
Joukainen Alpo           Evl 047   27.10.
Kaskama Pentti           Evl         047 28.9.
Kaukonen Raimo           Ev          047   17.8.
Kautiainen Antti         Maj 046   30.11.Ei V.O.
Kekkonen Ilmo            Ev 046   31.5.
Kettunen Paavo           Maj 047   8.5.
Kiira Kari               Maj 048   2.8.
Kilpinen Asko            Prkenr 032m 6.9.
Kiuru Pentti             Evl 046   8.10.
Konttinen Heikki         Evl         046   10.12.  
Koppinen Risto           Ev          045   20.3.Matkoilla
Kopra Lassi              Evl         045   29.3.Matkoilla
Kotinurmi Veli           Kapt 047   27.1.
Kummunmäki Martti        Evl         047   16.3.
Kuosa Toivo              Evl         047   16.10.
Kähkönen Martti          Maj 046   16.11.
Lampinen Pentti          Maj        051   20.9.
Lenkkeri Pekka           Evl         045   4.2.
Liettu Seppo             Maj 049   1.4.
Malinen Urpo             Evl 047   6.1.
Marttinen Esko           Evl         047   15.1.
Melkko Hannu             Maj 047   18.1. 
Mensonen Aaro            Evl         047   15.12.
Mustonen K Juhani Maj 046   15.4.
Mustonen Pekka           Evl         045   7.12.
Mäki Taisto  Evl 057 31.8.
Mäkipää Simo             Ev          045   12.1.
Nikunen Martti           Maj 048   10.5.
Nissinen Jouko           Maj 048   13.9.
Näremaa Heikki           Evl         046   28.3.
Partanen T Tapio         Maj 047   22.8.
Penttilä Raimo           Evl         045   5.6.
Pietikäinen Esa          Evl         046   8.4.
Puukka Ilkka  Ev 047 11.4.
Rainola Pentti           Ev          045   10.9.
Rautio Paavo             Maj 050   14.2. 
Rissanen Kalevi  Ev          046   10.4.
Roiha Risto              Ev 048   8.1.

Ruotsalainen Kalevi      Evl 049   2.3.
Saharinen Seppo  Evl 047 27.7.
Salo Matti               Evl         046   24.2. 
Salpakari Seppo  Maj 045 9.5.
Siiropää Heikki          Maj 046   14.4.Perhepiiri
Skyttä Matti             Ev          045   17.1.
Sopala Pertti            Maj 050   26.8.
Tamminen Reino           Maj 047   5.12.
Tanskanen Reijo          Maj 047   19.6.
Taussi Pekka             Evl         047   8.5.
Thoden Olof              Ev 046   19.10.
Tiittanen Kimmo          Kapt 049   25.5.
Toivonen Pentti          Ev 045   18.4.
Torri Seppo T            Maj 046   9.2.
Tuominen Jukka           Evl 048   26.4.
Tuovinen Seppo           Maj 046   27.7.
Vartiainen Antti         Ev          046   20.1.
Vehviläinen Eero         Maj 047   31.1.
Wetterstrand Olavi       Evl         046   5.1.
Visamo Juha              Ev          044   19.12.
Von Konow Olavi Evl         045   14.3.
Ylänne Tauno             Ev          047   2.9.Perhepiiri

�0 vuotta
Ali-Huokuna Heikki       Evl         058   27.4. 
Friman Tapani            Maj        056   28.6.
Hannikainen Rainer       Evl 056   20.11.
Harviainen Juhani Maj 056 23.7.
Heinonen Kari            Evl         058   12.6.
Hesso Timo  K J  Maj        057   31.5.
Huopainen Pentti         Evl 062   22.7. 
Hyötyläinen Olavi        Evl         056   27.4.
Häkkinen Yrjö  Kom 041m 5.2.
Inkinen Pertti           Komdri 057   6.9.
Iskanius Markku          Ev 055   12.7.
Janka Aarno              Maj 058   16.1. 
Jauhiainen Hannu  Evl 056 11.7.
Jokinen Reijo            Maj 055   8.6.
Juntunen Antti           Evl 059   6.12.
Kallio Erkki 0  Evl 058   28.5.
Karinsalo Erkki          Evl 058   4.8.
Karonen Timo  Evl 059 1.10.
Kettunen Erkki           Maj 057 30.5.
Kinnunen Eero            Evl 059   7.3.
Kontiainen Hannu Ev 056 30.4.
Koski Juha               Maj 059   3.9.
Lahtinen Pertti  Veli Evl 059   8.6.
Lehtonen Seppo           Maj        058   12.11.
Liikka Markku            Maj        063   10.4.
Lyytikäinen Oiva         Maj        059   21.12.
Majoinen Matti           Evl 057   27.2.
Malila Jorma             Kapt 056   20.10.
Manninen Markku          Ev 058   10.12.
Matikka Markku           Maj        058   3.6.  
Mutanen Jorma            Maj 062   31.1.
Myllö Heikki O           Kapt 056   3.11.
Mäkinen Matti            Komdri 040m 23.5.
Mäkinen Mikko            Evl 057   5.3.
Mäkipää Juha             Prkenr 058   25.1.
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Nieminen Antti           Evl 056   31.1.
Noopila Risto            Ev 058   27.8.
Norri Juhani             Maj 059   1.4.
Nukki Teemu              Evl 057   25.5.
Oksanen Jaakko           Kenrm 058   17.5.
Palenius Ari             Ylil 067   21.2.
Pallasvirta Jouni  Maj 056 12.10.
Pulkkinen Jouni          Maj        055   24.2.
Puonti Pertti            Kenrm 056   12.8.
Sandqvist Matti          Kenrm 056 26.2.
Seppälä Timo  Kom 041m 4.8.
Tikkanen Seppo           Maj 059   23.11.
Toivanen Lauri  Evl 061 21.10.
Tossavainen Kari         Maj 056   11.3.
Tukia Hannu              Evl 059   7.10.
Wala Heikki              Maj 057   22.8.
Werner Erik              Evl 060   15.10.
Von Hertzen Pertti       Evl 059   29.2.
Öhman Ilkka              Evl         057   16.3.

�0 vuotta 
Aalto Jari  Kapt 068 31.1.
Aarnio Sami              Maj 068 10.6.
Ahonen Jarmo             Evl 066   1.2.
Alanne Reijo             Maj 066   15.4.
Anttila Kari             Maj 066   8.9.
Artema Jukka             Maj 065   15.7.
Castren Antti            Maj 065   23.11.
Haapasalo Markku Maj 065 10.11.
Haimila Risto            Kom 049m  22.3. 
Halonen Kyösti  Prkenr 065 28.1.
Happonen Markku          Maj 065   10.1.
Hartikainen Esko         Ev 066   23.10.
Heikkinen Arto           Maj 067   7.1.
Himanka Mikko            Maj 068   2.7. Perhepiiri
Huhtanen Tapio  Maj 065 30.9.
Hyötyläinen Tapani       Ev 065   21.9.
Jaakkola Jukka           Komdri 050m  2.1.

Junttila Timo            Komdri 065   9.3.
Kallio Aki               Evl 071   16.6.
Kangasmäki Vesa  Ev 065 7.1.
Kankkunen Hannu          Evl 065   7.9.
Kelloniemi Esa           Evl 068   14.5.
Kemppainen Mikko         Maj 065   15.10.
Kesseli Pasi  Evl 066 5.12.
Koho Ilkka  Evl 066 10.3.
Korhonen Risto           Komkapt 055m  8.6.
Kuntsi Jukka             Maj 066   17.9.
Kurvinen Pekka           Kapt 066   30.7.
Kuuluvainen Arto         Kapt 066   9.9.   
Kytölä Jari  Ev 066 6.4.
Laakkonen Urpo           Maj 066   18.4.
Lahdenvesi Jari          Maj 065   12.11.
Luukkonen Veli-Pekka     Evl 068   2.12.
Marjala Harri            Komkapt 066   24.5.
Matilainen Pekka  Maj 065 28.5.
Niemi Juha               Evl 067   17.5.
Paavonperä Antti         Maj 066   15.7.
Pesonen Matti            Ev 066   8.4.
Ponkilainen Esa          Evl 066   22.12.
Pyykönen Juha            Ev 067   2.5.
Ristola Juha             Maj 066 12.10.
Saastamoinen Juha        Kapt 066   8.10.
Salminen Esa             Ev 067   14.5.
Santavuori Mikko         Evl 067   17.8.
Savioja Reijo            Maj 067   12.12.
Seitakari Jouko          Maj 068   31.12.
Suominen Keijo  Ev 066 25.10.
Suonperä Juha            Ev 065   26.10.
Säteri Rauno  Evl 067 13.12.
Taipalus Veijo           Komdri 068   17.12.
Tiainen Veli-Matti       Maj 066   21.7.
Vainonen Mikko  Evl 067 23.1.
Wilen Dan                Komdri 049m  3.2.
Voutilainen Kimmo Evl 065 15.11.

Kadettikunta ry esittää kunnioittavat onnittelut merkkipäiväänsä viettäville!

Luetteloon on otettu vain jäsenet ja niiden nimet on jätetty pois, jotka ovat sitä pyytäneet.
Virheistä pyydetään ilmoittamaan Kadettikunnan toimistoon puh. (09) 490 759 tai 

marjukka.lehtinen@kadettikunta.fi.

Lisäys vuoden 2007 merkkipäiväluetteloon

Laamanen Pentti    Ev     24.12. perhepiirissä
Helsingin seudun sotaveteraanipiiri,

tili Nordea 123830-227237, viesti: PL 80
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Constantem decorat honor
Ylennetty kenraaliluutnantiksi:
Ilkka Erkki Sakari Aspara  58.k 6.12.2007

kenraalimajuriksi:
Jukka Mikko Pennanen  61.k 6.12.2007

prikaatikenraaliksi:
Seppo Risto Juhani Toivonen 64.k 6.12.2007
Kyösti Juhani Halonen  65.k 6.12.2007

everstiksi:
Hannu Juhani Hyppönen  68.k 6.12.2007
Harri Veikko Olavi Leppälaakso  69.k 6.12.2007
Juha Kai Uolevi Mattila  68.k 6.12.2007
Kim Jouni Ilari Mattsson  69.k 6.12.2007
Timo Henrik Pöysti  69.k 6.12.2007
Anssi Heikki Saarikoski  70.k 6.12.2007
Aki Tapio Sihvonen  68.k 6.12.2007
Ossi Oskari Sivén  79.k 6.12.2007
Pekka Juhani Toveri   69.k 6.12.2007
Yrjö Sakari Wallinmaa  68.k 6.12.2007
  
kommodoriksi:
Veijo Yrjö Ilmari Taipalus  68.k 6.12.2007
Dan Leo Wilen   49.mek 6.12.2007

everstiluutnantiksi:
Marko Tapani Alamäki  74.k 6.12.2007
Heikki Olavi Bruce  73.k 6.12.2007
Pertti Jarmo Ilmari Holma  73.k 6.12.2007
Aki-Mauri Kaarle Huhtinen 73.k 6.12.2007
Tommi Martti Juhani Härkönen 73.k 6.12.2007
Jukka Petteri Jouko  73.k 6.12.2007
Mika Pekka Kalliomaa  74.k 6.12.2007
Jukka Olavi Korhonen  73.k 6.12.2007
Vesa Ilkka Tapio Kouhia  67.k 6.12.2007
Markku Voitto Laine  65.k 6.12.2007
Eero Mikko Lappalainen  74.k 6.12.2007
Seppo Emil Lindén  70.k 6.12.2007
Tom Robert Lindén  74.k 6.12.2007
Kari Juhani Maijala  67.k 6.12.2007
Saku Markus Muona  73.k 6.12.2007
Jyrki Juhani Niukkanen  73.k 6.12.2007
Markku Kalevi Pitkonen  73.k 6.12.2007
Markus Risto Juhani Päiviö 77.k 6.12.2007
Kari Juhani Raatikainen  65.k 6.12.2007
Jari Paavo Samuli Reponen 73.k 6.12.2007
Mikko Juha Räinä  62.k 6.12.2007
Jukka Antero Saario   73.k 6.12.2007
Juha Petteri Seppälä  77.k 6.12.2007
Veli Pekka Sulkava  73.k 6.12.2007
Vilho Pekka Turunen  74.k 6.12.2007
Kjell Olof Birger Törner  73.k 6.12.2007
Eero Paavo Olavi Valkola  74.k 6.12.2007
Anssi Juhani Vuolle  77.k 6.12.2007
Ville-Veikko Viktor Vuorio 73.k 6.12.2007

komentajaksi:
Kari Tapio Aapro   57.mek 6.12.2007
Jörgen Niklas Oliver Engroos 56.mek 6.12.2007
Jori Matias Harju   74.k 6.12.2007
Aarne Veli-Pekka Heinonen 56.mek 6.12.2007
Jussi Aleksi Koskinen  57.mek 6.12.2007
Jouni Heikki Sakari Lamminen 73.k 6.12.2007
Jyrki Jaakko Litmanen  56.mek 6.12.2007
Janne Mikael Muurinen  58.mek 6.12.2007
Mikko Sakari Saarinen  56.mek 6.12.2007
Kai Jukka Suvanto  73.k 6.12.2007
Tuomas Antero Tiilikainen  57.mek 6.12.2007

majuriksi:
Ollipekka Honkonen  76.k 6.12.2007
Niko-Petri Huusko  76.k 6.12.2007
Kai Arvi Olavi Häkämies  76.k 6.12.2007
Mika Antero Hämäläinen  78.k 6.12.2007
Antti Tapio Jokinen  76.k 6.12.2007
Mika-Petri Olavi Järvinen  76.k 6.12.2007
Timo Uolevi Kaartosalmi  76.k 6.12.2007
Petteri Juhana Kantola  78.k 6.12.2007
Jari Tapani Kortesaari  76.k 6.12.2007
Aki Olavi Leino   76.k 6.12.2007
Jyri Marko Luukkonen  78.k 6.12.2007
Marko Topi Lähteenmäki  76.k 6.12.2007
Jarmo Kalevi Niemenmaa  76.k 6.12.2007
Jussi Pekka Nurminen  76.k 6.12.2007
Hannu Mikael Pennanen  76.k 6.12.2007
Jukka Pekka Pesonen  76.k 6.12.2007
Matti Johannes Punkari  76.k 6.12.2007
Kari Antero Relander  76.k 6.12.2007
Martin Vilhelm Stenström; 
palvelusarvo komentajakapteeni  76.k 6.12.2007
Jyri Tuomas Tapiovaara  78.k 6.12.2007
Veikko Tuomas Tihula  76.k 6.12.2007
Hannu Juhani Toivola  76.k 6.12.2007
Markku Juhani Utriainen  76.k 6.12.2007
Pasi Pekka Veikkolainen  76.k 6.12.2007
Jouko Tapio Vesanen  76.k 6.12.2007

komentajakapteeniksi:
Jarmo Olavi Holopainen  59.mek 6.12.2007
Kai-Kristian Korolainen  59.mek 6.12.2007
Jarkko Yrjö Tapio Miettinen 76.k 6.12.2007

kapteeniksi:
Kimmo Petter Alesmaa  85.k 6.12.2007
Matti Aleksi Anttila  85.k 6.12.2007
Teppo Taneli Anttila  85.k 6.12.2007
Jyrki Tapio Erkkilä  85.k 6.12.2007
Lasse Juhani Harjunen  85.k 6.12.2007
Pasi Matti Kautiala  85.k 6.12.2007
Miika Juhani Keskinen  85.k 6.12.2007
Pekka Tapani Kinnunen  85.k 6.12.2007
Tommi Markus Petteri Kovalainen 85.k 6.12.2007
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Mirella Helena Kuosa  85.k 6.12.2007
Jani Pekka Kylä-Harakka  85.k 6.12.2007
Timo Antero Laine  85.k 6.12.2007
Mikko Juhani Lehto  85.k 6.12.2007
Mikko Johannes Leppälä  85.k 6.12.2007
Marko Kristian Litukka  85.k 6.12.2007
Tom Antero Malmström  85.k 6.12.2007
Antti Kalle Sakari Metsänvirta 85.k 6.12.2007
Toni Juhani Postila  85.k 6.12.2007
Matti Sauli Johannes Pulli  85.k 6.12.2007
Teemu Olavi Pöysti  85.k 6.12.2007
Mikko Petteri Rasimus  85.k 6.12.2007
Anna Tarja Reichel  85.k 6.12.2007
Petri Tapani Riikonen  85.k 6.12.2007
Krister Kenneth Rosenqvist 85.k 6.12.2007
Ari-Pekka Salmela  85.k 6.12.2007
Panu Taneli Tirkkonen  85.k 6.12.2007
Jouni Ilmari Turula  85.k 6.12.2007
Olli Tapani Väätäinen  85.k 6.12.2007

kapteeniluutnantiksi:
Antti Juha Tapio Kauppinen  68.mek 6.12.2007
Jaakko Viljami Plathan  68.mek 6.12.2007
Konsta Heikki Teittinen   68.mek 6.12.2007
Joni Petteri Hoviseppä  68.mek 6.12.2007
Antti Lauri Häkkinen  68.mek 6.12.2007

reserviin:
evl Kumpulainen Aarne Antero 65.k 1.1.2009
evl Tomperi Markku Juhani 63.k 1.4.2008
maj Hämelahti Harri Markku S 75.k 1.4.2008

kom Viitanen Jukka Heikki 48.mek 1.4.2008
maj Lehtola Petri Tapani  70.k 1.1.2008
ev Alho  Simo Johannes  63.k 1.1.2008
maj Antila Simo Juha Eelis 63.k 1.1.2008
kapt Seppälä Jan-Erik  76.k 1.1.2008
maj Palmgren Hannu Antero 64.k 1.1.2008
ltn Ström Lars Tomas  89.k 1.2.2008
maj Tuulaniemi Jarmo Eerik 73.k 1.1.2008
maj Selvenius Jyri Juhani  74.k 1.1.2008
maj Nissinen Esko Matti Kaleva 65.k 1.1.2008
maj Vennelä Simo-Pekka  64.k 1.1.2008
komkapt Ek Pekka Juhani  49.mek 1.1.2008
kapt Kuortti Seppo Juhani  65.k 1.1.2008
ev Gabrielsson Karl-Johan Risto 62.k 1.1.2008
ev Tervo Vesa Juhani  59.k 1.1.2008
komdri Taskinen Hannu Tapio 44.mek 1.1.2008
evl Pitkänen Hannu Olavi   65.k 1.1.2008
maj Hiitola Eero Antero   63.k 1.1.2008
maj Kaikkonen Henri Tapio  71.k 1.1.2008
kapt Merioja Martti Ville Juhani 79.k 21.12.2007
kapt Ahti Petri Juhani  82.k 31.12.2007
ltn Huolman Mikko Antero 88.k 17.12.2007
evl Koli Hannu Markus  74.k 1.12.2007
ev Pystynen Juha-Pekka  67.k 1.12.2007

Kylkirauta onnittelee ylennettyjä ja toivottaa reserviin siirtyneille parhainta menestystä!
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KOLUMNI

Olisiko Grimberg kiellettävä
ukiolaisvuosinani oli eräs mieluisim-
mista ajanviettotavoistani uppoutu-
minen Carl Grimbergin kuuluisan 

jättiläisteoksen Kansojen historia maailmaan. 
Jo silloin ajattelin, että tämä teos on vielä 
kerran ennen täältä irtautumista luettava 
uudelleen.

Vuosikymmenet ovat vierineet, mutta 
Grimberg on saanut seistä hyllyssäni lähes 
koskemattomana. Joskus olen tarttunut jo-
honkin sen lukuisista niteistä, mutta ajan 
puute on pakottanut pian pistämään kirjan 
entiselle paikalleen.

Aikaa ei tunnut olevan edelleenkään, 
mutta yhä enemmän alan kypsyä ajatukseen, 
että edes elämän loppupäässä ihmisellä tulisi 
olla lupa käyttää tuntinsa siihen, mikä hänelle on mieluista. 
Niinpä luen nyt vihdoinkin Grimbergiä uudelleen.

Lukukokemus on ollut hämmentävä. Tietenkin Grimber-
gin lennokas tyyli tempaa edelleen mukaansa, mutta kirjojen 
parissa ikäni elettyäni löydän myös paljon huomautetta-
vaa. Jäsentely on monesti omalaatuinen, ja silmään pistää 
Grimbergin tapa pistää yhteen juorua ja tosiasiaa, juorun 
saadessa monesti yliotteen. Tutkimuksellisen tietämyksen 
puolesta vuonna 1944 kuollut kirjoittaja oli luonnollisesti 
oman aikakautensa lapsi.

Hämmentävintä - ja eräällä tavalla hauskinta - minulle 
ovat kuitenkin olleet eräät Grimbergin näkemykset, joita 
moni nykyään pitäisi poliittisesti äärimmäisen epäkorrek-
teina, mutta jotka runsas puolivuosisata sitten edustivat 
normaalia eurooppalaista ajattelua. Tästä puolesta olkoon 
esimerkkinä Grimbergin pohdiskelu syistä, jotka aiheuttivat 
muinaisen Egyptin sivistyksen taantumiseen.

Näin Grimberg kirjoitti: ”Muutamat tutkijat ovat esittä-
neet sen hyvin todennäköisen käsityksen, että juuri haami-
laisten egyptiläisten sekoittuminen sivistystä peräti vierovaan 
neekerirotuun oli suurimpana syynä siihen, että egyptiläinen 
rotu pysähtyi lopuksi kasvussaan ja lakastui”.

Se toki sanottakoon, että Grimberg ei itse asettunut tuolle 
kannalle. Syy ei tosin ollut siinä, etteikö neekerirotu oli ollut 
”sivistystä peräti vierova”, vaan se, että hänen mielestään 
”neekerillä ei milloinkaan vanhassa Egyptissä ollut vallit-
sevaa vaikutusta”.

Ei taida tulla uutta painosta Grimbergin teoksesta. Liekö 
tätä kirjastojemme entistä standardikirjaa enää lainaajien-
kaan ulottuvilla? Sananvapaus on tietenkin pyhä asia, mutta 
monen mielestä vain, jos sitä käytetään ”vastuullisesti”.

Erityisen tulenaralla alueella liikutaan, kun edes epäsuo-
rasti sivutaan vieraita rotuja ja kansallisuuksia. Itse asiassa 
jo käsite rotu on ajatuksiamme valvovien mielestä hyväk-
syttävissä vain silloin, kun ei puhuta ihmis- vaan ainoastaan 
muista elollisista lajeista. Myös sananvalinnassa on oltava 
hyväksytyllä linjalla. Siinä määrin meitä on päähän potkit-
tu, että jopa meikäläisenkin kovaan kalloon on juurtunut 
estoja sellaisia sanoja kuin neekeri ja mustalainen kohtaan. 
Eskimokäsitteen kohdalla niin ei vielä ole tapahtunut, mutta 

eiköhän sekin aika ole vielä edessä, kunhan 
edistykselliset piirit ensin saavat inuitijääte-
lön nimityksen ainoaksi hyväksytyksi.

Poikkeuksena vallitsevaan trendiin on 
kuitenkin, että ryssä-sana näyttää tulleen 
jälleen hovikelpoiseksi. Syynä on luonnol-
lisesti Neuvostoliiton luhistumista seuran-
nut vastareaktio vuosikymmeniä jatkuneelle 
tympeän yksipuoliselle aivopesulle, jonka 
mukaan ”neuvostovastaisuus” oli synneistä 
pahin.

Nykyäänhän sitä on niin sanottu rasis-
mi, jota onneton Carl Grimberg-parkakin 
tietämättään edusti. Nyt ollaan kuitenkin 
suvaitsemattomampia kuin suomettuneisuu-
den aikana. Neuvostovastaisuudesta joutui 

ainoastaan yhteiskunnalliseen paitsioon, mutta rasismista ei 
pääse niin vähällä. Se on julistettu rikokseksi, ja luulen, että 
jos julkisuudessa alkaisin levittää Grimbergin mielipidettä 
neekereistä omana vakaumuksenani, saisin ainakin sakko-
rangaistuksen. Muutos lienee odotettavissa vasta sitten, kun 
nykyistä ideologiaa haukansilmin valvovista EU:n komissaa-
reista on päästy eroon kuten Neuvostoliiton komissaareista 
päästiin. Niin tietysti joskus tapahtuu, vaikka ehkä en enää 
ole silloin täällä asiasta iloitsemassa.

Ilo saattaisi sitä paitsi jäädä kovin lyhytaikaiseksi. Aina 
on olemassa joku, joka tietää, miten asiat oikeasti ovat ja 
joka ei vääriä mielipiteitä sulata. Moni entisistä neuvosto-
vastaisuuden varoittajistakin kuuluu nykyään niihin, jotka 
eivät kylliksi voi heristää sormeaan niin sanotusta rasismista 
puhuessaan. Kyllä tulevassakin maailmassa on joku -ismi, 
jonka avulla väärin ajattelevat vähintäänkin heivataan si-
vuhuoneeseen.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta 25.11.2007 luen 
seuraavan ajatuksen: ”Medialla on velvollisuus välittää mah-
dollisimman totuudenmukaista tietoa tapahtumista silloinkin, 
kun tieto herättää ahdistusta”.

Kaunista teoriaa, mutta vain teoriaa. Onko mediamme 
koskaan kertonut esimerkiksi siitä, että tuntemamme Euroop-
pa on hyvää vauhtia katoamassa käsistämme? Ei ole, koska 
sellaisen kertominen saisi rasismi-ihmiset heti takajaloilleen. 
Onko kerrottu vaikkapa sitä, että Saksan suurkaupungeissa 
saksalaiset ovat parinkymmenen vuoden kuluttua vähem-
mistönä? Tiedetäänkö meillä sitä, että Wienissä syntype-
räiset itävaltalaiset ovat enemmistönä enää vain 60 vuotta 
vanhemmissa ikäluokissa? Onko kuultu, että Ranskassa on 
kaupunginosia, joihin edes sairasautoilla ei ole asiaa ilman 
poliisisuojaa?

Mediamme on jokseenkin mykkä suurimman turvalli-
suusriskimme suhteen ja asenteillaan jopa kasvattaa sitä.  
Apein mielin käyn lukemaan, mitä Gripenberg kirjoittaa 
Rooman valtakunnan tuhosta.

Sampo Ahto

L



IN MEMORIAM
Kakko
Einari
Eversti
s. 2.10.1911
k. 26.8.2007
Kad.n:o 1319
19.kurssi

Aho
Aimo Kaarlo
Majuri
s. 11.9.1916
k. 22.9.2007
Kad.n:o 2692
27.kurssi

Sepponen
Teuvo Kustaa
Kapteeni
s. 26.1.1922
k. 26.9.2007
Kad.n:o 2327
26.kurssi

Alanne
Ilkka Seppo-Ilmari
Komentaja
s. 3.4.1936
k. 28.9.2007
Kad.n:o 605
29.merikurssi

Hohti
Kari Uolevi
Majuri
s. 1.9.1944
k. 16.10.2007
Kad.n:o 5389
53.kurssi

Kivikari
Ilkka Juhani
Majuri
s. 15.9.1951
k. 25.10.2007
Kad.n:o 5957
60.kurssi

Oittinen
Jouko Erkki
Kenraalimajuri
s. 30.7.1944
k. 3.11.2007
Kad.n:o 5193
52.kurssi

Lehtonen
Pentti Robert
Eversti
s. 2.10.1922
k. 22.11.2007
Kad.n:o 2494
26.kurssi

Saari
Osmo Alfred Johannes
Everstiluutnantti
s. 24.7.1919
k. 16.10.2007
Kad.n:o 334
14.merikurssi
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