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Informaatiosodan rintamalinjat

ylkiraudan vuoden viimeisen
numeron teemaksi valittiin
informaatiosodankäynti. Näin
siitäkin huolimatta, että aihetta on ehkä
joidenkin lukijoidemme mielestä kaluttu
riittävästi jo aiemmin. Asia on kuiten
kin jälleen kerran ajankohtainen, ja sen
perusasioiden tuntemus kuuluu kadet
tiupseerien ydinosaamiseen. Siksi myös
Kylkirauta haluaa osallistua aiheesta
käytävään kansalliseen keskusteluun.
Varsinkin sosiaalisen median kes
kustelupalstoilla jo pelkkä informaatio
sodankäyntisana näyttää herättävän
suuria tunteita. Keskusteluissa ajaudu
taan helposti syyttelemään ja osoittele
maan sormella. Sotilaallisesta näkökulmasta katsottuna
informaatiooperaatiot ovat keskeinen osa nykyaikaista
sodankäyntiä. Mitä enemmän tällaisista operaatioista tie
detään, sitä paremmin niistä pystytään keskustelemaan
asiapohjaisesti.
Informaatiosodankäynti ei ole uusi ilmiö. Kautta aikojen
paras strategi on ollut se, joka on pystynyt voittamaan sodan
ampumatta laukaustakaan tai saavuttamaan päämäärän
sä ilman mainittavaa sotilaallisen voiman käyttöä. Tähän
päämäärään pääseminen on koko ilmiön ydin, ja kaikki
muu on lopulta vain kokoelma erilaisia keinoja tavoitteen
saavuttamiseksi.
Historiasta tunnetaan sekä onnistuneita että epä
onnistuneita yrityksiä saavuttaa poliittisia päämääriä ilman
perinteistä sodankäyntiä. Äärimmilleen yksinkertaistettuna
kyseessä on tavoitteellinen vuorovaikutus. Vuorovaikutuk
sella pyritään pääsemään tavoitteeseen – olkoon tavoite
sitten oma tai ”yhteinen”.
Informaatiosodankäyntiä koskevissa keskusteluissa on
olemassa ilmeinen ohipuhumisen vaara. Koko käsite on
vakiintumaton sekä monella tapaa epämääräinen ja moni
ulotteinen. Keskusteluissa on vaikea päästä yhteiseen loppu
tulokseen, jos yksi puhuu aidasta ja toinen aidan seipäistä.
Suomalaisessa sotilaallisessa käsitemäärittelyssä infor
maatiosodankäynnillä tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään
vaikuttamaan yhteiskunnalliseen ja sotilaalliseen päätöksen
tekoon sekä kansalaismielipiteisiin. Vaikuttamisen lisäksi on
luonnollisesti kyettävä myös suojautumaan ulkopuolisilta
yrityksiltä halvaannuttaa oman yhteiskuntamme päätöksen
tekokyky ja tulehduttaa kansalaistemme mielipideilmasto.
Määritelmää pohtiessa herää väistämättä kaksikin
kysymystä. Ensinnäkin voisiko myös Suomi olla informaa
tiosodankäynnin kohde? Myös tämän lehden artikkeleista
voimme lukea, että vastaus on kyllä. Suomi on vaikuttami
sen kohteena jo tälläkin hetkellä, vaikkakaan ei välttämättä
itsenäisenä valtiona vaan Euroopan unionin jäsenmaana.
Toinen kysymys on, kykenemmekö tarvittaessa suojaa
maan oman päätöksenteko ja toimintakykymme? Rehelli
nen vastaus lienee seuraava: kyllä, mutta… Suomalaisten

turvallisuuden kivijalkana on yhteiskun
nan kokonaisturvallisuus, jonka raken
tamiseen osallistuvat niin viranomaiset,
elinkeinoelämä kuin järjestötkin. Yhdes
sä tekeminen tarjoaa mahdollisuuksia ja
voimaa, joista monissa muissa maissa
vasta haaveillaan. Muttasana taas tar
koittaa sitä, että suojautumiskyky ei kos
kaan tule valmiiksi. Sitä on kehitettävä
jatkuvasti.
Entäpä kansanmielipiteisiin vaikut
taminen? Onko avoin yhteiskuntamme
erityisen altis ulkoiselle vaikuttamisel
le? Näinkin saattaa olla, mutta toisaalta
etunamme on kansalaisten hyvä koulu
tus, korkea sivistys ja laaja kansainväli
nen vuorovaikutus. Impivaaralaisuus on huono torjuntaase
informaatiosodankäynnissä. Tieto on valtaa. Se ehkäisee
altistumista heppoisille ja läpinäkyville ulkoisille syötteille.
Kansalaisten mielipiteisiin vaikutetaan median välityk
sellä. Viime vuosina on käyty paljon keskustelua median
pinnallisuudesta. Mediaa on syytetty hätiköiden tehdyistä
uutisoinneista, huonosta journalismista ja negatiivisuudesta:
mitä surullisempi asia, sitä dramaattisemmat otsikot. Syn
tipukiksi on haettu vuoroin mediatalojen kaupallisuutta,
yhteiskunnan viihteellistymistä ja jopa viranomaisten hi
dasta ja yksitoikkoista viestintää. Olipa asia niin tai näin,
viimekädessä kansalaiset kuluttajina päättävät, millaisia
uutisia he haluavat kuulla tai lukea. Tosiasia kuitenkin lienee
se, että pinnalliseen mediailmapiiriin on helpompi istuttaa
myös tarkoituksellista mielipidemuokkausta, jos joku niin
haluaa tehdä.
Joululehden teemaksi informaatiosodankäynti sopii
vähän huonosti. Toisaalta joulun sanoma, sellaisena kuin
itse kukin sen haluaa kokea, on aina ollut Suomen kansaa
yhteen liittävä tekijä. Olemme kokeneet myös jouluja, jol
loin rauha ei ole ollut itsestäänselvyys.
Oikeanlainen yhdessä tekemisen kulttuuri on kansaa
koossa pitävä voima, joka osaltaan auttaa tylsyttämään
ulkopuolisen mielipidevaikuttajan nuolet. Terve kulttuuri
hengittää myös ulospäin ja mahdollistaa ajassa elämisen
ilman itsekeskeisyyttä ja sen aiheuttamaa vastakkainaset
telua.
Toivokaamme, että suuren juhlan teema rauhoittaa
sotaisen maailman edes hetkeksi. Toivottavasti myös itse
kukin pystymme rauhoittumaan ja jakamaan huomiomme
läheisillemme ja ystävillemme.
Toivotan kaikille lukijoillemme hyvää ja rauhallista
joulua!

Päätoimittaja
Eversti Mika Kalliomaa
mika.kalliomaa(at)kylkirauta.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.

4041 0763
Painotuote

1

Informaatiosodan rintamalinjat

3

Syksyn satoa

4

Ilkka Kanervan haastattelu

10

Operaatiopäällikkö Mika Peltosen haastattelu

14

Informaatiosodankäynnin paluu

20

Sotaa sydämistä, mielestä ja sumutuksesta

24

Itä, länsi ja informaatiosodankäynti

28

Informaatio-operaatiot – isku keittiön kautta

32

Visuaalinen viestintä informaatiosodan tykistönä

36

Virkamies ja media

38

Tiedoituskomppaniat

40
41
58
62
65
67
68

Pääsihteerin palsta

Mika Kalliomaa
Veijo Taipalus

Mika Kalliomaa & Hannu Liimatta
Mika Kalliomaa & Hannu Liimatta
Jari Rantapelkonen
Petri Korhonen

Saara Jantunen

Tommi Kangasmaa

Charly Salonius-Pasternak
Tuija Sundberg
Yrjö Lehtonen

Tapahtumia, kurssien kuulumisia ja muuta ajankohtaista
Jäsenten merkkipäivät 2015
Constantem Decorat Honor
Joulun rauhaa
Kolumni
In memoriam

KYLKIRAUTA

LEHDEN TOIMITUS

Kadettikunta ry:n jäsenlehti
vuodesta 1935, N:o 265, 4/2014
ilmestyy neljä kertaa vuodessa
painos 7 000 kappaletta

Päätoimittaja
Eversti, ST Mika Kalliomaa
mika.kalliomaa(at)kylkirauta.fi
Puh. 0299 800

Tilaukset, osoitteenmuutokset ja laskutus
Sabina Krogars
Puh. 09 490 759
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi
Kadettikunnan toimisto
Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki

Artikkeli- ja kirjallisuustoimittaja
Eversti evp Hannu Liimatta
puh. 040 832 0684
hannu.liimatta(at)kylkirauta.fi

Tilaushinnat
Vuosikerta 30,00 e, irtonro 10,00 e
Painopaikka
Kirjapaino Uusimaa,
Porvoo 2014
ISSN 0454-7357
Kansi
Pasi Väätäinen
Kiova maaliskuu 2014.

Kuvatoimittaja
Majuri Pasi Väätäinen
pasi.vaatainen(at)kylkirauta.fi
Puh. 0299 800
Ulkoasu
Toimitussihteeri Sabina Krogars
sabina.krogars(at)kylkirauta.fi
Verkkotoimittaja
Everstiluutnantti evp Kari Sainio
kari.sainio(at)kylkirauta.fi
Kylkiraudan verkkolehti
www.kylkirauta.fi

Seuraava numero
Seuraavaan numeroon tarkoitetun
tekstimateriaalin on oltava toimituksella
(toimitus(at)kylkirauta.fi) ja kuvamate
riaalin kuvatoimittajalla 31.1.2015
mennessä. Kuvat tulee toimittaa joko
digitaalisessa muodossa tai paperikuvina.
Digikuvien tulee olla jpeg-muodossa
vähintään 300 dpi:n resoluutiolla.
Ei internetkuvia, kaavioita, taulukoita
eikä Powerpoint-kuvia. Toimitus muokkaa
ja lyhentää artikkeleita tarvittaessa.
Toimitus päättää sisältösuunnittelun yhteydessä, mikä osa materiaalista julkaistaan
paperilehdessä ja mikä osa verkkolehdessä.
Ilmoitusmyynti ja aineistot
MilMedia
Puh. +358 40 718 8888
milmedia(at)milmedia.fi
Kadettikunnan verkkosivut
www.kadettikunta.fi
www.facebook.com/kadettikunta
Twitter:(at)kadettikunta

näkymiä

V

Syksyn satoa

uosi lähestyy loppuaan, ja on
sopiva aika pohtia mennyt
tä syksyä. Sotilaana syksyn
satoa ja siihen liittyvää keskustelua
voisi maustaa Ukrainan tilanteen
kehityksellä tai kehittymättömyy
dellä, Venäjän ja lännen suhteiden
viilentymisellä, Itämeren alueen
ilmatilanloukkauksilla ja Ruotsin
sukellusveneetsinnöillä tai vaikkapa
Naton operatiivisen toiminnan muu
toksella lähialueillamme. Voidaan
kaiketi todeta, että turvallisuusympä
ristömme kehityksen näkökulmasta
kulunut vuosi, ja etenkin syksy, ollut
varsin poikkeuksellinen.
Vaikka Suomen turvallisuustilan
ne ei olekaan muuttunut eikä meihin
kohdistu sotilaallista uhkaa, on ylei
nen jännitys kaikesta huolimatta kohonnut myös Itämeren
piirissä. Tämä on seurausta laajemmasta kriisistä ja sen heijas
tevaikutuksista lähialueillemme. Kehityksen seurauksena myös
maanpuolustuksesta käytävä keskustelu on ainakin jossain
määrin lisääntynyt. Samalla se on myös saanut uudenlaista
sisältöä ja väriä.
Yleisen turvallisuustilanteen kehittyminen ei ole voinut
olla vaikuttamatta myöskään Ilkka Kanervan johtaman par
lamentaarisen selvitysryhmän työn lopputuloksiin. Selvitys
ryhmän keskeinen johtopäätös oli se, että Puolustusvoimien
materiaalisten suorituskykypuutteiden korjaamiseen tarvitaan
vähintäänkin valtioneuvoston selonteossa esille tuotu asteit
tain nouseva lisärahoitus tämän vuosikymmenen loppuun.
Lisärahoitus takaa puolustusvoimauudistuksessa rakennetun
organisaation toiminnan ja mahdollistaa lähivuosina vanhentu
vista asejärjestelmistä johtuvien puutteiden korjaamisen. Lisä
rahoitus ei kuitenkaan tuo ratkaisua vuosikymmenen vaihteen
jälkeen edessä oleviin isoihin materiaalihankintakysymyksiin.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi valtakunnallisen
maanpuolustuskurssin avajaisissa puolustuksemme uskot
tavuuden olevan kokonaisuus ja siten riippuvainen monista
seikoista, kuten maanpuolustustahdosta, sotatekniikasta ja
taktiikasta. Ylipäällikön mukaan niiden välillä tarvitaan tasa
painoa: ”Tahto ilman ajanmukaista varustusta ei välttämättä
riitä. Ajanmukainen varustus ilman tahtoa ei varmasti riitä.
Jos taas taktiikka on pielessä, eivät tahto ja varustuskaan vält
tämättä pelasta.”
Erityisesti tahtoon liittyvä kysymys on mielenkiintoinen.
Suomalaisten maanpuolustustahto on kansainvälisesti vertail
tuna edelleen erittäin korkealla tasolla, eikä ole mitään syytä
uskoa sen alenevan tulevaisuudessakaan. Muusikko Toni Wir
tanen esitti puolustusvoimain komentajan Maanpuolustuspäi
vässä hyvin henkilökohtaisen pohdinnan maanpuolustuksesta
ja sen tarpeesta. Puhe havahdutti huomaamaan, että asiaa tulee
kovin harvoin pohdittua niin syvällisesti ja henkilökohtaisesti.

Wirtanen pohti muun muassa,
mitä me nykyisin oikeastaan puolus
tamme, kun globaalissa tietoyhteis
kunnassa valtioiden rajojen merkitys
koko ajan pienenee. Puolustusvoimain
komentajan vastaus oli selkeä ja loo
ginen: ”Puolustamme itsemäärää
misoikeutta, omaa päätöksentekoa ja
esimerkiksi riippumatonta mediaa.”
Wirtanen itse kiteytti asian näin: ”Suo
malainen puolustaa mahdollisuutta
elää omaa elämäänsä haluamallaan
tavalla.” Wirtasen sanoin ”oma posse,
perhe, pieni pläntti taivasta – jota ko
diksi kutsutaan – ovat puolustamisen
arvoisia asioita. Näiden asioiden puo
lustaminen kollektiivisesti on helpom
paa kuin seisominen yksin kotiovella
pesäpallomaila kädessä”.
Vuosia sitten Reserviupseeriliitto teki kyselytutkimuksen,
jossa sodissa mukana olleilta henkilöiltä kysyttiin sotaan ja
johtamiseen liittyviä kokemuksia. Yksi tutkimuksen johto
päätöksistä oli se, että vastaajien keskuudessa isänmaallisuus,
isänmaanrakkaus ja maanpuolustustahto liittyivät haluun tur
vata yksilölliset ja yhteiskunnalliset perusoikeudet. Sotien
aikana suomalaiset puolustivat yksimielisesti perusoikeuksiaan.
Voimakas isänmaanrakkaus ja taistelutahto konkretisoituivat
haluun pelastaa oma perhe ja läheiset.
Sekä puolustusvoimain komentajan yhteisöllinen että kan
salainen Toni Wirtasen henkilökohtaisempi näkemys näyt
täisivät hyvin sisältyvän edellä mainittuihin johtopäätöksiin.
Molemmat näkemykset ovat arvokkaita, ja yhdessä niistä tulee
vielä kattavampi.
Valtiojohdon ja kansalaisten on voitava luottaa siihen, että
Puolustusvoimat on koko kansan asialla ja upseerien arvot ovat
terveellä pohjalla. Upseerikoulutukseen kiinteästi liittyvässä
upseerikasvatuksessa eettisten perusarvojen kehittäminen on
keskeisellä sijalla. Kadettilupauksessa kiteytyvät sotilaan kor
keimmat hyveet: uskollisuus, miehuus, kunnia ja toveruus.
Kotikasvatuksen ja upseerikoulutuksen kautta omaksutut
ja kehittyneet arvot eivät kyseenalaista maamme puolusta
mistarpeeseen liittyviä peruskysymyksiä. Maailmassa, jossa
mikään ei enää ole itsestään selvää, on itse kunkin aika ajoin
hyvä pysähtyä pohtimaan asioita syvällisestäkin näkökulmasta.
Se taitaa muuten olla aika lähellä suomalaisen kansalaisen
näkökulmaa. Onhan kuitenkin niin, että kansalaiset muodos
tavat suomalaisen yhteiskunnan ja Puolustusvoimat on osa
suomalaista yhteiskuntaa.
Onnittelen Kadettikunnan puolesta kaikkia itsenäisyys
päivänä ylennettyjä ja toivotan lukijoillemme hyvää joulua ja
rauhallista uutta vuotta 2015.

Puheenjohtaja
Kontra-amiraali

Veijo Taipalus

Kuva osce.org.

Alexander Hug, Etyjin tarkkailuryhmän apulaispäällikkö, neuvottelee paikallisten ryhmittymien
kanssa lähellä malesialaiskoneen onnettomuuspaikkaa elokuussa 2014.

haastattelu

Jos et tiedä tarpeeksi,
sinua kuljetetaan
Ilkka Kanervan haastattelu
Teksti: Hannu Liimatta

Miten loitte tilannekuvaa Ukrainan
tapahtumista päätöksentekonne
tueksi?
Tilannekuvan muodostamisessa
avaintekijä on monipuolisuus. Pel
kästään yhteen tietolähteeseen ei voi
tukeutua, vaan on koko ajan aktiivisesti
etsittävä tietoa useista kansainvälisistä
informaatiolähteistä. Ukrainan tilan
teessa olen useita kertoja joutunut to
teamaan, että paikallisissa medioissa
asioista saatettiin kertoa eri tavalla kuin
ne todellisuudessa paikan päällä näh
tynä olivat. Tiedonvirran seuraamisen
on oltava jatkuvaa, sillä tilannekuvassa
on aina kyse enemmänkin elokuvasta
kuin valokuvasta.
Viranomaistieto on erittäin tärke
ää. Virkavastuulla asioista raportoi
vilta kansainvälisiltä toimijoilta saatu
viranomaistieto on luotettavampaa kuin
konfliktin osapuolilta saatu tieto, oli se
sitten peräisin ukrainalaisista tai ve
näläisistä lähteistä. Yksipuolinen tieto
vie harhapoluille, jos sen perusteella
yrittää muodostaa jotain toiminnallisia
johtopäätöksiä. Tilannetta läheltä seu
ranneena voin todeta, että Ukrainan ja
Venäjän konfliktin ja sisällis- tai kansa
laissodan lisäksi Ukrainan tapahtumis
sa on kyse myös informaatiosodasta.
Euroopan unionin päätöksenteko
perustuu valtavaan informaatiovirtaan.
Tietoa saadaan kaikilta jäsenmailta
sekä unionin omilta selvitys ja val

Pitkäaikainen parlamentaarikko ja kansanedustaja
Ilkka Kanerva toimii Euroopan turvallisuusja yhteistyöjärjestö Etyjin yleiskokouksen
puheenjohtajana. Hän johti myös parlamentaarista
selvitysryhmää, joka laati lokakuun alussa julkaistun
selvityksen Suomen puolustuksen pitkän aikavälin
haasteista. Kylkirauta haastatteli Ilkka Kanervaa
eduskunnassa 11. marraskuuta. Ajankohtaisen
Ukrainan tilanteen lisäksi aiheena oli muun muassa
oikean tilannekuvan merkitys päätöksenteossa.
misteluelimiltä. Etyjillä on käytössään
samankaltainen prosessi. Suomalaise
na tukeudun myös ulkoministeriöön ja
puolustusministeriön sekä Pääesikun
taan. Olen saanut sekä kansainväliset
raportit ja analyysit että suomalaiset
resurssit täysimittaisesti käyttööni.
En kaipaa oikeastaan muuta kuin
enemmän aikaa perehtyä asioihin.
Tieto on valtaa. Neuvottelutilanteessa
huonoimmin käy yleensä sille, joka on
heikoimmin informoitu. Jos et tiedä tar
peeksi, niin sinua kuljetetaan. Ne, joilla
on paremmat tiedot, kuljettavat.
Faktatiedon lisäksi pitää ymmär
tää asioiden ”filosofinen” puoli eli se,
mistä asiassa on kysymys. Kun iso
kuva on selkeä, on helpompi pureutua
yksityiskohtiin.
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Mikä nosti Etyjin niin keskeiseen
rooliin Ukrainassa?
Etyj on selvästi laajempi foorumi
kuin Euroopan unioni. Se on myös
paljon ketterämpi toimija kuin YK.
Molemmat konfliktin osapuolet, Ukrai
na ja Venäjä, ovat Etyjin jäseniä, joten
se on kaikkein luonnollisin foorumi
kriisin käsittelylle. Euroopan unioni
on tavallaan konfliktin osapuoli. Koko
asetelma lähti osin purkautumaankin
Ukrainan EUassosiaatiojäsenyyden –
tai paremminkin sen allekirjoittamatto
muuden – kautta, ja se johti Maidenin
tapahtumien riistäytymiseen ja presi
dentin poislähtöön maasta.
Venäjä kokee tilanteen lännen in
vaasiona omaa etupiiriään vastaan.
Vastapainoksi Euroopan unionin ja
Naton vaikutusvallan kasvulle Venäjä
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Kuva osce.org.

haastattelu

Etyjin yleiskokouksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva avaa konferenssin Genevessä lokakuussa 2014.
haluaa itse rakentaa Euraasian unionia,
jolla on oma poliittinen, sotilaallinen
ja taloudellinen perustansa. Venäjän
mielestä länsi pyrkii ajamaan sen nurk
kaan, jonne se ei tietenkään suostu aset
tumaan, vaan se haluaa tulla ulos jopa
voimatoimenpiteitä käyttäen.
Ukraina on kuvaava esimerkki
kahden poliittisen ison valtavirran
risteyskohdasta. Venäjä ei näe sitä,
että kysymys on Ukrainan valtioko
konaisuuden omasta tahdosta suun
tautua länteen. Aivan samalla tavalla
on tapahtunut myös Venäjän mielestä
vanhastaan sen etupiiriin kuuluneissa
Baltian maissa ja eräissä muissa entisen
Neuvostoliiton alueisiin kuuluneissa
maissa, jotka ovat suuntautuneet sekä
Euroopan unioniin että Natoon. Tämän
kehityksen Venäjä nyt haluaa padota.
Venäjä haluaa länsisuuntautumisen
jäävän tästä eteenpäin laajentumatta ja
rajoittuvan korkeintaan nykyiseen tilan
teeseen. Venäjän oma konsepti on ta
voitella sellaista valtapiiriä, joka nostaa
Venäjän suurvaltapoliittista asemaa.
Mikä on mielestänne Etyjin tule
vaisuus ja rooli? Muuttuuko Etyjin
rooli Euroopan turvallisuusympäris
tön muuttuessa?

Kylkirauta 4/2014

Ukraina kriisin yhteydessä on
nähty, että Etyjin kaltaiselle alueellisel
le turvallisuusjärjestelmälle on kysyn
tää. Tämän tyyppiselle järjestelmälle
näyttää olevan kysyntää myös muilla
mantereilla.
Parhaillaan ollaan johdollani toi
meenpanemassa asiantuntijoiden,
diplomaattien ja poliitikkojen kan
sainvälisiä ajatushautomoseminaareja,
joista ensimmäinen pidettiin Mosko
vassa sikäläisen tutkimuslaitoksen
isännyydessä. Seuraava seminaari on
Washingtonissa ja kolmas Tukholmas
sa. Yhteenvetoseminaari järjestetään
Helsingissä ensi kesänä, jolloin Etyj
täyttää 40 vuotta.
Seminaarien perusajatuksena on
pohtia, miten Etyjiä voidaan uudistaa
ja tuoreuttaa, jotta se pystyisi vastaa
maan niihin tarpeisiin, joita Euroopan
turvallisuusajattelussa tänä päivänä on.
Samalla tavoitteena on saada Etyjin
työkalut sellaiseen kuntoon, että sen
päätöksentekokyky riittäisi myös kon
fliktien estoon ja kriisinhallinnankin
toteutukseen.
Etyj on varmaankin aika lailla ääri
mitoissaan. Kesällä 1975 siihen kuului
35 maata, nyt maita on 57. Valtaosa uu
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sista maista tuli mukaan Neuvostoliiton
hajottua, mutta jäsenmaita kuvaava sa
nonta ”Vladivostokista Vancouveriin”
on aidosti kattava.
Seminaareissa pohditaan myös,
pitäisikö päätöksentekojärjestelmää
saada tehokkaammaksi ja pitäisikö
alueellista horisonttia jotenkin tarkas
tella uudelleen. Siviiliorganisaatio ei
tietenkään voi sivuuttaa kansalaisyh
teiskuntapiirteitä eikä yhteiskunnan
demokratiapiirteitä, vaan niihin tu
keudutaan edelleenkin. Ei myöskään
voida kuvitella, että astuttaisiin Naton
nopean toiminnan joukkojen tai EU:n
taistelujoukkojen tai minkään muun
kaan tilalle, vaan lähestymiskulma on
ensisijaisesti eisotilaallinen.
Olette toiminut pitkään suomalaisen
poliittisen päätöksenteon keskiössä.
Pystyykö media vaikuttamaan po
liittiseen päätöksentekoon?
Käsitys siitä, mitä medialla tarkoi
tetaan, on tavattoman laajaalainen.
Välimatka Kylkiraudasta keltaiseen
lehdistöön on tähtitieteellisen pitkä.
Suomalaisesta julkisesta sanasta löytyy
paljon ammatillista lähestymiskulmaa,
jossa tunnetaan vastuu omasta kirjoitte

haastattelu

lusta ja pyritään asialliseen informaati
oon. En puhu nyt lainkaan siitä osasta
lehdistöä, jonka potentiaali perustuu
irtonumeromyyntiin ja siihen, mitä suu
rempi skandaali, sen parempi myynti.
Jokainen ymmärtää, että professio
naalisellakin puolella on omat intres
sinsä tarkastella asioita. Objektiivista
puolueettomuutta ei ole olemassakaan.
Kotialueeni Turun Sanomat on sitoutu
maton siinä mielessä, että sitä ei määrä
tä ulkopuolelta. Lehdellä on kuitenkin
oma filosofiansa, Turun talousalueen
puolesta puhuminen. Se kuuluu oikeu
tetusti lehden toimenkuvaan. Myös
Kylkirauta on lehti, jolla kadettiupsee
rien yhdyssiteenä on luonnollisesti on
oma filosofiansa. Moniarvoisessa yh
teiskunnassa lehden pitää saada puhua
sillä äänellä, jonka se kokee oman ar
vomaailmansa puolesta oikeaksi.
Oman näkemyksen jakamisessa
kansalaisille tai poliitikoille ei ole
mitään väärää. Päätöksentekijänä olisin
pulassa, jos minulla ei olisi erilaisia os
viittoja eikä suuntaviivoja poliittisen
harkinnan evääksi. Haen itselleni sel
laisia ”merimerkkejä ja reittiviittoja”,
jotka antavat minulle käsityksen siitä,
miten asioista ajatellaan.

Turun Sanomia lukiessani haluan
tietää, mitä Turun talousalueella poh
ditaan. Kylkirautaa luen sen takia,
että haluan tietää, mitä Kadettikunnan
piirissä turvallisuusasioista mietitään.
Hakeudun tietoisesti sellaisten lehtien
pariin, joiden tiedän edustavan jotain
mielipidettä. Toivottavasti yksikään
lehti ei edes pyri pitämään salassa
omaa filosofiaansa ja toimintalinjaansa.
Korkeatasoinen asiantuntemustieto on
ääritärkeää ravinnetta jatkuvassa maa
ilmankuvan muotoutumisprosessissa.
Pystyykö poliitikko nykyajan media
vilinässä tekemään harkittuja
ratkaisuja?
Ensinnäkin on todettava, että
kansalaisillakin näyttää olevan suuri
nälkä saada tietoa myös tapahtumien
taustoista. Päivän lööppejä lukemal
la kokonaiskuvan hahmottaminen on
vaikeaa. Saan jatkuvasti esitelmäpyyn
töjä kansalaisjärjestöiltä, jotka halua
vat tietää, mistä Ukrainassa oikein on
kysymys. Järjestöt eivät halua minulta
mitään sanomalehtikatsausta, vaan ne
haluavat nähdä otsikoiden taakse ja
tietää, ovatko asiat siten kuin miltä ne
näyttävät.
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Koen velvollisuudekseni yrittää
ymmärtää Ukrainan, Venäjän ja muiden
toimijoiden motiiveja. Tämä ei tieten
kään tarkoita sitä, että voisin ne hyväk
syä. Pyrin oppimaan, miksi eri toimijat,
Venäjä mukaan luettuna, toimivat siten
kuin ne toimivat. Silloin on helpompi
vaikuttaa myös siihen, miten Venäjän
kanssa toimitaan neuvottelupöydässä.
Etyj on tyypillinen järjestö, jonka
johdon pitää mielestäni olla voima
peräisesti vuorovaikutuksessa sekä
lännen että idän kanssa. Molemmista
suunnista on saatava käsitykset siitä,
miten ne oman maailmankuvansa
piirtävät ja mistä niiden käyttäytymi
sessä, toimintalinjoissa tai tavoitteissa
on kysymys. Poliitikko ei voi olla vain
pelkkä informaation kohde, vaan hänen
pitää tuntea pelikenttänsä niin hyvin
kuin suinkin mahdollista, hahmottaa
maisema kokonaisuudessaan ja pyrkiä
sitä kautta ratkaisuun.
Korvataanko puolustusselonteot
tulevaisuudessa parlamentaarisilla
selvityksillä?
Olen urani aikana ollut mukana
useissa selonteoissa. Puolustan selon
tekomenettelyä, sillä pidän sitä suoma
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Kuva osce.org.
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Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, Etyj, (Organization for Security and Cooperation in Europe
OSCE) on järjestö, jossa on jäseninä 57 valtiota. Karttaan on vihreällä värillä kuvattu Etyjin osanottajavaltiot ”Vladivostokista Vancouveriin” ja oranssilla yhteistyökumppanit.
laisen ulko ja turvallisuuspolitiikan
hyvien perinteiden mukaisena. Raskaan
sarjan asioissa – joihin turvallisuuspoli
tiikka ehdottomasti kuuluu – selonteot
ovat yhtenäisen kansallisen jalustan
vahvistamisen kannalta myös merkit
täviä oppimis ja koulutusprosesseja.
Nyt valmistuneessa työssä puolus
tusministeriö ja Pääesikunta ansaitsevat
hatunnoston poikkeuksellisen avoi
mesta informaatiostaan. Se sitoutti ja
vakavoitti kaikki osanottajatahot näke
mään, mistä puolustusasioissa oikeasti
on kysymys.
Selontekomenettelyllä voi olla
hyvin erilaisia muotoja, ja sen täytyy
elää ajassa. Seuraava hallituskausi tulee
varmasti olemaan selontekojärjestel
mältään vähän toisentyyppinen kuin
edellinen.
Selontekoja puolustaessani totean
samalla, että perinteisessä selonteko
menettelyssä puolustuspolitiikan rooli
on jäänyt vähäisemmäksi ulko ja tur
vallisuuspolitiikan rinnalla. Asioiden
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tarkastelussa ei ole päästy riittävän sy
välle eikä selkeisiin johtopäätöksiin. Nyt
jätetty parlamentaarinen selvitys esittää
asian hieman toisella tavalla, ja se on
kyllä merkittävä viesti tulevalle edus
kunnalle. Nähtäväksi jää, mikä tulee
olemaan sen kytkös ulkopoliittiseen
selontekoon. Seuraavaksi voisi hyvinkin
olla puolustuksen painotuksen vuoro.
Nouseeko puolustuspolitiikka vaa
liteemaksi?
Kyllä nousee, samoin kuin tur
vallisuusteema. Ukrainan tapahtumat
ja Suomen turvallisuusympäristön
muutos ovat nousseet nopeasti ih
misten huolenaiheiksi. Puolueet eivät
elä ajassa, jos ne eivät nyt halua ottaa
kantaa näihin kysymyksiin. Ulkopo
litiikka, turvallisuuspolitiikka ja puo
lustuspolitiikka ovat harvoin olleet
tapetilla niin vahvasti, kuin mitä ne
tulevat olemaan seuraavissa valtiol
lisissa vaaleissa. Kuka siitä sitten
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tykkää ja kuka ei. Pidän tärkeänä, että
Suomen kansa, jolla on hyvin vahva
turvallisuuden tarve ja tunne, samoin
voimakas maanpuolustushenki, saa riit
tävät vastaukset kaikilta politiikoilta ja
puolueilta.
Millaisia terveisiä lähettäisitte leh
temme kautta suomalaisille kadet
tiupseereille?
Omassa työssäni olen voinut ha
vaita, miten suurta kansainvälistä ar
vostusta suomalainen upseeri nauttii.
Suomalaisten upseerien asiantuntemus,
osaaminen ja sitoutuminen rauhantur
va ja kriisinhallintaoperaatioissa on
korkeaa luokkaa, ja he saavat suurta
tunnustusta ja luottamusta osakseen
erityyppisillä kansainvälisillä areenoil
la. Suomalaisella sotilaskoulutuksella
ja ammattitaidon alituisella kehittä
misellä on erittäin suuri kansallinen
pääomaarvo. 

Luotettu kumppani
www.patria.fi
info@patria.fi

Kuva Reuters / Thomas Peter, kuvankäsittely Pasi Väätäinen.

Vihreitä miehiä vartiossa Ukrainan sotilastukikohdan ulkopuolella maaliskuussa 2014.

haastattelu

Oikea-aikainen päätöksenteko

opitaan harjoittelulla
Puolustusvoimien operaatiopäällikön
kenraaliluutnantti Mika Peltosen haastattelu
Teksti: Hannu Liimatta

Onko Suomi ollut mielipidevaikut
tamisen kohteena Ukrainan tapah
tumiin liittyen?
Monet näkevät asian juuri näin, ja
monenlaisia vaikuttamisyrityksiä on
viime kuukausina varmasti tapahtunut
kin. Sanoisin kuitenkin, että ne eivät
niinkään ole kohdistuneet Suomeen it
senäisenä valtiona, vaan yhtenä Euroo
pan unionin jäsenmaista. Vaikuttamista
on yritetty niin perinteisen median kuin
sosiaalisen mediankin kautta, mutta
toiminnan suunnitelmallisuudesta on
vaikea sanoa mitään varmaa.
Viime aikoina on puhuttu paljon
hybridisodasta. Onko sodan kuva
nyt muuttunut?
Sodankäynnin perusperiaatteet on
kehitetty ja moneen kertaan kokeil
tu useiden vuosisatojen – ellei peräti
vuosituhanten – saatossa. Eri aikakau
sina on painotettu hieman eri asioita
ja eri tavalla kuin aikaisemmin. Uusi
teknologia on aina avannut uusia mah
dollisuuksia esimerkiksi tulivoiman
ulottuvuuden, tehon ja vaikuttavuuden
kehittämiseksi.
Sodankäynnin muutos on jatkuva
prosessi. Ei voida lukittua mihinkään
yhteen kehitysvaiheeseen eikä yhteen
termiin, sillä uusia tulee jatkuvasti.
Tyypillistä sodankäynnin kehitykselle
on se, että vaikka uusia trendejä tulee,
eivät vanhatkaan häviä mihinkään. Nii
hinkin on varauduttava. Ukrainan ja
Venäjän tilanne ilmentää tätä päivää,
mutta se on vain yksi lenkki pitkässä

Puolustusvoimien operaatiopäällikön,
kenraaliluutnantti Mika Peltosen mukaan
Ukrainan tapahtumissa on paljon opiksi otettavaa.
Nopeasti kehittyvä kriisi edellyttää oikeaaikaista päätöksentekoa, johon voidaan oppia
vain harjoittelulla. Peltosen mukaan kriisi on
osoittanut, että Puolustusvoimissa tehty kehitystyö
on ollut oikeansuuntaista. Kylkirauta haastatteli
operaatiopäällikköä Pääesikunnassa 5. marraskuuta.
ketjussa. Keskeistä on, että vastusta
jan keinovalikoimat kyetään aina ar
vioimaan realistisesti. Mitään ei pidä
jättää huomioon ottamatta, sillä kaikki
on aina mahdollista.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategi
an kautta olemme varautuneet varsin
monenlaisiin uhkamalleihin ja häiriö
tilanteisiin. Toki Ukrainan tapahtumis
sa on ollut meille kaikille myös paljon
yllätyksiä. Niille tuntuu löytyvän aina
tilaa.
Ukrainassa on nähty nopeasti muut
tuva kriisi. Miten sellaiseen vasta
taan?
Ukrainan kriisin nopeus ja mo
nimuotoisuus ovat esimerkkejä tek
nologian kehittymisen tarjoamista
mahdollisuuksista. Nopeissa ja yllätyk
siä sisältävissä tapahtumaketjuissa on
vaikea varmistua faktoista ja tehdä pi
täviä arvioita tilanteen kehittymisestä.
Nopeuteen voidaan vastata ennakoin
nilla, ja siihen voimme itse vaikuttaa.
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Hallittu päätöksenteko nopeasti ke
hittyvissä kriisitilanteissa edellyttää,
että kriisin vaatimiin toimenpiteisiin on
kaikilla tasoilla valmistauduttu ja niitä
on ennalta harjoiteltu. Lainsäädännön,
resurssien ja organisaatioiden on oltava
kunnossa. Kiteytettynä tämä tarkoit
taa sitä, että nopeuteen pitää pystyä
vastaamaan valmiudella. Valitettavas
ti nopeatempoisessa kriisissä vajaata
tilannekuvaa joudutaan sietämään ja
riskejä on kyettävä hallitsemaan siitä
huolimatta.
Onko mediailmapiirin viihteellisty
minen haaste tilannekuvan muodos
tamiselle?
On tosiasia, että mediailmapiiri on
muuttunut aikaisempaa viihteellisem
mäksi, äänekkäämmäksi ja spekulatii
visemmaksi. Faktatietoon nojaavilla
virkamiehillä voi olla vaikeuksia pysyä
median vauhdissa, koska nopeasti
kehittyvissä tilanteissa varmistettuja
faktoja ei välttämättä heti ole käytet
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Kuva Ruotuväki / Esa Ylijääskö.

haastattelu

Nopeasti kehittyvä kriisi edellyttää oikea-aikaista päätöksentekoa, johon voidaan oppia vain harjoittelulla.
tävissä. Medialle näyttää riittävän vä
hempikin varmistaminen.
Valtiojohdolle tuotettavassa tilan
nekuvassa media ei kuitenkaan ole
päälähde. Puolustusvoimien velvol
lisuutena on huolehtia siitä, että kes
keiset päätöksentekijät ymmärtävät,
miten tilannekuva on muodostettu, ja
että siihen voi luottaa. Kysymys on
molemminpuolisesta luottamuksesta.
Olen ymmärtänyt, että aikojen saatossa
päätöksentekijät ovat oppineet luotta
maan siihen, mitä Puolustusvoimat ti
lanteesta kertoo, ja kerrottu on yleensä
aina pitänyt paikkansa.
Toisaalta myös Puolustusvoimat
luottaa päätöksentekijöiden harkintaan.
Puolustusvoimien tilannekuva ja sen
luomisen perusteet ovat keskeisiä asioi
ta sodan tai kriisin ratkaisemisessa. Ne
eivät kuitenkaan ole julkisia asioita, ei
vätkä ne siis ole median käytettävissä.
Muuttavatko nähdyt informaatio
operaatiot sotilaallista ajatteluam
me?
En näe niiden muuttavan mitään,
vaan ne vain vahvistavat sen, mitä
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sotilaallisesti on osattu odottaakin.
Informaatiooperaatiot ovat aina olleet
keskeinen osa sodankäyntiä. Perusläh
tökohta on se, että suojaamme oman
päätöksentekomme edellytykset ja
toisaalta heikennämme vastustajan ti
lannetietoisuutta. Ukrainan ja Venäjän
tapahtumilla ei informaatiooperaati
on näkökulmasta ole ollut vaikutusta
Suomen sotilaalliseen ajatteluun. Sen
mahdollinen vaikuttavuus kansalliseen
ajatteluumme jää nähtäväksi, mutta
epäilen sitäkin suuresti.
Mitkä ovat keskeisimpiä kehittämis
kohteita omassa informaatiosodan
käynnin suorituskyvyssämme?
Materiaalisen valmiuden kehittämi
nen on tärkeä osa kokonaisuutta, mutta
ykkösasiaksi nousee kyberoperaatioi
den edellyttämän lainsäädännön kehit
täminen. Verkkoviholliselle ei kannata
antaa liikaa tasoitusta.
Henkilöstön toimintatapojen ja
toimintakulttuurin kehittämisessä ko
rostuu erityisesti operaatioturvallisuus.
Pelkistetysti sanottuna tämä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että jokainen meistä
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osaa oikeasti käsitellä punaisella lei
malla merkittyjä asioita riippumatta
siitä, esitetäänkö ne bitteinä, paperil
la tai puheena. Tiedon tallennus ja
siirtovälineiden helppokäyttöisyys ei
saa vaarantaa operaatioturvallisuutta.
Elämme tällä hetkellä aika villissä
maailmassa, jossa pitää tarkasti miettiä,
mitä milloinkin tekee.
Psykologinen puolustus liittyy
kiinteästi maanpuolustustahtoon.
Kenelle sen kehittäminen suomalai
sessa yhteiskunnassa luontevimmin
kuuluu?
Maanpuolustustahdon kehittä
minen on valtiollisten toimijoiden,
vapaaehtoiskentän ja kaikkien itse
näisyytemme puolustajien yhteinen
asia. Kansalaisten kriisinsietokyvyn
kokonaisvaltaisessa kehittämisessä
kaikilla hallinnonaloilla on omat, tär
keät tehtävänsä. Puolustusvoimilla on
tässä merkittävä ja vastuullinen rooli
sekä varsin hyvät edellytykset. Asevel
vollisuuden kautta tavoitamme kaksi
kolmasosaa miehistä ja pienen osan
naisväestöstämme. Parhaiten raken

Kuva SKJA /Puolustusvoimat.

haastattelu

Media on läsnä siellä missä tapahtuu. Maaliskuussa 2013 kapteeni Eino suorassa lähetyksessä Afganistanista.
namme ja ylläpidämme maanpuolus
tustahtoa uskottavalla ja laadukkaasti
toimeenpannulla yleisellä asevelvol
lisuudella.
Erityiskiitokset haluan antaa myös
kaikille vapaaehtoisen maanpuolustuk
sen parissa työskenteleville. Erilaisten
organisaatioiden ja järjestöjen tekemää
työtä ei pidä unohtaa, sillä niiden kautta
kanavoituvalla maanpuolustustahdon
vaalimisella on iso merkitys. Tämä
lehti ja Kadettikunta on tässä yhtey
dessä malliesimerkki.
Millaisia terveisiä lähettäisitte leh
temme kautta suomalaisille kadetti
upseereille?
Ensiksi totean, että olemme Puolus
tusvoimissa analysoineet, ja jatkossa
kin analysoimme, tarkasti Ukrainan ja
Venäjän tapahtumat. Vaikka konflikti
saattaa tuntua joillekin etäiseltä, sen
tapahtumaketjussa on paljon opiksi
otettavaa. Monet havainnot vahvista
vat sen, että Puolustusvoimissa tehty
suunnittelu ja kehittämistyö on ollut
oikeansuuntaista. Olemme saaneet
myös osviittaa siitä, mihin asioihin jat

kossa on viisasta kiinnittää huomiota.
Ukrainan ja Venäjän välisestä konflik
tista saatuja kokemuksia on osattava
tulkita oikein. Siihen suomalainen up
seerikoulutus antaa hyvät edellytykset.
Kuten haastattelun alkupuolella
totesin, nopeasti kehittyvä kriisi vaatii

kaikilla tasoilla, niin poliittisilla kuin
sotilaallisillakin, oikeaaikaista päätök
sentekoa. Siinä kehittymiseen on ole
massa hyvä ja suhteellisen halpa keino:
harjoittelu. Tämänkin ovat kadettiup
seeriupseerit aina ymmärtäneet. 

Lehden artikkeleissa esiintyviä keskeisimpiä käsitteitä
Informaatioympäristö on fyysinen ja käsitteellinen tila, jossa informaatiota vastaanotetaan, käsitellään ja välitetään.Tila muodostuu informaatiosta,
informaatiojärjestelmistä ja toimijoista.
Informaatiosodankäynti on yhteiskunnalliseen ja sotilaalliseen päätöksentekoon, toimintakykyyn sekä kansalaisten mielipiteisiin vaikuttamista ja
siltä suojautumista. Informaatiosodankäyntiä voidaan käydä yhteiskunnallisin,
poliittisin, viestinnällisin, psykologisin, sosiaalisin, taloudellisin ja sotilaallisin
keinoin kaikilla sodankäynnin tasoilla.
Informaatio-operaatiot ovat sarja sotilaallisia toimintoja, joilla tuetaan
Puolustusvoimien operaatioita suojaamalla oman päätöksenteon edellytykset ja heikentämällä vastustajan tilannetietoisuutta ja tahtoa.
Psykologisella puolustuksella tarkoitetaan sellaisia aktiivisia ja ennakoivia toimia, joiden päämääränä on oman puolustus- ja taistelutahdon
säilyttäminen ja vahvistaminen.
Lähde: Pääesikunta
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Sodan kauhuja Vietnamissa ja Groznyssa.
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Historiasta tulevaisuuteen
– informaatiosodankäynnin paluu
Teksti: Jari Rantapelkonen

Informaatiosodankäynti on palannut sodankäynnin
keskiöön. Ukrainan sota on osoittanut, kuinka
informaatiosodalla vaikutetaan maailmanpolitiikkaan
sekä valtioiden ja yhteiskuntien toimintaan.
Informaatiosota käy kuumana ihmisten arjessa,
mediassa ja salaisissa kellareissa. Puolustusvoimissa
tämä sodankäynnin termi tunnistettiin jo 1990-luvun
lopulla. Informaatio-operaatioista alettiin puhua
2000-luvun alussa.

I

nformaatiosodan merkityksellisyys
vaihtelee kulloisenkin konfliktin
mukaan. Sodalla on monet kasvot,
eikä sille ole yksiselitteistä määritel
mää. Informaatiosodan tärkeys vaihte
lee johtoportaan ja toimialan mukaan.
Puolustusvoimien komentajalle infor
maatiosota merkitsee eri asioita kuin
jääkärijoukkueen johtajalle. Vies
tinnälle se merkitsee eri asioita kuin
johtamisjärjestelmäalalle. Yhtä mieltä
ollaan kuitenkin siitä, että globalisoitu
misen myötä informaatiosodan vaiku
tus on lisääntynyt ja siihen on kaikin
keinoin varauduttava.

Informaatiosota
julkisuudesta
Vietnamin sotaa käytiin viidakoissa,
riisipelloilla ja Viet Congin tunneleis
sa. Se oli ensimmäinen sota, jota ame
rikkalaisilla oli mahdollisuus seurata
televisioruuduistaan. Julkisuuden ja
katsojien ”sydämien ja mielien lisäk
si” informaatiosotaa käytiin myös siitä,

tukevatko kansalaiset sodankäyntiä vai
eivät.
Asevoimien ja median välillä oli
riitaa siitä, miltä sota saisi näyttää ja
mitä siitä voitiin julkisuudessa kertoa.
Toimittajien, hallituksen virkamiesten,
asevoimien ja median välinen kitkerä
konflikti oli oman aikansa informaatio
sotaa. Sen rintamina olivat osapuolten
erilaiset informaatiokulttuurit. Media
halusi nähtäville lähes kaiken infor
maation, kun taas asevoimat halusi
salata sotilaalliset operaationsa. Leh
distö piti kiinni ihmisten oikeudesta
tietää, kun taas hallitus piti tärkeäm
pänä turvallisuutta.
Informaatiosodan seurauksena
toimittajat alkoivat kyseenalaistaa
viranomaisten toimia. Epäluulo ase
voimien ja median välillä synnytti niin
sanotun uskottavuuskuilun. Asevoimat
piti mediaa epäluotettavana ja ryhtyi
kehittämään operaatioturvallisuutta,
psykologisen sodankäynnin joukkoja
ja mediastrategiaa.
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Jari Rantapelkonen
Informaatiosota tiedosta
Kylmä sota oli informaatiosodan ”kul
taaikaa”. Sotaa käytiin psykologisen
sodankäynnin keinoin risteilyohjusten
ja muun asevarustelun tiimellyksessä.
Informaatiosodassa koeteltiin ydin
pelotteen ja vastaiskuoppien uskotta
vuutta.
Sota konkretisoitui risteilyohjus
ten maalittamiseen. Informaatiosotaa
käytiin mannertenvälisten ohjusten
osumatarkkuuksista ja todennäköi
syyksistä. Johtamis ja asejärjestelmät
olivat ratkaisevia kamppailussa vihol
lisen tarkasta sijainnista ja omien oh
justen suojaamisesta. Informaatiosota
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Bagdad maaliskuussa 2003.
perustui matemaattisiin laskelmiin oh
justen lentoradoista ja niihin vaikutta
vista tekijöistä. Satelliittijärjestelmät
tuottivat tietoa vihollisen ohjussiilois
ta. Tarkoitus oli tuhota ne ennen kuin
vihollisen ehtii laukaista ohjukset. Se
edellytti myös vihollisen strategisen
tiedustelun harhauttamista.
Ongelmana olivat ohjusjärjestelmi
en haavoittuvuudet, joita hyödyntäen
vihollinen saattoi kyetä estämään tai
manipuloimaan operatiivisesti tärkeitä
informaatiovirtoja. Oivallettiin, että
pelkällä informaation kulun estämisellä
voitaisiin päästä samaan lopputulok
seen kuin massiivisten bunkkereiden
rakentamisella risteilyohjusasemien
suojaamiseksi. Informaatiovirtojen hal
linnasta tuli keino turvata sotilaallinen
ylivoima. Tässä informaatiosodassa
lopputuloksen ratkaisivat tiedustelu,
operaatioturvallisuus, harhauttaminen
ja elektroninen sodankäynti.

Maa, meri,
ilma ja kyber
Internetin myötä informaatiosota sai
uuden merkityksen. Kybersodankäyn
nistä alettiin puhua 1990luvulla. Aja
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tuksen pohjana oli se, että maan, meren
ja ilman lisäksi vihollinen voi taistella
myös kyberavaruudessa.
Kybersodankäynnissä maaalueita
ei välttämättä tarvitse vallata. Tieto
yhteiskunnan talous perustuu tieto
liikenteeseen. Vastustajan voi saada
polvilleen vaikuttamalla sen elintär
keisiin ja kriittisiin yhteiskunnallisiin
järjestelmiin. Uudessa informaatioso
dassa itsenäinenkään valtio ei kykene
takaamaan turvallisuuttaan maantie
teellisillä rajoillaan. Sota ei ole enää
valtion ”omaisuutta”, vaan kyberhyök
käyksiin kykenevät pienet hakkeritiimit
vähäisillä taloudellisilla resursseilla.
Kyber herätti keskustelun siitä,
mikä on sotaa, kuka on sotilas ja mikä
on ase. Kehitys on johtanut tilantee
seen, jossa valtiot kehittävät erilaisia
kybervaikuttamiskykyjä tiedustelusta
hyökkäyskykyyn saakka. Sekä Yhdys
vallat että Venäjä rinnastavat kyberope
raatiot aseelliseen vaikuttamiseen.

Informaatiosota
tilannekuvasta
Persianlahden vuoden 1991 sotaa kut
suttiin ensimmäiseksi informaatioso
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daksi. Liittouman joukot kykenivät
tiedustelun, valvonnan ja johtamisen
järjestelmillään näkemään ja kuule
maan taistelutilasta kaiken oleellisen
tiedon. Samalla ne kykenivät estämään
vastustajaa saamaan tietoa liittouman
toiminnasta. Teknologiaylivoima takasi
liittoumalle lähes täydellisen tilanneku
van. Informaatiovirta sensoreista tulen
käyttöön mahdollisti kirurgisen tarkat
iskut, jotka tehtiin salamannopeasti heti
kun vihollinen oli havaittu.
Menestys sai lännen ajattele
maan, että informaatioteknologiseen
ylivoimaan rakentuva ”järjestelmien
järjestelmä” olisi uudenlaisen ”verkos
tokeskeisen sodankäynnin” perusta.
Teoriassa se mahdollistaisi komenta
jalle täydellisen tilannekuvan ja ym
märryksen siitä, mitä taistelukentällä
tapahtuu. Informaatio lisäisi taistelu
voimaa tavalla, jolla sodan ”sumu” ja
”kitka” voitettaisiin.
Syntyi mielikuva riskittömästä
sodasta. Vihollinen eliminoitaisiin
kaukaa ja ilman mainittavia omia
tappioita. CNN:n suorat televisiolähe
tykset taistelualueelta saivat katsojat
vakuuttumaan teknologian voimasta.
Videot Tomahawkohjusten risteilystä

Kuva U.S. Military.

artikkelit

Liittouman helikopteri pudottamassa lentolehtisiä osana psykologista operaatiota lähellä Hawijahin
kylää Irakissa maaliskuussa 2008.
pitkin Bagdadin katuja saivat ihmiset
uskomaan, että täsmäsota on tulevan
sodankäynnin malli. Menestys johti
hyb rikseen, jossa kuviteltiin, että
kaikki tulevat sodat ratkaistaisiin pel
källä informaatioylivoimalla.

Informaatiosota
mielikuvista
Informaatioajan sotia on viimeisen
vuosikymmenen ajan kutsuttu myös
mielikuvasodiksi. Mielikuvasodissa
oleellista ei ole se, miten asiat ovat,
vaan miltä ne näyttävät. Ukrainan
informaatiosodassa Venäjä polemisoi
sitä, oliko se sodan osapuoli vai ei.
Krimin valtauksessa sanat ja teot eivät
kohdanneet.
Informaatiosodassa tavallisista
ihmisistä on tullut ”infosotilaita”. He
twiittaavat ja lataavat sotakuvia Insta
gramiin. Mielikuvien hallinnassa va
lokuvilla on tärkeä rooli. Esimerkiksi
tästä käyvät kuvat ”pienistä vihreistä
miehistä” Krimillä. Koska aseellisten
joukkojen paikallaoloa ei voitu salata

eikä valokuvien leviämistä maailmalle
estää, pyrittiin kiistämään mielikuva
siitä, että Krimin miehittäjät olivat
sotilaita.

Informaatiosota
taistelutahdosta
Tiedon ja mielikuvien lisäksi sodissa
kamppaillaan tahdosta. Informaatio
sodassa on tärkeää lujittaa omaa ja
heikentää vihollisen taistelutahtoa.
Tahtoon vaikutetaan kohottamalla
omaa yhteishenkeä ja painostamalla
vastustajaa. Sotilaallisen voiman näyttö
kuuluu keinovalikoimiin. Informaatio
sodassa tärkein rintama on aina kotirin
tama, jonka tukea ilman sotilaiden on
vaikea sotia.
Kotirintaman jälkeen toiseksi tär
kein rintama on vastustaja. Vastustajan
halu taistella pyritään lamauttamaan
ja oikeutus käydä sotaa kyseenalais
tamaan. Ukrainan sodassa Venäjän
tavoitteena oli hajottaa Ukrainan val
tiollinen eheys ja yhtenäisyys sekä
rikkoa EU:n talouspakoterintama.
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Informaatiosodankäynti
ja Puolustusvoimat
Vaikka puhutaan sodasta, informaa
tiosodassa Puolustusvoimat kantaa
vastuun vain omiin lakisääteisiin teh
täviinsä liittyvistä osuuksista. Muuten
informaatiosota on koko yhteiskun
nan asia. Informaatiosota vaikuttaa
suomalaisen yhteiskunnan kriittisiin
toimintoihin, kuten tilannekuvaan,
päätöksentekoon, viestintään, rahalii
kenteeseen, tietoliikenteeseen, sähkön
jakeluun ja ylipäätänsä kaikkeen, missä
bitti liikkuu. Informaatiosota on myös
kamppailua sanoista, kuvista ja mieli
kuvista. Käsitteellisten vastuualueiden
rajojen vetäminen ei ole yksinkertais
ta, sillä aihe on laaja, näkökulmia on
monta ja toimijoita on paljon. Ennen
kaikkea suomalainen yhteiskunta tar
vitsee kokonaisvaltaisen lähestymista
van informaatiosodan ilmiöön.
Puolustusvoimissa on tehty ar
vovalintoja informaatiosodankäynti
kyvyn kehittämiseksi. Elektronisen
sodankäynnin kykyjen lisäksi kehit
tämiskohteena on kyberpuolustus
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misen vuosikymmeniä. Aika näyttää,
pitäisikö kehittämisen kohteeksi ottaa
informaation vuosikymmen, sillä kuten
puolustusvoimien operaatiopäällikkö
kesällä 2014 totesi, puolustamme maa
tamme niin maalla, merellä, ilmassa
kuin verkossakin.

Kuva kuvakaappaus Twitteristä.

Informaatiosodan
tulevaisuus

Ote sosiaalisen median kirjoituksista heinäkuulta 2014.
kyky. Uusimmista kohteista voidaan
mainita myös informaatioympäristön
seurantaan, analysointiin sekä psyko
logisiin operaatioihin liittyvät kyvyt.
Informaatiosodankäyntiä harjoitellaan
osana normaalia suorituskyvyn kehittä
mistä. Sotilastaitojen ohella informaa
tiosodissa pärjäämiseen vaikuttavat
ratkaisevasti myös ihmisten asenteet
ja osaaminen.

Niin Suomessa kuin maailmallakin
informaatiosodankäyntikyvyn kehittä
misessä on vielä paljon haasteita. Yksi
esimerkki tästä on käsitteiden kirjo ja
laajuus. Informaatioympäristön merki
tyksien ymmärtäminen ei välttämättä
vielä ole täysin selvää sen enempää yh
teiskunnalle kuin sotilasjoukoillekaan.
Puolustusvoimissa on vuoroin ollut
maa, meri ja ilmavoimien kehittä

Riippuvuus informaatiosta, verkoista ja
pilvipalveluista kasvaa kasvamistaan.
Sodankäynti muuttuu yhä informaa
tiokeskeisemmäksi. Esimerkiksi hybri
disodankäynnissä informaatiosota on
keskeinen elementti. Se on kiinteä osa
myös tavanomaista ja eitavanomaista
sodankäyntiä. Teknologian määrä tie
dustelun, johtamisen ja vaikuttamisen
järjestelmissä lisääntyy koko ajan.
Operaatioiden lopputulokset ovat
yhä enemmän riippuvaisia saadun in
formaation laadusta. Informaatiosotien
yllätyksiin ja epäselvyyksiin on totutta
va. Informaatiosota asettaa uusia vaati
muksia niin johtamiselle, viestinnälle
kuin ennakkovaroitusjärjestelmällekin.
Ukrainan informaatiosodasta on
mahdollisuus ottaa oppia. Tärkeää
on kehittää informaatiosodankäynnin
yhteiskunnallista resilienssiä ja kan
salaisten henkistä kriisinsietokykyä.
Merkittävä tekijä informaatiosotien
pyörteissä pärjäämiseen on kansa
laisten hyvä koulutus ja korkea sivistys.
Siihen meillä suomalaisilla on hyvät
edellytykset.
Everstiluutnantti, sotatieteiden
tohtori Jari Rantapelkonen on Maanpuolustuskorkeakoulun tulevaisuuden
sotataidon sotilasprofessori. 

Rauhallista Joulua
lehden lukijoille!
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Kuvat Puolustusvoimat, kuvankäsittely Pasi Väätäinen.
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Sotaa

sydämistä, mielestä ja sumutuksesta

Vuonna 2014 Suomi joutui sivunäyttämöksi
salaisessa sodassa, joka oli niin julkinen, että harva
sitä edes tajusi. Tänä vuonna nähdyt Ukrainan sodan
informaatio-operaatiot ovat opettaneet paljon siitä,
miten meihinkin saatettaisiin yrittää vaikuttaa, jos
olisimme joskus konfliktin osapuolena.

M

istä on informaatiosodan
käynti tehty? Huijariuutis
sivustoista, joihin päättäjätkin
ainakin hetken aikaa uskovat. Valtiollis
ten ulkomaisten tiedotusvälineiden vää
rästä informaatiosta Suomea koskevissa
asioissa. Kotimaisen valtamedian, lehtien
ja televisiokanavien verkkosivuille tul
vivista lukijakommenteista, joiden tar
koituksena on antaa mielikuva siitä, että
Suomen kansa on eri mieltä valitsemien
sa päättäjien ulkopoliittisista ratkaisuista.
Huhujen ja tarkoituksellisesti vää
risteltyjen faktojen kylvämisestä suo
malaisten poliitikkojen lausuntoihin.
Puolustuskykymme tai kansallisen yh
tenäisyytemme vähättelystä. Sotilasko
neiden alueloukkauksista ja merivoimien
alusten lipunnäytöistä hyödyttömiltä tai
merkityksettömiltä vaikuttavissa tilan
teissa. Epäilyn kylvämisestä: epäile
päättäjien järkevyyttä, epäile salaliittoa,
älä suostu mihinkään, mitä viranomai
nen vaatii. Monitasoisista sumutuksen
ja pelottelun palasista on moderni infor
maatiosodankäynti tehty.
Edellä kuvatun suuntaisesta toimin
nasta näimme esimerkkejä kuluvana
vuonna. Olemme kokeneet ainutlaatuisen
vuoden, jonka aikana turvallisuuspolitii
kasta keskusteltiin ja väiteltiin julkisuu
dessa enemmän kuin vuosikymmeniin.
Samalla ulkopuoliset toimijat yrittivät
myös aiempaa selkeämmin vaikuttaa

tähän keskusteluun. Sitä tehtiin salai
sin tarkoitusperin, mutta muuten täysin
julkisesti. Mielipidevaikuttamisesta tuli
Suomessakin arkipäivää.

Ei sotaa mutta
sodankäyntiä
Oliko Suomi sitten informaatiosodassa
Ukrainan ja Krimin takia? Ei tietenkään.
Kysymys pitääkin muotoilla toisin. Oliko
Suomi informaatio, kyber tai psyko
logisten operaatioiden, harhautusten ja
erilaisten disinformaatiokampanjoiden
kohteena? Vastaus on kyllä, mutta ei pel
kästään Ukrainan sodan takia. EUjäsen
maana Suomi on unionin yhtenäisyyttä
murentamaan pyrkivien vaikuttamisyri
tysten kohteena koko ajan, vaikka emme
aina sitä edes huomaa.
Vielä tärkeämpi kysymys on, oliko
näillä informaatiooperaatioilla vaiku
tusta suomalaiseen yhteiskuntaan tai
poliittiseen päätöksentekoon?
Ennen kuin vastaan tähän, otan esiin
muistikuvan lähimenneisyydestä. Vielä
vuosituhannen alussa Puolustusvoi
mien henkilökunnan kanssa keskustel
lessa kuuli näkemyksiä, joiden mukaan
esimerkiksi tietoverkkohyökkäyksiä ei
pidetty yhteiskunnan todellisena uhkana.
Suomi kyllä toimisi, vaikka täältä la
mautettaisiin hetkeksi netti pois päältä.
Tuolloin sanottiin, että ainakaan Puo
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Kuva (c) SanomaMediaFinland.

Teksti: Petri Korhonen

Petri Korhonen
lustusvoimia eivät verkkopelleilyt koske,
sillä Puolustusvoimien järjestelmät eivät
ole kiinni julkisessa verkossa. Erästä
tuolloista everstiä lainaten: ”T72 lähtee
käyntiin vaikka kuusen alta, riippumatta
siitä, onko internet pystyssä vai ei.” Näin
asia varmasti olikin vielä vuonna 2004.
Tänään, vuosikymmen myöhemmin,
yhä sähköistyneemmän yhteiskuntamme
haavoittuvuus on aivan toista luokkaa,
samoin kriisinsietokykymme. Elämme
yhä enemmän elämys ja mielipideta
loudessa, jossa ihmiset säntäilevät ja te
kevät isojakin taloudellisia tai poliittisia
valintoja pelkän yleisen mielipiteen ja
mututiedon varassa.
Vanha propagandantekijöiden viisaus
pätee edelleen: ”Hän, joka onnistuu
vaikuttamaan äitisi, tyttöystäväsi tai
poikaystäväsi mielipiteisiin, vaikuttaa
sinunkin käytökseesi.” Samaa voi sanoa
verkossa tehdystä mielipiteiden manipu
loinnista. Sillä ei toivottavasti ole suoraa
vaikutusta presidenttiin, hallitukseen tai
eduskuntaan, mutta sosiaalisen median
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Kuva kuvakaappaus iltasanomat.fi.

siitäkin huolimatta, että kansainvälisen
meriliikenteen julkiset seurantasivustot
osoittivat länsialusten kelluneen jossain
ihan muualla.
Päättäjät näyttävät olevan aivan yhtä
alttiita vääristellylle informaatiolle kuin
rivikansalaisetkin – ja miksipä he eivät
olisi. Jos kukaan yhteiskunnan virallisista
toimijoista ei ryhdy aktiivisesti torjumaan
huhuja ja perättömyyksiä, saa väärä tieto
levitä vapaasti.

Jos kukaan ei korjaa väärää
tietoa, se jää elämään

Joskus riittää pelkkä
päätöksentekoketjun
hämmentäminen
Vastaus on siis kyllä: informaatio
operaatiot vaikuttivat meihin kuluneen
vuoden aikana. Suomalaisten päätök
sentekijöiden kieleen hiipi pitkin kesää
nettikeskusteluissa esiintyneitä sanonto
ja ja värittyneitä termejä. Monet kaiken
mahdollisen ulkopoliittisen tiedon äärellä
olevat päättäjät valittivat, etteivät saa
neet Ukrainan tilanteesta enää tarpeeksi
selvää kuvaa – joten he eivät pystyneet
ratkaisemaan kantaansa muun muassa
EUpakotteisiin tai niiden ajankohtaan.
Yksi informaatiooperaatioiden
tärkeimmistä tavoitteista on kaaoksen,
epäjärjestyksen ja epäilyn iskeminen
kiilaksi toimijoiden väliin, jotta pää
töksenteko hidastuisi. Tässä mielessä
operoijat onnistuivat suhteellisen hyvin.
Syksyllä käytiin paljon väittelyä siitä,
miten Suomen tulisi osallistua EU:n
Venäjäpakotteisiin. Koskevatko EU:n
suosittelemat Venäjäenergiayhteistyön
jäädytykset myös Rosatomin ydinvoima
lahankkeita? Pitäisikö pakotteita purkaa

Kylkirauta 4/2014

heti, kun jännitys ItäUkrainassa lie
ventyy? Eduskuntakeskustelujen suurin
huoli tuntui olevan, miten kotikunnan ää
nestäjät suhtautuisivat juustontuottajien
ahdingon aiheuttamiin talousongelmiin.
Tällä kaikella aidasta ja aidanseipäis
tä käydyllä pulinalla oli seurauksensa.
Syyskuun eduskuntakeskusteluissa mo
nilta kansanedustajilta oli jo unohtunut
EUpakotteiden alkuperäinen syy eli se,
että Kirimin miehitys rikkoi kansainvä
listä oikeutta. Monen parlamentaarikon
mielestä Ruotsin lokakuinen sukellusve
nejahti oli vain kotitekoinen yritys lypsää
lisää määrärahoja sikäläisille merivoimil
le. Sattumaa tai ei, täsmälleen sama kanta
esitettiin myös eräiden naapurimaittem
me valtiollisilla televisiokanavilla. Jotkut
kansanedustajista tuntuivat uskoneen
vihjauksia hollantilaisen sukellusveneen
hortoilemisesta Ruotsin rannikolla. Näin

Kuva kuvakaappaus cnn.com.

kohujen käynnistämiä yleisöreaktioita
eivät nämäkään tahot pysty ohittamaan.
Demokraattinen ja avoin yhteiskunta on
otollinen kohde disinformaatiolle. Kan
salaismielipiteen kääntyessä johonkin
suuntaan joutuvat poliitikot aina otta
maan toiminnassaan huomioon tulevien
vaalien äänestäjiensä näkemykset.

22

Osittain väärän tiedon leviämistä helpot
taa suomalaisten virkamiesten viestintä
työnjaon kankeus ja hitaus. Kenenkään
rooliin ei kuulu ensimmäisenä torjua
vääriä tietoja, vaikka tietäisikin asioi
den oikean laidan. Tällaiseen ”kenen
tähän pitäisi vastata” pallotteluun ja
viivyttelyyn kuluu pahimmillaan aikaa
useita vuorokausia. Samaan aikaan väärä
tieto etenee tunneissa, joskus jopa mi
nuuteissa.
Sotilaiden ainakin luulisi voivan
avata suunsa, jos joku toimija antaa
väärää tietoa esimerkiksi asejärjestelmi
en teknisistä yksityiskohdista. Maailman
kohistessa malesialaisen matkustajako
neen alas ampumisesta, julkisuudessa
liikkui tietoa, jonka mukaan ”fyysisesti
jalkapallokentän” kokoisen BUKohjus
järjestelmän käyttäminen vaatisi satoja
sotilaita. ItäUkrainan kapinallisten taidot
eivät siis mitenkään olisi mahdollistaneet
ohjuksen laukaisemista.
Toinen mediassa toistettu väite oli se,
että koneen ampui alas Ukrainan Suhoi
Su25 hävittäjä. Todellisuudessa tämän
konetyypin lakikorkeus jäänee useita
kilometrejä MH17lennon korkeuden

Kuva kuvakaappaus mtv3.fi.
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Komentaja Jon von Weissenberg kommentoimassa Ruotsin sukellusvenejahtia suorassa uutislähetyksessä.
alapuolelle. – Jälkeenpäin muun muassa
suomalaiset ilmatorjuntaaselajin tunti
jat ovat kertoneet toisenlaisiakin faktoja.
Niiden mukaan muutamakin koulutettu
sotilas pystyy tarvittaessa laukaisemaan
BUKohjuksen.
Moni tietäjä oli kuitenkin hiljaa
– koska ulkomaalaisten toisista ulko
maalaisista esittämien väitteiden kumoa
minen ”ei kuulu meille”. Asiantuntijat
kertoivat näkemyksiään vasta kotimai
sen median alkaessa kysellä asiasta. Jos
konflikti olisi jollain tavalla koskenut
Suomea, olisi moinen vaikeneminen
ollut kohtalokasta.
Mikäli kukaan virallinen toimija
ei kriisitilanteessa aktiivisesti osallistu
kansalaiskeskusteluun lyömällä faktoja
pöytään, virheelliset ja vääristellyt näke
mykset muuttuvat totuudeksi ja toistuvat.

Sotilas, lataa
ja varmista twiittisi
Missä oikeita faktoja kannattaisi julkais
ta? Uutisihmisen näkökulmasta vastaus
on helppo: siellä missä vääriä tietoja
milloinkin liikkuu. Ammu sinne, missä
näet liikettä.
Ukrainan konfliktin aikana täkäläinen
mielipidevaikuttaminen tapahtui pitkäl
ti sosiaalisessa mediassa, Twitterissä,
Facebookissa ja yksityisten ihmisten blo
geissa, samoin valtamedian massoittain
verkossa julkaisemien artikkelien ja jut

tujen kommenttipalstoilla. Kaikille näille
kanaville yhteistä on vapaa sisäänpääsy
ja helppo saavutettavuus. Kuka tahan
sa pystyy julkaisemaan näkemyksiään
niiden kautta.
Muutamaa ansiokasta poikkeus
ta lukuun ottamatta ammattisotilaiden
ääntä ei näillä palstoilla kuultu tarpeeksi
tämän vuoden kohujen keskellä. Suomes
sa näyttäisi olevan vain parikymmentä
somesotimistaitoa osoittavaa Puolus
tusvoimien työntekijää, jotka julkaisevat
mielenkiintoista luettavaa ja täsmällisiä
kommentteja verkon eri palstoilla. Enem
päänkin olisi varmasti mahdollisuuksia.
Sotilailla on kommunikoinnissaan
sama kuvitteellinen ”saanko minä nyt
puhua tästä” pulma kuin useimmilla
muillakin virkamiehillä. Määritelmän
sä mukaan sosiaalinen media on myös
sosiaalista vaikuttamista. Etenkin krii
sitilanteessa Twitterissä pitää esiintyä
omalla nimellä ja kasvoilla sekä vastata
kansalaisten tiedusteluihin avoimesti ja
persoonallisesti. Siihen ei virkaaseman
sa ja hierarkiaketjunsa taakse piiloutuva
virkamieskunta ole tottunut.
Toinen pulma on alan oma kielen
käyttö ja ammattijargon. Kapulakieliset
viralliset lausunnot tyyliin ”Puolustus
voimat suorittaa vieraiden valtioiden
vedenalaisten kohteiden etsintöjä meri
voimien toimesta.”, eivät kriisitilanteessa
tyydytä kansan tiedonhalua. Vastapuoli
osaa aina viljellä helpommin ymmärret
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tävää kansankieltä ja yksinkertaistettuja
kärjistyksiä.
Viranomaistoimijoiden Twitter
kannanotoista ei ainakaan tämän vuoden
kokemusten perusteella välity tarpeeksi
konkretiaa eikä ihmisille ymmärrettävää
ammattilaisen läsnäolon tuntua. Toimi
jat esiintyvät mielellään etäännyttäen,
kasvottomina koneiston osina, passiivi
muotoista virkakieltä puhuen – eivätkä he
silloin pysty koskettamaan kansalaisia.
Pulmiin auttaa vain tehokas ja ajan
mukainen koulutus. Samalla tavalla kuin
Puolustusvoimat kouluttaa väkeään eri
asejärjestelmien käyttöön tai niiden
torjumiseen, pystytään myös informaa
tiooperoinnin taitoja opettamaan ja opet
telemaan yksilötasolta yhteisöihin asti.
Informaatiosodankäynnin tehok
kain ase on totuus, oikea tieto, oikeassa
kanavassa ja oikeaan aikaan esitettynä.
Jokaisen virkamiehen – olkoon hän soti
laspukuinen tai ei – tehtävänä on edistää
oikean tiedon nopeaa esilletuloa. Puo
lustusvoimien komentajan näkemys,
jonka mukaan sotilaiden velvollisuuksiin
kuuluu heidän alaansa koskevan tiedon
jakaminen, on Ukrainan sodan opetusten
perusteella täysin oikea.
Petri Korhonen on verkkovaikuttamiseen perehtynyt Helsingin Sanomien
toimituspäällikkö.
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Kuva Hors Faas, kuvamkäsittely Pasi Väätäinen.

artikkelit

Itä, länsi ja
informaatiosodankäynti
Teksti: Saara Jantunen

Pitkään jatkunut rauhantila on vaikuttanut
käsityksiin informaatiosodankäynnistä. Asiaa
on aiemminkin pidetty tärkeänä, mutta on
korostettu, ettei perinteisiäkään uhkia saa
unohtaa. Informaatiosodankäynnin merkityksen
aliarvioiminen vaikeuttaa suojautumista ja kykyä
hyödyntää vaikuttamisen keinoja. Painopiste
näyttää siirtyneen psykologiseen vaikuttamiseen ja
informaatiovaikuttamiseen.
Informaatiosodankäynti
länsimaiden
keinovalikoimassa
Entinen Yhdysvaltain puolustushaara
komentajien neuvoston puheenjohta
ja, amiraali Michael G. Mullen totesi
taannoin: ”We need an information
order with an operations annex.” To
teamus kuvaa hyvin keskustelua, jota
länsimaissa on käyty informaatiovai
kuttamisen roolista nykyaikaisessa so
dankäynnissä. Se edustaa näkökulmaa,
jonka mukaan niin kineettisellä kuin
eikineettiselläkin toiminnalla on aina
myös informaatiovaikutus. Informaatio
ei siis ole sodankäynnin oma erillinen
alueensa, vaan tärkeä osa kaikkea toi
mintaa.
Ristiriita informaatiovaikuttamisen
ja kineettisen vaikuttamisen välillä
syntyy kysymyksestä, onko informaatio
alisteinen kineettiselle vaikuttamisel

le, vai päinvastoin. Monikansallisessa
konsepti ja doktriinityössä on tunnis
tettu informaatiosodankäynnin suori
tuskyvyn merkitys ja kehittämistarpeet.
Sekin tiedetään, että tarvitaan vielä
suurta asennemuutosta, ennen kuin
informaatiovaikuttamisen keinovali
koimaa päästään hyödyntämään te
hokkaasti. Länsimaisessa yhteisössä
sen suurimmat haasteet ovat asenteet
ja halukkuus.

Uhka vai mahdollisuus?
Informaatiosodankäynnin haastavuute
na on se, että on se vaatii käyttäjältään
kohdeyleisön syvällistä tuntemusta,
sosiaalista pelisilmää ja hyvää koulu
tusta. Siksi onkin hullunkurista, että
informaatiovaikuttaminen koetaan
haastavaksi juuri länsimaissa. Länsi
maissahan pitäisi olla hyvät edellytyk
set pyrkiä vaikuttamaan kriiseihin ja
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Saara Jantunen
sotiin ”pehmein keinoin”. Silti viestin
tää ja informaatiovaikuttamista pide
tään vaikeana. Sen nähdään usein jopa
olevan uhka olemassa olevalle hierar
kialle ja operaatioturvallisuudelle.
Tosinaan tuntuu siltä, että länsimaiden
asevoimat kokevat realistisemmaksi
kouluttaa sotilaansa käyttämään mie
luummin tappavaa voimaa kuin infor
maatiovaikuttamista.
Kysymys onkin lopulta siitä, ha
lutaanko asevoimissa panostaa infor
maatiosodankäyntiin vai pidetäänkö
tärkeämpänä niin sanottuja perinteisiä
uhkia ja niiden ratkaisutapoja. Kuten
sanottua, tämä on asenne ja maailman
kuvakysymys.
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eivät muutu yllättäen, sillä suurvalta
aseman rakentaminen ja ylläpitäminen
on pitkän ajan toimintaa. Kiinalla ja
Venäjällä on ollut aikaa ja halua ope
tella tuntemaan kohdeyleisönsä. Niille
informaatiovaikuttaminen on itsestään
selvä keino vahvistaa omaa asemaansa.

Päämäärät vaativat
ideologiaa

Sotilaita taisteluvarustuksessa Krimillä keväällä 2014.

Tunne yleisösi
Samaan aikaan länsimailla on ollut
vaikeuksia oman yleisönsä vakuutta
misessa. Yhdysvaltojen – ja sittemmin
Naton – sitoutumista Afganistanin ope
raatioon perusteltiin demokratialla ja
tasaarvolla. Näillä käsitteillä pyrittiin
vakuuttamaan länsiyleisö operaation
oikeutuksesta. Afganistanilaisessa
yhteiskunnassa käsitteiden merkitys
ei kuitenkaan ole samanlainen kuin
länsimaissa. Voidaankin kysyä, oliko
tarina käsitteineen tarkoitettu vaikut
tamaan kotiyleisöön vai paikalliseen
väestöön?
Edellä esitetty kysymys onkin yksi
strategisen viestinnän ja informaatio
operaatioiden kompastuskivistä. Tarina
ja sen käsitteet tulee valita yleisöä
varten. On opeteltava tuntemaan koh
deyleisö. Lännen haasteena ovat olleet
vaihtuvat operaatioalueet ja toimimi
nen vieraiden kulttuurien keskellä.
Informaatioympäristöön tulisi ensin
vaikuttaa ennakoivan strategisen vies
tinnän keinoin. Vasta näin muodostetul
le pohjalle voidaan rakentaa tehokkaat
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informaatiooperaatiot. Nopeasti ke
hittyvissä kriiseissä ja kriisinhallin
taoperaatioissa tämä ei kuitenkaan
ole mahdollista. Seurauksena on, että
esimerkiksi Nato pyrkii tekemään in
formaatiooperaatioilla sen, mikä olisi
tehtävä strategisella viestinnällä. Erona
on se, että vaikutuksiin pyritään hyvin
nopeasti ja lyhyellä aikavälillä.
Vastaavaa ongelmaa ei ole esimer
kiksi Kiinalla ja Venäjällä, jotka eivät
kehitä informaatiosodankäynnin suo
rituskykyään kriisinhallinnan ehdoilla.
Kiina ja Venäjä tekevät pitkän aikavä
lin strategista viestintää, jota tuetaan
informaatiooperaatioilla. Suurvaltapo
litiikkaa tekevän valtion kohdeyleisöt

Kuva blogs / The Guardian.

Viime kuukausina otsikoihin on
nousut Venäjän kyky käydä infor
maatiosotaa sekä uusien että perin
teisten medioiden avulla. Lännessä
on ihmetelty absurdilta vaikuttavan
venäläispropagandan uppoamista koh
deyleisöönsä. Yhtä lailla huomiota on
herättänyt Isisjärjestön kyky rekrytoi
da riveihinsä ihmisiä ympäri maailmaa,
mukaan luettuna sellaiset yhteiskunnat,
jotka eivät millään tavalla jaa järjestön
maailmankatsomusta.

Euroopassa on eletty pitkää rauhan
aikaa. Sotaa on käyty kaukana, eikä
lännen hegemoniaa ole juurikaan koe
teltu. Kun suurvaltapolitiikka nostaa
jälleen päätään Ukrainan sodan myötä,
joutuvat syvän rauhan krapulaa kärsi
vät länsimaat päättämään, onko maa
ilma nyt todella muuttumassa.
Ukrainan sotaan on liittynyt Ve
näjän harjoittama erityisen vahva
psykologinen vaikuttaminen ja infor
maatiovaikuttaminen. Se kertoo siitä,
että Venäjällä on päämäärä, ja siitä, että
se myös pyrkii saavuttamaan päämää
ränsä. Mitä voimakkaampi valtion tah
totila on, sitä päämäärätietoisempaa ja
aggressiivisempaa on sen harjoittama
informaatiovaikuttaminen. Se, jolla on
”liikaa menetettävää” tai joka on vähi
ten sitoutunut julistamiinsa arvoihin ja
päämääriin, joutuu yleensä reagoijan
rooliin.
Ukrainan sodan aikana länsi on
ollut viestinnässään reaktiivisempi

Isis-propagandaa suositun Call of Duty -pelin hengessä. Kohteena
potentiaaliset länsimaiset rekrytoitavat.
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Kuva metropress.com.
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Israelin puolustusvoimien propagandajuliste ja Hamas-järjestön vastaus.
osapuoli. Venäjä on kyennyt määrittele
mään teemat, joiden ympärillä keskus
telu pyörii. Aloitteen pitäminen vaatii
onnistuakseen päämäärän ja tahtotilan.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että molem
missa Venäjä on nyt länttä vahvempi.

Legitimaatio
informaatiosodankäynnin
yhteisenä nimittäjänä
Yhteistä länsimaiden viime vuosikym
meninä käymille sodille on ollut se, että
ne eivät ole olleet perusteltavissa puh
taiksi puolustussodiksi. Irakin, Koso
von ja Afganistanin operaatioissa kyse
ei ole ollut suvereenin valtion puolus
tautumisesta hyökkääjää vastaan.
Samalla on muuttunut myös infor
maatiosodankäynnin rooli. Kun kyse ei
ole puolustussodasta, joudutaan ope
raatioiden oikeutukseen kiinnittämään
erityistä huomiota. Ei ole sattumaa, että
esimerkiksi terrorismin vastaista sotaa
on perusteltu puolustautumisella. Myös
Venäjä perustelee toimintaansa Naton
laajentumista vastaan puolustautumi
sella, sillä se on argumenteista vahvin.
Todellisuudessa suuri osa valtioi
den viestintäkapasiteetista käytetään
oman toiminnan oikeutuksen peruste
lemiseen. Esimerkiksi tästä käy Israe
lin ja Gazan alueen sodan retoriikka.
Israel lanseerasi kuvakampanjan, jossa
länsimaisia suurkaupunkeja kuvattiin
hyökkäyksen kohteena. Kuvateksti

kysyy katsojalta: ”What would you
do?” Samaan aikaan Gazan palestii
nalaisalueelta virtasi kuvia kuolleista
ja loukkaantuneista siviileistä.
Viime sodissa median huomio on
ollut juuri siviiliuhreissa. Niistä on
tullut mittari, joiden kautta arvioidaan
sodan vakavuutta ja mittakaavaa. On
selvää, että tämä näkyy myös tavassa,
jolla informaatiosotaa käydään. Hama
sin tuottamassa propagandassa sodan
lapsiuhrit kuvataan ikään kuin lapsi
marttyyreina. Lapset kantavat aseita,
osallistuvat Israelin vastaisille mars
seille ja kuolevat raunioihin Israelin
ohjusiskuissa.
On kuitenkin huomattava, mitä
puolustusretoriikka tarkoittaa hyök
käyksen kohteeksi joutuvalle valtiol
le. Venäläisessä mediassa Ukrainan
joukkojen käymää aseellista puolus
tautumista nimitetään sodaksi omia
kansalaisia kohtaan, kun taas separa
tistien aseellista toimintaa perustellaan
puolustautumisena laitonta hallitusta
vastaan.
Ukrainan sota onkin muistutus
siitä, että vaikka puolustautuminen
näyttäytyy normaalioloissa itsestään
selvyytenä valtiolle ja sen kansalle,
kriisitilanteessa tämä itsestäänselvyys
lähes poikkeuksetta kyseenalaistetaan.
Valtion puolustautumistoimenpiteiden
legitimiteetin kyseenalaistaminen on
myös niin sanotun hybridisodankäyn
nin ilmiö. Venäjän kiistäessä hyök
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käyksensä ei Ukrainan puolustuskaan
ole oikeutettua. Tällöin puolustautuja
voidaan tuomita siitä, mitä itse asiassa
itse tehdään.

Uusi vanha
informaatiosota
Venäjän vahva panostus informaatio
sodankäyntiin voidaan nähdä yhtenä
vastakeinona Naton viidenteen artik
laan. Informaatiosodankäynnin keinoja
käyttämällä ei sytytetä laajamittaista
sotaa. Niillä voidaan kuitenkin päästä
samaan lopputulokseen, johon ennen
ajateltiin päästävän perinteisin sodan
käynnin keinoin.
Elokuussa 2014 venäläinen eversti
evp Viktor Murahovski kirjoitti, että
lähes veretön ja pitkälti psykologisin
ja informaatiosodankäynnin keinoin
toteutettu Krimin operaatio on virs
tanpylväs venäläisessä sodankäynnis
sä. Venäjälle Krim on ennen kaikkea
onnistunut operaatio ja osoitus Venäjän
asevoimien kehitystasosta. Myöskään
meillä ei ole mitään syytä pitää kiinni
maailmankuvasta, jonka mukaan maa
ilmanjärjestystä voidaan muuttaa aino
astaan tykeillä ja ohjuksilla.
Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen työskentelee tutkijana Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa. 
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Lentotukialus USS Harry S. Truman Persian lahdella tukemassa Enduring Freedom -operaatiota.
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Informaatio-operaatiot
– isku keittiön kautta
Teksti: Tommi Kangasmaa

Informaatio-operaatiot ovat kokoelma erilaisia
menetelmiä, joilla pyritään hämärtämään
päätöksentekoa ja suuntamaan kohteen toimintaa
hyökkääjän kannalta edulliseen suuntaan. Ne
sisältävät muun muassa psykologisen vaikuttamisen,
tietoverkkovaikuttamisen, harhauttamisen, tiedon
suojaamisen ja elektronisen sodankäynnin. Tällaisten
menetelmien käyttöä on nähty laajasti Ukrainan kriisin
yhteydessä.

I

nformaatiooperaatioiden vaikut
tavuus on lisääntynyt tasaisesti ja
ennustetusti viimeisten kahden
kymmenen vuoden aikana. Syyt ovat il
meisiä. Tietoverkkojen teho, kattavuus
ja monimuotoisuus ovat lisääntyneet
voimakkaasti. Informaatiovaikutta
minen noudattelee samaa kaavaa kuin
asevaikuttaminen. Ulottuvuus, teho,
nopeus, ennakoimattomuus ja tarkkuus
kasvattavat asevaikutusta ja tuhoa.
Informaatiovaikutuksen lopputulos
voi olla myös käänteinen. Taistelutah
don lamauttamiseen tarkoitettu ope
raatio kohottaakin tahtoa ja kasvattaa
päättäväisyyttä. Informaatiooperaatik
kojen ammattitaitoa on suunnitella ja
arvioida informaatiovaikutuksia.

Informaatiovaikutus
lamauttaa
päätöksentekokykyä
Informaatiovaikutuksella pyritään
kognitiiviseen dissonanssiin. Yksin
kertaistettuna tämä psykologiasta tuttu
termi tarkoittaa yksilön kohtaamaa ris
tiriitaa silloin, kun saatu tieto haastaa

hänen omat tunteensa, asenteensa ja
käyttäytymismallinsa. Informaatio
operaatikko pyrkii hämärtämään ja
hidastamaan päätöksentekoa ja aihe
uttamaan muutoksia yksilön käyttäy
tymisessä. Informaatiovaikutuksen
aiheuttama epäilys voi tuntua yksi
löstä absurdilta, ja hän saattaa pitää
saamaansa tietoa jopa naurettavana. In
formaatio kuitenkin vaikuttaa ja haas
taa yksilön taustalla. Uusi tieto antaa
uuden vaihtoehdon, jonka poissulke
minen on näennäisestä helppoudestaan
huolimatta vaativa tehtävä.
Informaatiooperaation pääkoh
teena on vastustajan päätöksenteko.
Mitä hitaampaa päätöksenteko on, sitä
kauemmaksi ajaudutaan hyökkääjän
päätöksentekosyklistä. Oma päätök
senteko yrittää saada kiinni tapahtumia,
jotka ovat jo alkaneet. Vastustajan ky
vyttömyys ja passiivisuus muunnetaan
niin rajuksi eduksi, että suhteellinen
suorituskykyarvio muuttuu liikaa. Se
voima, jonka katsottiin kykenevän tor
jumaan hyökkäys, onkin hajanainen,
koordinoimaton ja päätöksenteon ky
vyttömyyden halvaannuttama.
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Tommi Kangasmaa
Pahimmillaan informaatiovaikutus
estää puolustajaa perustamasta jouk
kojaan, hankkimasta lisää materiaalia
tai saamasta ulkopuolista apua. Tais
telutahdon säröytyminen heikentää
joukkojen laatua ja heilauttaa vaka
vasti voimatasapainoa väärään suun
taan. Vaikka vaikutus on tehokkainta
kohdistaa poliittiseen ja sotilaalliseen
johtoon, ei niihin tarvitse vaikuttaa
suoraan. Päättäjiin vaikuttaminen voi
tapahtua myös äänestäjien ja virka
miesten kautta.
Informaatiokanavien käytön help
pous ja halpuus mahdollistavat suuren
määrän erilaisia vaikutustapoja. Kuvan,
äänen tai tekstin tuottaminen ei vaadi
samanlaisia panostuksia kuin ilma
aseen tai merivoimien käyttö. Vaikutus
ta varten on olemassa valonnopeudella
toimivia verkkoja ja nopeasti reagoivia
tiedotusvälineitä. Mediakilpailu madal
taa julkaisukynnystä, ja uutisnälkäiset
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Presidentti Bush vetoaa amerikkalaisiin puhuessaan syyskuun 11.
päivän terrori-iskun jälkeen.

Isku sotilaalliseen
suorituskykyyn keittiön
kautta
Sotilas on tottunut ajattelemaan asioita
poliittisen kehän ulkolaidalta. Länti
sen demokratian perusperiaatteena on,
että sotilasorganisaatio ei ole aktiivinen
politiikan toimija, vaan se noudattaa
kulloisenkin poliittisen ja demokraat
tisesti valitun johdon käskyjä sekä
lakeja. Perinteinen yhteiskunnallinen
asemointi luo väistämättä heikkouk
sia. Sotilaan perinteisenä oletuksena
on, että tuottamalla luotettavaa tilanne
kuvaa poliitikko toimii saadun tiedon
perusteella rationaalisesti. Valtiojohto
ei kuitenkaan ole immuuni ympäröivän
yhteiskunnan ”kohinalle” eikä toimi
aina siten kuin virkamies tai sotilas
olettaa – rationaalisesti ja kylmät faktat
huomioiden.
Informaatiovaikutus on salakavala,
sillä se iskee ohi sotilaallisen puolus
tuksen. Informaatioaseella isketään
kansalaisiin, kansalaisten kautta polii
tikkoihin ja poliitikkojen kautta puolus
tukseen. Esimerkkejä löytyy runsaasti.
Kansalaismielipide Irakin sodasta tai
kansainvälinen mielipide Israelin–
Libanonin sodasta ovat vaikuttaneet
vahvasti esimerkiksi Yhdysvaltojen ja
Israelin sotilaalliseen tilanteeseen ja
operatiiviseen suunnitteluun. Sotilaal
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liset tavoitteet ovat jääneet vaillinai
siksi, ja joukkojen läsnäolo on jatkuva
kansainvälisen kritiikin kohde.
Kineettisestä näkökulmasta Yhdys
vallat ja Israel ovat olleet vastustajiinsa
nähden ylivertaisia. Vuosikymmeniin
ne eivät ole hävinneet yhtään sotaa,
eivät juuri edes taistelua. Tästä huoli
matta sekä poliittisessa keskustelussa
että kansalaiskeskustelussa Afganis
tan, Irak ja Libanon leimautuvat lähes
tappiollisiksi sodiksi. Kineettisesti me
nestyksekkäille operaatioille pyritään
antamaan epäonnistumisen leima. Kyse
on vastustajan voimakkaasta informaa
tiovaikutuksesta, käsitysten hämärty
misestä, viestinnän epäonnistumisesta
ja sotilaiden kyvyttömyydestä vastata
informaatiovaikutuksiin.

Kuva kuvakaappaus cnn.com.

kuluttajat reagoivat mielenkiintoisiin
tapahtumiin välittömästi.

Taleban ei kykene lyömään yhtään
yhdysvaltalaista pataljoonaa taiste
lussa, mutta se kykenee poistamaan
divisioonia taistelutilasta informaa
tiovaikutuksen avulla. Tämä vaikutus
syntyy koalitioon osallistuvien valtioi
den sisä ja ulkopolitiikan kautta. Koh
demaan kansalaismielipide käännetään
operaatiota vastaan. Kansalaismielipi
de vaikuttaa politiikkaan äänestyspro
sessin kautta, ja sotilaalliset tavoitteet
käännetään vastamaan muuttunutta
tilannetta. Voitosta on tullut tappio ja
alkuperäisestä operaatiosuunnitelmasta
joudutaan muokkaamaan uusi, tilan
netta vastaava versio. Operaation ko
mentaja on ihmeissään ja turhautunut.
Hänen suorituskykyjään on heikennetty
merkittävästi ampumatta laukausta
kaan. Hänen taisteluryhmityksestään
on hävinnyt joukkoja huolimatta siitä,
että ne ovat olleet ylivertaisia taiste
lukentällä.
Informaatioaseet ovat tehokkaita
altavastaajan arsenaalissa, mutta ne so
veltuvat mainiosti myös voimakkaan
hyökkääjän käyttöön. Suurvalloilla
on käytössään merkittäviä resursseja
laajojen informaatiooperaatioiden
suunnitteluun ja toteutukseen. Ne myös
oppivat nopeasti. Esimerkiksi Venäjä
on ottanut oppia Georgian sodan in
formaatiorintamalta.
Vuoden 2014 informaatiooperaati
ot ovat huomattavasti innovatiivisem
pia, ennakoivampia ja aktiivisempia
kuin kuusi vuotta sitten. Venäjän in
formaatiooperaatiot alkoivat kauan
ennen varsinaista kineettistä vaikut
tamista. Taistelutilaa valmistellaankin
vuosia vaikuttamalla paikallisväestöön

Talebanin video näyttää pakistanilaisten poliisien teloituksen.
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ja päättäjiin. Tarkoituksena on luoda
epävarmuutta ja ristiriitoja ja heikentää
puolustustahtoa. Epävarmuus näyttäy
tyi Krimin operaatiossa Ukrainan ase
voimien liikekannallepanon hitautena,
kyvyttömyytenä käsitellä operaatiota
aseellisena konfliktina ja hyökkäyksenä
suvereenin valtion alueelle. Ristiriidat
kansalaisten kesken heikensivät puo
lustuskykyä.
Informaatiooperaatioiden soti
laallinen suunnittelu perustuu vaiku
tuskeskeiseen ajatteluun. Läntisissä
asevoimissa informaatiooperaatiot
ovat kiinteästi yhteydessä maalittami
seen. Moni sijoittaakin maalittamis
kyvyn osaksi vaikuttamiskeskusta.
Organisaatiomallille on selkeät, sotilas
kulttuuriin ja ajatteluun liittyvät syyt.
Vaikuttaminen tapahtuu maalien
avulla. Eri toimijat esittävät maaleja, ja
operaatiokeskus tai vaikuttamiskeskus
priorisoi maaleja tiettyjen parametrien
ja operaation perusrakenteen kautta.
Maaleille luodaan vaikutusmittareita,
joilla arvioidaan vaikutuksen tehoa.
Mittarit ovat perinteisessä sotilaallises
sa ajattelussa hyvin määrällisiä, joten
laadulliset mittarit otetaan yleensä huo
nosti vastaan. Informaatiooperaatikot
operoivat kuitenkin pääosin laadullis
ten tekijöiden kautta. Problematiikka
on ratkaistu välttämällä konfliktia ki
neettisen ajattelun edustajien kanssa.
Mittareista tehdään jopa väkisin mää
rällisempiä.
Pitkäkestoiset vaikutukset ovat
usein suurempia kuin välittömät takti
set hyödyt. Ajattelumalli on kuitenkin
uusi ja vaikea perinteisiin sotilaallisiin
operaatioihin tottuneille esikuntaupsee
reille. Väärinymmärrykset kiteytyvät
pelkoon siitä, että informaatiooperaa
tikot alkavat johtaa sotaa, tai siihen,
että toiminta halvaantuu, kun jokainen
maali arvioidaan pitkäkestoisten infor
maatiovaikutusten kautta.

Poliittiset tavoitteet
eivät sovellu suoraan
sotilaalliseen
suunnitteluprosessiin
Poliittiset tavoitteet ovat usein luon
teeltaan ympäripyöreitä. Sitä ne ovat
varsinkin kansainvälisissä sotilaal
lisissa kriisinhallintaoperaatioissa.
Osallistumme koalitioon, koska ha

Kuva SKJA/Puolustusvoimat.

artikkelit

Puolustusvoimain komentaja tarkastusmatkalla Afganistanissa.
Edessä vasemmalta kenraalimajuri Haider, kenraaliluutnantti Toivonen, everstiluutnantti Kortelainen ja kenraali Lindberg.
luamme näyttää lippua. Rakennamme
parempaa tulevaisuutta. Ylläpidämme
vakautta. Turvaamme yhteiskuntaa ja
sen turvallisuutta. Näistä tavoitteista
on vaikea löytää sellaisia mittareita,
ratkaisukohtia ja vaikutuksia, jotka
todella voitaisiin saavuttaa. Sotilaal
lisessa suunnittelussa on kyettävä
saavuttamaan päämäärä siten, että se
voidaan myös konkreettisesti todeta.
Mitä laveampi päämäärä, sitä huonom
min sotilasorganisaatio soveltuu sen
toteuttamiseen.
Sotilaallisessa operaatiossa on tär
keää tarkentaa tavoitetta siten, että se
on saavutettavissa niillä työkaluilla,
joita sotilasorganisaatiolla on käy
tössään. Tavoitteet voidaan saavuttaa
informaatiooperaatioilla, joita tuetaan
kineettisellä uhalla tai vaikutuksella.
Ne voidaan saavuttaa kineettisillä ope
raatioilla, joista viestitään tehokkaas
ti. Tosielämässä tavoitteisiin pyritään
edellä mainittujen yhdistelmällä: va
litsemalla vaikutuksia ja maaleja, jotka
operaatiolinjoilla järjestelmällisesti
johtavat haluttuun tavoitteeseen. Jos
tavoite on realistinen ja konkreettinen,
on informaatiooperaatiolla mahdolli
suus onnistua.
Sotilasorganisaatiolla on usein vai
keuksia ymmärtää, että se, mitä sano
taan, pitää myös näyttää. Se on kaiken
informaatiovaikuttamisen perusta.
Valehtelusta jää kiinni. Olet sitä miltä
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näytät. Informaatiooperaatikko ei
yksinään kykene vaikuttamaan tehok
kaasti, vaan siihen tarvitaan koko or
ganisaatiota. Se miltä joukot näyttävät,
se mitä ne tekevät ja missä, on vahvaa
informaatiovaikuttamista. Jos joukot
toimivat vastoin sitä, mitä viestitään,
ne rikkovat kokonaisviestin ja altistavat
joukot informaatiovaikutukselle.
Informaatiovaikutus tuntuu joko
suoraan siten, että ympäröivän yhteis
kunnan tuki vähenee, tai epäsuorasti
siten, että poliittinen ilmapiiri muut
tuu operaatiolle epäedulliseksi, ja se
aiheuttaa joukon poistumisen taistelu
kentältä. Vahva informaatiooperaatio
perustuu kykyyn viestiä informaatio
tavoitteista yhtenäisesti niin sanoilla,
teoilla kuin olemuksellakin. Jokaisen
sotilaan pitää ymmärtää perusviestit,
niiden tarkoitukset ja se, miten ne pitää
nivoa omaan toimintaan. Jokaisen on
perustasolla kyettävä ymmärtämään,
mikä rikkoo kokonaisuutta ja heikentää
informaatiorintamaa. Informaatiovai
kuttamisessa jokainen sotilas on etu
linjassa.
Yliluutnantti,Valtiotieteen kandidaatti, Tommi Kangasmaa palvelee
Pääesikunnan viestintäosastossa. 
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Kuva U.S. Navy.

Propagandaposteri itäafganistanilaisessa luokkahuoneessa.
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Visuaalinen viestintä
informaatiosodan tykistönä
Teksti: Charly Salonius-Pasternak

Kuvilla ja videoilla voi luoda illuusion jostakin, joka
ei ehkä ole tapahtunut. Osa ihmisistä epäilee aina
tapahtuneeksi kerrotun todenperäisyyttä, ellei siitä
ei ole kuva- tai videotallennetta. Tämä paradoksi
selittää, miksi Combat Camera -toiminta – toiminta
informaatiovirrassa – on keskeinen osa sotilaallista
toimintaa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi.
Tässä artikkelissa Charly Salonius-Pasternak
tarkastelee informaatiovirtoihin vaikuttamista
reservinupseerin näkökulmasta.

I

nformaatiovirtoihin vaikuttamalla
pienikin toimija voi olla tasaver
tainen suurempiensa kanssa. Tätä
todistavat niin Yhdysvaltojen, Israelin
kuin Venäjänkin viimevuosien koke
mukset. Vaikuttamiskyvyn saavuttami
nen edellyttää, että koko organisaatio
oppii ymmärtämään Combat Camera
(COMCAM) ja toiminta informaatio
virrassa (TIV) ajattelua. Sen pitää
myös osata hyödyntää toiminnassaan
reserviläisten laadukasta osaamista. So
tilasjohdolle tällainen maailma saattaa
olla uutta. Kuvan ja videon keskeinen
rooli sotilaallisessa toiminnassa – ja sen
kautta poliittisten päämäärien tavoitte
lussa – on kuitenkin kiistaton tosiasia.
Seuraavat pari esimerkkiä valaisevat
väitettä hieman eri näkökulmista.

Krimin pienet
vihreät miehet
Krimin valtaamisen ensimmäisten päi
vien uutisissa näytettiin kuvia pienistä
puolisotilaallisista ryhmistä. Sekalaisi

ne varusteineen kuvien henkilöt näytti
vät juuri niin kotikutoisilta kuin pitikin,
ja kuvat loivat illuusion tapahtumaket
justa, jota ei ollut tapahtunut. Vähän
myöhemmin uutiskuviin ilmestyneet
pienet vihreät miehet eivät puhuneet
kameralle, mutta olemuksellaan he
osoittivat toimivansa kontrolloidusti.
Näkemämme kuvat olivat tarpeellisia
maailmassa, jossa kuvia ja videota voi
daan hetkessä jakaa ympäri maailmaa.
Videoitu vastarinta olisi voinut muuttaa
maailmanhistoriaa. Tunnetusti vasta
rintaa ei ollut, ja de facto Krim on nyt
osa Venäjää.
Sotilaiden ja siviilien julkaisemat
kuvat ja videot, yhdistettynä internetin
julkisiin kartta, kuva ja paikannus
työkaluihin, mahdollistivat Ukrainan
rajojen sisäpuolella olevien venäläis
ten tykistöpatterien sekä panssari ja
muiden joukkojen tarkan sijainnin
määrittämisen. Todistusaineisto olisi
voitu yhdistää Ukrainan turvallisuus
neuvoston kirjallisiin tiedotteisiin,
joissa kerrottiin laajoista hyökkäyksistä
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Charly Salonius-Pasternak
tai muusta sotilaallisesta toiminnasta.
Koska Ukraina ei näin tehnyt, tiedot
teilla oli paljon vähemmän kansainvä
listä vaikutusta.
Olennaista onkin, ei vain huomioida
toiminta informaatiovirrassa, vaan si
sällyttää se kaikkeen toimintaan alkaen
suunnittelusta ja tavoitteen asettelusta.
Israelin pysäyttäessä erikoisjoukoillaan
Gazaan matkalla olleen turkkilaisen
Mavi Marmara aluksen vuonna 2010
olivat molemmat osapuolet valmistau
tuneet taltioimaan tapahtumat. Ilman
Israelin asevoimien kuvaamaa videoku
vaa ainut video tapahtumista olisi tullut
toiselta osapuolelta tai sitä epäsuorasti
tukevilta medioilta. Israel ryhtyi jaka
maan omaa kuvamateriaaliaan pari
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Kuva kuvakaappaus mtv.fi.
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Turkkilaisalus Mari Marvara lähestyy Ashdodin satamaa toukokuussa 2010. Yhdeksän aktivistia sai
surmansa Israelin joukkojen tehtyä rynnäkön laivalle.
tuntia tapahtumien jälkeen. Silloinkin
se myöhästyi aamun uutislähetyksistä,
joissa jo lujitettiin tapahtumien ensim
mäinen ja pysyvin versio.
Esimerkkejä ikonisten kuvien vaiku
tuksista sodan politiikkaan on olemassa
yli vuosisadan ja videokuviakin vuosi
kymmenien ajalta. Kuvatulvan vuoksi
sotilaat eivät aina ymmärrä, että kuvat ja
videot vaikuttavat merkittävästi omaan
operatiiviseen ja taktiseen toimintaan.
He eivät myöskään välttämättä tiedos
ta, että yksittäisten sotilaiden toiminta
informaatiovirrassa voi olla hyvinkin
ratkaisevaa, eikä se todennäköisimmin
ole keskitetysti johdettavissa.
Jossakin tilanteessa pelkkä yhden
sotilaan ampuminen tai kiinniottaminen
– ja siitä otetun kuvamateriaalin jaka
minen maailmalle – voi estää tilanteen
eskaloitumisen laajamittaiseksi sodaksi.
Yksittäisen sotilaan kännykällä kuvaa
ma video voi tilanteen mukaan joko hel
pottaa tai vaikeuttaa poliittisen johdon
työtä. Ajatus siitä, että suomalainen
sotilas ei missään tilanteessa kuvaisi,
ei ole realistinen.
Informaatiovirta liikkuu moniulot
teisesti ja nopeasti, eikä se noudata
tavanomaisia sotilaallisen toiminnan
päätöksentekosyklejä. Asioiden enna
koimattomuus tuntuu ammattisotilaista
pelottavalta. Todellisuudessa se ei kui
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tenkaan merkittävästi eroa perinteisestä
sotilaallisten suunnitelmien realismista,
jonka mukaan etukäteen laaditut suunni
telmat joutavat ensimmäisen laukauksen
jälkeen romukoppaan.

Aikaan sidottu
ajaton tarina
Miten Combat Camera toimintaa ja
muita tietovirroissa toimimiseen, tari
nankerrontaan ja tapahtumien taltioi
miseen liittyviä suorituskykyjä pitäisi
käyttää ja kehittää? Kokonaisvaltaisiin
vastauksiin tarvitaan sekä palkatun hen
kilöstön että reserviläisten ammattitaitoa
ja saumatonta yhteistyötä.
Kohderyhmiä on paljon ja alaryh
miä vielä enemmän, mutta yleisemmäl
lä tasolla niitä voisivat esimerkiksi olla
seuraavat kolme: suomalaiset, kansain
väliset tahot ja mahdolliset vastustajat.
Kohderyhmät, samoin kuin niiden tar
kempi jaottelu passiivisiin kuuntelijoi
hin, aktiivisiin toimijoihin ja päättäviin
tahoihin, voivat usein olla myös keske
nään ristikkäisiä. Ammattilaisryhmällä,
joka koostuu monialaista reserviläis
osaajista, olisi kuitenkin parhaat edel
lytykset miettiä, miten suomalaiseen
sielunmaisemaan, kansainvälisiin päät
täjiin tai vastustajan kansaan voidaan
parhaiten vaikuttaa.
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Suomalainen sielunmaisema tun
netaan suhteellisen hyvin, ja sen mie
lenliikkeet ovat onneksi suhteellisen
helposti ennakoitavissa. Sen sijaan yh
teiskunnan kasvava monimuotoisuus ja
alati lisääntyvä alakulttuurien määrä voi
muodostaa haasteen. Yhtä monoliittistä
viestiä siitä, että Suomi on puolustami
sen arvoinen maa, ei välttämättä enää
ole, josko sitä on todellisuudessa kos
kaan ollutkaan. Toisaalta tämä on hyvä
asia, koska jo pelkästään kotimaisten
kohderyhmiemme moninaisuus pakot
taa miettimään, miten saamme muut
– kansainväliset – kohderyhmät kiinnos
tumaan meistä suomalaisista ja meidän
asioistamme.
Miten sitten vahvistetaan sitä mah
dollisuutta, että Suomi liittoutumatto
muudestaan huolimatta saa tarvittaessa
kansainvälistä apua? Mahdolliset aut
tajat ovat kaltaisiamme avoimen demo
kratian valtioita. Vaikuttamisen kohteita
ovat siis näiden maiden kansalaiset, vir
kamiehet ja poliitikot. Puolustusvoimat
ei voi kontrolloida globaalia informaa
tiovirtaa, mutta virran tilapäinen ohjaa
minen ja siihen vaikuttaminen on aina
mahdollista. Tässä toiminnassa Combat
Camera toiminta edustaa keskeistä suo
rituskykyä.
Toimintaa pitää valmistella ja harjoi
tella, mutta sitä ei voi tehdä etukäteen.

Kuva britisarmy.worldpress.com.
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Brittiläinen taistelukameraryhmä (Combat Camera Team, CCT).
Vaikuttaakseen tarinan pitää olla aina
jollain tapaa ainutlaatuinen mutta sa
malla helposti ymmärrettävissä – aikaan
sidottu toteutus, jossa on ajaton tarina.
Esimerkkinä aikaan sidotusta ilmai
susta voidaan käyttää vaikkapa populaa
rikulttuuria. James Bond elokuva ”Die
Another Day” julkaistiin vuonna 2002.
Jos Puolustusvoimat olisi siihen aikaan
tehnyt huonojen aikojen varalle videon
Suomen tukemisesta, sen tyyli näyttäisi
nyt yhtä vanhentuneelta. Videoiden väri
ja äänimaailma, leikkaus ja jakonope
us sekä saavuttavuus (reach) muuttuvat
jatkuvasti. Teknologian ja yhteiskunnan
muutokset on otettava huomioon. Sa
malla tavallahan myös esimerkiksi oh
justen osumatarkkuuden ja elektronisen
tiedustelun resoluution parantuminen
muuttaa sotilaallisten operaatioiden
suunnittelua ja toteutusta.

Koulutus,
motivaatio, valmius
Puolustusvoimille Combat Camera
tyyppisellä toiminnalla on näennäi
sesti pieniä, mutta eskalaation kannalta
merkittäviä vaikutuksia. ”Aikaan si

dottu toteutus, jossa on ajaton tarina”
malli ei vähennä muiden alaan liit
tyvien kertausharjoitusten tarpeelli
suutta. Virallisia kertausharjoituksia,
joissa harjoitellaan ja kehitetään krii
sin ja sodan ajan tehtäviä sodan ajan
joukoissa, pitäisi olla vähintään yksi
viikko vuodessa. Se kehittäisi useita
tarpeellisia asioita, kuten ryhmähengen
muodostumista ja ymmärrystä omien
tehtävien merkityksestä, ja tuottaisi
kokemuksia simuloitujen taisteluti
lanteiden kuvaamisesta. Samalla Puo
lustusvoimien eri tasojen johtoportaat
saisivat kokemusta tämäntyyppisen
suorituskyvyn integroimisesta koko
naisuuteen.
Pienten Combat Camera ja viestin
osastojen kertausharjoitukset eivät ole
kalliita: puhutaan ehkä summasta, joka
vastaa puolen tunnin hävittäjälentoa.
Puolustusvoimien sotaa ehkäisevän
roolin kannalta eurojen kohdentaminen
näiden suorituskykyjen kehittämiseen
ei menisi hukkaan.
Lisäksi reservissä olevat alan am
mattilaiset pitää sitouttaa korkeaan
valmiuteen sopimuspohjaisesti. Pelk
kiin kolmen kuukauden varoajalla
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järjestettyihin lisäkertausharjoituksiin
luottaessamme saattaa reserviläisten
ainoaksi tehtäväksi pahimmassa tapa
uksessa jäädä jälkikäteen tehtävä alue
menetysten dokumentointi.
Parempi vaihtoehto olisi sään
nöllisten harjoitusten kautta yhteen
hioutuneiden ja motivoituneiden, pa
rissa päivässä palvelukseen astuvien
reserviläisten tuottama ja maailmalle
leviävä video, jossa historian myyttiset
vapauden puolustajat Thermopylaista
talvisotaan astuvat haamumaisina mo
dernisti mutta vajavaisesti aseistettujen
suomalaisten miesten, naisten, isien ja
äitien rinnalle.
Entäpä jos tällä kertaa saisimme jo
etukäteen apua, joka ehkäisee sodan
syttymisen?
Valtiotieteiden maisteri Charly
Salonius-Pasternak toimii vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. 
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Virkamies ja media
Teksti: Tuija Sundberg

Virkamiehen viestintäviidakkoseikkailussa on
haasteensa.Yksi aikamme ominaispiirteitä
on ilmiöiden nopeatempoinen syntyminen ja
hallitsematon leviäminen mediaympäristössä.
Virkamiehen toimintaa kuitenkin sitovat moninaiset
normit. Julkinen keskustelu on taitolaji.

Y

ksityishenkilön on helppo
nimimerkin suojissa kom
mentoida räväkästikin kes
kustelupalstoilla liikkuvia asioita.
Julkisessa keskustelussa viime aikoi
na esillä ollut trolliilmiö puolestaan
tarkoittaa ulkopuolisen tahon nimen
omaista tarkoituksellista ja suunnitel
mallista mielipiteen muokkausta, johon
voi kuulua myös disinformaation le
vittämistä. Virkamiehen lähtökohdat
ovat toiset. Kun virkamies kommentoi
virkatehtäväänsä liittyvää asiaa, hän
edustaa aina organisaationsa virallista
kantaa. Faktojen pitää olla oikein ja
tyylin asiallista.
Uutisoinnissa näkee silloin tällöin
viittauksia ”nimettömänä pysyttelevään
korkeaarvoiseen sotilaslähteeseen”.
Puolustusvoimissa tällaisia tahoja ei
pitäisi olla, vaan virkatehtävissä esiin
nytään aina oma nimi, organisaatio ja
asema tunnustaen ja tiedostaen. Nime
tön korkeaarvoinen sotilaslähde voi
periaatteessa olla vaikka ulkomaa
lainen korkeaarvoinen sotilaslähde.
Tällaisella lähteellä on epäilemättä
oma tarkoitusperänsä asioihin, joita
hän tahtoo nostaa julkiseen keskuste
luun. Toisaalta lähde voi olla jo aikaa
sitten reserviin siirtynyt henkilö. Myös
korkeaarvoisuus on tulkinnanvarainen
asia. Olenpa törmännyt tapaukseen,
jossa otsikossa viitattiin ”korkea
arvoiseen upseeriin”, ja vasta jutun
lukemalla selvisi, että kyse oli vielä
varsin kokemattomasta upseerista.
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Mielikuva ratkaisee
Nimimerkillä esiintymisen rajanvetoa
on tehty muun muassa korkeimman
hallintooikeuden ratkaisussa KHO
1.8.2001/1727: ”Poliisimies X oli
kirjoittanut paikalliseen lehteen artik
kelipalstalle ’Malmin poliisin piiristä’
muun muassa nimimerkillä ’Kysyy
kummastellen Malmin Poliisi’. Vaikka
kyseisellä pakinapalstalla ei julkaistu
poliisin viralliseksi katsottavia kan
nanottoja, olisi tullut ymmärtää, että
lukijalle oli perustellusti voinut syntyä
mielikuva siitä, että pakinat kuvasivat
poliisissa yleisesti vallitsevia käsityk
siä ja että kysymys olisi myös poliisin
viralliseksi tarkoitetusta tiedotustoi
minnasta. Olisi tullut käsittää, että al
lekirjoituksella ’Kysyy kummastellen
Malmin Poliisi’ varustettua kirjoitusta
ei voitu pitää tavanomaisena yksityis
henkilön mielipidekirjoituksena. Kir
joituksen sisältö huomioon ottaen X:n
katsottiin toimineen vastoin virkavel
vollisuuksiaan.”
Varsin harvoin kuitenkaan selviää,
mistä tai keneltä tiedotusvälineet ovat
tietonsa – oikeat tai väärät – saaneet.
Yksityishenkilö tai jopa johdettu trolli
voi provosoida virkamiestä verkkoym
päristössä. Yleisön saataville toimite
tun viestin laatijalla sekä julkaisijalla
ja ohjelmatoiminnan harjoittajalla on
oikeus olla ilmaisematta, kuka viestin
sisältämät tiedot on antanut. Lähdesuo
ja on todella vahva. Oikeudenkäynnis
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Tuija Sundberg
säkin se voidaan murtaa käytännössä
vain erittäin vakavien rikosten selvit
tämiseksi.

Työssä vai vapaa-ajalla?
Suomen perustuslain mukaan jokai
sella kansalaisella on sananvapaus.
Tarkemmat säännökset sananvapau
den käyttämisestä annetaan lailla. Sa
nanvapaus perusoikeutena koskee siis
myös upseereja ja muita virkamiehiä.
Sananvapauden vuoksi ei nimettömänä
kommentointia voida erikseen kieltää.
Sosiaalisen median myötä on yhä
tavallisemmaksi tullut tilanne, jossa
virkamies käy keskustelua ajankoh
taisista aiheista myös vapaaajallaan
varsin laajan ”kaveripiirin” kanssa.
Usein keskustelussa on mukana tai
sitä vähintäänkin seuraa joukko samoja
henkilöitä, joiden kanssa virkamies on
tekemisissä työtehtävissään. Verkostoi
tuminen on hyvä asia, mutta se saattaa
joskus johtaa ”yksityisminän” ja ”työ
minän” välisen eron hämärtymiseen.
Keskusteluun voi liittyä myös edellä
mainittuja tarkoituksellisia mielipi

Kuva Mika Kalliomaa.
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Haastattelussa eversti Hannu Hyppönen.
teen muokkaajia, joiden tarkoituksena
voi olla saada virkamies ja tätä kautta
hänen organisaationsa näyttäytymään
epäedullisessa valossa.
Ammattisotilaalla on lakiin perus
tuva velvoite käyttäytyä myös yksityis
elämässään siten, ”ettei hän menettele
tavalla, joka on omiaan vaarantamaan
luottamusta Puolustusvoimille kuuluvi
en tehtävien asianmukaiseen hoitoon”.
Lisäksi kaikilla virkamiehillä on vir
kamieslakiin perustuva velvollisuus
käyttäytyä asemansa ja tehtäviensä
edellyttämällä tavalla. Velvoitteet
ovat voimassa myös vapaaajalla ja
verkkoympäristöissä. Yleisessä pal
velusohjesäännössä on kuitenkin ni
menomaisesti lausuttu julki sotilaan
oikeus esimerkiksi kirjoittaa ja antaa
haastatteluja julkisesti. Edelleen siinä
on todettu, että sotilas vastaa itse kai
kista kirjoittamistaan ja antamistaan
lausunnoista. Jos hän on epävarma
esityksensä sisällön oikeellisuudesta
ja tarkoituksenmukaisuudesta, hän voi
antaa sen esimiehensä tai asiantuntijan
tarkastettavaksi.
Yhteiskunnan suvaitsevuus tiet
tyihin asioihin ja ilmiöihin nähden
on muuttunut. Huumorinkin varjolla
esitetyissä kommenteissa tai vaikkapa
verkkoon vapaaaikana ladattavissa va
lokuvissa virkamiehen on noudatetta

va harkintaa. Esimerkiksi rasististen
tai loukkaavien ilmaisujen julkinen
käyttäminen sosiaalisessa mediassa
on vastoin ammattisotilaan tai virka
miehen käyttäytymisvelvoitteita. Li
säksi esimerkiksi sotilaspuvun käytöstä
annetut määräykset koskevat myös
Twitteriin ladattavia valokuvia. Ja entä
jos virkamies painaa ”tykkää”nappia
Facebookissa jonkun toisen henkilön
epäasiallisen tai lainvastaisen kom
mentin kohdalla? Oikeuskäytännössä
ei vielä ole törmätty tapaukseen, jossa
tästä olisi tehty rajanvetoa.

pyynnöt voivat usein olla varsin laa
joja ja kohdistua sellaiseen aineistoon,
jossa on sekä julkisia että salassa pi
dettäviä osia. Julkisuuslaki on yksi
niistä harvoista yleishallinnon laeista,
joissa viranomaisen reagoinnille ase
tetaan selvät määräajat. Monelle vir
kamiehelle on tullut yllätyksenä, että
julkisuuslain yleistä tiedonsaantioike
utta käyttävän pyytäjän ei lain mukaan
tarvitse ilmoittaa henkilöllisyyttään tai
perustella pyyntöään.

Aseena julkisuuslaki

Julkisuuslain noudattaminen ja oikean
informaation varmistaminen vaatii re
sursseja. Disinformaatioon voidaan
vastata vain toistamalla ja perustele
malla yhteistä oikeaa viestiä riittävän
useasti ja useilla kanavilla. Avointa
keskustelua käytäessä on tärkeää säi
lyttää maltti ja olla provosoitumatta.
Lisäksi jo asiakirjoja laadittaessa on
mietittävä, miten salassa pidettävät ja
julkiset tiedot merkitään ja erotellaan
toisistaan.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain tarkoituksena on toteuttaa
avoimuutta ja hyvää tiedonhallintata
paa viranomaisten toiminnassa. Tar
koituksena on myös antaa yksilöille ja
yhteisöille mahdollisuus valvoa julki
sen vallan ja julkisten varojen käyttöä,
muodostaa vapaasti mielipiteensä, vai
kuttaa julkisen vallan käyttöön sekä
valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Viran
omainen noudattaa toiminnassaan lakia
ja pyrkii siten toteuttamaan nämä lain
tarkoitusperät täysimääräisesti.
Lain soveltaminen on kuitenkin
jatkuvaa punnintaa julkisuusintressin
ja salassapitointressin välillä. Tieto
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Maltti on valttia

Varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti Tuija Sundberg työskentelee
Puolustusvoimien asessorina.
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historiakatsaus

Tiedoituskomppaniat

oman aikakautensa informaatiosotureina
Teksti:Yrjö Lehtonen

Jatkosodan tiedotustoiminnan perusta luotiin
välirauhan aikana, kun Päämajan Komentoesikuntaan
perustettiin Tiedoitusosasto. Sen alaisena rintamalla
toimineet tiedoituskomppaniat tuottivat rintamalta
kirjoituksia, kuvia ja elokuvaa tiedotusvälineille
ja omille joukoille, eikä mielipidevaikuttamista
viholliseenkaan täysin unohdettu.

T

propagandamateriaalin tuottaminen,
viholliselle suunnatun propagandatoi
minnan järjestäminen sekä sotatoimiin
tutustuvien ulkomaisten lehtimiesten
opastaminen. Tehtäviä varten komp
panian kokoonpanoon kuului tiedoi
tusjoukkue, valokuvalaboratorio,
kaiutinryhmä sekä kaksi rintamalehden
toimittajaa.
Jatkosodan alussa perustettiin
yhteensä yksitoista tiedoitus eli TK
komppaniaa. Komppanioiden luku
määrä vaihteli sodan eri vaiheissa.

Kuva SA-kuva/Puolustusvoimat.

alvisodan kokemusten lisäksi
tiedotus ja valistustoimin
nan uudistamiseen saatiin
vaikutteita myös Saksan armeijasta.
Tiedoitusosasto johti suoraan eri so
tatoimiyhtymien sekä merivoimien
ja ilmavoimien joukkojen yhteydessä
toimineita tiedoituskomppanioita.
Komppanioiden ensisijaisena teh
tävänä oli kertoa kenttäarmeijan toi
minnasta kirjoitusten, valokuvien ja
elokuvien avulla. Muita tehtäviä olivat
muun muassa ulkomaille levitettävän

Jatkosodan TK-kuvaaja Kollaan–Loimolan etumaastossa 10.8.1941.
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Yhteensä niissä palveli samanaikai
sesti noin 250–350 miestä, eli kyse ei
ollut mistään suuresta organisaatios
ta. Sodan aikana kaatui kolmetoista ja
haavoittui kolmekymmentä TKmiestä.
Suurin osa TKmiehistä oli toi
mitus ja mainosalan ammattilaisia.
Heidän joukossaan oli useita tunnet
tuja kirjailijoita, kuvataiteilijoita ja
radiotoimittajia. Kirjailijoista ehkä
tunnetuin oli Olavi Paavolainen ja
radiotoimittajista Pekka Tiilikainen.
Myös Helsingin Sanomien poliittise
na pilapiirtäjänä vuosina 1950–1991
vaikuttanut Kari Suomalainen toimi
jatkosodassa piirtäjänä TKtehtävissä.

Kirjoituksia ja kuvia
kotirintamalle
Tiedoituskomppanioiden tärkein toi
mintamuoto oli armeijan toiminnasta
kertovien artikkeleiden kirjoittaminen
lehdistön julkaistavaksi. Kirjoituksia
ei saanut julkaista sellaisenaan, vaan
ne joutuivat ensin käymään läpi mo
ninkertaisen seulan. Komppaniois
ta kirjoitukset lähetettiin Päämajan
tarkastettaviksi. Sieltä hyväksytyt
kirjoitukset lähetettiin Helsinkiin Val
tion Tiedoituslaitokselle, joka jakoi
ne sopiviksi katsomilleen sanoma ja
aikakauslehdille. Yhteensä jatkosodan
aikana laadittiin ja toimitettiin jakeluun
runsaat 7 000 kirjoitusta.
Samalla tavalla tarkastettiin myös
TKkuvaajien valokuvat ja niiden ku
vatekstit. Sopivien valokuvien kuvaa
minen oli joskus kovan työn takana.
Esimerkiksi Ilmavoimille alistetun
8. Tiedoituskomppanian sotilasvirkaili
ja Nils Helander pikakoulututti itsensä
pommikoneen konekivääriampujak
si. Siten hän saattoi osallistua pom

Rintamalla yksi tärkeimmistä valistus
toiminnan muodoista olivat sotatoi
miyhtymien julkaisemat rintamalehdet.
Niitä jaettiin joukoille maksutta. Tie
doituskomppaniat tekivät lehtien toi
mitustyön, mutta joukkoosastojen
valistusupseerit valvoivat niiden si
sältöä. Asemasotavaiheen korsuissa
sotilaiden aika kävi pitkäksi ja rinta
malehdet luettiin kannesta kanteen.
Rukajärvellä julkaistun Korven kaiun
ja muiden rintamalehtien painosmäärät
olivat useita tuhansia kappaleita.
Tiedoituskomppaniat eivät unohta
neet myöskään rintaman vastakkaisen
puolen punaarmeijan sotilaita. Komp
panioiden kaiutinryhmien tehtävänä
lähettää vastapuolelle kaiutinpropagan
daa, johon vihollinen vastasi yleensä
raskaalla tulituksella. Tulituksen koh
teeksi joutuneet etulinjan omat joukot
eivät aina suhtautuneet kaiutinlähetyk
siin suopeasti, varsinkin kun taistelijat
huomasivat, että propagandatekstien
lukijat pyrkivät itse pysymään korsun
suojassa.
Vihollisen vastatoimien lisäksi
kaiutinmiesten haasteena oli helposti
rikkoutuva kalusto ja tarpeeksi hyvin
venäjän kieltä taitavien kuuluttajien
puute. Hyökkäysvaiheessa mottiin
jääneille vihollisjoukoille suunnatul
la kaiutinpropagandalla saavutettiin
jonkin verran menestystä, mutta ylei
sesti ottaen sen tuloksia pidettiin jok
seenkin vaatimattomina.

Näköaloja merelle sukellusvene-etsintälennolla 2.6.1944.
Saaristoa Porkkalan kohdalla, sukellusveneverkolla suojattu
ja poijutettu laivaväylä.

Kuva SA-kuva/Puolustusvoimat.

Rintamalehtiä ja
kaiutinpropagandaa

TK-kuvaaja Risto Orko filmaa Petroskoissa 1.10.1941.

Kuva SA-kuva/Puolustusvoimat.

mituslennoille ja kuvata tapahtumia
ilmasta. Kesällä 1944 Helander pääsi
dokumentoimaan saksalaisen lento
osasto Kuhlmeyn toimintaa todelliselta
aitiopaikalta. Hän toimi Stukasyöksy
pommittajan takaampujana kolmella
taistelulennolla, jotka suuntautuivat
kesän 1944 suurhyökkäyksen torjun
nan painopistealueille. Helander kaatui
Immolassa heinäkuussa 1944 kuvates
saan neuvostoilmavoimien hyökkäystä.
Helanderin ja monien muiden TK
kuvaajien ottamiin valokuviin voi
tutustua SAkuvaarkistossa verkko
osoitteessa www.sa-kuva.fi.

Kuva SA-kuva/Puolustusvoimat.

historiakatsaus

TK-taiteilija A. Tuhka piirtää luonnoksia taisteluhaudassa
14.8.1941.
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Kadettikunnan strategiatyö päätökseen

adettikunnan strategiatyö
saatiin päätökseen, kun syys
kokous hyväksyi Kadetti
kunnan strategiasuunnitelman 2024 ja
kolmivuotissuunnitelman 2015–2017.
Strategiasuunnitelman jalkauttaminen
onkin jo käynnistetty, sillä strategia
asiakirjoilla on merkitystä vain, jos ne
kyetään jalkauttamaan ja toteuttamaan.
Kolmivuotissuunnitelma ja ensi vuoden
toiminta ja taloussuunnitelma antavat
siihen sekä Kadettikunnalle että kadet
tipiireille hyvät perusteet toiminnan to
teuttamiseksi.
Toimintaympäristön muutoshaasteis
ta on merkittävin 1. tammikuuta 2015
toteutuva puolustusvoimauudistus, joka
vaikuttaa useiden kadettipiirien toimin
taedellytyksiin. Tämä ei ole kuitenkaan
johtanut yhdenkään kadettipiirin lak
kauttamiseen. Kadettipiirien maanpuo
lustusaatteellinen toiminta jatkuu varsin
perinteiseen tapaan harvenevasta varus
kuntaverkostosta huolimatta.

Kadettikunta –
turvallisuuspolitiikkaa ja
maanpuolustustietoutta
Kadettikunnan ensi vuoden teemana on
”Kadettikunta – turvallisuuspolitiikkaa
ja maanpuolustustietoutta”. Teemalla
kannustetaan upseereja osallistumaan
aktiivisesti turvallisuuspolitiikasta ja
maanpuolustuksesta käytävään keskus
teluun. Kadettikunnan turvallisuuspoli
tiikan seminaari järjestetään Helsingissä
ennen eduskuntavaaleja 24. maaliskuuta.

Seminaarin aiheena on ”Nato – puolesta
ja vastaan”. Seminaarin alustajina toimi
vat turvallisuuspolitiikan asiantuntijat,
ja paneelikeskusteluun ovat ilmoittau
tuneet mukaan suurimpien puolueiden
edustajat.

Turvallisuuspolitiikan
tietopankki uudistetaan
Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan tie
topankki uudistetaan ensi vuoden aikana.
Hanke on merkittävä, ja sen toteuttami
nen edellyttää Kadettikunnan ulkopuo
lista rahoitusapua. Projekti toteutetaan
asiantuntijavoimin ja yhteistoiminnassa
eri viranomaisten ja tutkimuslaitosten
kanssa. Tietopankkiin on kohdistunut
vuosittain yli 1,5 miljoonaa tietohakua.
Tietopankin kohderyhmänä ovat kaikki
kansalaiset. Tietopankki tarjoaa myös
jäsenkunnalle ajantasaista tietoa turval
lisuuspolitiikasta, kokonaisturvallisuu
desta ja maanpuolustuksesta.

”Nuoret, arvot ja
maanpuolustus”
-tutkimushanke jatkuu
Kadettikunnan, Maanpuolustuskorkea
koulun, Reserviupseeriliiton ja Poliisiam
mattikorkeakoulun arvoseminaarissa
julkistettiin 10. lokakuuta 2014 Tampe
reella viime vuoden arvoseminaarin kirja
Äärikäyttäytyminen – Miten kohdataan?
Miten johdetaan?. Kirjassa käsitellään
muun muassa Hyvinkään ampumista
pausta, Kauhajoen kouluampumisen
debriefingtoimintaa, median roolia
kriiseissä, kriisinsietokykyä, koulujen
turvallisuutta ja ääriilmiöitä ihmisten
kokemuksina. Julkaisu on saatavilla
sähköisessä muodossa Kansalliskir
jaston Doriajulkaisuarkiston kohdasta
Maanpuolustuskorkeakoulu osoitteessa
www.doria.fi.

Viestintää ja somea
Kadettikunta ei ole perustamassa trolli
armeijaa, mutta käynnistää kadettipiirin
tiedottajien ja nuorten upseerien vies
tintä ja somekoulutuksen ensi kevää
nä. Tavoitteena on kannustaa upseereja
osallistumaan asiantuntijoina turvalli
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suuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta
käytävään keskusteluun sekä mediassa
että sosiaalisessa mediassa. Kadetti
kunta on jo tehostanut osallistumistaan
maanpuolustuskeskusteluun avaamalla
kuluneena kesänä Kylkiraudan verkko
lehden ja julkaisemalla verkkolehdessä
blogeja ja ajankohtaisia sotatieteellisiä
asiantuntijaartikkeleita. Kadettikunnan
Facebooksivusto ja Twittertili osallistu
vat jo päivittäin maanpuolustuskeskuste
luun sosiaalisessa mediassa.

Kevätkokous Sodankylässä
Kadettikunnan kevätkokous järjestetään
järjestömme historiassa ensimmäis
tä kertaa napapiirin pohjoispuolella.
Kokous ja päiväjuhla järjestetään lauan
taina 28. maaliskuuta 2015 Sodankylän
varuskunnassa. Tavoitteena on, että jo
kaisesta kadettipiiristä saadaan edustaja
Sodankylään. PohjoisLapin kadettipii
rin puheenjohtaja everstiluutnantti Jari
Osmonen ja PohjoisLapin kadettipiiri
toivottavat kadettiveljet ja sisaret lämpi
mästi tervetulleiksi Sodankylään.
Constantem decorat honor –
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi

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

toiminta

Kadettikunta ry:n kevätkokous
Sodankylässä 28.3.2015
Kadettikunta ry:n säätömääräinen vuosikokous järjestetään Sodankylän varuskunnan
tiloissa lauantaina 28. maaliskuuta 2015 kello 10.30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat ja sääntömuutosasiat 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.
Kokoustapahtuman aikataulu luettavissa Kadettikunnan verkkosivuilla.
Tilaisuuksissa asuna on palveluspuku tai tumma puku.
Ilmoittautuminen osallistumisesta eri tilaisuuksiin (linja-autokuljetus Rovaniemeltä
Sodankylään 27.3., upseeripäivällinen avec, kevätkokous, lounas, vastaanotto, linjaautokuljetus Sodankylästä Rovaniemelle 28.3. klo 15.00) pyydetään tekemään 6.3.2015
mennessä Kadettikunnan kotisivulla olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella
tai Sabina Krogarsille sähköpostitse sabina.krogars@kadettikunta.fi tai puhelimitse
09 490 759.
Lisätietoja tapahtumasta ja aikataulun tarkennuksista on saatavilla tammikuun aikana
Kadettikunnan verkkosivuilla ja maaliskuun alussa ilmestyvässä Kylkiraudan numerossa
1/2015 sekä kadettipiireille lähetettävässä kevätkokouskutsussa.
Tapahtumaa koskevat tiedustelut Kadettikunnan pääsihteerille eversti Juha Tammikivelle
(juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi) ja PohjoisLapin kadettipiirin puheenjohtajalle everstiluutnantti Jari Osmoselle (jari.osmonen(at)mil.fi).
Tervetuloa Napapiirin pohjoispuolelle ja Sodankylään!

Kuva Puolustusvoimat.

Kadettikunnan hallitus ja Pohjois-Lapin kadettipiirin hallitus
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Kadettikunnan syyskokous Helsingissä
25. lokakuuta 2014
Ukrainan tilanne
päällimmäisenä
Kadettikunnan syyskokous pidettiin
Katajanokan Kasinolla Helsingissä
25. lokakuuta 2014. Syyskokouspäi
vän käynnisti esitelmätilaisuus, jossa
komentaja JuhaAntero Puistola piti
esitelmän aiheesta ”Karhun kainalossa
– Havaintoja Ukrainan sodasta 2014”.
Puistola nosti neljä ajatusta esille:
1) Sota ei ole historiakirjojen kum
majainen. 2) Asevoimien käyttöpe
riaatteet tai sodankäyntitavat eivät
ole perusteiltaan muuttuneet. Niihin
on tehty hienosäätöä, toimintasykliä
on nopeutettu ja vaikuttamistapojen
painoarvoa on muutettu. 3) Maanpuo
lustustahto ja itsenäiseen toimintaan
(tehtävätaktiikkaan) kykenevät joukot
ovat edelleen tarpeellisia osia puo
lustukselle. 4) Monikerroksinen sota
edellyttää monikerroksista puolustus
ta. Puolustuksen ulkokehä ei sijaitse
kiväärinkantamalla tai kriisinhallin
taoperaatiossa, vaan informaatioava
ruudessa.

Puistolan esitelmä herätti mie
lenkiintoa myös valtakunnallisissa
medioissa. Esitelmä on luettavissa
Kadettikunnan ja Kylkiraudan verk
kosivuilla.

Sotavahinkosäätiö
palkitsi maanpuolustusaatteellisesta työstä
Esitelmätilaisuuden jälkeen Sotavahin
kosäätiön varapuheenjohtaja, yhteis
kuntatieteiden maisteri Jaakko Valve
ja säätiön hallituksen jäsen, kenraa
liluutnantti Ilkka Aspara luovuttivat
Sotavahinkosäätiön myöntämät 2 000
euron maanpuolustuspalkinnot evers
tiluutnantti Heikki Rintaselle Pohjan
maan kadettipiiristä, kapteeniluutnantti
Sami Vuoriselle Helsingin kadettipii
ristä, komentaja Jukka Alavillamolle
LänsiUudenmaan kadettipiiristä ja
eversti Pentti Väänäselle Pirkanmaan
kadettipiiristä sekä EteläKarjalan ka
dettipiirille.

Kontra-amiraali
Veijo Taipalus jatkaa
Kadettikunnan ruorissa
Veijo Taipalus valittiin jatkamaan pu
heenjohtajana. Hän palvelee Maan
puolustuskorkeakoulun rehtorina.
Kadettikunnan varapuheenjohtajana
jatkaa eversti Esa Salminen Helsingin
kadettipiiristä. Hallitukseen valittiin
uusina jäseninä vuoden vaihteessa Ka
dettikoulun johtajaksi siirtyvä eversti
Pertti Posti ja Kadettitoverikunnan
varapuheenjohtajana toimiva kadetti
Joona Lindqvist.
Entisinä hallituksen jäseninä jatka
vat ilmavoimissa palvellut eversti Kai
Vainio, puolustusvoimien viestintäjoh
tajana palveleva eversti Mika Kallio
maa, Karjalan Prikaatissa pataljoonan
komentajana palveleva everstiluutnant
ti Vesa Valtonen, Rajavartiolaitoksessa
palveleva majuri Sami Mattila, Meri
voimissa palveleva komentajakaptee
ni Mikko Sistonen ja Pääesikunnassa
palveleva kapteeni Annukka Ylivaara.
Hallituksen toimikausi alkaa 1. tammi
kuuta 2015.
Kadettikunnan toiminnantarkasta
jiksi valittiin eversti Ensio Mäkipelto
ja majuri, kauppatieteiden ylioppilas
MBA Jorma Komulainen sekä vara
toiminnantarkastajiksi majuri, kaup
patieteiden maisteri Lasse Härkönen
ja majuri, ekonomi Matti Krannila. Ka
dettikunnan valtuuskunnan puheenjoh
tajana valittiin jatkamaan eversti Ensio
Mäkipelto Lahden kadettipiiristä ja va
rapuheenjohtajina valittiin jatkamaan
eversti Heikki Hiltula Oulun kadettipii
ristä, everstiluutnantti Seppo Ruohonen
Turun kadettipiiristä ja everstiluutnantti
Jukka Saarnio KantaHämeen kadetti
piiristä. Puheenjohtajiston toimikausi
on 2015–2017.

Strategiasuunnitelmaa
2024 ei vedetty hatusta

Kadettikunnan puheenjohtajana jatkaa kontra-amiraali Veijo Taipalus.
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Strategian valmistelua varten toteu
tettiin Kadettikunnan arvotutkimus,
Kylkiraudan lukijatutkimus sekä vies
tintä ja järjestötutkimus. Kadettipiirit

toiminta
osallistuivat aktiivisesti strategiatyö
hön analysoiden muun muassa oman
piirinsä toimintaympäristön muutosta
ja piirin toimintaan kohdistuvia haas
teita. Tutkimusten ja kadettipiirien an
siokkaiden selvitysten avulla hallitus
on saanut parhaan mahdollisen kuvan
Kadettikunnan toimintaympäristöön
kohdistuvista muutoksista ja haas
teista sekä kadettipiirien ja jäsenistön
odotuksista.
Syyskokous hyväksyi yksimieli
sesti Kadettikunnan strategiasuunnitel
man 2024 ja kolmivuotissuunnitelman
2015–2017 sekä toiminta ja talous
suunnitelman vuodelle 2015. Koko
uksessa todettiin, että nyt päättymässä
oleva kolmivuotissuunnitelma on kyetty
toteuttamaan lähes sataprosenttisesti.
Valtakunnallisten tapahtumien suun
nittelusta ja toteutuksesta vastaa jat
kossakin Kadettikunnan hallitus ja
piiritoiminnan ideoinnista ja toteutuk
sesta kukin kadettipiiri.
Strategiaasiakirjat ovat luettavissa
Kadettikunnan verkkosivulla vain jäse
nille tarkoitetussa jäsensivutosiossa.

Sotavahinkosäätiön maanpuolustuspalkinnot luovuttivat Jaakko
Valve ja Ilkka Aspara.

Kadettikunta mukaan
sosiaaliseen mediaan
Kadettipiirien toimintaedellytyksiä ke
hitetään edelleen sähköisten palvelujen
käyttöönotolla ja niiden käytön laajen
tamisella. Sähköisen jäsenrekisterijär
jestelmän käyttöönotto kadettipiireissä
on ollut tästä hyvä esimerkki, kuten
myös asiakirjojen sähköinen käsittely.
Kadettikunnan viestinnän ko
konaiskehittäminen tukee myös ka
dettipiirien viestintää. Viestinnän
kehittämiseen liittyen on valmistettu
Kadettikunnan uudet verkkosivut, jotka
mahdollistavat piirien ja kadettikurssi
en viestinnän tukemisen.
Kylkiraudan printtilehden tarjoa
man informaation lisäksi on avattu
Kylkiraudan verkkolehti, jossa julkais
taan ajankohtaisia blogeja ja upseerin
ammattitaitoa avartavia artikkeleita.
Vanhoihin Kylkirautalehtiin voi tu
tustua verkkolehden digitaalisessa ar
kistossa.
Kadettikunta osallistuu turvalli
suuspolitiikan ja maanpuolustuksen
keskusteluun myös sosiaalisessa me
diassa, jossa on avattu Kadettikunnan
Facebooksivusto ja Twittertili. Ensi
keväänä käynnistetään piirin tiedotta

Komentaja Juha-Antero Puistolan Ukraina-esitelmä herätti yleisössä
lukuisia kysymyksiä.
jien ja nuorempien upseerien some ja
viestintäkoulutus, jonka tavoitteena
on kannustaa upseereja osallistumaan
asiantuntijoina turvallisuuspolitiikasta
ja maanpuolustuksesta käytävään kes
kusteluun.

Kadettikunta –
turvallisuuspolitiikkaa ja
maanpuolustustietoutta
Ensi vuoden teemaksi päätettiin ”Ka
dettikunta – turvallisuuspolitiikkaa ja
maanpuolustustietoutta”. Teema tulee
näkymään Kylkiraudan printti ja verk
kolehden artikkeleissa sekä Kadetti
kunnan ja kadettipiirien järjestämissä
turvallisuuspolitiikan seminaareissa ja
maanpuolustustapahtumissa.
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Kadettikunnan ensi vuoden merkit
tävin hanke on Turvallisuuspolitiikan
tietopankin laaja uudistaminen.
Jäsenmaksu päätettiin pitää en
nallaan 27 eurossa, josta palautetaan
kadettipiirille toimintatukea 7, 10 tai
15 euroa maksavaa jäsentä kohden. Ka
deteilta ei kerätä jäsenmaksua heidän
opiskeluaikanaan. Jäsenmaksun palau
tuksen porrastuksen tarkoituksena on
tukea paremmin jäsenmäärältään pieniä
kadettipiirejä.
Kokouksen jälkeen pidettiin neu
vottelutilaisuus kadettipiirien puheen
johtajille ja sihteereille. Ensi vuoden
keskeisimmistä tapahtumista on tietoa
toisaalla lehdessä.

Pääsihteeri Juha Tammikivi
Kylkirauta 4/2014

toiminta

Kadettikunnan toimintateema vuonna 2015
Kadettikunta – turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustustietoutta
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kadettikunnan Turvallisuuspolitiikan tietopankin uudistamisprojekti käynnistyy 14.1.
Kadettikunnan 94. vuosipäivän juhlatilaisuudet kadettipiireittäin 27.1.
Kylkirauta numero 1 ilmestyy 13.3.
Turvallisuuspolitiikan seminaari Helsingissä 24.3.
Kadettikunnan kevätkokous sekä Kadettikunnan ja Pohjois-Lapin kadettipiirin juhlatilaisuus
Sodankylässä 28.3.
Kaaderilaulajien kevätkonsertti Helsingin Ritarihuoneella 19.4.
Turun kadettipiirin turvallisuuspolitiikan seminaari Pansiossa 8.5.
Kadettipiirin tiedottajien ja nuorten upseerien sosiaalisen median ja viestinnän seminaari
22.–24.5.
Etelä-Karjalan kadettipiirin seminaari ”Kadettiupseerit sodassa ja rauhassa” Lappeenrannassa
Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen juhlallisuudet Helsingissä 4.6.
Kylkirauta numero 2 ilmestyy 24.6.
XVII Kaaderigolf pelataan Tuusulassa 13.–14.8.
Kadettikunnan viestintätutkimus
Kylkirauta numero 3 ilmestyy 9.10.
Kadettikunnan arvoseminaarikirjan julkistaminen Sotatieteiden päivien yhteydessä Helsingissä
16.10.
Kaaderitanssiaiset Santahaminassa 23.10.
Kadettikunnan syyskokous Helsingissä 24.10. Maanpuolustuskurssien Maneesissa
Kaaderilaulajien isänpäivän konsertti 7.11.
Pohjois-Kymen kadettipiirin Itsenäisyyspäivän jäähallijuhla koululaisille Kouvolassa 4.12.
Kylkirauta numero 4 ilmestyy 22.12.
Jouluaaton kunniavartiot sankarihautausmailla

www.kadettikunta.fi
Kadettikunnan tapahtumista tiedotetaan Kylkirauta-lehdessä ja Kadettikunnan kotisivulla osoitteessa
www.kadettikunta.fi.
www.kylkirauta.fi
Kylkiraudan verkkosivulla www.kylkirauta.fi julkaistaan turvallisuuspolitiikan ja maanpuolustuksen
blogeja ja artikkeleita printtilehden ilmestymisten välisenä aikana.
www.facebook.com/kadettikunta ja www.twitter.com/kadettikunta
Voit myös osallistua Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan ja maanpuolustuksen ajankohtaiseen
keskusteluun Kadettikunnan Facebook-sivulla osoitteessa www.facebook.com/kadettikunta ja pikaviestipalvelu Twitterissä osoitteessa www.twitter.com/kadettikunta.
Lisäksi ajankohtaisista asioista tiedotetaan Kadettikunnan jäsenrekisterin sähköpostitoiminnolla
kadettikunta(at)kadettikunta.fi.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi Kadettikunnan toimistolle osoitteeseen kadettikunta(at)kadettikunta.
fi, niin liitämme sinut mukaan tiedotepalveluun.
Pääsihteeri

juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
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Kadettikunnan strategia 2024
Tavoitetila
Kadettikunta on yhtenäinen, organi
saatioltaan toimiva ja taloudellisesti
vahva aatteellinen veljesjärjestö, joka
on Puolustusvoimien ja Rajavartio
laitoksen tärkeä yhteistyökumppa
ni. Kadettikunta edistää ja vahvistaa
kadettiupseerien ja kadettien yhteen
kuuluvuutta ja perinteisiin rakentuvaa
suomalaista upseerihenkeä.
Toiminnan perustana on isän
maanrakkaus ja maanpuolustusaate.
Kadettikunnan toiminta tukee upseerin
yhteiskunnallisen arvostuksen yllä
pitoa. Kadettikunta on tiiviisti ver
kottunut sekä valtakunnallisesti että
paikallisesti muiden upseeri ja maan
puolustusjärjestöjen kanssa. Kadetti
kunnan jäsentoiminta ja viestintä on
vuorovaikutteista. Jäsenet osallistuvat
aktiivisesti toiminnan ideointiin ja to
teuttamiseen. Kadettikunnan jokainen
jäsen kokee kuuluvansa hänelle tärke

ään aatteelliseen ja toiminnalliseen vel
jesjärjestöön.

Perusteet
Kadettikunta on Kadettikoulun käy
neiden upseerien ja upseerin tutkintoa
opiskelevien kadettien aatteellinen
veljesjärjestö.
Kadettikunnan toiminnan tarkoi
tuksena on
– kadettiupseerien yhteenkuuluvuu
den ylläpitäminen ja edistäminen
– kadettiupseerien ammattitaidon
kehittäminen
– upseerin ammattiylpeyden ja arvos
tuksen vaaliminen
– upseerikunnan verkottuminen tur
vallisuuden ja maanpuolustuksen
toimintakenttään ja osallistuminen
asiantuntijoina siinä käytävään kes
kusteluun

– kansalaisten maanpuolustustahdon
vahvistaminen jakamalla tietoa
Suomen turvallisuuspolitiikasta ja
maanpuolustuksesta.
Kadettikunnan viestinnällä tuetaan
Kadettikunnan toimintaajatuksen toi
meenpanoa. Viestinnän painopiste on
sisäisessä viestinnässä jäsenistön suun
taan. Ulkoisessa viestinnässä pyritään
vuorovaikutukseen maanpuolustus
asioista kiinnostuneiden sidosryhmien
ja kansalaisten kanssa.
Kadettikunnan talous pidetään va
kaana ja varat pyritään hajauttamaan
turvallisiin ja tuloa tuottaviin pitkäai
kaisiin sijoituskohteisiin.
Kadettikunnan strategia tarkiste
taan kolmen vuoden välein, jolloin
analysoidaan toimintaympäristössä
tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset.

Kaaderitanssiaiset nuorempien
kadettikurssien suosiossa

Perinteiset Kaaderitanssiaiset järjestettiin Santahaminassa 24. lokakuuta 2014. Nuorimmat kadettikurssit
lauloivat Juuan Villen mallikkaasti. Tanssiaisiin kokoontui väkeä kadettikursseilta 46–101, kaikenkaikkiaan yli 130 henkilöä.
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Kadettikunnan uudistettu vyö tilattavissa

K

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

Kadettikunnan solmioneula ja
kalvosinnappisetti tilattavissa

K

adettikunta on valmistanut
ainutlaatuiset Kadettikunnan
tunnuksella varustetut sol
mioneulan ja kalvosinnapit. Ne ovat
saatavissa tyylikkäässä mustassa samet
tipäällysteisessä rasiassa. Käytännölli
nen ja tyylikäs lahja kadettiupseerille.
Hankkimalla jäsentuotteita tuet samalla
Kadettikunnan toimintaa.
Hinta on 50 euroa + postituskulut.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin
09 490 759.

Kylkirauta-lehden toimitus ja Kadettikunnan toimisto
toivottavat Kylkiraudan lukijoille
Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Vuotta 2015.
Kylkirauta 4/2014
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ajankohtaista

Lisää 27. Kadettikurssin Kannaksen kokemuksia
Lopuksi lainaan isäni, vanhan soti
laan, kirjoittamaa hyvin ajankohtaista
kommenttia professori Martti Ruudun
kirjassa Me uskoimme Suomeen. Näin
vuoden 1944 kadetti kirjoitti vuonna
2000: ”Älkää unohtako maantiedettä
ja historiaa. Kaikki suurvallat ovat im

perialistisia: ne käyttävät jokaisen tar
joutuvan tilaisuuden vaikutusalueensa
laajentamiseen.”

Yrjö Juhani Ruutu
Kadetti 5461

Kuva SA-kuva/Puolustusvoimat.

I

säni, kenraalimajuri Juhani Ruutu ja
setäni, majuri Olavi Ruutu olivat 27.
Kadettikurssilla. Isäni kertoi noista
ajoista, ja muistot olivat hyvin saman
laisia kuin Kylkiraudan 2/2014 jutussa.
Eräitä kuulemiani lisähavaintoja
tuli mieleen. Puolivalmiita tai kesken
eräisiä Vammelsuu–Taipaleasemia
ei ollut maastoutettu mitenkään, vaan
valkoiset hiekkavallit juoksuhautojen
reunoilla paljastivat ne, samoin kuin
pohjamaalatut panssarikuvut. Asemien
linnoitteet oli lukittu isoilla riippulukoil
la, joita Uudenmaan Rakuunarykmentin
miehet ihmettelivät ja kyselivät avaimia
lukkoihin. Viipurin täysin keskeneräis
ten asemien kunto ja sijainti eturinteessä
aukealla pellolla huolestutti sodan koke
neita kadetteja. Tässäkö pitää taistella?
Se tuntui heistä täysin järjettömältä.
Kertoessaan siitä, että kadetteja luul
tiin pakeneviksi upseereiksi, isäni käytti
ratkaisevasti erilaista sanaa pyöräili
jöistä: ”Kyllä siellä varmaan on kovat
paikat, kun sotilaspapitkin pakenevat
joukolla.” Näin sanoivat tien varrella
olleet naiset, jotka eivät tunteneet ka
detin arvomerkkiä.

Talvisodassa tässä asemassa taistellut sotamies on saapunut muistojensa paikalle, Taipale 1941.

Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien
kuulumisia www.kadettikunta.fi
Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien kuulumisia on luettavissa Kadettikunnan
verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.

Tiede ja ase -vuosikirjat digitoitu

S

uomen Sotatieteellinen Seura ry
on julkaissut jo vuodesta 1933
lähtien vuosikirjaa Tiede ja Ase.
Siinä käsitellään sotatiedettä laidasta
laitaan, sotahistoriasta strategiaan ja
taktiikasta sotatekniikkaan. Kaikki
vuosikirjat on nyt digitoitu, ja ne ovat
luettavissa Sotatieteellisen Seuran
verkkosivuilla osoitteessa http://pro.
tsv.fi/sotatiedeseura.
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Painikkeiden Julkaisutoiminta ja
Tiede ja Ase kautta lukija pääsee kä
siksi hakutoimintoon, jolla voi etsiä
kirjoja tai niissä julkaistuja yksittäisiä
artikkeleita esimerkiksi kirjoittajan,
aihepiirin tai otsikon avulla.
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K

45. Kadettikurssi ja 30. Merikadettikurssi
kesäretkeilyllä

urssimme 54vuotistapaami
sessa 7. elokuuta 2014 tutus
tuimme 375vuotisjuhlavuotta
viettävään Hämeenlinnaan. Edellisen
kerran kokoonnuimme täällä sekä
Hattulan Parolannummella ja Inkalan
kartanossa vuonna 1998. Silloin aloi
tettiin kurssihistoriamme kokoaminen
ja vakinaistettiin kurssitoimikunta sekä
kokoontumiskäytäntö: avectapaamiset
parillisina ja kurssiveljet parittomina
vuosina.
Tukikohtana kaupungissa oli ”Kan
tolanniemen Varuskunta” eli Riitta ja
Lassi Kopran kesäkoti Vanajaveden
äärellä. Ruutukaavoitetun mökkialueen
erikoisuutena ovat omat rantasaunat
vastapäätä kaupunkikeskusta. Kult
tuurihistoriallisesti arvokas 81vuotias
siirtolapuutarhaalue on yksi kaupun
gin esittelykohteista.
Tuoreimman kahdeksankymppisen
Olli Tuomolan tarjoamien tulomaljojen
jälkeen tutustuimme 77 mökkiä ja 74
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saunaa käsittävään puutarhaalueeseen.
Sen keskusmajalla söimme Riitan
emännöimän herkullisen lounaan.
Kaupunkikierroksen kohteena
olivat muun muassa Helsingin Olym
piakisojen nykyaikaisen 5ottelun
suorituspaikat Ahvenistolla. Uima
altaineen ne on viimeinkin entisöity
arvoiseensa kuntoon. Hämeen vanhassa
linnassa katsoimme upean multimedia
esityksen maamme vanhimmasta sisä
maakaupungista ja sen kehityksestä.
Tykistö, pioneeri ja viestiaselajien
yhteistä Museo Militariaa esittelivät
kaaderiveli Jaakko Martikainen ja mu
seomestari Ilkka Vahtokari.
Bussikierroksen päätteeksi kävim
me Aulangolla muistelemassa ensim
mäistä viisivuotiskokoontumistamme.
Lassin sibeliaanisiin kansallismaise
miin ohjastaman retken jälkeen pala
simme takaisin Kantolaan.
Kurssikokouksessa päätimme
jatkaa toimintaamme entisin voimin
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ja entisin kujein kurssimme teemalla
”Yhdessä olemme enemmän”.
Kesän ennätyshelteestä huolimatta
meitä oli koolla 21 veljeä 59:stä sekä
14 puolisoa. Lähtökahvittelun jälkeen
tapaamiseen osallistuneet suuntasivat
kotimatkalle, tyytyväisinä päivän
antiin ja kurssiveljiä, kurssitoimikun
taa sekä hämeenlinnalaisveljiä kiitel
len.
Kiitän sydämestäni kutsusta tulla
mukaan kurssitapaamiseen. Vaikka
olinkin ilman Mattia, tunsin edelleen
kuuluvani joukkoon. Kiitos mieleen
jääneestä päivästä, joka toi mieleen
muistoja monista aikaisemmista
kurssitapaamisista. Toivoisin näkevä
ni muitakin puolisonsa menettäneitä
tulevissa kokoontumisissamme.

Arja Aakkula

ajankohtaista

K

53. Kadettikurssi Päämajakaupungissa
daamit lähtivät Kenkäveroon ja herrat
palasivat hotelliin, jossa pidimme kurs
sikokouksen sekä saunoimme.
Juhlaillallisen nautimme Mikkelin
Klubilla. Tilaisuuden aluksi majuri
evp Pekka Vauhkonen kertoi mielen
kiintoisella tavalla Klubin sotavuosien
historiasta. Illallinen ruokajuomineen
nautittiin Marskin hengessä. Illanvie
ton aikana kurssiveljemme Matti Harju
piti ikimuistoisen puheen naisen vaiku
tuksesta nuoren miehen elämään.
Lauantaina siirryimme aamiai
sen jälkeen Jalkaväkimuseolle, jossa
Pekka Vauhkonen ja museonjohtaja
Janne Pajunen esittelivät museota ja
sen näyttelyitä. Tapaamisen päätteeksi
kokoonnuimme vielä Jalkaväkimuseon
kahvilana toimivaan entiseen päävar
tioon, jossa rupattelimme hetken ennen
kotimatkaa.

Seuraava kurssitapaaminen on
Tammisaaressa 15.–16. toukokuu
ta 2015. Monet meistä Mikkelissä
mukana olleista toivomme, että seu
raavilla kerroilla näkisimme tapaami
sessa myös pitkään ”kateissa” olleita
kurssiveljiä.

Jouko Kivimäki
Kadetti 5298

Kuva Pertti Hartikainen.

adettikurssi 53 järjesti vuosit
taisen tapaamisensa 23.– 24.
toukokuuta 2014 päämaja
kaupunkinakin tunnetussa Mikkelissä.
Tukikohtana siellä oli hotelli Cumulus.
Mikkeli antoi kokoontumiselle sopivat
puitteet, sillä kadettikurssimme päät
tymisestä oli maaliskuun 29. päivänä
kulunut 45 vuotta. Tilaisuuteen osal
listui parhaimmillaan 23 kurssiveljeä
ja 17 daamia.
Tilaisuuden aluksi nautittiin hotel
lissa tulokahvit. Sen jälkeen maavoi
mien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri
JuhaPekka Liikola piti juhlaväelle
erittäin mielenkiintoisen esityksen
puolustusvoimauudistuksen nykyti
lasta ja vaikutuksesta Maavoimiin.
Ajankohtaiskatsauksen jälkeen oli
vuorossa historiallinen viestikeskus
Lokki, jossa me ”huruukot” näimme
useita tuttuja laitteita. Lokin jälkeen
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V

87. Kadettikurssi ja 70. Merikadettikurssi
Suomenlinnassa

iimeisen nelivuotisen kadetti
kurssimme kymmenvuo
tistapaaminen järjestettiin
merivoimien kurssiveljien isännöi
mänä 19. syyskuuta Merisotakoululla.
Edellinen tapaamisemme järjestettiin
vuonna 2009 Helsingissä.
Tänä vuonna pääosin ikämiesluok
kaan siirtyneiden kaadereiden työ ja
siviilikiireet verottivat tapaamiseen
osallistuneiden määrää. Onnistuimme
kuitenkin saamaan koolle kurssiveljiä
kaikista puolustushaaroista ja Rajavar
tiolaitoksesta.
Viimeisenä vanhamuotoisena ka
dettikurssina olemme saaneet totutella
upseerien jatkotutkintouudistuksen ai
heuttamiin muutoksiin. Kurssillamme
on yksi esiupseerikurssin jo suoritta
nut, parhaillaan viimeisellä vanhamuo
toisella esiupseerikurssilla opiskelevia
sekä vuonna 2015 ensimmäisellä uusi
muotoisella yleisesikuntaupseerikurs
silla ja vuonna 2017 ensimmäisellä
uusimuotoisella esiupseerikurssilla
opiskelun aloittavia upseereja. Jatko
tutkinnon suhteen voidaan siis todeta
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kurssimme olevan tienhaarassa, jossa
ei ainakaan ole pulaa vaihtoehdoista.
Tapaaminen alkoi kokoontumisella
Suomenlinnaan. Siellä meillä oli kesän
2014 suomalaisen kesäbiisin Vadelma
veneen sanoituksen ”Hankoon, Hel
sinkiä pakoon soudan Hankoon… ”.
mukaisesti mahdollisuus siirtyä muu
tamalla askeleella Helsingistä Han
koon. Lautalla Suomenlinnaan tullut
etukomennuskunta pääsi ensimmäisenä
nauttimaan kurssiveli M. Sjöströmin
pitämästä ansiokkaasta ohjusvene
Hangon ja Merivoimien yleisesitte
lystä. Esiupseerikurssilla opiskelevien
kadettiveljien yhteysvenekyyti Santa
haminasta tuli laituriin sopivasti ensim
mäisen esittelykierroksen päättyessä.
Alusesittelyn jälkeen siirryimme
kurssitapaamisen isännän E. Kallion
johdolla Mesolan terassille, joka lienee
puitteiltaan yksi sotaväen hienoimmista
paikoista. Siellä vaihdoimme yleisiä
kuulumisia, kahvittelimme ja koho
timme kurssillemme yhteisen maljan.
Seuraavaksi siirryimme saunomaan
Merisotakoulun ja maailman suurim
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paan puulämmitteiseen saunaan, jonka
lauteilla ja vilpolassa jatkoimme kurs
sihengen nostattamista mitä moninai
simmilla puheenaiheilla.
Merisotakoulun upseerikerholla
nautimme maittavan illallisen. Kas
vatettiinpa illan aikana myös hieman
upseerikerhon jäsenmäärää, sillä jäse
neksi suositeltavia oli melkeinpä jo
noksi asti. Tapaamisen virallinen osuus
päättyi illalliseen, mutta suuri joukko
jaksoi suunnistaa vielä jatkoille Hel
singin keskustaan.
Seuraavan kurssitapaamisen ajan
kohtaa emme lyöneet lukkoon, mutta
ilmavoimille tarjottu järjestämisvastuu
tarkoittanee tapaamista SisäSuomessa
viiden vuoden kuluttua.
Kiitokset merivoimien kurssiveljil
le kurssitapaamisen koollekutsumisesta
ja tapahtuman järjestelyistä.

Joni Pirinen
Kadetti 9356

historiakatsaus

Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?
Jääkärilippu

J

ääkärilipun historia ulot
tuu Kuninkaallisen Preus
sin Jääkäripataljoona 27:n
toimintaan Libaussa. Lippu
vihittiin käyttöön Pyhän Kol
minaisuuden kirkossa 13. helmi
kuuta 1918 jääkärien lähtiessä
paluumatkalleen Suomeen.
Suomen Kaartin lippua muis
tuttavan siniristilipun kulmissa
ovat preussilaismalliset kotka
vaakunat ja keskellä Suomen
leijonavaakuna. Jääkärilipun
lahjoittaja oli rouva Hedwig von
Hahl Berliinistä, ja sen suunnit
teluun osallistuivat pataljoonan
komentaja, majuri Maximilian
Bayer, Hauptzugfuhrer Erik Jern
ström sekä erityisesti tohtori Fritz
Wetterhoff. Lipun valmisti toimi
nimi Rudolf Hertzog Berliinissä.
Kun jääkärien pääosa saapui Vaasaan
25. helmikuuta1918, oli vastaanotto rie
mullinen. Vaasan torilla 26. helmikuuta
pidetyssä paraatissa lippu oli pataljoonan
edessä. Jääkäripataljoonalle pitämässään
puheessa kenraali Mannerheim viittasi
jääkärien tulevaan tehtävään seuraavin
sanoin: ”Suomen muodostumassa oleva
nuori armeija näkee teissä opettajansa ja
tulevat johtajansa. Teitä odottaa suuri ja
kunniakas tehtävä: armeijan luominen,

joka pystyy tekemään Suomen vapaaksi,
suureksi ja mahtavaksi”.
Jääkärien joutuessa eri tahoille
heidän lipustaan tuli Kaartin Jääkäri
pataljoonan joukkoosastolippu, kunnes
se sai oman lippunsa vuonna 1920. Jää
kärilippua voidaan siten pitää itsenäisen
Suomen ensimmäisenä joukkoosasto
lippuna. Olihan se Suomen armeijan
tunnetuimpia lippuja itsenäisyyden
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ensimmäisinä vuosikymmeni
nä. Alkuperäinen jääkärilippu
luovutettiin vuonna 1928 Sota
arkistoon, josta se päätyi vuonna
1930 Sotamuseon kokoelmiin.
Vaasan paraatin ja 16. tou
kokuuta pidetyn Helsingin pa
raatin jälkeen lippu on ollut
säännöllisesti mukana jääkärien
kotiinpaluun juhlaparaateissa ja
valtakunnallisissa paraateissa.
Puolustusvoimien valtakun
nallisissa paraateissa jääkäri
lippu sijoitettiin tiettävästi aina
1990luvulle saakka maanpuo
lustus ja veteraanijärjestöjen
lippulinnaan. Vuodesta 1997
lähtien otettiin käytännöksi
asettaa jääkärilipulle lippuvartio
Hämeen Jääkäripataljoonasta ja
sijoittaa lippu valtakunnallisten
paraatien kärkeen valtiolipun jälkeen.
Puolustusvoimat on halunnut tällä
tavoin kunnioittaa lippujuhlan päivän
ja itsenäisyyspäivän paraateissa jääkä
rien työtä itsenäisen Suomen hyväksi.

Marko Palokangas
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kirja-arvio

Venäläistä sotataitoa
Petteri Lalu
Syvää vai pelkästään
tiheää?
Maanpuolustuskorkeakoulu 2014, sivuja 459
ISBN 978-951-25-2550-8

Y

leisesikuntaeversti
luutnantti Petteri Lalu
puolusti ansiokkaasti toh
toriväitöstään Maanpuolustuskor
keakoulussa 13. kesäkuuta 2014.
Tutkimuksessaan Lalu selvittää
neuvostoliittolaisen ja venäläisen
sotataidollisen ajattelun lähtökoh
tia, kehittymistä ja nykyistä sovel
tamista Venäjällä. Näkökulmana
ovat 1920–1930lukujen syvän
taistelun ja operaation opit.
Väitöskirjaa varten Lalu tutki
huomattavan määrän alkupe
räiskielisiä lähteitä, joista osa on
saatu käyttöön vasta viime vuo
sikymmenen aikana. Tätä kiitteli myös
vastaväittäjänä toiminut dosentti, eversti
Petteri Jouko. Hän piti väitöskirjaa uraa
uurtavana, joskin moitti aiheen käsitte
lyä hieman epätasapainoiseksi. Lalu on
kuitenkin onnistunut kuvaamaan miltei
sata vuotta sitten syntyneen ajatusmal
lin kehittymisen ja esittämään, miten
se toteutuu tämän päivän venäläisessä
sotataidossa.
Venäläisessä operaatiotaidossa on
vahvoja historiallisia vaikutteita. Sota
oppi ja taktiikka pohjautuvat käytännön
muovaamiin teorioihin. Sotapäällikkö
Aleksandr Suvorovin määrittämät
”voittamisen opin” periaatteet olivat
silmämäärä, nopeus ja jatkuva rynnä
kön paine. Punaarmeijan ohjesääntöjen
kautta ne ovat näyttäytyneet venäläisessä
sotataidossa aina nykypäivään asti.
Sotateoreetikko Aleksandr Svetšin
taas käytti ensimmäisenä operaatiotaito
käsitettä, jonka sanaparin jälkimmäisen
osan hän painotti tarkoittavan luovaa tai
jopa käytännöllistä taitoa. Venäjän–Japa
nin sodasta tehdyt johtopäätökset saatiin
käytäntöön vasta 1920–1930luvuilla.
Nekin lienevät vaikuttaneet puna
armeijan oppeihin ja sitä kautta myös
nykytaktiikkaan.
Yhtenä huomion arvoisena seikkana
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oli hyökkäyksen korostuminen taiste
lulajina puolustukseen nähden. Myös
punaarmeija omaksui Mihail Frunzen
muokkaaman hyökkäyksellisen taiste
luopin.
Kommunismin aikaan sotateorioita
pyrittiin kehittämään ja selittämään po
liittisesti oikein. Neuvostoliittolaisen kä
sityksen mukaan marxilaisleniniläinen
dialektinen materialismi oli ensimmäi
senä pystynyt tieteellisesti selvittämään
muun muassa armeijan olemuksen,
kaavat sekä sotien kulkuun ja lopputu
lokseen vaikuttavat tekijät. Syntyi halu
perustella sodan menestystä matemaat
tisin keinoin. Laulun mukaan lasken
taa ja mallinnusta käsitellään edelleen
toistuvasti venäläisissä sotatieteellisissä
julkaisuissa.
Syvän taistelun oppiisiksi Lalu
nimeää marsalkka Mihail Tuhatševskin
ja kenraali Vladimir Triandafillovin sekä
heidän työtään myöhemmin jatkaneen
eversti Georgi Issersonin. Opin lähtö
kohtana on pyrkimys välttää taistelujen
näännyttävää luonnetta siirtymällä taiste
lutapaan, jossa vastustajan voimat koko
ryhmitysalueella lamautetaan yhtäaikai
sesti. Keskeinen tekijä oli tulen tiheys,
jolle myöhäisempikin neuvostoliittolai
nen taktinen ajattelu on rakentunut.
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Lalun työn kautta on löydet
tävissä yhtymäkohtia myös nyky
ajan operaatiotaitoon. Jo ennen
Svetšiniä hyväksyttiin operaation
käsite sekä strategian liittäminen
operaatioon määrittämällä tavoi
te ja siihen johtava operaatiolinja.
Tuhatševskin mukaan taistelu ja
operaatio ovat monimutkaisia
prosesseja, joiden kehittymisen
määrittelee vastakkain olevien
osapuolien toiminta. Taistelun
johtaminen edellyttää näiden
prosessien ymmärtämistä. Lalun
mielestä tämä on lähellä nykyi
sin käytössä olevan operatiivisen
suunnitteluprosessin syvintä sisäl
töä. Yhdenaikaisen (tai rinnakkai
sen) suunnitteluprosessin käytöstä
saatiin etua jo toisen maailmanso
dan Viipurin–Petroskoin sekä Sta
lingradin hyökkäysoperaatioissa.
Kommunismin korostaman
materialismin ajatusmaailmaa
kuvataan laissa inhimillisen taidon
ja teknisen kehityksen suhteesta:
”Käyttöön ilmaantuu uudenlaista kalus
toa ja aseistusta, jotka parantavat asevoi
mien taistelukykyä ja antavat uudenlaisia
mahdollisuuksia uusien monimutkaisten
taktisten, operatiivisten ja strategisten
tehtävien sekä sotien ratkaisemiseen
kokonaisuudessaan. Taisteluvälineistön
merkittävä muutos haastaa väistämättä
tekemään valtavia muutoksia operaati
on ja taistelun toteuttamisessa.” Myös
meillä on havaittavissa se, että taktiikkaa
ja operaatiotaitoa kehitetään materiaalin
ja suorituskykyjen ehdoilla.
Lalun taidokas väitöskirja voidaan
kiteyttää armeijakenraali ja sotatietei
den akatemian puheenjohtaja Mahmut
Garejevin sanoilla ”Nykyaikaisia so
tilastoimia on mahdollista toteuttaa
menestyksellisesti rajoitetuin voimin
ennen strategisen ryhmittämisen lop
puunsaattamista – niiden torjunta edel
lyttää hyvää analyysia sotilaallisen
toiminnan ennusmerkeistä ja vastustajan
valmiudesta niiden aloittamiseen sekä
taisteluvalmiita yhtymiä.” Olemmeko
me ymmärtäneet saman, minkä venä
läiset ovat oman sotataitonsa historiasta
oppineet?

Petteri Kajanmaa

kirja-arvio

Miten turvata omaisuus?
Kari Selén
Suojeluskuntien rahat.
Suojeluskuntaomaisuuden
mutkikkaat järjestelyt
1944–1958
Docendo, sivuja 253
ISBN 978-952-2910-79-0

S

élen toteaa heti teoksensa
aluksi suojeluskuntajärjes
tön lakkauttamiseen liit
tyneen hallinnollisen ongelman:
Suojeluskuntajärjestö oli tarkoi
tettu pysyväksi instituutioksi, eikä
siten laeissa eikä asetuksissa ollut
säädöstä siitä, mitä omaisuudelle
tapahtuisi mahdollisen toiminnan
lakkaamisen yhteydessä.
Seuraavaksi törmättiin käy
tännön pulmaan: kuinka arvioida
järjestön omaisuus? Ensimmäinen
arvio 1. lokakuuta 1944 oli noin
400 miljoonaa markkaa, kirjan
pidolliset arvot mukaan luettuna.
Hankaluutena vain oli se, ettei
monellakaan suojeluskunnalla ollut
omaisuusluetteloa lainkaan. Järjestön
koko kirjanpidon läpikäynti olisi ollut
ajallisesti mahdoton tehtävä. Tilannetta
ei helpottanut sekään, että monissa ta
pauksissa kirjanpito oli joko tuhoutunut
tai hävitetty.
Valtaosa varojen luovutuksista teh
tiin suorina lahjoituksina. Suurin hyötyjä
oli ilman muuta Suomen Punainen Risti,
jonka saamat lahjoitukset olivat lähes 25
prosenttia lahjoitusten kirjanpitoarvosta.
Seuraavina olivat kaupungit, kauppalat
ja kunnat. Lopun omaisuudesta saivat
erilaiset yleishyödylliset säätiöt sekä
lahjoitusten palautuksia saaneet yhtiöt.
Saipa jokunen Suojeluskunnan virkai
lijakin eräänlaisen kultaisen kädenpu
ristuksen. Esimerkiksi Munkkiniemen
Suojeluskunta muisti kolmea entistä pai
kallispäällikköään kymmenien tuhansien
rahalahjoilla.
Suojeluskuntasäätiöitä ja yhdistyk
siä perustettiin jopa niin kiivaasti, että
vielä 1950luvulla osa niistä oli rekiste
röimättä. Erityinen selvittelytoimikunta
teki töitä hiki hatussa valvoessaan sää
tiöiden toimintaajatusten hyväksyttä
vyyttä.

Varojen siirrossa oli toinenkin tie:
Suojeluskuntien aiemmilla tukisäätiöillä
ja yhdistyksillä sekä urheiluyhdistyk
sillä oli omaisuutta, jota hallitustoimin
määrättävä omaisuuden vastaisen käytön
valvonta ei koskenut. Näin syntyi esimer
kiksi Kymenlaakson Terveyden Turva ry
lokakuussa 1944. Hallintomylly jauhoi
hitaasti. Vuonna 1948 todettiin, että oli
teknisesti mahdotonta peruuttaa neljän
vuoden takaisia lahjoituksia.
Merkille pantavaa oli se, että liittou
tuneiden valvontakomissio (lue: Neuvos
toliitto) ei ollut kiinnostunut omaisuuden
selvittelytyöstä. Ainoastaan järjestön
liput kiinnostivat, sillä niiden säilytyspai
koista ei nimittäin saanut tulla palvonnan
kohteita! Myös kotikommunistimme ty
rivät hyvän mahdollisuuden kaapata ”fa
sistien” varallisuus parempaan käyttöön.
Sélen listaa useita hankalia tapauk
sia omaisuuden luovutuksen taistossa.
Tunnetuimpia lienevät Suojeluskunta

järjestön yliesikunnan toimistotalo
Helsingin Laivanvarustajakadulla
ja Päällystökoulun alue Tuusulas
sa. Niistä taitettiin pitkään peistä
Suomen Punaisen Ristin kanssa.
Lopputuloksena oli, että SPR
taipui saaden Laivanvarustaja
kadun tiloihin varastot vuokralle
sadaksi (!) vuodeksi. Taipumiseen
saattoi osaltaan vaikuttaa valtion
uhkaus viedä viime kädessä kaikki
SPR:n saamat lahjoitukset oikeu
teen.
Muut hankalat tapaukset sijoit
tuivat Helsingissä Pohjoisen Hes
periankadun esikuntataloon sekä
Seinäjoelle, Vaasaan ja Ouluun.
Vuonna 1948 perustetulla valtio
neuvoston asettamalla selvittely
komitealla oli yksi selkeä tavoite:
yhteinen suojeluskuntaomaisuus
ei saanut muuttua harvojen varalli
suutta kasvattavaksi yksityisomai
suudeksi.
Sélenin mukaan omaisuus
järjestelyt onnistuivat suojelus
kuntien kannalta varsin hyvin.
Lakkauttaminen ei tullut yllätyksenä,
joten aikaa luovutusten saajien valitse
miseen oli riittävästi. Lisäksi voitaneen
todeta, että selvittelytoimet olivat koko
ajan isänmaallisten miesten käsissä. Eri
tyisen maininnan ansaitsee puolustusmi
nisteriön hallitusneuvos Esko Katajarinne
(myöhempi ministeriön keskusosaston
päällikkö), joka sai selvittelyjen alkuvai
heessa tehtyä runsaasti ennakkopäätöksiä
ja linjauksia, joista myöhemmin ei voinut
enää poiketa.
Suojeluskuntien rahat on mielenkiin
toinen ja runsaasti detaljeja sisältävä teos,
jonka tehokkaampaan ruotimiseen ei ruo
tijalle suotu merkkimäärä valitettavasti
anna enempää mahdollisuuksia. Tämä
lausuttakoon vain Kari Sélenin tutkijan
otteen arvostamiseksi.

Pekka Holopainen

Suojeluskunta ja Lotta Svärd -järjestöistä ja niiden toiminnasta vuosina
1918–1944 sekä niiden toimintaa esitttelevistä museoista ja perinnehuoneista sekä perinnetyötä tekevistä järjestöistä ja tahoista saa tietoa 24.11.2014
avatusta verkkosivustosta www.perinne.fi.
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Rantojen pitkäpyssyt
Ove Enqvist & Heikki
Tiilikainen
Linnakesaaret – Rannikkolinnakkeiden elämää
sodassa ja rauhassa
Tammi 2014, sivuja 304
ISBN 978-951-31-8005-8

R

annikkotykistö ei ole ase
laji, vaan ennemminkin
elämäntapa. Näin oli ai
nakin ennen kuin linnakesaaret
hiljenivät yksi toisensa jälkeen
2000luvulla. Rannikkolinnake
oli pieni ja tiivis yhteisö niin
hyvässä kuin pahassakin. Lin
nakkeella naapureita autettiin
ja asukkaiden yksityiselämän
salat tunnettiin kiusallisen tar
kasti. Asema sotilashierarkiassa
päti myös palvelusajan ulkopuolella.
Näin muistelen omaa aikaani linnake
saarella.
Ulkosaarten yhteisöllistä elämää
kuvaavat yleisesikuntakomentaja evp,
sotatieteiden tohtori Ove Enqvist ja
everstiluutnantti evp Heikki Tiilikainen
tuoreessa elämänmakuisessa kirjassaan
Linnakesaaret – Rannikkolinnakkeiden
elämää sodassa ja rauhassa. Molem
mat kirjoittajat tunnetaan hyvin laajasta
kirjallisesta tuotannostaan, ja he mo
lemmat ovat myös täysinpalvelleita lin
nakeupseereja. Vallisaaren linnakkeen
lapsena myös kirjan taittajalla, graafik
ko Hannu Hurskaisella on vahvat siteet
linnakeelämään.
Vaikka esittelyssä on tuore kirja,
sen sisältö ei ole täysin neitseellistä.
Kirjan tekstit on suurelta osin julkaistu
aiemmin vuonna 2012 riistohintaisena
ja painokseltaan rajoitettuna Tammen
suurteoksena nimellä Tykkien ja ihmisten saaret. Kirjoituksia on sittemmin
lyhennetty ja teos on kokonaisuudes
saan kuvitettu uudelleen. Olisi väärin
kutsua Linnakesaaretkirjaa aiemmin
ilmestyneen teoksen kansanpainok
seksi, sillä niin upea kirja se on. Linnakesaarten kuvitus ja taittoasu pesee
aiemman suurteoksen mennen tullen.
Rannikkotykistöaselajin historia,
kalusto ja taistelut on kaluttu aiemmin
julkaistuissa teoksissa jo moneen ker
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taan. Saarten avautuessa yleisön näh
täviksi on erilaisia ja hyvin eritasoisia
linnakekohtaisia historiikkeja ilmesty
nyt tasaiseen tahtiin. Nyt julkaistu kirja
tarjoaa rannikkotykistöön raikkaan ja
monipuolisen näkökulman.
Linnakesaaretkirjassa kerrotaan
toki aselajin kehityksestä, tärkeim
mästä aseistuksesta ja kunniakkaista
taisteluista. Perinteisten käsittelytavan
lisäksi siinä käsitellään kuitenkin myös
aselajin sodanjälkeiset vaiheet, taktiik
ka, tekniikka, linnakkeiden vaimot ja
lapset, kerho ja yhdistystoiminta, ran
nikkotykistösuojeluskuntien toiminta,
rauhan ajan onnettomuudet, virkapuvut
ja monet muut kuviteltavissa olevat
osaalueet. Kirjan viimeisiltä sivuil
ta löytyvät lisäksi lyhyet kuvaukset
Suomen rannikon linnakkeista. Ko
konaisuudessaan teos on niin kattava
katsaus rannikkotykistöaselajiin, etten
parhaalla tahdollanikaan voi keksiä,
mitä siitä mahdollisesti on jäänyt puut
tumaan.
Tylsäksi aselajihistoriaksi Linnakesaaria ei voi sanoa. Kirjan muutoinkin

helposti luettavaa tekstiä värit
tävät lyhyet henkilöhistoriat ja
monet yksittäisten ihmisten hen
kilökohtaiset muistot.
Esimerkiksi Suomenlinnas
sa sotien välillä toimineen pa
hamaineisen kurikomppanian
elämää kuvataan seuraavasti:
”Jäin seisoskelemaan ja kat
somaan äkseerausta, joka oli
menossa. Siellä oli tämä kap
teeni Kartano, joka komensi
kurikomppaniaa ja oli sen pääl
likkönä. Ne jermut eivät äksee
rauksesta välittäneet tai ottaneet
mitään ojennusta tai asentoa.
Mutta se kapteeni meni rivin
päähän ja veti ukkomauserilla
nenän ohi rivin päästä. Rivi
oikeni heti hiukan. Hän ampui
toisen kerran ja taas rivi oikeni.
Kolmannella kerralla rivi oli jo
riittävän suora.” Ranskan muukalaisle
gioonassakin palvelleen Arvo Kartanon
pedagogisia taitoja käytettiin sittemmin
hyväksi muun muassa Tammisaaren
poliittisten vankien nälkälakon mur
tamisessa.
Rannikkotykistö sellaisena aselaji
na, jona muistamme sen kylmän sodan
vuosilta, alkaa olla auttamattomasti
historiaa. Linnakkeet ovat hiljenneet,
ja rannikkotykistön käyttämästä tyk
kikalustosta on suurelta osin luovuttu.
Mutta kuten kenraali Jaakko Valtanen
teoksen alkusanoissa kirjoittaa, eivät
muutokset ole silti vähentäneet rannik
ko ja meripuolustuksemme tärkeyttä.
Uudessa roolissa toimivat rannikkojou
kot jatkavat rannikkotykistön kunniak
kaita perinteitä. Enqvistin ja Tiilikaisen
teoksessa rannikkotykistö on saanut
arvoisensa aselajihistorian.

Ville Vänskä

Tilaa Kadettikunnan jäsentuotteita
osoitteesta www.kadettikunta.fi kohdasta jäsenille.
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kirja-arvio

Taktisen ajattelun alkulähteillä
Vesa Tynkkynen –
operaatikko, rehtori ja
professori
Bookwell Oy 2014
sivuja 249
ISBN 978-951-25-2568-3

S

otahistorian professori,
kenraalimajuri Vesa Tynk
kynen täytti tasavuosia
elokuussa 2014. Merkkipäivän
kunniaksi julkaistu juhlakirja
muodostuu kahdestatoista artik
kelista, joiden kirjoittajat ovat an
sioituneita tutkijoita ja kirjoittajia.
Luettelomaista henkilökuvausta
lukuun ottamatta kirja ei kerro
professorista itsestään vaan enem
mänkin niistä teemoista, joiden
ympärille hänen elämäntyönsä
Puolustusvoimien palveluksessa
on rakentunut.
Tynkkysen upseeriuran mer
kittävimpiä virstanpylväitä ovat
olleet Kainuun prikaatin komen
tajan ja Maanpuolustuskorkea
koulun rehtorin tehtävät. Juhlakirjan
artikkeleissa painottuu kuitenkin ennen
kaikkea hänen rooliinsa suomalaisen
operaatiotaidon ja taktiikan tutkijana,
opettajana ja kehittäjänä. Filosofian
tohtoriksi Tynkkynen väitteli Helsin
gin yliopistossa vuonna 1996. Hänen
väitöskirjansa Hyökkäyksestä puolustukseen on edelleenkin säilyttänyt
asemansa keskeisimpänä suomalaisen
operaatiotaidon ja taktiikan kehitystä
kuvaavana väitöstutkimuksena.
Maanpuolustuskorkeakoulu on
ollut Tynkkysen pitkäaikaisin palve
luspaikka. Juhlakirjan ensimmäisissä
artikkeleissa tarkastellaankin Maan
puolustuskorkeakoulun kehitysvaiheita
sen olemassaolon kahden ensimmäisen
vuosikymmenen aikana. Ratkaiseva
askel kohti opetuspainotteista tiedekor
keakoulua otettiin 1. tammikuuta 1993,
jolloin siihen saakka itsenäisinä toimi
neet sotilasopetuslaitokset yhdistettiin
Maanpuolustuskorkeakouluksi.
Juhlakirjan toisessa osassa siirrytään
lähemmäksi Tynkkysen oman väitös
kirjan aihepiiriä. Sotien jälkeisen ope
ratiivisen ajattelun kehittymisen yhtenä

lähtökohtana olivat talvi ja jatkosodan
sotakokemukset, joista ehkä traumaatti
sin oli punaarmeijan kesän 1944 suur
hyökkäyksen musertava voima.
Tynkkynen on palvellut uransa
aikana myös Panssariprikaatissa –
niinpä sotakokemuksia tarkastellaan
myös panssari ja panssarintorjunta
taktiikan kehityksen näkökulmasta.
Yleisesti ehkä vähemmän tunnetun
rannikkojalkaväen kehitysvaiheet ovat
saaneet oman lukunsa, samoin sissitoi
minta, jonka kirjoittaja julkaisi aiheesta
äskettäin oman väitöskirjansa. Mie
lenkiintoinen on myös artikkeli, jossa
tarkastellaan Puolustusvoimien ylim
män johdon jatkoopetustilaisuuksia
1960luvulla. Kylmän sodan hyytävi
nä vuosina eräskin karttaharjoituksen
tilannekuvaus päätyi Moskovaan – ja
kurssin johto presidentti Kekkosen nuh
deltavaksi Tamminiemeen.
Kirjan kaikki artikkelit ovat erin
omaisia, mutta erityisesti sen kol
mannen osan artikkelien lukeminen
vahvistaa sen, miksi Vesa Tynkkynen
on juhlakirjansa ansainnut. Vaikka
hänen väitöskirjansa jo sellaisenaankin
on arvokas dokumentti, ei pelkkä yli
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neljäsataasivuinen tiheästi prän
tätty tutkimusraportti olisi vielä
välttämättä taannut Tynkkyselle
paikkaa sotataidon asiantunti
juuden ykkösketjussa. Siihen
hänet on nostanut väitöskirjan
jälkeisten vuosikymmenten työ,
joiden kuluessa Tynkkynen on
hyödyntänyt tutkimuksen kautta
hankittua syvällistä osaamistaan
opetuksen ja tutkimuksen lisäksi
myös tulevaisuuden suomalaisen
sotataidon kehittämisessä. 2000
luvun alussa Tynkkysen johdolla
Taktiikan laitoksessa tehtyjen tut
kimusten konkreettiset tulokset
voidaan paljastaa vasta aikanaan,
mutta kirjan artikkeleista niistä
saa kuitenkin hyvän käsityksen.
Suomalaiskansallinen opera
tiivinen ajattelu ei ole syntynyt
tyhjästä, vaan se on pitkän ke
hityksen tulosta. Itsenäisyyden
alkuaikojen nuoren armeijan
taktiset opit ammennettiin ulko
mailta, pääosin Venäjältä, Sak
sasta, Ranskasta ja Ruotsista.
Kohtuullisen pian Suomessa kuitenkin
havahduttiin siihen, etteivät suurvalta
armeijoiden keskieurooppalaiseen
aukeamaastoon tarkoitetut toimintatavat
olleet suoraan kopioitavissa meikäläi
siin olosuhteisiin. Ehkä puhtaimmillaan
omaperäinen suomalainen ajattelu näkyi
kylmän sodan ajan alueellisen puolus
tusjärjestelmän toimintatavoissa.
Vaikka taktiikan periaatteet yleis
maailmallisia ovatkin, niiden menes
tyksellinen soveltaminen pienessä
armeijassa vaatii älyllistä ajattelua, jota
ei edelleenkään voi suoraan kopioida
muualta. Paitsi taktiikan kehittämises
sä, sen tulisi olla johtavana periaatteena
myös koulutettaessa tulevaisuuden ko
mentajia. Kuten muista tämän lehden
artikkeleista voimme lukea, pyrkii vas
tustaja ensimmäiseksi vaikuttamaan
omaan päätöksentekokykyymme. Jos se
onnistutaan lamauttamaan, on taistelun
lopputulos selvä jo ennen ensimmäistä
kään tulivalmistelua. Pahassa paikassa
suomalaista yhtymää johtaa komentaja,
jota esikunnan suunnitteluprosessi tukee
– eikä päinvastoin.

Hannu Liimatta
Kylkirauta 4/2014

kirja-arvio

Suomen merihistorian aarrearkku
Riilahden taistelu 1714
Toimittanut Ilkka Linnakko
AtlasArt 2014, sivuja 184
ISBN 978-952-5671-60-5

R

iilahden meritaistelu on
jäänyt Suomen ranni
kon merisotahistoriasta
kiinnostuneillekin useimmiten
pelkäksi nimeksi, vuosiluvuksi
ja pääpiirteiseksi paikaksi jossain
Hankoniemen pohjoispuolen
sokkeloissa. Aiheesta touko
kuussa 2014 julkaistu teos pois
taa tämän epäkohdan kertomalla
luultavasti kaiken, mitä taiste
lusta kohtuudella voi odottaa
saavansa tietää. Lisäksi kirjassa
on hyvin paljon muutakin, tuon
ajan poliittisista prosesseista aina
meriarkeologian nykyvaiheisiin.
Diplomiinsinööri Ilkka Lin
nakon toimittamassa kirjassa on
tekstiä raskaan sarjan asiantuntijoilta.
Toisin kuin voisi odottaa, sisältö on pi
detty kurissa. Kirjoittajat eivät mahtai
le tiedoillaan, vaan he yrittävät kertoa
tavallisen ihmisen ymmärrettävällä
tavalla, mistä oli kysymys tapahtuma
sarjassa, joka huipentui Riilahden me
ritaisteluun kolmesataa vuotta sitten.
Politiikan – ja sen jatkeena sodankäyn
nin – ihmislähtöisyys tulee ihailtavalla
tavalla esiin kirjan sisällössä.
Taistelu sinänsä on kuvattu seik
kaperäisesti, mielenkiintoisesti ja mo
nesta tarkastelukulmasta. Teksteissä
hälvennetään sen laajuuteen, kestoon
ja tappioihin ajan mittaan kietoutuneita
myyttejä. Toisaalta teksteissä nostetaan
esiin myös uusia kysymyksiä.
Pietarihan oli perustettu vuonna
1703, ja jo yhdeksän vuoden kulut
tua perustamisestaan se sai Venäjän
pääkaupungin aseman. Tilanne Suo
menlahden pohjukassa muuttui ker
taheitolla. Energisen, kyvykkään ja
häikäilemättömän tsaari Pietarin seu
raava askel oli ilmeisen johdonmukai
nen: hän haastoi Itämeren herruutta
avomerilaivastollaan hallussaan pitä
vän Ruotsin, tosin varovasti ja harkiten.
Seurasi suuri Pohjan sota, isoviha ja
paljon muuta, jonka keskiössä onnetto
muudekseen usein olivat suomalaiset.
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Kaikki tämä johti tapahtumiin, jotka
ratkaisivat Itämeren sotilaspoliittisen
tilanteen vuosisadoiksi. Teosta luke
vaa pysähtyy väkisinkin ajattelemaan,
kuinka pienillä saattoi kolme vuosisa
taa sitten olla suunnaton vaikutus Itä
meren tilanteeseen.
Teoksessa otetaan myös esille tsaari
Pietarin mahdollinen yritys hämätä
ruotsalaisia ennen taistelua rakentamal
la vetokannas Hankoniemen ”kaulan”
poikki. Laivojen vetämisestä kannas
ten yli lukisi tulevaisuudessa mieluusti
lisääkin – pitkin rannikkoahan on eri
laisia ”dragsvikejä” ja ”telalahtia” –
puhumattakaan nykyisessä sisämaassa
olevista viikinkihaudoista. Rannikon
nimihistoria nousee mielenkiintoisesti
esille muutenkin – eikä vähiten Nevan
suun vanhoissa kartoissa. Niissä näky
vät selkeästi suomalaisnimiset saaret,
joille nykyinen Pietari on rakennettu.
Teoksessa ei tyydytä kuvailemaan
vain Riilahden taistelua, vaan kirjasta
saa erinomaisen käsityksen myös ran
nikoidemme meriarkeologiasta ja sen
nykytilanteesta, samoin kuin Hanko
niemen suur ja sotilaspoliittisesta mer
kityksestä historiamme eri vaiheissa.
Kustantaja AtlasArtin linjana on
tehdä kauniita kirjoja. Kun kyseessä
on merihistoriakirja, jonka taustalla on
karttaasiantuntijoiden kustannusyh
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tiö, on hienoilla kartoilla siinä
merkittävä osa. Karttoja on tar
vittaessa tehostettu selventävin
päällepainatuksin ja lisäteksti
tyksin. Myös kirjan kuvitus on
lähes käsittämättömän hieno.
Sen hyväksi on luultavasti uh
rattu paljon enemmän vaivaa
ja varoja kuin mitä puhtaasti
myyntivoittoon tähtäävä kustan
tamo olisi halukas panostamaan.
Teemu Junkkaalan taitto on kau
nista, ja se tukee oivallisesti itse
asiaa.
Lähes kaksisataa A4kokois
ta sivua sisältävää kirjaa ei voi
omaksua yhdellä lukemisella.
Riilahden taistelu 1714 on kuin
rikas aarrearkku. Sitä vähitellen
tutkistellen historian harrastaja
löytää koko ajan monia uusia
menneisyyteen, politiikkaan ja
rannikkoseutuun kytkeytyviä
tietokokonaisuuksia. Samoin
hän löytää runsaasti pieniä, mielen
kiintoisia ja koskettaviakin tiedonmu
ruja, jotka loksahtelevat paikoilleen ja
tuovat tutkijalle löytymisen iloa.
Alati muuttuvassa kustannusmaail
massa voi tämän kirjan kaltainen jul
kaisutyyli olla hyvinkin oikea. Vaikka
kirjassa aina tärkeintä on sisältö, ei
esimerkiksi digitaalinen kirja voine
antaa sitä mielihyvää, jonka Riilahden
taistelu 1714:n kaltaisen, huolellisesti,
luovasti ja hyvällä maulla tehdyn kult
tuurityön käsissä pitäminen antaa.

Heikki Tiilikainen

kirja-arvio

Kirjalöytöjä hyllystäni
Günther Prien
Tieni Scapa-lahteen. Merimiehestä sukellusveneen
päälliköksi
Otava 1941, sivuja 159

S

ukellusvenekirjat ovat
kiehtova sotakirjallisuu
den alalaji. Saattueiden
etsiminen, hyökkäysasemaan
pääseminen, torpedohyökkäys
ja vastatoimilta suojautuminen
ovat niissä toistuvia teemoja
ja piinaavan jännittävää luet
tavaa. Yksi parhaista lukemis
tani sukellus venekirjoista on
toisen maailmansodan vahvasti
propagandistinen aikalaisteos,
saksalaisen komentajakapteeni
Günther Prienin omaelämän
kerrallinen Tieni Scapa-lahteen
(Mein Weg Nach Scapa Flow).
Komentajakapteeni Prien
muistetaan parhaiten uhkaroh
keasta tunkeutumisesta lokakuussa
1939 tarkasti vartioituun brittien ku
ninkaallisen laivaston päätukikohtaan
Scapa Flow’hun, johon kirjan nimikin
viittaa. Kirja puristaakin kaiken mah
dollisen propagandahyödyn iskusta. Sa
malla se on myös taitavasti kirjoitettu
elämäkerta sotasankariksi ja legendaksi
nousseesta Prienistä.
Günther Prien (1908–1941) oli
toisessa maailmansodassa Saksan
laivaston menestyksekkäimpiä sukel
lusveneenpäälliköitä. Hän liittyi kaup
palaivastoon jo poikavuosinaan vuonna
1923. Pian merikapteeniksi päästyään
hän siirtyi vuonna 1931 Reichsmari
neen, jonka nopeasti kasvavaan upsee
ritarpeeseen haettiin vahvistusta. Kirjan
pääosan muodostavat Prienin värikkäät
kertomukset tehtävistään kauppalaivas
ton laivapojasta aina merikapteeniksi
saakka. Reichsmarinen upseerikoulu
tuksen päätyttyä Prien palveli risteilijä
Königsbergillä ja vuodesta 1935 alkaen
sukellusvene U26:n miehistössä, ja
hän osallistui muun muassa vuonna
1938 Espanjan sisällissotaan suoritta
malla merisaartoa.
Toisen maailmansodan alla Prien
sai oman sukellusveneen. Tyypin VII
B sukellusvene U47 oli uppoumaltaan

viisisataa tonnia, sen suurin sukellus
syvyys oli kaksisataa metriä ja siinä
oli pääaseistuksena kuusi torpedoa.
Pintaajossa veneen nopeus oli seitse
mäntoista ja sukelluksissa kahdeksan
solmua. Veneineen Prien sai heti toisen
maailmansodan alettua nopeasti menes
tystä ja mainetta. Hänen sanottiin vais
toavan saattueiden reitit. Arkailematta
hän hyökkäsi saattueen kuin saattueen
kimppuun, huolimatta niiden vahvasta
suojauksesta. Ennen kuolemaansa Prien
ehti upottaa kolmekymmentä alusta –
tonnistoina yli 162 000 bruttorekiste
ritonnia.
Scapa Flow’hun saksalaiset olivat
yrittäneet iskeä jo ensimmäisessä maa
ilmansodassa. Tuolloinen yritys päät
tyi kahden sukellusveneen ja näiden
miehistöjen menetykseen. Nyt iskua
yrittämään valittiin kokenut ja rohkea
päällikkö. Prien onnistui veneellään
livahtamaan brittien sotasatamaan ah
taasta aukosta sataman suojaksi upo
tetun aluksen ja rantakallion välistä.
Yön pimeydessä hän onnistui myös
löytämään satamasta kuninkaallisen
laivaston ylpeyden, 30 000 tonnin
taistelulaivan HMS Royal Oakin. Yöl
linen torpedohyökkäys yllätti britit
täydellisesti. Tuhoutuessaan laivaston
ylpeys vei mukanaan 893 merisoti
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lasta. Hyökkäyksen jälkeisessä
sekasorrossa Prienin onnistui
tehdä sekin, mihin ei liene usko
nut edes sukellusvenelaivaston
komentaja, amiraali Dönitz eikä
yksikään miehistön jäsen: luot
sata sukellusvene ehjänä ulos su
kellusveneverkkojen sulkemasta
sotasatamasta.
Onnistunut sukellusvene
hyökkäys suoraan kuninkaal
lisen laivaston päätukikohtaan
ylitti Hitlerin ja Dönitzin hurjim
matkin unelmat. Lokakuun 17.
päivänä Prienille myönnettiin
ensimmäisen luokan rautaristi
ja seuraavana päivänä Hitlerin
henkilökohtaisesti Berliinissä
ojentama rautaristin ritariristi.
Prien jatkoi legendaarisen U47:n
päällikkönä, mutta hän kohtasi
kohtalonsa jo vuoden 1941 maa
liskuussa brittihävittäjä HMS
Wolverinen syvyyspommihyök
käyksessä.
Faktojen sijaan Prienin kirjassa on
harhaanjohtavaa tietoa yhtä paljon kuin
taannoisessa Ruotsin sukellusvenejah
din uutisoinnissa. Koska kirja on ilmes
tynyt saksankielisenä alkuteoksena jo
vuonna 1940, ovat kuvaukset Scapa
Flow’n iskusta epämääräisiä eivätkä ne
vastaa myöhempää historiankirjoitusta.
Puuttumaan jäävät muun muassa tiedot
asiamiestiedustelusta, reitistä sotasata
maan, samoin kuin kuvaukset suutariksi
jääneistä ensimmäisistä keulasta am
mutuista torpedoista. Samoin Prienin
veneen kohtalokas karille ajo Norjan
vuonoissa on kuvattu tapahtuneeksi
ennen Scapa Flow’ta, vaikka todellisuu
dessa se liittyi Narvikin maihinnousun
torjuntaan huhtikuussa 1940. Lisäksi
kirjan tarinaan on upotettu suuri annos
kolmannen valtakunnan propagandaa
puolueen ylivertaisuudesta.
Monista tahallisista vääristelyistä ja
tarinan aukkokohdista huolimatta Tieni
Scapa-lahteen on lukemisen arvoinen
kirja merten harmaista susista. Erityi
sesti kuvaukset suurten lamavuosien
kauppalaivaston elämästä ovat herkul
lista luettavaa.

Ville Vänskä
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Vuonna 2015 merkkipäiväänsä viettävät
Kadettikunnan jäsenet
95 vuotta
Asp Eino
Komkapt 19.Mek
Eräsaari Eero
Ev 27.K
Hyry Eero V
Ylil 26.K
Kulve Niilo
Evl 26.K
Niemi Matti Raimo
Maj 26.K
Sarparanta Mikko
Maj 26.K
Torvinen Verner
Evl 15.Mek
Vesterinen Mauri
Evl 27.K

10.11.1920 Matkoilla
22.05.1920
02.05.1920
05.12.1920
30.11.1920
09.11.1920
07.02.1920
23.04.1920

90 vuotta
Airola Aimo Antero
Ev 33.K
Pitkänen Kalevi
Maj 29.K
Valtanen Jaakko
Kenr 18.Mek
Veltheim Antonio Komkapt19.Mek
Vilkko Lauri Tapani
Ev 28.K

30.11.1925
08.06.1925
09.02.1925 ei v.o.
16.04.1925 Matkoilla
13.08.1925

85 vuotta
Alatalo Martti Ilmari Kenrl 38.K
Halme Harry
Maj 42.K
Itkonen Päivö
Evl 39.K
Jokela Olavi
Evl 46.K
Kivelä Jussi
Ev 40.K
Kuparinen Teuvo Komdri 25.Mek
Kuusimaa Lauri
Evl 38.K
Kärki Rauno
Ev 39.K
Mannerkorpi Matti Komkapt23.Mek
Parikka Petter
Ev 38.K
Peitsara Perttu
Ev 39.K
Peltola Kauno
Maj 39.K
Pennanen Keijo
Evl 39.K
Rekola Olli
Kenrm 35.K
Saikkonen Pauli
Evl 40.K
Stenbäck Olavi
Maj 27.Mek
Suominen Herman
Evl 42.K
Virva OlliMatti
Evl 37.K
Vuorela Jeri
Maj 27.Mek

01.03.1930
27.06.1930
09.05.1930
28.05.1930
20.03.1930
23.07.1930
04.07.1930
12.04.1930
19.04.1930
08.02.1930
19.06.1930
10.09.1930
20.12.1930
26.02.1930
06.12.1930
06.04.1930
29.07.1930
22.06.1930
26.09.1930

80 vuotta
Ahokas Ilkka Velimies Evl 44.K
Ahtikoski Seppo Juhani Ev 45.K
Erkinheimo Erkki Niilo Evl 45.K
Honkanen Yrjö
Ev 41.K
Hurme Jaakko
Maj 44.K
Iisakkala AriIlmari
Ev 42.K
Iivonen Heimo
Kamir 29.Mek
Jakonen Reijo
Maj 44.K
Jokinen Rauno
Evl 45.K
Kaarnola Jorma
Ev 42.K
Karsi Kari
Evl 45.K
Kauppinen Matti AnteroEvl 46.K
Keskitalo Martti
Ev 42.K
Korhonen Heikki
Evl 44.K
Koskelo Heikki
Kenrl 43.K

01.11.1935
27.04.1935
07.11.1935
31.03.1935
23.11.1935
22.09.1935
24.08.1935
29.09.1935
06.12.1935
25.10.1935
02.08.1935
02.02.1935
09.03.1935
28.10.1935
12.12.1935
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Koskinen Allan O
Evl 42.K
Koskinen Asko
Maj 44.K
Kujala Martti
Maj 46.K
Käkelä Erkki
Evl 43.K
Laakso Kauko
Evl 42.K
Laukkanen Matti K
Maj 45.K
Leppänen Kari H
Maj 44.K
Merjola Tuomo
Ev 41.K
Metso Pentti
Maj 42.K
Myllyniemi Pekka
Evl 41.K
Mäkelä Reino
Evl 46.K
Mälkiä Rauno Rainer Evl 44.K
Palos Pertti
Evl 42.K
Palsi Paaso
Evl 41.K
Parkkari Kalle
Maj 43.K
Porkka Jaakko
Komkapt 31.Mek
Ropo Paavo
Evl 44.K
Rutanen Veijo
Evl 42.K
Savonheimo Matti J
Ev 43.K
Talamo Juhani
Evl 43.K
Tiainen Matti Olavi Maj 41.K
Usva Kalevi
Ev 42.K
Vaittinen Jaakko Olavi Ylil 45.K
Vehviläinen Erkki J
Maj 43.K
Virola Jouko Martti I Maj 45.K

19.07.1935
11.10.1935
13.12.1935
18.02.1935
27.01.1935
08.04.1935
26.10.1935
13.08.1935
05.05.1935
01.06.1935
15.07.1935
03.05.1935
18.06.1935
08.04.1935
13.09.1935
03.04.1935 Matkoilla
31.08.1935 Perhepiiri
18.12.1935
31.10.1935
10.08.1935
20.04.1935
03.10.1935 ei v.o.
12.07.1935
15.07.1935
11.08.1935

75 vuotta
Aalto Jorma Olavi
Alajärvi Matti Pauli
Antikainen Matti J
Blom ThomasEric
Eilu Kalevi Kustaa
Eskola Osmo
Forsman Lauri
Haapala E Juhani
Hakala Into
Happonen Eino
Hintsala Pentti
Honkaniemi Juhani
Honkaselkä Pauli
Ilmola Ilkka
Ilva Seppo
Inkilä Veikko
Jokinen Jyrki
Jolma Jyrki
Kainulainen Juha
Kaitila Mika
Keltanen Jouko
Kesti Osmo
Kettunen Seppo
Kivipato Jorma
Kopra Matti Sakari
Korhonen Markku J
Kärkkäinen Kyösti

21.03.1940
23.06.1940
24.04.1940
01.10.1940
30.06.1940
13.03.1940 Perhepiiri
31.12.1940
10.08.1940
28.02.1940
10.11.1940
28.02.1940
31.03.1940
21.02.1940
10.06.1940
17.06.1940
04.10.1940
04.08.1940
03.06.1940
18.06.1940
30.11.1940
25.02.1940
29.05.1940 Matkoilla
06.04.1940
21.01.1940
24.02.1940 Matkoilla
07.10.1940
19.04.1940

Evl 49.K
Maj 50.K
Ev 45.K
Maj 33.Mek
Maj 51.K
Evl 48.K
Maj 46.K
Ev 50.K
Evl 48.K
Kapt 51.K
Evl 49.K
Evl 48.K
Maj 49.K
Kenrl 48.K
Maj 49.K
Maj 48.K
Evl 50.K
Ev 47.K
Kenrl 47.K
Kom 32.Mek
Evl 47.K
Maj 51.K
Evl 48.K
Maj 49.K
Kenrl 46.K
Maj 49.K
Kom 32.Mek
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Lagerström PehrBörje Evl 47.K
Lehmussaari Olli
Evl 48.K
Lehtinen Ilpo
Maj 50.K
Lehtinen Taisto
Maj 48.K
Leskinen Ensio
Evl 49.K
Liemola Eero
Maj 50.K
Lind Lasse
Kapt 52.K
Martikainen Teuvo
Maj 48.K
Marttila Tuomo Komkapt 34.Mek
Marttinen Heikki
Evl 50.K
Matero Antti Juhani Maj 48.K
Mustonen U Juhani
Maj 48.K
Mähkä Kauko
Evl 50.K
Mäkinen E Olavi
Evl 50.K
Neittamo Kauko
Kom 31.Mek
Nepponen Olli
Prkenr 47.K
Nikander Toivo
Evl 48.K
Nyman Timo
Maj 47.K
Paasivaara H Tapani Maj 47.K
Palo Heikki
Kapt 51.K
Paronen Hannu
Ev 49.K
Peltonen Martti Rainer Evl 49.K
Pipinen Juha
Evl 49.K
Pitkänen Esko Tapio Maj 51.K
Porvali Juhani
Evl 48.K
Punnonen Otto
Evl 47.K
Purola Heikki
Ev 50.K
Rissanen Touko
Ev 47.K
Rouhe Jorma E
Maj 51.K
Saarinen Mikko T
Maj 33.Mek
Siirilä Antero
Ylil 48.K
Siivonen Pertti
Maj 51.K
Silvennoinen Ilmo
Evl 47.K
Simelius Kari
Maj 48.K
Sinkkonen Risto
Ev 48.K
Sjöblad Sebastian
Evl 47.K
Skön Kimmo
Maj 50.K
Sorri Timo
Maj 49.K
Terämaa Tapani
Ylil 49.K
Tiainen Taisto
Evl 49.K
Tiihonen Ilkka
Evl 48.K
Tirkkonen Seppo A
Evl 51.K
Toikka Pauli
Kapt 48.K
Toukonen Juhani
Evl 51.K
Uosukainen Toivo
Evl 49.K
Uusitalo Ilkka
Maj 49.K
Vainikka Pentti
Maj 49.K
Vehviläinen E Sakari Evl 47.K
Vertanen Raimo H
Evl 49.K
Vesanen Keijo Kalevi Maj 48.K
Vigren Pertti Juhani Maj 49.K
Vigren Pertti Juhani Maj 49.K
Viita Juhani
Maj 50.K
Visa J Sakari
Vamir 32.Mek
Väisänen Yrjö
Evl 49.K
Yrjölä Vesa
Ev 47.K

18.09.1940
06.04.1940 Matkoilla
04.05.1940
25.05.1940
15.10.1940
19.05.1940
21.10.1940
19.01.1940
08.10.1940
21.05.1940
16.06.1940
21.04.1940
23.01.1940
14.01.1940
25.01.1940
22.09.1940
05.06.1940
05.05.1940
19.05.1940
19.01.1940 Matkoilla
23.06.1940
28.04.1940
06.02.1940
01.04.1940
08.02.1940
10.10.1940
05.06.1940
17.05.1940
21.10.1940
01.12.1940
04.02.1940
13.04.1940
29.12.1940
31.03.1940
17.06.1940
06.06.1940
08.04.1940
11.05.1940
20.01.1940
16.03.1940
19.12.1940
16.08.1940
12.04.1940 Matkoilla
23.10.1940
02.12.1940
11.05.1940
22.04.1940
31.01.1940
02.05.1940
12.05.1940
22.03.1940
22.03.1940
12.02.1940
01.05.1940
02.03.1940
27.09.1940
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70 vuotta
Airio Pentti Sakari Prkenr 52.K 21.03.1945
Ev 55.K 29.11.1945
Antikainen Hannu O
Erkkilä Jussi
Evl 52.K 17.06.1945
Eronen VeikkoOlavi Maj 56.K 20.12.1945
Fredrikson Heikki
Maj 54.K 17.10.1945
Haapala Esa
Evl 54.K 05.01.1945
Haavisto Martti
Maj 54.K 17.08.1945
Harju Matti Kalervo Evl 53.K 18.01.1945
Hartikainen Pertti S Maj 53.K 06.01.1945
Heiskanen Pekka I Kaptl 37.Mek 19.07.1945
Holma J Heikki
Kenrm 53.K 24.12.1945 Matkoilla
Hulkkonen Heikki U Evl 55.K 04.12.1945
Hurme Risto
Ev 52.K 07.09.1945
Hyppönen Matti
Evl 52.K 23.12.1945
Illi Esko
Vamir 37.Mek 18.10.1945
Inkilä Asko
Ev 53.K 27.07.1945
Jokinen Lauri Ilmari Evl 52.K 16.05.1945
Jäppilä Olavi
Kenrl 53.K 30.11.1945
Järvi Markku
Evl 53.K 04.07.1945 Matkoilla
Karjalainen Reino
Maj 55.K 06.02.1945
Karonen Ilkka
Maj 58.K 18.09.1945
Kaukonen Simo
Evl 56.K 06.10.1945
Keinonen Reijo
Maj 52.K 06.10.1945
Keskinen Kari
Maj 53.K 30.04.1945
Kiiskinen Osmo
Ev 53.K 03.10.1945
Kivimäki Jouko
Ev 53.K 15.02.1945
Kjellberg Björn
Evl 54.K 09.08.1945
Kohvakka Matti J
Kapt 55.K 25.09.1945
Korpela Kari
Evl 53.K 14.01.1945 Matkoilla
Kortelainen Olli
Maj 57.K 27.02.1945
Koskinen Olli
Kaptl 41.Mek 13.06.1945
Koukkula Hannu
Evl 52.K 18.08.1945
Kouri Pekka
Evl 53.K 21.09.1945
Kujasalo Pekka
Maj 51.K 01.01.1945
Kulmala Juhani
Evl 54.K 11.09.1945
Kumpula Kari
Evl 54.K 29.08.1945
Kurkivuori NyyrikkiKomkapt37.Mek 21.02.1945 ei v.o.
Lahtiperä Raimo
Ev 52.K 16.08.1945 Matkoilla
Laine Erkki
Ylil 38.Mek 04.02.1945
Lantta Pentti
Maj 54.K 31.03.1945 Perhepiiri
Lehtelä Kari
Evl 55.K 25.07.1945
Lehti Kalevi
Evl 53.K 08.08.1945
Leinonen Risto Kalevi Maj 53.K 14.08.1945
Lipsonen Terho
Maj 54.K 01.10.1945
Loikkanen Juhani
Evl 53.K 06.07.1945
Malmberg Pertti
Kamir 54.K 24.11.1945
Martikainen Jaakko
Evl 55.K 18.09.1945
Marttinen Yrjö
Evl 53.K 08.09.1945
Mattila Jouko
Evl 54.K 03.09.1945
Mikkonen Matti
Evl 55.K 28.04.1945
Muona Pentti
Evl 52.K 25.12.1945
Myllynen Hannu
Maj 53.K 23.08.1945
Mäntylä Juhani
Evl 51.K 14.01.1945
Mäntynen Juhani S Komkapt38.Mek 11.09.1945
Niskanen Olavi
Kom 40.Mek 19.09.1945
Nissinen Timo
Evl 57.K 18.12.1945
Nykänen Antero Komkapt 38.K 25.10.1945
Orsila Hannu
Evl 54.K 15.06.1945
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Pajulahti Simo
Evl 53.K
Pallasvirta Jorma
Maj 52.K
Rajamäki Erkki
Evl 55.K
Rokkanen Seppo Olavi Ylil 52.K
Runtti Reijo
Evl 53.K
Ruutu Kaarle Y.
Ev 52.K
Ruutu Yrjö Juhani
Ev 54.K
Räihä Eino
Evl 52.K
Saarnilahti Hannu
Ev 54.K
Salovaara Matti Rony Evl 51.K
Seppälä Seppo Ilmari Evl 53.K
Sirola Eero
Evl 55.K
Smolander Jaakko Vamir 40.Mek
Tammi Kari Juhani
Evl 52.K
Taulu Mauno
Evl 55.K
Toiskallio Jarmo
Evl 53.K
Turtiainen Pekka
Kapt 55.K
Vaahtolammi Esko
Ev 53.K
Vainikka Timo
Maj 53.K
Vertanen Seppo V
Kapt 53.K
Viitanen Hannu Tapani Evl 54.K
Vuorensola Martti
Ltn 52.K

16.11.1945
13.04.1945
25.10.1945
21.08.1945
08.02.1945
29.08.1945
29.08.1945
16.03.1945
15.09.1945
26.05.1945
22.11.1945
29.11.1945
27.11.1945 Matkoilla
15.10.1945
18.09.1945
12.06.1945
31.12.1945
14.08.1945 Matkoilla
13.08.1945
11.08.1945
06.11.1945
07.08.1945

60 vuotta
Airaksinen Urpo I
Maj 63.K
Aittamaa Paavo K
Maj 63.K
Berner Jyrki
Kom 47.Mek
Björkman Öjvind F
Evl 63.K
Ek Pekka Juhani Komkapt 49.Mek
Enberg Pekka J Komkapt 47.Mek
Forselius Paavo
Ev 64.K
Grönmark Juha
Evl 62.K
Hakanen Kimmo P
Evl 64.K
Hellberg Jukka Sakari Ev 63.K
Hiltunen Pekka Olavi Ev 63.K
Hovi Matti
Ylil 69.K
Hyyryläinen Heikki Komdri47.Mek
Hämäläinen Pauli
Maj 64.K
Jaakkola Jarmo
Kom 64.K
Joensuu Markku
Maj 64.K
Jokela Ari
Evl 62.K
Kallio Kari
Maj 63.K
Kaukanen Jaakko
Kenrl 62.K
Koskinen Ari
Komkapt 64.K
Kotilainen Kimmo Komdri 47.Mek
Kotimäki Jukka M
Kapt 63.K
Kuosmanen Tapani
Maj 64.K
Kärki Niilo Ej
Evl 62.K
Lamminen Kari
Maj 67.K
Lappalainen Juhani
Evl 62.K
Laukka John
Evl 62.K
Lehmus Erkki
Maj 62.K
Lehto Martti
Ev 62.K
Liimatainen Heikki
Ev 62.K
Maunula Hannu
Kom 62.K
Määttänen Ilpo
Maj 62.K
Määttänen Markku
Ev 64.K
Möykkynen Juha
Maj 63.K
Niukkanen Tuomo
Evl 63.K

11.05.1955
15.01.1955
12.01.1955
13.06.1955
24.04.1955
07.06.1955
05.12.1955
03.12.1955
02.12.1955
22.10.1955
29.11.1955
22.05.1955
20.08.1955
24.10.1955
20.07.1955
07.02.1955
01.03.1955
25.06.1955
21.08.1955
29.12.1955
18.12.1955
25.06.1955
27.10.1955
06.12.1955
17.11.1955
15.11.1955
13.01.1955
01.08.1955
19.09.1955
12.10.1955
27.03.1955
21.12.1955
06.05.1955
02.05.1955
16.12.1955
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Evl 62.K
Nurminen Ari Tapio
Nysten Henrik
Komdri 64.K
Paalijärvi Ensio
Evl 63.K
Parantala Mauri
Maj 65.K
Puisto Martti
Maj 63.K
Rannikko Juha
Vamir 46.Mek
Ratia Risto
Komkapt 51.Mek
Riikonen Markku
Maj 63.K
Rinne Jari Mielo
Maj 63.K
Räsänen Hannu Matti Evl 62.K
Räty Arto
Kenrl 63.K
Sahlstein Harri
Evl 62.K
Siltanen Jukka
Maj 65.K
Silvennoinen Kari JuhaniEvl 63.K
Soikkeli Seppo
Evl 63.K
Sorvari Jukka
Ev 63.K
Sundqvist Jari
Evl 62.K
Sällälä Urpo
Maj 61.K
Tervahartiala Markku Kom 47.Mek
Tilli Jukka
Kom 64.K
Tomperi Markku
Evl 63.K
Utunen Erkki
Evl 63.K
Vaara Jari
Evl 63.K
Viitanen Jukka H
Kom 48.Mek
Vuoksela K Juha
Evl 62.K
Wallin Christian
Evl 63.K
Östring Matti
Maj 63.K

28.02.1955
05.01.1955
17.08.1955
18.08.1955
29.06.1955
23.12.1955
26.09.1955
14.11.1955
28.09.1955
11.06.1955
25.10.1955
14.11.1955
28.06.1955
25.01.1955
24.11.1955
30.09.1955
18.04.1955
23.02.1955
23.02.1955
18.06.1955
08.11.1955
12.12.1955
11.09.1955
27.05.1955
04.04.1955
27.05.1955
12.06.1955

50 vuotta
Aho Jari Juhani
Maj 73.K
Blomqvist Vesa
Evl 75.K
Bruce Heikki Olavi
Evl 73.K
Elo Mikko
Maj 86.K
Elomaa Kimmo
Maj 73.K
Haapamäki Hannu
Maj 74.K
Haikkola Marko
Maj 75.K
Halinen Vesa Pekka
Evl 72.K
Hartikainen Timo
Evl 74.K
Heinonen Pekka
Kaptl 56.Mek
Helander Rami Komkapt 74.K
Henttu Joni Ilari
Ylil 76.K
Hietaniemi Jussi Komkapt 73.K
Holma Pertti
Evl 73.K
Huttunen Pasi
Ltn 73.K
Hyvätti Arto
Kapt 73.K
Hyytiäinen Esa
Evl 73.K
Härkönen Tommi
Evl 73.K
Högström Tommy Komkapt 73.K
Iltanen Timo
Evl 73.K
Isokangas Jyrki
Evl 73.K
Jokinen Mikko
Maj 73.K
Karjalainen Jari Tapio Maj 75.K
Karlsson Harry
Maj 73.K
Karppinen Tarmo
Maj 73.K
Koivu Esa
Maj 73.K
Koli Pentti
Evl 73.K
Korhonen Jukka
Evl 73.K
Korhonen Markku
Maj 74.K
Kortelainen Pekka
Evl 73.K

28.11.1965
20.04.1965
14.06.1965
19.06.1965
03.08.1965
24.02.1965
19.03.1965
17.01.1965
14.11.1965
15.11.1965
02.07.1965
18.10.1965
27.02.1965
13.11.1965
24.12.1965
13.04.1965
22.09.1965
19.09.1965
23.11.1965
03.03.1965
24.04.1965
06.12.1965
23.09.1965
26.04.1965
20.04.1965
09.03.1965
02.10.1965
13.01.1965
03.08.1965
25.08.1965

ajankohtaista
Kostiainen Timo
Maj 72.K
Kurvinen Ahti
Ev 72.K
Kämäräinen Jarmo
Maj 73.K
Laaksonen Ari Kalevi Kom 57.Mek
Laine Markku T Komkapt 73.K
Lindeman Joni
Evl 73.K
Luhtakanta Perttu
Evl 73.K
Länsiö Juhani
Maj 74.K
Mattila Sami
Maj 74.K
Meisalo Martti
Kaptl 56.Mek
Metsä Tokila Kai
Kapt 89.K
Miettinen Jarkko
Kapt 91.K
Männistö OlliPekka Maj 73.K
Naapila Seppo J
Maj Ou TK
Nenonen Mikko J
Maj Ou TK
Niukkanen Jyrki
Evl 73.K
Ohrankämmen Reijo Maj 73.K
Pakarinen Eero
Evl 72.K
Panschin Vladimir
Maj 72.K
Partanen Jarmo Ensio Kapt 72.K
Parviainen Petri
Kom 72.K
Pekurinen VeliMatti Kapt 72.K
Pellinen Ari
Evl 55.Mek
Pietiläinen Kari Matti Ev 73.K
Pihlajamäki Tapio
Maj 76.K
Piirainen Lassi
Maj 74.K
Piiroinen Mika
Evl 73.K

26.04.1965
25.08.1965
01.08.1965
24.03.1965
03.05.1965
25.12.1965
11.02.1965
12.08.1965
22.02.1965
19.06.1965
29.08.1965
20.12.1965
17.06.1965
03.06.1965
03.09.1965
04.01.1965
12.03.1965
12.02.1965
13.06.1965
12.11.1965
08.12.1965
17.04.1965
28.10.1965
22.12.1965
05.09.1965
07.01.1965
05.11.1965

Pirinen Pekka
Maj 73.K
Pitkonen Markku
Evl 73.K
Porras Ville
Maj 73.K
Pukari Esko
Evl 73.K
Rankinen Pekka
Kapt 73.K
Reponen Jari
Evl 73.K
Riihijärvi Petri
Evl 73.K
Saarinen Mikko S
Kom 56.Mek
Saarinen Timo Kalevi Ev 72.K
Siponen Timo
Evl 73.K
Soikkeli Mikko
Evl 72.K
Suihko Riku
Kapt 89.K
Tiilikainen Tuomas Kom 57.Mek
Tilli Kalle
Maj Ou TK
Toivonen Kari J
Maj 72.K
Tuominen Manu P
Ev 73.K
Tuominen Vesa M Komdri 73.K
Tuulaniemi Jarmo
Maj 73.K
Törner Kjell
Kom 73.K
Valkola Eero Paavo O Evl 74.K
Veikkanen Esa Olavi Evl 73.K
Virtanen Petri Olavi Kom 54.Mek
Virtanen Seppo Sakari Maj 73.K
Volanen Joni Jyrki O Evl 74.K
Vuorio VilleVeikko V Evl 73.K
Välimäki Pasi Tapio
Ev 73.K
Westerlund Harri
Evl 72.K

26.07.1965
30.06.1965
21.05.1965
11.11.1965
06.11.1965
15.05.1965
07.02.1965
04.08.1965
10.04.1965
25.02.1965
01.01.1965
16.03.1965
15.06.1965
10.03.1965
20.03.1965
05.06.1965
04.09.1965
24.04.1965
28.04.1965
17.02.1965
02.02.1965
20.01.1965
28.02.1965
19.10.1965
11.02.1965
01.09.1965
23.12.1965

Kadettikunta ry esittää kunnioittavat onnittelut merkkipäiväänsä viettäville!
Luetteloon on otettu vain jäsenet. Nimeä ei ole julkaistu, jos henkilö on ilmoittanut julkaisukiellosta.
Virheistä pyydetään ilmoittamaan Kadettikunnan toimistoon puh. 09 490 759.
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ajankohtaista

Constantem Decorat Honor
Kenraalimajuriksi
Kim Erkki Akseli JÄÄMERI
Timo Tapani ROTONEN
Ilkka Pertti Juhani LAITINEN

71.k
66.k
69.k

kontraamiraaliksi
Georgij ALAFUZOFF
Veijo Yrjö Ilmari TAIPALUS

45.mek 6.12.2014
68.k
6.12.2014

prikaatikenraaliksi
Juha Eino PYYKÖNEN

67.k

lippueamiraaliksi
Markku Juhani HASSINEN

54.mek 1.1.2015

everstiksi
Lauri Pekka Olavi AIRAKSINEN 72.k
Tuomo Väinö Petter REPO
73.k
Juha Petteri SEPPÄLÄ
77.k
Timo Pertti Kristian VIINIKAINEN 70.k
Jyrki Tapani ISOKANGAS
73.k
Jouko Olavi RAUHALA
71.k
Kjell Olof Birger TÖRNER
73.k
Jari Heikki TOLPPANEN
74.k

6.12.2014
6.12.2014
1.1.2015

1.8.2014

6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
1.1.2015

kommodoriksi
Ari Veli Antero KALLIO
Pekka Juhani VARJONEN
Tom Kristian HANÉN

54.mek 6.12.2014
74.k
6.12.2014
61.mek 1.1.2015

everstiluutnantiksi
Matti HONKO
Ilpo Juhani KÄRKKÄINEN
Jyri Tuomas LIUKKO
Raimo Kalervo RAUNAMA
Mikael SALO
Petri Juhani TOIVONEN
Petteri Johannes HEMMINKI
Niko Petteri PIHAMAA
Matti Ensio IKONEN
Mika Antti KULKAS
Pasi Tapio HEINUA
Mikko Kristian KURKO
Jukka Petri SAARELA
Marko Tapio LAHTINEN
Markus Kristian LEIVO
Tomi Juhani IMMONEN
Jouni Kristian JUNTTILA
Saku Tapio JOUKAS
Johan Lars Vilhelm ANTTILA
Ville JuhaPekka HAKALA
Ismo Johannes AALTONEN

80.k
74.k
79.k
72.k
80.k
80.k
79.k
81.k
72.k
82.k
79.k
79.k
79.k
72.k
82.k
73.k
82.k
82.k
82.k
82.k
67.k

komentajaksi
Iiro Matinpoika PENTTILÄ
Pekka Valtteri POUTANEN

62.mek 6.12.2014
55.mek 6.12.2014
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6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
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Mauri Tapani LEHTIRANTA
Tomi Tero Tapio KIVENJUURI

67.k
6.12.2014
66.mek 1.1.2015

majuriksi
Mikko Kristian WESTERSUND
Petri Juha Antero FORSSELL
Vesa Johannes HUOPANA
Ville Juhani KOSTIAN
Timo Petteri LEMMETYINEN
Timo Ilmari RAATIKAINEN
Jani Sakari LIITOLA
Jani Petteri RUISNIEMI
Pentti Sakari Johannes ILMANEN
Mika Ilmari PYYKKÖ
Arto Kalevi LILJA
Jari Veikko PUIRAS
Jouni Matias KVIST
Mikko Matias HONKASALO
Mika Juhani KÄRSÄMÄ
Jani Juhani LAAKKO
Panu Taneli TIRKKONEN
Ilkka Sakari IKONEN
Anssi Markus HAKANEN
Pasi Jaakko Olavi IHAMÄKI
Jari Jussi LUIKKU
Veikko Nikolai VOTSHENKO
Runo Ilari KELTANEN
Jari Antero KUMPUNIEMI
Ville Einari REPO
Mikko Johannes VIIRRET
Jyri Johannes MATTILA
Inka Johanna NISKANEN
Juha Niilo Antero AIKKILA
Seppo Sakari DAAVITTILA
AriPekka SALMELA
Teemu Olavi PÖYSTI
Olli Tapani VÄÄTÄINEN
Henri Mikael LAGERSTEDT
Jaakko Viljami SALOMÄKI

83.k
83.k
88.k
83.k
82.k
87.k
83.k
83.k
88.k
83.k
83.k
71.mek
83.k
85.k
83.k
83.k
85.k
83.k
83.k
82.k
83.k
83.k
84.k
85.k
83.k
87.k
84.k
85.k
83.k
85.k
85.k
85.k
85.k
85.k
85.k

1.10.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014

komentajakapteeniksi
Ville Miihkali SUOMINEN
Jari Antero HOLOPAINEN
Leo Juhani VEHMOLA
Hannu Olavi KOSKI
Erkki Mikael VAARALA
CarlMagnus GRIPENWALDT
Tuomas Juhana JOKINEN
Henri Juhani LAVI
Jyrki Tapio NURMI
Pekka Akseli SNELLMAN

66.mek
71.mek
66.mek
83.k
83.k
71.mek
71.mek
83.k
65.mek
83.k

1.10.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014

kapteeniksi
Kimmo Tapani GROMOFF
Aki Juhani JÄRVINEN
Jani Petteri LIIKOLA

90.k
90.k
90.k

6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014

ajankohtaista
Joonas Mikael POROPUDAS
Timo Kalevi POUTIAINEN
Mervi Karoliina URPILAINEN
Simomatti Kalervo SALMENOJA
Hanna Elisa AALTOLA
Stefan Nikolai BOSHKOV
Erkki Sakari Tapani HIETANEN
Jaakko Taito Juhani HÄRÖ
Tapio Kustaa A KANGASVUO
Lasse Mikael MANNONEN
Joni Mikael NORTH
Kari Tapani SALO
Otso Esa Petteri SUTELA
Timo Heikki JÄRVELÄ
Tommy Karl Gustaf LUNDSTEN
Arttu Antero MUINONEN
VilleHeikki NIEMINEN
Jari Juhani SINOKKI
Sauli Olavi JYLHÄ
Herkko Ilari HANNULA
Hannu Santeri JOKINEN
Juha Johannes JYRKKÄ
TatuMatti Tapio KARHUNEN
Jarkko Juha P KOLEHMAINEN
Johanna Elina LAANOLA
Henri Johannes LAINE
Juho Anselmi LEPPÄLÄ
Arttu Mikael MUSTONEN
Jaakko Ilmari MÄKYNEN
Matti Juhani NIEMELÄINEN
Matti Olavi RUOTSALAINEN
Henri Sulo Antero SILOVAARA
Mikko Johannes VEPSÄLÄINEN
Ville Olli Matias VILJARANTA
Anton Ilmari VUORINEN
Ilkka Tapio OIKARINEN
Janne Rainer TAPIO
Kalle Matias TUOMINEN
Henri Juhani PITKÄKOSKI
Heikki Olli HEIKKILÄ
Markus Olavi IIVARINEN
Kari Pertti Olavi LAITINEN
Toni Pekka LUNDSTRÖM
Timo Juhani MÄKELÄ
Markus Juhani HALKONEN
Joni Arto Iisakki HALLI
Antti Eelis HUHTA
Jouni Johannes JESIÖJÄRVI
Jani Johannes KARLSSON
Mikko Jarkko KESKIEVARI
Mikko Olli Juhani SIVONEN
Tommi Henrik VIRONEN
Samuli Ville J VÄHÄMÄKILÄ
Virpi Aulikki VÄÄNÄNEN
Harri Antti ÖBLOM
Henri Juho Petteri AROLA
Vesa Veetu Viljami JUNTUNEN
Matti Raineri KLEMOLA
Vesa Kalle Tapani KOLJONEN

90.k
90.k
90.k
90.k
88.k
92.k
90.k
92.k
92.k
89.k
91.k
89.k
90.k
90.k
92.k
92.k
88.k
89.k
90.k
90.k
90.k
92.k
90.k
90.k
91.k
91.k
89.k
92.k
92.k
90.k
92.k
89.k
90.k
94.k
89.k
90.k
90.k
90.k
90.k
88.k
89.k
90.k
90.k
89.k
92.k
92.k
90.k
92.k
92.k
92.k
92.k
89.k
94.k
92.k
92.k
92.k
91.k
92.k
92.k

6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
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Matti Johannes PARVIANEN
Jani Kalevi Krister KOSKIVUORI
Erno Viljami SALO
Lauri Elias SIPARI
Mikko Arsi Olavi VARTIAINEN
Mika Antero ISOMETSÄ
Juha Petteri KOSKI
Eero Juhani LEHESVUORI
Asko Juhani MÄKI
Esa Albert VIITANEN
Hannu Tapani MUTANEN
Jani Henrik RANTANEN
Jani Tuomas Kustaa HEIKKINEN
Timo Olli Petteri JAAKOLA
Juha Petteri LEPPÄNEN
Tommi Mikael KAUTTO
Joel Timo Henrik SOKKANEN
Mikko Kristian TIURANIEMI
Pasi Pekka Olavi VALTAVAARA
Heikki Tapani ERKKILÄ
Antti Riku Johannes KYTÖLÄ
Antti Juhani PIKKARAINEN
AaroMatti Petteri MEISALMI
Jari Antero MELGIN
Otto Matti KINNUNEN
Niina Susanna SEPPÄNEN
Vesa Harri Kustaa LOUKKO
Jaakko Veli Tapani MÄÄTTÄ
Jaakko Sakari SOINTU
Pauli Aleksi MANNISTO
Suvi Karoliina NIINIMÄKI
Timo Kalevi PIISPANEN

90.k
92.k
89.k
90.k
90.k
94.k
91.k
91.k
92.k
90.k
90.k
90.k
92.k
90.k
90.k
91.k
91.k
90.k
91.k
89.k
91.k
90.k
92.k
91.k
92.k
90.k
92.k
92.k
92.k
90.k
92.k
90.k

6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014

kapteeniluutnantiksi
Janne Petteri SALMELA
Tommi Kristian SIMOLA
Teemu Johannes HONKANIEMI
Jarko Veijo OHTONEN
Sofia Christina REIHE
AnttiVeikko HAIMILA
Aarno Juhani KOLEHMAINEN
JuhaAntti Heikki KOSKINEN
Janne Kalevi METSÄNPERÄ
Jaakko Johannes VALJUS
Joonas Kalervo AHOLA
Tomi Markus TIELINEN

74.mek
73.mek
72.mek
73.mek
72.mek
77.mek
92.k
92.k
74.mek
92.k
72.mek
72.mek

6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014

yliluutnantiksi
Jan Erik Peter MALMGREN
Antti Johannes RAUVOLA
HannuPekka UUTELA
Janne Tapani NÄRÄNEN
Henri Juhani PALIN
Johannes Vilho RASI
Pasi Tapio ANTTILA

95.k
94.k
89.k
92.k
89.k
89.k
72.mek

6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014

reserviin
Maj Timo Sakari AlaMutka
Ev Pauli Aleksi Rantamäki

69.k
71.k

1.1.2016
1.3.2015
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ajankohtaista
Kom Kari Akseli Wahlström
51.mek
Maj Paavo Juhani Ojala
70.k
Komdri Markus Artturi Aarnio
50.mek
Maj Jouko Pekka Ahonen
68.k
Komkapt Risto Juhani Auvinen
52.mek
Komdri Markku Pekka T Halonen 53.mek
Maj Timo Juhani Hauska
70.k
Evl Heikki Tapio Hokkanen
68.k
Kom Aki Juhani Honkanen
51.mek
Maj Olli Juhani Hyyppä
86.k
Evl Pekka Hyytiäinen
70.k
Komdri Jukka Antero Jaakkola
50.mek
Ev Tatu Petteri Juurtti
66.k
Evl Kimmo Pekka Tapio Juutilainen 70.k
Maj Ilkka Antero Kaapro
68.k
Maj Jukka Ilmari Kangasniemi
86.k
Ev Matti Tapio Karjalainen
68.k
Maj Juha Pekka Karppinen
70.k
Ev Harri Matti Kauppinen
70.k
Kenrm Mikko Seppo I Kirjavainen 64.k
Prkenr Mauri Tapani Koskela
67.k
Maj Jari Johannes Koski
86.k
Ev Risto Juhani Kosonen
68.k
Kapt Heikki Tapani Kuula
89.k
Prkenr Pertti Olavi Laatikainen
65.k
Maj Petri Andreas Lahdenpää
69.k
Maj Risto Olavi Lehto
68.k
Maj Markku Tapio Luomanen
70.k
Maj Jyri Marko Luukkonen
78.k
Komdri Sakari Paavo A Martimo 67.k
Evl Martti Veikko Martinmäki
70.k
Kapt Camilla Teija Maria Maunu 89.k
Komdri Aulis Olavi Minkkinen
65.k
Kamir Matti Iisakki Möttönen
48.mek
Ev Hannu Kalevi Ojala
68.k

1.3.2015
1.2.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.205
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2014
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015

Evl Kyösti Janne Oksanen
Kenrm VeliPekka Juhani Parkatti
Evl Juha Pekka Pietilä
Maj Jouni Päiviö Pitkänen
Evl Marko Antero Pärnänen
Ev Timo Henrik Pöysti
Kom Ismo Juhani Rairama
Evl Pasi Veli Rekilä
Komkapt Kari Voitto T Reponen
Komkapt Jari Matti Räsänen
Maj JuhaPekka Salmi
Komkapt Mikko Tapio Salo
Kom Kimmo Tapio Salomaa
Evl EeroKalle Seppälä
Maj Olli Mikael Siivola
Ev Max Johannes Sjöblom
Evl Ilmo Markku Tapio Sulkinoja
Evl Jouni Juhani Tuominen
Maj Markku Allan Uusitalo
Kom Taisto Kalevi Vanhamäki
Evl Timo Tapani Vilkko
Evl Pasi Olavi Virta
Ev Harri Tapani Virtanen
Ylil Vesa Kalle Tapani Koljonen
Kapt Vesa Tapani Kynsijärvi
Kapt Atte Tapani Kaleva
Kapt Sami Markus Rajala
Kapt Lauri Pekka Johannes Perälä
Kapt Ville Matias Alapiha
Komdri Isto Sakari Mattila
Ltn Markus Petteri Mörsky
Komkapt Ari Juhani H Haapakoski
Maj Jari Tapani Korhonen
Maj Arto Mikael Lahtinen
Komkapt Jari Pekka Lahtinen

68.k
64.k
69.k
70.k
77.k
69.k
68.k
69.k
53.mek
72.k
70.k
55.mek
70.k
76.k
77.k
70.k
68.k
67.k
70.k
50.mek
69.k
69.k
66.k
92.k
92.k
90.k
84.k
89.k
89.k
51.mek
95.k
53.mek
70.k
70.k
56.mek

1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
30.12.2014
1.12.2014
19.11.2014
10.11.2014
1.11.2014
1.10.2014
1.10.2014
30.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.9.2014
1.8.2014

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä ja toivottavat reserviin siirtyneille menestystä!

Kylkirauta 4/2014

64

ajankohtaista

R

lomaa varten mutta ne myöhästyivät
eikä me haluttukaan anoa lomaa, sillä
kyllä meidän paikkamme on tällä kertaa
täällä.”
Velvollisuus omaa maata kohtaan
ja halu puolustaa itselle tärkeitä arvoja
menivät rintamalla läheisen hautajaisten
edelle. Silti jouluaaton rauhan rikkoutu
minen tykistö ja konekiväärituleen oli
tuntunut pahalta. Maanviljelijä, aliker
santti Kalle Seppälä kaatui 2. maaliskuu
ta 1940 Äyräpäässä.
Joulun rauhassa on ensi sijassa kyse
sisäisestä rauhasta. Jumalan lahjoittama
sisäinen rauha voi kestää jopa ulkoisen
rauhattomuuden ja sodan keskellä. Sitä
ei kuolemakaan ota pois.
Ensimmäisen joulun ilosanoma
kuulutettiin paimenille, oman aikansa
yötyöläisille. He kaipasivat hyväksyn
tää, yhteyttä Luojansa ja ihmisten kanssa.
Enkelin viestissä oli se, mitä he ja koko
ihmiskunta olivat kaivanneet alusta

alkaen: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan
teille ilosanoman, suuren ilon koko kan
salle. Teille on syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä
teille: te löydätte lapsen, joka makaa
kapaloituna seimessä.”
Sen jälkeen enkelit lauloivat ensim
mäisen joululaulun. ”Kunnia Jumalalle
korkeuksissa ja maassa rauha ihmisillä,
joita hän rakastaa.” Jumalan rakkaus syn
tistä ihmistä kohtaan synnyttää sisim
män rauhan. Jeesus tuli sen välittäjäksi.
Joulun ihme on ihmislapseksi syntynyt
Jumala, joka suostui heikkouteen ja rajal
lisuuteen. Hän oli paitsi hauras ja heikko
vastasyntynyt, myös Rauhan Ruhtinas,
”joka kantaa valtaa harteillaan”. Siten
Hän jakaa ihmisen elämän kanssamme
ja avaa samalla yhteyden Jumalan luo.
Aikuisena Jeesus jätti seuraajilleen
perinnön: ”Rauhan minä jätän teille:
minun rauhani – sen minä annan teille.
En minä anna teille, niin kuin maailma
antaa… Tämän minä olen teille puhu
nut, että teillä olisi minussa rauha. Maa
ilmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa
turvallisella mielellä, minä olen voittanut
maailman.” (Joh. 14:27; 16:33)
Kulunut vuosi on tuonut sodan
mahdollisuuden jälleen eurooppalai
seen tietoisuuteen. Ihmisen kyky ja
tahto rauhaan eivät olleetkaan pysyviä.
Joulun ytimessä on sanoma rauhasta ja
keskinäisestä huolenpidosta. Voisiko
joulu muuttaa maailmaa niin, etteivät
ovet sulkeutuisi tarvitsevien edestä, vaan
majataloissa olisi tilaa nälkäisille, kodit
tomille, yksinäisille, sotaa paenneille?
Toivotan Kylkiraudan lukijoille ja
teidän läheisillenne Joulun rauhaa!

Pekka Särkiö
Kenttäpiispa

Kuva SA-kuva/Puolustusvoimat.

auha on arvokas ja samalla
hauras asia. Kristillisissä maissa
siitä muistuttaa vuoden kierros
sa yksi päivä, joulu. Toivotamme toi
sillemme joulurauhaa ja joulun rauhaa.
Joulurauha antaa mahdollisuuden
rauhoittumiseen. Arkityö katkeaa.
Joulun vietto on toisenlainen saareke
elämän virrassa – jos nimittäin hil
jennämme kiireisen kulkumme ja
jatkuvan suorittamisemme. Silloin aja
tukset voivat suuntautua levollisuuteen
ja yhteyteen läheisten kanssa. Eivätkä
vain yhteyteen läheisten kanssa, vaan
kaikkien ihmisten yhteyteen. Joulun
sanomassa on voimaa yhdistää ihmisiä
ja kansoja. Nälkä lepoon ja yhteyteen
on yleisinhimillistä. Siksi joulusta voi
versota ihmisten välinen rauha.
Turun Brinkkalan talon parvekkeel
ta on julistettu perinteinen joulurauha
turvaamaan joulun vietto. Joskus jou
lurauha on keskeyttänyt vihollisuudet,
jopa sotimisen. Sata vuotta sitten koettiin
tilanne, jossa keskenään sodassa olleiden
maiden sotilaat viettivät yhdessä joulua
ensimmäisen maailmansodan kuole
mankentillä. Sen jälkeen sodankäynti
on ollut totaalisempaa, eikä siinä ole
ollut sijaa joulurauhalle.
Isoenoni Kalle kirjoitti sisarelleen –
Annimummolleni – talvisodan jouluna
75 vuotta sitten: ”Rintamalla 27.12.39.
Hyvä sisko, kiitos paketista ja kortis
ta. Täällä me voidaan oikein hyvin, ja
kaikki ollaan oikein rauhallisia, sillä tä
hänkin hommaan tottuu äkkiä. Alussa
meinasi olla vähän outoa kun tykistö
ampui. Ryssä ei antanut aattonakaan
rauhaa vaan pommitti asemiamme ty
kistöllä ja konekivääreillä. Siellä kotona
on vaarikin kuollut, me saatiin Uunon
(vaarini U. Särkiö) kanssa papinkirjat

Joulun rauhaa!

Rauhallisia hetkiä korsuissa – kotijoukkojen joulupaketit ovat saavuttaneet eturintaman taistelijatkin.
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Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerhei
min Kadettisäätiö on valmis
tuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hau
takiveen. Reliefinomaisesti toteutettu
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilo
kiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on
42 euroa + postimaksu 5 euroa. Kiin
nitys hautakiveen maksaa merkin

myyjäyrityksessä Helsingissä 15 euroa.
Merkin kiinnityksessä voi olla yritys
ja paikkakuntakohtaisia eroja.
Hautakivitunnuksen voi tilata
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki,
puhelin 09 448 346, fax 09 449 841
ja sähköposti info(at)hautaustoimis
toautio.fi. Tunnuksia myydään vain
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitet
täväksi. Hautaustoimisto tarkistaa osto
oikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

H

elsingin Sanomat on Kadet
tikunnan esityksestä ottanut
Kadettikunnan jäsenmerkin
(upseerin tutkinnon merkki) niiden
merkkien joukkoon, joita on mah
dollisuus liittää kuolinilmoitukseen.

Merkin käyttö edellyttää upseerin tut
kinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien
toimituksesta. Merkki on saatavissa
muiden lehtien käyttöön Kadettikun
nan toimistosta.

antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista

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

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

Testamenttilahjoitus
Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.
Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa testamenttilahjoituksen laatimisessa.
Kylkirauta 4/2014
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Autuaita ovat yksinkertaiset

uurlähettiläittemme joukossa on ollut
joitakin järkimiehiä. Eräs heistä on
ollut Heikki Talvitie, joka onneksi ei
eläkeläisenäkään ole tyytynyt passiivisen
oleilijan osaan. Kun media meilläkin joku
vuosi sitten intoili niin sanotun arabikevään
merkeissä, Talvitie kirjoitti toukokuussa 2011
”eräiden eurooppalaisten valtioiden suuresta
halusta sotia Libyaa vastaan”: ”Gaddafi ei ole
mikään enkeli, mutta on paljon muita val
tioita, joita hallitsee hyvin vähän enkeleihin
verrattavia valtiomiehiä. Se ei siis ole mikään
syy hyökätä Libyaan ottaen huomioon, että
nämä operaatiot paitsi kestävät loputtoman
aikamäärän ja tulevat äärimmäisen kalliiksi.”
Tavallaanhan operaatiot jatkuvat edelleen, nyt tosin
sisällissodan merkeissä. Loppua väestön tuskalle ei kukaan
pysty ennustamaan.
Mutta näkijöitä, joita kukaan ei halunnut kuulla, oli mui
takin. Heihin kuului itse Gaddafikin, niin omituinen mies
kuin tämä narsisti olikin. Hänen sanansa tuolloisen kriisin
ajoilta kuulostavat nykyään suorastaan profeetallisilta: ”Jos
haluatte syrjäyttää minut ja destabilisoida Libyan, tulette
luomaan sekasortoa, antamaan kortit alQaidan käsiin ja
tukemaan aseistettuja kapinallisjoukkoja. Teidän ylitsenne
pyyhkii maahanmuuttajien aalto Afrikasta, joka loiskuu
Libyasta Eurooppaan. Ei ole enää ketään, joka pysäyttäisi
se. AlQaida tulee asettumaan PohjoisAfrikkaan Mullah
Omarin ottaessa johtoonsa taistelun Afganistanissa ja
Pakistanissa. AlQaida on seisova kynnyksellänne. Tunisiaan
ja Egyptiin on syntynyt poliittinen tyhjiö. Islamistit voivat
tunkeutua sieltä luoksenne. Pyhä sota leviää välittömään
naapuristoonne Välimeren alueella… Anarkia Pakistanista
ja Afganistanista laajenee PohjoisAfrikkaan.”
Gaddafilla oli tietysti näin puhuessaan oma etunsa
mielessä. Mutta periaatteessa hän oli oikeassa, nimittäin
melkein. AlQaidan tilalle on astumassa vieläkin jyrkempi
Isis eli IS, mistä Gaddafi ei vielä tiennyt mitään. Mutta
Eurooppaan vyöryvän maahanmuuttajien aallon hän näki
oikein. Sen tuloa täällä nyt neuvottomina ihmetellään.
Samaan tyyliin on niin sanotun läntisen arvomaailman
tuella, joka käytännössä tarkoittaa Yhdysvaltojen ja sen
”ystävien” eli vasallien asiaan puuttumista, luotu todellinen
noidankattila Irakiin, Syyriaan ja Afganistaniin. Egyptissä
tilanne sentään saatiin hallintaan ainakin toistaiseksi, kun
lännen tukema kenraali kaappasi vallan.
Propagandasodan varjossa elävänä en varmaankaan
kykene näkemään perussyitä, jotka ovat aiheuttaneet
”lännen” ymmärtääkseni irrationaalisen toiminnan. Kyy
nisyyteen taipuvaisena ihmisenä epäilen kuitenkin, että mer
kittävä tekijä on ollut yleinen inhimillinen typeryys, jota on
pahentanut ideologinen yksisilmäisyys. Luonnollisesti sama
tekijä vaikuttaa myös vastapuolella.
Mutta järjellisempiäkin syitä täytyy olla. Omasta nä
kökulmastaan katsottuna ehkä järjellisin toimija on ollut
Israel, jonka etuna ainakin lyhyellä tähtäimellä katsottuna
on pitää maata ympäröivä muslimimaailma mahdollisim

man hajallaan ja eripuraisena. Israelilla ja
sitä tukevilla sionisteilla on puolestaan niin
suuri vaikutusvalta Yhdysvalloissa, että sen
seurauksia Atlantin takaisen jättiläisen toi
mintaan on turha vähätellä.
Näin tosin ei saisi sanoa, kuten koki kar
vaasti kansanedustaja Salolainen, joka ereh
tyi puhumaan asiasta selkokielellä. Turvassa
antisemitismisyytöksiltä oli taatusti kuitenkin
Israelin entinen sotaisa pääministeri Ariel
Sharon, joka vakuutteli ulkoministerilleen
3. lokakuuta 2001: ”Haluan sanoa Teille
erään asian aivan selvästi: Älkää olko huo
lissanne amerikkalaisten painostuksesta
Israelia kohtaan. Me, juutalaisten kansa,
kontrolloimme Amerikkaa ja amerikkalaiset tietävät sen.”
Tähän on vaikea olla uskomatta, jos on sattunut näkemään
televisiossa tai internetissä Yhdysvaltain kongressin reak
tion pääministeri Netanjahun puheeseen. Suosionosoitukset
tyyliin ”standing ovations” tuovat melkein mieleen Stalinin
esiintymisten vastaanotot neuvostoparlamentissa.
Rationaalisiksi tulkittavia syitä on siis löydettävissä
nykyisten ja tietysti myös entisten selkkausten syntymi
seen. Siitä huolimatta ensimmäiselle sijalle ihmiskunnan
onnettomuuksien aiheuttajana olen valmis asettamaan ihmis
lajimme vajavaisen järjenkäytön yhdistyneenä härkäpäiseen
yksisilmäisyyteen.
Jossain määrin tätä ikävää ominaisuuttamme edusta
nevat median toimittajat, jotka ainakin itse pitävät itseään
keskimäärää fiksumpina. Samana aamuna kun kirjoitin tätä,
luin Helsingin Sanomista lehden Lontoonkirjeenvaihtajan
viisauden: ”Kunpa maahanmuuttajat muistaisivat meitäkin.
Tulijat ovat mittari. Tulijoiden jono kertoo, että maalla on
tulevaisuus.” En viitsi kommentoida.
Pohjanoteerauksen yksinkertaisuuden alueella saavutti
kuitenkin saman lehden toimittaja, jonka selostus hänen
käynnistään Hitlerin entisen päämajan raunioilla oli usko
maton. Kirjoittajan mielestä jättiläisbunkkerien rakentami
nen oli osoitus Hitlerin mielisairaudesta. Arvoitukseksi jäi,
miten päämaja kirjoittajan mielestä olisi pitänyt suojata.
Yleensähän vastaavat laitokset louhitaan peruskallioon maan
alle, kuten tehtiin esimerkiksi Neuvostoliitossa, Englannissa
tai NeuvostoLatviassa, jossa luolat ovat avoinna yleisön
ihmeteltävinä. Meillä tällainen luolasto oli Mikkelin pää
majakaupungissa ja melkoisia suojatiloja on Helsinginkin
pinnan alla.
ItäPreussissa ei pehmeän ja vetisen maaperän vuoksi
ollut mahdollista kaivaa päämajaa maan alle, joten oli tyy
dyttävä suuriin betonibunkkereihin, joita liittoutuneiden
pommien tehon lisääntyessä oli jatkuvasti lujitettavana.
Miten tämä oli osoitus Hitlerin mielipuolisuudesta?
Kyseinen toimittaja ei onneksi johda muita kuin kynään
sä, mutta tuskin oikeita päättäjiäkään on muutamia poik
keuksia lukuun ottamatta varustettu paremmin eväin.
Toivotan lukijoille kuitenkin Hyvää Joulua.

Sampo Ahto
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IN MEMORIAM
Lappalainen
Martti Uuno Aukusti
Eversti
s. 10.4.1934
k. 6.10.2014
Kad.nro 3757
43.Kurssi

Rauhala
Raimo Mikael
Majuri
s. 26.5.1941
k. 6.10.2014
Kad.nro 4583
49. Kurssi

Heinonen
Jukka Ilmari
Komentaja
s. 23.9.1939
k. 25.11.2014
Kad.nro 633me
31. Merikadettikurssi

Ahonen
Alf Kristian
Majuri
s. 1.5.1936
k. 5.10.2014
Kad.nro 3780
44.Kurssi

Kangas
Tauno Jaakko
Everstiluutnantti
s. 10.11.1919
k. 16.10.2014
Kad.nro 1832
24. Kurssi

Ryynänen
Bruno Petter
Komentaja
s. 25.11.1918
k. 17.10.2014
Kad.nro 471me
17. Merikadettikurssi

Toukola
Rauno Kalevi
Everstiluutnantti
s. 30.3.1931
k. 13.10.2014
Kad.nro 3399
38. Kurssi

Opas (Ikikaaderi)
Sulo Verner
Majuri
s. 15.5.1915
k. 25.10.2014
Kad.nro 2550
26. Kurssi

Grönvall
Kalle Fredrik
Komentaja
s. 24.12.1940
k. 24.8.2014
Kad.nro 673me
33. Merikadettikurssi

Maunula
Yrjö Antero
Eversti
s. 4.10.1937
k. 31.11.2014
Kad.nro 3698
42. Kurssi

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

www.millog.fi

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

ORGANISAATIOSI KYBERKUMPPANI 24/7
Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä
teollisen internetin ratkaisualueilla. Autamme asiakkaitamme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan
suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta.

Lue lisää palveluistamme: www.nixu.com

APUNA POIKKEUSTILANTEISSA
Nixu CSIRT –palvelu auttaa organisaatiotasi varautumaan tietomurtoihin. Palveluun kuuluu myös jatkuva 24/7-päivystys
ja -tuki poikkeustilanteiden varalle.

