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Toivotamme kaikille
asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme
rauhallista joulua ja
turvallista uutta vuotta!

Lahjoitamme joulutervehdyksiin tarkoitetut
varat lasten ja nuorten sekä
kehitysvammaisten toiminnan tukemiseen.

pääkirjoitus

Joulupukki ja taikalamppu

J

os Joulupukki tulee tänä aattona myöhässä tai nuhjuinen takki päällään,
se johtuu siitä, että tontut tekevät
reen lentosuunnitelman uudella tietojärjestelmällä ja Muori antaa uuden nutun
vain kerran viidessä vuodessa. Seuraavan
kerran pukin yläosa säihkyy vasta muutaman vuoden kuluttua. Onneksi hormeissa
pahasti kuluvia housuja Pukille on luvattu
sentään parin vuoden välein.
Joulupukin Kammarissa porisee
muukin kuin joulupuuro. Iso osa tontuista on paiskinut puoli vuotta töitä
joulusääteisiä taika-annoksia saamatta.
Kammariin hankittiin Teknosmurffin kehittämä palkanmaksujärjestelmä, mutta
eri satumaailmasta ostettu hilavitkutin
ei ihan kitkatta kelvannut joulun taian
jakeluun. Osa tontuista sai moninkertaisen taika-annoksen
ja osa jäi kokonaan ilman. Kammarissa onkin väännetty
Tohtori Sykerön kuuluisa lastenlaulu ”Siin on Out sekä In,
se on ihmevekotin” uuteen muotoon ”Siin on In sekä In,
se on kaamee vekotin”.
Kammarin tunnelmaa latistaa myös tieto siitä, että ensi
vuoden joulupuuroa ei keitäkään Muori, vaan se hankitaan
Tittelintuurelta. Tiedättehän tuon veitikan, joka osaa kehrätä
vehnästä kultaa? Tontut joka tapauksessa pelkäävät, että
kultainen puuro sattuu hampaisiin. Joulupukki on iloiselle
luonteelleen uskollisena löytänyt Tittelintuuren palveluista hyvät puolet. Hänen mukaansa housut ja takki pysyvät
vaihtovälin sopivan kokoisina.
Joulupukille Kammarin tilanne on ongelmallinen. Vuosisatojen aikana hän on joutunut tekemään vain muutamia
hienosäätöjä toimintaansa. Joulupukki ei tunne olevansa
muutosjohtaja. Hän on säilyttäjä. Joulun perinteet ja erityisesti lasten usko Joulupukkiin ovat hänen elinehtonsa. Nyt
kaikki näyttää kuitenkin olevan kaaoksessa. Osa tontuistakin on livahtanut töihin Kyöpelinvuorelle, koska siellä on
kuulemma isompi pata tai ainakin kauha.
Isoin – ja eniten Korvatunturin ulkopuolella hälyä aiheuttanut – Joulupukin hanke oli Petteri Punakuonon valjastaminen reen eteen. Lumipeitteen hupeneminen kylmän
satusään päätyttyä oli tehnyt tähtien valossa suunnistamisen
yksinkertaisesti mahdottomaksi, joten Pukin oli uudistettava lentokalustonsa. Petteri onkin toistaiseksi palvellut
moitteettomasti – mitä nyt kuonoa on jouduttu pari kertaa
puunaamaan. Syvällä sisimmässään Joulupukki tietää kuitenkin, että Petterikin vanhenee ja reen eteen tarvitaan uusi
poro. Joskus tulevaisuudessa.
Onneksi Joulupukki elää satumaailmassa, jossa hän voi
aina lennähtää tapaamaan ystäväänsä Aladdinia. Tuolla
nuorukaisella on hallussaan taikalamppu, jossa asustaa ihmeellinen henki. Vastoin nuoren tonttusukupolven käsitystä
henki ei ole sininen, mutta toivomuksia se osaa täyttää.

Voi kun kaikki olisi niin kuin ennen...
Ainakin täällä ”oikeassa maailmassa” toivomuksien suhteen kannattaa
olla varovainen. Tässä Kylkiraudassa
Yrjö Lehtosen mainio artikkeli näyttää
meille menneen maailman karuja puolia.
Kaikkinaiset vaikeudet olivat ilmeisesti sellainen ahjo, jossa taottiin sitkeyttä
ja kekseliäisyyttä. Niistä erityisesti jälkimmäisestä kertoo Markus Wahlsteinin
tarina polkupyöräjoukkojen synnystä. Sitkeys, kekseliäisyys ja johtajuus
eivät tietenkään ole vain aikaisempien
upseerisukupolvien hyveitä.
Toimintaympäristömme on vaihtunut
ja laajentunut. Pekka Toverin artikkeli
Afganistanista kuvaa molempia muutoksia ja kuitenkin painottaa hienosti yhtä
tärkeätä pysyvää elementtiä eli johtajuutta. ”Operaatiopäällikkö oli erinomainen esimies, joka luotti alaisiinsa
antaen valtaa ja vastuuta.” Meille suomalaisille vallan ja
vastuun antaminen ja ottaminen ovat tuttuja asioita tehtävätaktiikkamme ansiosta. Toisaalta joudumme jokaisena
päivänä ansaitsemaan kannuksemme, koska tarvitsemme
järkähtämätöntä luottamusta neljästä suunnasta. Esimiehen,
alaisen ja kollegan on luotettava meihin. Lisäksi meillä on
oltava aimo annos tervettä itseluottamusta. Jos luottamuksen nelikentästä yksikin nurkka sortuu, koko rakennelma
on vaarassa.
Tähän numeroon päättyy Kylkiraudan juhlavuosi.
Olemme yhdessä muistelleet Kadettikunnan alkuaikojen
maailmaa. Nyt on aika astua tulevaisuuteen. Lähtöaskeleen
ottaa ja tahdin antaa puolustusvoimain komentaja, joka
pian kertoo meille, millainen on tulevaisuuden ”soiva peli”.
Alkusoinnun voimme lukea tämän lehden haastattelusta,
mutta koko nuotisto selviää vasta ensi vuonna.
Vuonna 2012 katsomme myös, millaisia elementtejä nykyaikainen yhteiskunnan turvallisuus sisältää ja kuinka me
voimme vahvistaa niitä. Heti ensi vuoden alussa pyrimme
pureutumaan kybermaailman ytimeen. Sen jälkeen tarkastelemme muita turvallisuuden osa-alueita mielellämme niiden
parissa työskentelevien kadettiveljien silmin.
Teemavuoden päättymisestä huolimatta emme tietenkään hylkää historiaa. Yhteinen historiamme on perustus,
jolle rakennamme tulevaisuuden. Erityisen painon haluan
laittaa sanalle rakennamme. Tulevaisuus ei ole mikään
mayojen kivitauluun hakattu väistämätön kohtalo, vaan
lukuisien mahdollisuuksien verkko, jota kudomme itse.
Meillä on kapellimestari, nuotit ja orkesteri. Kuka tarvitsee
taikalamppua?

Juha-Antero Puistola
juha-antero.puistola@kadettikunta.fi

Sisältö

Vyötti miekan vyötärölle
kupeellensa Kylkiraudan.

Teiss’ on taiston tulta, peistä,
kylmyyttä myös Kylkirauan.
– Eino Leino
Kadettikunta ry on itsenäisen Suomen kadettikouluissa
upseerin tutkinnon suorittaneiden upseerien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien
kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö.
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Vahdinvaihto

O

tin Kadettikunnan puheenjohtajuuden vastaan noin viisi vuotta
sitten ja vuoden vaihteessa luovutan tehtäväni seuraajalleni. Sain johdettavakseni elinvoimaisen ja aktiivisen
aatteellisen maanpuolustusjärjestön,
jonka nauttima arvostus jopa hämmensi
uutta puheenjohtajaa. Perusasiat olivat
kunnossa, ja tehtäväkseni tuli jatkaa jo
aiemmin alkanutta kehitystä ottaa yhteiskunnan muutos huomioon Kadettikunnan
tulevaisuutta suunniteltaessa. Olimme jo
aikaisemmin muuttaneet hitaasti mutta
varmasti piiripainotteisesta toiminnasta
enemmän hallitusvetoiseen projektituotantoon. Muutokseen on ollut useita syitä,
niitä laajemmin pohtimatta. Tosiasia on,
että kadettipiirien toiminta vaihtelee kovasti, ja se on täysin
ymmärrettävää. Takavuosien superaktiivisuuksiin piiritasolla
ei liene paluuta, vaikka eräissä piireissä havaittava nuorten
upseerien aktiivisuus antaakin uskoa tulevaisuuteen tälläkin
saralla. Piiritasolla on pohdittava toiminnan muotoja nykyistä
syvällisemmin, ja yhdistyksen resurssien jaossa tultaneen
jatkossa ottamaan entistä paremmin huomioon kadettipiirien tarpeet. Tärkeintä ei ole suorittaminen, vaan yhdistyksen perimmäisten tarkoitusperien toteuttaminen.
Puheenjohtajakautenani Kadettikunnan toiminnan näkyvintä ja ehkä vaikuttavinta näyttää olleen erilaisten valtakunnallisten projektien jatkaminen ja toteuttaminen. Tämä on
sopinut ajan henkeen, eikä hallitustasolla ole ollut suurempia
vaikeuksia löytää innostuneita tekijöitä erilaisiin projekteihin.
Niistä tärkeimpänä pidän korkeatasoisen opetusmateriaalin
tuottamista Suomen kouluille. Tänään kouluissamme voidaan
opettaa itsenäisyytemme historia kokonaan Kadettikunnan
tuottamalla modernilla opetusmedialla. Osa materiaalista on jo yliopistokäytössäkin. Toinen merkittävä sarka on
ollut korkeatasoiset turvallisuuspolitiikka- ja arvoseminaarit,
joita on toteutettu yhteistoiminnassa Reserviupseeriliiton,
Maanpuolustuskorkeakoulun ja viimeaikoina myös Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Niihin liittyen on toteutettu
arvotutkimusta, jonka painopiste lähitulevaisuudessa on nuorisoomme liittyvässä tutkimuksessa. Seminaarien suosio on
vahvasti nousussa. Tässä pari esimerkkiä, jotka osoittavat,
että Kadettikunta vaikuttaa tänään vahvasti, ylläpitää omalta
osaltaan upseerien arvostusta ja tukee maamme turvallisuus- ja
puolustuspolitiikkaa – tehtäviensä mukaisesti.
Syyskokous valitsi seuraajakseni prikaatikenraali Jukka
Ojalan. Tunnen hänet hyvin ja luotan häneen Kadettikunnan
jatkaessa Kadettikoulun käyneiden upseerien ja siellä opiskelevien kadettien veljesjärjestönä, joka muuntautuu tilanteen ja
tarpeen mukaisesti, niin kuin tähänkin asti on tehnyt. Toivon,
että Kadettikunnan jäsenet antavat hänelle tukensa niin kuin
minuakin tuettiin. Tuleva puolustusvoimauudistus tulee varmuudella vaikuttamaan myös Kadettikuntaan, eikä se ole
ensimmäinen kerta, eikä varmaan viimeinenkään. Muutoksia

on turha pelätä, niillä valmistaudutaan
tulevaisuuteen.
Jättäessäni tehtäväni puheenjohtajana
haluan kiittää Kadettikunnan valtuuskunnan puheenjohtajistoa ja valtuuskuntaa
sekä erityisesti kadettipiirejä saamastani
tuesta ja maakunnissa tehdystä erinomaisesta maanpuolustusaatteellisesta työstä
ja veljestyöstä. Kiitän myös Kylkirautalehden päätoimittajaa ja toimituskuntaa
onnistuneesta maanpuolustuksen ja johtamisen erikoislehden toimittamisesta.
Erityisen kiitokseni osoitan pääsihteereille, ensin Pekka Rapilalle ja sitten Juha
Tammikivelle, sekä tietenkin toimistonhoitajille Marjukka Lehtiselle ja Sabina
Krogarsille. Olette todellinen tehotiimi,
ja puheenjohtajana on ollut helppo toimia teidän kanssanne.
Lopuksi osoitan kiitokseni yhteistoimintakumppaneillemme,
veljesjärjestöllemme Upseeriliitolle ja muille Upseerijärjestöjen yhteistyöelimen jäsenille, Suomen Reserviupseeriliitolle
ja Jääkärisäätiölle, sekä tietenkin ystävillemme Opetushallituksessa ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitossa.
Kiitän yhteistoiminnasta myös Tammenlehvän Perinneliittoa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistystä. Maanpuolustusaatteellinen toimintamme ei olisi ollut mahdollista ilman
puolustusministeriön, Jenny ja Antti Wihurin rahaston, Maanpuolustuksen kannatussäätiön, Puolustusvoimien tukisäätiön,
Suomen marsalkka Mannerheimin Sotatieteellisen rahaston,
Sotavahinkosäätiön, Uuden Päivän rahaston ja Urlus-Säätiön
pitkäaikaista sekä merkittävää tukea. Lämmin kiitos maanpuolustusaatteellisen työn tukijoillemme. Erityisen kiitoksen
haluan osoittaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle
saamastamme tärkeästä tuesta.
Mitä jää käteen viidestä vuodesta puheenjohtajana? Paljon
kokemuksia ajankäytön tehokkuuden maksimoinnista, kun
pitää yhteensovittaa kiireinen palvelus ja yhdistystoiminta.
Mieleen muistuvat useat hienot tilaisuudet, joissa olen saanut
olla mukana joko isäntänä tai nauttimassa jonkun muun osoittamasta vieraanvaraisuudesta. Parasta antia on kuitenkin ollut
onnistumisen tunne, kun on yhdessä onnistuttu niin monessa! Suosittelen kaikille jotain vastaavaa arkisen palveluksen
vastapainoksi.
Lopuksi käytän tilaisuutta hyväkseni ja kehotan kaikkia kadettiupseereja muistamaan, mikä ratkaisee, silloin kun
on vaikeaa. Henki ratkaisee. Meille tulee vaikeitakin hetkiä
tulevina vuosina, mutta pitkän päälle henki aina voittaa, ei
materiaali. Historiamme muistuttaa meitä siitä, että ennenkin
on pärjätty!
Toivotan kaikille lukijoille Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta!

Puheenjohtaja
Kenraalimajuri J-P Liikola

haastattelu

Komentajana
murroksessa

Puolustusvoimain komentajan
kenraali Ari Puheloisen haastattelu 8. joulukuuta 2011
Haastattelu: Juha-Antero Puistola & Joonas Sipilä
Kuvat: Juhani Kandell

Komentajan keinot
Aluksi kenraali Puheloinen pohti keinoja, joita puolustusvoimain komentajalla on alaisten tukemiseksi tulevien
vuosien haasteiden voittamiseksi. Hän
totesi, että komentajan on tehtävä päätöksiä, kun on päätösten aika. Sillä hän
ei tarkoittanut sitä, ettei avoin keskustelu ja mielipiteiden ilmaisu olisi
sallittua. Päinvastoin kenraali korosti
sitä, että hän on kiinnostunut erilaisista
mielipiteistä.
Hyvän keskusteluilmapiirin ylläpito ja alaisten rohkaiseminen ideoidensa esittelyyn on komentajan tärkeä
tehtävä, ja se vaatii jatkuvasti työtä.
Avoin keskustelu auttaa muutoksen
kaikkien tekijöiden kartoittamisessa,
ja siinä alaisilla on tärkeä osuus. Hän
palasi tähän aiheeseen useita kertoja
haastattelun aikana, joten toimituskunnalle välittyi selkeä kuva komentajasta,
jolla on halu kuunnella alaisiaan. Kenraali Puheloinen on erikseen pyytänyt
alaisiaan katsomaan kokonaisuutta,
kehittämään ideoita ja kertomaan
niistä.

Härkäpäinen asioiden ajaminen pelkästään asioiden
ajamiseksi ei palvele koko Puolustusvoimien etua.
Komentajan tehtävänä on kuitenkin selkeän linjan ylläpitäminen.
Linjaa voidaan tarvittaessa hieno-

Kylkiraudan toimitus tapasi
puolustusvoimain komentajan
kenraali Ari Puheloisen kiireettömän
aamukahvituokion lomassa. Kenraali
Puheloinen kertoi avoimesti ja laajasti
näkemyksiään tulevaisuuden haasteista ja
mahdollisuuksista.
säätää tai jopa muuttaa, jos olosuhteet
niin edellyttävät. Härkäpäinen asioiden
ajaminen pelkästään asioiden ajamisen vuoksi ei palvele puolustusvoimien
etua. Tähän liittyy myös avoin viestintä kentälle. Mikäli komentaja pystyy
pitämään kokonaiskuvan selkeänä,
sivuoksat ja rönsyt eivät peitä koko
puuta näkymästä. Uudistuksen perustelut ja päämäärä on tehtävä selväksi
puolustusvoimissa palveleville ja ympäröivälle yhteiskunnalle.
Puolustusvoimain komentaja muistutti myös siitä, että kaikilla
tavoilla johtajien on seurattava lähimpien alaistensa työkuormitusta. On
tiedettävä, jos joissakin työpisteessä
lamppu palaa tai näyttöpäätteet hehkuvat ympäri vuorokauden. Kenraali
Puheloinen sanoi, että komentajan on
oltava aidosti kiinnostunut ihmisistä.
Hän aloitti kierrokset joukko-osastoissa
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välittömästi nykyisen tehtävänsä vastaanotettuaan, ja ensimmäinen kierros
kesti lähes vuoden. Lisäksi hän totesi
ihmisten lähestyvän häntä helpommin
toisella kierroksella. Lyhyesti todettuna komentajan on tiedettävä tunnelmat
sekä kahvipöytäpuheet.

Alainen
uudistuksen apuna
Mikään uudistus ei välttämättä onnistu,
ellei organisaatio tue johtajiaan. Seuraavaksi kenraali Puheloinen kertoi,
mitä hänen alaisensa voivat tehdä
uudistuksen helpottamiseksi. Ensin hän
muistutti, että omien mielipiteiden julkituonti on oleellista. Seuraavaksi hän
nosti esiin toiveensa sekä uudistukseen
sitoutumisesta että muutosvalmiudesta ja luovasta ajattelusta. Komentaja
toivoo, että alaiset osaavat ja haluavat

Kylkirauta 4/2011

haastattelu
maanpuolustuksen vapaaehtoisen
kentän ja puolustusvoimien yhteyden
tiivistymisen. Erityisesti paikallisjoukkokonsepti tarkoittaa myös sitä, että
kykeneville reserviläisille voidaan
osoittaa uusia laaja-alaisia tehtäviä.
Uudistuneissa puolustusvoimissa
yksittäisten reserviläisten henkilökohtaiset ominaisuudet voidaan ottaa
entistä paremmin huomioon tehtäviä
suunniteltaessa.
Lisäksi kenraali Puheloinen totesi,
että puolustusvoimien toimintatapojen
uudistaminen sekä tehtävien päällekkäisyyksien poisto jakavat työn entistä
tasaisemmin. Tämä on tietysti merkittävä asia, koska osa henkilöstöstä on
huolissaan työtaakan lisääntymisestä
organisaatiomuutosten myötä.

Kuva Puolustusvoimat / Juhani Kandell.

Uudistus turvaa Puolustusvoimien tulevaisuuden ja elinkelpoisuuden.

Kenraali Puheloinen puhumassa harjoitusjoukoille.
tehdä asioita uudella tavalla. Lisäksi
hän toivoi alaistensa välittävän muutoksen ideaa eteenpäin.
Puolustusvoimain komentaja
korosti erityisesti keskijohdon merkitystä. Keskijohdon – joukko-osastojen komentajien ja heidän alaistensa
komentajien – sitoutuminen muutokseen on äärimmäisen tärkeää.
Komentajana hän on pyrkinyt auttamaan alaisiaan ja vakuuttamaan nämä
uudistuksen perusteista. Siihen liittyen
kenraali Puheloinen on tavannut kaikkia komentajia kentällä ja käynyt avoimia keskusteluja henkilöstön kanssa.

Kylkirauta 4/2011

Uudistuksen
myönteiset puolet
Kenraali Puheloinen kertoi Kylkiraudan toimitukselle selkeästi, mitä
myönteisiä puolia alkavaan uudistukseen liittyy. Hän nosti listan kärkeen
sen, että uudistus turvaa puolustusvoimien tulevaisuuden ja elinkelpoisuuden. Uudistus tarkoittaa sitä,
että puolustusvoimat kykenee myös
tulevaisuudessa täyttämään tehtävänsä
sekä kehittämään suorituskykyjään.
Toisena merkittävänä seikkana
komentaja nosti esiin reserviläisten,
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Yhtenä erittäin merkittävänä myönteisenä seurauksena puolustusvoimain
komentaja esitti asevelvollisten koulutuksen korkean tason säilyttämisen.
Kenraali korosti perusyksiköiden roolia
koulutuksen antajana ja mainitsi, että
uudistus antaa mahdollisuuden sijoittaa
lisää henkilökuntaa perusyksiköihin.
Näin esimerkiksi koulutuksessa toiminnan tasoa voidaan siis nostaa. Lisäksi
uudistetut ja joustavat työmallit lisäävät työn tuottavuutta.
Uudistus myös edesauttaa puolustusvoimien verkottumista muuhun
yhteiskuntaan. Verkottumista kenraali
Puheloinen kuvasi ”win–win”-tilanteeksi. Erityisesti huollon suhteen
puolustusvoimilla on verkottumisesta
voitettavaa. Muun yhteiskunnan osaamista on hyödynnettävä niin laajasti
kuin mahdollista.
Yhteenvetona uudistuksen myönteisistä puolista kenraali Puheloinen
sanoi sen turvaavan puolustusvoimien
toiminnan tason. Tulevaisuuden puolustusvoimien koko ja toiminta ovat
tasapainossa rahoitukseen nähden.

Uudistuksen
riskikartoitus
Kenraali Puheloinen toki myöntää, että
uudistuksen toteutumisessa on riskinsä
– tai oikeastaan yksi riski. Hän käsitte-

haastattelu

li asiaa usealla tavalla ja painotti sitä,
että puolustusvoimien koon, toiminnan
ja sisäisen tasapainon saavuttaminen
edellyttää ennen kaikkea ajoissa tehtyä
ja riittävän laajaa poliittista päätöstä.
Komentaja kiitti erikseen puolustusvoimien henkilökuntaa, jonka suhtautuminen tulevaisuuteen on ollut
hyvää. Kenraali Puheloinen muistutti,
että viimeisten 15 vuoden aikana puolustusvoimia on uudistettu neljä kertaa,
ja muutoshistoria herättää hänessä
luottamuksen siihen, että myös alkava
uudistus on menestyksellinen.
Kaikkiaan kenraali Puheloinen loi
erittäin määrätietoisen ja luottavaisen
kuvan siitä, että riskeistä huolimatta
”soivaan peliin”, niin kuin komentaja
puolustusvoimia kuvaa, ei ole tulossa
riitasointuja.

poistuneiden työt. Samalla ollaan huolissaan puolustusvoimien vetovoimasta
työnantajana.
Kenraali Puheloisen viesti siviilitöntekijöille on rauhoittava. Uudistuksen tarkoituksena on nimenomaan
tasoittaa työtaakkaa ja löytää uusia
tapoja hoitaa työtehtäviä. Siviilityöntekijöiden uranäkymät ovat tietysti kiin-

nostuksen kohde, ja sillä saralla aina
riittää kehittämistä. Tosin upseerien
määrätietoiseen urakiertoon verrattuna siviilityöntekijöiden eteneminen on
toisenlaista ja yleensä vaihtoehtoja ei
ole niin runsaasti. Tämä saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, että osa siviileistä
kokee urallaan etenemisen mahdollisuudet vähäisiksi.

Mietteitä siviileistä
Puolustusvoimissa
Monilla on huoli siviilityöntekijöiden
kohtalosta puolustusvoimauudistuksen
pyörteessä. Heihin uskotaan kohdistuvan suhteellisesti suuri osuus lakkauttamisista ja irtisanomisista. Jäljelle
jäävien pelätään joutuvan tekemään

Kylkiraudan toimitus tapasi kenraali Puheloisen.
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haastattelu

Puolustusvoimat säilyy
haluttuna työnantajana.
Yleisesti ottaen siviilien työnäkymät ovat kuitenkin hyvät, ja kyselyjen
mukaan siviilit kokevat työtehtävänsä
mielenkiintoisiksi, itsenäisiksi ja laaja-alaisiksi. Komentaja muistutti, että
monet henkilöt olivat toisen työnantajan palvelukseen siirryttyään todenneet,
että siviilifirmoissa työ saattaa olla
huomattavasti kapeammaksi rajattua
kuin puolustusvoimissa. Näkemys siitä,
että puolustusvoimissa kaikki sanellaan
tiukasti ylhäältä alas, on väärä.
Lisäksi kenraali Puheloinen muistutti tuoreista kyselyistä. Työilmapiiri
koetaan kaikista haasteista huolimatta
oikein hyväksi – se on vahvuus, joka
tulee säilyttää. Tässä hän totesi ilmapiirin ylläpidon olevan yksi johtamisen elementeistä. Lisäksi komentaja
mainitsi puolustusvoimien tasa-arvotilanteen olevan samalla tasolla kuin
muualla yhteiskunnassa, mutta vaativan edelleen työtä.
Kokonaisuutta tarkasteltaessa kenraali Puheloinen uskoo, että puolustusvoimat säilyy myös tulevaisuudessa
haluttuna työnantajana siviilityöntekijöille.
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Maanpuolustustahto
ja yhteydet kansalaisiin
säilyvät
Kenraali Puheloinen muistutti, että
puolustusvoimien toiminnan oikeutus
tulee tavallisilta kansalaisilta. Kansalaisten luottamus puolustusvoimiin
on maanpuolustustahdon ylläpidon
kivijalka. Luottamus saavutetaan ja
säilytetään hoitamalla tehtävät korkeatasoisesti. Komentaja nosti tässä esille
erityisesti asevelvollisten koulutuksen.
Koulutuksen korkean tason ja tasapuolisen kohtelun merkityksestä kenraali
käytti aiemminkin käyttämäänsä vertausta. Hän sanoi, että jos 20 000 varusmiestä kertoo viikonloppuna neljälle
ihmiselle kokemuksistaan armeijassa,
niin 80 000 henkilöä saa viikoittain
päivityksen siitä, miten asiat puolustusvoimissa ovat.
Toinen tärkeä tekijä maanpuolustustahdon ylläpidossa on henkilöstön
korkea ammattitaito. Nykytilanteessa
siitä ei ole huolta, mutta sen ylläpito
vaatii jatkuvasti työtä.
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Puolustusvoimat on yhteiskuntaa varten.
Kolmanneksi maanpuolustustahtoa ylläpitäväksi tekijäksi komentaja nosti puolustusvoimien läsnäolon
yhteiskunnassa. Siihen kuuluvat niin
perinteiset useita satoja kertoja vuodessa toteutettavat virka-aputehtävät kuin
organisaation mahdollisimman laaja
läsnäolo Suomessa. Uusina läsnäolon
elementteinä kenraali Puheloinen mainitsi viestinnän ja sosiaalisen median.
Komentajan mukaan puolustusvoimien
on ylläpidettävä yhteyttä kansalaisiin
aktiivisesti kaikin keinoin. Hän muistutti, että puolustusvoimat on yhteiskuntaa varten eikä päinvastoin.

Kansainvälinen yhteistyö
komentajan puntarissa
Kansainvälinen yhteistyö on yksi voimavaroistamme. Komentajan mukaan
määrärahojen leikkaukset eivät suinkaan vähennä yhteistyön merkitystä.
Hänen mukaansa yhteistyöllä voidaan
saavuttaa säästöjä, mutta niitä ei pidä
odottaa aina nopeasti.

Onnistuneesta yhteistyön konseptista kenraali nosti esimerkiksi pohjoismaisen yhteistyön. Lisäksi hän katsoo,
että tulevaisuudessa Euroopan unionin
suorituskykyjen yhteiskäyttö ja jakaminen (pooling and sharing) on osa
puolustusvoimien kehittämistä.
Kenraali Puheloinen mainitsi, että
rahoituskehyksen tiukentuessa kansainvälisiin harjoituksiin osallistumista on
vähennettävä. Puolustusvoimien on
keskityttävä niihin harjoituksiin, jotka
antavat meille eniten. Samalla komentaja muistuttaa, että väärissä paikoissa
ei saa säästää säästöpäätösten näennäisestä helppoudesta huolimatta. On erittäin tärkeää pohtia jokaisen päätöksen
seurannaisvaikutukset – niin sanotut
pitkät ketjut.

Kuva Puolustusvoimat / Juhani Kandell.

haastattelu

Puolustusvoimain komentaja tutustumassa kranaatinheittimistön
(120 KRH) toimintaan sotaharjoitus Pyörremyskyssä.

Komentaja painotti, että kansainvälinen kriisinhallinta on osa Suomen
puolustusta. Globaalissa maailmassa
kaukaisillakin kriiseillä on joko suoria
tai epäsuoria vaikutuksia Suomeen,
joten kriisien sammuttaminen niiden
syntysijoilla on oleellista. Lisäksi kenraali Puheloinen muistutti kansainvälisestä yhteisvastuusta, joka kuuluu
tämän päivän maailmaan. Komentaja
Puheloinen totesi painokkaasti, että
kansainvälinen muisti yhteisvastuun
kantamisesta on pitkä. Jos Suomi
joskus tarvitsee apua, niin muut muistavat, annoimmeko me sitä muille tarvitsijoille.
Lisäksi kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin osallistuminen tuottaa arvokkaita oppeja ja kokemuksia, joiden
hyödyt kotimaan puolustamisessa ovat
selvät. Ylipäätään näiden oppien ja
kokemusten merkitys painottuu aikaisempaa enemmän. Komentaja mainitsi
erikseen Afganistanin operaation, jossa
sekä johtajat että rivisotilaat ovat hankkineet ja kerranneet taitoja, jotka palvelevat suoraan Suomen puolustusta.
Esimerkkinä hän mainitsi sotilaiden
kokemukset siitä, että taistelijan perustaitojen äksiisiopetus on kullanarvoista.
Lopuksi komentaja nosti esille
ehkä hiukan näkymättömämmän
puolen kansainvälisestä yhteistyöstä
eli joukkojen arvioinnin. Kenraali Puheloisen mielestä on erittäin tärkeää,
että useiden maiden kokemuksista

Kuva Puolustusvoimat / Juhani Kandell.

Muisti yhteisvastuun kantamisesta on yllättävän pitkä.

Uudistuksen myötä koulutuksen tasoa pyritään nostamaan entisestään. Varusmies, taistelijan simulaattori yllään, selostaa harjoitustilannetta komentajalle.
muodostuneet vaatimustasomittarit
ovat käytettävissämme, kun arvioimme joukkojamme. Arvioinneista syntyy
paljon hyödyllistä tietoa, jota voimme
käyttää toimintamme kehittämisessä, ei
ainoastaan arvioiduissa joukoissa vaan
koko puolustusvoimien laajuisesti.

Tulevaisuuden upseeri

vuonna 2020 olevan laaja-alaisesti
sivistynyt, vuorovaikutuskykyinen,
sotilasammatilliset asiat hallitseva
yhteiskunnan jäsen, joka on toiminnassaan lähellä suomalaista ihmistä.
Kylkirauta kiittää puolustusvoimain
komentajaa miellyttävästä haastatteluhetkestä keskellä kiireistä työviikkoa.

Keskustelumme lopuksi kysyimme komentajalta, millainen on suomalainen
upseeri 2020. Hän vastasi ytimekkäästi.
Komentaja näkee suomalaisen upseerin
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artikkelit

Suomen puolustusvoimat
1920-luvulla
Koulutusjärjestelmä ja
palvelusolosuhteet muotoutuvat
Teksti: Yrjö Lehtonen

Suomen puolustusvoimien kaikille tasoille ulottunut
rakennusvaihe ajoittui 1920-luvulle. Talvisotaa
edeltäneenä ajanjaksona rakennettiin perusta,
joka joutui tosi toimien testiin talvisodassa ja
myöhemmin jatkosodassa. Tämän kaksiosaisen
artikkelin ensimmäisessä osassa käsitellään
puolustuslaitoksen tehtäviä ja palvelusolosuhteita
puolustuslaitoksessa 1920-luvulla. Artikkeli saa
jatkoa Kylkiraudan seuraavassa numerossa, jossa
käsitellään yksityiskohtaisemmin varusmies- ja
reserviläiskoulutusta.

T

änä päivänä Puolustusvoimat on
yhteiskunnan laajasti arvostama organisaatio, mutta vapaussodan jälkeen ajat olivat toiset. Siinä
missä puolustuslaitos oli vapaussodan
voittaneelle osapuolelle vapauttaja, vasemmisto näki asevoimat yhtenä sisäpoliittisena vastustajanaan. Olosuhteet
olivat vaikeat myös vasta itsenäistyneen ja vapaussodan kokeneen valtion asevoimien riveissä palvelevilla.
Kouluttajahenkilöstön puute ja kirjava
koulutustaso, heikkokuntoiset varusteet sekä osin alkeelliset majoitusolosuhteet vaikeuttivat toimintaa. Lisäksi
kansantaudiksi noussut tuberkuloosi ja
muut taudit levisivät heikkokuntoisten
ja ahtaiden kasarmien tuvissa. Koko
yhteiskuntaa koetellut elintarvikepula
näkyi muonituksessa: ajoittain nälkää
näkivät niin miehet kuin hevosetkin.
Aikansa kohuteos, ristiriitaisia arvioita

Kylkirauta 4/2011

saanut Pentti Haanpään novellikokoelma Kenttä ja kasarmi (1928), perustuu
kirjailijan kokemuksiin varusmiespalveluksessa.
Vuosina 1918–1924 Suomi omaksui puolustuslaitosjärjestelmän, joka
osoittautui pysyväksi. Vuosien 1923–
1924 aikana puolustuslaitosta koetelleiden sisäisten ristiriitojen jälkeen
pääsivät jääkäriupseerit palvelemaan
ylimmissä tehtävissä ja omalta osaltaan edelleen jatkamaan kehittämistyötä. Maanpuolustuksen perusta oli
ylimpään johtoon kohdistuneesta epäluottamuksesta ja parjauskampanjasta
huolimatta luja. Saksalaiset ja suomalaiset Venäjän armeijassa palvelleet
upseerit olivat nuoren valtion maanpuolustuksen kehittämiseksi parhaat
saatavissa olleet asiantuntijat.
Kenraalimajuri Enckellin kaudella laaditut puolustussuunnitelmat
10

Yrjö Lehtonen
osoittautuivat kestäviksi, vaikka
vuonna 1927 vahvistettiinkin uudet
operatiiviset suunnitelmat. Tulevien
vuosien kehitystyötä ohjasi valtioneuvoston asettaman puolustusrevisionin mietintö, joka jätettiin valtioneuvoston käsiteltäväksi 21. tammikuuta 1926. Varsinainen puolustuslaitoksen
organisaatio koki suuria muutoksia,
mutta sen perusrakenne pysyi samana
aina 1930-luvun alkuvuosiin saakka.
Armeijan kokoonpanoon kuului muutosten jälkeenkin kolme divisioonaa,
ratsuväkiprikaati ja jääkäriprikaati sekä
meri- ja ilmavoimat ja sotilaslaitoksia.

artikkelit

Rauhan ajan armeijan tehtävä oli kolmijakoinen: sillä oli koulutustehtävä,
liikekannallepanotehtävä ja suojatehtävä. Sen lisäksi joukko-osastoja jouduttiin käyttämään vielä 1920-luvun
alussa vankileirien vartio-osastoina.
Ennen Rajavartiolaitoksen perustamista sotaväki vartioi myös valtakunnan
rajaa. Joka tapauksessa koulutuksen
tarkoituksena oli tuona aikana harjaannuttaa asekelpoiset kansalaiset tarkoituksenmukaiseen aseiden käyttöön ja
totuttaa heidät toimimaan sodan ajan
olosuhteissa yksikkönsä osana. Koulutus oli jaettu edelleen miehistö-, aliupseeri- ja upseerikoulutukseen.
Liikekannallepanotehtävään kuului
sodan ajan puolustusvoimien liikekannallepanon valmistelu ja toimeenpano,
joukkojen keskittäminen operaatioalueilleen sekä suojaamistoimenpiteet.
Sodan ajan joukkojen perustaminen oli
joukko-osastojen vastuulla. Suojatehtävän tarkoituksena oli estää vihollisen
maahantunkeutuminen liikekannallepanon ja joukkojen keskittämisen
aikana. Suojajoukkotehtävään suunnitellut joukot, kuten polkupyöräpataljoonat, pidettiin rauhan aikana
mahdollisimman korkeassa valmiudessa. Järjestely oli voimassa aina vuoteen
1932 saakka, jolloin siirryttiin toimintaa selkiyttäneeseen aluejärjestelmään.

Koulutusjärjestelmä
saa muotonsa
Va p a u s s o d a n j ä l k e e n j o u k k o osastoissa aloitettiin varusmiesten koulutus. Olosuhteet olivat kaikkea muuta
kuin täydelliset. Puutteellinen kalusto
ja varustus, heikkotasoinen majoitus,
kuluneet aseet ja kouluttajahenkilöstön kokemattomuus olivat omiaan
aiheuttamaan todellisia haasteita niin
henkilökunnalle kuin varusmiehillekin.
Käsitys sotilaskurista vaihteli päällystön koulutustaustan mukaan, ja tämä
seikka yhdessä kokemattomuuden
kanssa oli omiaan aiheuttamaan varusmiesten epäasiallista kohtelua. Myös
vanhempien varusmiesikäluokkien
nuorempiin kohdistama simputus oli
yleistä. Lisäksi osa joukko-osastoista
sitoutui tappioitakin aiheuttaneeseen
rajojen vartiointiin. Esimerkiksi Vienan

Kuva Sotamuseo.

Asevoimien
rauhan ajan tehtävät

Tampereen Rykmentin kasarmirakennuksia Hennalassa 1930-luvulla.
Karjalassa, Porajärven suunnalla,
Tampereen Rykmentin joukot joutuivat vuonna 1920 taisteluun punaisten
joukkojen kanssa ja menettivät joitakin
miehiä kaatuneina ja haavoittuneina.
Tammikuussa 1919 säädetty väliaikainen asevelvollisuuslaki sääti
varusmiesten palvelusajaksi puolitoista vuotta. Asevelvollisuuslain 1 §:n
mukaan ”isänmaan ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustamiseksi on
jokainen Suomen mies asevelvollinen”.
Uuden asevelvollisuuslain tullessa voimaan vuonna 1922 palvelusajaksi vakiintui ensimmäisen maailmansodan
kokemusten perusteella ehdottomana
vähimmäismääränä pidetty yksi vuosi.
Koulutuksesta vastuussa ollut sotaväen
esikunta oli puolestaan esittänyt palvelusajan pituudeksi kahta vuotta. Joka
tapauksessa käytännöksi muodostui
järjestely, jossa johtajat sekä ratsuväessä että tykistössä ja kaikki teknillisissä joukoissa palvelivat 15 kuukautta
muiden palvellessa vuoden. Tänäkin
päivänä ajankohtaista palvelusaikakysymystä on siis käsitelty kautta
Puolustusvoimien historian.
Vuosittaisten palvelukseenastumiserien määrä vaihteli joukko-osastoittain. Eriä oli joko kaksi tai neljä sen
mukaan, millaiset tehtävät kyseisellä
joukko-osastolla oli valmiutta kohotettaessa. Varusmiespalvelukseen tultiin
21-vuotiaina, ja periaatteena oli, että
koulutus annettiin jokaiselle asekuntoiselle miehelle. Yleistäen voidaankin
sanoa, että 1920-luvulla koulutustavoitteena oli luoda sotakelpoisia joukkoja,
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joiden jäseninä oli taistelutahtoisia ja
kuriin alistuvia, mutta vastuuntuntoisia
ja itsenäisesti toimivia sotilaita. Asevelvollisuuslaki sisälsi myös velvoitteen kertausharjoituksiin osallistumisesta. Merkille pantavaa on se, että
vielä siinä vaiheessa ei eroteltu päällystön, aliupseeriston ja miehistön
kertausharjoitusvelvoitetta toisistaan.
Tilanne muuttui 1930-luvulla.

Koulutus kehittyy
Miehistökoulutus annettiin joukkoosastojen perusyksiköissä, ja vuoteen
1932 saakka se oli jaettu kahteen
kuuden kuukauden jaksoon, nuorempien sotamiesten ja vanhempien
sotamiesten koulutuskausiin. Ensimmäisellä jaksolla tavoitteena oli
opettaa asevelvolliselle sotamiehelle
taistelukentällä tarvittavat perustaidot.
Koulutusjohto ei toki kuvitellut, että
vain kuusi kuukautta olisi riittänyt
”todella sotakelpoisen” sotamiehen
kouluttamiseen. Sen takia vanhempien
sotamiesten koulutuksen tarkoituksena
oli ”perusteellisesti” kerrata aiemmin
opittuja taistelutaitoja ja syventää annettua koulutusta taisteluharjoituksissa
ja sotaharjoituksissa.
Koulutusongelmia riitti runsaasti
perustasollakin. Jääkärien saksalaisperäisten oppien lisäksi varusmiesten
koulutus perustui 1920-luvun alussa
vapaussodan kokemuksiin. Joukkoosastojen komentajat saattoivat järjestää koulutusta melko vapaasti omien
voimavarojensa mukaisesti. Tosin
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artikkelit
toiminnan itsenäisyys ja vapaus vähenivät vuosien mittaan nopeasti. Porin
Rykmentin komentaja Hugo Österman
kritisoi ajanmukaisten ohjesääntöjen
ja koulutusohjeiden puutetta. Aikaa
myöten tilanne kuitenkin parani, ja
uudet ohjesäännöt ja oppaat antoivat
yhtenäisen perustan esimerkiksi jalkaväen taistelukoulutukselle ja sisäjärjestykselle. Suurten sotaharjoitusten
järjestämiseen ei myöskään ollut määrärahoja. Siksi koulutuksessa oli turvauduttava pienempiin harjoituksiin,
joihin paikalliset suojeluskunnatkin
osallistuivat mahdollisuuksien mukaan.

Johtajakoulutuksen
alkutaival

koulutusta. Heidän koulutuksensa
tapahtui aluksi keskimäärin vuoden
pituisilla kursseilla aselajeittain eri
kapitulanttikouluissa. Myöhemmin
koulut yhdistettiin armeijan ja merivoimien kouluiksi. Alun perin jalkaväen kapitulanttikoulu sijaitsi Viipurissa,
ratsuväen Lappeenrannassa, kenttätykistön Hämeenlinnassa, rannikkotykistön Suomenlinnassa, laivaston
Helsingissä ja ilmavoimien Santahaminassa. Kapitulanttikoulutukseen pääsyn
edellytyksenä olivat muun muassa kansakoulun suorittaminen, suoritettu asevelvollisuus ja sopivuus sotilasuralle.
Palvelussitoumus oli kahden vuoden
mittainen.

Nälkää ja
puutetta kasarmeilla
Monet kasarmialueet olivat sodan
jäljiltä heikossa kunnossa. Tilanne
oli vaikea 1920-luvun alkuvuosina,
mutta vastuukysymysten selkiytyminen
kohensi olosuhteita, ja muun muassa
majoitustilanne alkoi parantua vuosikymmenen loppupuolella. Heikoimmat
harjoitus- ja elinolosuhteet löytyivät
syrjäisistä varuskunnista. Esimerkiksi

Kuva Sotamuseo.

Varusmiehiä koulutettiin reserviupseerin ja -aliupseerin tehtäviin. Reserviupseerikoulutus annettiin, kuten tänäkin
päivänä, vuonna 1920 toimintansa aloittaneessa Reserviupseerikoulussa Haminassa. Samalla reserviupseeritutkinto
oli pääsyvaatimus Kadettikouluun.
Reserviupseerikouluun komennettiin reserviupseereiksi soveltuvat
asevelvolliset, joilla oli keskikoulu- tai sitä korkeampi koulusivistys.

Kurssin pituus oli kuusi kuukautta, ja se
jakautui neljään linjaan: jalkaväkilinja,
tykistölinja, pioneerilinja ja viestilinja.
Reserviupseerioppilaiden koulutuksessa painotettiin tänäkin päivänä tuttuja
käytännönläheisiä harjoituksia. Opetusta annettiin myös yleissotilaallisista
aiheista ja aselajien toiminnasta. Reserviupseerioppilaita arvioitiin suullisissa
ja kirjallisissa kokeissa sekä harjoituksissa annettujen näyttöjen perusteella.
Aliupseerikoulutus annettiin joukkoosastojen aliupseerikouluissa, joihin
soveliaiksi katsotut miehet komennettiin viimeistään kolmen kuukauden
palveluksen jälkeen. Aseseppäaliupseerin ja muiden sen kaltaisten erikoisaliupseerien koulutus puolestaan järjestettiin keskitetysti omissa kouluissaan.
Kokonaisuudessaan aliupseerikurssi kesti noin kuusi kuukautta, minkä
jälkeen tuoreet aliupseerit tai aliupseerikokelaiksi jääneet jaettiin perusyksiköihin ryhmänjohtajatehtäviin.
Komentaja Puistola tarkasteli kattavasti 1920-luvun upseerikoulutusta
Kylkiraudan numerossa 3/2011, joten
tässä yhteydessä tarkastellaan toisen
keskeisen henkilöstöryhmän, ammattialiupseeriston eli kapitulanttien

Savon Jääkärirykmentin III pataljoona ruokailemassa Kiviniemen kasarmeilla 1920-luvulla.
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12

Tuukkalassa Kannaksella olleita
kasarmeja saattoi käyttää vain kesällä.
Kasarmialueiden lisäksi myös ampumaradat olivat usein heikossa kunnossa.
On aivan selvää, että puutteelliset
majoitusolosuhteet ja riittämätön muonitus heijastuivat joukko-osastojen toimintaan monin tavoin. Jarkko Kempin
kuvaus Käkisalmen läänin rykmentin
olosuhteista antanee esimerkin olosuhteista pahimmillaan. Käkisalmen läänin
rykmentin majoitustiloja oli aikalaisten
arvioissa luonnehdittu lähinnä alkeellisiksi. Sen lisäksi oli joukko-osastossa
vallitseva tilanne muutenkin heikko
vakavan kurinpito-ongelman ja miesten ja hevosten kärsimän nälän takia.
Varusmiesten lisäksi rötöstelyyn syyllistyivät myös upseerit.
Koko valtakunnan heikko ruokatilanne tuntui myös kasarmeilla. Pääruokana usein tarjottu kuivatuista
vihanneksista keitetty soppa ja akanoilla terästetty leipä eivät riittäneet
tyydyttämään nuorten miesten ravinnontarvetta, ja ne aiheuttivat yleiskuntoa edelleen heikentänyttä vatsatautia.
Lisäksi espanjantautina tunnettu epidemia tappoi varusmiehiä. Yllättävää ei
näin ollen ole myöskään se, että henkilökohtaiset varusteet olivat huonot.
Ensimmäisille ikäluokille riitti jakaa
vain kirjava valikoima heikkokuntoisia
venäläisiä sotasaalisvarusteita. Koulutusvälineistä oli kaikkiaan yleisesti
puutetta. Saksalaisjoukkojen poistuttua
Suomesta vuonna 1918 tilanahtaus helpotti hieman, ja vuonna 1920 samaan
tupaan oli majoitettu keskimäärin
10–30 miestä.
Miesten lisäksi ravinnon puutteesta kärsivät myös hevoset. Rehujen
puutteen takia hevoset olivat jatkuvasti aliravittuja. Karua kieltä Kenttätykistörykmentti 2:n varuskunnassa
vallinneista olosuhteista kertoo se, että
rykmentin komentajan oli puututtava
tilanteeseen päiväkäskyssään ja erityisesti määrättävä kuolleet hevoset
poistettavaksi kasarmien pihalta. Myös
Vuoristotykistöpatteriston muutto Lappeenrannasta Hämeenlinnaan tarjosi
silminnäkijöille säälittävän näyn, kun
marssiosaston laihat nälkäiset hevoset
kiskoivat kuormia, joita yhtä laihat ja
nälkäiset miehet työnsivät.

Kuva Sotamuseo.
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Polkupyöräpataljoona 2:n pesutupa Raivolassa 1930-luvulla.

Määrätietoista
uudistamista vähin varoin
Tampereen Rykmentin olosuhteet
Lahdessa, Hennalan kasarmialueella,
olivat ankeat. Rykmentti asettui sinne
lokakuussa 1920. Kasarmialue oli
keväisin ja syksyisin liejun vallassa
olevaa alavaa savimaata, eikä siellä
ollut ainuttakaan kunnollista tietä.
Jopa Lahteen johtava tie oli ajoittain
sellaisessa kunnossa, etteivät ajurit
suostuneet kyyditsemään varuskuntaan
pyrkijöitä. Kasarmialue oli jäänyt jo
rakentamisvaiheessa osittain keskeneräiseksi, ja lisäksi sitä oli käytetty,
paitsi venäläisjoukkojen majapaikkana,
myös pahamaineisena punavankileirinä. Koulutuksen järjestämisen lisäksi
rykmentillä oli edessään mittava tehtävä elinolosuhteiden parantamisessa.
Työ jatkui usean vuoden ajan.
Ei siis ole ihme, että vanhan sotaväen oloihin laadittu kasarminhoitojärjestelmä katsottiin vanhentuneeksi
jo itsenäisyyden alkuaikoina. Järjestelmää uudistettiin vuonna 1926, kun
vastuu puolustuslaitoksen rakennusten
suunnittelusta ja ylläpidosta annettiin
puolustusministeriön insinööriosastolle. Lisäksi maa jaettiin 30 kasarminhoitoalueeseen ja niiden palvelukseen
palkattiin rakennusalan ammattilaisia.
Määrätietoinen, mutta vähin voimavaroin toteutettu, suunnittelutyö ja
korjausrakentaminen näkyivät pian
joukko-osastojen majoitusolosuhteiden
kohentumisena ja uudisrakentamisena.
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Esimerkiksi Hennalassa kasarmeihin
rakennettiin kunnolliset pesutilat ja
majoitustiloja pienennettiin.

Tauteja,
onnettomuuksia,
itsemurhia
Erityistä huomiota, eikä suotta, kiinnitettiin kasarmihygienian parantamiseen. Kansantaudiksi yltyneen
tuberkuloosin takia kasarmialueiden
olosuhteet olivat suoranainen terveysriski. Sisävessojen rakentamisen myötä
kasarmeja reunustaneet huussirivistöt
katosivat. Parannuksista huolimatta
vuonna 1923 alipäällystöstä ja miehistöstä erilaisiin tauteihin menehtyi
peräti 217 miestä. Erityisen runsasta
satoa niittivät tuberkuloosi ja muut
keuhkosairaudet. Tautien leviämistä
edesauttoivat suuresti varuskuntien
kylmät ja ahtaat majoitustilat sekä
huono ravitsemustilanne.
Sairauksien lisäksi varusmiehiä
menehtyi harjoituksissa. Vuonna 1924
pelkästään huolimattomasta aseenkäsittelystä ja erilaisista laiminlyönneistä aiheutuneissa onnettomuuksissa
ampumahaavoihin kuoli 14 miestä.
Olosuhteet ja niiden kehitys ovat
todennäköisesti osaltaan heijastuneet
myös itsemurhatilastoihin. Vuonna
1921 itsemurhia oli peräti 17. Seuraavina vuosina itsemurhaluvut kuitenkin
laskivat huomattavasti. Vuonna 1922
tapahtui viisi itsemurhaa ja seuraavana
vuonna neljä.
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Tampereen Rykmentin kasarmirakennuksia Hennalassa 1930-luvulla.
Olojen vakiintuminen puolustuslaitoksessa vähensi karkaamisia ja
omaisuusrikoksia, kuten asevarkauksia. Vuosina 1924–1927 olivat luvattomat poissaolot edelleen huomattava
kurinpitorangaistusten aihe. Muita olivat
erilaiset palvelusrikokset ja juopottelu. Tilastojen perusteella miehistö oli
kurinpidollisesti tapahtumien polttopisteessä. Esimerkiksi vuonna 1924 peräti
49 prosenttia miehistöön kuuluvista sai
rangaistuksen kurinpitomenettelyssä tai
sotatuomioistuimessa. Myös joukkoosastojen rangaistustilastojen välillä oli
selviä eroja. Suhteellisesti pienin määrä
rangaistuksia oli Ratsuväkiprikaatissa
ja eniten rannikkopuolustusjoukoissa.
Mielenkiintoista on lisäksi se, että henkilöstöryhmistä suhteellisesti eniten
rangaistuksia oli annettu ilmavoimien
miehistölle ja kapitulanteille.

Kantahenkilökunnan
majoitusongelmat
Majoitusongelmat koskivat alusta
alkaen myös puolustuslaitoksen henkilö-

kuntaa. Lain mukaan valtio ei ollut
velvollinen hankkimaan asuntoja henkilökunnalle, ja näin ollen asuntoasiaa
ei ollut järjestetty. Valtiovalta oli velvollinen vuokraamaan vain vapaina
olevia asuntoja, joten suurin osa henkilökunnasta jäi ilman valtion asuntoa.
Parhaassakin tapauksessa kalliit asumiskulut lohkaisivat upseerin vuosituloista
merkittävän osan. Erityisen vaikeassa
asemassa olivat pienipalkkaiset kapitulantit, jotka saivat oikeuden valtion
asuntoon vasta vuonna 1925. Heidän
pienet tulonsa eivät myöskään riittäneet
kunnollisiin asuntoihin kasarmialueiden
ulkopuolella. Kapitulantteja saattoi asua
jopa seitsemän yhdessä 25 nelilömetrin
kokoisessa huoneessa alivuokralaisena
toisen kapitulantin luona. Esimerkiksi
Santahaminassa suurin osa kapitulanteista asui miehistön tavoin kasarmeissa.
Parannusyrityksistä huolimatta asuntotilannetta ei saatu täysin korjattua,
vaikka käyttöön otettiin esimerkiksi
paikkakuntien kalleusluokitus.
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Sinnikkäällä
työllä eteenpäin
Hyvällä syyllä voidaan todeta, etteivät
olosuhteet ainakaan helpottaneet Puolustusvoimien toiminnan aloittamista
1920-luvulla. Sinnikäs työ kaikilla
tasoilla kantoi kuitenkin hedelmää ja
olosuhteet normalisoituivat ajan myötä.
Tässä yhteydessä on vielä hyvä muistuttaa siitä, että joukko-osastoissa
annettiin koulutusta edellä kuvatuissa olosuhteissa ja niistä huolimatta.
Koulutusta käsitellään yksityiskohtaisemmin tämän artikkelin toisessa
osassa, joka julkaistaan Kylkiraudan
seuraavassa numerossa.
Yrjö Lehtonen palvelee sotahistorian pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. 
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Kevytjoukkokonsepti
muutoksessa
Jääkäripataljoonien hyökkäystaistelu 1941
Teksti: Markus Wahlstein

Kevyet joukot jaettiin maailmansotien välisenä
aikana ylijohdon ja divisioonatason keveisiin
joukkoihin. Suomessa ylijohdon keveisiin joukkoihin
kuuluivat ratsuväkiprikaati ja kaaderiperusteiset
polkupyöräpataljoonat, jotka vuonna 1936 nimettiin
jääkäripataljooniksi. Divisioonatason keveisiin
joukkoihin luettiin pääosin jääkäripataljoonien ja
ratsuväkiprikaatin reserviläisistä muodostettavat
divisioonien kevyet osastot.
Polkupyöräjoukkojen ja
Jääkäripataljoonien synty
Jääkäripataljoonat perustettiin rauhan
ajan Puolustusvoimiin jo itsenäisyyden
ensimmäisinä vuosina. Pataljoonia perustettiin vuonna 1921 kolme, Jääkäripataljoonat 1–3, ja niitä nimitettiin
alun perin Polkupyöräpataljooniksi.
Neljäs pataljoona, Jääkäripataljoona 4,
perustettiin Savon Prikaatista itsenäiseksi pataljoonaksi vuonna 1934 erotetusta Vuoksen Jääkäripataljoonasta.
Polkupyöräpataljoonien nimet muutettiin vuonna 1936 Jääkäripataljooniksi.
Ulkomaisilla malleilla oli
merkittävä vaikutus polkupyöräpataljoonien syntyyn. Ensimmäiset polkupyöräjoukot muodostettiin tiettävästi
Englannissa jo 1800-luvun lopussa,
kun britit muodostivat vuonna 1855
noin komppanian vahvuisen polkupyöräosaston. Pian kokeilu laajeni noin
pataljoonan vahvuiseksi, ja vuonna
1889 oli koossa jo neljän komppanian

Kylkirauta 4/2011

vahvuinen osasto. Polkupyöräjoukkoa
käytettiin tiedusteluun, verhoamiseen
ja viivytykseen.
Polkupyöräjoukkoja syntyi vuosisadan vaihteessa myös muihin
eurooppalaisiin asevoimiin Ranskan
ja Italian ollessa polkupyöräjoukkojen edelläkävijämaita. Ranskalaiset
kokeilivatkin vuosina 1905–1906
kokonaisten polkupyöräpataljoonien
käyttöä. Pataljoonat sijoitettiin ratsuväkeen sekä ylempien johtoportaitten
liikkuviksi reserveiksi. Myös Italiassa
muodostettiin ensimmäiset polkupyöräkomppaniat vuosisadan vaihteessa, ja
vuonna 1913 italialaisilla oli jo kolme
polkupyöräpataljoonaa. 1910-luvulla
polkupyöräjoukkoja perustettiin paljon
myös Saksassa, Itävalta-Unkarissa ja
Sveitsissä.
Suomessa ensimmäiset polkupyöräjoukot nähtiin vapaussodan aikana
vuonna 1918 saksalaisen Itämeren
Divisioonan noustua maihin.
Divisioonan tiedusteluosat liikkuivat
16

Markus Wahlstein
polkupyörin. Vapaussodan aikana myös
perustettiin Suomessa ensimmäiset polkupyöräosastot. Osastot olivat pieniä
suojeluskuntien perustamia, noin
ryhmän tai puolijoukkueen vahvuisia
osastoja. Sodan jälkeen, vuonna 1919,
perustettiin vähäistä ratsuväkeä täydentämään kolme tiedustelutehtäviin
tarkoitettua polkupyöräosastoa. Niiden
pohjalta muodostettiin erinäisten vaiheiden jälkeen vuonna 1921 Polkupyöräpataljoonat 1–3, joista kaksi
sijoitettiin Karjalankannakselle Kellomäkeen ja Raivolaan (PPP1 ja PPP2)
sekä kolmas Mikkeliin (PPP3).
Tiedustelun, verhoamisen ja takaa-ajotehtävien rinnalle merkittä-

Suojajoukkotehtävistä
vastahyökkäyksiin ja
vastaiskuihin
Talvisodassa jääkäripataljoonia käytettiin suunnitellusti ensin suojajoukkotehtäviin, minkä jälkeen ne olivat
pääosin reservitehtävissä. Se ei kuitenkaan merkinnyt rauhallista oleilua,
vaan pataljoonia käytettiin nopeina
iskuvoimina. Ne suorittivat vastahyökkäyksiä ja vastaiskuja siellä, missä oli
syntymässä tai jopa jo syntynyt murto.
Hetkellisesti pataljoonat saattoivat
saada myös puolustustehtäviä.
Jääkäripataljoonien talvisodan
aikainen käyttö nopeisiin vastahyökkäyksiin ja vastaiskuihin perustui
niiden nopeaan siirtyvyyteen. Suoritettuaan niille suunnitellut suojajoukkotehtävät joulukuun alkuun mennessä
1939 pataljoonat alistettiin divisioonille ja niitä alettiin käyttää nopeasti
keskitettävänä voimana. Se olikin
tarpeellista monin paikoin kriittisissä
tilanteissa Karjalankannaksella. Siksi
juuri vastaiskut ja vastahyökkäykset

Polkupyöräpataljoona 2:n pikakivääriryhmä marssivalmiina 1930luvun alussa.
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väksi, ehkä jopa merkittävimmäksi,
tehtäväksi pataljoonille muodostui
heti alkuvaiheessa suojajoukkotehtävä. Suojajoukkojen tehtävänä oli
suojata Karjalankannaksella kenttäarmeijan perustaminen ja keskittäminen pääasiassa viivyttämällä vihollista.
Sen jälkeen pataljoonia oli tarkoitus
käyttää kevyiden joukkojen yleisten
käyttöperiaatteiden mukaisesti. Suojajoukkotehtävän merkityksellisyydestä
kertoo vuoden 1925 aikomus sijoittaa
pataljoonat jo rauhan aikana suunnitelluille sodan ajan toiminta-alueille
Terijoelle, Kivennavalle ja Rautuun.
Vaikka kaksi kolmesta sijoitettiin Kannakselle, ainoastaan Terijoen Kellomäkeen sijoitettava PPP1 sijoitettiin
alun perin suunnitellulle paikalle.
Rauhan ajan koulutuksessa 1920- ja
1930-luvulla pataljoonien koko toimintaa leimasi suojajoukkotehtävä.
Niiden oli oltava taisteluvalmiita jo
rauhan aikana. Niinpä niiden harjoittelussa ominaisia olivat erityisesti pitkät
polkupyörämarssit sekä viivytys- ja
puolustustaistelun harjoittelu. Jääkäripataljoonien sodan ajan henkilöstö
muodostui palveluksessa olevista varusmiesikäluokista ja päällystö pataljoonien kantahenkilökunnasta.
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Polkupyöräpataljoona 3 levähdystauolla Mäntyharjulla Utti–Mikkelimarssin aikana 1930-luvulla.
nousivat korostuneeseen rooliin. Kevyelle joukolle ”oikeaoppiset” tehtävät
alkoivat jäädä vähemmälle, ja jääkäripataljoonien rooli muuttui näin olosuhteidenkin pakosta aiottua huomattavasti
hyökkäyksellisempään suuntaan.

Kevyt kokoonpano,
luja suorituskyky
Jääkäripataljoonan kokoonpanoon
kuului jatkosodan alkaessa vuonna 1941
kolme jääkärikomppaniaa, konekiväärikomppania, kranaatinheitinjoukkue
sekä esikunta ja esikuntakomppania. Pataljoonan kokonaisvahvuus
oli yhteensä 836 miestä. Tavanomaisen jalkaväkidivisioonan jalkaväki17

rykmenttiin kuuluvan jalkaväkipataljoonan kokoonpano oli jääkäripataljoonan liikkuvuutta huomioimatta lähes
samanlainen, sillä erotuksella, että
kiväärikomppanioiden joukkueet olivat
neliryhmäisiä jääkärikomppanioiden
joukkueiden ollessa kolmiryhmäisiä.
Jalkaväkipataljoonan miesvahvuus
nousi näin 1 022 mieheen. Muista
kevyistä joukoista jalkaväkidivisioonaan kuluvan kevyen osaston kokoonpano oli käytännössä samanlainen kuin
jääkäripataljoonan, mutta hieman pienempi: kaksi jääkärikomppaniaa, konekiväärikomppania sekä esikunta. Siksi
sen vahvuus oli yhteensä 594 miestä.
Jääkäripataljoonan erikoislaatuiseksi ja siksi erityisen käyttökelpoiseksi

Kylkirauta 4/2011

Kuva Puolustusvoimat.

artikkelit

Jääkärijoukkue kulkee edessä varmistaen pataljoonan marssin
Vienan korvessa 24.10.1941.

Kylkirauta 4/2011

valitsemaan kalustonsa ja välineensä.
Tulivoimaltaan jääkäripataljoona
oli lähes jalkaväkipataljoonan kaltainen: jääkärikomppaniaan kuului 158
kivääriä, 24 konepistoolia, 12 tarkkuuskivääriä ja neljä panssarintorjuntakivääriä. Konekiväärikomppaniaan
kuului kolme konekiväärijoukkuetta,
joilla kullakin oli neljä konekivääriä
eli yhteensä 12 konekivääriä. Lisäksi
komppaniaan kuului panssarintorjuntakiväärein varustettu neliryhmäinen
panssarintorjuntajoukkue. Pataljoonalla
oli myös omaa epäsuoraa tulta käytössään, sillä siihen kuului kolmiputkinen
heitinjoukkue, jolla oli kalustonaan
81 millimetrin kevyet heittimet.

Kuva Puolustusvoimat.

liikkuvaan sodankäyntiin teki jo sen
aiemmin mainittu liikkuvuus. Tavanomaisen jalkaväen siirtyessä jalan ja sen
huollon siirtyessä hevosin jääkäripataljoonat ja kevyet osastot oli varustettu
polkupyörin ja niiden huolto kuormaautoin. Tämä mahdollisti sulana aikana
niiden nopean käytön teiden suunnissa.
Iskuporras kykeni polkupyörillään liikkumaan myös vähäpätöisemmillä urilla
ja jopa metsäpoluilla, mutta huolto
sitoutui moottoroinnin takia edelleen
tiestöön. Pataljoonalla kyettiin siis siirtymään erittäin nopeasti teiden suunnissa, osin jopa metsiä pitkin, mutta
pitkät korpikoukkaukset eivät jääkäripataljoonille tulleet kyseeseen. Myös
talvisin pataljoona siirtyi aluksi pyörin,
kunnes pyörät vaihdettiin useimmiten
alkutalven kuluessa suksiin. Huolto
siirtyi talvisin hevosvetoiseksi. Tällöin
pataljoonien maastoliikkuvuus lisääntyi huomattavasti, joskin liikenopeus
samalla hidastui merkittävästi.
Nopean ja osin vaatimattomillakin
urilla tapahtuvan liikkeen takia jääkäripataljoonissa varauduttiin toimimaan
useita päiviä ilman huoltoa. Kaikki
aseet konekiväärejä ja kranaatinheittimiä myöten sekä riittävästi ampumatarvikkeita, kranaatteja ja muonaa
kuljetettiin polkupyörin varauduttaessa huollon katkeamiseen. Haasteellisimmaksi, osin jopa mahdottomaksi,
koettiin haavoittuneiden evakuoimismahdollisuudet. Sen vuoksi pataljoonien lääkärit joutuivat erittäin tarkoin

Tuuloksenjoki 5.9.1941.
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Jääkäripataljoona oli siis tulivoimaltaan jalkaväkipataljoonan kaltainen, mutta hiukan pienempi, joskin
huomattavasti liikkuvampi joukko. Sen
vuoksi pataljoona soveltui erinomaisesti käytettäväksi hyökkäyksellisiin
olosuhteisiin. Koko kenttäarmeijan
mittakaavassa vahvennettu 1.Jääkäriprikaati vahvennuksenaan Panssaripataljoona oli jatkosodan alkaessa
ainoa aidosti liikkuvaan sodankäyntiin
kykenevä suomalainen yhtymä. Syksyn
1941 aikana prikaatia käytettiinkin sen
nopeutta ja tulivoimaa täysimääräisesti hyödyntäen. Vahvennetun 1.Jääkäriprikaatin eteneminen oli ajan suomalaisessa mittapuussa ilmiömäistä:
Noin kahdessa viikossa edettiin Laatokan pohjoispuolelta Tuulosjoelle,
mitä seurasi lyhyt tauko. Sen jälkeen
noin kuukaudessa päästiin Petroskoihin
ja vielä toisessa kuukaudessa Karhumäkeen ja Poventsaan. Prikaatin hyökkäystä ei suotta kutsuttu suomalaiseksi
salamasodaksi!

Välirauhan aika –
iskukyvyn luomista ja
hengen nostatusta
Välirauhan aikana Jääkäripataljoonat
2–4 koottiin vahvennetuksi jääkäriprikaatiksi, joka tuli saamaan puhtaasti hyökkäyksellisen roolin jatkosodan
hyökkäysvaiheessa. Prikaatiin liitettiin Panssaripataljoona, Panssarijääkäri
pataljoona (panssarintorjuntapataljoona), kevyt patteristo ja tykkikomppania.
Tarkoituksena oli luoda yhtymä, jolla
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Viimeiset viivytystaistelijat perääntyvät hyvässä järjestyksessä omiin asemiinsa. Taustalla palavat
Jessoilan asemaparakit 10.7.1944.
olisi nopeutta ja iskuvoimaa. Joukosta
luotiin samalla itsenäiseen toimintaan
kykenevä yhtymä.
Prikaatin komentajaksi määrättiin eversti Ruben Lagus, joka sittemmin jatkosodan hyökkäysvaiheen
ansioista nimitettiin ensimmäiseksi
Mannerheim-ristin ritariksi. Lagus
käskettiin keväällä 1941 kuukaudeksi
koulutuskomennukselle Saksaan, jossa
hän tutustui muun muassa sikäläisiin
panssariyhtymiin ja niiden taktiikkaan.
Koulutuskomennuksella on osaltaan
todettu olleen vaikutuksia Jääkäriprikaatin suoraviivaisen hyökkäystaktiikkaan.
Kesäkuussa 1941 jääkäripataljoonat täydennettiin liikekannallepanovahvuuteen Kouvolassa ja Helsingissä,
jonne ne välirauhan aikana oli sijoitettu. Kesäkuun lopussa koko prikaati
Hämeenlinnassa ollutta Panssaripataljoonaa lukuun ottamatta siirtyi rautatiekuljetuksin Joensuun–Hammaslahden
alueelle, josta heti perään marssittiin
Tuupovaaran–Eimisjärven alueelle.
Kaikkien pataljoonien vahvuudet olivat

yli 900 miestä eli noin 70 miestä yli
määrävahvuuden. Kaaderiperusteisina
jääkäripataljoonien miehistö ja pääosa
johtajista olivat varusmiehiä ja päällystö oli pataljoonien rauhan aikaista kantahenkilökuntaa. Vanhimmat
varusmiehet, syksyllä 1939 palvelukseen astuneet, oli kotiutettu syksyllä
1940, mutta myöhemmin palvelukseen astuneet olivat edelleen rivissä
varusmiespalvelustaan suorittamassa.
Pataljoonien aines oli näin nuorta ja
hyväkuntoista, ja osalla oli jopa sotakokemusta.
Pataljoonien koulutuksessa oli
välirauhan aikana panostettu asekäsittelyyn, hyökkäystaisteluun sekä polkupyöräkoulutukseen. Pataljooniin oli
myös istutettu hyökkäyksellinen henki,
joka tuli selvästi näkymään hyökkäysvaiheen taistelussa.
Jatkosodan alkaessa vahvennetun
1.Jääkäriprikaatin suorituskykyä voitaneen pitää pohjimmiltaan erittäin
hyvänä. Prikaati oli liikkuva ja tulivoimainen, ja sen vahvuus oli selvästi
yli määrävahvuuden. Osalla henkilös19

töstä oli sotakokemusta, ja henkilöstö
oli pääosin nuorta ja hyväkuntoista.
Tavanomaiseen kenttäarmeijan reserviläisperusteiseen joukkoon verrattuna
suorituskyvyllistä lähtökohtaeroa voidaan pitää melko suurena.

Jänisjärveltä Poventsaan
– jääkärit hyökkäyksen
kärkenä
Jatkosodan hyökkäysvaiheessa pataljoonien taistelut jakautuvat pääpiirteissään kolmeen vaiheeseen. Ensin
Jääkäriprikaati hyökkäsi 5.Divisioonalle alistettuna 11. heinäkuuta 1941
alkaen rajan yli Jänisjärven koillispuolitse Laatokan rantaan, josta jatkettiin rannan tuntumassa Tuulosjoelle
saakka. Toisessa vaiheessa, 5. syyskuuta alkaen, hyökättiin Tuulosjoelta
Syvärille, josta hyökkäystä jatkettiin
Petroskoihin. Kolmannessa vaiheessa,
marras-joulukuun vaihteessa, hyökkäystä jatkettiin Karhumäkeen ja
Poventsaan.
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Suomalainen panssarintorjuntakivääri asemassa. Juoksemajärvi
10.8.1941.
muuttui ja vakiintui sellaiseksi, josta
jääkäripataljoonat myöhemmin muistetaan. Panssaripataljoona keskitettiin
Hämeenlinnasta Tuulokseen ja jääkäripataljoonista sekä panssaripataljoonasta muodostettiin yleensä kolme
taisteluosastoa. Syntyi konsepti, jota
käytettiin seuraavat kuukaudet tehokkaasti ja menestyksekkäästi. Taisteluosastoille muodostui lähes vakioitu
taistelujärjestys. Lisäksi kärjen taistelutapa kohtaamistilanteessa vakiintui
siinä määrin, että voitaneen jo puhua
perustaistelumenetelmästä.
Muodostetut taisteluosastot hyökkäsivät edelleen nopeasti, mutta

Kuva Puolustusvoimat.

Ensimmäisessä vaiheessa jääkäripataljoonia käytettiin pääasiassa
sellaisenaan vaihdellen kärjessä
hyökkäävää pataljoonaa. Hyökkäys toteutettiin jatkuvaa liikettä ylläpitäen vihollista takaa ajaen ja estäen
sitä pääsemästä tasapainoon. Tavoitteena oli koettaa pitää jatkuva kosketus viholliseen estäen sitä ehtimästä
ryhmittymään puolustukseen missään
vaiheessa.
Jalkaväkirykmenteillä tehtiin ensin
läpimurto ja syntyneestä murtoaukosta
työnnettiin Jääkäriprikaatin joukot takaaajoon vihollisen syvyyteen. Pysähtyä ei saanut, eikä pitkistä, avoimista
sivustoista saanut huolestua. Hyökkäykset toteutettiin teiden suunnissa.
Korpikoukkauksia ei tehty. Jatkuvaa
hyökkäystä kesti kaksi viikkoa, jolloin
ei pidempiä lepohetkiä pidetty. Jääkäriprikaatin hyökkäys pysäytettiin Tuulosjoelle Mannerheimin käskystä, koska
prikaati oli edennyt niin nopeasti, että
vasen sivusta oli jäämässä auki, ja
uhkana oli jääminen saarroksiin, mikäli
vihollinen päättäisi katkaista selustayhteydet. Lisäksi haluttiin käynnistää
hyökkäys myös Karjalankannaksella
ennen kuin Karjalan Armeija voisi
Laatokan Karjalassa jatkaa hyökkäystään.
Syyskuun 5. päivänä hyökkäystä
jatkettiin Tuulosjoen ylimenohyökkäyksellä. Hyökkäys suunnattiin
ensin kohti Aunusta ja sitten Petroskoita. Tässä ja seuraavassa vaiheessa
jääkäripataljoonien hyökkäystaktiikka
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artikkelit

entistä röyhkeämmin ja voimakkaammin, sivustoistaan liiemmin välittämättä. Tuulosjoen ylimenohyökkäystä ja
jatkohyökkäystä varten muodostetun
Osasto Laguksen (Vahv. 1JPr sekä
JR44, III/KTR 3, Rask. Psto 2, Rask.
Psto 3, PionP 1 sekä 12. AutoK ja
Spol.J) komentaja, eversti Ruben
Lagus käytti taisteluosastojaan vuorotellen kärjessä ja ajoittain kahtakin
samanaikaisesti. Erityisesti JP3:n
muodostama Taisteluosasto Hynninen
kunnostautui Petroskoita kohti hyökättäessä, jolloin taisteluosasto eteni väkivaltaisella tiedustelutehtävällä kaukana
muiden Osasto Laguksen osien edellä.
Taisteluosasto myös esti toiminnallaan
merkittävän sivustauhan muodostumisen Osasto Lagukselle torjuessaan
lokakuun alussa Petroskoita lähestyttäessä vihollisen vastahyökkäyksen
10 kilometriä kaupungin eteläpuolella.
Jääkäripataljoona 3:n komentajaksi oli
heinäkuun 13. päivänä nimetty pataljoonan konekiväärikomppanian päällikkö, kapteeni Jouko Hynninen, joka
hyökkäysvaiheen ansioistaan nimitettiin vuoden 1942 alussa Mannerheimristin ritariksi.

Kevytjoukkotehtävistä
hyökkäyksen
iskuportaaseen
Kenraali Laguksen jääkärit lähtevät liikkeelle. Lumbusi, Seesjärvi
12.12.1941.
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Jääkäripataljoona 3:a ja muita jääkäripataljoonia käytettiin jatkosodan
hyökkäysvaiheessa erittäin hyökkäys-

artikkelit
tykkikomppanian tai yhden komppanian Panssarijääkäripataljoonasta.
Tuuloksen ylimenohyökkäyksestä
alkaen Lagus muodosti useimmiten
kolme identtistä taisteluosastoa, joihin
kuhunkin kuului jääkäripataljoona,
panssarintorjuntatykkikomppania,
panssarivaunukomppania ja pioneerijoukkue. Taisteluosastojen taistelua
tuettiin lisäksi voimakkaalla epäsuoralla tulella.
Jääkäripataljoonien tehtäväkenttä
muuttui nyt täysin alkuperäisestä ajatuksesta. Koska talvisodan suojajoukkotaisteluvaiheen jälkeen pataljoonien
käyttö oli muodostunut niiden liikkuvuuden takia palokuntamaiseksi vastaisku- ja vastahyökkäystoiminnaksi,
unohtui pataljoonien alkuperäinen
käyttöajatus tiedustelusta, varmistuksesta, verhoamisesta ja suojauksesta.
Ainoastaan tiedustelutehtävä säilyi
niille ominaisena tehtävänä. Talvisodan kokemukset osoittivat jääkäripataljoonien käyttökelpoisuuden
liikkuvana jalkaväkenä. Tämä sekä
vastaavanlaiset kokemukset divisioonien kevyiden osastojen käytöstä
muuttivat koko kevyiden joukkojen

käyttöajattelun, mikä näkyi myös
välirauhan aikaisessa kokoonpanokehityksessä.
Kaaderiperusteiset jääkäripataljoonat 2, 3 ja 4 muodostivat ylijohdon alaisuuteen 1.Jääkäriprikaatin, ja
reserviläisperusteiset jääkäripataljoonat
perustivat 2.Jääkäriprikaatin ja rauhan
ajan Ratsuväkiprikaati edelleen sodan
ajan Ratsuväkiprikaatin. Kuten talvisodassa, jääkäripataljoonien reserviläisten pääosa muodosti yhä divisioonien kevyet osastot. Kevyistä
osastoista poistettiin niihin kuuluneet
ratsuväkieskadroonat, jotka korvattiin
jääkärikomppanioilla. Lisäksi niiden
huolto moottoroitiin. Koko kehitys
juonsi kevyiden joukkojen käytön
uuteen, talvisodan kokemuksiin perustuvaan käyttötapaan: hyökkäykseen
teiden suunnissa joko päähyökkäyksen
kärjessä tai erillisessä suunnassa.

Liikettä ja iskuvoimaa –
perustaistelumenetelmien
synty
Nopea liike ja voiman keskittäminen tien suunnassa välittyi myös
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painotteisesti. Jos ei hyökätty, tehtävänä oli yleensä tiedustelu. Hyökkäys oli
kuitenkin ehdottomasti Jääkäriprikaatin ja sittemmin muodostetun Osasto
Laguksen päätehtävä. Hyökkäys
toteutettiin pääasiassa teiden suunnissa
jalkaväkijoukkojen tehtyä ensin alkuvaiheessa murron. Hyökkäys toteutettiin häikäilemättömästi, nopeasti ja
voimalla. Menestys käytettiin hyväksi
nopealla takaa-ajolla. Liikettä pidettiin
yllä hyökkäämällä kärjessä yhdellä tai
kahdella pataljoonalla tai taisteluosastolla yhden seuratessa perässä ja jatkaen heti nopean vaihdon jälkeen
uutena kärkenä. Sotia edeltävänä
aikana keskeisimmät suomalaiset taktiset periaatteet olivat painopiste, yllätys
sekä reservi. Niistä jääkäripataljoonien
ja taisteluosastojen hyökkäyksessä korostuivat erityisesti voimakas painopisteen muodostuminen ja reservin
tehokas käyttö kärjen nopeana vaihtona. Viholliselle yllätykseksi muodostui
jääkärien erittäin nopea ja aggressiivinen eteneminen syvyyteen.
Alkuvaiheessa Lagus vahvensi
jääkäripataljooniaan alistamalla niille
joko prikaatin panssarintorjunta-

Kevyt osasto etenee Jessoilan–Maaselän tiellä 6.1.1941.
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Kun kärki kohtasi vihollista, se
pyrki heti lyömään sen konekiväärijoukkueen panssarivaunujen ja tarvittaessa panssarintorjuntatykkien tulella.
Epäsuoraa tulta ammuttiin myös heti
vihollista kohdatessa niin nopeasti
kuin se ajan suorituskyvyillä oli mahdollista. Kohdatessaan vihollista kärjen
jääkärijoukkue jalkautui välittömästi ja
lähti heti hyökkäämään tien molemmin
puolin. Kun vihollinen oli lyöty, siirtyi
seuraava joukkue kärkeen ja eteneminen vereksin voimin jatkui. Mikäli
kärkikomppania sitoutui koko osillaan
taisteluun, mutta sai lyötyä vihollisen,
vaihdettiin myös kärkikomppaniaa.
Tällaisella perustaistelumenetelmällä
kyettiin liike säilyttämään nopeana ja
pitämään kärjessä aina mahdollisimman verestä voimaa.
Jos kärkikomppania sitoutui kiivaampiin taisteluihin, se jäi yleensä
aluksi paikalleen sitomaan tulitukiosien kanssa vihollista muiden yksiköiden hyökätessä panssarivaunujen
kanssa vihollisen kylkeen joko yhdeltä tai molemmilta puolilta. Yhtä
yksikköä pyrittiin pitämään reservinä.

Mitään syviä korpikoukkauksia ei edelleenkään tehty, vaan jääkärit saattoivat
korkeintaan edetä läheisiä metsäpolkuja ja -uria hyödyntäen vihollisen kylkeen. Rintamahyökkäyksiä pyrittiin
välttämään. Tavoitteena oli aina lyödä
heikko vihollinen kärjen taistelulla ja
jatkaa eteenpäin mahdollisimman keskeytymättä. Jos vihollinen oli kuitenkin
vahva, yhdellä yksiköllä ja tukiosilla
sidottiin ja yhdellä tai kahdella hyökättiin sivustaan.
Peitteisen maaston tarjoama suoja
tiedostettiin, mutta aukeita ei silti vältetty, koska haluttiin säilyttää nopeus
ja keskittää tulta mahdollisimman voimakkaasti. Huolto aiheutti osastolle
haasteita, koska se oli usein jätettävä
taakse myöhemmin perässä siirrettäväksi. Niinpä mahdollisimman paljon
tavaraa oli kyettävä kuljettamaan polkupyörin.
Yhtenä esimerkkinä taisteluosastojen taistelutekniikasta voidaan pitää
Taisteluosasto Hynnisen Petäjäselän
valtaamistaistelua 23. syyskuuta 1941.
Kärki oli edellisillan pimeydessä ajanut
viholliskosketukseen tien suunnassa

Kuva Sotamuseo.

vahvasti Osasto Laguksen taisteluosastojen taistelutekniikkaan. Osastojen taistelujärjestys oli useimmiten
seuraavanlainen: Kärjen etupuolella
eteni oma tiedusteluosa, ja varsinaisena kärkenä eteni tilanteen mukaan
joko jääkärikomppanian kärkijoukkue
polkupyörin tai komppanialle alistettu
panssarivaunujoukkue. Kärjen perässä etenivät loput jääkärikomppaniasta.
Taisteluosaston komentaja eteni useimmiten itse kärkikomppanian perässä.
Samalla logiikalla sijoittui kärkikomppanian päällikkö kärkijoukkueensa
taakse. Kärkikomppanian mukana eteni
myös kärjen tuntumassa joukkueittain
yksiköille alistettu konekiväärijoukkue, panssarintorjuntatykkijoukkue
ja kranaatinheitinjoukkue. Myös pioneerijoukkue eteni kärjen tuntumassa.
Kärkikomppanian perässä seurasivat
toinen ja kolmas komppania. Panssarivaunukomppanian loppuosa eteni
joko kootusti tai joukkueittain seuraaville jääkärikomppanioille alistettuna.
Huolto eteni taisteluosaston perässä.
Koko osaston pituus oli 15–20 kilometriä.

Polkupyöräpataljoona 1:n kulkuvartio lähdössä tehtäviinsä 1930-luvulla.
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onnistumatta kuitenkaan lyömään
vihollista, jolloin kärki vaihtui. Sekään
ei kuitenkaan kyennyt lyömään vihollista edes panssarivaunujen tukemana.
Tällöin Hynninen käski kärjessä edenneen komppanian pitää saavuttamansa
tasan ja yhden yksikön hyökätä vasemmalta ja toisen oikealta kylään. Tulitukiosat tukivat tien suunnassa keskeltä. Hyökkäystä tuki myös Jääkäriprikaatin oman Kevyt Patteristo 11:n
osat. Aamulla kello 07.30 saatiin
Petäjäselkä haltuun. Samankaltainen hyökkäys toteutettiin seuraavana
päivänä. Erään kaatuneen vihollisen
karttalaukusta saatiin sittemmin tieto,
että vastassa oli ollut pataljoonan
vahvuinen vihollinen, jota oli vahvennettu ilmatorjuntapatterilla ja panssarivaunuilla. Tehtävänä tällä joukolla oli
ollut suomalaisten lyöminen ja vastahyökkäyksen toteuttaminen Latvan
kylään. Vihollinen oli ilmeisesti
oppinut Laguksen taisteluosastojen toimintatavan, sillä se järjesti molemmilla kerroilla voimakkaan vastaanoton:
jalkaväkeä ja suorasuuntauksessa
olevia ilmatorjuntatykkejä. Kaikesta
huolimatta sinnikkyydellä ja päällekäyvällä hengellä Taisteluosasto
Hynninen löi vihollisen ja sai aikaan
jopa pienen motin, jota se jäi selvittelemään muiden taisteluosastojen jatkaessa eteenpäin.
Samankaltaisella taistelutekniikalla
edettiin aina Poventsaan asti. Vahvennettu 1.Jääkäriprikaati ja sittemmin
Osasto Lagus olivat merkittävässä
roolissa Karjalan Armeijan hyökkäyksessä Laatokan Karjalassa ja ItäKarjalassa. Syvärin saavuttaminen ja
Petroskoin valtaus eivät olisi onnistuneet toteutuneella nopeudella perinteisin jalkaväkijoukoin hyökättäessä.
Jalkaväkirykmenttien hyökkäys- ja
takaa-ajokyky ei olisi todennäköisesti riittänyt niin nopeaan toimintaan,
etteivätkö neuvostojoukot olisi ehtineet ryhmittyä aina uudelleen puolustukseen. Nyt sellaista mahdollisuutta
ei viholliselle annettu, vaan se ajettiin yhtäjaksoisella, röyhkeällä ja
häikäilemättömällä hyökkäämisellä yhä uusiin pikatilanteisiin, joissa
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Jääkärijoukot etenevät Jäämerentiellä kohti Ivaloa 5.11.1944.
kunnollista puolustusta ei ehditty järjestää. Seurauksena oli usein kaaos,
suuret tappiot ja nopea irtautuminen
jäljelle jääneillä osilla.
Jääkäripataljoonien käyttötavan ja
taktiikan muutoksen suurimpana syynä
lienevät olleet talvisodan kokemukset.
Pataljoonien suoritettua suojajoukkotehtävät ne käskettiin reserveiksi.
Kannaksen tilannekehitys pakotti
aktiiviseen reservien käyttöön vihollisen syntyviä ja syntyneitä murtoja tukkimaan. Tällaisiin tehtäviin osoittautui
erittäin sopivaksi nopeasti siirrettävä
ja tulivoimaltaan miltei jalkaväkipataljoonan tasoinen jääkäripataljoona.
Tällöin syntyi hyviä kokemuksia jääkäreiden käytöstä hyökkäystehtäviin.
Perinteiset kevyen joukon tehtävät
alkoivat jäädä taka-alalle, ja pataljoonia
alettiin yhä enemmän käyttää uudella
tavalla. Ainoina alkuperäisinä tehtävinä säilyivät tiedustelu ja takaa-ajo.
Kevytjoukkokonseptin muutos
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huipentui jatkosodan hyökkäysvaiheessa, jossa pataljoonat oli koottu
kokonaiseksi prikaatiksi. Vahvennettu
1.Jääkäriprikaati toimi Itä-Karjalassa
koko hyökkäyssotatoimen kärkijoukkona hyödyntäen nopeutta ja tulivoimaansa. Alun perin ylijohdon kevyihin joukkoihin kuulunut jääkäripataljoona-ajatus oli nyt koko konseptiltaan
muuttunut. Tiedustelupainotteisuudesta
oli siirrytty häikäilemättömään hyökkäämiseen.
Majuri, FM Markus Wahlstein palvelee Maavoimien Esikunnassa. 
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Johtaminen

kriisinhallintaoperaatiossa
Teksti: Pekka Toveri

Suomalainen upseeri on edelleen tuttu näky
monikansallisissa kriisinhallintaoperaatioissa.
Tehtävät ovat haasteellisia, mutteivät mahdottomia.
Koulutus antaa hyvän perustan moniin tehtäviin,
joista vaativimmat edellyttävät harjaantumista
sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
Kansainväliset tehtävät tuottavat tärkeää osaamista ja
luottamusta kotimaan puolustukseen.
Monikansalliseen
esikuntaan
Palvelin ISAF-operaatiossa Afganistanissa heinäkuusta 2010 helmikuuhun
2011. Toimin Pohjoisen komentoalueen (Regional Command North,
RC N) esikunnassa apulaisoperaatiopäällikkönä. Pääosan ajasta vastuullani oli operaatioiden suunnittelu
ja johtaminen, ja loppuajan vastasin
Afganistanin turvallisuusviranomaisten
suorituskyvyn kehittämisestä mukaan
luettuna operatiivisen ohjaus- ja yhteydenpitoryhmätoiminnan ohjaaminen
(Operational Mentoring and Liaison
Team, OMLT). Kumpikin tehtävä oli
uusi tehtävä esikunnassa, joten pääsin
molemmissa tehtävissä nostamaan
organisaation pystyyn ja luomaan toimintatapamallit.
Tämän artikkelin painopiste on
ensimmäisessä tehtävässä ja haasteissa, joita kohtasin monikansallisen
esikunnan sisäisessä työskentelyssä ja
johtamisessa. Artikkelissa esitellään
tilannetta vuoden 2010 loppupuoliskolla
ja vuoden 2011 alussa. Esikunnan organisaatio, henkilöstön tehtävät ja toimintatavat ovat sen jälkeen jonkin verran
muuttuneet. En käsittele suunnittelun
ja operaatioiden johtamisen teknisiä
yksityiskohtia.
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Esikunnan
uudelleenorganisointi ja
työn aloittaminen
Saksan johtamaan Pohjoiseen
komentoalueeseen kuuluu joukkoja
19 maasta, joista suurimpia ovat Saksa
ja Yhdysvallat. Vuoden 2010 aikana
joukkojen määrä kasvoi merkittävästi,
kun Yhdysvallat keskitti alueelle osia
10. Vuoristodivisioonan 1. Prikaatista ja 4. Lentoprikaatista. Keskitysten
jälkeen joukkoja oli alueen komentajan johdossa yhteensä noin 11 000
sotilasta. Se ei silti ollut paljon vastuualueella, joka oli puolen Suomen
kokoinen, enimmillään 1 300 kilometriä
lännestä itään ja 400 kilometriä pohjoisesta etelään. Puolet vastuualueesta on
vuoristoa tai mäkimaastoa, 1 100 metristä aina lähes 7,5 kilometrin korkeuteen asti. Alueella asuu arviolta lähes
10 miljoonaa asukasta, pääosin pienissä
kylissä.
Voiman lisääntymisen myötä Pohjoisen komentoalueen joukot aloittivat
painopistealueilla aktiiviset operaatiot
talebanien tukialueiden haltuunottamiseksi. Lisäksi syyskuun puolessa välissä
pidettiin Afganistanissa parlamenttivaalit, mikä lisäsi aktiivisuutta selvästi. Yhteenottojen ja taisteluiden määrä
kasvoi alueella merkittävästi edellisvuoteen verrattuna.
24

Pekka Toveri
Joukkojen kasvaessa uudistettiin
kesällä 2010 myös Pohjoisen komentoalueen esikunnan rakenne. Esikunnan
koko kaksinkertaistui, kun se muutettiin armeijakuntatason johtoportaaksi.
Komentoalueen johtovaltiona on Saksa,
joten komentajana oli saksalainen kenraalimajuri. Operaatiopäällikön alaisuudessa oli kolme everstin arvoista
apulaisoperaatiopäällikköä, joista yksi
vastasi operatiivisista asioista ja toinen
tiedustelusta. Operatiivisista asioista
vastaavasta apulaisoperaatiopäälliköstä
käytettiin lyhennettä DIR OPS (Director
of Operations). Kolmas everstin tehtävä
oli Afganistanin turvallisuusviranomaisten kehittämisen koordinointi.

Tehtäväkenttä hahmottuu
Saapuessani Pohjoisen komento-alueen
esikuntaan heinäkuussa 2010 esikunnan
uudelleenorganisointi oli vasta aluillaan.

artikkelit
Koska norjalainen apulaisoperaatiopäällikkö oli tulossa vasta kuukauden
kuluttua, sain ensimmäiseksi tehtäväkseni toimia apulaisoperaatiopäällikkönä,
ottaa johtoon hänelle kuuluvat toimistot
ja luoda tarvittavat työskentelymallit.
Tehtävä venyi yli kahden kuukauden
pituiseksi, koska vaihtoa ei haluttu tehdä
juuri parlamenttivaalien alla. Tehtävien
vaihdon jälkeen toimin vielä yhteensä
toiset kaksi kuukautta apulaisoperaatiopäällikön sijaisena hänen ollessaan
lomilla tai Pohjoisen komentoalueen
etukomentopaikalla johtamassa alueen
operaatiota Baghlanin maakunnassa.
Uudessa organisaatiossa apulaisoperaatiopäällikön johtoon kuuluivat esikunnan operatiiviset toimistot,
suunnittelu-, koulutus-, pioneeri- ja
siviili-sotilasyhteistyöalan toimistot
sekä operaatiokeskus. Toimistojen
määrävahvuus oli noin 130 upseeria ja
aliupseeria kymmenestä maasta. Pääosa
alaisistani oli saksalaisia ja yhdysvaltalaisia. Heidän lisäkseen joukkoon kuului
norjalaisia, ruotsalaisia, unkarilaisia,
bosnialaisia, makedonialaisia, albaaneja,
belgialaisia sekä kolme suomalaista.
Alkuvaiheessa henkilöstöä oli kuitenkin
vain noin 80, ja määrä kasvoi hieman yli
sataan kahdessa kuukaudessa.
Tärkeimpiä apulaisoperaatiopäällikön vastuulla olevia tehtäviä olivat
käynnissä olevien operaatioiden johtaminen sekä operatiivisen suunnittelun
ja pitkän tähtäimen suunnittelun johtaminen. Johtamisen ja suunnittelun
aikajänne vaihteli minuuttiluokasta
vuosiin. Minuuttiluokassa piti päättää muun muassa ilmatulituen ja helikopterien käytöstä sekä voimankäytöstä,
ja pitkän tähtäimen suunnittelu ulottui
kaksi vuotta tulevaisuuteen.
Operaatiot olivat koko ajan käynnissä, joten minulle ei saavuttuani jäänyt
juurikaan aikaa ihmettelyyn. Sain avustajakseni nuoren, reippaan ja kyvykkään
saksalaisen kapteenin, ja muutaman
päivän perehdyttämisen jälkeen otin
toimistot johtooni. Koska tehtävä oli
uusi, siihen ei löytynyt minkäänlaista
tehtävänkuvausta tai toimintatapamallia,
vaan ne oli luotava itse.

Esikuntarutiinit
pitävät kiireisinä
Työskentelyrunkona toimi esikunnan
viikoittainen työskentelyrytmi (battle

rhythm). Päivä alkoi aamulla esikunnan
tilannekatsauksella, joka toistui kaksitoista tuntia myöhemmin. Väliin mahtui
mittava joukko erilaisia koordinaatio- ja
työkokouksia. Operaatiopäällikkö piti
kokouksen apulaisoperaatiopäälliköiden kanssa päivittäin, ja esikuntapäällikkö kokosi puolestaan alaisensa ja
esikunnan everstit kokoukseen kahdesti
viikossa. Lisäksi oli erilaisia viikoittaisia ja joka toinen viikko pidettäviä
toimialakokouksia ja kansallisten vanhimpien kokouksia. Pohjoisen komento-

jossa käsiteltiin keskeisimmät käynnissä olevat ja tulevat tehtävät. Tehtävien toteuttamisen koordinoinnissa oli
tärkeää tasata työtehtävien määrää eri
toimistojen välillä. Myöhemmin kuitenkin siirryin käytäntöön, jossa pidimme
alaisten kanssa nopean kymmenen minuutin kokouksen päivittäin aina aamun
tilannekatsauksen jälkeen. Muuten pyrin
tapaamaan toimistopäälliköt henkilökohtaisesti tai kokosin vain tarvittavat
toimistopäälliköt ja asiantuntijat työkokouksiin, esimerkiksi jonkin tietyn

Operaatioissa on myös riskinsä.
alueen komentaja piti puolestaan
viikoittain verkkokokouksen alajohtoportaiden kanssa sekä säännöllisesti tapasi
Afganistanin turvallisuusviranomaisten johtoa. Ylempänä johtoportaana oli
ISAF Joint Command (IJC), jonka eri
osastojen kanssa oli viikoittain useita
videokonferensseja. Kun nämä kaikki
kirjasi kalenteriin, ei vapaata työaikaa
jäänyt yhtään liikaa.
Omilla alaisilla oli samaan tapaan
lukuisia eri alojen koordinointikokouksia. Kokoukset ja tilannekatsaukset kestivät normaalisti puolesta
tunnista tuntiin ja päivän pituus vaihteli
14–16 tuntiin. Perjantaisin ja sunnuntaisin oli teoriassa mahdollisuus pitää
pääosa aamupäivästä vapaata, läheskään
aina se ei kuitenkaan onnistunut.
Runsaiden kokousten takia pyrin
minimoimaan alaisilta viemäni ajan.
Aluksi pidin toimistopäälliköiden
kanssa kahdesti viikossa puolesta
tunnista tuntiin kestäneen kokouksen,
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operaation suunnittelun aloittamiseksi.
Aivan uusi kokemus oli sotilasavustajan tuki omassa tehtävässä.
Pohjoisen komentoalueen esikunnassa
eversteillä oli yleensä kapteenin arvoinen sotilasavustaja. He eivät toimineet
pelkästään sihteereinä ja kalenterin
ylläpitäjinä, vaan tukivat esimiestään
tehtävien toteuttamisessa, kokousten
valmistelussa, käskettyjen tehtävien
koordinoinnissa ja seurannassa, muistioiden ja esitysten laadinnassa ja niin
edelleen. Sotilasavustaja osallistui
mukanani käytännössä kaikkiin esimiesten kanssa pidettyihin kokouksiin.
Lisäksi hän verkottui muiden avustajien kanssa pitäen itsensä tietoisena siitä,
mitä esikunnassa tapahtui. Näin hän
saattoi usein antaa ennakkovaroituksen
tulossa olevista ongelmista ja haasteista.
Pätevä sotilasavustaja oli erinomainen
tuki, ja omalta osaltaan hän mahdollisti
mittavan työmäärän tekemisen.
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Saksalainen Marder-rynnäkköpanssarivaunu osoittautui tehokkaaksi
taisteluvälineeksi kesän taisteluissa.

Operaatioiden suunnittelu
ja johtaminen
Operatiivisessa suunnittelussa suunnitteluraamit saatiin pitkän- ja keskipitkän
aikavälin suunnitelmista sekä Pohjoisen
komentoalueen komentajalta. Suunnittelu käynnistyi operaatiopäällikön
käskyllä tai omalla käskyllä, ja se noudatti löyhästi Naton operatiivista suunnitteluprosessia. Suunnittelun toteutti
operatiivinen toimisto, ja kaikki esikunnan toimistot osallistuivat suunnittelukokouksiin. Koska tärkeimmät alaiset
olivat korkeatasoisia ja kokeneita, en
vaatinut suunnittelun aikana mitään
erillisiä esittelyjä itselleni. Seurasin
suunnittelun edistymistä osallistumalla mahdollisuuksien mukaan yhteisiin
suunnittelukokouksiin, seuraamalla
tuotteiden valmistumista esikunnan
tietoverkossa sekä keskustelemalla
säännöllisesti operatiivisen toimiston
päällikön kanssa.
Operatiivisen suunnittelun tärkein
tuote oli operaatiokonsepti (Concept
of Operations, CONOPS), jossa määritettiin operaation tavoitteet, toteutus,
aikataulut, käytettävät joukot ja tukevat resurssit. Oman haasteensa toi pitkä
esittelyketju, koska konsepti piti esitellä
koko komentoketjulle, eli operaatiopäällikölle, esikuntapäällikölle, apulaiskomentajalle ja lopulta Pohjoisen
komentoalueen komentajalle. Onneksi esimiehet suostuivat poikkeuksetta
siihen, että pidettiin vain yksi yhteisesittely kaikille kenraaleille. Hyväksytyn
konseptin pohjalta laadittiin sitten operaatiosuunnitelma ja tarvittavat käskyt.
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Erona tavanomaiseen operatiiviseen
suunnitteluun oli voimakas panostus
siviili-sotilas- ja kehitysyhteistyöhön
siviilipartnerien kanssa. Tavoitteena
oli, että heti kun turvallisuustilanne
saadaan operaatioalueella paremmaksi,
aloitetaan paikallisen väestön elinolojen
parantaminen humanitääristen projektien kautta. Toiminta pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman saumattomaksi
niin, että välittömästi taistelutoiminnan
lakattua Pohjoisen komentoalueen ja
sen alajohtoportaiden taktiset siviilisotilasyhteistyöpartiot aloittivat kehitysprojektien tunnistamisen ja toteuttamisen. Samalla valmistauduttiin luovuttamaan vastuu siviilitoimijoille
turvallisuustilanteen salliessa näiden
työskentelyn. Oman haasteensa toivat
eri maiden joukkojen rotaatioiden ajankohdat ja kriittisten resurssien, kuten
kuljetushelikopterien, taisteluhelikopterien ja pioneerivoiman, saatavuus,
jolloin riittävien joukkojen ja tukevien
suorituskykyjen turvaaminen edellytti
tarkkaa suunnittelua ja operaatioiden
ajoittamista.

Tehtävätaktiikkaa sekä
ylemmän esikunnan tukea
Yhteisoperaatiot Afganistanin turvallisuusviranomaisten kanssa vastasivat
useimmiten joukkojen ja käytettävien
suorituskykyjen osalta prikaatitason
operaatiota. Operaatioissa oli useimmiten mukana Pohjoisen komentoalueen
joukkojen lisäksi Afganistanin armeijan, poliisin, rajapoliisin ja turvallisuuspoliisin joukkoja. Yhteisoperaatioiden
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suunnitteluaikataulua pidensi osapuolten suuri määrä ja eri viranomaisten
tavoitteiden, tarpeiden ja resurssien
yhteensovittaminen.
Operaatioiden johtaminen toteutettiin aina kentällä. Operaatiot olivat
yleensä Pohjoisen komentoalueen alajohtoportaan eli aluevastuussa olevan
alueellisen jälleenrakennusryhmän
(Provincial Reconstruction Team, PRT),
taisteluosaston tai 10. Vuoristodivisioonan 1. Prikaatin johdossa. Kentällä
olevilla komentajilla oli tehtävätaktiikan mukaisesti lähes täysi vapaus toteuttaa operaatio parhaaksi katsomallaan
tavalla. Noin vahvennetun pataljoonan
kokoisia operaatioita oli yleensä käynnissä useampia yhtä aikaa eri puolilla
vastuualuetta. Pääosa operaatioista oli
suhteellisen rauhallisia, mutta välillä
joukot joutuivat hyvinkin kiivaisiin
taisteluihin, ja niitä jouduttiin tukemaan useilla ilmaiskuilla, taisteluhelikopterisuorituksilla ja tykistöiskuilla.
Laajempiin prikaatitason yhteisoperaatioihin perustettiin tarvittaessa Pohjoisen
komentoalueen etukomentopaikka,
johon asetettiin everstin arvoinen
upseeri toimimaan komentoalueen maakomponentin komentajana.
Pohjoisen komentoalueen esikunnan operaatioihin liittyvä johtamistoiminta keskittyi lähinnä operaatioita
tukevien suorituskykyjen ja resurssien
johtamiseen. Kun käynnissä oli useita
samanaikaisia operaatioita, tärkeimpien resurssien, kuten ilmatulituen,
lennokkien, taisteluhelikopterien ja
pioneerien, käyttöoikeudet piti päättää
päivittäin tilanteen mukaan. Tarvittaessa, jos jokin joukko ei pärjännyt omilla
resursseillaan, käskettiin alajohtoportaille tukemistehtäviä sekä neuvoteltiin Afganistanin turvallisuusviranomaisten ja erikoisjoukkojen kanssa
lisätuen saamisesta.
Pohjoisen komentoalueen pääoperaatioiden ohella esikunnan piti
tukea myös Afganistanin turvallisuusviranomaisia heidän omissa operaatioissaan sekä Pohjoisen komentoalueen
muita joukkoja niiden päivittäisissä paikallisissa partioissa. Pääoperaatioiden
ulkopuolella tuli lähes päivittäin yhteenottoja partioivien omien joukkojen ja
talebanien välillä. Usein tilanne kehittyi
niin vakavaksi, että tarvittiin ilmatulitukea tai muuta tukea. Erilaisia pommiiskuja, raketti-iskuja, tulikosketuksia ja
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muita tapahtumia oli normaalisti päivässä useita.
Johtamisen hermokeskuksena toimi
Pohjoisen komentoalueen operaatiokeskus, jossa muodostettiin päätöksenteon pohjaksi mahdollisimman
reaaliaikainen komentoalueen tilannekuva keräämällä informaatiota alaisilta, yhteistyökumppaneilta ja ylemmältä
esikunnalta. Valtaosa tukitoimista, kuten
ilmatulituen järjestäminen tai evakuointihelikopterin käskeminen tehtävään,
toteutettiin rutiininomaisesti operaatiokeskuksen päällikön johdolla. Jos
resursseista tuli kuitenkin pulaa, asia
tuotiin apulaisoperaatiopäällikön
päätettäväksi.
Voimankäyttö edellytti joskus apulaisoperaatiopäällikön tai ylemmän esimiehen lupaa etenkin tilanteissa, joissa
alajohtoporras pyysi tykistön tulta tai
ilmatulitukea ja oli olemassa vaara
siviiliuhreista. Kenraali Petraeuksen
tultua ISAF:n komentajaksi vuonna
2010 voimankäyttösäännöksiä selkiytettiin ja kiristettiin. Pääsääntönä oli voimankäytön minimointi ja rajoittaminen,
jos oli olemassa minkäänlaista vaaraa
siviiliuhreista. Päätöksenteon tukena oli
aina Pohjoisen komentoalueen oikeusupseeri sekä RAOC:n (Regional Air
Operation Center) asiantuntija, joiden
tuella päätöksenteko oli suhteellisen
helppoa. Asiantuntijat kykenivät ilmoittamaan selkeästi, oliko voimankäyttöön edellytyksiä ja mitä voimaa

Helikopterit olivat laajalla vastuualueella merkittävä suorituskyky.
voitiin käyttää kyseisessä tilanteessa.
Apulaisoperaatiopäällikkö antoi yleensä
vain luvan voiman käyttöön. Lopullisen
päätöksen tulittamisesta teki lähes aina
kentällä oleva komentaja.

Parlamenttivaaleista
kevättä kohti
Heti toisella palvelusviikolla sain kutsun
saapua operaatiokeskukseen. Jowzjanin
maakunnassa oleva Afganistanin
armeijan tukikohta oli joutunut kiivaan hyökkäyksen kohteeksi ja pyysi

Taleban-taistelijoita tyypillisen aseistuksensa kanssa.
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ilmatulitukea. Koska alueella ei ollut
Pohjoisen komentoalueen joukkoja,
apulaisoperaatiopäällikön piti tehdä
päätös tukemisesta. Alaisten kanssa
käydyn keskustelun jälkeen tein päätöksen taisteluhelikopteriparin lähettämisestä alueelle. Täytyy myöntää, että
ensimmäisellä kerralla sellaisen päätöksen tekeminen hieman hirvitti. Tehtävän
toteutus viivästyi teknisten vaikeuksien
takia muutaman tunnin, mutta lopulta
taisteluhelikopterit pääsivät kohteelle
ja käyttivät tulta hyökkääjiä vastaan,
jolloin nämä tappioita kärsittyään
vetäytyivät. Vastaavanlaisista tilanteista
tuli nopeasti rutiinia.
Elokuu 2010 oli vielä suhteellisen
rauhallinen jakso pyhän Ramadankuukauden ajan. Rauhallinen ajanjakso
oli tarpeen, sillä ensimmäinen merkittävä tehtäväni oli valmistautuminen
syyskuun 19. päivänä järjestettävien
parlamenttivaalien tukemiseen. Painopiste oli koko elokuun vaalien valmisteluissa. Pohjoinen komentoalue tuki
Afganistanin viranomaisia vaalimateriaalin kuljetuksissa sekä varautumalla
tukemaan turvallisuusviranomaisia, jos
äänestyspaikkoja tai vaaliorganisaatiota
vastaan olisi toimittu.
Parlamenttivaalien tukemiseen keskitettiin komentoalueen kaikki voimat.
Vaalipäivästä tulikin varsin vilkas.
Talebanit pyrkivät sabotoimaan vaaleja
toteuttamalla lukuisia iskuja ympäri vastuualuetta. Iltapäivän lopulla oli tapahtunut jo lähes 30 yhteenottoa satunnaisista
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Joukot valmistautumassa operaatioon.
taistelukosketuksista ja äänestyspaikkojen häirinnästä aina poliisin tarkastusasemien valtaamiseen. Kokonaisuutena
talebanit eivät kuitenkaan kyenneet häiritsemään vaalien toteutusta muutamaa
syrjäistä ja vähäväkistä aluetta lukuun
ottamatta.

Vastarintaliikkeen
hyökkäys
Iltapäivän lopulla talebanit aloittivat kuitenkin sarjan iskuja Baghlanin
provinssissa sijaitsevalla strategisestikin
tärkeällä valtateiden 1 ja 3 risteysalueella. Risteysalueen haltija hallitsi kaikkea
liikennettä Pohjoiselta komentoalueelta etelään kohti Salangin tunnelia ja
Kabulia. Talebanien iskut kohdistuivat
valtatiellä oleviin poliisin tarkastusasemiin, paikallisten taistelijoiden tukikohtaan ja Afganistanin armeijan asemiin.
Apuun pyrkivät saksalaisen taisteluosaston joukot sekä operatiivisten ohjaus- ja yhteydenpitoryhmien
(Operational Mentoring and Liaison
Team, OMLT) tukemat Afganistanin
armeijan joukot joutuivat myös taisteluihin. Pian kävi ilmi, että kyseessä oli
hyvin koordinoitu, suunniteltu ja valmistelu valtausoperaatio, johon osallistui satoja talebaneja. Hyökkäystä
tuettiin kevyillä heittimillä ja lukuisilla
singoilla, ja siihen liittyi taistelualueen
eristäminen siltoja tuhoamalla sekä
väijytyksiä järjestämällä.
Alueella olevat joukot eivät yksin
kyenneet lyömään talebaneja takaisin,
joten alueelle keskitettiin lentotulitukea
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ja vahvennuksia. Kaksi päivää kestäneiden taisteluiden jälkeen talebanit
vetäytyivät raskaita tappioita kärsineenä takaisin tukialueelleen valtatie 1:n
eteläpuolelle ja kaikki menetetyt asemat
saatiin takaisin. Saksalaiset vuoristojääkärit ja laskuvarjojääkärit osoittivat
taistelujen aikana erinomaista taistelutahtoa ja -kykyä ajoittain erittäin kiivaissa lähitaisteluissakin. Omia tappioita ei
tullut muutamaa lievähköä haavoittumista lukuun ottamatta, mutta taistelu
osoitti sen, että vastapuolta ei ollut syytä
aliarvioida.

Uusiin tehtäviin
Lokakuussa 2010 luovutin tehtäväni
uudelle apulaisoperaatiopäällikölle ja

aloin perustaa Afganistanin turvallisuusviranomaisten kehittämisen sekä
operatiivisten ohjaus- ja yhteydenpitoryhmien toiminnan koordinoinnista
vastaava osastoa. Toimin tosin apulaisoperaatiopäällikön sijaisena kaksi viikkoa loka-marraskuussa, kun talebanien
tukialueiden valtaaminen Kunduzin
provinssissa aiheutti sarjan lyhyitä
mutta kiivaita taisteluita.
Taistelut tuottivat talebaneille suuria
tappioita, ja he menettivät suuren osan
tärkeimmistä tukialueistaan. Vastapuolelle kävi selväksi, että se ei kyennyt sotilaallisesti voittamaan Pohjoisen
komentoalueen joukkoja tavanomaisessa taistelussa. Talebanit vaihtoivatkin
taktiikkaa, mikä näkyi joulukuussa.
Tuolloin Baghlanissa toteutettiin kuukauden kestänyt suuri prikaatitason
yhteisoperaatio yhdessä Afganistanin turvallisuusviranomaisten kanssa.
Tavoitteena oli valtatie 1:n eteläpuolella
olevien tukialueiden valtaaminen. Huolellisesti valmisteltu operaatio saavutti
tavoitteensa käytännössä ilman taistelua.
Talebanit vetäytyivät, siirtyivät uusille
alueille ja keskittyivät lähinnä Pohjoisen
komentoalueen ja Afganistanin turvallisuusviranomaisten häirintään tienvarsipommien avulla.
Joulukuu oli henkilökohtaisesti
raskainta aikaa, koska toimin kuukauden ajan oman uuden tehtäväni ohella
etukomentopaikalla olevan apulaisoperaatiopäällikön sijaisena sekä osan
ajasta myös operaatiopäällikön sijaisena. Hyvien alaisten ansiosta työtaakasta

Amerikkalaisia Black Hawk -helikoptereita tulossa noutamaan matkustajia. Helikopterit ja lentokoneet olivat laajalla vastuualueella ainoa
keino päästä tapaamaan alajohtoportaita ilman tuntikausien matkaa.
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Yhteistyötä
ja työn jakamista

Kenraalimajuri Fritz tutustumassa syyskuun taistelupaikkoihin
Baghlanin maakunnassa.
kuitenkin selvittiin. Tammi-helmikuu
2011 olikin jo rauhallisempaa aikaa
talvikauden vähentäessä vastustajan
toimintaa, ja kykenin parin viikon apulaisoperaatiopäällikön sijaisuutta lukuun
ottamatta keskittymään Afganistanin
turvallisuusviranomaisten kykyjen
kehittämiseen sekä myös seuraajani
perehdyttämiseen. Helmikuussa 2011
palasin monta kokemusta rikkaampana
takaisin kotimaahan.

Esikuntatyön
johtamisen haasteita
Koska aloitin tehtäväni Afganistanissa
lyhyellä varoitusajalla, en ehtinyt osallistua esikunnan pääosien koulutukseen
Puolassa kesä-heinäkuussa 2010. Siitä
huolimatta esikunnan työskentelyrytmiin oli yllättävän helppoa astua.
Esikuntarutiinit ja suunnitteluprosessit olivat tuttuja FINGOP:sta (Finnish
Guidelines for Operational Planning)
tai muuten helposti opittavia. Aiempi
palvelus Pohjoismaisen prikaatin esikunnassa Bosniassa 1996–1997 ja US
Joint Forces Commandissa 2005–2007
olivat myös suuri apu. Monikansallinen
esikunta oli tuttu ympäristö, englannin
kieli oli hallussa ja termit ja lyhenteet
olivat pääosin tuttuja.
Työskentelyn johtamiseen oman
haasteensa toivat henkilöstön erilaiset
taustat. Vaikka pääosa henkilöstöstä
oli hyvin koulutettua ja kielitaitoista ja
etenkin saksalaiset yleisesikuntaupseerit

olivat hyvin oma-aloitteisia ja tehokkaita, oli joukossa myös upseereja, joilla
oli heikommat valmiudet. Joukossamme oli muun muassa kapteeni, joka ei
puhunut englantia käytännössä lainkaan,
ja entisestä Varsovanliiton maasta tullut
everstiluutnantti, joka ammensi toimistonsa johtamisopit ilmeisesti entisestä
Neuvostoliitosta. Hänen osaamisensa ei
mahdollistanut tehtävien hahmottamista
ja asiantuntijaorganisaation johtamista, ja se vaati lopulta henkilökohtaista
puuttumista tiettyjen tehtävien toteuttamiseksi. Onneksi kyseinen toimistopäällikkö vaihtui kuukauden jälkeen erittäin
kyvykkääseen norjalaiseen everstiluutnanttiin, joka oli Afganistanissa jo kolmatta kertaa.
Osalla alaisista ei myöskään ollut
kokemusta työskentelystä monikansallisessa ja kulttuurisessa ympäristössä.
ISAF:ssa toimii eri tasoilla kymmeniä
kansallisuuksia sekä lukuisia siviilitoimijoita, joilla ei ole kokemusta yhteistyöstä sotilasorganisaatioiden kanssa.
Muutamassa tapauksessa puhtaasti
kansallisen puolustuksen tehtävissä
toimineella miessotilaalla saattoi olla
välillä vaikeuksia kommunikoida vain
siviiliorganisaatioissa työskennelleen
naisen kanssa. Tällöin ”pääsin” joskus
toimimaan myös erotuomarina ja sovittelijana, jotta kommunikointivaikeudet
eivät levinneet sukupuolten väliseksi
sodaksi.
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Oman haasteensa toi henkilöstön suuri
vaihtuvuus. Osa saksalaisista oli kolmen
kuukauden rotaatiossa, ja pääosa henkilöstöstä oli kuuden kuukauden rotaatiossa. Se edellytti jatkuvaa henkilöstön
perehdyttämistä ja kouluttamista muun
toiminnan ohessa. Melkoisena yllätyksenä tuli tapaus, jossa samasta maasta
tulleet kaksi toimistopäällikköä olivat
niin huonoissa väleissä, että yhteistoiminta ei toiminut lainkaan. Kun asia
ei parantunut kehotuksista huolimatta,
otin lopulta molemmat upseerit puhutteluun ja annoin heille kirjallisen käskyn
siitä, miten yhteistoiminta toimistojen
välillä toteutetaan. Tilanne rauhoittui
kohtuulliseksi, ja tässä tapauksessa
nopea kierto oli siunaukseksi, koska
kuukauden kuluttua uusi rotaatio toi
uudet toimistopäälliköt, joiden yhteistyö oli saumatonta.
Mittavan työpaineen tasainen jakaminen oli jatkuva haaste. Tyypilliseen
tapaan päteville ja kykeneville upseereille työtä kasaantui helposti kohtuuttomasti. Samaan tapaan operatiivinen
toimisto oli keskeinen solmukohta lähes
kaikessa suunnittelussa ja toiminnassa,
mikä näkyi toimiston työmäärässä. Siksi
pitikin välillä antaa muille toimistoille
tehtäviä, jotka eivät kuuluneet niiden
työjärjestykseen, sekä käskeä niille
tukemistehtäviä. Toinen keino oli karsia
tehtäviä sekä käskeä alaisia ”oikomaan”
mutkia tuotteita valmistettaessa. Tämä
tuntui tosin olevan erittäin päteville, mutta yleensä myös äärimmäisen
pedanteille saksalaisille yleisesikuntaupseereille lähes mahdotonta.
Organisaation muuttuminen kohtasi
alkuvaiheessa myös tyypillistä muutosvastarintaa. Etenkin muutamat henkilöt,
joiden valtaa ja vastuuta vähennettiin
uudessa organisaatiossa, kokivat sen
vastenmieliseksi. Muutosvastarinta
näkyikin näiden henkilöiden toiminnassa. Samat henkilöt olivat myös keskittäneet itselleen aivan liikaa tehtäviä,
joita he eivät kyenneet täyttämään, kun
toiminnan tempo kasvoi selvästi kesällä
2010. Työtaakan kasvaessa he tekivät
töitä uupumukseen asti kieltäytyen
jakamasta taakkaansa, vaikka burnoutin
merkit olivat jo aivan selvät. Näissäkin
tapauksissa nopea rotaatiotahti oli siunaus. Vanha henkilöstö poistui kahden kuu-

Kylkirauta 4/2011

artikkelit

Ylimmän johdon tapaamiset Afganistanin turvallisuusviranomaisten johdon kanssa olivat
tärkeitä yhteisten tavoitteiden muodostamiseksi. Kuvassa keskellä RC Northin komentaja
kenraalimajuri Fritz vierellään Afganistanin armeijan 209. Armeijakunnan komentaja.
kauden sisällä, ja uusi henkilöstö oli jo
kotimaassaan koulutettu uuteen organisaatioon, jolloin tehtäviin sopeuduttiin
kitkatta.
Toimin myös Pohjoisen komentoalueen esikunnan suomalaisten vanhimpana. Esikunnassa toimineet muut
suomalaiset aktiivi- ja reservinupseerit
olivat hyvin ammattitaitoisia, kukin
oman osastonsa tai toimistonsa kärkikaartia. Se aiheutti hieman hallinnollisia
haasteita, kun esimiehet halusivat siirtää kyvykkäitä suomalaisia vaativimpiin
tehtäviin kuin mihin heidät oli alun perin
suunniteltu ja lähetetty. Vaativampi tehtävä edellytti tietenkin tehtävän mukaista palkkaa, joka oli suurempi kuin mihin
oli varauduttu. Porin Prikaatin ansiokkaalla tuella se kuitenkin onnistui niin,
että kyseiset upseerit saivat myös vaativamman tehtävänsä mukaisen palkan.

mahtava huumorintaju. Parempaa esimiestä ei olisi voinut toivoa.
Johtamisessa oli avainasemassa
alaisten kykyjen ja taustan tunnistaminen mahdollisimman nopeasti. Kyvykkäille alaisille saattoi antaa vastuuta
ja valtuuksia, jolloin he hoitivat tehtäviään itsenäisesti. Alaisia, joilta puuttuivat tehtävän vaativa tausta ja kokemus, tuli tukea ja mentoroida, kunnes
he pääsivät itse kiinni työhönsä. Kaikkien alaisten luottamuksen sai hankittua
antamalla heille julkisesti kunniaa hyvin
tehdystä työstä ja ottamalla itse vastuun
vähemmän hyvin menneistä suorituksista. Huumori oli hyvä keino saada
kovassakin työpaineessa henkilöstö
rentoutumaan.

Varsinkin operaatiokeskuksessa
tilanteen ollessa päällä piti toimia ylikorostuneen rauhallisesti ja optimistisesti. Vanha tuttu sääntö näytti pitävän
edelleen paikkansa: tilanne näytti aina
paljon pahemmalta kuin se todellisuudessa oli. Vaikka aikapaine oli välillä
melkoinen, ei pitänyt lähteä hätiköityihin päätöksiin.
Omat esimiehet näyttivät arvostavan
selkeitä ja rehellisiä mielipiteitä, suoraselkäisyyttä ja vastuunkantoa. Asioiden
kiteyttäminen, yksinkertaistaminen ja
keskittyminen vain tärkeimpiin asioihin
oli esimiehille myös tärkeää. Huonojakin uutisia piti uskaltaa viedä esimiehelle, ja jos asiat menivät pieleen, se piti
tunnustaa ilman turhia selittelyjä. Omat

Mikä toimi?
Tietyistä haasteista huolimatta työskentely sujui yllättävänkin hyvin.
Monikansallisessa joukossa vallitsi hyvä
ja yritteliäs yhteishenki. Edellä mainitut
ongelmatapaukset olivat poikkeuksia
normaalitoiminnasta. Johtamista helpotti suuresti oma lähin esimieheni.
Hän oli operaatiopäällikkönä toiminut
saksalainen prikaatikenraali, joka toimi
kotimaassaan vuoristojääkäriprikaatin
komentajana. Operaatiopäällikkö oli
erinomainen esimies, joka luotti alaisiinsa antaen valtaa ja vastuuta. Hän
myös tuki alaisiaan silloinkin kun meni
huonosti ja kantoi vastuunsa. Hänellä
oli erinomainen paineensietokyky ja
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Afganistanin armeijan 122H63 tulitoiminnassa. Kuten kuvasta näkyy,
Pohjois-Afganistanissa on talvisin myös lunta.
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artikkelit
lähiesimiehet suhtautuivat asioihin aina
asiallisesti, ylemmistä esikunnista tuli
välillä huutia – aika kovaakin – yleensä tosin aiheetta. Turha ”herranpelko”
kannattikin jättää pois.
Jatkuviin yllätyksiin oli syytä
varautua. Vain harvoin operaatiot
menivät täysin suunnitellulla tavalla.
Välillä ne oli keskeytettävä resurssien kulumisen ja vastarinnan takia,
välillä tavoitteisiin päästiin yllättävän
nopeasti. Ennakointi ja varautuminen
sekä oletettua huonompaan että parempaan tilanteen kehittymiseen oli tärkeää.
Oma seitsemän vuoden palveluni Pääesikunnan operatiivisella osastolla ja
suunnitteluosastolla oli hyvää valmennusta tehtävääni. Kuten Pääesikunnassa,
Pohjoisen komentoalueen esikunnassa
löysi itsensä usein toimimasta asiantuntijana asiassa, josta ei alkuun tiennyt
juuri mitään. Tällaisia nopeita ”oppimisalueita” olivat muun muassa yksityisten turvayhtiöiden toiminta ja niiden
korvaaminen vastuualueella, rautatien
ja logististen kuljetusten suojaaminen
tai Afganistanin armeijan infrastruktuurin kehittäminen. Tärkeintä oli se, ettei
jäänyt ihmettelemään asian vaikeutta ja
informaation vähäisyyttä, vaan ryhtyi
heti toimeen.
Pitkien etäisyyksien takia yhteistoiminta alaisiin ja ylempiin esikuntiin tapahtui valtaosin viestivälineillä,
sähköpostitse, verkkoneuvotteluissa ja
videokonferenssien kautta. Tekniset työvälineet olivat hyviä ja toimivia, mutta
ne eivät korvanneet henkilökohtaista
tapaamista. Aina kun ylemmissä tai
alemmissa esikunnissa yhteistyöosapuolet vaihtuivat, pyrin käymään henkilökohtaisesti tapaamassa heitä. Kun
ihmisen oli tavannut silmästä silmään
ja verkkotunnukselle oli saatu kasvot
ja luotu yhteisymmärrys, oli yhteistoiminta verkossa paljon helpompaa.
Pyrin käymään myös kentällä tutustumassa joukkojen toimintaan paikan
päällä aina kun mahdollista. Keskustelu
kolme kuukautta yhteen menoon maastossa olleen saksalaisen taisteluosaston
komentajan kanssa antoi runsaasti näkökulmia muun muassa joukkojen käytettävyyteen ja suorituskykyyn.

Vaativin kokemukseni
Seitsemän kuukauden aikana näki
kouriintuntuvasti sen, että vastapuoli

Ylipäällikkö vieraili Afganistanissa alkuvuodesta 2011 ja tapasi myös
RC Northin esikunnan suomalaisia upseereja.
on Afganistanissa kyllä sotilaallisesti lyötävissä paikallisesti, mutta se ei
riitä pysyvän rauhan luomiseen. Avainasemassa on paikallisen väestön elinolojen kehittäminen, johon pystyvät
vain siviilit, sotilaiden luotua riittävän
siihen riittävän turvallisen ympäristön.
Kesällä 2010 valtateiden 1 ja 3 kolmiossa ei voinut liikkua kuin komppanian vahvuisena osastona ja väestö
suhtautui ISAF-joukkoihin epäluuloisesti sekä osin vihamielisesti. Helmikuussa 2011, kun alueelle oli luotu
turvallinen ympäristö, jossa humanitääriset avustusorganisaatiot saattoivat
toimia, tilanne oli täysin muuttunut.
Alueella saattoi liikkua kahden ajoneuvon osastoissa, ja paikallisväestö
oli hyvin ystävällistä. Muutos on mahdollista, mutta se on hidasta ja vaatii
paljon resursseja.
Palvelus Afganistanissa oli toistaiseksi vaativin kokemukseni sotilasuralla. Tosin täytyy tunnustaa, että
esikuntapalvelus oli pitkistä päivistä
ja satunnaisista maastossa käymisistä
huolimatta helppoa verrattuna joukkojen tehtäviin kentällä. Palveluksen
aikana jouduin liian usein osallistumaan erimaalaisten kaatuneitten
sotilaiden muistotilaisuuksiin ja palveluksen loppua synkisti erityisesti yliluutnantti Jukka Kansosen kaatuminen
juuri ennen palvelukseni päättymistä.
Suomalaisella yleisesikuntakoulutuksella ja taustalla pärjäsi tehtävässä
ammattitaidon näkökulmasta erittäin
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hyvin. Muutoin avainasemassa oli
aikaisempi tausta kansainvälisessä
kriisinhallintaoperaatiossa sekä palvelu
monikansallisissa esikunnissa. Kielitaito ja englanninkielinen sotilasslangi
oli valmiiksi hallinnassa, jolloin kykeni
heti alusta pitäen myös tuottamaan
tekstiä ja puhetta kiivastempoisessakin
keskustelussa. Tämän tason tehtävässä
aikaisempi kokemus on välttämätöntä
tehtävän menestyksekkääksi täyttämiseksi.
Kokonaisuutena seitsemän kuukautta kului kuin siivillä. Kokemus
oli erittäin antoisa ja opettavainen, ja
se paransi huomattavasti valmiuksiani toimia vastaavanlaisessa tehtävässä niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Vain hyvin harvoin saa upseeri toimia
monen kuukauden yhtäjaksoisessa
”sotaharjoituksessa” kovassa operatiivisessa tehtävässä ja tilanteessa tähän
tapaan.
Eversti Pekka Toveri palvelee
Panssariprikaatin komentajana. 
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Keksi, vonkamies ja
johtajan märät saappaat

Puolustusvoimat ja uusi toimintaympäristö – kuinka muutosta johdetaan?
Teksti: Mika Kerttunen

		

Kylkiraudan kirjoituskilpailuun tuli erinomaisia
artikkeleja. Joissakin muutoksen johtamista
lähestyttiin taidokkaan tieteellisesti – toisissa omiin
kokemuksiin peilaten. Kaikissa yhteinen piirre oli
asiantuntemus.
Voittajaksi valittiin Mika Kerttusen artikkeli, jonka
luettuaan raati totesi, että hihat on käärittävä ja
saappaiden annettava kastua.Voittoon tekstin
siivitti punnittu sisältö ja sen herättämä tunnetila.
Kylkiraudan toimitus onnittelee voittajaa ja toivoo
lukijan pysähtyvän hetkeksi artikkelin ääreen.
Muutos on pysyvä olotila: toivomme pysähdyksen
jäävän lyhyeksi ja matkan jatkuvan sen jälkeen
entistä pontevammin.
Mika Kerttunen
Muutos tulee –
oletko valmis?

Heidi ja Alvin Tofflerin mukaan yhteiskunnan kehitysaste ja sodankäynnin
muodot kulkevat käsi kädessä. Maatalous-, teollisuus- ja tietoyhteiskunta
sotivat eri tavalla ja erilaisilla armeijoilla. Toiset puhuvat sodan muutoksesta sodan sukupolvien avulla, ja toiset
korostavat siirtymistä napoleonilaisesta
sodan paradigmasta uusiin sotiin. Suoraviivaisesta ja sangen yksinkertaisesta
on siirrytty hyvinkin monimutkaiseen
ja monimuotoiseen toimintaympäris-
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töön. Sodan osapuolten määrä on kasvanut, valtiollisten toimijoiden rinnalle
on ilmaatunut niin ei-valtiollisia organisaatioita kuin muitakin yksityisyrittäjiä. Reaalimaailman rinnalle on noussut
yhtä todellinen virtuaalimaailma. Toimintaympäristö on jatkuvassa liikkeessä. Vihollisetkaan eivät ole vihollisia
vaan uhkia, riskejä tai mahdollisuuksia.
Puolustusvoimia halutaan kehittää entistä enemmän kansainvälisten
ja siviilitehtävien varalta. Toisaalta koko joukko poliitikkoja ja suhteellisen vahva kansalaismielipide
liputtavat kansallisten ja sotilaallisten
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tehtävien puolesta. Kansainvälisesti
integroituneessa nyky-yhteiskunnassa
Puolustusvoimat ei enää voi odottaa
automaattisesti saavansa tai ottavansa kriisiaikana tarvitsemansa tavarat
tai palvelut. Niitä ei välttämättä ole
olemassa, niistä joutuu kilpailemaan
muiden tarvitsijoiden kanssa ja joka
tapauksessa niistä joutuu maksamaan.
Kansalaiset puolestaan edellyttävät
saavansa verorahoilleen vastinetta
niin puhtaan veden jakelussa kuin
esimerkiksi öljyntorjunnassakin. Voimavaramme eivät riitä suoriutumaan
kunnialla kaikista tehtävistä.

artikkelit
Suuren rakennemuutoksen sanotaan
kolkuttavan ovella, mutta sen suunta
ja sisältö ovat vielä hahmottamatta.
Organisaatioiden höylääminen ei ehkä
riitä, vaan kirveellä saattaa olla töitä.
Rakennemuutoksen toteuttaminen
vaatii suunnan, sisällön ja strategioiden lisäksi erityisen hyvää johtajuutta.
Nykyiset toimintatapamallimme eivät
ehkä vastaakaan tähän haasteeseen.

Teknokratisoitu
johtaminen
Syväjohtamisen™ avulla olemme
ansiokkaasti kehittäneet johtajakoulutustamme. Arviointityökalut kertovat
meille johtajille heikkouksistamme
ja vahvuuksistamme. Yritämme jopa
kehittyä niin ihmisinä kuin johtajinakin. Syvällinen johtamisen muutos
ehkä kuitenkin vielä hakee itseään;
järjestelmätasolla olemme pikemminkin pudonneet syvälle EtäPintaJohtamisen sudenkuoppaan. Johtajuutemme
on etäistä, koska johtajat istuvat näyttöpäätteidensä takana eivätkä seiso
joukkojensa edessä. Johtajuutemme
on pinnallista, koska se keskittyy
strategisten ja muiden tunnuslukujen keräämiseen, liikennevalojen tai
nopeusmittarien tuijottamiseen ja
unohtaa oleellisimman – ihmisen.
Painotamme usein vain taloudellisen tuloksellisuuden ja kvantifioidun tiedon merkitystä. Ajanhengen
mukaisesti juoksemme strategioiden
ja tilinpäätösten perässä. Johtaminen
ymmärretään numeroiden, tilastojen
ja selitysten kokoamiseksi ja esittämiseksi. Johtaminen on byrokratisoitu ja
teknokratisoitu. Häntä alkaa heiluttaa
koiraa, ja johtaja ja johtajuus loitontuu ihmisten johtamisesta. Ihminen
yksilönä katoaa ja muuntuu yhdeksi
numeeriseksi tuotannontekijäksi ajan,
tilan, rahan ja materiaalin rinnalla,
jopa alapuolella. Henkilöstö on tärkein
voimavaramme, mutta johtaja, joka ei
tajua tämän sanonnan jo muuttuneen
vitsiksi, on menettänyt kosketuksen
todellisuuteen.
Mitä kauempana johtaja istuu ja
mitä pinnallisempia asioita hän tarkastelee, sitä enemmän hänelle tulee tarve
saada yksityiskohtaista tietoa. Minkä
värinen olikaan bosnialaisella torilla
räjäytetty auto, oli amerikkalaiselle
kenraalille oleellista tietoa 1990-luvun

alkupuolella. Johtamisjärjestelmien
operaattorit vaativat tietoa, raportointi lisääntyy ja niin johtajien kuin
alaistenkin aika tärvääntyy raporttien
keräämisessä ja niiden lähettämisessä.
Mikromanageroinnin houkutus kuiskuttaa korvissa.
Esimerkiksi etäisen pinnallisesta
johtamisesta käykööt aikaisemmat
joukko-osastojen lakkautuksista kertoneet piinalliset tiedotustilaisuudet.
Totiset, ahdistuneenoloiset miehet
selostavat videolinkin tai internetin
välityksellä elokuvasaliin käsketylle
henkilöstölle, missä ja mihin mennään. Prikaatin komentaja tai varikon
päällikkö, joka on saanut kuulla suunnitelmista kahta tuntia aiemmin, on
yhä ja yhtä ymmällään kuin muutkin.
Hänen pitäisi kuitenkin osata vastata
kysymyksiin, lohduttaa tulevaisuudestaan epävarmoja työntekijöitään, valaa
uskoa parempaan huomiseen ja näyttää
suuntaa, siis johtaa tarvittaessa oikein
kädestä pitäen. ”Onko kysyttävää?”
Tuskin on, sillä kaikki tietävät, että ei
johtajalla ole vastausta.
Muutosjohtajan malli ja arvonimi
on Suomessa mytologisoitu. Muutosjohtajan ajatellaan olevan lujatahtoinen, päättäväinen, tiukasti linjansa
pitävä ja sivuilleen vilkuilematon ammattimies, joka ilmestyy kuin taivaan
lahjana, hoitaa hommat kylmän viileästi ja ratsastaa lopulta mustan oriinsa
selässä kohti uusia seikkailuja. Savuavia rauniota taakseen jättäville dirtyharryille on kuitenkin vaihtoehto.

Kuule, kerro
ja keskustele
Eiköhän Puolustusvoimien johtamisessa ja johtajuudessa voitaisi palata
siihen, missä me upseerit olemme
ainakin omasta mielestämme hyviä:
ihmisten johtamiseen. Johtaminen on
humanisoitava! Liikennevalot ja mittarit jätettäkööt niille suunnittelijoille,
osastoesiupseereille ja siviilimaistereille, jotka valvovat toteutusta. Sotamaisterit ja muut ihmisten johtajat astukoot
saappaisiinsa ja menkööt sinne, missä
koulutetaan, operoidaan, valvotaan
ja suunnitellaan. Kenttä ja kasarmi,
ampumarata ja operaatiokeskus tulkoot komentajille uudelleen tutuiksi
ja keskustelu ja havainnointi johtamisen tärkeimmiksi tietojärjestelmiksi.
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Suomalaisiahan johdetaan edestä ja
esimerkillä, näin ainakin kenraali
Ehnrnrooth meille opetti, ja juhlapuheissa niin toki vakuuttelemme.
Olkaamme mukana savotassa, se
ottaa mukaan ja kannustaa, se kertoo
johdettaville välittämisestä, se kertoo
johtajalle niin hengestä kuin materiastakin ja sekä muutoksen tarpeista että
muuttumisen reunaehdoista. Mukana
oleminen, eläminen ja tekeminen
yhdistää joukon ja sen johtajan.
Oleellista ihmisten hyvä- ja lähijohtaminen on suurten muutosten
aikana. Muutos ahdistaa. Rakennemuutos jo sanana aiheuttaa vilunväristyksiä,
koska se uhkaa ihmisten perusturvallisuutta. Ilman oikeaa tietoa, avointa
tiedottamista ja jatkuvaa tiedon päivittämistä tiedonpuute täytetään väärällä
tiedolla. Keskustelupalstat täyttyvät
joka tapauksessa vaikertavista tilapäivityksistä. Muutosahdistus on vähennettävissä, jos – johtamisen kapulakielellä
ilmaistuna – se osataan markkinoida
ja myydä, jalkauttaa, hyvin. Yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi ilmaisuna ihmiset on vakuutettava muutoksen tarpeellisuudesta ja sen suunnan
oikeudesta ja oikeutuksesta. Muutoksen johtaminen ei voi perustua näyttöpäätteen tuijottamiseen, sillä raportit ja
tilinpäätökset kertovat menneisyydestä.
Tulevaisuus ja suunta näkyvät edestä,
ja ne on näytettävä edestä.
Perinteisesti olemme oikeutettua ylpeyttä tuntien viitanneet sotahistoriaamme. Aikanaan puhuimme
Breitenfeldista ja Joutselästä ja viime
vuosikymmeninä Kollaasta, Äyräpäästä ja Tali-Ihantalasta. Menneisyyteen ankkuroituva puhe ei kuitenkaan
puhuttele ”parasta ennen” päivämääränsä jälkeen; menneisyys muuttuu
kuriositeetiksi, pysyvyyttä ylläpitäväksi painolastiksi. Enää ei voida vedota
Volk und Raum -mytologian mukaiseen uhrausten kansakuntaa muka kirkastavaan vaikutukseen. Tehtävämme,
toimintaympäristömme ja yhteiskuntamme ovat muuttuneet ja muuttuvat.
Kodit, joita suojelemme, eivät välttämättä ole omiamme, tunnustus, jota
turvaamme ei ehkä ole omamme, maa,
jota puolustamme saattaa sijaita eri
leveysasteilla. Yhtenäistä ja yksimielistä kansaa tai henkilöstöä ei enää ole,
tuskin koskaan on ollutkaan. Moniarvoisessa ja alati monimuotoistuvassa
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yhteiskunnassamme yksilöllisyyttään
korostavat ihmiset arvottavat eri asioita: Puolustusvoimienkin palveluksessa
olevat yksilöt ajattelevat asioista kovin
eri tavoin. Erimielisyys kasvaa, mitä
kauemmaksi Puolustusvoimien ulkopuolelle siirrytään.
Meidän on perusteltava, miksi ja
miten muutetaan, ja kerrottava, missä
ja milloin muutos tapahtuu. Poliitikoille on uskallettava ja kansalle on
saatava kertoa, mikä on mahdollista
ja mikä ei. Teeskentely, kaunistelu ja
kiemurtelu eivät kanna. Rehellisyys
voisi olla oikea johtamisen ja viestinnän lähtökohta: jos et tiedä, mitä kertoa
muutoksen tarpeesta tai suunnasta, kokeile totuutta. Suoraselkäisillä kadettiupseereilla pitää olla selkärankaa sanoa
suoraan. Alaiset ja varsinkin muuton,
yhdistämisen, lakkauttamisen tai
irtisanomisen kokevat on kohdattava
silmästä silmään; mukava strateginen
kommunikaatio ei riitä muutoksessa.
Johtajien on johdettava keskustelua,
eikä se onnistu kieltämällä puhumista ja kommentointia eikä pönäköiden
verkkosivujen tai tietohallinnon tarpeisiin luotujen järjestelmiemme avulla.
Kiellon ja kontrollin kulttuuria vastaan
puolustuksemme alunperin rakennettiinkin.
Puolustusvoimien ja jopa yksittäisten puolustushaarojen, joukkoosastojen ja toimipisteiden johdon on
uskallettava vastaanottaa kritiikkiä.
Yksi kritiikin, mutta myös uudisrakentamisen väylä voisi olla sosiaalinen media – sen armottomuudesta
tai ajoittaisesta asiattomuudestakin
huolimatta. Hoidettakoon siis osa
monenkeskisestä viestinnästa vaikkapa
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Facebookissa. Siellä muutkin organisaatiot toimivat. Siellä ihmiset voivat
jakaa tuntemuksiaan ja purkaa pahaa
oloaan. Siellä johtomme voi välittää
tuntemuksiaan sekä oikeaa, avointa
ja ajantasaista tietoa, palvella alaisia
heidän ehdoillaan. Muutos ei ole kaikille mukavaa. Meidän on uskallettava
tempaista aloite, välittää ja yrittää. Jossain elämänsä murroksen, jopa murentumisen, kokevien surutyö kuitenkin
tapahtuu.

Komentaja
muutosjohtajana
Pahimman teknokraatin vikaa ja
todellisen komentajan taipumuksia
on useimmissa meissä, eikä kyse ole
ehdottomasti oikeasta tai ehdottomasti väärästä. Muuttaa voi niin kovin
monella tavalla. Kestävän muutoksen
saa kuitenkin paremmin aikaan sisältä kuin ulkoapäin, osallistamalla kuin
eristämällä ja keskustelemalla kuin
käskemällä. Se tosin vaatii johtajilta – komentajilta – paljon enemmän
rohkeutta kuin visioiden, strategioiden
ja prosessien piirteleminen ja johto- ja
ohjausryhmissa istuminen. Aikaa tarvitaan myös enemmän, mutta ei kai ainakaan tällaisissa rauhantöissä niin hirveä
hoppu ole. Mitä perusteellisemmasta
muutoksesta on kyse, sitä vähemmän
siihen voi suhtautua käskytyskysymyksenä ja sitä enemmän sitä pitää pitää
oppimisprosessina.
Oheinen taulukko rakentaa kaksi
muutosjohtajan stereotypiaa: komentajan ja teknokraatin. Älyä, ahkeruutta tai
ammattitaitoa eikä muitakaan yleisiä ja
kaikilta edellytettäviä henkilökohtaisia
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ominaisuuksia oteta tässä huomioon.
Kumpaankin kategoriaan kuuluvia
johtajia voidaan hakea helpostikin
sotahistoriasta tai kansainvälisestä
politiikasta, mainittakoon esimerkiksi
menestyksellisenä, ihmiskasvoisena ja
todellisen muutoksen aikaansaaneena
komentajana sotamarsalkka William
Slim. Hyviä esimerkkejä löytynee
myös omista joukoistamme.
Vonkamies ottakoon siis keksinsä
ja reppunsa ja menköön joen mutkaan
tai kosken niskalle. Kannonnokasta on aluksi hyvä seurata, miten vesi
virtaa ja tukki huilaa. Siellä tukki on
tukki – eikä prosessivirrassa pyörivä ja
pyöriteltävä asiakas tahi resurssi. Virta
on vanha, mutta joka hetki ja tilanne
ovat uusia ja ainutkertaisia. Johtamisen
perustuessa omiin havaintoihin, keskusteluun, hiljaiseen tietoon, heikkoihin signaaleihin sekä yhdessä
tekemiseen, oppimiseen ja opettamiseen ongelmia voidaan ennakoida tai
niihin voidaan puuttua välittömästi:
akanvirran eteen rakennetaan otvat
yhdessä, ja hyvissä ajoin ennen uittoa,
ja kiviin tarrautuviin tukkeihin tuupataan napakasti lisää vauhtia. Suma
on selvitettävä ennen sen syntymistä.
Saappaat tosin hörppäävät hileistäkin
vettä, mutta kadettilupauksessahan
olemme luvanneet olla välttelemättä
vaaroja ja vaikeuksia.
Yleisesikuntaeverstiluutnantti,
valtiotieteen tohtori Mika Kerttunen
palvelee Tartossa Baltic Defence
Collegessa Johtamisen laitoksen johtajana. 

artikkelit

Venäjän sotilaspoliittinen
kehitys ja Suomi
Teksti: Stefan Forss, Lauri Kiianlinna, Pertti Inkinen & Heikki Hult

G

eopolitiikan vahva paluu maailmanpolitiikkaan on tosiasia.
Vaikutukset ulottuvat myös
Suomen lähialueelle. Neuvostoliiton/
Venäjän vetäytyminen asemistaan Varsovan liiton maissa ja Baltian maissa
kylmän sodan loputtua oli muutoksen
ensimmäinen vaihe, joka samalla osui
Euroopan uuden niin sanotun yhteistyövaraisen turvallisuusjärjestelmän
rakentamisen aikaan ETY-järjestön
puitteissa.
Toinen vaihe, Venäjän uusi nousu
entisen Neuvostoliiton maiden vaikutuspiiriin, pääsi vauhtiin viime vuosikymmenen puolivälissä ja huipentui
Georgian sotaan, Ukrainan niin sanotun oranssin vallankumouksen kaatumiseen ja Valko-Venäjän laajempaan

Raportti Venäjän sotilaspoliittisesta kehityksestä
julkaistiin Strategian laitoksen julkaisusarjassa
syyskuussa. Julkaisu on saanut paljon huomiota
mediassa syksyn aikana. Ohessa julkaistaan raportin
tiivistelmä Kylkiraudan lukijoille.
integrointiin Venäjän järjestelmiin.
Maalle on tärkeää korjata epäedulliseksi kokemansa 1990-luvun ratkaisut.
Venäjä tavoittelee suurvalta-asemansa
palauttamista.
Vastakkainasettelu on siten jossain määrin palannut kuvaan mukaan
ja euroatlanttisen turvallisuusjärjestelyn uskottavuus heikentynyt, vaikka
sitä lännessä ei mielellään myönnetä.
Yhtenä osoituksena tästä on Venäjän

yritys kumota Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyöjärjestön (ETYJ) tärkeimmät
saavutukset, kuten Euroopan turvallisuuden peruskirjan sitoumukset
vuodelta 1999. Venäjä pitää sotilasdoktriinissaan Natoa vaarana, ja epäyhtenäinen Nato puolestaan Venäjää
kumppanina.
Länsi-Euroopassa alettiin kuitenkin 1990-luvulla pitää sodan uhkaa niin
vanhentuneena ajatuksena, että se mahdollisti Nato-maiden ja muiden länsimaiden asevoimien poikkeuksellisen
mittavan alasajon ja tehtävien suuntaamisen maanpuolustuksesta kriisienhallintaan. Samalla maiden sotilaallinen
valmius heikkeni olennaisesti.
Puolustusliitto Naton sisäiset
vaikeudet korostuvat tilanteessa, jossa
liiton tärkeimmän jäsenen Yhdysvaltain
intressit kohdistuvat yhä voimakkaammin Aasian ja Tyynenmeren suuntaan.
Yhdysvaltain taloudelliset resurssit
kaventuvat ja erilaisten sitoumusten
täyttäminen käy epävarmemmaksi.
Asiaan vaikuttavat myös Yhdysvaltain
perinteisten suurten eurooppalaisten
liittolaisten teot ja asenteet. Nato-maa
Saksan rooli on keskeinen, ja erityisesti
Saksan mutta myös Ranskan Venäjäpolitiikka herättää kysymyksiä.

Lugaan sijoitetun Iskander-M-ohjuksen kantama.
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artikkelit
Venäjän asevoimien uudistamisprosessin taustalta on selvästi nähtävissä pyrkimys vastata eri puolilla
valtavaa valtakuntaa ilmeneviin erimuotoisiin haasteisiin. Organisatorisesti on tehty ajan edellyttämiä muutoksia.
Raskas ja kömpelö divisioonaorganisaatio on lännen tapaan saanut antaa
tilaa joustavammalle prikaatiorganisaatiolle. Vanhoista sotilaspiireistä
on luovuttu, ja niiden tilalle on tullut
neljä operatiivis-strategista yhteisjohtoporrasta. Leningradin ja Moskovan
sotilaspiirit yhdistämällä muodostetun
Läntisen yhteisjohtoportaan esikunta
on sijoitettu Pietariin. Se on samalla osoitus painopisteen siirtymisestä
läntisellä suunnalla Keski-Euroopasta
luoteeseen.
Venäjän rapautuneita asevoimia on
ryhdytty modernisoimaan monipuolisesti vahvalla ja kasvavalla taloudellisella panostuksella, osittain myös
Saksan ja Ranskan suoranaisella tuella.
Vuoteen 2020 ulottuvalle varusteluohjelmalle on varattu yhteensä noin
20 biljoonaa ruplaa eli noin 500 miljardia euroa. Venäjän asevoimien kaluston
laajamittainen sarjatuotanto on käynnistymässä ensi kertaa Neuvostoliiton
hajoamisen jälkeen.
Varusmiespalvelusta ei luovuta
ainakaan seuraavien 10–15 vuoden
aikana, mikä takaa maalle suuren
4–6 miljoonan miehen koulutetun
reservin. Venäjä varautuu siten myös
jatkossa äärimmäisenä vaihtoehtona
suurimittaiseen sotaan. Suurta reserviä
tarvitaan puolestaan Kiinan suunnalla.
Sitä on teknisesti mahdollista käyttää
myös miehitysjoukkona.
On ilmeistä, että Venäjä tarvitsee
läntisellä suunnalla pieniä, joustavia
ja korkeassa perusvalmiudessa olevia
tehokkaita iskujoukkoja, joilla on kyky
saavuttaa operatiivisia tuloksia suoraan
rauhan ajan ryhmityksestä. Niitä voidaan tarvittaessa vahventaa nopeasti.
Nato-maiden alueellisen puolustuksen
alasajo ja toisaalta Venäjän korkeassa
valmiudessa olevien joukkojen kehittäminen ovat aiheuttaneet hämmennystä ja epävarmuutta lähialueellamme ja
itäisen Keski-Euroopan valtioissa.
Venäjän joukkojen määrä entisen
Leningradin sotilaspiirin alueella on
vaihdellut merkittävästi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Vuosituhannen alun suurten joukkojen supistusten
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jälkeen suunta on taas muuttunut
nousujohteiseksi.
Venäjän 6. Armeijan esikunta johtanee Suomen itä- ja kaakkoispuolella
olevia maavoimien joukkoja. Vuonna
2010 perustettiin uusi moottoroitu jalkaväkiprikaati Pietarin eteläpuolelle.
Se kuulunee kaavailtuihin korkean
valmiuden joukkoihin. Kannaksella
on valmiudessa maan valioyksiköihin
kuuluva moottoroitu jalkaväkiprikaati
Kamenkassa. Pietarin pohjoispuolella, Sertolovossa olevasta kalustovarastosta perustettaneen myös prikaati.
Prikaateja tukeva helikopteriyksikkö
sijaitsee myös Karjalankannaksella.
Runsaasta, joukkoja tukevasta tykistöstä mainittakoon raskas raketinheitinprikaati, jonka heittimien kantama on yli
80 kilometriä.

Varsin merkittävä potentiaalin
lisäys on uusien 450–700 kilometrin kantaman omaavien Iskander-Mohjusten sijoittaminen Lugaan, Pietarin eteläpuolella olevaan tykistöohjusprikaatiin. Ne edustavat doktriinissakin
mainittua täsmäaseistusta, ja niiden
kantama kattaa Baltian ohella pääosan
Suomen alueesta. Iskander-M voidaan
varustaa sekä tavanomaisin että ydinkärjin.
Iskander-ohjusjärjestelmälle on
Venäjän puolustussuunnittelussa kaavailtu sekä tärkeä ydinpeloterooli
että tehokas hyökkäyksellinen rooli
eri puolilla maata. Taktiset ballistiset
ohjukset ja risteilyohjukset täydentävät rynnäkköilmavoimia erinomaisesti.
Maan sotilasviranomaisilla on suuria
odotuksia tämän ohjuksen suhteen.

Venäjän uusi sotilaspiirijako joulukuun 2010 alusta lähtien.

Venäjän vanha sotilaspiirijako.
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artikkelit
Strategisen iskun suorittamisen
kannalta Lugan Iskander-tykistöohjusprikaati on olennaisen tärkeä. Sen
täsmäiskuja saatettaisiin käyttää ilmavoimien ohella vastustajan puolustusjärjestelmän lamauttamiseen käyttäen
hyväksi tämän alhaista valmiutta.
Pihkovan alueella toimii ilmarynnäkködivisioona sekä erikoisjoukkojen (spetsnaz) prikaati. Petsamossa
on yksi moottoroitu jalkaväkiprikaati sekä merijalkaväkiprikaati. Myös
näiden joukkojen valmiusvaatimus on
vain tuntiluokkaa. Arktisiin oloihin
soveltuva Spetsnaz-erikoisjoukoista
koottava Arktinen prikaati perustetaan
myös Petsamoon, Venäjän maavoimien
komentaja, kenraalieversti Postnikov
ilmoitti maaliskuussa 2011.
Sallan itäpuolella sijaitsevaa
Alakurtin lentotukikohtaa kunnostetaan ja sinne sijoitettaneen uusittu
helikopterirykmentti. Sen kalusto
käsittää rynnäkköhelikoptereja ja aseistettuja kuljetushelikoptereja. Alueella
olevasta kalustovarastosta perustettaneen moottoroitu jalkaväkiprikaati, jota
helikopterirykmentti voi tukea. Myös
Petroskoissa sijaitsevasta kalustovarastosta voidaan perustaa ainakin
yksi prikaati.
Lehtusiin, Pietarin pohjoispuolelle on valmistunut tehokas tutka-asema
muun muassa antamaan ennakkovaroitusta mahdollisesta strategisesta ohjushyökkäyksestä. Lisäksi Suursaaressa
ollaan jälleen pitkähkön tauon jälkeen
perustamassa uutta ilmavalvontatutkaasemaa. Suomenlahden ohella se tulee
kattamaan muun muassa Viron ja koko
eteläisen Suomen ilmatilan.
1. Ilmavoima- ja ilmapuolustusalueella, Pohjoisen laivaston ja Itämeren laivaston ilmavoimilla on
yhteensä yli 200 erityyppistä taistelulentokonetta, toista sataa taisteluhelikopteria
ja vastaava määrä aseistettavia kuljetushelikoptereita sekä paljon muita
erikois- ja kuljetuskoneita. Alueelle
tukeutuu lisäksi eräitä muita ilmavoimien yksiköitä.
Venäjän ilmavoimat on kaikkialla
nopeasti mobilisoitavissa ja yksiköt
ovat jatkuvassa valmiudessa ja täydessä sodan ajan kokoonpanossa. Niitä
voidaan siirtää lyhyessä ajassa kaukaakin halutulle kohdealueelle.

Uusia raskaita S-400-ilmatorjuntaohjuksia, joita aiemmin oli operatiivisina vain Moskovan suojana, on nyt
myös sijoitettu Kaliningradiin. Lugan
Iskander-ohjusten ohella myös tämä on
vahva poliittinen signaali. S-400 voisi
kriisitilanteessa käytännössä sulkea Itämeren ilmatilan. Asia vaikuttaa suoraan
kysymykseen Baltian maiden puolustamisesta, josta erityisesti Ruotsissa on
kannettu huolta.
Ruotsin sotatiedeakatemian
Nationell strategi för närområdet
-tutkimushankkeen yksi merkittävä
tulos on, että Nato todennäköisesti ei
ehtisi reagoida kyllin nopeasti mahdollisessa sotilaallisessa konfliktissa
Baltian maissa, vaan joutuisi tapahtuneiden tosiasioiden eteen.
Suomen puolustusvoimien päätehtävänä pysyy oman maan puolustaminen. Valitun alueellisen puolustusjärjestelmän rauhan ajan valmius on
matala. Tämän tulisi olla ympäristöä
rauhoittava elementti, mutta samalla se
asettaa suuria vaatimuksia valmiuden
kohottamisjärjestelyille.
Suomen puolustusvoimien rauhan
ajan vahvuus on Euroopan pienimpiä, noin 30 000 henkilöä. Erityisesti
rauhan ajan maavoimat on käytännössä
koulutusorganisaatio. Taistelujoukot
muodostetaan vasta reserviläisistä
perustamalla.
Harhaanjohtavia, puutteellisia ja
tarkoitushakuisilta vaikuttavia ovat
vertailut, joissa Suomen täyden liikekannallepanon edellyttämää vahvuutta, 350 000, verrataan väestöltään
moninkertaisten, pinta-alaltaan paljon
pienempien ja geopoliittiselta asemaltaan kokonaan toisenlaisten maiden
ammattiarmeijoiden rauhan ajan vahvuuksiin.
Suomen alue on suuri ja reserviä
tarvitaan paljon lukuisien kohteiden
suojaamiseen koko valtakunnan alueella sekä korvaamaan liikekannallepanon
hävikkejä ja ensi-iskuissa aiheutuvia
tappioita. Koko vuosittaisen ikäluokan
kouluttaminen on tarpeen, jos aiotaan
saada riittävästi yksiköitä. Suuri reservi
on osoitus maanpuolustustahdosta ja
sen ennaltaehkäisevä arvo on suuri.
Lue raportin arvostelu sivulta 64
tästä Kylkiraudasta.
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Filosofian tohtori, Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, johtava
tutkija Stefan Forss toimi Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa vuosina 1985–2005 ja johti siellä maan
turvallisuuspoliittisen päätöksenteon
tueksi perustettua ns. STYX-projektia.
Sen tehtäväviin kuului muun muassa
asevalvontaan ja asetekniikkaan, erityisesti ydinasekysymyksiin liittyvä
tutkimus- ja selvitystyö.
Prikaatikenraali Lauri Kiianlinna
on toiminut mm. sotilasasiamiehenä
Moskovassa, Savon Prikaatin komentajaja, Maanpuolustuskorkeakoulun
hallintojohtajana sekä Itäisen maanpuolustusalueen esikuntapäällikkönä.
Hänen Sotakorkeakoulun diplomityönsä käsitteli Neuvostoliiton operaatiotaidon ja taktiikan kehittymistä.
Kiianlinna siirtyi reserviin vuonna
2005.
Kommodori Pertti Inkinen on toiminut mm. sotilasasiamiehenä Moskovassa ja Pekingissä sekä yhteysupseerina
Ulkoasianministeriössä. Hän siirtyi
reserviin vuonna 2002. Sen jälkeen
hän on toiminut tutkijana ja erikoistutkijana Maanpuolustuskorkeakoulun
Strategian laitoksessa 2003–2010.
Eversti Heikki Hult on toiminut
mm. sotilasasiamiehen tehtävissä Lontoossa, Haagissa ja Pekingissä sekä
yhteysupseerina Ulkoasiainministeriössä. Hän toimi Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen johtajana vuosina 1997–2002 ja siirtyi
reserviin 2002. 
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artikkelit

Korpisodassa koettua

Vänrikin vuorokausi korpisodassa 1941
Teksti: Juhani Ruutu

Kenraalimajuri Juhani Ruutu piti vuosina 1980–2003
Lahdessa luentoja Lääkintäreserviupseerikursseille
sodan ajan johtajuudesta. Tuolloin syntyi ajatus
”Korpisodassa koettua” vihkosen laadinnasta. Mitä
kaikkea voi sodassa tapahtua yhtenä vuorokautena?
Ennen kaikkea hän on halunnut vihkon avulla siirtää
tietoa sodasta myös lähiomaisille ja sukulaisille sekä
nuorille maanpuolustajille.
Motto: Vuorokausi 24 on yhtä kuin
kaksi tusinaa jännittäviä tunteja. Se
on yksi vuorokausi, jonka aikana voi
tapahtua uskomattoman paljon.

Johdanto
Jatkosodan syttyessä olin täysinpalvelleena kotiutettu 18-vuotias reservin vänrikki. Koska oli vailla sodanajan
sijoitusta, jouduin täydennyskeskukseen. Päästäkseni pikemmin rintamalle
ilmoittauduin kranaatinheitinkoulutuksestani huolimatta kiväärijoukkueen
johtajaksi, koska täydennystarve tässä
tehtävässä oli tappioista johtuen suurin.
Upseeritäydennyksen mukana päädyin
Pohjois-Vienaan Uhtuan rintamalle.
Osakseni tuli varsin monipuolinen
johtajakoulutus, sillä jouduin ”tuuraamaan” haavoittuneita vänrikkejä.
Aluksi olin railakkaassa varusmieskomppaniassa, jonka päällikkö luutnantti Pentti Valkonen oli vaativa,
alaisistaan huolehtiva ja henkilökohtaisesti rohkea – hänet palkittiin myöhemmin Mannerheim-ristillä.
Etenemisvaiheen päättyessä sain
komentooni rohkeasti eteen työnnetyn
Hevosenkengän tukikohdan, jossa oli
reserviläismiehitys luutnantti Salomon
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Klassin komppaniasta. Klass oli talvisodassa saavuttanut legendaarisen
maineen ”Maksimasaaren piruna”
Laatokalla. Kolmelta taholta vihollisen
saartama Hevosenkenkä oli ollut kohtalokas jo useammalle joukkueenjohtajalle. Pataljoonan komentaja varoitti
tästä minua ja, kun olin siellä toiminut muutaman viikon tappioitta, hän
tuli tarkastamaan. Olin saanut miehet
lopettamaan vihollisen ärsyttämisen
ja ryhtymään tosissaan rakentamaan
talvikorsuja ja taisteluasemia. Kaiketi
hän oli näkemäänsä tyytyväinen, koska
valitsi minut seuraavaan erityisen vaativaan tehtävään.
Taistelujoukkojen huvetessa Vienan
mittaamattomille saloille oli sivusuuntien korpitukikohtia ryhdytty miehittämään koulutukseltaan ja kunnoltaan
puutteellisilla työjoukoilla. Erään tällaisen joukkueen miehet olivat yöllisen
hälytystilanteen sekavissa oloissa ampuneet joukkueenjohtajansa. Majuri
Matti Raninen ilmoitti valinneensa
minut henkilökohtaisen tuntemuksensa perusteella tämän vaativan joukon
johtajaksi.
Uusi joukkueeni oli iältään minulle isäksi kelpaavaa, kuntonsa, koulutuksensa ja jopa aistiensa puolesta
38

Juhani Ruutu
vajavaista joukkoa. Alijohtajiltakin
puuttui tehtäviensä edellyttämä koulutus. Joukossa oli vain muutama
talvisodan karaisema mies. Paras
heistä oli taistelulähettini Arvo Anttila
(ahtaaja Oulun Toppilasta). Pitkään
työpalvelussa olleessa joukkueessa oli
sisäinen arvovalta keskittynyt kahdelle ”toverijohtajalle”, helsinkiläisille
Rantasen veljeksille, jotka sain puolelleni käyttämällä osuvasti stadin slangia.
Sopiva sutkaus sai heidät nauramaan.
Ja yhteinen nauru yhdistää kummasti!
Tutustuminen sekalaiseen joukkueeseen ja molemminpuolisen luottamuksen saavuttaminen vaati aikaa.
Olin häthätää tutustunut tähän varsinaiseen ”valiojoukkoon”, kun suruviesti veljeni kaatumisesta Karjalan
kannaksella johdatti minut lomalle
pääkaupunkiin.

artikkelit
Kohtuuton tehtävä

tanssia ammuskellen ilmaan ja heitteitä
viskellen.
Hulinan keskellä luutnantti Klass
yritti palauttaa järjestystä karjuen ja
neuvostovalmisteista Tähtipistoolia
heilutelleen. Hän teki kohtalokkaan
virheen lausumalla sanan isänmaa.
Vastaus tuli välittömästi: ”Jos, ukko,
tämä on sinun isänmaata, jää tänne. Me
tästä lähdetään Koti-Suomeen.”
Ilmoittauduin esimiehelleni ja
esitin, että saisin selvittää tilanteen.
Pyysin häntä siirtymään komentopaikalle menevän polun varrelle odottelemaan. Sitten vein toverijohtajat
sivummalla ja sanoin rauhallisesti,
mutta lujasti, että tämä mieletön leikki

Kuva Y. J. Ruutu 27.1.2003.

Jos joukkueeni hallintaan ottaminen oli
ollut kova paikka, niin varsinaisen järkytyksen koin ilmoittautuessani lomalta
palanneeksi 31. lokakuuta Eldankajärven esikunnassa. Siellä vääpeli
Hiekkalinna kertoi, että joukkueeni ei
enää ole korpitukikohdassaan, vaan se
on liitetty luutnantti Klassin komppaniaan, joka on lähdössä hyökkäykseen
huomenna aamun koittaessa.
Tilanne ja tehtävä tuntui täysin
mahdottomalta. Läksin siis aikaa tuhlaamatta harppomaan kohti pataljoonan
hyökkäyksen lähtöaluetta. Peninkulman verran reippaasti jotosteltuani aloin lähestyä illan jo hämärtyessä
Klassin komppanian ryhmitysaluetta.
Korviini kantautui taistelun ääniä:
kiväärin laukauksia, konetuliaseiden
sarjoja ja käsikranaattien räjähdyksiä.
Matalan männikön yllä leijaili sakea
savu.
Tuo nyt vielä puuttui! Päättelin
ilman muuta, että partisaanit olivat
hyökänneet pataljoonan ryhmitysalueelle. Onneksi päättelin väärin,
mutta ei se paljoa ilahduttanut. Sain
näet kuulla, että komppanian päällikkö
oli lähtenyt taltuttamaan joukkuettani,
joka oli ilmikapinassa.
Riennettyäni puolisen kilometriä osoitettuun suuntaan näin harvametsäisessä kangasmaastossa suppaa
vähäisemmän painanteen, jonka keskellä roihusi nuotio ja sen ympärillä
joukkueeni soturit hyppelivät intiaani-

Hulinan keskellä luutnantti Klass yritti palauttaa järjestystä.
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on lopetettava. ”Ettekö tajua, että se
katsotaan kapinaksi, eikä sodan aikana
kapinasta hengissä selviä.” Rantasen
veljekset: ”Kapinaa? Eihän tässä toki
kapinaa ole meinattu. Oli vain sakin
päätös, että ’amitsuunit’ suolle ja taivalle niin, ettei meitä voi hyökkäyttää.
Kyllä nyt tarttee lopettaa…”
Korotin ääneni ja käskin ryhmänjohtajia kokoamaan ryhmänsä istumaan
nuotion ympärille. Järjestys alkoi
vähin erin palata. Se vei kotvan aikaa,
jonka käytin keskustelemalla luutnantti
Klassin kanssa. Kysyin, eikö nyt ollut
täysin selvää, ettei tästä joukkueesta ole
hyökkäykseen. Hän oli samaa mieltä,
mutta vetosi pataljoonan komentajan
käskyyn joukkueen mukana olosta.
Vakuutin, että saan joukkueen mukaan,
jos saan sanoa miehille tehtävän olevan
lähinnä sivustojen ja selustan suojaamista.
”Hyvä on”, myönsi Klass. ”Siihen
tehtäväänhän joukkue parhaiten sopii.
Mutta on myös tehtävä selväksi, että
taistelun aikana tilanteet vaihtuvat
nopeasti, joten mitään sitovaa lupausta
ei voi antaa.”
Kerroin joukkueelle tehtävämme
luonteen ja lisäsin, että olen joukkueen
kärjessä jalassani 45 numeron lapikkaat, joten ei tarvitse pelätä miinoja
eikä ansalankoja, ellen minä lennä
ilmaan. Sitten käskin tasata patruunat, huoltaa aseet ja mennä välittömästi
levolle.
Kenties lukijaa askarruttaa kysymys, miksi en ole edes maininnut
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joukkueen varajohtajaa. Kyseessä oli
henkilö vailla sotilaskoulutusta ja joukkueessa vailla ”ystäviä, menestystä ja
vaikutusvaltaa”. Hän oli työpalvelun
aikainen työnjohtaja, joka oli pahoin
tulehduttanut suhteensa joukkueeseen.
Ryhtyessäni rauhoittamaan ”mekkalaa” lähetin hänet aivan ensiksi pois
näkyvistä.

Hyökkäys
Hyökkäyskäskystä kävi ilmi, että pataljoonan komentaja joutui perustamaan
komentopaikkansa kenttäkaapelien
niukkuuden vuoksi murtoalueen tuntumaan. Painopistesuunnan hyökkäysjoukot hän alisti luottomiehelleen
Pentti Valkoselle (pataljoonaupseeria
ei tuolloin vielä organisaatiossa ollut).
Yön aikana pakkanen kiristyi yli
kymmeneen asteeseen. Lunta oli vain
kymmenkunta senttiä, joten suksia ei
tarvittu. Järvet olivat jäässä, mutta suot
vasta ohuenlaisessa roudassa.
Aamun valjetessa hyökkäys lähti
liikkeelle kohtalaisen tulivalmistelun saattelemana. Murto saavutettiin
vähäisin tappioin saksalaisen panssarivaunujoukkueen tuhotessa tulipesäkkeitä jalan liikkuvan suomalaisen
luutnantin opastuksella. Hän käveli
vaunujen rinnalla ja viittoili sauvalla
mihin tuli oli suunnattava.
Murron jälkeen joukkueeni ensimmäinen tehtävä oli Klassin ja
minun välisen herrasmiessopimuksen
mukainen. Me suojasimme vasenta
sivustaa ja haravoimme korvessa harhailevia ”puskaryssiä”. Yllättäen jouduin kokemaan Yrjö Jylhän kuvaaman
kohtauksen metsässä:
Kiväärinpiippu ja silmää kaksi
sua väijyvät rävähtämättä.
Surmanliekin laukaisijaksi
kohotat kättä.
Vain silmänräpäys – hyytävä
hetki – ja pitkä kuin iankaikkisuus: joko päättyy sult´ elon
partioretki? Joko metsään
maatuvat luus?
Näin kohtaavat toisensa länsi
ja itä, näin kohtaavat ihmiset
toisiaan.
Vain toinen muistelemaan
jää sitä – ja toista jossakin
kaivataan.
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Kuva Y. J. Ruutu 27.1.2003.

artikkelit

Kohtaus metsässä.
Henkilökohtaisena aseena minulla oli kivääri malli/39, niin sanottu
”Ukko-Pekka”. Se oli tarkka ja varma
kertalaukausase. Etenimme harvassa
avorivissä joukkueenjohtaja suunnannäyttäjänä selvästi joukkueen edellä.
Peitteisessä maastossa ei näköyhteys
joka hetki säilynyt. Äkkiä havaitsin edessäni kymmenkunnan metrin
päässä olevan kuusen oksiston läpi
minua kohti ojennetun puoliautomaattikiväärin piipun. Arvelin viimeisen
hetkeni lyöneen, mutta päätin yrittää
tasapeliä salamannopealla heittolaukauksella. Vihollinen ehti ensin, mutta
hänen aseensa vain napsahti – sekuntia
ennen kuin oma aseeni päästi samanlaisen vaimean äänen.
Hyytävä hetki jatkui nyt kuusen
kahden puolen, kun kumpikin yritti
terävin ottein saada aseensa toimimaan.
Heitin kiväärin sivuun ja tempasin
povitaskustani ”henkivakuutuksena”
kantamani FN-pistoolin – ja ”surmanliekin laukaisijaksi kohotin kättä”.
Vaimea napsahdus tuskin erottui
etäämpänä kuuluvien taistelun äänien
johdosta. Edellisenä iltana kokeilemani
ja toimivaksi toteamani pistoolin iskuri
oli kiristyvässä pakkasessa katkennut.
Entä nyt? Käsikranaattia ei kuusen
oksiston läpi pystynyt heittämään.
Jotain oli pakko tehdä pikaisesti, sillä
vastustaja saattoi saada aseensa toimimaan minä hetkenä hyvänsä. Silloin
muistin valopistoolin. Se on armottoman raaka tappoase, mutta... Samassa
kuului laukaus takaoikealta. Ensimmäisen ryhmän johtaja korpraali Tuorila
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oli havainnut esimiehensä ahdingon ja
rientänyt apuun.
Kiitettyäni Tuorilaa henkeni
pelastamisesta irrotin kiväärini lukon ja
työnsin sen housuntaskuun sulamaan.
Sen jälkeen pyyhin sen nenäliinalla –
iskurin erityisen tarkasti – ja ase toimi
nyt moitteettomasti. Taistelulähettini
Anttila oli viemässä ilmoitusta komppanian päällikölle, että maasto oli vapaa
vihollisesta. Näin ollen hän ei voinut
auttaa esimiestään pälkähästä.
Eteneminen jatkui vailla taistelukosketusta tavoitteena olevan tien tuntumaan. Sitä ennen panssarit juuttuivat
suohon roudan pettäessä. Jouduin luovuttamaan yhden ryhmän niitä auttamaan ja suojaamaan.
Vähäiseltä kumpareelta näkyi
edessä alle sadan metrin levyinen suoaukea ja etuoikealla maantie, missä oli
liikennettä etelään päin. Kumpareella
tähysteli tykistön tulenjohtajaluutnantti, jonka olan yli kurkistellessani sain
tulenjohtoon perehtyneenä krh-miehenä
vaikutelman, että hän aikoo ammuttaa
juuri siihen missä olimme. Rohkenin
huomauttaa asiasta, mutta sain käskyn
häipyä tieheni.
Häivyin joukkueeni luo ja käskin
maastoutua, koska kohta tulee tykistötulta. Ja tulihan sitä. Onneksi vain
yksi kuusituumainen patterikerta, mutta
sekin aiheutti ikäviä tappioita ja vaikutti
henkisesti lamaannuttavasti. Tykistön
viestiyhteydet katkesivat. Ja kun heittimien ammukset olivat lopussa ja ainut
pst-kivääri oli tuhoutunut oman tykistön
tulessa, ei ollut hyökkäykselle muuta
tulitukea kuin neljä konekivääriä.

artikkelit
Kierryttiin kärkeen

1) Pääni kääntäminen ajoittui niin, että
silmien väliin tähdätty luoti lävisti
nenän suoraan sivulta.
2) Vaikka luoti tuli melko läheltä, se
oli jo saavuttanut ratavakavuuden.
Reikä oli siisti.
3) Vain parin tuuman päässä olevat
silmät säästyivät.
4) Luoti ei ollut räjähtävä, vaikka näitä
kansainvälisin sopimuksin kiellettyjä ampumatarvikkeita silloinen
vihollisemme häikäilemättä käyttikin.
Todettuani pystyväni liikkumaan
omin neuvoin luovutin tehtäväni joukkueen varajohtajalle jättäen hänen
tuekseen arvokkaan Arvo Anttilan –
aavistamatta, että näin hänet viimeisen
kerran. Lähdin hakeutumaan taaksepäin. Ilmassa oli sen verran rautaa,

Kuva Y. J. Ruutu 28.1.2003.

Oman tuli-iskun alle jäänyt iskuportaan joukkue oli kokenut tappioita
siinä määrin, että se piti vaihtaa. Keskustelemalla Klassin kanssa luutnantti
Valkonen määräsi minun joukkueeni
kärkeen. Edessä oleva aukea tuli ylittää sen jälkeen kun neljä konekivääriä
oli suorittanut vyön verran ”tulivalmistelua”. Selvitin joukkueelle tilanteen.
Levittäydyimme avoriviin aukean reunaan. Purnausta ei kuulunut.
Kun konekiväärien tulitus päättyi,
syöksyin aukealle hakien näkösuojaa
vähäisestä käkkärämännystä parinkymmenen metrin päässä. Katsoin
taakseni. Olin yksin aukealla. Ainoa
vaihtoehtoni oli toinen syöksy. Helpotus oli suuri, kun totesin koko joukkueen tehneen ensisyöksyn aukealle.
Tempaisin joukkueen mukaani huutamalla ”Älkää jääkö tuleen
makaamaan”, ja kohta olimme iskuportaan ensimmäisenä joukkueena
aukean takana olevan vihollisen korsukylän edessä. Pysähdyin kivenheiton
päähän ensimmäisestä korsusta ja tarkkailin polviasennossa männynkäkkyrän
takaa vihollisen liikkeitä. Korsun ovi
osoitti vasempaan ja siitä noin kymmenen metrin päässä oli poikittainen
hirsikasa. Korsusta alkoi syöksähdellä
”vanjoja” yksi kerrallaan pyrkien tukkikasan suojaan. Ukko-Pekkani toimi
nyt moitteettomasti ja tuskin yksikään
syöksyjistä pääsi ehjin nahoin tavoitteeseensa. Kun liikenne näytti päättyvän, päätin hyökätä. Käänsin pääni ja
huusin: ”Rynnäkköön.”

Tai ainakin aloitin huudon, sillä
samalla hetkellä sain tainnuttavan
iskun kasvoihini ja maailmani musteni. Kun tajunta palasi, olin pitkälläni
verisessä lumessa. Lumipukuni rintamus oli niinikään veressä. Tunsin
helpotusta, kun pystyin näkemään ja
puhumaan. Verraton taistelulähettini
Arvo Anttila oli kumartuneena puoleeni. Tein haavoittuneen vakiokysymyksen: ”Kävikö pahasti?” ”Ei se ammu
toista kertaa”, tokaisi harvapuheinen
pohjoispohjalainen. Hetken päästä hän
jatkoi: ”Se kurkisti tukkipinon takaa ja
tähtäsi vänrikkiä. Minä myöhästyin
sekunnin verran.”
Omalta kohdaltani aloin vähin erin
tajuta, millainen varjelus minulla oli
ollut:

Haavoittuminen.
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että lääkintämies selällään maaten
kietoi siteen pääni ja lumipuvun hupun
ympäri saaden päälleen osansa verestäni.
Olin varmaan aika melko kammottavan näköinen, kun ilmoittauduin luutnantti Valkoselle. Hän ei kuitenkaan
ollut huomaavinaankaan, vaan totesi
lakonisesti, että nyt saatiin upseeri johtamaan haavoittuneiden evakuointia.
Sain johtooni saksalaisen panssarivaunujoukkueen (3 psv) sekä sen suojana olleen oman ryhmäni. Joukkuetta
murtovaiheessa opastanut suomalainen
luutnantti ei haavoituttuaan ollut enää
mukana. Tehtävänäni oli evakuoida
viitisentoista jalan liikkuvaa potilasta sekä vaunujen kannelle kuormatut
paaripotilaat. Ilmeisesti pakkanen
tyrehdytti verenvuoron siinä määrin,
että voin keskittyä uuteen tehtävään.

Taistellen takaisin
Lähetin tunnustelijat eteen ja annoin
liikkeellelähtökäskyn. Eipä aikaakaan niin tunnustelijat näyttivät seismerkin. Menin eteen. Keskellä jotosta lojui ammuttu hevonen, jonka
perässä oli tyhjä reki. Kranaatinheittimen ammustäydennys oli viety. Ajomiehestä ei näkynyt merkkiäkään,
mutta ”vinkkelitossun” (huopatossun)
jälkiä oli lumessa viljalti. Kun mitään
ei kuulunut eikä näkynyt, lähetin ilmoituksen luutnantti Valkoselle ja annoin
liikkeellelähtökäskyn.
Melko pian seurasi uusi pysähdysmerkki ja tunnustelijat
osoittivat aseillaan, että vihollisia on näköpiirissä. Ja olihan niitä. Hämärtyvässä
illassa erottui uskomaton aavemainen
näky: Loppumattomalta näyttävä jono
”sinelliniekkoja” hiippaili pelokkaasti
vilkuillen jotoksemme poikki etelää
(Uhtua) kohti. Kielsin ampumasta. Ja
niinpä seurasimme sivusta satojen vanjojen vaellusta. Ilmoitus tästä vähensi
taisteluvahvuuttamme jälleen yhdellä.
Entä mitä joukkoa mahtoivat nämä
vaeltavat vanjat olla? Sain jälkeenpäin kuulla, että Uhtualta lähtenyt
vihollispataljoona oli saman päivän
aamuna yrittänyt vallata Uhtuan ja
Kiestingin joukkojen saumalla olevaa
Röhön kylää. Huolto- ja työjoukkojen miehittämässä kylässä oli luutnantti
Kullervo Leskisen kaukopartio-osasto
lepovuorossa. Leskinen haali kaikki
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artikkelit

Hevonen ja reki.
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patsastelijat olimme häälyvine varjoinemme kuin tarjottimella. Taoin johtovaunun kylkeä ja luukun raottuessa
huusin: ”Nicht Licht, nur Feuer!”
Sanoma meni perille. Ja vaikka
tulitus tykeillä ja konekivääreillä oli
jokseenkin umpimähkäistä, sillä oli
nopea vaikutus. Vihollistuli lakkasi.
Taisteluhaudasta heitettiin aseita, ja
niiden perästä kiipesi miehiä kädet
ylhäällä.
Molemminpuolista helpotusta
kuvastava loppunäytös oli sovinnollinen. Suomalaista sotilastapaa noudattaen jaettiin vangeille ”vanikkaa” ja
tupakkaa. Sitten heidät liitettiin rivistöön, missä jokaiselle riitti kantamusta tai haavoittuneiden tukemista. Näin
vaellettiin loppumatka omille linjoille,
missä luovutin retkueeni pataljoonan
huoltoon.

Kuva Y. J. Ruutu 28.1.2003.

asekuntoiset miehet ympäripuolustukseen ja ryhtyi kaukopartio-osastollaan
raivoisaan vastahyökkäykseen. Se
yllätti vihollisen, joka menetti
50 kaatunutta ja 10 vankia – sekä ajanmukaista aseistusta. Luutnantti Leskinen
palkittiin Mannerheim-ristillä n:o 112.
Tämä selitti osaltaan vanjojen
kyräilevän ja kyyristelevän käytöksen meidät kohdatessaan. Mutta jos
olisimme ”aloittaneet vihollisuudet”,
olisivat he viisikymmenkertaisella ylivoimalla epäilemättä pystyneet meidät
saartamaan ja tuhoamaan.
Kun vaellus lopulta päättyi, jatkettiin taivalta illan yhä pimetessä. Pian
päättelimme lähestyvämme vihollisen
aamulla menettämiä puolustusasemia.
Hyökkäyksemme oikeaa sivustaa suojaamaan oli lähetetty maineikkaan, kolmasti haavoittuneen luutnantti Heimo
Timosen komppania, joten pidimme
selvänä, että eteläiseltä suunnalta ei
mikään meitä uhkaa.
Tunnustelijat ilmoittivat havainneensa lumipukuisia miehiä vihollisasemien maastossa. Ennen kuin ennätin
käyttää tunnussanaa (SchlüsselburgSuomussalmi) ehätti joku meikäläisistä huutamaan: ”Onko siellä Timosen
miehiä?” Vastaus tuli välittömästi,
mutta vaikutti vähän epäilyttävältä:
”Daa, Timosen miehiä ollah.”
Hetken harkittuani käskin käynnistää panssarit ja osaston liikkeelle.
Mutta silloin rävähti! Vihollisen taisteluhautojen suunnalla välähtelivät suuliekit ja luodit kimpoilivat panssarien
kyljistä. Panssarijoukkueen johtaja
intoutui valaisemaan maastoa valoammusten heittimillä. Me ympärillä

Vaeltavat vanjat.
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Lopulta pääsin itsekin joukkosidontapaikalle, missä sain jäykkäkouristuspiikin sekä kyydin Eldankajärven kenttäsairaalaan. Olin lopen
väsynyt ja korkeassa kuumeessa, joten
vaivuin heti syvään uneen.
Aamulla havahduin voimakkaisiin räjähdyksiin, jotka ravistelivat
kenttäsairaalaparakkia ja helistelivät
ikkunaruutuja. Uusi vaaratilanne,
ilmapommitus, ei minua kummemmin
hätkähdyttänyt. Olinhan valmiiksi sairaalan vuoteessa lakanoiden välissä.
Ennen kuin vaivuin uudelleen uneen
oli minulle valjennut johtopäätös: kun
Luoja on sallinut minun selvitä läpi
näin vaiherikkaan vuorokauden, on
minulla varmaan vielä elämäntehtäviä edessä.

Epilogi
Palatessani toipumislomalta sain
kuulla, että hyökkäys pysäytettiin
tavoitteen tuntumassa ja että kärjessä
hyökännyt joukkueeni hajotettiin heti
taistelun jälkeen. Oli käynyt ilmi, että
kolmannes joukkueesta oli vailla kansalaisluottamusta ja toinen kolmannes
kuntonsa puolesta kenttäkelvotonta
(B II). Kenttäkelpoisella kolmanneksella paikattiin käydyn taistelun aiheuttamia tappioita. Sen pituinen se.

Taustatietoa
Uhtua (nyk. Kaleva) on kautta aikojen
ollut Vienan Karjalan asutuksen, talouden ja hallinnon keskus, mihin myös
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artikkelit

Ylläkkö.
henkinen ja aatteellinen toiminta on
keskittynyt. Vuosina 1919–20 sieltä
johdettiin vienankarjalaisten vapausliikettä.
Suomalaisten joukkojen ylittäessä itärajan 1941 elätettiin toivoa,
että Uhtualla syntyisi uusi vapausliike. Neuvostosorron tuhoisat jäljet ja
puna-armeijan vahva läsnäolo tekivät
tällaiset hankkeet mahdottomiksi.
Divisioonamme hyökkäys keskeytettiin syyskuun alkupäivinä, joskin
”veriset yhteenotot pohjoisella siivellä jatkuivat vielä pari kuukautta”
(kenrm F. U. Fagernäs). Näihin kuului
myös pataljoonamme valmisteltu hyökkäys 1. marraskuuta 1941. Laajemmissa puitteissa se oli sitova sotatoimi
Kiestingin suunnan ratkaisuun tähtäävän operaation tukemiseksi. Meidän
annettiin kuitenkin ymmärtää, että nyt
tavoitellaan vakain tuumin uutta tietä
Uhtualle. Hyvässä uskossa minäkin
olin joukkueelleni sanonut, että tehdään
mekin oma osuutemme, jotta saadaan
sota pian päättymään.

Sotilassanastoa
– heitteet = käsikranaatteja, heittosavurasioita ym.
– jotos = joukon kulku-ura maastossa
– kertalaukausase = vaatii latausliikkeen jokaisen laukauksen
jälkeen
– puskaryssä = suomalaisten selustaan jättäytynyt venäläistaistelija
– sinelli = lähes maahan asti ulottuva
venäläisen sotilaspäällystakki
– tunnustelija = etenevän joukon
edellä näköyhteydessä liikkuva
taistelija, joka suojaa joukkoa
yllätykseltä
– vanikka = näkkilepä
– vanja = venäläinen
– vinkkelitossu = venäläisten käyttämä huopatossu

Juhani Ruutu 16.9.1942
Kirjoittaja palveli talvisodassa
vapaaehtoisena Helsingin Vartiopataljoonassa ja Jalkaväen Koulutuskeskus
3:ssa. Jatkosodassa hän palveli joukkueenjohtajana Jalkaväkirykmentti
11:ssä vuonna 1941, toimistoupseerina Kotijoukkojen Esikunnassa vuonna
1942 ja yksikön päällikkönä Erillinen
Pataljoona 17:ssä vuonna 1944. Kadettikurssin 27 hän suoritti vuosina
1943–44. Kenraalimajuri Juhani
Ruutu jäi reserviin Kaakkois-Suomen
Sotilasläänin komentajan tehtävästä
vuonna 1980.
Toimituksen huomautus: Historiallisia kirjoituksia ei muokata. Kieliasu on alkuperäinen. 
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Suvantola

kappale valtio- ja -kulttuurihistoriaa

1900-luvun alkukymmenten Helsingin niemeltä
Teksti: Hannu Särkiö

S

uvantola on vankka kansallisromanttista tyylisuuntaa edustava kivitalo eteläisimmässä
Helsingissä, Rauskun korttelissa
Pietarinkatu 5 – Neitsytpolku 7. Siinä
se on seissyt vuodesta 1904, monia vaiheita ja useita tunnettujakin asukkaita
nähneenä. Voinee hyvällä syyllä sanoa,
että kyseessä on yksi eteläisen Helsingin historiallisesti merkittävimmistä
asuintaloista.
Taloyhtiön muodostivat lähinnä Normaalilyseon opettajat puuhamiehinään professori Ernst Bondsdorff
ja maisteri Werner Elias Liuksiala (vuoteen 1906 Meurman). Suunnittelutyö
uskottiin professori Onni Törnqvistille
(Tarjanne). Hänen töihinsä kuuluu
myös Suomen Kansallisteatterin rakennus Rautatientorin varrella. Arkkitehti
sirotteli Suvantolan kansallisromantiikan sävyttämiin julkisivuihin runsaasti yksityiskohtia, sijoitti kulmaan
pyöreän tornirakennelman pikku parvekkeineen ja antoi huoneistoille yksilöllisyyttä vaihtelevin ikkunamuodoin
ja huonejärjestyksin. Porraskäytävät
rakennettiin avariksi, portaikot loivasti
nouseviksi. Ajan tavan mukaan tehtiin erikseen keittiöportaat, joita pitkin
kulki huoltoliikenne. Esimerkiksi
talonmies kantoi selkätelineellä polttopuut huoneistoihin.
Keskuslämmitys tuli vasta 1920luvun loppupuolella. Ennen talon
sähköistämistä valaistus asuntoihin ja
rappukäytäviin saatiin kaasuvaloista.
Huoneistot olivat avaria, mutta niiden
äänieristys ei ollut kovin hyvä, mikä
johtui puisista välipohjista. Taloyhtiön
puheenjohtajan Werner Liuksialan
asunnon yläpuolella oli senaattori Juho
Kusti Paasikivellä ja hänen perheellään asuntonsa kymmenkunta vuotta.
Paasikiven kuultiin usein raskain askelin, kukaties samalla syvissä aatoksissa,
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Hannu Särkiö
mittailevan asuntonsa lankkulattiaa
aamuyön tunneille saakka.
Piharakennuksessa oli paitsi taloustiloja myös Ruoholan pika-ajuriliikkeen käytössä ollut hevostalli.
Seuraavia muistikuvia ovat kertoneet filosofian maisteri Aulikki LappiSeppälä os. Koskimies (1904–2003),
joka asui syntymästään kolmekymmenluvulle saakka Suvantolassa sekä
edelleen 1960-luvun alkuun saakka
samassa korttelissa, mutta eri talossa,
sekä maisteri Eija Salovaara, jonka
isoisä oli Werner Liuksila, Suvantolan
pitkäaikainen isännöitsijä ja asukas,
syntyjään Agathon Meurmanin toiseksi
nuorin poika.

Asukkaiksi suomenkielistä
sivistyneistöä
Alun alkaen Suvantolaan asettui suomenkielistä ja -mielistä sivistyneistöä,
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etenkin vanhasuomalaisiin lukeutuvia
perheitä. Useat olivat suomalaisen
Normaalilyseon opettajia. Muutamaa
vuotta aikaisemmin oli vain runsaan
sadan metrin päähän meren rantaan
kohonnut edelleenkin komea Merilinna, joka taas kokosi tunnettuja nuorsuomalaisia kuten Eemil Nestor
Setälän perhekuntineen.
Yksi Suvantolan kanta-asukkaista
oli siis Werner Liuksiala (1863–1935)
lähipiirissä ”Wänniksi” kutsuttu.
Päätoimenaan hän oli Norssin opettaja, mutta hoiti samalla muun muassa
Kansallisteatterin taloudenhoitajan tointa vuosina 1907–1927. Tätä
kautta varmaankin syntyivät eräiden
näyttelijöiden kontaktit Suvantolaan ja sen asukkaisiin. Eduskunnan
taloudenhoitajana Liuksiala toimi vuosina 1907–1935, ja olipa hän toiminut
Hämäläisosakunnan kuraattorinakin
nuoruudessaan 1800-luvun viimeisen
vuosikymmen ajan.
Samaan sukulaisryppääseen
Liuksialan kanssa kuului Normaalilyseon historiallisten aineiden yliopettaja, sittemmin eduskunnan jäsen
vuosina 1907–1921, Uuden Suomen
päätoimittaja sekä uuteen Turun yliopistoon kutsuttu historian professori
ja samalla rehtori Artturi H. Virkkunen
(1864–1924). Hän oli avioliitossa Werner Liuksialan sisaren Helmi
Meurmanin kanssa. Aviopari ei asunut
Suvantolassa, vaan toisaalla niin kutsutussa Kontion talossa. Heidän poikansa oli viime sotien aikana tunnettu ja
arvostettu kenttäupseeri everstiluutnantti Arto H. Virkkunen.
Lammin pitäjästä syntyisin ollut
Norssin rehtori Heikki Soveri, ent.
Silander, asui kuolemaansa, vuoteen
1929, saakka Suvantolassa. Soveri tunnettiin miltei ylitunnollisena virkansa
hoitajana, joka vastoin tuon ajan ehkä

artikkelit
yleistä käytäntöä uhrasi pääosan kesälomastaan koulunsa lukusuunnitelmien
ja lukujärjestysten laatimiseen tyttärensä Sorellan avustamana. Sanottiin,
että Soveri lopulta sortui ylimittaisen
työtaakkansa alle. Rehtorin voimien
ehtymisestä kertoo se, ettei hän jaksanut loppuun saakka istua jäähyväisiin
kuuluvan muotokuvan mallina, vaan
kädet kuvassa ovat toisen henkilön.
Toinen Soverin tyttäristä, Aino,
avioitui samaan taloon AKS:n Vilho
Helasen veljen Einon kanssa. Musikaalisesti lahjakas Sorella Soveri solmi
avioliiton puolalaissyntyisen miehen
kanssa, jonka nimi niin kirjoitettuna
kuin äännettynäkin osoittautui suomalaisille täysin ylivoimaiseksi. Nuoren
rouvan ei auttanut muu kuin pitäytyä
tyttönimessään.
Muita Norssin opettajia Suvantolassa olivat muiden muassa Adolf
Woldemar Streng ja professori A. W.
(Valdus) Koskimies (1856–1929),
vuoteen 1906 Forsman, kertojani isä.
Hän oli suomen kielen yliopettaja.
Koskimies on runoillut yksinlauluna
tunnetun ”Souda, souda sinisorsa”
kosiorunoksi tulevalle puolisolleen Ilta
Koskimiehelle, os. Bergroth. Sibelius
on säveltänyt runon samoin kuin runon
”Illalle”, jonka kohteena niin ikään oli
runoilijan tuleva puoliso. Usein veisattu virsi ”Soi kunniaksi Luojan” on sekin
A. W. Koskimiehen tuotantoa, kolmas
säkeistö kuitenkin puolisonsa kynästä.
Virsi on kuulunut alun perin vuoden
1897 maisterinvihkiäisten monimuotoisista osista koostuvaan promootiokantaattiin. Osan niistä, muiden
muassa ”Soi kunniaksi Luojan” -virren,
sävelsi Sibelius.
Paitsi humanisteja asui Suvantolassa myös matemaatikkoja, sellaisia
kuin Ernst Bondsdorff ja N. Nevanlinna. Kummankin suvusta on lähtöisin
useita maineikkaita matemaatikkoja ja
fyysikkoja.
Norssin matematiikan opettaja Lars
Reinhold Hirvensalo (Lagus) kuului
hänkin talon kanta-asukkaisiin. Kuten
tiedetään, kulkevat musikaalinen ja
matemaattinen lahjakkuus usein käsi
kädessä. Niinpä Hirvensalo oli viulunsoiton professori Anja Ignatiuksen
isoisä. Hirvensalon toinen puoliso Elli
taas oli kirjailija Juhani Ahon (Brofelt)
sisar. Kapinatalvena 1918 Juhani

Aho asui jonkin aikaa piilossa sisarensa luona Suvantolassa, jopa talon
ullakolla, jonne hänelle oli järjestetty
jonkinlainen piilokoju. Näin kertoo
perimätieto talosta.
Ahostahan sanottiin, että hän oli
”ljusröd” (vaaleanpunainen), siis
ainakin johonkin mittaan ymmärsi punaisia, kuten esimerkiksi kirjoituksensa
”Hajamietteitä kapinaviikolta” osoittaa. Eräät muutkin henkilöt etsivät ja

1880. Sittemmin Yrjö-Koskisen kuoltua vuonna 1903 hänestä tuli Suomalaisen puolueen johtaja. Vuosina
1921–1926 hän toimi Turun yliopiston ensimmäisenä kanslerina. Vanhaa,
silmiensä valon menettänyttä valtioneuvosta avustivat hänen viime vuosinaan ääneen lukijoina useatkin opiskelijaneitoset, muiden muassa Iina
Seppänen (Itkonen) sekä satunnaisesti
myös kertojani Aulikki Koskimies.

Suvantola, yksi eteläisen Helsingin historiallisesti merkittävimistä asuintaloista.
saivat jonkinlaisen, ehkä vain lyhytaikaisen turvapaikan Suvantolasta. Tällaisia olivat ainakin jo edellä
mainittu Artturi H. Virkkunen sekä
Uusi Aika -lehden toimittaja Kaarlo
Koskimies.
Valtiollisen elämän edustajista
Suvantolaan asettui kaksi johtavaa
vanhasuomalaista vaikuttajaa: senaattori, myöhemmin tasavallan presidentti
Juho Kusti Paasikivi, joka asui Suvantolassa puolisonsa ja neljän lapsensa
kanssa noin vuosikymmenen ajan, sekä
vanhemmiten vähitellen sokeutunut
valtioneuvos Johan Richard DanielssonKalmari (1853–1933), joka asui Suvantolassa kuolemaansa saakka. Danielsson, joka oli liittänyt suomalaisen osan
nimeensä vuonna 1906, oli seurannut
Sakari Topeliusta Helsingin yliopiston
yleisen historian professoriksi vuonna
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Kulttuurialan väkeä asui Suvantolassa vuosien varrella enemmänkin,
muiden muassa Kansallisteatterin
komedienne Kirsti Suonio ja puolisonsa näyttelijä Evert Suonio sekä teatterinjohtaja Arvi Kivimaa perheineen.
Talon teatteriyhteyksistä johtuen saattoi siellä 1920-luvulla nähdä ja kuulla
jopa Urho Somersalmea, aikakautensa suurta näyttämöhahmoa. Lähtöään
peräpohjalaisella taidemaalari Tyko
Sallisella oli hänelläkin aikanaan
talossa osoitteensa, ja myös hänen
tyttärensä Irja, taitelijanimeltään Irja
Salla, asui myöhemmin Suvantolassa
jonkin aikaa.

Koulutiellä
Eräät Suvantolan tytöistä, muiden
muassa Hirvensalon, Koskimiehen ja
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artikkelit
Soverin tyttäret, kävivät Vanhaa Suomalaista Tyttökoulua Bulevardin ja
Yrjönkadun kulmassa. Arvovaltaisen
rehtorinsa Ottilia Stenbäckin mukaan
koulua kutsuttiin ”Tiilan kouluksi”.
Tyttökoulun jatkoksi syntyi 1920luvun alussa Tyttönorssi, joka asettui
Wiivi Lönnin piirtämään koulutaloon
Töölössä. ”Tiilan koulussa” oli tilava
juhlasali parvekkeineen, josta vanhemmat saattoivat seurata tyttäriensä
esityksiä joulu- ja kevätjuhlissa.
Ottilia Stenbäckin veli oli tunnettu suomalaisuusmies Lauri Kivekäs
(1852–93). Hänen ja Ida Aalbergin
kuuluisia häitä vietettiin vuonna 1887
samaisen koulun juhlasalissa. Tyyni
Tuulion elämäkerrassa on kuvattu tätä
huomattavaa seurapiiritapahtumaa.
Nuorenparin ensimmäinen koti oli puutalossa Kaivopuistossa aivan Puistokadun varrella, Suvantolan lähitienoilla. Avioliitto jäi lyhyeksi Lauri Kivekkään kuoltua vain 41-vuotiaana.

Talvi 1918
Suomen itsenäistymiseen liittyvät
tapahtumat koskettivat ja tuntuivat
eri tavoin myös Suvantolassa, vaikka
Helsinki ei sinä talvena kaikkiaan ollutkaan aivan tapahtumien keskipisteessä.
Tarunhohteisten jääkärien kotiinpaluuta ennakoi Sibeliuksen Heikki Nurmion
sanoihin säveltämä ”Jääkärien marssi”.
Marssin sytyttävät tahdit kajahtivat
Suvantolassa jo loppuvuodesta 1917.
Aulikki Lappi-Seppälä muisti ensi
kerran kuulleensa marssin sanat ja
sävelen rehtori Heikki Soverin luona
Aino Soverin esittämänä.
Kapinan puhjettua Helsingissä suojeluskuntalaiset poistuivat kaupungista
tai painuivat maan alle, miten parhaiten
taisivat. Pääkaupunki jäi punaisten valtaan. Suvantolassakin piilotteli talven
mittaan lyhyempiä tai pidempiä aikoja
joitakin valkoisia tai suojeluskuntalaisia.
Saksalaisten aloittaessa huhtikuussa pääkaupungin valtauksen Helasten
tilavassa asunnossa oli alun toistakymmentä suojeluskuntalaista. Pari muutakin valkoisten pikku ryhmää talossa
tiettävästi oli. Mistään tukikohdasta ei
kuitenkaan ollut kysymys, paremminkin piilopaikasta. Tieto suojeluskuntalaisten oleskelusta talossa oli kuitenkin
jotenkin levinnyt, sillä Pietarinkadulle
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ilmestyi punakaartilaisjoukko, joka
avasi kivääritulen talon ikkunoihin.
Kertojani äiti Ilta Koskimies puuhaili parhaillaan ikkunan ääressä, kun
ensimmäinen luoti iskeytyi vain vaaksan päähän hänestä, toinen viuhahti läheltä ohi ja iskeytyi kirjakaappiin – ja
sattumalta juuri Danielsson-Kalmarin
historiateokseen.
Tulituksen tieltä talon väki väistyi
pihanpuoleisiin asuntoihin tai pihalle
antaviin huoneisiin. Porraskäytäviin
asetettiin jonkinlainen varmistus.
Naisväki käytännöllisenä alkoi repiä
lakanoista sidetarpeita. Lentävien
lasinsirpaleiden aiheuttamat pikku
haavat sidottiin. Kukaan ei tulituksessa haavoittunut vakavasti, vaikka
ammunta oli melko kiivasta ja kuultiin muun muassa Eirassa nykyisen
Engelinaukion tienoilla taistelun melskeen omaisena.
Kuulijoiden joukossa oli muiden
muassa silloinen ylioppilaskokelas,
myöhemmin yleisesikuntaupseeri ja
Tornion Tykistöakatemian suorittanut
Lauri Hiisi, jolla oli ikäisiään tuttavia
Suvantolassa. Hiisi toimi myöhemmin
yksityispankkiirina, mikä oli melko
harvinainen toimiala upseerille.
Taloon tunkeutumista punakaartilaiset eivät yrittäneet, vaan jonkin
aikaa ammuttuaan siirtyivät muualle.
Aulikki Lappi-Seppälä oli heti tulituksen alkaessa avannut ”sotapäiväkirjan”
vahakantiseen vihkoon ja kirjannut
tapahtumia minuutti minuutilta. Vihko
valitettavasti hävisi Helsingin pommituksissa vuonna 1944, jolloin hänen
Pietarinkatu 1:ssä sijainnut asuntonsa
tuhoutui.
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Myöhemmin arvailtiin, että tieto
suojeluskuntalaisten oleskelusta talossa olisi voinut levitä talonmies Oskari
Wuoren välityksellä. Mitään varmuutta siitä ei ollut, pikemminkin talonmies
tunnettiin tehtävissään tunnolliseksi
ja taitavaksi remonttimieheksi sekä
asukkaiden luottamusta nauttivaksi.
Wuori kuitenkin pidätettiin ja vietiin
jonkinlaiseen tutkintavankeuteen Suomenlinnan vankileirille. Asianomaisen
työnantaja, Suvantolan taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Werner Liuksiala,
antoi kuitenkin takuunsa Wuoren puolesta. Talonmies vapautettiin, ja hänen
työsuhteensa niin Suvantolassa kuin
Kangasalan Pikku-Liuksialassa jatkui
vielä vuosikaudet. Oskari Wuoren
pojasta tuli aikanaan suurlähettiläs
Eero A. Wuori.
Yli sadan vuoden ikään ennättänyt Suvantola voi hyvin. Seinämuurit
kalliopohjalla ovat yhä vankat kuin
rakentamisen jäljiltä, kosteudesta tai
homevaurioista ei ole jälkeäkään. Ellei
jotakin odottamatonta tapahdu, seisoo
talo paikallaan varmaankin toiset sata
vuotta tai kauemminkin. Asukkaat ovat
sitä paitsi viihtyneet talossa. Suvantolassa on yhä joitakin asuntoja talon
perustajien jälkeläisten hallussa.
Arvokasta kaupunkikulttuuria
tämäkin.
Kenraalimajuri Hannu Särkiö palveli viimeksi Turun ja Porin Sotilasläänin komentajana. Hän siirtyi reserviin vuonna 1997. 

pääsihteerin palsta

Kadettikunnan upea juhlavuosi
päättymässä

J

oulun lähestyessä voimme tyytyväisinä ja rauhallisina todeta,
että meidän 90 vuotta täyttänyt
Kadettikuntamme on hyvissä voimissa ja se toteuttaa edelleenkin
perustehtäväänsä edistäen ja vahvistaen jäsenistönsä yhteenkuuluvuutta.
Kadettikunta ottaa huomioon tulevassa toiminnassaan monimuotoistuvan ja
kansainvälistyvän toimintaympäristön
muutoksen. Suurin haaste kohdistuu
kuitenkin kotimaan toiminnassa yhä
harvenevaan varuskuntaverkostoon ja
maanpuolustustahtoon vaikuttavaan
paikalliseen toimintaan. Toiminta
koulunuorison parissa kantaa hedelmää vuosien päästä. Kadettipiireillä on
aivan erinomaisia paikallisia toimintamalleja, joissa kadettipiirit tekevät
yhteistoimintaa koulujen kanssa muun
muassa kansallisen veteraanipäivän,
itsenäisyyspäivän tai puolustusvoimain
lippujuhlan päivän tilaisuuksiin tai
varuskuntavierailuihin liittyen. Toivottavasti tämä toimintamalli ei romutu
puolustusvoimien rakenneuudistuksen
yhteydessä.

Kadettikunnan
arvotutkimus 2012
Kadettikunnan jäsenistön arvokartoitus tehdään ensi vuonna. Arvotutkimus

tehdään yhteistoiminnassa Maanpuolustuskorkeakoulun ja Reserviupseeriliiton kanssa. Uutena kohderyhmä ovat reserviupseerit, joille valmistetaan oma kysymyssarja käyttäen
hyväksi Kadettikunnan aikaisempia
arvotutkimuksia. Tutkimus toteutetaan
ensisijaisesti sähköpostin välityksellä Webropol-tutkimusvälineistöllä.
Osalle jäsenistöstä arvokysely tehdään postin välityksellä paperisella
kyselylomakkeella. Arvotutkimuksen
tulokset julkaistaan Kadettikunnan arvoseminaarissa lokakuussa 2012.

Nuoret, arvot ja
maanpuolustus
-tutkimushanke jatkuu
Kadettikunnan vuonna 2009 aloittama Nuoret, arvot ja maanpuolustus
-tutkimushanke on edennyt siten,
että hankkeen ensimmäinen yhteisseminaari toteutettiin vuonna 2010 ja
seminaarijulkaisu Yksilö, yhteiskunta
ja organisaatiot turvallisuudessa julkaistiin vuonna 2011. Tutkimushanke
jatkuu ensi vuonna yhteistoiminnassa
Lapin yliopiston kanssa, jolloin tutkimuskohteena on koulunuorisoa. Tutkimustulokset julkistetaan Kadettikunnan
arvoseminaarissa lokakuussa 2012.

Nuoret, arvot ja maanpuolustus
-tutkimushanke toteutetaan yhteistoiminnassa Maanpuolustuskorkeakoulun ja Reserviupseeriliiton kanssa,
ja tutkimuskohteena on nuoriso.

Kevätkokous ja
turvallisuuspolitiikan
seminaari Tampereella
Kadettikunnan kevätkokous ja turvallisuuspolitiikan seminaari järjestetään
maaliskuussa 2012 Tampereen yliopiston tiloissa. Seminaarissa aiheena on
Maailman muutos ja Suomi – Suomen
puolustus ja kokonaisturvallisuus.
Seminaari on avoin yleisötilaisuus, ja
seminaarin paneeliin kutsutaan eri puolueiden edustajia Pirkanmaalta.

Kadettikunta –
Turvallisuuden
asiantuntijaverkosto
Kadettikunnan ensi vuoden toimintateemana on Kadettikunta – Turvallisuuden asiantuntijaverkosto. Teemaan
liittyviä aihealueita käsitellään Kylkirauta-lehden artikkeleissa. Konkreettisesti teema jalkautetaan osallistumalla
syyskuussa Turvallisuus- ja Puolustus
2012 -messuille Lahdessa. Messut ovat
myös erinomainen retkikohde kadettipiireille.
Constantem Decorat Honor

Juha Tammikivi
juha.tammikivi@kadettikunta.fi
Koululaisten itsenäisyyspäivän juhla Kouvolan jäähallissa 5.12.2011.
Savon Sotilassoittokunta ja Kankaan musiikkiluokkien kuoro.
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Kadettikunnan kevätkokous ja
turvallisuuspolitiikan seminaari
Tampereen yliopistossa
lauantaina 31.3.2012
Kadettikunta ry:n säätömääräinen kevätkokous järjestetään Tampereella lauantaina
31. maaliskuuta 2012 kello 10.30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10. §:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Kadettikunnan hallitukselle sääntöjen mukaisesti neljä viikkoa ennen kokousta kirjallisesti
lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan
jäsenet. Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla valtakirjalla on sallittu.
Kokouspäivän ohjelma
09.30–10.30 		
			

Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu (Tampereen yliopiston
päätalo, Juvenes Yliopiston Ravintola)

10.30–11.30 		
			

Sääntömääräinen kevätkokous (Tampereen yliopiston
päätalon luentosali A3, Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto)

11.30–12.30 		
			

Lounas (Tampereen yliopiston päätalo,
Juvenes Yliopiston Ravintola)

13.00–15.00 		
			

Turvallisuuspolitiikan seminaari (Tampereen yliopiston
päätalon juhlasali)

15.00–15.45 		
			

Kahvitarjoilu (Tampereen yliopiston päätalo,
Juvenes Yliopiston Ravintola)

Ilmoittautuminen osallistumisesta eri tilaisuuksiin (aamukahvi, kokous, lounas,
seminaari, päätöskahvi) pyydetään tekemään 14.3.2012 mennessä Sabina Krogarsille
ensisijaisesti sähköpostilla sabina.krogars@kadettikunta.fi tai puhelin 09 490 759.
Lisätietoja tapahtumasta on saatavilla Kadettikunnan kotisivulla ja Kylkiraudan
numerossa 1/2012 (ilmestyy maaliskuun alussa) sekä Kadettipiireille lähetettävässä
kevätkokouskutsussa.
Tervetuloa Tampereelle!
Kadettikunnan hallitus ja Pirkanmaan kadettipiiri

Kadettikunnan toimisto joulutauolla
Joulun aikaan Kadettikunnan toimisto on suljettuna 22.12.2011–8.1.2012
(toimistossa remontti).
Kylkirauta 4/2011
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Prikaatikenraali Jukka Ojala
Kadettiupseerien keulakuvaksi

adettikunnan syyskokous pidettiin Kruununhaan maneesissa
Helsingissä 22. lokakuuta 2011.
Syyskokouspäivän käynnisti lippueamiraali Kari Takasen esitelmä puolustusvoimauudistuksesta. Esityksen jälkeen
ei jäänyt epäselväksi, että nyt tarvitaan
laaja uudistus, jotta Puolustusvoimilla
säilyvät edellytykset täyttää tehtävänsä
ja ylläpitää Suomen sotilaallinen puolustuskyky myös 2020-luvulla. Puolustusvoimien lähivuosien vaikea rahoitustilanne ja toiminnassa tapahtuvat supistukset puhuttivat vilkkaasti kokousyleisöä.
Kadettikunnan erovuoroisen puheenjohtajan kenraalimajuri Juha-Pekka
Liikolan seuraajaksi valittiin yksimielisesti prikaatikenraali Jukka Ojala, joka
palvelee Kainuun Prikaatin komentajana. Ojala on muun muassa tutkinut
diplomityössään 1990-luvun alussa
upseerin eettisiä käsityksiä ja arvoja.
Kadettikunta on toteuttanut Ojalan työn
perusteella useita arvokartoituksia, joista
viimeisin toteutettiin vuonna 2007. Seuraava arvokartoitus tehdään ensi vuonna.
Kadettikunnan varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan eversti Ensio
Mäkipelto Lahden kadettipiiristä. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä ilmavoimissa palvellut eversti Kai Vainio ja
Pohjois-Kymen kadettipiirin puheenjohtaja everstiluutnantti Vesa Valtonen.
Kadettikunnan historian ensimmäisenä
naisupseerina hallitukseen valittiin kapteeni Annukka Ylivaara Pohjois-Lapin
kadettipiiristä. Kadettien edustajaksi
valittiin kadetti Sami Korpela, joka
toimii Kadettitoverikunnan varapuheenjohtajana. Entisinä hallituksen jäseninä
jatkavat Kadettikoulun johtaja eversti
Harri Niskanen ja everstiluutnantti Timo
Karjalainen Rajavartiolaitoksesta sekä
majuri Timo Liene pääesikunnasta ja
kapteeni Christian Perheentupa Maanpuolustuskorkeakoulusta. Kadettikunnan
toiminnantarkastajiksi valittiin majuri
ekonomi Hannu Myllynen ja kapteeni kauppatieteiden ylioppilas, MBA
Candidate Jorma Komulainen sekä
varatoiminnantarkastajiksi majuri, kauppatieteiden maisteri Lasse Härkönen ja
majuri ekonomi Matti Krannila. Kadettikunnan valtuuskunnan puheenjohtajaksi

valittiin eversti Ensio Mäkipelto ja varapuheenjohtajiksi eversti Heikki Hiltula
Oulun kadettipiiristä, everstiluutnantti
Seppo Ruohonen Turun kadettipiiristä
ja everstiluutnantti Jukka Saario KantaHämeen kadettipiiristä. Puheenjohtajiston toimikausi on 2012–2014.

Kriisinhallintatehtävät
puhuttivat
Kokouksessa käytiin vilkas keskustelu hallituksen valmistelemista ja valtuuskunnan syyskuussa käsittelemistä
Kadettikunnan strategia-asiakirjoista.
Keskustelun herätti asiakirjoissa mainittu lause ”Kadettikunta kannustaa jäseniään osallistumaan myös kansainvälisiin
ja sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin”.
Äänestyksen jälkeen äänin 56–43 valtuuskunnan hyväksymä lause poistettiin
strategia-asiakirjoista.
Kokous vahvisti Kadettikunnan
strategiasuunnitelman 2021 ja kolmi-

vuotissuunnitelman 2012–2014 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle
2012. Ensi vuoden teemaksi päätettiin
Kadettikunta – Turvallisuuden asiantuntijaverkosto. Teema tulee näkymään
muun muassa Kylkirauta-lehden artikkeleissa ja Kadettikunnan osallistumisena Turvallisuus ja puolustus 2012
-messuille. Jäsenmaksu päätettiin pitää
ennallaan 25 eurossa, josta Helsingin
kadettipiirille palautetaan piiritukea
7 euroa ja muille kadettipiireille 10 euroa
kutakin maksanutta jäsentä kohden.
Päätöksen tarkoituksena on tukea
paremmin jäsenmäärältään pieniä kadettipiirejä. Kadeteilta ei edelleenkään kerätä
jäsenmaksua heidän opiskeluaikanaan.
Kokouksen jälkeen pidettiin vielä koulutustilaisuus kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille.

Pääsihteeri Juha Tammikivi

Kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola viimeistä kertaa
syyskokouksen puheenjohtajana.
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Kadettikunnan strategia 2021
Perusteet ja tavoitetila
Kadettikunta on Kadettikoulun käyneiden upseerien ja upseerin tutkintoa
opiskelevien kadettien maanpuolustusaatteellinen yhdistys ja veljesjärjestö,
joka edistää ja vahvistaa jäsenistönsä
yhteenkuuluvuutta monimuotoistuvassa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä sekä perinteisiin rakentuvaa
suomalaista upseerihenkeä. Toiminnan
perustana ovat isänmaanrakkaus ja maanpuolustusaate.
Kadettikunta tukee maamme turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa siten, että
maanpuolustustahto ja kansalaisten luottamus maamme säilymiseen itsenäisenä
kansakuntana pysyvät korkealla tasolla.
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti
Kadettikunta
– Edistää jäsentensä välistä kadettiveljeyttä ja keskinäistä arvonantoa
sekä vaalii sotilaskunniaan ja oikeudenmukaisuuteen perustuvia hyviä
upseeriperinteitä ja
– tapoja ja vastaa niiden siirtämisestä
tuleville upseeripolville. Toiminnassa otetaan huomioon myös jäsenten
perheet.

– Vahvistaa maanpuolustustahtoa
jakamalla kansalaisille turvallisuuspoliittista tietoa, tukemalla turvallisuuspolitiikan opetusta maamme
kouluissa ja jatkamalla näin veteraanisukupolven aatteellisen perinnön
siirtämistä nuorisolle.
– Edistää arvokeskustelua yhteiskunnassamme osallistumalla maassamme käytävään turvallisuuspoliittiseen
keskusteluun.
– Tekee yhteistyötä Puolustusvoimien
ja Rajavartiolaitoksen kanssa kaikilla
tasoilla. Upseeriliiton kanssa tehdään
yhteistyötä erillisen yhteistoimintasopimuksen puitteissa. Yhteistyötä
tehdään myös sellaisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa, joiden tehtäviin
sisältyy oman jäsenistönsä ulkopuolinen maanpuolustusaatteellinen
toiminta ja maanpuolustustehtäviin
vapaaehtoisesti kouluttautumisen
tukeminen.
– Sopeuttaa organisaationsa ja toimintansa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen uusiutuviin tehtäviin
sekä upseerikoulutuksen muutoksiin
ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tarpeisiin.

– Sisäisen tiedottamisen tavoitteena
on jäsenistön pitäminen tietoisena
Kadettikunnan toiminnasta sekä
kadettiveljeyden ylläpitäminen
aktivoimalla jäsenistöä osallistumaan
Kadettikunnan toimintaan ja kadettihenkeä kohottaviin sekä eri ikäpolvia
yhdistäviin tapahtumiin.
– Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena
on Kadettikunnan merkityksen ja
maanpuolustustyön tunnetuksi tekeminen sekä kansalaisten maanpuolustustahdon kohottaminen antamalla
ajankohtaista tietoa turvallisuuspolitiikasta.
Kadettikunnan talous pidetään
vakaana ja omaisuus sijoitetaan pitkällä
tähtäimellä turvallisiin ja arvonsa säilyttäviin sijoituskohteisiin, joiden tuottavuutta pyritään tehostamaan luomalla
asiantuntijaverkosto, jolla markkinoiden
muutoksiin pystytään reagoimaan harkitusti ja riittävän nopeasti.

Ansiolevykkeiden vastaanottajia rivissä.

Kadettikunnan pienoisliput luovutettiin kenraalimajuri Asko Sivulalle ja everstiluutnantti LarsGunnar Granrothille.

Kylkirauta 4/2011

Kadettikunnan tiedotustoiminta hoidetaan pääasiassa Kylkiraudan ja sähköisten tiedotusvälineiden ja kehittyvien
yhteisömedioiden välityksellä.
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Kadettikunnan palkitsemiset syyskokouksessa

K

adettikunnan juhlavuoden
palkitsemiset jatkuivat syyskokouksessa. Kadettikunnan
kunniajäsenelle kenraalimajuri Asko
Sivulalle luovutettiin Kadettikunnan
pienoislippu numero 66 ja Hangon
kadettipiirin pitkäaikaiselle puheenjohtajalle everstiluutnantti Lars-Gunnar
Granrothille luovutettiin pienoislippu
numero 67.

Sotavahinkosäätiön
tunnustusstipendit
Sotavahinkosäätiön puheenjohtaja
vakuutusneuvos Peter Küttner ja varapuheenjohtaja Jaakko Valve luovuttivat
säätiön 1 000 euron tunnustusstipendit
seuraaville henkilöille ja kadettipiireille: everstiluutnantti Esko Hirviniemi
(sotaveteraanien lähiystävätoiminta),
merkonomi Marjukka Lehtinen (pitkäaikainen toiminta Kadettikunnan
hyväksi), kapteeni Marko Palokangas
(upseeriperinnetietouden edistäminen),
kapteeni Timo Hänninen (upseeriperinnetietouden edistäminen), majuri Risto
H Luukkanen (pitkäaikainen Kaaderigolf-veljestapahtuman järjestäminen), Pohjois-Satakunnan kadettipiiri,
Pohjois-Kymen kadettipiiri ja Turun
kadettipiiri (pitkäaikainen maanpuolustusaatteellinen toiminta).

Kadettikunnan
ansiolevykkeet
Kadettikunnan numeroidut ansiolevykkeet luovutettiin seuraaville henkilöille: evl Sami Aarnio (Helsinki) numero
375, kom Jukka Alavillamo (LänsiUusimaa) 376, kom Jyrki Berner
(Helsinki) 377, evl Juhani Hannuksela (Länsi-Uusimaa) 378, evl Eero
Heikkinen (Pohjois-Savo) 379, maj
Pertti Huhtanen (Etelä-Kymi) 380, evl
Aki-Mauri Huhtinen (Helsinki) 381,
ev Hannu Hyppönen (Etelä-Karjala)
382, ev Jari Kallio (Helsinki) 383,
ev Juhani Kinnari (Turku) 384, kapt
Niko Korhonen (Kanta-Häme) 385, evl
Aarne Kumpulainen (Lahti) 386, evl
Risto Kurtto (Pohjanmaa) 387, kaptl
Jarkko Källi (Turku) 388, maj Jari
Lahdenvesi (Helsinki) 389, evl Matti
Lehtonen (Helsinki) 390, ev Timo Lehtonen (Helsinki) 391, evl Eino Lehtovirta (Kanta-Häme) 392, evl Juhani
Leislahti (Etelä-Kymi) 393, maj Risto
H Luukkanen (Helsinki) 394, ev Pekka
Majuri (Helsinki) 395, evl Markku
Matikka (Pohjois-Savo) 396, evl
Jarmo Mattila (Etelä-Satakunta) 397,
maj Matti Mikama (Pirkanmaa) 398,
ev Arto Mikkonen (Pohjois-Kymi) 399,
evl Asko Muhonen (Pohjois-Savo) 400,

Sotavahinkosäätiön tunnustusstipendien saajat,
ensimmäinen oikealla Sotavahinkosäätiön varapuheenjohtaja Jaakko Valve ja toinen oikealla
puheenjohtaja Peter Küttner.

maj Tero Mäenpää (Etelä-Savo) 401,
evl Matti Mökkönen (Etelä-Karjala)
402, evl Erkki Nurmiranta (Pirkanmaa)
403, evl Timo Nuutinen (Etelä-Häme)
404, evl Olli Ollila (Länsi-Uusimaa)
405, kapt Marko Palokangas (Helsinki)
406, kom Pasi Rantakari (Turku) 407,
kapt Lauri Rissanen (Lahti) 408, evl
Risto Roselius (Pohjanmaa) 409, evl
Yrjö Juhani Ruutu (Lahti) 410, evl Kari
Sainio (Helsinki) 411, ev Kari Suvanto
(Pirkanmaa) 412, ev Juha Tammikivi
(Helsinki) 413, evl Martti Tuusvuori (Etelä-Karjala) 414, kom Jarmo
Valtimo (Hankoniemi) 415, maj Mikko
Virtanen (Etelä-Satakunta) 416, maj
Jyri Viskari (Helsinki) 417, ev Pentti
Väänänen (Pirkanmaa) 418.

Kadettikunnan stipendit
Kadettikunnan 500 euron stipendit luovutettiin komentaja Marko Laaksoselle,
taittaja Sabina Krogarsille ja kuvatoimittaja Liisa Knudsenille ansiokkaan julkaisun 230 vuotta kadettiupseereita – Haminan kadetit suomalaisessa
yhteiskunnassa tuottamisesta ja toimittamisesta.

Kadettikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja luovuttivat Kadettikunnan stipendit Sabina
Krogarsille ja Liisa Knudsenille.
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Kadettikunnan tärkeimpiä
tapahtumia vuonna 2012
– Kadettikunnan 91. vuosipäivän juhlatilaisuudet kadettipiireittäin perjantaina 27.1.
– Kylkirauta numero 1/2012 ilmestyy viikolla 10
– Kadettikunnan kevätkokous ja turvallisuuspolitiikan seminaari lauantaina 31.3.
Tampereen yliopistossa
– Kaaderilaulajien kevätkonsertti lauantaina 21.4. Helsingin Ritarihuoneessa
– Kadettikunnan jäsenistön arvokartoitus huhti-toukokuussa
– Kadettikunnan vuoden 2011 seminaarin Hyvä – paha hallinto -kirjan julkistamistilaisuus Sotatieteiden päivien yhteydessä torstaina 24.5. Santahaminassa
– Kadettikunnan perustaman Suomen marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön
60-vuotisjuhla torstaina 24.5. Helsingissä
– Kadettikunta isännöi Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen juhlapäivällisen
maanantaina 4.6. Helsingissä
– Kylkirauta numero 2/2012 ilmestyy viikolla 25
– XIV Kaaderigolf pelataan 2.–3.8.Tuusulassa
– Kadettikunta osallistuu 27.–29.9. Turvallisuus- ja puolustus 2012 -messuille
Lahdessa
– Kylkirauta numero 3/2012 ilmestyy viikolla 40
– Kadettikunnan arvoseminaari perjantaina 12.10. Santahaminassa
– Kaaderitanssiaiset perjantaina 26.10. Santahaminassa
– Kadettikunnan syyskokous 27.10. Helsingissä
– Kaaderilaulajien ja Kadettikuoron Isänpäivän kahvikonsertti lauantaina 10.11.
Maanpuolustuskorkeakoulussa
– Kylkirauta numero 4/2012 ilmestyy viikolla 50
Kadettikunnan tapahtumista tiedotetaan Kylkirauta-lehdessä ja Kadettikunnan
kotisivulla www.kadettikunta.fi. Lisäksi tehostetaan sähköpostitiedottamista ennen
kutakin tapahtumaa.
Pääsihteeri Juha Tammikivi

Tervetuloa tutustumaan Haminan elämää
sykkivään nykypäivään ja eilisen mieleenpainuviin tarinoihin. Hurmaannu Haminassa!
| www.hamina.fi | www.hurmaavahamina.fi |
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Matrikkelin toimituskunta päätti työnsä,
kirjan myynti jatkuu

adettiupseerit 1920–2010 matrikkeli julkaistiin 8. joulukuuta 2010. Yksiosainen kirja on
laajin tähän asti julkaisemistamme matrikkeleista. Sen 1 198 sivuilla on tietoja lähes 85 %:sta itsenäisen Suomen
kadettikouluissa vakinaisen väen
upseerintutkinnon suorittaneista. Valmiin kirjan painotyö todettiin tekstin,
valokuvien ja taiton osalta moitteettomaksi. Muutamasta kymmenestä matrikkelista puuttuivat sivut 577–608,
mutta sivut 609–640 olivat kahteen
kertaan. Vialliset kirjat vaihdettiin ja
hyvitettiin.
Lukijapalautetta saatiin muutama
kymmenen oletetuista virheistä tai
havaituista puutteista. Virheitä, kuten
risti elossa olevan kohdalla, Suojeluskuntain Päällystökoulu, ei -opisto,
on vain muutama. Toimituksen huolimattomuutta eivät ole kurssiluetteloista
puuttuvat muutamat nimet, vaan syynä
on asianomaisen vaatimus poistaa nimi
julkiseen asiankirjaan perustuvasta
luettelostakin. Toistasataa kadettiupseeria kielsi muutenkin tietojensa julkaisun matrikkelissa, muutama jopa

oikeustoimilla uhaten.
Erään kadettiupseerin tekemän kantelun perusteella tietosuojavaltuutettu
tulkitsi jo edellisen matrikkelin teon
aikana voimassa ollutta lainsäädäntöä
aikaisempaa huomattavasti tiukemmin,
mikä hankaloitti toimitustyötä ja lisäsi
kustannuksiakin merkittävästi. Saadun
ohjeistuksen mukaisesti tarkistamisen
yhteydessä jokaista pyydettiin määrittämään tietojensa julkaisulaajuus ja
allekirjoittamaan henkilötietolomake.
Vain näin käsitellyt tiedot ja kuvat
julkaistiin. Vastaamattomien tietoja
edelliseen matrikkeliin pohjautuen ei
nyt julkaistu ollenkaan.
Ennen taittovaihetta jokaiselle
lähettiin kesällä 2010 kirjaan tuleva
oma oikovedos teksteineen ja kuvineen
hyväksyttäväksi. Monet korjaukset ja
täydennykset otettiin huomioon määräajan jälkeenkin, jos taittoa ei jo ollut
tehty. Kirjan valmistumisen jälkeen
ilmoitetut, asianomaiselta oikolukuvaiheessa yleensä huomaamatta jääneet
korjaukset ja täydennykset taltioitiin
muun aineiston yhteydessä, mutta
korjausliuskaa ei tällä kertaa julkaistu.

Tilaisuus tarkennuksiinhan oli jokaisella.
Matrikkelin taitto taltioitiin vastaisen varalle julkaisijajärjestöihin ja
muu aineisto, kuten kirjeenvaihto ja
vastauslomakkeet, Kadettikuntaan.
Matrikkelin toimituskunta kokoontui
21 kertaa ja esitti loppukokouksessaan
16. marraskuuta 2011 Kadettikunnalle ja Upseeriliitolle, että toimituskunta lakkautetaan ja matrikkeliasiat tästä
eteenpäin hoidetaan Kadettikunnan toimistossa muun toiminnan osana. Järjestöjen hallitukset hyväksyivät esityksen.
Matrikkelin teko oli tälläkin kertaa
monivaiheinen ja ajoittain tavallista
hankalampi kokonaisuus. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
tuki hankkeelle oli korvaamattoman
tärkeä. Lämpimän kiitoksen ansaitsevat
kaikki, jotka myötävaikuttivat onnistuneen lopputuloksen syntyyn. Kulukoon
matrikkeli käyttäjiensä käsissä!

Matrikkelin toimituskunnan
puheenjohtaja
Kommodori Jukka K Pajala

Kadettiupseerit 1920–2010 matrikkeli
Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry ovat tuottaneet yhdessä Kadettiupseerit 1920–2010 -matrikkelin. Matrikkeli on korkeatasoisin
ja laajin upseerimatrikkeli, joka on koskaan Suomessa valmistettu.
Kadettiupseereja on valmistunut itsenäisyyden aikana yhteensä
10 690 henkilöä.
Matrikkelin myyntihinta on 80 euroa + postimaksu (11 euroa).
Tilaaja voi olla muukin kuin Kadettikunnan tai Upseeriliiton jäsen.
Se voi olla yhdistys, viranomainen tai Kadettikunnan tai Upseeriliiton
yhteistoimintakumppani sekä kokonaismaanpuolustuksen alueella
toimiva henkilö tai yhdistys. Matrikkelia suositellaan esimerkiksi
viranomaisten ja kirjastojen käyttöön.
Mahdolliset matrikkelia koskevat tilaukset ja tiedustelut pyydetään
tekemään ensisijaisesti sähköpostilla Kadettikunnan toimistonhoitaja
Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi,
puhelin 09 490 759, fax 09 446 262.
Kadettikunnan ja Upseeriliiton Matrikkelitoimituskunta
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Nuoremmat kadettikurssit
valloittivat Kaaderitanssiaiset

yksyn Kaaderitanssiaiset kokosivat jälleen mukavan joukon
eri kadettikurssien kadettiveljiä
puolisoineen illallisen ja tanssin pariin
Kadettikoululle.
Kadettikoulun johtaja eversti Harri
Niskanen ilmoitti juhlavieraat Kadettikunnan puheenjohtajalle kenraalimajuri Juha-Pekka Liikolalle sanoin: ”He
ovat taas täällä”.

Juhlayleisö sai jälleen nauttia
Kadettikuoron mieleenpainuvista
esityksistä ja maistuvasta buffetillallisesta. Ohjelmakadetti Anttalainen
piti juhlavieraat kiitettävästi tietoisina
illan ohjelmasta. Kadettikuoron johtaja everstiluutnantti Matti Orlamo testasi illan mittaan eri kadettikurssien
laulutaidot ”Juuan Villen” tahdissa.

Illallisen jälkeen Kaartin Soittokunnan
varusmiessoittajista koottu orkesteri
houkutteli juhlavieraat tanssilattialle, ja tanssin ohessa juhlaväki kävi
Kadettikellarissa verestelemässä kadettiaikaisia muistoja.
Ensi vuonna uudelleen.

Kadettikuoro esiintyi Matti Orlamon johdolla.

Puheenjohtaja toivotti juhlavieraat tervetulleiksi
Sankariaulassa.

Vasemmalla Veli-Matti ja Sara Mononen liukkaalla tanssilattialla. Yläpuolella Kadettikoulun ruokasali ja etualalla
kadetteja daameineen.

Kylkirauta 4/2011
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Tohtoriupseerit järjestäytyivät

otiemme jälkeen 1960-luvulla
akateemisen tohtorintutkinnon
suorittaneita Suomessa kadettikoulun käyneitä kadettiupseereja oli
vasta muutamia. Sittemmin upseereja
on väitellyt laajalti eri tieteiden aloilta.
Tähän mennessä tohtoriksi väitelleiden
upseerien määrä on jo miltei kuusikymmentä, joista upseerin virassa on vajaa
puolet. Väitelleiden upseerien määrä on
kasvanut tasaisesti, joten ei siis ole ihme,
että tohtoriupseerien piirissä on virinnyt
tarve oman yhdistyksen perustamiseen.
Alkusysäys järjestäytymiselle tapahtui
kuluvan vuoden huhtikuun 14. päivänä, jolloin tohtoriupseerit kokoontuivat
perustavaan kokoukseen Helsinkiin Tieteiden taloon. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 14 upseeria, joiden voimin
laadittiin uuden yhdistyksen säännöt ja
perustamisasiakirjat.

Yhdistyksen tarkoitus
ja toiminta
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen yhdistysrekisteriin
28. lokakuuta 2011, ja uuden yhdistyksen nimeksi vahvistettiin Tohtoriupseerit
ry. Sääntöjensä mukaisesti Tohtoriupseerit ry:n tarkoituksena on

Asiantuntijaverkosto
Yhdistyksen pääasiallinen tarkoitusperä
on olla riippumaton, vapaa ja itsenäinen
tohtoriupseerien asiantuntijaverkosto.
Yhdistys on jäsenkuntansa mukaisesti
monitieteellinen yhdistys, joka ei kilpaile muiden tiedeyhteisöjen kanssa, vaan
pikimmitenkin täydentää ja monipuolistaa tieteellisen verkottumisen ja yhteistoiminnan kenttää.
Tohtoriupseerit ry:n toimintaa johtaa
hallitus, johon valittiin ensimmäiseksi
toimikaudeksi puheenjohtajaksi yleisesikuntaeverstiluutnantti, tekniikan tohtori
Rainer Peltoniemi, varapuheenjohtajaksi
yleisesikuntaeversti (evp.), valtiotieteiden tohtori Vilho Lukkarinen, sihteeriksi
yleisesikuntamajuri, filosofian tohtori,
valtiotieteiden tohtori Mikael Salo ja
jäseniksi kenraalimajuri, valtiotieteiden
tohtori Pertti Salminen, yleisesikuntaeverstiluutnantti (evp.), yhteiskuntatieteiden tohtori Arto Nokkala, professori,
Ph.D, yleisesikuntaeverstiluutnantti Juha
Mäkinen, yleisesikuntaeverstiluutnantti, sotatieteiden tohtori Vesa Valtonen
ja kapteeni (evp.) sotatieteiden tohtori,
valtiotieteiden maisteri Jarno Limnéll.

Toiminta käynnistyy
vuonna 2012
Yhdistyksen vastanimetty hallitus on
käynnistänyt vuoden 2012 toimintasuunnitelman valmistelun. Nyt on oikea
hetki vaikuttaa tulevaan toimintaan, ja
hallitus ottaa mielellään vastaan kaikki
kehittämisideat. Toimintasuunnitelmasta
päätetään yhdistyksen ensimmäisessä
koko jäsenkunnan yhteisessä vuosikokouksessa, joka järjestetään ensi
vuonna ennen huhtikuun loppua.
Yhdistykseen liittyminen on mahdollista
vuosikokouksessa tai jättämällä jäsenhakemus seuran sihteerille. Yhdistyksen
jäseneksi voivat liittyä kaikki, jotka ovat
suorittaneet upseerin tutkinnon ja tohtorin tutkinnon. Lisätietoja Tohtoriupseerit
ry:n toiminnasta saa alkuvuodesta avattavilta internetsivuilta sekä yhdistyksen
puheenjohtajalta (rainer.peltoniemi@
mil.fi) ja sihteeriltä (mikael.salo@mil.fi).

Rainer Peltoniemi

– toimia jäsenkuntansa yhdyssiteenä
ja edistää jäsenkuntansa kanssakäymistä
– ylläpitää ja kehittää riippumattomana yhdistyksenä jäsenkuntansa tieteellistä toimintaa, vuorovaikutusta
ja osaamista yhteiskunnassa
– edustaa asiantuntemusta jäsenkuntansa osaamisen hyödyntämisessä
– tukea toiminnallisesti tohtorintutkintoa suorittavia upseereja.
Yllämainittujen toimintojen lisäksi
yhdistys voi myös jakaa stipendejä ja
apurahoja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys järjestää tapaamisia, luentoja,
seminaareja, kokouksia, keskustelupaneeleja, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, julkaisutoimintaa sekä muuta
tarkoitustaan edistävää toimintaa.
Yhdistyksen pääasiallinen toimintamuoto on järjestää yhdistyksen
vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaiset vuosittaiset
tapahtumat ja tilaisuudet.

Tohtoriupseerien perustavassa kokouksessa 14.4.2011 olivat läsnä
vas. Ilkka Puukka, Vilho Lukkarinen, Rainer Peltoniemi, Vesa Kämäri.
Toinen rivi vas. Juha Alanko, Veli Pernaa, Juha Mäkinen, Jarmo Toiskallio, Ove Enqvist. Ylhäältä vas. Esa Seppänen, Mika Kalliomaa, Matti
Meriläinen, Kalle Koskivirta sekä kuvasta puuttuva Aki-Mauri Huhtinen.
55

Kylkirauta 4/2011

ajankohtaista

Kadettikurssi 26 toimii edelleen
”Suurin ja kaunein” on kymmenien vuosien aikana elämän lakien
mukaisesti kutistunut alkuperäisestä
406 kadetin vahvuudesta 33:een rivissä
olevaan vanhaan kadettiin. Elinvoimaa
ja kadettihenkeä on kuitenkin säilynyt
jokavuotiseen lounastapaamiseen.
Niinpä 30. elokuuta 2011 kokoontui
Suomalaiselle Klubille lounaalle kymmenen kadettia ja neljä daamia. Vanhin
kesällä 95 vuotta täyttänyt Niilo Ojala
tuli Turusta, Hämeenlinnasta saapui
92-vuotias Arvo Hallaheimo ja loput

olivat pääkaupunkiseudulta saapuneita
92–90-vuotiaita, yhtä lukuun ottamatta.
Eikä kukaan tarvinnut rollaattoria.
Mahtava joukko myös hengeltään.
Kadettiveli Ermei alkusanoissaan
totesikin paikalla olevan joukon ilahduttavan suureksi.
Klubin herkullisen lounaan jälkeen
tarinoitiin ja ”parannettiin maailmaa”.
Keskusteltiin kurssin vuonna 1992
julkaistun historiikin XXVI kadettikurssi Maasotakoulussa 1942–1943
lisäpainoksesta. Mutta päätös jäi

kurssitoimikunnan ”kontolle”. Vilkkaan tarinoinnin aikana oli todettavissa
ikääntyneiden korvien huono vastaanottokyky, kun oli vaikea kuulla, mitä
naapuri sanoi. Mutta silti meillä oli
mukavaa, ja niinpä päätettiin tulevan
kesänä jälleen lounastaa Klubilla.

Olli Vuorio
Kadetti 2674

Kuvassa oikealla: Matti Niemi, Gunvor Lehmuskallio, Terttu ja Tauno Jokinen, Sirkka Alho, Jaakko
Hillo, Mikko Sarparanta ja Mauri Maunula. Vasemmalla: Niilo Ojala, Olli Vuorio, Ermei Kanninen, Rauni
Kähönen, Niilo Kulve, Arvo Hallanheimo ja hänen tukensa Heikki Korpela.

Palveleva painotalo
Juvenes Print –Tampereen Yliopistopaino Oy
Tampereen Tietotalo
Naulakatu 2 • 33100 Tampere
Puh. 020 756 8683 • Fax (03) 3551 7403
yliopistopaino@uta.fi

Kylkirauta 4/2011

56

www.juvenesprint.fi

ajankohtaista

33. Kadettikurssin vuotuinen tapaaminen
33. Kadettikurssin vuotuiseen
tapaamiseen osallistui kuusi kaaderia
rouvineen. Kaikki esteelliset olivat
lähettäneet terveisensä. Tervetulomaljan jälkeen lauloimme Suomen
kadettien marssilaulun, ja se viritti
tunnelman. Muistien virkistämiseksi
todettakoon, että ensimmäisen säkeen
loppuosa kuuluu: ”Ei onnea meill’ ole
suurempaa kuin suojata syntymämaata, sen rakkaita rantoja puolustaa, sen
turva ja kunnia taata”.
Asko Airola alusti puheenaiheeksi
joukko-osastopalveluksemme toisen
vuoden kesällä 1950 kierrättämällä
valokuvan. Siinä Helsingin rautatieasemalla kadetit, luutnantti Juhani Autio
ja vänrikki Asko Airola, ovat lähdössä,
toinen Kontiolahdelle ja toinen Ravijoelle. Iloisia nuorukaisia! Valokuva
sai aikaan muistojen tulvan.
Ensi vuoden syyskuussa tapaamme
jälleen.
Odotuksen merkeissä.

Hannu Pohjanpalo
Kadetti 3193

Jyväskylän
kaupunki
jyvaskyla.fi

360 v 1651- 2011
www.kajaani.fi
(08) 61 551

57

Kajaani Info
(08) 6155 2555

Kylkirauta 4/2011

ajankohtaista

K

Kadettikurssi 55 ja Merikadettikurssi 40
juhlivat Mikkelissä 40. vuottaan
jämäkästi. Jami jäi vanhimpana vetämään
kurssiamme kohti seuraavia tapaamisia
– vuonna 2016 alustavasti Turussa Olli
Niskasen ja Matti Ketolan johdolla.
Kadettikurssimme 400-sivuinen kirja
”Isänmaan asialla” esiteltiin päätoimittaja
Ilkka Kiannon sanoin. Aplodit annettiin
kirjan työmyyrille Matti Vartiaiselle ja
Jami Peltolalle. Kirjassamme on mainiot artikkelit kurssimme kadeteilta Kari
Rimpi, Jaakko Smolander, Erkki Nordberg ja Matti Mäkinen. Myös kurssimme
erikoispiirre merkittävästä osallistumisesta kansainvälisiin tehtäviin on koostettu Jussi Saressalon keräämänä ja muun
muassa Reijo Jantusen, Hanno Lavian ja
Seppo Haarion kertomana. Siviiliurillakin
lennetään Jorma Pajusen siivin Finnairilla ja Jouni Lyytisen kera liikemiehenä
Perussa.
Kokouksen ja siihen liittyneen kirjaesittelyn jälkeen kaupunginhallituksen
puheenjohtaja prikaatinkenraali Olli
Nepponen esitteli meille persoonallisesti Mikkelin kaupungin kehitysnäkymiä.
Mikkelin kaupunki tarjosi maukkaan
lohikeiton.
Avecien kierrokselta palannut Kalevi
Salovaara kertoi klubin sodanaikaisesta
historiasta Mannerheimin ruokapaikkana värikkäästi. Eversti Kimmo Lehto
Maavoimien Esikunnasta kertoi mielen-

Kuva kadetti 5581.

adettikurssimme lähti presidentti Urho Kekkosen nimittämänä
upseerinvirkoihin keväällä
1971. Alun perin meitä oli tasan sata:
maavoimissa 75, ilmavoimissa 15 ja
merivoimissa 10. Viideltä jäi kadettikoulu kesken, ja yksi uusi kadetti tuli
mukaan, eli meitä valmistui kaikkiaan
96. Olimme ensimmäinen testeillä valittu
kadettikurssi.
Meistä 12 on jo siirtynyt pilvien yläpuolelle, mutta pääosa oli mukana Mikkelissä 10.–12. kesäkuuta juhlimassa
kurssiemme valmistumisen 40-vuotista
taivalta. Kokoonnuimme Mikkelin Kyyhkylään, jonne oli juuri sillä viikolla avattu
uusi moderni hotelli entisten rakennusten
jatkeeksi.
Vuoden vaihteessa kurssiltamme
viimeisenä siviiliin siirtynyt Kari Rimpi
piti avauspuheen, ja siirryimme Mikkelin
sankarihaudoille avecien kera. Kurssimme seppeleen laskivat kadettivanhimmat
Juhani Palonen, Olli Niskanen ja Heikki
Harjunmaa. Mikkelin upseeriherrasmies Kalevi Salovaara nappasi avecimme opaskierrokselle kaupungille, ja me
”kadetit” marssimme Mikkelin klubille
syömään kuten aikoinaan upseerit päämajasta.
Kadettikurssimme varsinainen
kokous vedettiin Jarmo Peltolan johdolla
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kiintoisesti maavoimien kehittämisestä.
Näin olikin saatu valikoima fyysistä ja
henkistä antia.
Kävelimme Mikkelin satamaan ja
otimme avecimme juuri Tertin kartanosta saapuneina mukaan m/s Jaarlille
risteilemään Saimaalle kohti Kyyhkylää.
Matkalla Yrjö Peltola kertoi Savon sotahistoriaa ja paljasti muun muassa Porrassalmen taistelun todellisen kulun.
Iltajuhlaa vietettiin Kyyhkylän komeassa salissa. Kari Rimpi piti juhlapuheen.
Koko kokoontumisemme pääjunailija
kadettivääpelimme Juhani Palonen isännöi juhlaamme tyylikkäästi vaimonsa
Maisan kanssa. Kurssimme nuorin,
Heikki Harjunmaa, piti puheen naisille
jo rutiinilla, olihan edellisestä vastaavasta
puheesta liki 40 vuotta.
Kurssimme runoilija Erkki Rajamäki lausui sydämeen käyviä viimeisimmän kirjansa runoja, ja Hannu ”Foni”
Koskinen riemastutti omilla runonlausujan ilmiömäisillä lahjoillaan.
Kesäkuun lämmin ilta painui Saimaan
yöhön iloisen sekä vapautuneen joukon
nauttiessa tapaamisestaan ja Raimo
Reinamon veneen ottaessa suunnan kohti
ulappaa.

Kadetti 5513

ajankohtaista

Presidentti Kekkosen viimeisen kadettikurssin
30-vuotisjuhlakokous Santahaminassa
65. Kadettikurssin ja 49. Merikadettikurssin kurssikokous ja
30-vuotisjuhla pidettiin lauantaina
10. syyskuuta 2011 Santahaminassa
Maanpuolustuskorkeakoulussa.
Kadettikurssille haki aikoinaan
453 henkilöä, joista kurssin aloitti
100 kadettia. Kurssilta valmistui
96 upseeria 27. elokuuta 1981.
Kurssin 30-vuotisjuhlaan osallistui
71 kadettiveljeä puolisoineen. Tilaisuus
aloitettiin juhlavasti laskemalla kukkalaite Sankariaulassa, jossa kunnioitettiin kurssimme keskuudesta poistuneita
kolmea kadettiveljeä.
Sankariaulasta siirryttiin lounaalle, jonka jälkeen kadettiveli Aulis
Minkkinen esitteli Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaa ja nykyistä
upseerikoulutusjärjestelmää. Kurssiveljet totesivat esityksen jälkeen, että
kovin tutun näköiseksi on nykyinen
koulutusjärjestelmä palannut kaikkien
viime vuosien muutosten ja erilaisten
kokeilujen ja korjausliikkeiden jälkeen.
Auliksen esityksen jälkeen daamit
siirtyivät Kiasmaan tutustuakseen

ARS11-näyttelyyn. Daamien poistuttua
ilmeet vakavoituivat, kun kadettiveli
Kari Takanen, joka palvelee Puolustusvoimien suunnittelupäällikkönä,
kertoi kurssiveljille puolustusvoimauudistuksesta ja puolustushallintoon
kohdistuvista merkittävistä supistusvelvoitteista. Karin esityksen jälkeen
pidettiin kurssikokous, jossa sovittiin
seuraavasta kurssitapaamisesta vuonna
2013 Tampereella.
Tilaisuuden päätteeksi katsottiin vuonna 1981 taltioitu kaitafilmi,
jossa jalkaväkilinjan kadetit olivat
laskuvarjohyppykurssilla Laskuvarjojääkärikoulussa Utissa. Tuolloin kurssi
kuului jalkaväkilinjan kadettien opetusohjelmaan, ja kurssin aikana hypättiin
muun muassa yöhypyt ja hypyt täydessä taisteluvarustuksessa. DVD:lle
siirretyssä filmissä esiintyi pääosissa
hoikkia, nuoria ja salskeita kadetteja.
Kurssikokouksen syventävä
käsittely toteutettiin Maanpuolustuskorkeakoulun saunatiloissa, minkä
jälkeen valmistauduttiin iltajuhlaan.
Juhlaillallinen nautittiin perinteises-
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sä Kadettikoulun ruokasalissa. Illan
kohokohtana oli kadettiveli Risto
Haimilan puhe naiselle, jonka keskeisenä sanomana oli, että olemme saavuttaneet parisuhteessa hiljaisuuden
harmonian tilan. Illan aikana saimme
kuulla niiden kurssiveljien tervehdyksiä maailmalta, jotka eivät juhlaamme
päässeet tulemaan. Varmasti mieluisin
tervehdys läsnäolijoille oli Kadettikoulun johtajan m/1981 Sami Sihvon
tervehdys Italian Toscanasta. Juhlaillallisen jälkeen kadettiveljet daameineen
siirtyivät muistorikkaan Kadettikellarin
uumeniin.
Seuraavan kerran kurssikokous
järjestetään Tampereella vuonna 2013
kadettiveli Kyösti Halosen johdolla.

Juha Tammikivi
Kadetti 6584
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Missä olit 25 vuotta sitten?
70. Kadettikurssi ja 53. Merikadettikurssi viettivät kurssijuhlaa 26.–27.8.2011 teemalla ”Muistatko missä
olit neljännesvuosisata sitten?”. Aloitimme veljessaunalla perjantaina Merisotakoululla Suomenlinnassa.
Iltajuhla järjestettiin lauantaina Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa. Paikka oli reilut sata henkeä.

”Lupaan uhrata työni ja elämäni
Isänmaalle.” Sodissa ja kaatuneiden kadettiveljien muistoa
kunnioittaen.

”Pyydän herroja kaadereita ruokaillessaan ja ...” Sen minkä nuorena oppii sen myös reservissä
taitaa. Ruudussa Pekka Louniala.

Rannikkotykistölinjan edustajia.
Juha Vauhkonen, Thomas Grönvall, Jari Ylitalo ja Jukka-Pekka
Ranta.
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Outi Siimes, Hannu Mikkonen,
Jarmo Pennala ja alkumaljat.

Ilta osoittautui varsin onnistuneeksi ja hauskaksi. Marianne
Ohrankämmen, Petteri Rokka ja
Max Sjöblom.

Yleisurheilun voittajia vuodelta
1984. Vs ylhäällä Pekka Järvi,
Jyrki Heinonen, Antti Kuljukka,
Pasi Kostamovaara ja Petri Laurila.
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Onnistuneeseen iltaan kuuluvat
kaunis kattaus, hyvä ruoka ja
ennen kaikkea erinomainen seura.

Päivällisen jälkeen katsottiin
kadettikurssin aikana otettuja valokuvia.

Samat mestarit 28 vuotta myöhemmin yhtä urheilullisina, mutta
iloisempina kuin silloin ennen.

ajankohtaista

89. Kadettikurssin ja 72. Merikadettikurssin
viisivuotistapaaminen
89. Kadettikurssin ja 72. Merikadettikurssin simput aloittivat
kadetintaipaleensa syyskuussa 2002.
Kurssimme oli järjestyksessään toinen
uusimuotoinen – sittemmin välimallinen – kolmivaiheinen kadettikurssi.
Meillä oli mahdollisuus valmistua
vuoden mittaiset upseerin perusopinnot suorittaneina vänrikkeinä, kolmen
vuoden opiskelun jälkeen sotatieteiden
kandidaatteina luutnantin arvossa tai
lopulta neljän vuoden jälkeen maisterin
paperein yliluutnantteina.
Viime keväänä tuli kuluneeksi viisi
vuotta siitä, kun me pisimpään opiskelleet valmistuimme. Tapasimme siis
kesällä Kadettikoululla, aivan kuten
olimme kaadereina sopineet.
23.–24. heinäkuuta 2011 järjestettyyn tapaamiseen kutsuttiin kaikki
kurssillamme upseerin perusopinnot
suorittaneet, noin 280 siskoa ja veljeä.
Santahaminassa kadettivääpeli laski
rivivahvuudeksi 73, joten vain reilu
neljännes oli mukana. Emme antaneet
sen kuitenkaan häiritä, vanha kansa
kaiketi tiesi mistä puhui, pitojen paranemisesta puhuessaan. On selvää, että
kaikki eivät voi aina päästä paikalle,
siksipä erään saapumasta estyneen
kadettiveljen valokuvatervehdys ilahdutti kovasti.
Tapaaminen aloitettiin kurssikokouksella, jonka asialistalla oli
lähinnä uuden kurssitoimikunnan
valinta. Kymmenen hengen ryhmä sai
tehtäväkseen seuraavan, jälleen viiden
vuoden päähän ajoitetun, tapaamisen
järjestämisen. Kokouksen jälkeen järjestyimme Sankariaulaan ja laskimme
seppeleen poismenneen kadettiveljen
muistolle. Sen jälkeen oli mahdollisuus
kierrellä kampuksella omaan tahtiin ja
vaihtaa kuulumisia kaikessa rauhassa.
Seuraavaksi olikin aika selvittää käytännössä, mihin ja miksi Leppänen
hiihtää: lähdimme Tallinnan risteilylle.
Laivalla söimme herroiksi ja
paransimme maailmaa veljille tuttuun tapaan. Ilmeinen hajautettuun
toimintaan ajautumisen riskikään ei
onneksi toteutunut, vaan joukko pysyi
kohtalaisen hyvin koossa – vaikeista

olosuhteista huolimatta. Aamulla
suurin osa nousi vielä maihin tutustuakseen vanhan Tallinnan antimiin.
Paluumatkalla söimme vielä kerran
laivan notkuvista pitopöydistä, kunnes
oli aika palata kotimaan kamaralle ja
arkeen.
Kuluneet viisi vuotta näkyvät varmasti tavalla tai toisella päältä, mutta
ilahduttavaa oli huomata, että kadettiveljen tai -siskon kanssa voit jatkaa

juttua siitä, mihin se vuosia sitten jäi.
Koko kadettikuntaa yhdistävä toveruus
on ollut ja tulee olemaan suomalaisen
upseeriston voimavara sekä sodan että
rauhan töissä. Tällaista toveruutta on
syytä vaalia. Näillä mielin odotamme
seuraava tapaamista ja toivomme sille
suurempaa osallistumisprosenttia.

Juha Lepistö
Kadetti 9930

Valokuva jouduttiin ottamaan kypäräportaassa, koska mukana oli
ikisimppuja ja keskosia, joilla ei vielä ole lupaa käyttää pääsisäänkäyntiä.
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66. Kadettikurssin tiedote

K

adettikurssimme 30-vuotiskurssitapaaminen avec järjestetään 24.–26. elokuuta 2012
Helsingissä. Juhtatoimikunta on käynnistänyt kurssitapaamisen järjestelyt.
Olemme myös päättäneet tehdä
30-vuotisjuhlamatrikkelin. Kirjan sijasta haluamme tehdä multimedian, joka
julkistetaan ja jaetaan jokaiselle kurssiveljellemme 30-vuotisjuhlan jälkeen
syksyllä 2012. Toimituskuntaan ovat
lupautuneet Pasi Kesseli, Kari Halonen
ja Reima Helminen.
Multimediaan on suunniteltu ainakin seuraavia kokonaisuuksia:
– yleiskuvaus maailmasta ja Suomesta vuosina 1979–1982 (teksti)
– kadettivääpelin sana (teksti)
– kurssimme lyhyt kronologinen
yleiskuvaus (teksti, kuvia, karttoja)
– mahdollisesti kurssimme johtajien
muistoja meistä (teksti)

– kurssiveljiemme muisteloita kurssimme ajalta (teksti, kuvia, piirroksia)
– otoksia kurssiveljiemme tekemistä
yöpäivystäjän kirjoitelmista (teksti)
– eräitä kurssiveljiemme elämäntarinoita (mahdollisesti tekstejä)
– valokuva ja elokuva tai videogalleria.
– henkilöhakemisto pienoismatrikkelimuodossa (teksti, kuvat).
Edellä kuvatun perusteella toimituskunta on jo ryhtynyt keräämään
materiaalia. Täten pyydämme kaikkia kurssiveljiämme aktivoitumaan ja
kaivamaan muistin syövereistä esiin
tapahtumia, joista voisi saada aikaiseksi tarinoita, kirjoittamaan niitä (muutaman luiskan mittaisia), etsimään ja
valitsemaan kurssin ajalta valokuvia ja
mahdollisia elokuvia ja niin edelleen.
Valokuvat pyydämme lähettämään

vuoden 2011 aikana joko hyvätasoisina
paperikuvina osoitteeseen Kari Halonen, Kasavuorentie 16 A 3, 02700 Kauniainen tai mieluummin hyvätasoisina
skannauksina sähköpostiosoitteseen
kari.halonen@kolumbus.fi. Valokuviin on merkittävä tapahtuma, ajankohta ja kuvissa olevien nimet. Lisäksi
valokuvien luovuttajien on liitettävä
kuviin vapaamuotoinen allekirjoitettu
kirjallinen ilmoitus valokuvien tekijänoikeuksien luovuttamisesta toimituskunnalle matrikkelia varten. Sama
koskee elokuva-aineistoa, jota toivottavasti löytyy myös.
Kaikkia reserviin siirtyneitä pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa Kari Haloselle sähköpostiosoitteeseen kari.halonen@
kolumbus.fi.

Kadettivääpeli

Kadettikunnan vuosipäivän iltajuhla
Mikkelin Upseerikerholla 27.1.2012
Etelä-Savon Kadettipiiri juhlistaa Kadettikunnan vuosipäivää järjestämällä
iltajuhlan Mikkelin Upseerikerholla perjantaina 27.1.2012 kello 19.00 alkaen.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Etelä-Savon Kadettipiirin jäsenet
sekä Mikkelin varuskunnassa työskentelevät kadettikunnan jäsenet avec.
Tilaisuuden illalliskortin hinta on 50 euroa/henkilö, joka maksetaan paikan päällä.
Tilaisuudessa käytetään pientä juhlapukua.
Ilmoittautumiset 13.1.2012 mennessä mika.barck@mil.fi p. 0299 410 154 tai
olli.helanen@mil.fi p. 0299 410 153.
Mahdolliset ruoka-aineallergiat pyydetään ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Tervetuloa juhlistamaan Kadettikunnan vuosipäivää hyvässä seurassa, hyvän ruuan ja tanssin
merkeissä.
Etelä-Savon Kadettipiirin hallitus

RAUHANTURVAAJALIITTO

Kylkirauta 4/2011

62

ajankohtaista

Parempi kuin Tuntematon
Vilho Kankare: Mennään kun käsketään!
Nuorten miesten
jatkosota
Otava 2011
Sivuja 368
ISBN 978-951-1-24588-9

V

ilho Kankareen (1917–
2008) heti jatkosodan
päätyttyä vuonna 1946
kirjoittama romaani, Mennään
kun käsketään!, julkaistiin postuumisti tänä vuonna. Julkaisun
ajankohta ei liene sattuma jatkosodan syttymisestä ollessa
tasan 70 vuotta. Kankare tarjosi käsikirjoitusta kustantajalle
jo tuoreeltaan, mutta tuolloin
kustantajan kehuista huolimatta ”Suomen kansa ei ollut
kypsä näin realistiselle romaanille”. Sotien jälkeen julkaistiin
muutenkin ihmeteltävän vähän
kotimaista sotakirjallisuutta.
Sen sijaan kustantamo Kansankulttuuri suolsi jo vuodesta 1945
lähtien puna-armeijan sankarimyytin
rakennuspalikoita.
Vilho Kankare palveli aliupseerina
Turun seudulta kootussa Kenttätykistörykmentti 5:ssä (KTR5). Sen sotatie
kulki jatkosodan hyökkäysvaiheessa
Korpiselän, Petroskoin ja Kontupohjan kautta Karhumäkeen. Kirjan tarina
alkaa välirauhan päiviltä Turusta patteriston kokoamisen ja koulutuksen
kuvauksella. Siirtymistä Itä-Suomeen
verhoaa epätietoisuus ja huhupuheet.
Kun selviää, että uusi sota on edessä,
miehistö suhtautuu siihen kirjan nimen
mukaisesti velvollisuudentuntoisesti –
mennään kun käsketään. Mitään hurmosta, sotahulluutta tai revanssihenkeä
ei ole luettavissa edes rivien välistä.
Kankare kirjoittaa koruttomasti
myös tapahtumista, jotka myöhempi
sotakirjallisuus on jättänyt pois itsesensuurissaan: ryöstelystä, vankien
laittomasta ampumisesta, ruumiiden
häpäisystä. Asioilla ei kirjassa mitenkään herkutella, eivätkä ne ole
pääosassa, vaan pikemminkin muuta-

mien kieroutuneiden henkilöiden toiminnan halveksimista. Ryöstely saa
kirjassa jopa humoristisia piirteitä, kun
Petroskoissa kaupunkiin saapunut sotapoliisiosasto yrittää poistaa humalaisia
korpisotureita viinatislaamosta. Tilanteessa ei auttanut älyllinen stimulointi, sotilaskäskyt tai uhkaaminen, vaan
viinanhimoiset soturit täytyi poistaa
tehtaalta väkivalloin.
Juopottelun, ryöstelyn ja pinnaamisen kuvaamisesta huolimatta Kankareen kirja ei tahraa suomalaisen
sotilaan kilpeä. Suomalainen sotilas
on kirjassa kuvattu paitsi kovaksi purnaajaksi ja pinnariksi niin myös velvollisuudentuntoiseksi, taitavaksi ja
tarvittaessa oma-aloitteiseksi.
Kirja on kieleltään korutonta,
lyhyttä ja iskevää. Mieleen tuli
Waltarin luettavuudessaan vertaansa
vailla oleva kielenkäyttö. Väriä kerrontaan tuovat myös monin paikoin
käytetty Turun murre ja tekstin lomaan
upotetut värssynpätkät. Kokonaisuutena kirja ei ole aivan eheä, vaan hyökkäysvaiheen jälkeiset luvut ovat kuin
päätarinasta irrallisia mininovelleja.
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Mutta millaisen kirjailijalahjakkuuden Suomi onkaan menettänyt Kankareessa? Kankarehan
päätyi sodan jälkeen kanta-aliupseeriksi…
Emeritusprofessori Martti
Turtola toteaa esipuheessa Kankareen kirjalla olevan
niin yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksiakin kulttiasemaan
nousseeseen Väinö Linnan
Tuntemattomaan sotilaaseen.
Molemmat teokset on kirjoitettu miehistön tai aliupseeriston
näkökulmasta ja molempien
kuvattujen joukkojen sotatie
kulkee samojen seutujen läpi.
Eroavaisuuksia on yhtäläisyyksiä enemmän, ja kirjojen
vertailu olisi ehkä teennäistä.
Itse arvostan Kankareen kirjan
häpeilemättömässä realismissaan ja luettavuudessaan
jopa Linnan Tuntemattoman
yläpuolelle. Hyvä kirja pyörii
mielessä lukuhetkien ulkopuolella, ja tämä oli juuri sellainen.
Varmasti niitä harvoja kirjoja,
jotka luen vielä uudelleen.

Ville Vänskä
Komentajakapteeni
Merisotakoulu
Kylkiraudan lukijat voivat tilata
kirjaa alennettuun 25 euron hintaan
+ postituskulut 5 euroa osoitteesta:
Kustannusosakeyhtiö Otava, Ritva
Kytöhonka, puh. 0400 848 242 tai
s-posti: ritva.kytohonka@otava.fi.
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Ajankohtaista Venäjän sotilaspolitiikasta
Stefan Forss, Lauri
Kiianlinna, Pertti
Inkinen ja Heikki
Hult:Venäjän sotilaspoliittinen kehitys ja
Suomi
Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos,
Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita No 47. 2011
Sivuja 104
ISBN 978-951-25-2239-2

K

ylmän sodan päättymisestä alkanut geopoliittinen murros ja toisaalta
Venäjän sotilaspoliittisen aseman
muutos saavutti tietyn lakipisteen, kun Venäjän uudistettu
sotilasdoktriini vahvistettiin
helmikuun 5. päivänä vuonna
2010. Julkistamisen jälkeen
länsimaissa kuitenkin todettiin,
että doktriini ei merkittävällä
tavalla poikennut edellisestä, ja sitä
kritisoitiin vanhentuneeksi. Euroopassa
olevan sotilaallisen kapasiteetin painopiste on tosiasiallisesti siirtynyt KeskiEuroopasta lähes 1 000 kilometriä itään.
Kylmän sodan jälkeen läntisissä maissa
tehdyt asevoimien supistukset sekä nyttemmin tapahtunut Venäjän sotilaallisen
potentiaalin kasvu ovat lisänneet sotilaallisten kapasiteettien välistä epäsuhtaa. Suomen kannalta on merkittävää,
että Luoteis-Venäjän alueellinen merkitys kasvaa ja sotilaallinen potentiaali
vahvistuu.
Maanpuolustuskorkeakoulun
Strategian laitoksen tuorein julkaisu on
mediassakin laajaa julkisuutta saanut
tutkimus Venäjän sotilaspoliittisesta kehityksestä. Tutkimus tarkastelee edellä
mainittua muutoksen tilaa, ja se pyrkii
myös ennakoimaan tulevaa kehitystä.
Lisäksi se kuvaa havainnollisella tavalla
Suomen asemaa osana geopoliittista ja
sotilaallista muutosta. Tutkimus on Strategian laitoksen periaatteiden mukaisesti
luonteeltaan julkinen, ja se on ilahduttavasti julkaistu myös internetissä ladattavana verkkoversiona. Tutkimuksen
tekijöinä on kokenut ja laajasti arvos-
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tettu tutkijakvartetti, mikä arvattavasti
on osasyy tutkimuksen saamaan laajaan
huomioon.
Tutkimuksessa sekä kuvataan
Venäjän sotilaspoliittista kehitystä 1990-luvun alusta alkaen että arvioidaan venäläisen voimankäytön
piirteitä ja laaditaan johtopäätöksiä
Suomen kannalta. Painopiste on viimeaikaisessa muutoksessa. Venäjän
sotilaallisenpotentiaalinkasvuasekävoimankäytön piirteitä kuvataan monipuolisesti ja laajasti. Tutkimuksen luettavuutta
lisää se, että suorituskyvyn muutoksen
kuvaus ja siihen liittyvät asejärjestelmien tyypit ja lukumäärät on pääosin
esitelty liitteissä.
Tutkimus kärsii ajoittain liiallisista
yleistyksistä ja olettamuksista, mikä johtunee tutkimuksen luonteesta julkisena
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raporttina. Otsikon mukaisesti
tutkimus painottuu tarkastelemaan Suomen lähialueita,
jolloin lukijalle jää kuva siitä,
että Venäjä tarkoitushakuisesti vahvistaa Luoteis-Venäjällä
olevaa sotilaallista kykyä. Herää
kuitenkin kysymys, onko kyse
todellisesta painopisteen siirrosta vai uusien suorituskykyjen
sijoittamisesta jo olemassa olevaan, neuvostoajalta periytyvään
infrastruktuuriin. Toinen ajatuksia herättävä painotus on yllätyshyökkäyksen mahdollisuus
ja spekulaatio Suomen kyvystä
vastata täysin yllättäen alkavaan
hyökkäykseen. Tutkimus ei ota
suoraviivaista kantaa Suomen
tuleviin puolustusratkaisuihin
tai liittoutumiseen, mutta tutkijoiden näkemys alueellisen
puolustusjärjestelmän ja yleisen
asevelvollisuuden eduista on selkeästi luettavissa.
Kokonaisuudessaan tutkimus
on erittäin ajankohtainen katsaus
Venäjän sotilaspolitiikkaan. Sen tulokset on esitetty selkeässä ja tiivistetyssä
muodossa, mikä tekee raportista helppolukuisen ja suurelle yleisölle ymmärrettävän. Tällainen seikka korostuu,
kun valmisteilla oleva puolustusvoimauudistus vuoden 2012 alkupuolella
julkistetaan ja asia siirtyy poliittiseen
käsittelyyn. Venäjän sotilaspoliittinen
kehitys ja Suomi on sekä asiaan laajemmin perehtyneelle että maallikolle
erittäin suositeltava lukukokemus.

Hannu Roponen
Komentajakapteeni Hannu Roponen palvelee Merisotakoulussa suunnittelupäällikkönä
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Suomen Joutsen sodassa
Visa Auvinen: Laivastomme koululaiva
sotatoimissa vuosina
1939–44
Suomen Joutsenen
Valtameripurjehtijain
perinneyhdistys ry 2011
Sivuja 104
ISBN 978-952-67235-2-5

S

uomen Joutsenen Valtameripurjehtijain perinneyhdistys (www.
suomenjoutsenenperinneyhdistys.fi) julkaisi alkusyksystä
nimikkolaivastaan jo viidennen
teoksen. Senkin on kirjoittanut
yhdistyksen puheenjohtaja
yleisesikuntakomentaja Visa
Auvinen. Hänen ansiostaan
merkittävä osa Joutsenen historiasta on saatu kansien väliin.
Suomen Joutsenen historiasta talvi- ja jatkosodan ajalta
on ollut tähän asti vain hajanaista tietoa. Valtionarkiston siirrettyä
viime vuosina suurimman osan sotien
sotapäiväkirjoista internetiin kaikkien
vapaasti tarkasteltaviksi myös Joutsenen toiminnasta on ollut entistä helpompaa saada uutta julkaisematonta
tietoa. Laivalla pidettiin sotapäiväkirjaa vain talvisodassa ja vuonna 1941,
mutta tietoja sen liikkeistä ja tapahtumista on löytynyt muiden yksiköiden
sotapäiväkirjoista. Visa Auvinen on
kunnioitettavalla sitkeydellä ja merkittävin tuloksin hakenut ja koonnut
tiedonjyväsiä hyvin lukukelpoiseksi
kokonaisuudeksi.
Joutsen toimi sotiemme aikana
laivastovoimiemme tukiasemana,
huoltoasemana ja emälaivana. Se hinattiin sinne, missä laivasto liikkui. Se
oli, kuten muutkin sota-aluksemme,
vihollisen lukuisten ilmahyökkäysten
kohteena ja niitä torjumassa omilla
ilmatorjunta-aseillaan.
Suomen Joutsen oli varsin sovelias
emälaivatehtäviin. Aluksella oli koululaivakäytön peruja suurehkot polttoaine- ja vesisäiliöt, korjaamoja, varastoja, majoitustiloja sekä 180 miehen
elintarvikehuollon mahdollistamat

keittiö- ja ruokailutilat kylmätiloineen.
Alus pystyi myös antamaan lämpöä
kyljessä oleville aluksille.
Talvisodan aikana ja jatkosodan
ensimmäisenä vuonna Joutsen oli
liikkuvan huoltoaseman runkona
Saaristomeren alueella. Ankkuripaikkoina olivat muun muassa Högsåra,
Nauvo, Korppoon Galtby ja Ahvenanmaan alueen Flisö. Vuonna 1942 alus
oli varastolaivana Naantalissa. Seuraavana talvena ja keväänä se kunnostettiin moottoritorpedoveneiden
emälaivaksi ja siirrettiin toukokuussa 1943 Helsinkiin Merisotakoulun
saaren kupeeseen, josta kirjassa on
kaksi harvinaista ilmavoimien ottamaa
valokuvaa. Samana syksynä Joutsen
määrättiin sukellusveneiden emälaivaksi ja lopulta vuoden 1944 syksyllä

jälleen huoltamaan moottoritorpedoveneitä Ahvenanmaan
pohjoisosassa.
Kirjassa on monin kartoin,
piirroksin, sotapäiväkirjaottein ja kuvin kerrottu aluksen
vaiheista. Sijoituspaikkojen
näyttäminen karttapohjilla on
hyvä oivallus. Monet valokuvista ovat ennen julkaisemattomia harvinaisuuksiakin.
Valokuva jäänmurtaja Sisun
105 millimetrin tykistä lienee
ainoa sodanaikainen kuva, jossa
tykki näkyy. Samoin kuva torpedoista moottoritorpedovene
Hurjan kannella on ainutlaatuinen. Kirjassa käsitellään myös
huoltoasemaan kuuluneiden
muiden alusten toimintaa sekä
huoltoasemaan ja emälaivaan
tukeutuneita ja niiltä huoltoa
saaneita aluksia. Laaja alusluettelo kirjan lopussa sisältää lähes
kaikki merivoimiemme sotiin
osallistuneet alukset.
Suomen Joutsenta on muissa yhteyksissä kuvattu käsitteel
lä ”onnekas”. Aluks en selviytym inen vaikeistakin tilanteista sotiemme
aikana vahingoittumattomana vahventaa käsitystä. Kirjoittaja tuo teoksessaan esille valtameripurjehduksilla
tunnetuksi tulleesta valkokylkisestä
kaunottaresta laadittuja kuvauksia
täydentävän toisenlaisen historian.
Nykyään Aurajoen rannassa oleva
museolaiva on kaunis katsella, mutta
se on myös sotiemme veteraani, joka
omalta osaltaan täytti tehtävänsä sotaponnistuksissa kiitettävällä tavalla.
Uusi teos tekee onnistuneesti kunniaa
veteraanille!

Jukka K. Pajala

VIHREÄMPIÄ LEHTIÄ
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Upea seminaari joukkokiinteydestä

iistaina 22. syyskuuta Kansallismuseon luentosalissa tuntui
siltä kuin olisi löydetty keinot
meitä koettelevan nuorten syrjäytymiskierteen lopettamiseksi. Ne lausui
israelilainen eversti ja professori Reuven
Gal. Hänen mukaansa tarvitsemme itsetuntoa, sitoutumista työhömme sekä
itsekuria. Nämä ominaisuudet löydetään
ryhmäkiinteyttä luotaessa.
Kysymys oli yksikön kiinteyden
tutkimisesta, jota esittelemään Suomen
Sotilassosiologinen seura oli saanut
kaksi yhdysvaltalaista tutkijaa, tohtori,
eversti James Griffithin ja tohtori Guy
L. Sieboldin, edellä mainitun israelilaisen lisäksi. Paikalla oli myös filosofian
tohtori, valtiotieteiden tohtori, majuri
Mikael Salo, joka väitteli juuri elokuussa samasta aiheesta. Hänen väitöksensä
nimenä on United We Stand – Divided
We Fall: A Standard Model of Unit Co-

hesion (Yhdessä kestämme, jakautuneena kaadumme).
Aihetta kuunnellessa tuntui siltä, että
seminaari olisi ollut syytä esittää eduskunnallemme, jotta sama rakentava oppi
tarttuisi kansanedustajiemme mieliin
yhtä hyvin kuin paikalla olleitten nuorten upseerien omaisuudeksi. Seminaari
oli englanninkielinen, mutta järjestävän
seuran puheenjohtaja, eversti Kalle Liesinen juonsi esitykset luontevasti välillä
vaikeimpia termejä suomentaen.
Mielenkiintoisesti kävi ilmi, miten
luennoitsijat käsittelivät aihetta niin,
että yksikkökiinteyden kaikki tekijät
tulivat esiin, mutta syy ja seuraus tuntuivat välillä vaihtavan paikkaansa. Kun
amerikkalaiset luennoitsijat mainitsivat
yksikkökiinteyden tekijöiksi yhtenäisen
koulutuspohjan, yhtenäisen sosiologisen
pohjan, toimintamotivaation ja luottamuksen johtajaan, israelilainen näki

niiden syntyvän yksikön kiinteydestä.
Hän lähti liikkeelle kansan yhteishengestä, jolloin ryhmään kuuluvat saavat
toiminnan tehokkuuden tavoitteekseen
ja omaksuvat koulutuksen samalla
tavoin ja taitaviin johtajiin luotetaan.
Amerikkalaiset luennoitsijat
perustivat tietonsa yksikkökiinteydestä pitkään sotiensa historiaan, jota oli
tutkittu monipuolisesti niin sotien kuin
taistelukenttien tapahtumien tasoilla. He
pystyivät vertaamaan sotiaan toisiinsa
taistelureaktioiden määrien osalta.
Eversti James Griffith totesi viimeisimpien sotien takia ilmaantuneen 24 itsemurhaa tuhatta sotilasta kohden, mitä
hän piti vielä vaikeana pulmana, mutta
osoitti tilanteen parantuneen Korean ja
Vietnamin sodista.
Professori Gal huvitti kuulijoitaan
toteamalla, että parhaat kuvaukset
sotilaiden käyttäytymisestä taistelutilanteissa hän on lukenut kirjoista, joiden
kirjoittajat eivät itse ole osallistuneet
sotiin ollenkaan. Esimerkkinä tästä hän
esitti John Keeganin kirjan nimeltä The
Face of Battle.
Eversti Gal totesi tulevaisuuden
koko ajan muuttavan ryhmäkiinteyden tekijöitä. Näin muuttuvat niin sota,
taistelukenttä kuin taistelevat nuoretkin.
Johtajien on kiinnitettävä uusiutuva huomionsa kunkin muutoksen vaikutuksiin
niin, että ryhmän kiinteys pystytään säilyttämään ja siten heikentämään stressivaikutuksia mahdollisimman paljon.
Seminaari uusittiin Lappeenrannassa.

Kari Norkola
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Vuonna 2012 merkkipäiväänsä viettävät
Kadettikunnan jäsenet
95 vuotta
Hämäläinen Paavo
Lehto Alpo L
Pitkäkoski Eino
Pulliainen Eino
Setälä Erkki

Ev
Evl
Evl
Kapt
Kenrl

90 vuotta
Fallenius Olli
Hagelberg Kaj
Ikonen Väinö O
Kanninen Ermei
Koiranen Teuvo
Koivisto Ensio
Larnola Paul
Laurila Eero
Lähteenmäki Lauri
Miekk-Oja Erkki
Oula Ilmari
Ruutu Juhani

Maj
27.k
Evl
26.k
Kapt
26.k
Kenrl
26.k
Kom
20.Mek
Ev
26.k
Kapt
27.k
Kom
16.Mek
Kaptl
18.Mek
Komkapt 16.Mek
Kapt
17.Mek
Kenrm 27.k

21.12.1922
07.03.1922 perhep.
23.11.1922
19.10.1922
10.10.1922
24.04.1922
21.08.1922
10.09.1922
11.12.1922
14.06.1922
26.07.1922
06.07.1922

85 vuotta
Anttinen Jussi
Halonen Kauko
Heinaro Aimo
Järvilehto Antti
Kekarainen Matti
Koponen Paavo
Laamanen Pentti
Lohi Eero
Palmujoki Erkki
Poutanen Esko E
Raatikainen Kalevi
Raitasaari Reino
Sallinen Mauri
Siikki Matti
Stewen Rolf W
Väänänen J Kalle

Kom
Evl
Ev
Evl
Maj
Maj
Ev
Evl
Ev
Evl
Evl
Ev
Evl
Maj
Kenrl
Maj

09.08.1927
23.12.1927
22.04.1927
28.04.1927
26.06.1927
31.08.1927
24.12.1927
14.08.1927
05.06.1927
15.04.1927
18.07.1927
27.05.1927
28.11.1927
24.02.1927
15.09.1927
08.07.1927

80 vuotta
Anthoni Uolevi
Christensen Hans H
Halonen Ilkka
Huttunen Pertti
Hämäläinen Kari
Jokinen Jorma
Kaira Lauri
Karhu Sakari
Karmala Veikko T
Kauppinen Juhani
Korhonen Pentti A
Koskimaa Matti
Lahnaviiki Juhani

Kenrm 38.k
Kenrm 40.k
Kenrl
39.k
Evl
39.k
Evl
40.k
Evl
40.k
Evl
41.k
Evl
39.k
Evl
40.k
Evl
41.k
Evl
39.k
Ev
40.k
Komkapt 57.Mek

26.k
22.k
28.k
27.k
22.k

22.Mek
35.k
30.k
33.k
37.k
37.k
32.k
33.k
33.k
31.k
30.k
31.k
38.k
32.k
29.k
37.k

01.12.1917
11.02.1917
14.12.1917
13.10.1917
04.04.1917

05.02.1932
04.04.1932 perhep.
14.11.1932
06.11.1932
10.03.1932
14.12.1932
08.09.1932
25.07.1932
24.04.1932 matkoilla
05.05.1932
23.07.1932
05.11.1932
13.11.1932
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Lahti Torsti
Ev
Laine Aulis
Evl
Mattila Jarmo H
Ev
Miettinen Pentti A Evl
Miettinen Tauno
Ev
Mukala Urpo
Evl
Nordman Folke
Maj
Nurmi Veijo
Evl
Nuutinen Raimo
Evl
Riikonen Erkki
Evl
Salminen Mauri
Evl
Saukkonen Mikko Evl
Savolainen Ossi
Maj
Seppo Pentti
Kapt
Sihvo Sami
Kenrm
Simola Eero
Evl
Tiiro Mauno
Maj
Tikkanen Eero
Ev
Tykkä Matti
Evl
Urpo Eero
Ev
Vesterinen Veikko Kenrl
Virrankoski Markus Evl
Voutilainen Ilppo Evl
Vääriskoski Esko Kaptl

26.Mek
40.k
40.k
39.k
41.k
40.k
40.k
41.k
41.k
41.k
41.k
42.k
26.Mek
42.k
38.k
44.k
39.k
39.k
39.k
39.k
39.k
38.k
42.k
27.Mek

75 vuotta
Autti Erkki Juhani Maj
45.k
Auvinen Esko P
Evl
44.k
Hakala Seppo J
Maj
46.k
Hakala Venni
Evl
47.k
Heikkilä Tauno
Ev
47.k
Helander Hannes Komkapt 32.Mek
Helasterä K Juhani Ev
43.k
Hurskainen Raimo Kom
31.Mek
Järviö Pentti
Evl
46.k
Kare Juha
Maj
46.k
Karjalainen Lauri Maj
44.k
Karjalainen Mauno Evl
46.k
Kiviö Veikko
Maj
49.k
Koskimies Jouko Ev
46.k
Kumpulainen KaleviEvl
45.k
Laakso Rauno Eero Evl
32.Mek
Lamminparras TuomoEvl
46.k
Lampinen Matti O Maj
48.k
Larinen Pertti
Ylil
48.k
Lindell Jaakko
Evl
47.k
Markkanen Kalevi Evl
46.k
Maunula Antero
Ev
42.k
Melanen Simo
Maj
46.k
Mustakallio Jorma Evl
46.k
Mustonen Jorma A Evl
46.k
Mäkinen Asko
Maj
46.k
Niemelä Eero
Maj
48.k

10.03.1932
26.05.1932
17.06.1932
09.12.1932
10.09.1932
27.09.1932
11.05.1932
21.04.1932
03.05.1932
03.09.1932
04.08.1932
12.03.1932
05.10.1932
18.07.1932
13.12.1932
16.11.1932 perhep.
19.05.1932
26.07.1932
25.08.1932
07.04.1932
23.10.1932
12.01.1932
12.10.1932 matkoilla
19.07.1932
10.09.1937
05.07.1937
15.01.1937
29.07.1937
09.09.1937
29.07.1937
08.04.1937
07.05.1937
30.12.1937
19.10.1937
02.07.1937
23.06.1937
25.06.1937
27.12.1937
20.05.1937
14.10.1937
02.09.1937
17.02.1937
12.03.1937
28.02.1937
24.02.1937
04.10.1937
23.04.1937
28.06.1937
06.07.1937
08.09.1937
12.12.1937
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Nieminen Sakari
Nieminen Seppo O
Niemistö Kalle
Niska Juhani
Numminen Tapani
Nuorala Juhani
Nurminen Tuomo T
Nykänen Pertti
Ollikainen Pentti
Palosaari Kalevi
Pitkänen Toivo
Pärssinen Antero
Rasehorn Raimo
Roiha Martti
Ruuska Ilkka
Rötsä Mauri
Salonen Paavo A
Salovaara Kalevi
Sankkila Tapani
Skogström Leo
Suomala Jarmo
Susi Antero
Särkiö Hannu
Turtia Matti Olavi
Varjola Paavo
Von Schantz Jan
Åkerman Juhani

Maj
Evl
Maj
Ev
Evl
Evl
Kapt
Kenrl
Maj
Evl
Maj
Ev
Evl
Maj
Kaptl
Evl
Evl
Evl
Kom
Evl
Maj
Evl
Kenrm
Maj
Kom
Maj
Maj

46.k
44.k
47.k
29.Mek
46.k
46.k
46.k
44.k
47.k
48.k
43.k
45.k
44.k
48.k
30.Mek
45.k
46.k
47.k
31.Mek
47.k
43.k
48.k
43.k
47.k
31.Mek
50.k
46.k

21.09.1937
16.04.1937
29.08.1937
02.09.1937
26.02.1937
11.01.1937
13.04.1937
30.07.1937
30.05.1937
27.08.1937
25.04.1937
12.03.1937
15.07.1937
02.02.1937
06.08.1937
17.03.1937
20.08.1937 matkoilla
20.11.1937
17.04.1937
18.08.1937
08.04.1937
02.04.1937 matkoilla
30.04.1937 perhep.
07.01.1937
04.10.1937
13.07.1937
31.01.1937

70 vuotta
Ahvonen Jyrki J
Maj
52.k
Aitos Risto Juhani Evl
50.k
Alanen Olli Juhani Maj
50.k
Anttinen Heikki
Maj
51.k
Apajakari Timo E Evl
49.k
Auvinen Visa J
Kom
34.Mek
Banerjee Erkki
Maj
49.k
Dufva Tuomo Antti Maj
50.k
Engström Juha H Ev
49.k
Ericsson Bertel
Evl
51.k
Gentz Robert
Komdri 35.Mek
Grönberg Harri
Evl
49.k
Haapala Heikki
Evl
49.k
Hannila Juhani
Evl
49.k
Heimo Raimo
Kom
36.Mek
Helorinne Esko
Maj
52.k
Hervos Pekka
Maj
51.k
Hietalahti Martti A Maj
49.k
Hiissa Tapio
Maj
51.k
Holopainen Timo A Maj
49.k
Hult Heikki
Ev
51.k
Hyytiäinen Kyösti Maj
50.k
Hämäläinen Markku Evl
50.k
Hämäläinen Raimo Maj
52.k
Hänninen Jarmo
Komkapt 38.Mek
Iire Jarkko
Kom
37.Mek
Iivonen Onni
Maj
50.k
Jaakkola Rauno
Evl
50.k
Jaatinen Juhani
Evl
50.k
Juntunen Seppo Hj Evl
50.k

06.12.1942
01.09.1942
06.10.1942
30.11.1942
22.08.1942
15.07.1942
12.10.1942
25.02.1942
07.08.1942
18.06.1942
12.08.1942
01.05.1942
08.07.1942
22.03.1942
16.07.1942
19.01.1942
18.08.1942
16.07.1942
03.02.1942
26.01.1942
24.07.1942
17.02.1942
24.08.1942
20.11.1942
06.09.1942
03.10.1942
31.05.1942
08.03.1942
25.07.1942 perhep.
16.10.1942
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Juusti Timo
Maj
50.k
Juvonen Kari
Maj
49.k
Kallio Raimo
Evl
51.k
Kanninen Pekka
Ev
49.k
Kasurinen Lauri
Evl
50.k
Kauppinen Risto
Evl
50.k
Keränen Pertti
Maj
51.k
Kettunen Ossi
Ev
51.k
Kinnunen Tapio
Maj
52.k
Kivioja Martti
Maj
50.k
Kivistö Heimo
Maj
50.k
Kokko Kalevi
Evl
51.k
Konnos Harri
Maj
51.k
Kotanen Hannes
Evl
50.k
Koverola Seppo
Evl
50.k
Kuivalainen Aukusti Komkapt 37.Mek
Kuronen Paavo
Evl
50.k
Kuusi Matti
Maj
50.k
Laakkonen Olavi Kom
34.Mek
Laapio Juhani
Komkapt 34.Mek
Lappalainen Pertti Maj
49.k
Laurinen Markku Evl
49.k
Lehto Seppo
Ev
50.k
Mauno Erkki
Maj
51.k
Metsänvirta Jarkko Maj
52.k
Miekkavaara Martti Ev
50.k
Moisander Ilkka
Evl
49.k
Muhonen Veli
Maj
51.k
Myöhänen Taisto Evl
51.k
Mähönen Matti
Evl
50.k
Mäkelä Pekka
Maj
51.k
Mäki Mikko V
Evl
51.k
Mäkinen Matti K Maj
51.k
Naski Erkki
Kom
36.Mek
Nieminen Tauno
Ev
49.k
Norvio Lauri
Maj
51.k
Nykänen Matti
Kom
36.Mek
Oila Markku
Evl
50.k
Olkkonen Osmo
Evl
50.k
Opas Jaakko Niilo Evl
52.k
Panula Ossi
Maj
50.k
Pekonen Ossi
Komdri 37.Mek
Pellinen Pekka
Ev
50.k
Peltola Sakari
Maj
50.k
Pihlaja Matti
Kapt
49.k
Piispanen Kari
Maj
50.k
Poutiainen Heikki Maj
51.k
Puustinen Raimo Maj
52.k
Pääkkönen Matti Evl
51.k
Rantala Jaakko
Ev
50.k
Rasku Risto
Komdri 35.Mek
Raussi Eero
Evl
50.k
Rehnbäck Kalervo Evl
49.k
Ripatti Pekka
Ev
50.k
Ruokolainen Kauko Evl
50.k
Saarento Juhani
Kom
35.Mek
Sallinen Reijo
Ev
49.k
Sarkanen Leo
Maj
50.k
Sarvanto Pekka
Kapt
50.k

11.02.1942
21.03.1942
23.08.1942
06.07.1942
31.12.1942
29.11.1942
24.01.1942
10.10.1942 perhep.
08.01.1942
04.05.1942
29.03.1942
10.06.1942
12.11.1942
01.08.1942
05.05.1942 matkoilla
03.11.1942
20.07.1942
29.01.1942
05.08.1942
18.05.1942
10.06.1942
03.10.1942
13.12.1942
07.04.1942
30.06.1942
01.12.1942
21.08.1942
20.12.1942
11.08.1942
29.11.1942
07.02.1942
13.12.1942 perhep.
27.07.1942
10.07.1942
10.07.1942
30.04.1942 matkoilla
03.08.1942
04.11.1942
07.10.1942
04.10.1942
26.09.1942
29.08.1942
11.03.1942
26.04.1942
26.02.1942
06.01.1942
15.04.1942
11.01.1942
12.08.1942
17.08.1942
23.10.1942
26.09.1942
07.06.1942
19.09.1942
18.12.1942
12.12.1942
15.06.1942
01.10.1942
16.01.1942

ajankohtaista
Siihola Pekka
Evl
50.k
Simola Antti
Kenrl
50.k
Sipiläinen Harry
Evl
48.k
Sipinen Jukka
Evl
49.k
Suikkanen Markku Maj
51.k
Suominen Kari
Maj
51.k
Taitto Veijo
Evl
49.k
Teikari Pekka
Komkapt 34.Mek
Tiittanen Raimo
Maj
51.k
Torvinen Raimo
Evl
52.k
Touru Esko
Maj
51.k
Tuomisalo Pekka Kom
35.Mek
Uusmies Hannu
Evl
49.k
Uutaniemi Pekka Ev
49.k
Vaaja Jukka
Evl
50.k
Vainikka Reijo
Ev
50.k
Vallaskangas Eero Evl
50.k
Valtonen Matti J
Evl
52.k
Vehkomäki Leo
Maj
51.k
Veijalainen Viljo
Maj
51.k
Verronen Seppo J Evl
51.k
Viitanen Heikki J Evl
50.k
Visuri Pekka J
Ev
50.k
Vitikka Juhani K
Maj
50.k
Welander Erik
Kapt
51.k
Wennström Finn-GöranPrkenr 49.k
Ylitalo Jaakko
Evl
49.k
Ylönen Heikki
Evl
51.k

03.02.1942
20.08.1942
14.01.1942
02.01.1942
21.05.1942
07.10.1942
10.10.1942
21.09.1942 matkoilla
30.08.1942
19.11.1942
17.01.1942
11.12.1942
20.06.1942
26.01.1942
10.12.1942matkoilla
20.12.1942
05.02.1942
17.03.1942
22.08.1942
24.06.1942
15.02.1942 matkoilla
03.06.1942 matkoilla
25.12.1942
01.03.1942
10.02.1942
05.07.1942
19.04.1942
26.10.1942

60 vuotta
Ahopelto Seppo J Maj
60.k
Ahtiainen Pekka
Maj
63.k
Alanen Pertti J
Kapt
61.k
Alaraudanjoki Pekka Maj
60.k
Artell Timo
Komkapt 61.k
Gabrielsson Risto Ev
62.k
Grönberg Stig-GöranKomdri 60.k
Haapanen Kari
Evl
60.k
Halonen Ari
Evl
61.k
Harviainen Pekka Maj
61.k
Heimonen Kai L
Evl
60.k
Hipeli Pentti J
Evl
60.k
Jalarvo Jarmo
Maj
61.k
Jokela Hannu
Ev
60.k
Joutsen Timo
Kom
45.Mek
Jääskeläinen Risto Evl
62.k
Kallio Reino
Evl
61.k
Karhuvaara Eero Kom
46.Mek
Karumaa Antero
Kamir 45.Mek
Kaukonen Esko
Kapt
60.k
Koskino Pekka
Evl
60.k
Kukkonen Risto
Komdri 45.Mek
Kunnala Olli
Kom
46.Mek
Kuusinen Jukka
Maj
62.k
Kääriäinen Juhani Kenrm 60.k
Lahtela Heikki
Evl
58.k
Laine Timo Ilmari Evl
60.k
Lappalainen MarkkuMaj
62.k
Lappeteläinen JarkkoMaj
61.k

19.06.1952
17.07.1952
09.10.1952
19.08.1952
03.04.1952
02.08.1952
12.11.1952
09.10.1952
13.09.1952
03.04.1952
10.04.1952
08.08.1952
09.05.1952
17.09.1952
03.08.1952
26.12.1952
04.10.1952
02.09.1952
30.06.1952
05.05.1952
06.07.1952
06.12.1952
25.12.1952
06.09.1952
10.02.1952
28.01.1952
25.06.1952
20.02.1952
27.06.1952
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Lassila Mauno
Evl
60.k
Luukkonen Hannu Komdri 60.k
Länsivaara Ilkka
Evl
59.k
Mattila Eero Olli K Evl
60.k
Mikkonen Martti Maj
63.k
Nevala Juhani
Evl
60.k
Niitynperä Tapio
Ev
61.k
Nissinen Markku Evl
62.k
Pennanen Jukka
Kenrm 61.k
Rahko Tapani
Ev
59.k
Rintanen Heikki
Evl
59.k
Riutta Pertti
Ylil
61.k
Saari Olli
Evl
60.k
Saarinen Harri
Maj
62.k
Seppänen Pekka J Evl
61.k
Storgårds Karl GustavEv
60.k
Taskinen Hannu
Komdri 44.Mek
Tervo Vesa
Ev
59.k
Teräsvalli Timo
Evl
62.k
Toikka Juhani
Kom
44.Mek
Vainio Esko
Ev
59.k
Vainio Jukka
Maj
62.k
Varsio Kai Uolevi Komdri 46.Mek
Virkkunen Juhani P Komkapt 62.k
Väänänen Mauri J Kom
45.Mek

11.07.1952
19.03.1952
24.04.1952
16.07.1952
06.12.1952
16.05.1952
20.12.1952
18.07.1952
01.11.1952
18.03.1952
10.03.1952
11.11.1952
30.11.1952
01.05.1952
15.08.1952
07.04.1952
02.03.1952
14.03.1952
19.06.1952
13.05.1952
31.08.1952
02.02.1952
13.07.1952
23.08.1952
05.02.1952

50 vuotta
Aineslahti Timo V Maj
68.k
Antikainen Erkki Evl
69.k
Auvinen Veijo A
Kom
69.k
Ehrnrooth Hans-Adolf Evl
69.k
Eskola Matti
Kom
69.k
Forsström Pentti
Evl
69.k
Granholm Johan
Ylil
71.k
Haataja Jari
Evl
72.k
Hautamäki Seppo T Maj
70.k
Helasterä Pekka J Evl
69.k
Hokkanen Arto I
Evl
70.k
Hämäläinen Pertti J Komkapt 52.Mek
Hämäläinen Timo Evl
70.k
Ilvonen Markku
Evl
71.k
Jantunen Olavi
Kom
72.k
Juusela Juha
Kom
70.k
Kakkola Timo
Ev
70.k
Kangasniemi Jukka Kapt
Täyd.k.
Karhu Teppo
Kapt
69.k
Karppinen Jaakko Evl
71.k
Karppinen Juha
Maj
70.k
Karvinen Ilpo
Maj
71.k
Korhonen Jari
Maj
70.k
Korpinen Jussi
Maj
70.k
Kuokkanen Pertti Evl
72.k
Laaksonen Juhani Maj
73.k
Lahtinen Pertti J
Evl
70.k
Laitinen Ilkka
Prkenr 69.k
Laitinen Jarmo
Maj
70.k
Lehtonen Juha Pauli Maj
69.k
Leppälaakso Harri Ev
69.k
Luiro Reima
Maj
69.k

04.03.1962
05.07.1962
13.09.1962
20.03.1962
25.01.1962
04.12.1962
10.08.1962
27.05.1962
11.12.1962
22.08.1962
17.11.1962
20.11.1962
07.03.1962
30.11.1962
01.03.1962
29.08.1962
25.10.1962
22.01.1962
25.10.1962
25.12.1962
05.01.1962
30.12.1962
12.12.1962
19.12.1962
28.11.1962
05.02.1962
06.10.1962
22.08.1962
29.04.1962
25.01.1962
20.06.1962
11.07.1962
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ajankohtaista
Lukkarinen Panu
Luoma Jarmo
Majala Juha
Makkonen Kurt
Manninen Jouko K
Martinmäki Martti
Mattila Janne
Mattsson Kim
Mäenpää Keijo
Niskanen Harri
Ojala Juhani
Palmunen Tapio
Pekkola Juha
Pelkonen Kari
Peltoniemi Mika
Pennala Jarmo
Penttilä Pekka
Pietilä Juha
Pukaralammi Pauli
Pyysalo Raimo
Pöysti Timo
Raassina Lasse

Maj
Maj
Maj
Kapt
Ylil
Maj
Evl
Ev
Maj
Ev
Maj
Kom
Evl
Evl
Evl
Komdri
Evl
Evl
Maj
Kom
Ev
Maj

70.k
70.k
70.k
Täyd.k
70.k
70.k
69.k
69.k
69.k
69.k
70.k
71.k
69.k
71.k
71.k
53.Mek
69.k
69.k
71.k
54.Mek
69.k
70.k

23.08.1962
14.06.1962
13.05.1962
15.06.1962
20.11.1962
27.02.1962
24.10.1962
29.11.1962
27.05.1962
08.07.1962
03.04.1962
04.02.1962
24.05.1962
12.11.1962
28.08.1962
19.09.1962
15.07.1962
07.11.1962
07.11.1962
19.07.1962
30.09.1962
28.02.1962

Raivio Raimo
Rajamäki Ari
Ranta Jukka-Pekka
Rekilä Pasi
Rissala Arto
Roitto Heikki
Rokka Petteri
Santtila Matti
Susi (Juha-) Pekka
Sviili Pekka
Tolla Petri
Tuomela Hannu
Valmu Jyri
Vanonen Esa
Varjus J Pekka
Vartiainen Anssi A
Vauhkonen Juha S
Viitala Jyrki Jaakko
Viitala Mikko Elias
Välivehmas Heikki
Yrjölä Pertti H

Evl
70.k
Komkapt 53.Mek
Kom
70.k
Evl
69.k
Kapt
Täyd.k.
Evl
71.k
Evl
70.k
Evl
69.k
Maj
71.k
Evl
69.k
Ev
69.k
Evl
69.k
Kapt
88.k
Evl
69.k
Maj
70.k
Maj
71.k
Komdri 70.k
Kaptl
54.Mek
Evl
70.k
Ev
70.k
Evl
69.k

07.02.1962
22.04.1962
03.08.1962
01.03.1962
21.06.1962
18.05.1962
17.10.1962
21.04.1962
25.12.1962
23.11.1962
18.07.1962
03.06.1962
07.09.1962
17.01.1962
22.08.1962
27.02.1962
30.07.1962
27.09.1962
07.08.1962
07.03.1962
28.09.1962

Kadettikunta ry esittää kunnioittavat onnitelut 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.
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ajankohtaista

Constantem Decorat Honor
Upseerin ylennnys 1.9.2011
kontra-amiraaliksi
Veli-Jukka Pennala			

46.mek

Upseerin ylennys 2.9.2011
yliluutnantiksi
Anssi Tapio Kotonen			

89.k

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneiden upseerien
ylentäminen 3.11.2011:
majuriksi
Mika Johannes Ala-Ojala			
Johan Lars Vilhelm Anttila			
Henrikki Juhana Haapamäki		
Ville Juha-Pekka Hakala			
Antti Edvard Hauvala			
Teemu Ensio Hokkanen			
Tapio Mauri Juhani Huhtamella		
Timo Kullervo Hänninen			
Mikko Juhani Illi				
Sami Petteri Jaakkola			
Janne Matias Jokinen			
Olli Johannes Järvinen			
Vesa Tapio Kankare			
Harry Kristian Kantola			
Veli-Matti Kemppilä			
Tommi Henrik Lappalainen		
Marko Veli Juhani Leppänen		
Petri Olavi Majuri			
Tommi Antero Marttinen			
Mikko Tapani Mönkkönen 		
Marko Erkki Juhani Palokangas 		
Tero Jouni Tapani Palokangas		
Pekka Sakari Passinen			
Tomi Olavi Pekurinen			
Antti Eemeli Pirinen			
Lauri Aleksi Rissanen			
Timo Wilhelm Rissanen			
Olli Tamio Salminen			
Pasi Mikael Seppälä			
Petri Henrik Sipilä			
Markus Johannes Tainiola			
Lauri Samuli Terämä			
Jussi Ilkka Toivanen			
Ilkka Valdemar Vaara			
Ville Kustaa Valkeinen			
Jussi Kustaa Viinamäki			
Jami Olavi Virta				
Vesa Matti Petteri Volanen			
Jukka Petteri Vuorisalmi			
Klaus Markus Rurik Wahlstein		
Jussi Antero Ylimartimo			

81.k
82.k
82.k
82.k
80.k
81.k
81.k
82.k
81.k
81.k
82.k
81.k
82.k
81.k
82.k
81.k
81.k
81.k
82.k
81.k
81.k
81.k
82.k
82.k
82.k
82.k
81.k
81.k
81.k
82.k
82.k
81.k
82.k
81.k
82.k
81.k
81.k
81.k
81.k
82.k
81.k
71

komentajakapteeniksi
Jussi Kaukonpoika Jämsén			
Jarkko Juhani Källi			
Mikko Olavi Laakkonen			
Timo Juhani Lehtimäki			
Kari-Ossi Antero Liimatainen 		
Matti Johannes Linteri			
Mika Antero Mäkilevo			
Hannu Herman Roponen			
Mika Kalervo Salin			
Ville Tapani Vänskä			

65.mek
81.k
81.k
64.mek
65.mek
81.k
64.mek
82.k
80.k
82.k

Upseerien ylennykset 6.12.2011
kenraaliluutnantiksi
Jarmo Ilmari Lindberg			

66.k

kenraalimajuriksi
Jukka Antero Haaksiala			

61.k

prikaatikenraaliksi
Eero Tapio Pyötsiä			

68.k

lippueamiraaliksi
Veijo Yrjö Ilmari Taipalus			

68.k

everstiksi
Risto Kaarlo Sakari Kuronen		
Pertti Kalevi Posti			
Jari Mikael Mikkonen			
Jarmo Juhani Alén			
Matti Tapio Karjalainen			
Antti Juhani Lehtisalo			

70.k
71.k
74.k
65.k
68.k
72.k

kommodoriksi
Rami Tapio Peltonen			
Pasi Yrjö Sakari Pajunen			
Eero Edvin Karhuvaara			

54.mek
54.mek
46.mek

everstiluutnantiksi
Keijo Henry Mäenpää			
Petri Kalevi Siivonen			
Jukka Tapani Laakso			
Simo Erik Pesu				
Jari Oiva Markus Salonen			
Harri Tapani Reini			
Harri Teppo Karhu			
Aki Janne Hotti				
Teuvo Antero Jaskari			
Rainer Ahti Mäkelä			
Miikka Markus Heikkinen			
Arto Mikael Laine			
Pasi Viljami Saarikoski			
Jarmo Tuomas Viskari			
Juha Petteri Iitti				

69.k
77.k
77.k
77.k
77.k
69.k
69.k
77.k
77.k
77.k
77.k
77.k
77.k
70.k
77.k
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ajankohtaista
Tomi Timo Petteri Rapakko		
Jarmo Tapani Korpela			
Jarmo Antero Mattila			
Kimmo Pekka Tapio Juutilainen		
Kimmo Pentti Ensio Hakanen		
Eero Tapio Suuronen			

68.k
77.k
77.k
70.k
64.k
66.k

komentajaksi
Olli-Pekka Lund				
Sami Petteri Vesterinen			
Mika Marcus Dahlbo			
Yrjö-Juhana Lehtonen			
Petri Olavi Ilvesaro			
Jyrki Kullervo Ahonen			
Aki Juhani Honkanen			
Jussi Markus Mattila			

77.k
60.mek
77.k
77.k
77.k
60.mek
51.mek
60.mek

majuriksi
Jorma Seppo Pajulahti			
Sami Juhani Melkko			
Hannu-Matti Tapani Ahtinen		
Marko Antero Heiskanen			
Ari Kalevi Paavola			
Stenka Schroderus			
Ossi Taisto Antero Suominen		
Sami Petteri Kuparinen			
Janne Eero Artturi Penttilä			
Mikko Ilmari Elo				
Jaakko Sakari Kauppinen			
Jukka Sakari Kurttila			
Esa Mikael Rautio			
Sami Viking Silmu			
Tarmo Tapani Kyllönen			
Jouni Kristian Junttila			
Tuukka Tapani Karjalainen		
Mika Antti Kulkas			
Marko Juhani Lehtinen			
Arto Juhani Rissala			
Antti Oskari Suurpalo			
Reima Eerik Taipale			
Mikko Sebastian Koponen			
Esko Juhani Linna			
Juha Antero Forsman			
Pekka Joakim Petersen-Dyggve		
Esa Heino Simanainen			
Vesa-Juhani Laine			

78.k
80.k
87.k
80.k
80.k
80.k
80.k
80.k
80.k
86.k
78.k
80.k
80.k
80.k
80.k
82.k
80.k
82.k
82.k
86.k
81.k
86.k
82.k
64.k
74.k
76.k
66.k
76.k

komentajakapteeniksi
Jaakko Samuli Jäntti			
Jyrki Petteri Horila			
Jonas Cederlöf				
Mika Uolevi Kanninen			
Tero Henrik Johannes Vauraste		
Jukka Sakari Pitkänen			

65.mek
63.mek
79.k
80.k
58.mek
48.mek

kapteeniksi
Antti Juhani Tiittala			
Juho Nuutti Tarvainen			
Lasse Adolf Aalto			

91.k
89.k
89.k
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Maria Johanna Hokkanen			
Kari Tapio Hiltunen			
Heikki Tapani Lähteenmäki		
Camilla Teija Maria Maunu		
Timo Tapani Prättälä			
Antti Kalevi Ukkonen			
Matti Pekka Finnilä			
Aleksi Aukusti Heikkilä			
Anu Pauliina Hirvonen			
Paavo Johannes Kaivonurmi		
Juha Petteri Kohonen			
Antti Juhani Lähteenmäki			
Pekka Johannes Markkola			
Mikko Olavi Hyttinen			
Lasse Juhani Auvinen			
Timo Tapani Luukkainen			
Henri Antero Huurinainen			
Ari Pekka Hämäläinen			
Janne Tapio Kemppi			
Sauli Iisak Antero Virtanen		
Kalle Hermanni Mustonen			
Anssi Ilari Salonen			
Lassi Johannes Utrio			
Mika Petteri Romppanen			
Andro Markku Vilkman			
Hanna Tytti Kristiina Ellilä		
Janne Markus Keskinen			
Antti Juhani Heinola			
Esa Petri Määttänen			
Maria Merituuli Keinonen			
Roope Tuomas Sutinen			
Justus Markku Olavi Hokkanen		
Mika Juhani Saastamoinen			
Jarmo Krister Vallioniemi			
Mikko Kalevi Iltanen			
Vesa Tapio Niemi				
Tomi Henrik Lyytinen			
Mikko Matias Takalo			
Tapio Ilmari Yli-Nisula			
Marc Johannes Fuss			
Henri Mikael Juhani Vormisto		
Henrik Mikael Väre			
Harry-Pekka Bäckström			
Ville Juhani Uggeldahl			
Pauli Rikhard Haatainen			
Toni Mikko Tapio Leikas			
Petteri Yrjölä				

91.k
89.k
89.k
89.k
89.k
88.k
89.k
89.k
89.k
89.k
89.k
91.k
89.k
89.k
91.k
89.k
89.k
89.k
89.k
89.k
89.k
88.k
89.k
89.k
89.k
89.k
91.k
89.k
91.k
89.k
89.k
89.k
91.k
89.k
89.k
91.k
89.k
91.k
89.k
89.k
89.k
89.k
89.k
89.k
81.k
87.k
80.k

kapteeniluutnantiksi
Eva Kristina Baumgartner			
Eero Sakari Korpi-Tassi			
Vesa Tapio Lisko				
Tomas Ilja Salonen			
Matti Oskar Sirkkola			
Mirva Leena Kristiina Salokannel-Lehtimäki

72.mek
72.mek
72.mek
72.mek
72.mek
74.mek

ajankohtaista
Upseerien ylennyksiä Rajavartiolaitoksessa 1.1.2012
prikaatikenraaliksi
Pasi Sakari Kostamovaara			
everstiksi
Olli Tapio Lampinen			
reserviin
Maj Jouko Olavi Hongisto		
Maj Markku Juhani Utriainen
Kenrm Juhani Mikael Kääriäinen
Kapt Toni Ilmari Lindén		
Evl Simo Heikki Antikainen
Evl Timo Jaakko Antila		
Maj Veli-Matti Hartikainen
Ev Pekka Matti Elias Holopainen
Ev Pertti Olavi Hyvärinen		
Ev Viljo Pentti Antero Hyvärinen
Maj Jouni Petri Juutilainen
Evl Juha Tapani Kaitera		
Evl Mikko Tapani Karkia		
Maj Timo Kari Kauranen		
Evl Esa Tuomo Kelloniemi
Kom Harri Sakari Kiuru		
Evl Hannu Sakari Kylmäniemi
Kom Heikki Olavi Mahlamäki
Evl Jari Heikki Manelius		
Ev Mikko Tapani Myllykangas
Ev Janne Petteri Pauni		
Ev Raimo Juhani Petäsnoro
Maj Jari Armas Piira		
Ev Ilkka Tapani Pitkänen		
Maj Aarne Juhani Rautiola		
Ev Markku Tapani Riittinen
Ev Jukka Tapio Röyti		

Komdri Jaakko Henrik Savisaari
Evl Raimo Juhani Sevón		
Maj Pekka Jalmari Sihvola
Maj Veli-Matti Tiainen		
Evl Osmo Antero Toivanen
Ev Kari Juhani Tuomi		
Lpamir Erkki Jaakko Uitti		
Maj Pasi Artturi Vainio		
Evl Antti Sakari Varrio		
Maj Juha Kalevi Vihavainen
Evl Matti Juhani Vihottula		
Maj Erkki Matti Olavi Viljakainen
Kom Pentti Pellervo Villanen
Komkapt Jari Olavi Wetterstrand
Ltn Frans Antero Lähdesmäki
Kaptl Jukka Sakari Kultavirta
Evl Risto Antero Rauvanto
Komkapt Mikko Anton Suomela
Ltn Mikko Tapani Kyläniemi
Ltn Jarkko Juhani Salminen
Kapt Jarkko Tapani Lepistö
Kapt Johanna Marianne Franzén
Ylil Antti Jalmari Ollikainen
Kenrl Markku Juhani Koli		
Maj Tero-Jukka Aleksi Kiianlinna
Maj Osmo Olavi Huopainen
Ltn Pauli Markus Pyykkönen
Ltn Heikki Antero Kortelainen
Ltn Antti Tuomas Mörä		
Kapt Juha Antero Lamminen
Ltn Liisa Kaisa Laakso		
Ltn Tero Tapani Lehtinen		
Evl Juha Paavo Putkonen		
Kapt Mikko Eino Johannes Kärnä

70.k
73.k

65.k
76.k
60.k
86.k
68.k
71.k
68.k
64.k
68.k
64.k
67.k
76.k
67.k
68.k
68.k
50.mek
68.k
48.mek
67.k
66.k
66.k
68.k
68.k
65.k
68.k
63.k
63.k

1.4.2012
1.4.2012
1.3.2012
18.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012

47.mek
67.k
68.k
66.k
68.k
68.k
47.mek
67.k
68.k
65.k
66.k
68.k
49.mek
50.mek
74.mek
67.mek
66.k
68.k
89.k
89.k
87.k
89.k
90.k
62.k
78.k
68.k
89.k
92.k
95.k
83.k
92.k
90.k
67.k
87.k

1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
31.12.2011
15.12.2011
1.12.2011
1.12.2011
1.12.2011
7.11.2011
1.11.2011
5.10.2011
4.10.2011
1.10.2011
12.9.2011
1.9.2011
1.9.2011
29.8.2011
25.8.2011
14.8.2011
8.8.2011
1.8.2011
1.8.2011
1.7.2011

Kylkirauta onnittelee ylennettyjä ja toivottaa reserviin siityneille parhainta menestystä!

Finavia
- luo edellytykset tavaroiden ja
ihmisten liikkumiselle sekä Suomen
menestymiselle kansainvälisessä
kilpailussa
- tarjoaa sotilasilmailun tarvitsemat
palvelut asiakaslähtöisesti ja
tehokkaasti
- ylläpitää 25 lentoasemaa Suomessa

- huolehtii niin matkustajien kuin
matkatavaroidenkin turvatarkastuksista
- pitää kiitotiet kesäkelissä ympäri
vuoden
- varmistaa turvalliset lentoonlähdöt ja laskeutumiset
- yhdistää palveluillaan merentakaisen Suomen osaksi maailmaa.
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ajankohtaista

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. Reliefinomaisesti toteutettu
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on 37
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinnitys
hautakiveen maksaa merkin myyjä

yrityksessä Helsingissä 15 euroa.
Merkin kiinnityksessä voi olla yritysja paikkakuntakohtaisia eroja.
Hautakivitunnuksen voi tilata
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki,
puhelin 09 448 346, fax 09 449 841
ja sähköposti info@hautaustoimistoautio.fi. Tunnuksia myydään vain
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaustoimisto tarkistaa ostooikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadettikunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien
joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen. Merkin
käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta. Merkki on saatavissa
muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

AQAP 2110 Certified
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Hienoa mieltä ja roskaväkeä

ntisessä Itä-Preussissa, entisestä
Willenburgin kaupungista toistakymmentä kilometriä länteen, suuressa
metsässä entisestä Karolinenhofin metsänvartijan talosta – Itä-Preussissa lähes kaikki
on entistä – vielä kilometrin verran länteen
on suurehko muistomerkki, jonka saksankielinen teksti kuuluu suomennettuna: ”Kenraali
Samsonov, Hindenburgin vastustaja Tannenbergin taistelussa, kaatunut 30.8.1914.”
Teksti ei vastaa totuutta täydelleen, sillä
todellisuudessa epätoivoiseen tilanteeseen
ajautunut Samsonov ampui itsensä siten seuraten tuhoutunutta armeijaansa.
Muistomerkki ei ole hautamuistomerkki,
vaan se on paikalla, josta Samsonovin ruumis
myöhemmin löydettiin hänen vaimonsa sitkeiden ponnisteluiden ansiosta. Muistomerkki tekee minuun joka kerta paikalla
käydessäni saman vaikutuksen. Tunteet nousevat pintaan, enkä
opastehtävästäni huolimatta puhu paljoa.
Ensinnäkin monumentti kertoo kunniallisen joskin
epäonnisen sotilaan matkanpäästä. Toiseksi se muistuttaa
aviovaimosta, jonka rakkaus ja uskollisuus tuntemattomiin
kadonnutta puolisoaan kohtaan olivat niin suuria, että rouva
uskomattomat esteet voittaen hankkiutui sodan vielä jatkuessa
vihollisten puolelle ja näiden sivusta katsellessa kykeni lopulta
löytämään miehensä. Nämä suostuivat jopa lyhyeen aselepoon,
jotta kenraali saatiin rintaman toiselle puolelle kotiseudulleen
haudattavaksi, ja pystyttivät sitten kyseisen muistomerkin.
Samsonovin muistomerkki on minulle osoitus hienosta aristokraattisuudesta, joka on ihmisyyden arvokkaimpia
piirteitä. Mutta valitettavasti sen tarina kertoo myös roskaväkimentaliteetista, joka sekin piilee ihmissielussa kenellä
syvemmällä, kenellä vallan hallitsevana ominaisuutena.
Monumentti itäpreussilaisessa metsässä ei ole nimittäin
alkuperäinen, sillä sen kommunistit tuhosivat toisen maailmansodan jälkeen. Vasta kun heistä päästiin eroon, voitiin
entisen jäljennös pystyttää vanhalle paikalle. Edes kenraali
Samsonovin varsinainen hauta Venäjällä ei säilynyt. Bolševikit
katsoivat asiakseen kaivaa ruumiin ylös lepopaikastaan ja
heittää sen mereen. Hyvä kun rouva Samsonov sentään pääsi
pakoon näiden oman aikamme roskaväki-ihmisten kynsistä.
Aristokraatteja ja roskaväkeä on ollut aina ja varmaan tulee
myös aina olemaan. Rauhallisina aikoina roskaväki lymyää
jossain näkymättömissä kuin myyrät koloissaan, mutta levottomina aikoina se nousee tulivuoren laavan tavoin pinnalle. Ei
pidä kuitenkaan olettaa niin, että syntyperäinen aristokratia tai
yleensä kuuluminen niin sanottuun parempaan väkeen takaisi
myös sielun aristokratian. Oppia saaneen aatelismies Leninin
esimerkki osoittaa, miten vähän pelkkä tausta voi merkitä.
Ranskan niin sanottu suuri vallankumous on kai tunnetuin historiallinen esimerkki roskaväen saavutuksista. Vallankumous sinänsä oli väistämätön ja tarpeellinenkin, mutta myrskyssä nousi pinnalle myös ihmisolon pohjasakka. Silti todellinen aristokraatti ei tuolloinkaan edes pimeimmällä hetkellä
laskeutunut roskaväen tasolle. Niinpä eräs nuori kreivitär pyysi
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pyöveliltään anteeksi, koska hän ei tiennyt,
miten päin giljotiiniin piti asettautua. Häneltä
kun puuttui aikaisempi kokemus.
Roskaväen purkaus suuren vallankumouksen vuosina oli kuitenkin pientä
verrattuna siihen, mitä ranskalaiset joutuivat
kokemaan niin sanotun vapautuksen jälkeen
vuonna 1944. Tapahtuneesta ei ole vain paljoa
puhuttu, vaikka sotakirjallisuudessa on paljon
kuvia sankareiksi itseään kutsuneista vastarintamiehistä ja näiden pahoinpitelemistä naisista. Kuoliaaksi potkittuja, ammuttuja ja muilla
tavoin surmattuja arvellaan yleisesti olleen
noin satatuhatta; luku ylittää reippaasti veriseksi mainitun vuoden 1789 uhrien määrän.
Suunnilleen samaan lukuun yllettiin
Italiassa, missä raa’an väkivallan symboliksi kohosi Mussolinin runneltu ruumis. Kirjallisuudessa sanotaan tavallisesti, että
Mussolini kuoli häpeällisesti. Kenen päälle häpeä todellisuudessa lankeaa, sillekö, jota on pahoinpidelty, vai niillekö, jotka
ovat syyllistyneet pahoinpitelyyn? Ei kai raiskattu nainen ole
se, jonka pitäisi hävetä, vaan sen, joka on raiskauksen tehnyt.
Puna-armeijan etenemistä Keski-Eurooppaan toisen maailmansodan lopulla tekisi mieli kutsua roskaväen voitonmarssiksi tapettujen ja raiskattujen luvun noustessa miljooniin.
Mitä muuta kuin roskaväkeä olivat myös ne Hitlerin miehet,
jotka voimaansa luottaen pieksivät avuttomia juutalaisia
kaduilla keskellä kirkasta päivää? Ei meillä Suomessakaan ole
oltu roskaväeltä turvassa. Vuoden 1918 tapahtumat rintaman
kummallakin puolella todistavat, että alhaison toimintatavat
eivät ole kaikille suomalaisillekaan vieraita tilanteen ollessa
suotuisa pedon vaistojen irtipääsemiselle.
Kuluvana vuonna on arabimaailmassa kuohunut, ja jälleen on pinnalle noussut myös roskaväki. Tätä kirjoittaessani
Muammar Gaddafi on tuoreeltaan surmattu tyyliin, jollaista
lynkkaajat ovat kautta aikojen harrastaneet. Läntisen arvomaailman yleisin kommentti on ollut, että mies sai ansionsa
mukaan.
Yhdysvaltojen ulkoministeri ilmoitti jo pari vuorokautta
ennen Gaddafin kuolemaa toivovansa, että tämä tapettaisiin.
Kun niin sitten kävi, arvoisan rouvan kasvoilta kuvastui suorassa lähetyksessä ensin hämmennys, joka kuitenkin pian
vaihtui huudahdukseen ”vau!” ja iloiseen hymyyn. Helsingin
Sanomat puolestaan herkutteli sivistyneesti (?) suurotsikolla
”Gaddafin pako päättyi viemäriin”. Makunsa kullakin.
Puna-armeijan käyttäytyminen keskisessä Euroopassa ja
eräät tuoreet edesottamukset läntisissä armeijoissa osoittavat,
että roskaväki-ilmiö ei ole vieras säännöllisissäkään armeijoissa, sillä palkkajoukot ovat historian todistuksen mukaan
sille erityisen alttiita. Suomen armeijan kilpeen tällaisesta ei
ole tullut tahroja. Eikä tule vastaisuudessakaan, jos vieraita rambo-malleja matkimatta ymmärrämme pysyä omissa
tavoissamme. Niihin tulee kuulua myös ritarillisuus ikävääkin
vastustajaa kohtaan.
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IN MEMORIAM
Juntunen
Esko Akseli
Eversti
s. 11.6.1917
k. 16.10.2011
Kad.nro 1453
20. Kurssi

Veromaa
Yrjö Alfons
Komentajakapteeni
s. 13.8.1923
k. 12.11.2011
Kad.nro 519me
19. Mek

Härkönen
Osmo Leo Kullervo
Majuri
s. 13.8.1938
k. 8.11.2011
Kad.nro 4142
47. Kurssi

Sutela
Lauri Johannes
Kenraali
s. 11.10.1918
k. 8.11.2011
Kad.nro 1669
22. Kurssi

Penttilä
Erkki Johannes
Everstiluutnantti
s. 30.7.1926
k. 19.11.2011
Kad.nro 3125
31. Kurssi

Horsma
Jarkko Uolevi
Majuri
s. 18.11.1940
k. 1.10.2011
Kad.nro 4294
48. Kurssi

Yli-Ilkka
Pentti Johannes
Majuri
s. 15.6.1918
k. 29.9.201
Kad.nro 2191
25. Kurssi

Annala
Erkki Sakari
Kenraaliluutnantti
s. 2.5.1928
k. 5.12.2011
Kad.nro 3139
32. Kurssi

Vihijärvi
Ilkka Tapani
Everstiluutnantti
s. 10.3.1941
k. 28.11.2011
Kad.nro 4646
49. Kurssi

Näsi
Antti Valtteri Juhani
Komentajakapteeni
s. 26.2.1922
k. 28.10.2011
Kad.nro 496me
18. Mek

Vainikkala
Pentti
Kapteeni
s. 26.8.1931
k. 4.4.2011
Kad.nro 602me
28. Mek

Kadettikunta ry kiittää lämpimästi
Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisen työn
tukijoita sekä ”Kadettikunta 90 vuotta
juhlarahaston” kartuttajia
Akava ry
Arctia Shipping Oy
Aro Yhtiöt Oy
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Johtamistaidon Opisto JTO
Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö
Maanpuolustuksen Kannatussäätiö
Metso Oyj
Metsä Finance
Nokia Oyj
Pohjolan Voima Oy
Puolustusministeriö
Puolustusvoimat
Puolustusvoimien Tukisäätiö

Rajavartiolaitos
Restel Oy
Suomen Kulttuurirahasto
Sotavahinkosäätiö
Stora Enso Oyj
Suomen Marsalkka Mannerheimin
Sotatieteellinen Rahasto
Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto
Ulkoministeriö
URLUS-Säätiö
Uuden Päivän rahasto
Uusmies Eero
Wärtsilä Oyj
YIT Oyj

Maailman muutos
ja Suomi
Kylmän sodan päätösvaihe
Euroopan turvallisuuspoliittinen kehitys 1990-luvulla
Yhdysvallat ja ”sota terrorismia” vastaan
Maailman valtasuhteiden muutos
Euroopan kehitysnäkymät

Suomen liittyminen Euroopan unioniin
Suomi muutoksen maailmassa

Juhlavuoden kunniaksi
Kadettikunta julkaisi koulujen, opettajien ja kansalaisten
käyttöön tarkoitetun
avoimen multimediaoppimis
ympäristön ”Maailman
muutos ja Suomi”, jonka
internetsivut ovat osoitteessa
www.maailmanmuutos.fi.

Kadettikunnan jäsenistön järjestämiin maanpuolustusaatteellisiin tilaisuuksiin on 1970luvulta lähtien osallistunut 2,5 miljoonaa koululaista, opettajaa ja muuta kansalaista.
Lisäksi Kadettikunnan tuottamiin historian ja turvallisuuspolitiikan sekä veteraanityön
multimediaoppimisympäristöihin on kohdistunut miljoonia internethakuja vuosittain.

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

Avis vuokraa autot
– kaikkiin tarpeisiin

Liiku huoletta Avis-autolla.
•
•
•

Maan kattavin, yli 100 toimipisteen verkosto
Autot kaikkiin tarpeisiin ja tilanteisiin
Henkilö-, farmari-, edustus-, maasto- ja
pakettiautot sekä minibussit

Hinnat ja varaukset:

www.avis.fi
Puh. 09 8598 356 / avis@avis.fi

