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pääkirjoitus

Varaslähtö juhlavuoteen

Lokakuussa suomalainen media 
uutisoi Liettuassa kansalaisille 
jaetusta siviilivastarinnan op-

paasta. Siinä opastettiin konkreettisesti, 
miten kansalaiset tunnistavat vakoojat 
ja psykologisen vaikuttamisen ja miten 
heidän tulee toimia mahdollisen sodan 
syttyessä. Vastarintaliikkeen perinne 
elää edelleen vahvana monessa aikoi-
naan kaltoin kohdellussa maassa. 

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin 
henkinen perintö suomalaisille kuuluu 
näin: ”Suomi on hyvä maa. Se on paras 
maa meille suomalaisille. Se on puolus-
tamisen arvoinen ja sen ainoa puolustaja 
on Suomen kansa.” Tämä pätee myös 
kansainvälisesti verkottuneen puolustuksemme aikakauteen. 
Emme voi laskea puolustustamme muiden hyväntahtoi-
suuden varaan, vaikka samalla tiedämme, ettei puolustus-
järjestelmämme toimi ilman kansainvälistä yhteistyötä. 
Pelkästään kansallisiin ratkaisuihin perustuvat järjestelmät 
ovat nykyteknologian aikana mahdottomia.

Ehrnroothin sanojen hengessä puolustusjärjestelmää 
koskevat ratkaisut ovat omissa käsissämme. Suomi ja sen 
Puolustusvoimat ovat osa läntistä logistiikkajärjestelmää. 
Valtiojohtomme on jo vuosikymmeniä sitten päättänyt, että 
Puolustusvoimienkin tulee olla länsiyhteensopiva. Se tekee 
päätökset myös yhteistyön ja integraation syvyydestä. 

Ensi vuonna tuhansiin eri puolilla Suomea järjestettäviin 
juhlatilaisuuksiin liitetään leima Suomi 100 vuotta. Valtio-
neuvoston ohjaama virallinen toimikunta päätti, että kaikki 
halukkaat saavat juhlalleen virallisen juhlastatuksen. Ajatus 
on loistava – yhteisiä syntymäpäiviä juhlittaessa mikään 
juhla ei ole toista arvokkaampi. Kaikki suomalaiset voivat 
liittyä yhteiseen juhlaan omilla tavoillaan ja tahoillaan. 

Juhlavuoden teemana on Yhdessä, joten tulemme näke-
mään suomalaisten näköiset juhlat. Suomalaisuus voi yhtä 
hyvin löytyä Suomenlinnan Pokémon-parkista, Enontekiön 
huoltoaseman aamukahviringistä, Itäkeskuksen etnisestä 
kahvilasta, ”Vain elämää” -televisiosarjasta kuin varusmies-
tuvastakin. Suomalaisuuden tarinat kokoamalla saisi aikaan 
päivitetyn lönnrotmaisen kansalliseepoksen ”Kalevala 2.0”. 

Suomi on ylpeä historiastaan. Pienenä kansana olemme 
koko olemassaolomme ajan olleet kiinteässä vuoropuhelus-
sa kansainvälisyyden kanssa. Kansallislippumme muodok-
si valittiin pohjoismainen ristilippu, valkoisen taivaan ja 
merensinisen väreissä. Leijonavaakunamme ensimmäinen 
versio löytyy Kustaa Vaasan hautapaadesta Ruotsista. 

Sata vuotta sitten meillä oli hyvät edellytykset kohota 
itsenäiseksi kansakunnaksi kansakuntien joukkoon, olihan 
meillä oma kieli, kulttuuri, lainsäädäntö ja raha. Itsenäi-
syyttä ei tuotu eteemme hopeatarjottimella, vaan se oli itse 
lunastettava.

Suomen satavuotisjuhla on merkit-
tävä myös Puolustusvoimille. Olemme 
tehneet pitkän matkan globalisoitunee-
seen maailmaan, jossa asepalvelukseen 
astuvilla ikäluokilla ei enää pitkiin aikoi-
hin ole ollut henkilökohtaista kontaktia 
sotaan. Isoisien isien tarinat löytyvät 
kirjoista ja elokuvista, eivät enää saunan 
lauteilta. On tullut aika kysyä näiltä 
nuorilta, mitä isänmaa, kansallinen 
identiteetti ja maanpuolustustahto heille 
merkitsevät. Tässä on kylliksi teemaa 
juhlavuodelle, varsinkin kun seuraavana 
vuonna juhlitaan satavuotiaita puolus-
tusvoimia. 

Koko historiansa ajan puolustus-
voimien merkitystä on tulkittu suhteessa yhteiskuntamme 
muutokseen. Puolustusvoimien säilymisen elinehtona on, 
että se kykenee elämään ajassa ja kehittymään suomalaisen 
yhteiskunnan muutosten mukana. Varusmiespalvelus luo 
meille poikkeuksellisen tilaisuuden tuntea nuorten pulssin, 
ja sen kuunteleminen on elinvoimamme. Juhlavuoden kyn-
nyksellä kaikki mittarit osoittavat hyvää tulosta ja Puolus-
tusvoimat mielletään yhdeksi maamme arvostetuimmista 
organisaatioista. 

Tästä on hyvä jatkaa vaikkapa pohtimalla, mitä isän-
maallisuus ja maanpuolustustahto merkitsevät 2020-luvun 
Suomessa. Tämä Kylkiraudan joulunumero on paketoi-
tu ehkä hieman tavanomaista pehmeämpiin kääreisiin. 
Otamme varaslähdön Suomen juhlavuoteen ja pohdimme 
eri näkökulmista suomalaista identiteettiä sekä sitä, mistä 
se kumpuaa. 

Suomenlinnan Kuninkaanportissa on teksti ”Jälkimaa-
ilma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraaseen 
apuun.” Linnake on valittu maailmanperintökohteeksi. 
Maailmanperintösopimuksen tavoitteena on eri kansakun-
tien ainutlaatuisen perinnön arvostuksen lisääminen ja sitä 
koskevan tiedon levittäminen. 

Satavuotias Suomi voi ylpeänä, historiaa kunnioittaen, 
omilla jaloillaan seisten ja omia päätöksiä tehden ryhtyä 
rakentamaan seuraavaa sataa vuotta. Tasavallan president-
ti evästi elokuussa suurlähettiläitä sanoin: ”Me olemme 
 oppineet ajattelemaan, että uskottava puolustus on kynnys 
ja pidäke tulijaa vastaan. Yhtä merkittävää on, että vaka-
van kriisin tilanteessa uskottava puolustuksemme on myös 
vahva houkutin kumppanuuteen.”

Antoisia lukuhetkiä ja rauhallista joulua!
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näkymiä

Elämme murrosten aikaa, 
jolloin parhaat vastaukset 
tulevaisuuden kysymyksiin 

eivät välttämättä löydy nykyhetkestä 
– eivätkä ainakaan peruutuspeilistä. 
Arjen keskellä on hyödyllistä välil-
lä nostaa katse ylös käsillä olevasta 
tekemisestä. Miltä näyttävät lähivuo-
det kadettiupseerin silmin? 

Upseeriveljien ja -siskojen 
johdolla toteutetulla puolustus-
voimauudistuksella tavoiteltiin 
kokonaisuutta, jossa Puolustusvoi-
mien rahoitus, tehtävät ja kustannus-
rakenne ovat tasapainossa. Kriisiajan 
puolustusvoimien mitoituksesta ja 
tehokkaan toiminnan jatkumisesta 
kannettiin huolta. Palkinnot onnis-
tuneesta uudistuksesta on kuitattu 
ja kehut kuultu, nyt on katsottava 
eteenpäin. 

Uudistusta ei tehty yhtään liian 
aikaisin. Jälkiviisautta on todeta, että 
se olisi pitänyt tehdä jo paljon aiemmin. Toimintaympäris-
tön muutoksessa pitää aina olla askel edellä. Ennakoivalla 
kehitystyöllämme tulee olla valtion johdon tuki. Kaikki mitä 
meiltä vaaditaan, ei suinkaan aina ole omissa käsissä, mutta 
paljon kuitenkin voidaan tehdä myös itse. 

Uudet sopeutumistoimet ovatkin jo vahvasti käynnissä. 
Lähes jokaisella lienee omakohtaisia kokemuksia esimerkik-
si toimitilojen supistamisesta. Yhä enemmän töitä tehdään 
etänä ja tiiminä avokonttoreissa. Monet etsivät sopivaa kap-
selia tai kennoa, josta löytyy jonkinlainen työrauha. Odo-
tamme myös, että digitaaliset työ- ja palveluprosessit tekevät 
askareistamme yhä mielekkäämpiä.

Satavuotias Suomi hakee henkilöstö ja -johtajapolitiikan 
kautta lisää tehokkuutta. Valtio haluaa pysyä yhtenäisenä, 
kilpailukykyisenä ja vastuullisena työnantajana. Puolustus-
voimat valtion suurimpana työnantajana nähdään hyvänä 
oppilaana – jopa edelläkävijänä. Olemme sisäistäneet ole-
vamme ylipäällikön, hallituksen ja kansalaisten palvelukses-
sa. Meistä otetaan oppia ja myös jatkossa meiltä odotetaan 
paljon. Yhä lisääntyvät tehtävät on kyettävä hoitamaan ny-
kyhenkilöstöllä – siinä jos missä tarvitaan johtajuutta.

Mennyt syksy on ollut poikkeuksellisen tärkeä suun-
nittelun ja vaikuttamisen kannalta. Puolustusvoimien 
 lähitulevaisuuden suuntalinjat annetaan valtioneuvoston 
puolustusselonteolla. Kadettiupseerien tavoitteena on saada 
poliittiset linjat niin toimiviksi, että pystymme tarvittaessa 
puolustamaan Suomea juhlavuoden jälkeisinäkin aikoina. 

Mandaattia ollaan siis jälleen ha-
kemassa, onnistuihan puolustusvoi-
mauudistus juuri siksi, että saimme 
valtuudet suunnitella uudistuksen 
itse. Edelleenkin kadettiupseerien 
tärkein tehtävä on täyttää Puolus-
tusvoimille uskotut tehtävät Suomen 
itsenäisyyden turvaamiseksi.

Ennakkovaroitusaika lyhenee, ja 
nopeasti kehittyvien kriisien mah-
dollisuus lisääntyy, mikä edellyttää 
korkeaa valmiutta ja kykyä vastata 
uusiin uhkiin. Jatkuvan 24/7-tavoi-
tettavuuden lisäksi kadettiupseereilta 
vaaditaan yhä enemmän valmiutta 
yhteistoimintaan. 1990-luvun alussa 
palvelleet veljet ja -siskot tietävät, 
mitä ajattelussamme ja toimin-
nassamme tavoitellaan. Tuolloin 
puhelimeen vastattiin, reppu oli 
lähtövalmiina ja suhteet kunnossa 
myös muihin kokonaisturvallisuuden 
toimijoihin. 

Kadettikunta aloitti syyskokouksessa strategiatyön, joka 
tehdään alkuvuoden kuluessa. Yhdessä kadettipiirien ja jäse-
nistömme kanssa katsomme vahvasti eteenpäin. Puolustus-
selonteko ja sen mukainen Puolustusvoimien kehittäminen 
ovat tämänkin työn suurimpia pontimia. On selvää, että sillä 
on vaikutusta myös johtamiseemme ja koko palveluammat-
tiimme. Tähän tullaan jatkossa palaamaan vielä monta kerta.

Satavuotias Suomi juhlii ensi vuotta teemalla Yhdessä. 
Kadettiupseerien merkitys maamme itsenäisyydelle on kor-
vaamaton, vaikka yhdistyksenä Kadettikunta täyttääkin sata 
vuotta vasta viiden vuoden päästä. Tulevan vuoden teemam-
me on Suomi 100 vuotta – kadettiupseerit yhteiskunnan pal-
veluksessa. Samalla valmistaudumme juhlistamaan vuonna 
2018 Puolustusvoimien satavuotista historiaa ja nykyhetkeä 
– tulevaisuuttakaan unohtamatta. Kantakaamme ylpeydellä 
upseerin univormua myös itsenäisyyden juhlavuonna.

Eteenpäin katsoen, kohti joulurauhaa ja parasta satavuo-
tiasta Suomea!

Puheenjohtaja 
Prikaatikenraali Kim Mattsson

Kadettiupseerit – katse eteenpäin
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Teksti: Laura Kolbe

Laura Kolbe

Suomen valtiollisen itsenäisyy-
den satavuotisjuhlavuonna moni 
viime vuosisadan puolessavälissä 

syntynyt tuntee itsensä Allaniksi. Niin 
minäkin. Kun tulin maailmaan syksyl-
lä 1957, valmistauduttiin itsenäisyyden 
40-vuotisjuhliin ja avautumaan Euroop-
paan. Nykyaika ja urbaani elämänmuoto 
olivat tulollaan. 

Aikakausi oli nykyaikaisen muotoi-
lun, urheiluosaamisen, kotikulttuurin ja 
naiskauneuden juhlaa. Vanha sivistys-
ihanne ja nouseva modernismi elivät 
rinnakkain. 1950-luku oli samalla kertaa 
Sibeliuksen ja Rautavaaran, Paasikiven ja 
Kekkosen, Koskenniemen ja Haavikon, 
Edvin Laineen ja Jörn Donnerin vuosi-
kymmen. 

Viisikymmentäluvulla kuolivat Man-
nerheim ja Stalin. Aika synnytti vetypom-
min, reserviläisten kertausharjoitukset ja 
kirjasodat sekä levitti television keskuu-
teemme. Elintason noustessa yhteiskunta 
oli liikkeessä, kohti parempaa.  Suomi 
liittyi Yhdistyneiden kansakuntien ja 
Pohjoismaiden neuvoston jäseneksi. 
Peruskoulutusta ryhdyttiin uudistamaan 
ja hyvinvoinnista puhumaan. 

Sotien jälkeistä ilmapiiriä leimasi 
pelko maailman kahtiajakautumisesta. 
Ilmapiiriä leimasivat Unkarin kansan-
nousu ja sisäpolitiikan epävakaisuus, 
lakkoliikkeet ja kommunisminvastaisuus 
sekä suuret luokka- ja varallisuuserot. 
Nyt, kuusi vuosikymmentä myöhem-

min, menneisyys yhä kupruilee meissä. 
Olemmeko palaamassa kahteen Suo-
meen, kahteen kuplaan, vai nostetaanko 
esiin sillanrakentaminen ja politiikan 
konsensus, yhteistyö ja yhteisöllisyys?

Valtio vai isänmaa?

Valtio on syvällä suomalaisuudessa ja 
”valtio” auttaa kriisissä. Pohjoismais-
sa hyvinvointivaltion toteutus alkoi jo 
1800-luvulla, kun teollinen yhteiskunta 
loi uudenlaisia haasteita, väestönkasvua 
ja kaupungistumista sekä sosiaalisia on-
gelmia. Työväenliike järjestäytyi, ääni-
oikeutta laajennettiin ja sosiaalivakuutus 
luotiin. Valtio ja kunnat ottivat hoitaak-
seen yhteiskunnan uudistamisen. 

Sotien jälkeinen isänmaallisuus kie-
toutui valtiouskollisuuden ja sosiaali-
sen vastuuntunteen ohjelmaksi. Siihen 
kuului valtakunnallinen eheyttäminen, 
henkinen ja taloudellinen kasvu sekä 
väkimäärän lisääntyminen. Varsinainen 
murros  tapahtui 1960- ja 1970-luvulla, 
kun alettiin toteuttaa uudenlaista sosiaa-
li- ja talouspoliittista ajattelua. Valtion 
tuli turvata perusoikeudet, mikä merkitsi 
vastuuta työllisyydestä, sosiaaliturvasta, 
koulutuksesta, terveydenhuollosta, asu-
misesta ja muista hyvinvointitekijöistä. 

Vahvalla valtiohallinnolla on vahvat 
juuret. Valtion johdolla on tehty ”hiljai-
nen vallankumous”.  Oikeusvaltion rin-
nalle kasvoi sosiaalivaltio. Se on edelleen 

ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteuttaja, 
kouluttaja, kasvattaja ja aktivoija. Valtio 
tunkeutui jopa makuuhuoneisiin, ”naisen 
parhaaksi ystäväksi”.  

Suomalaisten valtiosuhde on muun-
tunut samaan aikaan kun yhteisöllisyyt-
tä koossa pitävät arvot ovat muuttuneet. 
Valtio ja isänmaatunne liittyvät yhteen. 
Isänmaalle sisältöä ovat antaneet puo-
lueet, politiikka ja ammattiyhdistysvalta 
sekä kansalaisliikkeet. Sitä on oltu val-
miita puolustamaan. Kuuluu asiaan, että 
menneisyyttä rakennetaan selviytymis-
tarinana, jossa olennaista on valtiol-
lisuuden säilyminen. Tänään valtiota 
kaivataan suitsimaan vapaata markki-
nataloutta ja globalisaation seurauksia. 

Maanpuolustus  
vai pasifismi?

Kuusikymmentäluvun alussa pal-
jastettiin Marsalkka Mannerheimin 
ratsastaja patsas ja ilmestyi ylioppilas 
Pentti Linkolan pamfletti Isänmaan ja 
ihmisen puolesta – mutta ei ketään vas-
taan. Vaikka talvisodan henkeen sidottu 

Viime vuosien suosituimpiin pohjoismaisiin kirjoihin 
kuuluu ruotsalaisen Jonas Jonassonin suomeksikin 

julkaistu veijariromaani Satavuotias, joka karkasi ikkunasta 
ja katosi. Tarinan juoni on herkullinen: satavuotias 

Allan karkaa vanhainkodista ja päätyy erikoislaatuiselle 
seikkailulle. Pakomatkansa aikana virkeä vanhus hyppää 

oman ja maailmanhistorian käänteisiin.

Minä ja satavuotias
Suomessa ja Euroopassa
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isänmaallisuus eli vielä vahvana, oli tarve 
poliittiseen uudelleen arviointiin. Linko-
lan ”käytännöllinen pasifismi” haastoi 
vallinneen isänmaakäsityksen. Oli tarve 
erottaa isänmaallisuus kansallistunteesta, 
ja apua saatiin ajan muotitieteistä, psy-
kologiasta ja sosiologista. 

”Oikea isänmaallisuus sulkee piiriin-
sä koko ihmiskunnan” -toteamuksesta 
nousi yksilökeskeisen pasifismin alku. 
Rauhanasia kuului muillekin kuin kom-
munisteille, ja tavoitteena oli isänmaa-
käsitteen moniarvoistaminen. Uusimman 
yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen mu-
kaisesti korostettiin, että attraktio omaan 
maahan ja maanpuolustustahto ovat eri 
asioita. 

1960-luvun keskustelu pohjusti 
avautumista ja moniarvoisuutta, mutta 
loi samalla pohjaa myöhemmille ”kuplil-
le”. Aikakauden idea jatkuu 2000-luvun 
poliittisessa puheessa: jos halutaan vaalia 
yhteiskuntarauhaa, on lisättävä hyvin-
vointia ja turvallisuutta sekä kohotet-
tava huonompiosaisten väestöryhmien 
asemaa.  

Sisua vai pullamössöä?

Vanhat klassikot palaavat käsiimme. Ru-
nebergin Vänrikki Stoolin tarinat ovat 

moraalisten kertomusten kokoelma, kun 
ytimessä on suomalainen sankaruus. 
Siihen kuuluu peräänantamattomuutta, 
solidaarista toveruutta, lainkuuliaisuutta 
ja mielentyyneyttä. Vastapuolelle sijoit-
tuivat tyhmyys, pelkuruus ja petturuus. 
Topeliuksen Maamme kirja antaa isän-
maalle kasvot ja identiteetin. 

Klassisesta kansallisesta sankaruus-
tarinasta nousi koko joukko pysyviä 
myyttisiä ominaisuuksia.  Lisäarvoa 
sankaruudelle on tuonut sisu. Sisua 
alettiin pitää sellaisena suomalaisena 
mentaliteettina, jota ei tavata muiden 
kansojen keskuudessa. Kansankielessä 
sisu tarkoittaa sitkeyttä, kykyä sietää tai 
kestää koettelemuksia.

Miten sisu sopii modernin, kaupun-
gistuvan ja vihertyvän yhteiskunnan 
omakuvaan? Vaikka 2000-luvun lem-
pisanoja on pullamössösukupolvi, näyt-
tää siltä, että mielenmaisema muuttuu 
 hitaasti. Sisu sopeutuu kaupunkioloihin. 
Kuokka on vaihtunut tietokoneeksi, 
mutta ruumiillinen jaksaminen on edel-
leen hyve. Aikamme sankareiksi ovat 
nousseet rallikuskit, jääkiekonpelaajat, 
lumilautailijat ja alppihiihtäjät. Tosi-
teeveessäkin sisukkaimmat, viekkaimmat 
ja voimakkaimmat pärjäävät.  

Sivistystä vai impivaaraa?

Metsä ja luonto ovat esimerkkejä siitä, 
kuinka vahvoja muistin tihentymät 
voivat olla. Vaikka nyky-Suomessa ele-
tään urbaanisti ja kaukana kansallisesta 
kuvastosta, on sen tunnevoima valtava. 
Olennaista ei ole kuvan totuudellisuus, 
vaan myytin voima. Meillä on luontoa 
runsaasti väkimäärään nähden. Metsä 
dominoi maisemaa, vaikka sivistys on 
tehnyt tehtävänsä. Metsää on valjastettu 
ihmisen käyttöön kaskeamalla ja vilje-
lemällä, tuottamalla tervaa, sahapuuta, 
lautaa ja sellua. 

Metsä on suhteellisen hyväksytty 
suomalaisuuden symboli. Metsä liikut-
taa kulttuurimme syvävirtauksia ja luo 
illuusion erityisestä metsäsuhteesta. 
Kansallismaisemaan kuuluu luontoa, 
viljeltyä maaseutua ja historiallisia kau-
punkikokonaisuuksia. Metsä nousee kui-
tenkin yli muiden. Siihen liittyy vahva 
mentaalinen lataus, impivaaralaisuus, 
joka nousee Aleksis Kiven Seitsemän 
veljestä -romaanista (1870). Impivaara 
viittaa  Jukolan tilan takamaahan. Siellä 
olevalle vuorelle veljekset pakenevat 
 koettuaan itsensä kyvyttömiksi vastaa-
maan sivis tykseen. Impivaaralaisuus laa-
jentui mielenmaisemaksi, johon kuuluu 
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suomalaisten oletettu henkinen eristäy-
tyminen. 

Paikoin tuntuu siltä, että Impivaara  on 
ottanut ylivallan mielissämme. Suomi- 
puhe vertautuu oletettuun tai todelliseen 
metsäisyyteen tai metsäläisyyteen. Silti 
sopii kysyä: eikö veljestarina päätty-
nyt kulttuurin ja sivistyksen voittoon?  
Veljet löysivät paikkansa yhteiskunnassa, 
hankkivat oppia ja ammatin, asettuivat 
aloilleen. 

Kiinnostavaa ja kiehtovaa Suomessa 
onkin se, kuinka metsän ja luonnon voi-
malla tässä maassa on pärjätty, eletty ja 
tuotettu kulttuuria ja sivistystä. Tasapaino 
ihmisen ja luonnonvoimien, teknologian 
ja maanviljelyn välillä on perusta, jolle 
nykyaikaa on eri vaiheissa kehitetty. Se 
on syvällä oleva sivistyskertomuksem-
me.

Onko Suomi Eurooppaa? 

Eurooppa tänään on enemmän kuin kan-
sallisten kulttuuriensa summa. Moniker-
roksisuudessa on sen voima. On sanottu, 
että Euroopan aika käy vähiin, väestö 
ikääntyy, talouskasvu ja tuottavuus jäävät 
jälkeen maailman muista talousmahdeis-
ta. Onko edessä Euroopan alasajo? Sitä 
sopii epäillä.

Eurooppa on jo kolmen vuosi-
tuhannen ajan syntynyt uudelleen idän 
ja lännen, pohjoisen ja etelän, tradition 
ja murroksen vuorovaikutuksesta. Näissä 
vuorovaikutuksen virroissa suomalaisuus 
on elänyt, voimistunut ja pärjännyt. Val-
tiollinen itsenäisyys on siitä elävä todiste.

Suomen kaltainen pieni kansakun-
ta kukoistaa, kun Eurooppa voi hyvin. 
Vaikka painopiste, pelimerkit ja pelaajat 
ovat monta kertaa muuttuneet, on maa-
osamme renessanssien, vallankumouk-
sien ja modernisaation maisemaa. 
Murros ja jatkuvuus vuorottelevat.

Eurooppalaista on moniarvoisuuden 
sietäminen. Marginaaleista nousee aina 
tahoja, jotka vaativat kulttuurista läsnä-
oloa, menneisyytensä näkyväksi teke-
mistä. Historia on eurooppalainen tiede, 
ja se tuottaa parhaimmillaan kansallista 
itsetuntoa ja ylpeyttä. Pahimmillaan his-
toria jalostaa politiikkaan kapeaa kansal-
lista ylpeyttä. 

Vaikka Euroopan ideana on tuottaa 
yhteisöllisyyttä, on Euroopan kansakun-
nilla omat kertomuksensa. Meillä pohjoi-
sessa vahvana elää myyttinen omakuva 
sijainnista siltana idän ja lännen välillä, 
kristinuskon läntisenä suojana ja sivis-
tyksen ”pohjoisena Ateenana”. Suomen 

historia on ollut rajanvetojen ja rajan 
tuntumassa elämisen historiaa. Edelleen 
Suomen omakuvaan vaikuttaa sijainti 
 Venäjän, Ruotsin ja Saksan historiallisten 
valtapiirien muodostamassa kolmiossa. 

Vaikka historialliset muistot perustu-
vat muutokseen ja modernisoitumiseen, 
suomalaisuuden perustana on luonnon 
ja sivistyksen, agraarin ja urbaanin, yh-
teisvaikutus. Vahvimmillaan Suomi on 
ollut silloin, kun valtio vetää, sivistyk-
seen panostetaan, metsä muuttuu kullaksi 
ja maanpuolustushenki on virkeää. 

Vuonna 2017 vallitsee monta Suomi- 
tarinaa. Yhtä totuutta maasta ja sen kan-
sasta ei ole. Valtiollisen itsenäisyyden 
juhlat ovat tärkeitä. Ne velvoittavat 
pohtimaan yhdessä kansakunnan histo-
riaa ja arvoja, sellaista yhteisöllisyyden 
historiaa, joiden voimalla nyky-Suomi 
on rakennettu. Sen varassa seuraavat sata 
vuotta voidaan menestyä!

Laura Kolbe on Helsingin yliopiston 
Euroopan historian professori. 
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Jääkärien muistijälki
Teksti: Vesa Valtonen

Tässä artikkelissa jääkärien 
jättämää perintöä pohtivat 
kenraali, kapteeni ja kadetti. 

Kenraalimajuri evp Jukka Pennanen 
on Jääkärisäätiön puheenjohtaja. Hän 
on aiemmin palvellut muun muassa 
Karjalan prikaatin ja Itä-Suomen soti-
lasläänin komentajana. Kapteeni Tomi 
Lehtoaro puolestaan palvelee yksikön 
varapäällikkönä Libanonissa. Kadetti-
alikersantti Jyri-Oskari Pätäri opiskelee 
parhaillaan sotatieteiden kandidaatiksi 
Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Milloin havahduit  
jääkärien tarinaan?

Kenraalimajuri Pennasen muistikuvat 
johtavat tasavallan presidentin itsenäi-
syyspäivän vastaanotolle vuonna 1975. 

– Seisoin kadettina kunniavartiossa 
presidentinlinnan Esplanadin puolei-
sissa rappusissa. Sitä kautta linnaan 
saapui muun muassa kenraalikunta, 
yhtenä vanhimpana jääkärikenraali 
Väinö Valve. Hän nyökkäsi kohdallani 
kevyesti ja jatkoi ryhdikkäänä portaita 
ylöspäin. Tunnistaessani hänet ihmet-
telin, miten noin vanha sotilas jaksaa 
vielä tulla juhlimaan itsenäisyyspäivää. 
Jälkeenpäin tiedän, että Valve jaksoi 
sen jälkeenkin osallistua tasavallan 
presidentin vastaanotolle vielä melkein 
kaksikymmentä kertaa. 

– Olin 1980-luvulla mukana isäni 
jatkosodan aikaisen 5. Divisioonan 
asevelitapaamisessa Parolannum-
mella, jossa toimin tuolloin 1. Pans-
sarivaunukomppanian päällikkönä. 
Yhtäkkiä isäni havaitsi sodan aikaisen 
asetoverinsa, jääkärimajuri Juho (Jussi) 
Nurmen, joka silloin vielä reippaana 
puristi myös aseveljensä pojan kättä 
sanoen jotain kannustavaa. Hieno 
tapaaminen, jossa isänikin arvostus 
kohosi, muistelee Pennanen.

Kapteeni Lehtoaro puolestaan 
kertoo tutustuneensa jääkärien tari-
naan ensimmäisen kerran ollessaan 
yläasteella.

– Aktiivinen historianopettajamme 
osasi kertoa mielenkiintoisesti ja innos-
tavasti maailmanhistoriasta ja Suomen 
historian käännekohdista. Kiinnostuin 
historiasta, varsinkin Suomen sotahis-
toriasta, johon toisen maailmansodan 
tapahtumien lisäksi lukeutuvat oleel-
lisesti myös vapaussota ja erityisesti 
jääkärien osuus sen tapahtumissa.

– Konkreettisesti kohtasin jääkärien 
historian astuessani varusmiespalve-
lukseen Savon prikaatiin tammikuussa 
2000. Savon prikaati kantoi vapaus-
sotaan osallistuneen 2. Jääkärirykmen-
tin perinteitä, mikä toi tunteen elämän 
jatkuvuudesta historian siipien havinan 
kautta, hän kertoo.

Myös kadettialikersantti Pätäri 
kertoo saaneensa ensikosketuksensa 
Jääkäriliikkeeseen lukion historian 
tunneilla.

Mitä tarina kertoo? 

Kenraalimajuri Pennanen mainitsee 
usein lainanneensa jääkärien testa-
menttitekstin viimeisiä lauseita omissa 
puheissaan. 

– Minua on aina sävähdyttänyt 
se, että testamentissaan jääkärit eivät 
kuudenkymmenen vuoden jälkeenkään 
pitäneet maamme itsenäisyyttä minään 
itsestään selvyytenä. 

– Testamentin lauseet on kirjoitettu 
kadettiaikanani, jolloin yhteiskunnan 
vasemmalta laidalta puhaltaneet voi-
makkaat tuulet ja kylmän sodan paine 
asettivat jääkärien sanat  oikeaan kon-

Jääkäriliikkeen satavuotista historiaa on parin vuoden 
ajan juhlistettu monin eri tavoin. Kunnianosoitukset 
huipentuvat helmikuussa 2018 Vaasassa vietettävään 

jääkärien kotiinpaluujuhlaan. Jääkärien merkitys 
Suomen puolustusvoimille on tunnettu ja tunnustettu, 

mutta millaisen perinnön he jättivät tämän päivän 
kadettiupseereille? 

Vesa Valtonen
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tekstiin. Heidän katseensa ulottui päivän 
politiikkaa kauemmaksi. Omien koke-
mustensa perusteella he ymmärsivät, 
että maailma voi muuttua nopeastikin 
ja että vaikeinakin aikoina on uskottava 

asiaansa. Se on hyvä ja arvokas neuvo 
edelleenkin, korostaa Pennanen.

Kapteeni Lehtoaron mielestä jääkä-
rien tarina kertoo siitä, että kunhan vain 
tahto on luja, on vastoinkäymisistä ja 

epävarmuudesta huolimatta mahdollista 
saavuttaa se, minkä uskoo tärkeäksi. – 
Se kertoo veljeydestä, toveruudesta ja 
voimasta, jonka sotilasjoukko kykenee 
tuntemaan yhteisten kokemusten kautta. 

Koulutusaikana jääkärien ase- ja ampumakoulutuksessa käytettiin venäläisiä aseita.

Kadetti Jyri-Oskari Pätäri, kenraalimajuri evp Jukka Pennanen ja kapteeni Tomi Lehtoaro.
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– Jääkärien tarina tuo mieleeni spar-
talaisten kuuluisan taistelun Thermo-
pylaissa persialaisia vastaan noin   
480 ekr. Pieni joukko asiaansa uskovia 
spartalaisia kykeni vastoin kaikkia odo-
tuksia pitämään pintansa ylivoimaista 
vihollista vastaan. Tavallaan sitä voi-
daan verrata jääkärien testamentin 
kohtiin, joissa omaan asiaansa uskovat 
sotilaat ovat valmiita taistelemaan lop-
puun asti, kävi mitä tahansa, rinnastaa 
Lehtoaro. 

Kadettialikersantti Pätäri pohtii 
asiaa yhteisöllisyyden näkökulmasta:

– Jääkärien ajatusmaailmassa ko-
rostuivat yksilön kyky asettaa oma elä-
mänsä taustalle ja nähdä itsensä osana 
suurempaa kokonaisuutta, hän toteaa. 

Merkittävä jääkäri?

Kenraalimajuri Pennanen kertoo, ettei 
hänen omassa suvussaan ollut jääkärei-
tä, joten oikeastaan kaikki jääkärit ovat 
hänelle yhtä tärkeitä. 

– Jokaisella heistä on oma arvokas 
tarinansa. Jääkärimatrikkelia lukiessa ei 
voi kuin ihmetellä, miten monenlaisia 

elämäntarinoita sieltä löytyy. Jääkäri-
luutnantti ja Mannerheim-ristin ritari, 
panssarivaunukomppanian päällikkö 
Albert Räsänen oli meille panssarimie-
hille lähes samanlainen esikuva kuin 
ensimmäinen Mannerheim-ristin ritari, 
jääkärikenraalimajuri Ruben Lagus. 

– Valveen ja Räsäsen lisäksi 
kolmas minulle merkittävä jääkäri oli 
jääkärieverstiluutnantti Viljo Laakso, 
”puujalkaritari”, jonka toiminta viime 
sodissamme osoitti todellista jääkäri-
henkeä. Hän muodostui minulle erityi-
sen merkittäväksi jääkäriksi toimiessani 
Karjalan prikaatin komentajana, olihan 
Laakso toiminut Mannerheim-ristin saa-
dessaan Karjalan prikaatin edeltäjän 
Jalkaväkirykmentti 8:n komentajana, 
muistelee Pennanen. 

Kapteeni Lehtoaron mieleen nousee 
erityisesti viimeisenä poisnukkunut 
Väinö Valve. 

– Kadettiaikana usein kuulemam-
me kysymys oli: ”Kuka oli viimeinen?” 
Upseerikasvatukseen kuulunut kysymys 
sai nuoret ensimmäisen vuoden kadetit 
kohdistamaan huomionsa tähän merki-
tykselliseen henkilöön. Väinö Valveen 

poismenon myötä eräs aikakausi päättyi. 
Viimeisenä jääkärinä hän edusti koko 
jääkäriliikettä, ja hänen kuoleman-
sa siirsi konkreettisesti jääkärien teot 
osaksi Suomen historiaa. 

Kadettialikersantti Pätäri nostaa 
esiin kahteenkin otteeseen puolustus-
voimien komentajana palvelleen jääkä-
rikenraali Aarne Sihvon. 

– Hän on minulle tuttu myös koti-
seutunsa Virolahden takia. Jääkäriken-
raali Sihvo toimi puolustusvoimien 
komentajana varsin haastavina aikoina, 
Pätäri painottaa.

Jääkärien perintö 
Puolustusvoimissa?

Kenraalimajuri Pennasen mielestä jää-
kärien edustama hyvä henki ja reippaus 
näkyvät monin tavoin Puolustusvoimien 
toiminnassa vielä tänäkin päivänä.

– ”Vanhat” jääkärit osaisivat var-
masti arvostaa sitä, että sana jääkäri 
on edelleenkin käytössä hyvin koulu-
tettujen ja reipashenkisten asevelvol-
listemme sotilasarvona. Joukkotyyppiä 
osoittavana etuliitteenä se on käytössä 

Ensimmäisessä maailmansodassa jääkärien aseistus vaihtui saksalaiseksi.

K
uv

a 
Jä

äk
är

ip
at

al
jo

on
a 

27
 P

er
in

ne
yh

di
st

ys
 ry

.



Kylkirauta 4/2016 14

artikkelit

jalkaväen lisäksi myös tykistössä. 
– Jääkärilippu liehuu valtakunnalli-

sissa paraateissa heti valtiolipun perässä. 
Tätä on moni ihmetellyt ja ihaillut myös 
Saksassa, jossa olen paitsi palvellut 
vuosia upseerin virkatehtävissä, myös 
vieraillut usein jääkäriasioissa, kertoo 
Pennanen.

Kapteeni Lehtoaro puolestaan 
 kiteyttää, että jääkärien perintö näkyy 
tämän päivän Puolustusvoimissa 
historian  kunnioittamisena ja jääkärien 
tekojen ja uhrausten arvostamisena. 

– Se näkyy upseeriston arvomaa-
ilmassa ja siinä upseerikasvatuksessa, 
jonka jokainen kadettikurssi saa ja 
aikanaan vuorollaan myös antaa nuo-
remmilleen. Perustellusti voidaan sanoa, 
että jääkärien luoma ajatus- ja arvomaa-
ilma tekee upseeristostamme sellaisen 
kuin se nykyään on: ammattitaitoinen, 
asiaansa uskova ja työtä sekä uhrauksia 
pelkäämätön, summaa Lehtoaro.

Haastateltavista nuorin, kadettiali-
kersantti Pätäri kokee jääkärihengen 
toimivan myös yhdistävänä tekijänä 
upseerisukupolvien välillä.

– Jääkäreitä yhdistänyt henki ja 
velvollisuudentunto ovat nähtävissä 
kadettiupseerien välillä kurssitasosta 
riippumatta, hän sanoo.

Ajatuksia jääkärien 
satavuotisjuhlallisuuksista?

Jääkärisäätiön puheenjohtaja, kenraali-
majuri Pennanen toteaa saaneensa olla 
mukana lukuisissa jääkärien elämäntyö-
tä kunnioittavissa tilaisuuksissa. 

– Olen saanut kokea sen vaikuttavan 
jääkärihengen, joka näissä tilaisuuk-
sissa niin Suomessa, Saksassa kuin 
 Latviassakin on vallinnut. Oli hienoa, 
että Suomesta matkusti satoja ihmisiä 
niin Hohenlockstedtiin kuin Schmarde-
niinkin. Jääkärihenki elää ja voi hyvin. 
Se on tuonut upealla ja konkreettisella 
tavalla esiin itsenäisyytemme alkuajan 
suomalaisten nuorten miesten ja heitä 
tukeneiden tahojen toimintaa. 

– Jääkärien kotimaahan paluun 
sata vuotisjuhlien yhtenä valmistelijana 
iloitsen jo etukäteen hienoista juhlis-
ta 23.–25. helmikuuta 2018. Toivotan 
kaikki Kylkiraudan lukijat tervetulleek-
si Vaasaan! Jääkärit ovat ansainneet 
komeat ja arvokkaat juhlat osana itse-
näistä satavuotiasta Suomea, Pennanen 
ennakoi.

Pioneeriupseerina kapteeni Lehto-
aron mieleen on jäänyt erityisesti 
osallistuminen Schmardenin taistelun 
juhlatilaisuuksiin viime kesänä.

– Juhlallisuudet ja muistomerkin 
paljastaminen alkuperäisellä taistelupai-
kalla ”osui ja upposi” minuun. Oli vai-
kuttavaa seisoa samoilla sijoilla, joilla 
ensimmäiset jääkäripioneerit olivat tais-
telleet ja kaatuneet. Aikoinaan pystyte-
tyt, lähes satavuotiaat muistomerkit ja 
niihin kaiverretut, edelleen selvästi nä-
kyvät nimet ohjasivat ajatukset tuohon 
aikakauteen. 

– Taistelupaikat ja muistokivet nosti-
vat mieleen ajatuksia siitä, miten nuoret 

Ensimmäisessä maailmansodassa Jääkäripataljoona 27 oli ainoa 
saksalainen jalkaväkipataljoona, jolla oli oma tykistö.

Jääkärien hiihtopartio Aa-joella tammikuussa 1917.
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  Jääkärien testamentti Suomen nuorisolle
Viimeisten elossa olleiden jääkärien testamentti Suomen nuorisolle julkis-
tettiin 25. helmikuuta 1975 Jääkäriliiton vuosikokouksessa. Siinä todetaan 
muun muassa seuraavaa:

”Me Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n vähäinen vielä elävien 
mailla viipyvä jälkijoukko ja jo viimeiseen iltahuutoonsa astuneet jääkä-
riveljemme lähdimme kuusi vuosikymmentä sitten kohti epävarmaa ja 
tulevaisuutta vieraaseen sotaa käyvään maahan ja sen armeijaan…”

”Perinnöksi teille, Suomen nykyinen nuoriso ja sen tulevat sukupolvet, 
haluamme jättää sen, mitä pidämme arvokkaimpana:
– luottamuksen Suomen tulevaisuuteen itsenäisenä ja vapaana valtiona,
– horjumattoman uskon tämän asian oikeutukseen ja sen voittoon sil-
loinkin, kun kaikki näyttää toivottamalta,
– tahdon ja uskalluksen taistella kaikissa tilanteissa näiden päämääriemme 
puolesta.”

miehet sata vuotta sitten uhrasivat elä-
mänsä kaukana kotimaasta. Jokaisella 
oli vahva ja horjumaton usko siihen, että 
heidän tekonsa auttaisivat Suomea saa-
vuttamaan itsenäisyytensä. Sama usko 
ja tahto siivittivät kotiin palanneet jää-
kärit taistelemaan menestyksekkäästi 
vapaussodassa sekä myöhemmin talvi- 
ja jatkosodassa, hän painottaa.

Kadettialikersantti Pätäri hahmotte-
lee jääkärien muistijäljen merkityksen 
pian sata vuotta täyttävälle Suomelle ja 
Puolustusvoimille seuraavasti:

– On erinomaista, että suomalainen 
yhteiskunta tunnustaa oman historiansa 
vaikeista ajoista kumpuavia sankareita 
ja sankaritarinoita myös nykypäivänä.

Everstiluutnantti, sotatieteiden toh-
tori Vesa Valtonen on Jääkäripataljoo-
na 27:n perinneyhdistyksen hallituksen 
jäsen. 

Virtaa 
auringosta
Aurinko on tulevaisuuden 
energianlähde, jonka voit 
valjastaa käyttöösi jo tänään. 
Fortumilta saat aurinko- 
paneelit kotiisi avaimet 
käteen -palveluna. Kun 
toimit nopeasti, ehdit 
hyödyntämään jo ensi kesän 
aurinkoa!

Ota yhteyttä 0200 99330 
ma-pe 9-17. 
Lue lisää ja jätä tarjouspyyntö 
fortum.fi/aurinko
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Vuoden 1951 lokakuun vii-
meisenä päivänä tasavallan 
presidentti Juho Kusti Paasi-

kivelle luovutettiin ensimmäiset kap-
paleet edellistalvena menehtyneen 
Marsalkan muistelmia. Kuusi päivää 
myöhemmin Paasikivi oli lukenut 
presidentti kiireidensä ohessa muistel-
mien ensimmäisen osan.1  Paasikiven 
päiväkirjaansa kirjaamia kriittisiä arvioi-
ta edeltäjästään voi pitää profeetallisina. 
Hän oli ensimmäinen siinä lukematto-
massa kirjoittajaketjussa, joka on katso-
nut tarpeelliseksi arvioida kirjallisessa 
muodossa sotien 1939–1945 ylipäälli-
kön ja Suomen tasavallan kuudennen 
presidentin ansioita ja heikkouksia.

Ylipäällikön  
röntgenkuvat löytyvät

Kymmenisen vuotta sitten istuin eräänä 
keväisenä sunnuntaina syntymäpäivä-
kahvipöydässä, kun vastapäätä istunut 
vanhempi herrasmies totesi kakunsyön-
nin ohessa: ”Vai tutkit sinä Mannerhei-
min päämajan historiaa, kannattaisi 
ilman muuta käydä katsomassa Mikke-
lin lääninsairaalan arkistoja. Päämajan 
henkilöstöähän hoidettiin sotien aikana 
siellä.” Selvitystyö jäi vartomaan ajan-
kohtaa, jolloin tällaiselle tutkimuksen 
sivupolulle olisi enemmän aikaa. 

Kahvipöytäkeskustelu palasi mie-
leeni muutama kuukausi takaperin, ja 
päätin tiedustella Mikkelin keskussai-
raalasta, onko siellä arkistomateriaalia 
sotavuosilta 1939–1944. Tarmokkaalta 
asiakirjahallinnon ammattilaiselta sain 
kuulla, että Mikkelissä sota-aikana toi-
mineen Sotasairaala 17:n aineistoa oli 
vastikään luovutettu Kansallisarkistoon. 

Keski-ikäinen sotahistoriantutkija 
huomasi pitkästä aikaa oikein innostu-
vansa. Aikaisemmin hyödyntämätön 
lähdeaineisto, josta voisi löytyä uusia 
tiedonmuruja päämajan henkilöstöstä 
– Suomen Marsalkka mukaan luettuna. 
Samanaikaisesti häivähti mielessä ajatus 
siitä, että mikäli materiaali sisältäisi 
yhtään henkilökohtaisempaa aineistoa 
Mannerheimista tai hänen lähimmistä 
kenraaleistaan, nousisi siitä todennäköi-
sesti suuri poru, olisipa aineiston sisältö 
mitä tahansa. Tätä artikkelia kirjoitet-
taessa – marraskuun alussa – ei asiasta 
ole vielä ehditty revitellä isoja otsikoita 
keltaisessa lehdistössä. Saa nähdä, mikä 
on tilanne Kylkirauta-lehden ilmestyes-
sä joulukuussa.

Lokakuisena sateisena torstai-ilta-
päivänä marssin jännittynein odotuksin 
Kansallisarkiston tutkijasaliin. Puuvilla-
hansikkaat käteen ja kansioiden kimp-
puun. Röntgenkuvia vuodelta 1944: 
sinus-kuvia päästä, thorax-kuvia keuh-

koista ja kuvia murtuneesta ranteesta.2  
Aineisto sai tutkijan hiljentymään pel-
kästä vaikuttavuudesta. Tämähän on 
huikeaa, sotasairaalan hallinnollinen 
aineisto saisi jäädä odottamaan myö-
hempiä aikoja.

Ensi-innostusta seurasi apeus. Sota-
historian tutkijan metodein pystyin ai-
noastaan todentamaan, että kuvat olivat 
epäilemättä autenttisia, vaikka osaan 
niistä tutkittavan henkilön nimeksi 
olikin kopioitunut ”K. J. Mannerheim”. 
Kuvien sisältö sen sijaan kertoi huma-
nistitutkijalle hyvin vähän, jos mitään. 

Yhtenä ratkaisuna olisi ollut kuvien 
julkaiseminen sellaisenaan, ilman suu-
rempaa analysointia – mahdollisimman 

Yhtä varmasti kuin talven tulo yllättää suomalaiset 
autoilijat, nousee syksyn uutuustietokirjojen joukosta 
esiin Suomen Marsalkka Mannerheimin elämänpolkua 

valottavia teoksia. Sateenkaaren alkupää on 
johdettavissa kuudenkymmenenviiden vuoden taakse.

Teksti: Mikko Karjalainen

Ei tehdä enää 
Mannerheimista sensaatiota, eihän!

Mikko Karjalainen
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rohkea ja sensaatiomainen esiintulo 
riittäisi. Tällaistahan olemme viime 
kuukausina saaneet todistaa niin Man-
nerheimista kuin monista muistakin 
sotahistoriallisista teemoista – ilman 
lähdeviitteitä. Mannerheimin julkisuu-
den valokeilassa eri puolilta marinoidun 
hahmon ollessa kyseessä mahdollisuus 
tällaisen pikavoiton lunastamiseen olisi 
ilman muuta ollut olemassa. 

Päädyin kuitenkin toiseen ratkai-
suun. Näyttäisin röntgenkuvia asian-
tuntijalle, jolle ne edustaisivat vain ja 
ainoastaan lääketieteellistä evidens-
siä. Päättelin, että lääketieteen tohtori 
ja neuro kirurgian erikoislääkäri saisi 
kuvien sisällöstä irti enemmän kuin 
humanisti. Ammattilaisen havainnot 
Mannerheimin rannemurtumasta, keuh-
kokuvista sekä poski- ja otsaontelojen 
kuvauksista olivatkin hyvin kiinnosta-
via. Ajatukseni nousivat lentoon: Mikä 
olisikaan näiden kuvien sotahistorial-
linen anti? Mitä kuvat kertoisivatkaan 

Mannerheimista keväällä 1944, vihol-
lisen suurhyökkäyksen edellä?

Päämajassa, Mannerheimin lähi-
piirissä, komentoesikunnan päällikkö-
nä toiminut kenraaliluutnantti Wiljo 
Tuompo kertoo päiväkirjassaan, että   
15. maaliskuuta Mannerheim oli kaa-
tunut Mikkelin klubilta lounaalta tul-
lessaan. Röntgenkuva oli osoittanut 
ranteessa olleen murtuman.3  

Sitä Tuompo tai kukaan mukaan ei 
kerro, että ranteen parantumista seu-
rattiin uusintakuvauksissa paria viik-
koa myöhemmin4. Potilas oli jo lähes 
77-vuotias, mutta toipuminen oli kuvan 
perusteella sujunut hyvin. Näin voisi 
olettaa Mannerheimille itselleenkin 
kerrotun, sillä nykypäivän asiantunti-
jan mukaan alun perinkin ”varsin hyvä-
asentoinen” murtuma oli uusintakuvan 
mukaan luutumassa hyvin. Rannetta ei 
ollut tarvinnut vetää paikalleen, vaan 
pelkkä kipsaus oli riittänyt5.

Liukastumisen jälkeen Mannerhei-
min kunto palautui ilmeisesti ennalleen. 
Tiedustelupäällikkö, eversti Aladár 
 Paasonen kirjasi 28. huhtikuuta: ”Mar-
salkka voi hyvin ja on varsin hyvällä 
tuulella.” Niin ikään kenraaliluutnant-
ti Tuompo havainnoi 12. toukokuuta: 
”Marsalkka on ollut varsin hyvässä 
kunnossa jo pitkän aikaa.”6 

Ilo jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, 
sillä 20. toukokuuta Tuompon päivä-
kirjamerkinnässä oli jo synkkiä sävyjä. 
Marsalkalla oli nuha ja ääni painuksissa. 
Soittaessaan Sairilan kartanosta (Mikke-
lin keskustaan) Tuompolle, oli Marsalk-
ka todennut: ”Nenä juoksee kuin Imatra 
[koski] ennen voimalaitosta.”7 Työt oli 
kuitenkin hoidettava. 

Kymmenen päivää myöhemmin, 
toukokuun 30. päivänä, Mikkelin läänin-
sairaalaan asteli ikääntynyt, tulehdusten 
vaivaama Marsalkka. Toipuminen oli 
edennyt työn ehdoilla. Ylipäällikkö oli 
palannut Helsingistä Mikkeliin vasta 
edellisaamuna. Röntgenkuvauksella tar-
kistettiin, oliko poski- tai otsaonteloissa 
varjostumia eli kansankielellä ylimää-
räistä räkää tai nestettä. Diagnoosi oli 
selvä: Nihil eli The abcense of anything. 
Sama selkokielellä: kuvat olivat puhtaat, 
ei tulehdusta.8  

Jälkikäteen kuvaa arvioineen asian-
tuntijan mukaan kyseisen poski- ja otsa-
ontelon kuvauksen tarkoituksena oli 
hyvin todennäköisesti edellä mainitun 
tulehduksen etsiminen. Kallonmurtumia 
tai muita vammoja ei kuvauksella ollut 
havaittavissa. Kuvat on nimittäin rajattu 
siten, että sellaisten vammojen poissul-
keminen ei ole täysin mahdollista.9 

Asiantuntija ei spekuloi

Esitin jatkokysymyksen: Kohdehenkilö 
on noin 77-vuotias mies, joka on viettä-
nyt raskasta sotilaselämää koko aikuis-
ikänsä, pudonnut hevosen selästä useita 
kertoja, kärsinyt useista luunmurtumista 
ja sairastellut viimeisinä vuosina useasti. 
Näkyisikö tämä jollain tavoin röntgen-
kuvista? Kuvia tarkastelleen lääkärin 
vastaus oli ajatuksia herättävä: ”Enhän 
minä voi spekuloida asioilla, jotka eivät 
ole kuvista suoraan nähtävissä.”

Lääkäri ei voinut tulkintaa tehdä, 
mutta sotahistorian tietokirjoja laa-
tivat kyllä voivat. Mannerheim on 
muun muassa määritelty syksyn 2016 
tietokirjallisuuden sivuilla yhtäältä 

Ylipäällikkö Mannerheimin ranne kuvattiin Mikkelin läänin-
sairaalassa 15. maaliskuuta 1944.
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ADHD-oireiseksi reppanaksi10 ja toi-
saalta jatkosodan vuosina alkoholismiin 
taipuvaiseksi11. Uusia todisteita tai tar-
kemmin Mannerheimin terveydentilasta 
tai psyykestä kertovaa lähdeaineistoa 
sensaatiotulkintojen perustaksi ei kui-
tenkaan ole esitetty. 

Ensiksi mainittu raflaava arvio on 
dosentti Teemu Keskisarjan Mannerhei-
min nuoruutta käsittelevästä teoksesta. 
Sotilashistoriaan osaltaan luokiteltavan 
teoksen kunniaksi on todettava, että 
teos on viitteistetty ja lähdeaineistona 
on käytetty myös alkuperäisaineistoa. 

Keskisarjan tulkintoja Mannerhei-
min luonteenpiirteistä sen sijaan voi 
vahvasti kyseenalaistaa nimenomaan 
lähdetyöskentelyn näkökulmasta. 
Keski sarja muun muassa toteaa Man-
nerheimin naissuhteista, että on mahdo-
ton todentaa, keneen Mannerheim tunsi 
into himoa ja keneen ei. Toisaalla tulkin-
ta jatkuu ehdottoman totuuden muotoon 
puettuna: ”Rakkautta hän ei koskaan 
 kokenut kaikkivoipana tunteena.”12  

Sensaatiotulkintojen suossa tar-
votaan myös toisessa syksyllä ilmes-

tyneessä – dosentti Martti Turtolan 
Mannerheim-elämäkerrassa.  Jo teok-
sen alkulehdillä maalataan kuva siitä, 
kuinka Mannerheimia kohtaan esitetty 
kritiikki on ollut kirjoittajalleen turmi-
oksi suomalaisen yhteiskunnan Manner-
heim-myönteisessä ilmapiirissä. Tämän 
intron jälkeen draaman kaari huipentuu 
teoksen viimeisille lehdille, jossa maa-
lataan kuva Mannerheimin alkoholin-
käytöstä, huumorintajuttomuudesta, 
tunne-elämän ongelmista ja sotataidol-
lisen osaamisen puutteista.

Uskottavasti esitettyinä tutkimus-
tuloksina edellä mainitut väitteet olisivat 
suorastaan mykistäviä. Nyt, ilman läh-
deviitteitä ja ilman alkuperäislähteiden 
tai uusimman tutkimuskirjallisuuden 
esittelyä, jäljelle jäävät vain sensaatio-
maiset tulkinnat!13 

Totta vai sepitelmää?

Edellä mainittuja tulkintoja lukiessani 
nyökkäilin mielessäni yleisen historian 
professorin Kustaa Vilkunan vastikään 
Tieto-Finlandia-palkinnon esiraadin 

jäsenenä antamaa lausumaa: ”Lukijan 
pitää kyetä näkemään teoksesta, missä 
kohtaa toden ja tulkinnallisuuden raja 
menee ja milloin päädytään ihan sepi-
telmään.”14 

Missä sitten menee sotahistorial-
lisen tutkimuskirjallisuuden lukijan 
 kuluttajansuoja? Ensimmäinen ja tär-
kein laadunvarmistaja on tietenkin tutki-
muksellisen lähteiden käytön osoittava 
avoin ja todennettavissa oleva lähdeviit-
teiden patteristo. Lukijan on pystyttävä 
todentamaan lähteet, joihin uuden tut-
kimuksen tulkinnat pohjautuvat. Oiva 
esimerkki tällaisesta, tuoreehkosta Man-
nerheim-tutkimuksesta on professori 
Juhani Suomen kolmisen vuotta sitten 
ilmestynyt massiivinen Mannerheim-
teos15. 

Suomen tutkimus sai tuoreeltaan 
risuja muun muassa lukukokemuksen 
raskaudesta – laajuus yli seitsemänsataa 
sivua – mutta kukaan ei kyennyt kriti-
koimaan tutkijaa tutkimusperusteiden 
laiminlyönnistä. Perusteellisella läh-
deaineiston dokumentoinnilla Suomi 
alisti itsensä tutkijakollegoiden niin 

Ylipäällikkö Mannerheim seurueineen Taavetissa vuonna 1943.
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asialliselle kuin asiattomallekin arvioin-
nille – historiantutkimuksen traditioi-
den mukaisesti. Tämä ei tarkoita sitä, 
että Suomen tulkinnoista olisi vallinnut 
täysi yksimielisyys, varsinkin kun soti-
laspuolen lähdeaineistoa Suomi ei ollut 
teoksessaan käyttänyt. Joka tapaukses-
sa hänen tutkimuksessaan tulkintojen 
 perusteet olivat todennettavissa.

Sen sijaan ilman viitteitä tehdyssä 
tutkimustekstissä – kuten aikaisemmin 
on kuvattu – toden ja tulkinnallisuuden 
raja hämärretään usein tietoisesti. On 
kirjoittaja sitten professori, dosentti, 
maisteri tai kuka muu tahansa, tällai-
nen teksti on usein tutkimuksellisesti 
vähäarvoista.

Kirjakaupan uutuushyllyjen teok-
sia selailemalla tämän kehityksen voi 
havaita, sillä useat tutkijataustaiset 
sotahistorioitsijat ovat viitanneet kus-
tantajien myötämielisellä avustuksella 
kuluttajansuojalle kintaalla ja laatineet 
teoksensa ilman viitteitä. Kustantajille 
tämä sopii usein mainiosti, sillä ajatus 
viitteillä  varustetun tekstin huonosta 
 luettavuudesta istuu kustannusmaail-
massa yhä edelleen sitkeästi.

Tätä kehitystä seuranneen traditio-
naalisen sotahistorian tutkijan mielen on 
vallannut alakulo. Onneksi edes silloin 

tällöin esiin nousee edellä kuvatun kal-
taisia uusia, kiinnostavia lähdeaineisto-
ja, joiden analysointi palauttaa ainakin 
hetkeksi uskon siihen, että tutkimus-
ongelmat ratkeavat tulevaisuudessakin 

lähteitä tutkimalla. Ylisanoilla kuor-
rutetut, lähdeaineiston kattavuuden ja 
ajantasaisuuden syrjään jättävät tul-
kinnat jääkööt muiden kuin tutkijoiden 
tehtäväksi.

Mitä tulee Mannerheimin terveyden-
tilaan keväällä 1944 – rannemurtuma 
ja sitkeä flunssa epäilemättä rasittivat 
ikääntynyttä ylipäällikköä. Reppanaa 
tai alkoholistia ei hänestä saa tekemäl-
läkään. Jätän tähän kuitenkin tutkimuk-
sellisen takaportin: ehkäpä joku vielä 
tulevaisuudessa laatii tutkimuksen, jossa 
tällaiset tulkinnat kyetään uskottavan 
lähdeaineiston perusteella todentamaan. 

Sellaisen välitulkinnan voi toki jo 
nyt tehdä, että oma sivuroolinsa Mar-
salkan henkisen ja fyysisen rasituksen 
lisääntymisessä oli puna-armeijalla, joka 
Karjalankannaksella oli kesän 1944 
kynnyksellä pikkuhiljaa vaipumassa 
radiohiljaisuuteen ennen suurhyök-
käyksen alkua.16 

Dosentti, filosofian tohtori Mikko 
Karjalainen työskentelee erikoistutki-
jana Maanpuolustuskorkeakoulun so-
tataidon laitoksessa ja toimii Suomen 
Sotahistoriallinen Seura ry:n puheen-
johtajana. 
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Marski ratsullaan.
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Teksti: Lilli Paasikivi

Lilli Paasikivi

Valtakunnallisella maanpuolus-
tuskurssilla tutustuttiin run-
saan kolmen viikon ajan muun 

muassa puolustusvoimien, poliisin ja 
pelastustoimen kriisivalmiuteen. Eri 
alojen asiantuntijat analysoivat moni-
naisten uhkakuvien yhteiskunnallisia 
heijastevaikutuksia. Keskustelu oli 
vilkasta, ja kurssilaisten näkökulmat 
vaihtelivat riippuen kunkin omasta 
taustasta ja viitekehyksestä. Yksi 
kurssin anneista olikin se, että paitsi 
luennoitsijat myös kurssin osanottajat 
edustivat laajasti yhteiskuntamme eri 
osa-alueita. Avartavaa, toden totta!

Oman aikansa  
koskelat ja rokat

Maantieteellisen sijaintimme takia 
kollektiiviseen selkärankaamme on 
iskostettu epävarmuus, joka luo eri-
tyiset lähtökohdat Suomen puolus-
tuspolitiikalle ja kriisinhallinnalle. 
Rauhan vuodet eivät ole tuudittaneet 
suomalaisia epärealistiseen turvalli-
suuden tunteeseen, eikä tämän päivän 
jännitteisessä maailmanpoliittisessa 
 tilanteessa monikaan enää kyseenalais-
ta asevelvollisuuden tai maanpuolus-
tuksen tarpeellisuutta.

Toimivan kriisinhallintaorganisaa-
tion ja riittävien resurssien lisäksi kes-
kustelua maanpuolustuskurssilla herätti 
kansalaisten henkinen kriisinkestävyys. 
Mikä saa yksilön tai ryhmän jaksamaan 
äärimmäisissä poikkeusolosuhteissa? 
Mitä ovat ne henkiset voimavarat ja 
arvot, jotka elinolosuhteiden lisäksi 
voisivat kannatella meitä poikkeus-
oloissa? Mistä syntyvät kansallinen 
identiteetti ja siitä kumpuava maan-
puolustustahto?

Olemme saaneet kuulla pysäyt-
täviä aikalaistodistuksia sota-ajan 
poikkeuk sellisesta hengestä. Tarinoita 
siitä, miten ihmiset jaksoivat taistella 
ja sinnitellä läpi sotavuosien. Ulkoi-
sen uhan edessä kansakunta yhdistyi 
puolustamaan vastikään itsenäistynyt-
tä isänmaataan. Äärimmäistä sitkeyttä 
voitiin todistaa paitsi rintamalla myös 
kaukana etulinjojen takana, kotirinta-
man epävarmassa ja niukassa arjessa. 

Oliko suomalaisten venymiskyky 
sotien aikana suurempi kuin tämän 
päivän Suomessa? Jos oli, mistä hen-
kinen vahvuus löytyi? Sodan ajan 
Suomen haasteellisia oloja ei pidä 
idealisoida. Vaikeiden olosuhteiden 
sietäminen ei ollut valintakysymys 
vaan välttämättömyys ääritilanteessa. 

Vaihtoehtoja ei ollut. Ville Kivimäen 
palkittu teos Murtuneet mielet kuvaa 
pysäyttävästi sodan lähtemättömiä vai-
kutuksia yksilöön. Sellaisen kärsimyk-
sen ei soisi koskaan toistuvan.

Lukuun ottamatta vuosittain 
koulutettavia kymmeniä tuhansia 
varusmiehiä ja heidän lähipiiriään 
on kansalaisten arjen kosketuspinta 
maanpuolustuskysymyksiin nyky-
ään kovin löyhä. Suhteemme sotien 
sankaritarinoihin nousee esiin lähin-
nä  itsenäisyyspäivänä tai Puolustus-
voimien juhlallisuuksien yhteydessä. 
Löytyisikö meistä tiukan paikan tullen 
vielä vastaavaa kriisinsietokykyä? Jos 
ja kun vastaus kysymykseen on toden-
näköisesti myönteinen, voisimmeko  

Aikalaistodistukset sotiemme ajan poikkeuksellisesta 
yhteishengestä ovat pysäyttäviä. Tänä päivänä elämme 
toisenlaisessa maailmassa. Itsenäisyyden juhlavuoden 

lähestyessä onkin hyvä pohtia, mistä rakentuu 
suomalainen identiteetti? Pienen kansakunnan arvokkain 

henkinen pääoma on rikas kulttuuri.

Kulttuuri  
kansakunnan henkisenä pääomana
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paremmin varautua mahdolliseen 
kriisiin myös henkisesti? Pidämmekö 
itsestään selvänä sitä, että pohjoinen 
onnelamme on sitouttanut kansalaisen-
sa niin vankasti, että kriisitilanteessa 
caffè latte -individualistista kehkeytyy 
oman aikansa Koskela tai Rokka? 

Mikä olisi taiteilijoiden rooli kriisi-
tilanteessa? Voisivatko kulttuurialan 
toimijat olla paremmin valmistautunei-
ta kantamaan kortensa kekoon? Taitei-
lijat ovat usein ensimmäisten joukossa 
organisoimassa tapahtumia solidaari-
suuden ja hyväntekeväisyyden nimis-
sä. Tahtoa ja auttamisen halua tuskin 
puuttuu, mutta jääkö taiteilijoiden krii-
sinajan osallistuminen kuitenkin vain 
spontaaneiden ulostulojen varaan? 

Mistä iskunkestävä 
identiteetti?

Alkusyksystä luin edeltäjäni, Kansal-
lisoopperan johtajan, tenori Alfons 
Almin elämäkerran. Komeaääninen 
tenori  sitoutettiin sodan aikana taistelu-
tehtävien ohella myös hengennostat-
tajaksi. 

Almin elämäkerrassa kerrottiin 
sodan ajan viihdytysjoukoista. Varmas-
ti ohjelmatarjonta oli viihteellistäkin, 

mutta uskon, että musiikin keinoin 
myös vahvistettiin puolustustahtoa ja 
sotilaiden henkistä kestävyyttä. Kun 
korsuissa silloin soivat oman aikan-
sa laulut, mikä puhuttelisi nykyajan 
 sotilasta? Millä keinoilla tänä päivänä 
voidaan vahvistaa isänmaallisuutta ja 
sitä kautta puolustustahtoa ja kriisikes-
tävyyttä? 

Mistä rakentuu se iskunkestävä 
identiteetti, joka kannattelee yksilöä 
ja ankkuroi hänet yhteisöönsä? Vaikut-
tavatko siihen konkreettiset asiat, vai 
onko se abstrakti kokoelma arvoja ja 
ideoita? Jotkut arvokytkökset tulevat 
yksilölle syntymässä annettuna. Toiset 
taas rakentuvat ja vahvistuvat ympäris-
tön vaikutuksesta. Tarvitaan myös oma 
vahva sitoumus valittuun arvopohjaan. 

Isänmaallisuus on paitsi henkilö-
kohtainen myös kollektiivinen arvo. 
Vuonna 2017 kansallinen identiteetti 
näyttäytyy huomattavasti monimuo-
toisempana kuin sodan jälkeisessä 
Suomessa. Eivät kaikki suomalaiset 
ole enää halukkaita sitoutumaan ”koti 
– uskonto – isänmaa” -dogmaan, vaan 
tilalle on tullut eräänlainen arvospektri.

Taide-elämys toimii tunneperäisten 
arvojen jäsentäjänä ja purkautumis-
kanavana. Musiikki, kirjallisuus, 

tanssi, runous, kuvataide, kansan-
perinne ja monet muut taiteen ja kult-
tuurin muodot ovat arvojen kirkastajia, 
henkilö kohtaisen maailmankuvan 
jäsentäjiä. Ne ovat avaimia ihmisen 
sisimpään – sinne, mihin pamfletit 
tai juhlapuheet eivät yllä. Laulu alkaa 
siitä, mihin puhe loppuu, ja musiikki 
tai kuva kertovat sen, mihin sanat eivät 
kykene.

Kriisin aikana taide-elämykset ovat 
toimineet hengennostattajina, yhdistä-
vinä symboleina ja eheyttävinä riittei-
nä. Taiteen keinoin käsittelemme surua, 
menetystä, pettymystä, jopa vihaakin. 
Pysäyttävä taide-elämys laajentaa 
 kokijansa perspektiiviä ja vahvistaa 
sekä henkilökohtaisten että yhteisten 
kipupisteiden ymmärrystä.

Voimaannuttava taide

Taide kaikissa muodoissaan on aikojen 
saatossa usein valjastettu ideologioi-
den välineeksi. Maalliset ja hengelliset 
vallanpitäjät ovat tilanneet taiteilijoil-
ta kantaatteja, sinfonioita, muotoku-
via, patsaita ja runoja viestittääkseen 
 menestystään tai alleviivatakseen val-
taansa. Toisaalta taide on myös toimi-
nut toisinajattelijoiden ja sorrettujen 
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henkireikänä, keinona kritisoida vallit-
sevia olosuhteita, purkaa turhautumista 
ja pettymystä, kiellettyjä ajatuksiakin. 
Merkityksellinen taide on vahva ase, 
koska se voimaannuttaa kokijansa. 

1800-luvulla peräänkuulutettiin  
l’art pour l’art – taidetta taiteen vuoksi.  
Taide ei kaivannut perusteluja, eikä sen 
tarvinnut palvella mitään moraalisia 
tai yhteiskunnallisia tavoitteita. Onko 
riippumaton, absoluuttinen taide aino-
astaan rauhan ajan etuoikeus? Muut-
tuvatko taiteen sisällöt ja tulkinnat 
kriisitilanteessa? Valjastetaanko ole-
massa olevat taide-elämykset uusilla 
merkityksillä? 

Vuonna 2001 lauloin Birmingha-
missa Mahlerin kolmatta sinfoniaa  
vain muutama päivä marraskuun 
 yhdeksännen päivän hyökkäyksen 
jälkeen. Nietzschen murheelliset sanat 
”O Mensch! Gib acht!” (Ah, ihminen! 
Kuuntele!) saivat siinä hetkessä aivan 
uuden merkityksen sekä esiintyjien että 
kuulijoiden mielissä. Merkityksellinen 
taideteos viestii vahvasti kokijalleen, 
mutta samalla se antaa mahdollisuu-
den monipuolisiin tulkintoihin. Kriisi-
tilanteessa voimauttavan taiteen viesti 
voi olla yhdistävä, vahvistava, aseista 
riisuva tai puolustustahtoa nostattava. 

Maanpuolustuskurssilla puhuttiin 
paljon myös rahasta. Lähes jokai-
sen toimijan huolena oli resursointi 
ja talous. Tuntuisi absurdilta asettaa 
vaaka kuppeihin kansakunnan turval-
lisuus ja sen henkinen pääoma. Samalla 
tavalla kuin kriisinhallintaorganisaa-
tioiden olemassaolo ja toiminta on 
turvattava, on rauhan aikana pidettä-
vä huoli myös siitä, että varmistetaan 
kulttuurin toimintaedellytykset. Elin-
voimaisesta yhteiskunnasta nousee 
omaperäistä, jäljittelemätöntä taidet-
ta, ja toisaalta hädän hetkellä henkinen 
pääoma ja monipuolinen kulttuuri voi-
maannuttavat ja parhaassa tapaukses-
sa jopa omalta osaltaan kannattelevat 
yhteiskuntaamme. 

Ensi vuonna Suomi juhlii 100-vuo-
tista itsenäisyyttään monipuolisella 
kulttuuritarjonnalla. Toiset tapahtu-
mista ja teoksista juhlistavat mennyt-
tä, toiset taas kurkottavat eteenpäin 
etsimällä uusia näkökulmia suomalai-
suuteen. Saamme pohtia yhteisiä arvo-
jamme jo kansallisaarteiksi julistettujen 
merkkiteosten äärellä. Juhlallisuuksissa 
näkyy ja kuuluu myös paljon sellaista, 
joka vasta on nousemassa ”kansakun-
nan kaapin päälle”. 

Toivon juhlavuoden ohjelmaan 
ennen kaikkea omaleimaisuutta, ennak-
koluulottomuutta ja monimuotoisuutta. 
Rikas kulttuuri on pienen kansakunnan 
arvokkainta henkistä pääomaa, josta 
voi ammentaa voimaa niin hyvinä kuin 
huonoinakin aikoina. 

Oopperalaulaja, mezzosopraano 
Lilli Paasikivi on Suomen Kansallis-
oopperan taiteellinen johtaja. 
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Kaisa Rönkkö

Teksti: Kaisa Rönkkö

Kun yhtenäiskulttuuri murtuu, 
kulttuurimaut sirpaloituvat, eikä 
edes ”Vain elämää”  -ilmiöstä 

ei ole korvanappiyhtenäisyyden haas-
tajaksi, millainen musiikki vahvistaa 
suomalaisuutta? Toki se on ryhdikkään 
varusmiessoittokunnan paraatissa soit-
tamaa ikonista Muistoja Pohjolasta. 
Marssit kuvaavat pysyvyyttä ja luovat 
turvallisuutta. Niitä opettivat vaarit ja 
papat. Vielä ne elävät kansan kollektii-
visessa musiikkimaussa.

Suomalaisuutta on myös Sibeliuksen 
Kullervo mieskuoron, sinfoniaorkesterin 
ja Tero Saarinen Companyn esittämänä 
Kansallisoopperan lavalla, havumetsien  
humina jousitremoloissa, raaka uho mie-
hisessä liikekielessä. – Sitä on öisellä 
hyisellä kauppatorilla siniristilippuihin 
kääriytyneen urheilukansan pateettinen 
kuorolaulukin: ”Vaikka tekee kipeää niin 
ei haittaa. Ihanaa leijonat, ihanaa.”

Suomalaisuutta ovat Säkkijärven-
polkka harmonikalla, Vesa-Matti Loiri 
tulkitsemassa Lapin kesää, protestilau-
lujen perinteestä ammentava Palefacen 
Helsinki – Shangri-la. Sitä on Daruden 
Sandstormin video, jossa juostaan sini-
valkoisen taivaan alla Tuomiokirkon 
portaita. Suomalaisuutta vahvistaa 
osallisuus kansainvälisessä musiikki-
maailmassa: säveltäjät, kapellimestarit, 
selloheavy, Saara Aalto X-Factorissa.

Kansallisiin perinteisiin arvoihin ja 
symboleihin, puolustusvoimiin ja maan-

puolustukseen liittyvä symboliikka on 
siis tänä päivänä vain yksi tapa määri-
tellä isänmaallisuutta. Monikulttuuri-
sessa Suomessa peräänkuulutetaan sen 
rinnalla avointa, kaikkein suomalaisten 
etua ajavaa isänmaallisuutta, jolla ei ole 
objektiivisia määreitä. 

Miksi musiikki merkitsee?

Kautta aikojen musiikki on ollut sodas-
sa ja uskonnossa väkevää propaganda-
taidetta. Musiikki kehystää elämää: 
valmistuttaa opinahjosta, marssittaa 
avioon, saattelee viimeiselle matkalle.

Musiikki herättää järisyttäviä tunne-
kokemuksia: se antaa kielen surulle ja 
kaipaukselle, siivittää voitonriemua ja 
tahdittaa iloa. Se herättää ekstaattista yh-
teisöllisyyttä ja kohottaa kansallistunnet-
ta, vahvistaa joukkoidentiteettiä ja nostaa 
taistelutahtoa.  Musiikki lievittää kipua 
ja rentouttaa, rohkaisee uskomaan. 

Musiikin kuunteluprosessit ovat 
moniulotteisia sosiaalisia ilmiöitä, eivät 
vain estetiikkaa. Musiikin kuuntelu on 
osa elettyä, sosiaalista todellisuutta, 
eikä se sellaisenaan sijoitu mihinkään 
esteettisten merkitysten hermeneuttisesti 
suljettuun maailmaan. 

Musiikki herättää meissä samas-
tumisprosesseja, jotka tuottavat identi-
teettiä rakentavia merkityksiä. Musiikki 
on kontekstuaalista: se tuottaa merkityk-
siä, joita ymmärtämällä ja tulkitsemalla 

päästään esimerkiksi isänmaallisuuden 
juurille.

Musiikilliseen kokemukseen vaikut-
tavat monet asiat musiikissa itsessään: 
rytmi, karaktäärit, intonaatio, dynamiik-
ka, harmoniat tai muoto. Esimerkiksi 
perinteisen sotilasmarssin 4/4-poljento 
ilmaisee eteenpäinmenoa, liike-ener-
giaa ja vahvaa toimijuutta. Päättyminen 
vahvalle tahdinosalle luo länsimaisen 
musiikin stereotypioina kuvaa perintei-
sestä miehisyydestä ja tomeruudesta. Jos 
marssin poljentoa kevennetään, syntyy 
jotain muuta – vaikka groovea.

Merkitys musiikilliseen kokemuk-
seen on myös musiikin ulkopuolisilla 
asioilla: esiintyjän ulkonäöllä, visuaa-
lisilla elementeillä, ympäristöllä ja 
yleisöllä. Luonnollisesti sotilasmusii-
kissa, eli kaikella sotilasunivormu päällä 
soitetussa musiikissa, oli se tyyliltään 
mitä tahansa, näillä konnotaatioilla on 
väistämättä aatteellista ja viestinnällistä 
merkitystä jo ennen kuin yhtään ääntä on 
puhallettu ilmoille.

Jo kauan sotilasmusiikki on ollut muutakin kuin marsseja. 
”Sotilasmusiikki kuuluu koko kansalle”, julistaa ylväs 

slogan. Toisaalta isänmaallisuuden tunteita herättää myös 
moni muu musiikki. Voiko musiikista yhä löytyä yhtenäisiä 

kertomuksia isänmaallisuudelle, joka 2000-luvulla 
kaikessa subjektiivisuudessaan pakenee määritelmiä?

Isänmaallisuuksien  
musiikkia
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Musiikin meissä luomat kokemukset 
ovat tilanne- ja käyttösidonnaisia: mil-
laisessa mielentilassa, mihin vuorokau-
denaikaan tai vuodenaikaan kuuntelin 
musiikkia, yksin vai yhdessä, kenen 
kanssa? Miksi? 

Musiikilla ja ilman

Musiikkia voi tarkastella myös ideo-
logiana ja kulttuuristen merkitysten yh-
teiskunnallisena taistelukenttänä. Miten 
musiikin kulttuurikoodit ovat kehittyneet 
ja rakentuneet sosiaalisesti, historialli-
sesti ja eettisesti? Musiikki voidaan siis 
nähdä niin kriittisen ajattelun herättäjänä 
kuin manipulatiivisena yhteisöllisyyden 
rakentajanakin. 

Vahvoja musiikin kuuntelukokemuk-
sia voi myös syntyä tiedostamatta. Mie-
lenkiintoinen tarkastelukulma musiikin 
herättämään isänmaallisuuteen syntyy, 
kun tutkitaan esimerkiksi Edvin Laineen 
ja Rauni Mollbergin Tuntematon sotilas 
-elokuvien musiikkia ja niiden tuottamia 
kriittisiäkin viestejä.

Laineen Tuntemattoman musiikilli-
sen kehyksen, alun ja lopun, muodos-
taa itsenäisen Suomen musiikillinen 
perisymboli Sibeliuksen Finlandia. 
Muuten elokuvan musiikki on sekoitus 
Ahti Sonnisen elokuvaan säveltämää 
alku peräismusiikkia ja valmista mu-
siikkia, sekä suomalaiskansallista että 
modernis-ekspressiivistä kansainvälistä 
musiikkia.

Elokuvan musiikilla tuotetaan myös 
joukon yhtenäisyyttä: maakuntalaulut, 
kansansävelmät, marssit ja iskelmät tuot-
tavat yksiäänistä kansallista kertomusta, 
joka häivyttää luokkaerot ja maakunta-
rajat ja johon jokainen suomalainen voi 
sopeuttaa kokemuksena ja identiteet-
tinsä.

Rauni Mollbergin Tuntemattomas-
ta lähes 95 prosenttia tapahtuu ilman 
musiikkia. Ääniraita koostuu todelli-
suuspohjaisista äänistä ja luo näin ollen 
vakavuuden, dokumentaarisuuden, au-
tenttisuuden tuntua. Postmodernismille 
tyypillisesti myös se korostaa yksilölli-
syyden kokemusta kollektiivisen sijaan.

Musiikin merkitystä pohdittaessa 
muodostavat elokuvien loput mielen-
kiintoisen vertailuparin: Laineen Tun-
temattoman lopussa, tuulesta ja savusta 
vaivihkaa, syntyy Finlandia-hymni, 
ilman säestystä ja ilman sanoja, mies-
kuoron tummana hyminänä. Sotilaat 

nousevat, laskevat aseensa, katsovat 
samaan suuntaan. ”On aamus alka-
nut, synnyinmaa.” Se on kohti valoa 
-sankari tarina.

Mollbergin Tuntematon päättyy hil-
jaisuuteen. Loppu ei tarjoa minkäänlais-
ta väylää tunteiden purkamiselle, se ei 
terapioi, se ei lievitä ahdistusta. Se on 
mitä herättelevintä kriittistä estetiikkaa. 
Kaikki hävisivät. 

”Jos meillä ei ole kulttuuria, ei meillä 
ole mitään puolustettavaa”, aloittavat 
kenraalit juhlapuheensa sotilasmusiikki-
tapahtumissa. Laineen Tuntemattomassa 
jo jälleenrakennetaan. Mollbergin elo-
kuvassa katsoja nielaisee sen viimeisen 
lauseen. Jäljellä ei ole muuta kuin järjet-
tömyys ja tyhjyys.

Tosielämässäkään soittokuntien työ 
ei loppunut, kun sodat loppuivat. Tuli 
yhtenäisyyden rakentamisen ja tera-
pioinnin aika: hautajaiset, kirkolliset 
toimitukset, hengenkohotusillat – tuen 
ja toivon luominen kaikessa siinä, jolla 
itsenäistä Suomea jälleenrakennettiin.

Sotilasmusiikki integroi  
ja kansainvälistää

Tänään yksi sotilasmusiikin haasteis-
ta on jännite vahvojen traditioiden ja 
 uudistumistarpeen välillä. Ilman men-
neisyyttä ja siihen liittyviä konnotaa-
tioita ja tunteita musiikista jäisi paljon 
pois. Samanaikaisesti historiaa täytyisi 
vaalia uusin tavoin ja pystyä tukemaan 
uudenlaista isänmaallisuutta – tai vielä 
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vaikeampaa – isänmaallisuuksien mo-
ninaisuutta.

Vuonna 2012 syntyi Kaartin seit-
sikon nerokas projekti Rauhan ajan 
marssit. Puolustusvoimien kunnia-
marssit sovitettiin jazzversioiksi. Kun 
eteenpäinmenoa korostava marssipoljen-
to alistetaan viipyilevälle jazzille, kaik-
kein perinteisimmästä sotilasmusiikista 
häviää funktionaalisuus. Iskevyyden 
korvaavat viipyilevyys ja aika pohdis-
keluun, älyllisyys. Kuulijalle rakentuu 
kuva toisenlaisista Puolustusvoimista ja 
toisenlaisesta suomalaisuudesta. 

Kaartin seitsikko osui kultasuoneen 
siinä, että molemmat tavat ja tulkinnat 
maan puolustusklassikoista ovat tarpeel-
lisia.

Sotilasmusiikkiorganisaatio elää 
ajassa. Se integroi Puolustusvoimia 
siviiliorganisaatioihin, vaikuttaa kou-
lutukseen ja taiteeseen. Soittokunnat 
esiintyvät festivaaleilla, tekevät yh-
teiskonsertteja kaupunginorkestereiden 
kanssa, ovat aktiivisia lastenkulttuurin 
ja pedagogian yhteishankkeissa. Soitto-
kunnat kutsuvat solisteiksi vakiintuneita 
nimiä, jotka laajentavat yleisöpohjaa ja 
antavat mahdollisuuksia nuoremmille 
kyvyille kouluttautua konserttilavoille. 

Sotilasmusiikki toimii kulttuurise-
na välittäjänä myös toiseen suuntaan, 
valtiovallasta kulttuuriorganisaatioihin. 
Kaartin soittokunnan esiintymiset vuo-
sittain itsenäisyyspäivän vastaanotolla 
Presidentinlinnassa ovat siitä yksi esi-

merkki. Tarkkaan valittu ohjelmisto 
paitsi kunnioittaa itsenäisyyden vanhoja 
perinteitä myös tuo mukaan uutta suo-
malaisuutta: kansainvälisyyttä, teemoja, 
uutta kansanmusiikkia, nykysäveltäjiä. 
Kaartin Combo ja ohjelmiston viihteel-
listyminen ovat tärkeä osa tätä kulttuu-
rista suomalaisuuden uudistamista.

Sotilasmusiikki on luonteeltaan 
kansainvälistä. Esiintymiset valtiovie-
railuilla ovat kansainvälistä diplomatiaa. 
Hamina Tattoon viimekesäisen moni-
kulttuurisen marssishown jättämä pääl-
limmäinen tunne on kansainvälisyys ja 
sen viitekehyksessä kukkiva isänmaal-
lisuus – ei nationalismi.

Kansan kokoaja,  
rauhan rakentaja

Kollektiivisena koettu ahdistus ja hätä 
eivät ole hävinneet. Suomi tarvitsee or-
ganisaatioita, joilla on valmius kerätä 
kansa yhteen ja tukea ahdingossa. Loka-
kuussa seurakunnat kokosivat voiman-
sa ja soittivat kelloja Aleppon uhreille. 
Kansalle se tarjosi yhteisen väylän surra 
ja purkaa ahdistusta. Sotilasmusiikilla on 
samankaltainen valmius ja takanaan or-
ganisaatio, joka antaa avuksi esimerkiksi 
digitaalisuuden ja kansainvälisyyden.

Isänmaallisuus voi tarkoittaa myös 
altruismia, suvaitsevaisuutta ja myötä-
tuntoa, monikulttuurisen Suomen yhte-
näisyyden vahvistamista. Se on rauhan 
työtä parhaimmillaan.  Puolustusvoi-
missa olisi tärkeä pohtia sotilasmusiikin 
mahdollisuuksia tämänkaltaisen isän-
maallisuuden ja henkisen maanpuolus-
tuksen tukemiseen.  Tähän tulisi sitouttaa 
myös siviilimaailmaa sekä ehdottomasti 
kadetit – Puolustusvoimien tulevaisuu-
den johto. 

Jos sotilassoittokunnat alistettaisiin 
pelkästään seremoniamestareiksi tai 
kalustoesittelyjen taustalämppäreiksi ja 
upseerikerhojen tanssibändeiksi, luovut-
taisiin sekä operatiivisesta aseesta että 
ainutlaatuisesta uudenlaisen isänmaal-
lisuuden tukijasta ja tulkista. 

 Master of Arts, musiikin maisteri 
Kaisa Rönkkö on Suomen kansallis-
oopperan ja -baletin orkesteriosaston 
päällikkö. Hän työskenteli Pääesikunnan 
viestintäosastolla ensimmäisenä soti-
lasmusiikkialan intendenttinä vuosina 
2009–2013. 
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Ilman tarinaa  
ei voi taistella

selviytymisen myytti antaa voimaa 
kamppailla ylivoimaa vastaan. Torkki 
sivuuttaa myös liian helposti geopoliitti-
sen paineen ja historian, jotka väkisinkin 
uusintavat Tuntemattoman tarinaa ja tal-
visodan mytologiaa. Uhka on olemassa 
ja unessa, mutta silti konkreettinen, eikä 
se koskaan katoa.

Suomalaisuus tarvitsee 
oman kertomuksensa

Maanpuolustus perustuu tarinaan suo-
malaisuudesta. Sitä tarinaa kertovat 
väistämättä kaikki, jotka osallistuvat 
tavalla tai toisella yhteisen puolustuksen 
rakentamiseen. Se tarina kuuluu rivissä 
palvelevien lisäksi reserviläisille, polii-
tikoille, toimittajille ja yleensä kaikille, 
jotka kertovat kollektiivisen turvallisuu-
den tarinaa. 

Ihminen kaipaa tarinoita. Hyviä 
sellaisia. Tarinoiden ja retoriikan 
tutkija Juhana Torkki kirjoittaa kir-

jassaan Tarinan valta siitä, että tarinoilla 
on syvällinen tehtävä. Torkin mukaan 
tarinat sijoittavat meidät aikaan ja paik-
kaan, ne kertovat, keitä me olemme ja 
mistä me tulemme. Rivien välistä tarinat 
ovat arvojen ja ihanteiden välittäjiä ja 
malleja. Ne kertovat elämän tarkoituk-
sesta.

Tarinat ja myytit ovat myös kan-
salaisia yhteen liimaava voima. Sama 
voima kiinnittää muslimit yhteen 
ympäri maailmaa, mahdollistaa kansa-
kuntien olemassaolon, liikuttaa suuria 
massoja ja yhtenäistää ajattelua. 

Historioitsija Yuval Noah Harari 
kuvaa kirjassaan Sapiens myyttien ja 
tarinoiden kaiken läpäisevää merkitystä. 
Hararin mukaan ilman tarinaa ei synny 
kansakuntia. Ilman suurta kertomusta 
on olemassa vain pieniä heimoja, jotka 
puolustavat lähipiirinsä etuja. 

Kansakuntien tarinat ovat sidottuja 
paikkaan, aikaan ja kulttuuriin. Jokainen 
kansakunta luo omat symbolinsa omaan 
kontekstiinsa sitoen. 

Kirjailija Elias Canetti pohti sym-
bolien merkitystä kirjassaan Joukko ja 
valta. Canettin mukaan laumalla on aina 
yksi suuri joukkosymboli, joka kytkee 
sen jäsenet yhteiseen tietoisuuteen. Se 
on symboli, jota kohti muut symbolit 
katsovat ja jota heimo kokoontuu palvo-
maan säännöllisissä rituaaleissa. 

Ranskalaisten joukkosymboli on 
Canettin mukaan vallankumous, eng-
lantilaisille se on meri. Yhdysvaltojen 
joukkosymboli on perustuslaki. Juhana 
Torkin mukaan Suomen joukkosymboli 
on itsestään selvä: se on sota. 

Torkki ei liiemmin ihastele suoma-
laista joukkosymboliikkaa. Hän maalaa 
ahdistavan kuvan itsenäisyyspäivän 
vietosta, rituaalinomaisesta Tuntemat-
tomasta sotilaasta ja synkistä ajatuk-
sista. Torkille on toki itsestään selvää, 
että Tuntematon sotilas edustaa klassista 
arkkityyppiä, Daavidin ja Goljatin tais-
telua. Sama taistelu on käyty Suomen 
 lähihistoriassa, ja siksi se puhuttelee 
meitä niin erityisellä tavalla. Siitä huo-
limatta Torkki pohtii, onko Tuntematon 
sotilas ennemminkin kuvaus aggressii-
visuudesta ja vainoharhaisuudesta.

Olen Torkin kanssa ainakin yhdestä 
asiasta samaa mieltä. Tuntematon sotilas 
on todellakin tarina, joka kertoo meille 
yhdestä tärkeimmistä tarinan arkkityy-
peistä. Väinö Linnan teos ja Tuntemat-
toman filmatisoinnit ovat saavuttaneet 
kansakunnan toteemipaalun aseman. 
Arkkityyppi on Daavid vastaan Goljat. 
Se puhuttelee syvimpiä tuntojamme. 
Sama tarinan arkkityyppi esiintyy joka 
vuosi jääkiekkokaukalossa. Kiekkolei-
jonat mahdottoman edessä ja silti voi-
tokkaina. 

Se, josta olen eri mieltä, on Torkin 
näkemys ankeudesta ja vastenmielises-
tä aggressiivisuudesta. Suomalainen 

Teksti: Tommi Kangasmaa

Tommi Kangasmaa

Suomalaisen puolustuskyvyn kivijalka on yhteinen tarina. 
Tarinatta taisteleva on tuomittu häviämään, sillä vain 

yhteinen tarina voi tuoda ihmiset puolustamaan toisiaan 
saman lipun alle.
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Suomalainen puolustuksen tarina on 
juuri tutun arkkityyppinsä takia kiinnos-
tava, puhutteleva ja tunteita herättävä. 
Vapauden kamppailu kahleita vastaan. 
Se on tarina rauhantahtoisuudesta ja sa-
malla tarina loputtomasta sitkeydestä. 
Pienen ja rauhantahtoisen mutta sitkeän 
kansan tarina pakotetusta kamppailusta 
ylivoimaa vastaan. Suomen puolustuk-
sen tarina ammentaa voimansa näistä 
elementeistä. 

Jos Suomea pitäisi puolustaa asein, 
olisi vaikea kuvitella toisenlaista arkki-
tyyppiä, joka puhuttelisi suomalaisia 
niin vahvasti. Sitä on kuitenkin tässä 
hetkessä vaikea ymmärtää, sillä yksilö-
keskeinen maailma ei tue kollektiivisia 
tarinoita eikä pitkä rauha tarvitse yhteis-
tä kohtalonkertomusta.

Tarina, kerrottiinpa se kirjana tai 
elokuvana, puhuttelee kuulijaa aina 
ajan ja kulttuurin kontekstissa. Taitava 
tarinankertoja osaa puhutella ihmisiä 
Zeitgeistin, ajan hengen, mukaisesti. 

Suomalaiset eivät enää samalla 
tavoin tunne omakseen yhteiseksi aja-
teltuja symboleja. Syvä rauha, liberaali 
yhteiskunta, yksilökeskeinen ajattelu ja 
kollektiivisuuden vierastaminen ovat 
tekijöitä, jotka pitää aina huomioida, 
jos haluaa puhutella tämän päivän suo-

malaisia. Suomalaiset ovat jakautuneet 
tunnetasolla ja ryhmääntyneet internetin 
muodostamiin pienempiin heimoihin. 
Ennen niin itsestään selvät symbolit 
haastetaan. Oli kysymys sitten Suomen 
lipusta, kansallislaulusta, itsenäisyyspäi-
västä tai eurooppalaisuudesta. 

Pirstaloitunut ja yksilökeskeinen 
aika näkyy myös niissä tarinoissa, joita 
kulttuuriteollisuus meille tuottaa. San-
karitarinoilla on niissä keskeinen rooli. 
Markkinoiden johtava kulttuuritehdas 
Hollywood pyrkii tuottamaan meille 
kertomuksia yksittäisistä sankareista. 
Tarinoita ”cowboysta”, joka ylivertaisel-
la tahdollaan, taidollaan ja vakaumuk-
sellaan voittaa ylivoimaisen vihollisen. 
Hollywood-tarinoissa taistellaankin 
usein suurta ja ylivoimaista pahuutta 
vastaan. 

Sankaritarinat herättävät meissä 
vahvoja tunteita, mutta ne tarvitsevat 
ympärilleen yhteisen kertomuksen ja 
korkeamman tavoitteen. Jarheadin, 
Hurt Lockerin ja Black Hawk Downin 
tarinoiden taustalla häilyy aina voit-
tamaton sotakone. Ylivoimasta onkin 
vaikea tehdä puhuttelevaa tarinaa. Siksi 
Hollywoodin sankarit niin usein tais-
televatkin mytologian kehystämissä 
tarinoissa.

Suomalainen sankari ei istu amerik-
kalaiseen kertomukseen. Mannerheim-
ristin ritarien kertomuksissa näkyy 
vaatimattomuus ja kollektiivinen vastuu 
alaisista ja taistelutovereista. Suoma-
laista tuntuu puhuttelevan ennemminkin 
vastuuntunto ja hiljainen oman osansa 
tekeminen niin hyvin kuin mahdollista. 
On vaikea kuvitella, että huomisen sota 
muuttaisi tätä tarinankerronnan tapaa. 

Puolustusvoimilla ja valtion johdolla 
on kuitenkin oltava käsitys siitä, miten 
ihmisiä voidaan puhutella kriisin tullen. 
Meillä ei ole varaa olla ilman tarinaa, 
joka herättää suomalaisissa tunteen 
yhteisestä asiasta ja tahdosta puolustaa 
vapauksiamme. Meillä on myös vastuu 
nostaa esiin ne hiljaiset sankarit, jotka 
ilmentävät yhteistä tahtoa puolustaa 
toisiamme

Tarinoilla pitää myös olla taitavat 
kertojansa. Runoilijat ja kirjailijat, 
 ohjaajat ja näyttelijät, tanssijat ja muu-
sikot – he kaikki ovat tarinankerronnan 
ammattilaisina puolustuksen eturinta-
massa. Kulttuurintekijät eivät aina tun-
nista tätä ominaisuutta itsessään. 

Kuitenkin kulttuurin ammattilai-
set ovat yksi kansallisen puolustuksen 
kulmakivistä. Kulttuurin voima on tun-
teiden välittämisessä. Toivoa tuovan 

Sankaritarinaa – kohtaus elokuvasta Pelastakaa sotamies Ryan.
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tunteen kautta voidaan auttaa ihmisiä 
kestämään sietämätöntä tuskaa ja mene-
tystä. Tunne on myös tärkeä osa taiste-
lutahtoa. Siksi me tarvitsemme Suomen 
tarinalle ammattimaisia kertojia.

Onkin sääli, että uudelleen pohditul-
le, yhteiselle tarinalle ei Suomessa ole 
juuri nähty tarvetta. Tarinan kertojana-
kin valtiokoneistolla on parantamisen 
varaa. Puolustusvoimien viestinnän 
työntekijänä minun on murheekseni 
todettava, että virkamiesmäinen kieli, 
pakkomielteinen usko faktojen kylläs-
tämiin teksteihin ja mitäänsanomattomat 
puheet heikentävät yhteisen puolustuk-
sen tarinaa. Poikkeus oloissa tähän ei 
olisi varaa. 

Onneksi tilanne on muuttumassa. 
Valtioneuvoston ja ulkoministeriön 
viestinnän aktiivinen ote tarinan etsi-
miseksi sekä professori Jarno Limnéllin 
toimittama kirja Suomen idea ovat esi-
merkkejä tunnistetusta yhteisen tarinan 
tarpeesta.

Kuvat kertovat  
vahvaa tarinaa

Valmis tarina ei toki yksinään riitä. 
Sitä on kyettävä kertomaan, jakamaan 
ja jatkamaan. Siihen tarvitaan kerto jien 

lisäksi  muoto ja kanavat. Jos pitäisi 
nostaa esiin yksi tarinan muoto muiden 
edelle, se olisi elokuvien, videoiden 
ja kuvien tuottama audiovisuaalinen 
 kokemus. 

Audiovisuaalinen viestintä on voi-
makas vaikuttamisen väline. Asevoimat 
ympäri maailmaa ovat kehittäneet kyky-
ään tuottaa audiovisuaalista materiaalia. 
Myös vastarintaliikkeet, sissiorganisaa-
tiot ja kapinalliset ovat ymmärtäneet 
 audiovisuaalisen viestinnän merkityksen 
oman tarinansa kertojana. 

Kaikki kertomukset voidaan muut-
taa digitaalisiksi. Materiaalin jakami-
nen on välitöntä, globaalia ja helppoa. 
Jakelukanavat tuottavat välittömän 
 kokemuksen todellisuudesta, joskin 
kehystetystä sellaisesta. Kokemus-
maailmaa heijastavat tarinat herättävät 
voimakkaita tunteita ja saavat aikaan 
käyttäytymisen muutosta. Tarinat rek-
rytoivat taistelijoita, kaatavat hallituksia 
ja siirtävät pakottavalla voimalla soti-
laallista voimaa ympäri maapalloa. Vain 
tarinalla on sellainen mahti.

Puolustusvoimat on kehittänyt 
kykyään viestiä audiovisuaalisessa 
maailmassa. Taistelukameramiehet 
kamppailevat tarinoillaan mielten 
rintamalla jo normaalioloissa. Sodan 

aikana heidän merkityksensä kasvaa 
entisestään. Puolustusvoimien viestin-
täkanavista Youtube, Snapchat, Insta-
gram, Facebook ja Twitter välittävät 
kertomusta puolustuksesta kuvin, äänin 
ja tekstein. Tarinan kerronnassa Puo-
lustusvoimat luottaa myös reservinsä 
osaamiseen ja oma-aloitteisuuteen. 
Sodan aikana viestinnän reserviläis-
ammattilaiset liittyvät mukaan kerto-
maan Suomen tarinaa. 

Suomalainen tarina on keskeinen 
osa yhteiskunnan olemassaoloa. Meidän 
tarinamme sitoo meidät myös yhteiseen 
tavoitteeseen, joka on suomalaisen 
 yhteiskunnan, vapauksien ja lähim-
mäistemme suojeleminen. Suomalainen 
tarina on kertomus sananvapaudesta, 
 demokratiasta, sosiaalisesta oikeuden-
mukaisuudesta ja ihmisoikeuksista. Se 
on kertomus kyvystä voittaa ylivoi-
maisetkin vastukset. Se on kertomus 
meistä. Ilman yhteistä tarinaa meidän 
on vaikea tulla toimeen sen enempää 
rauhan kuin kriisinkään aikana. 

Yliluutnantti Tommi Kangasmaa on 
valtiotieteiden maisteri ja tv-tuottaja, 
joka palvelee Pääesikunnan viestintä-
osastolla strategisen viestinnän suun-
nittelijana. 

Sankaritarinaa – eversti Adolf Ehrnrooth kesällä 1944.

K
uv

a 
S

A
-k

uv
a/

P
uo

lu
st

us
vo

im
at

.



K
uv

a 
w

w
w

.tu
nt

em
at

on
so

til
as

20
17

.fi



Kylkirauta 4/201635

artikkelit

Kun olin 18-vuotias, mies-
puoliset ystäväni astuivat 
varusmiespalvelukseen. Vii-

konloppuisin he tulivat kotiin, nuk-
kuivat kuin tukit ja valveilla ollessaan 
puhuivat keskenään kieltä, jota en 
ymmärtänyt. Minulle, ulkopuoliselle 
”intti” näyttäytyi lähinnä äijäkerho-
na, jossa pojista tehtiin niitä kuuluisia 
miehiä. Miten se tapahtui, oli minul-
le hieman epäselvää, mutta jotain 
 tekemistä sillä täytyi olla pinkkojen ja 
marssimisen kanssa. 

Nykyisin ainoa kosketukseni maan-
puolustukseen on satunnaisesti samal-
la bussilla matkustava lomapukuinen 
 varusmies. Kaltaiselleni parikymppi-
selle kaupunkilaisnaiselle Puolustus-
voimien näkyvin ilmentymä ovatkin 
varusmiehet, ja sana armeija on arkinen 
synonyymi varusmiespalvelukselle 

Maanpuolustus ja Suomen puolus-
tuspolitiikka ovat normaalisti kovin 
kaukana arjestani. Uskon, että sukupuo-
leni ja sosiaalisen ympäristöni  lisäksi 
vieraantumista aiheesta lisäävät pitkä 
etäisyys historian tapahtumiin ja siitä 
juontuva perimätiedon puute. Omat iso-
vanhempani olivat viime sotien aikaan 
hyvin nuoria. Toinen isoäideistäni lähti 
lapsena evakkoon Viipurista. Hänkin 
kuitenkin painottaa nuoruusmuistelmis-

saan mieluummin niitä kommelluksia, 
joita hän koki nuorena ylioppilaana 
Helsingissä, kuin lapsuuttaan pula- tai 
sota-aikana. 

Monilta kaltaisiltani parikymp-
pisiltä nykynuorilta puuttuu elävä 
suhde omia vanhempiamme var-
haisempiin historian tapahtumiin. 
Olemme saaneet olla ensimmäinen 
sodan traumoista vapaa sukupolvi, 
joiden 1960–1970- luvuilla syntyneet 
vanhemmat ovat olleet vain välillises-
ti sotiemme vaikutuspiirissä. Onneksi 
tieto eletystä elämästä siirtyy sukupol-
velta toiselle historiankirjojen ja suul-
listen tarinoiden lisäksi myös taiteen 
välityksellä.

Tunnetuin on Tuntematon

Tunnetuimmaksi jatkosodan kuvauk-
seksi on kiistatta noussut Tuntematon 
sotilas. Lähes jokaisella suomalaisella 
on siihen jonkinlainen suhde. Jotkut 
tarkoittavat Tuntemattomalla Väinö 
Linnan romaania, toiset taas Edvin Lai-
neen tai Rauni Mollbergin elokuvia, – 
ja sitten on meitä, jotka ovat livahtaneet 
peruskoulusta kirjaa lukematta ja itse-
näisyyspäivänä elokuvaa katsomatta. 
Minulle Tuntematon on ollut lähinnä 
kulttuuri-ilmiö, jonka vaikutuksilta on 
ollut mahdotonta välttyä.

Aku Louhimiehen pyydettyä minua 
töihin Tuntematon sotilas -elokuvapro-
jektiin ajattelin ensin olevani täysin 
väärä ihminen tehtävään. En niinkään 
epäillyt ammatillista osaamistani, 
mutta minua huoletti se, miten teokseen 
perehtymättömänä maanpuolustus-
ummikkona selviytyisin tehtävästä. 
Tunsin jopa pientä syyllisyyttä siitä, 
ettei minulla ollut vahvaa tunnesidet-
tä teokseen. Pian kuitenkin huomasin, 
etten ollut syyllisyydentunnoissani 
yksin. Kerrottuani viime keväänä 
eräälle yliopistossa opiskelevalle tut-
tavalleni elokuvaprojektista hän kysyi 
varovasti asiaa hetken pohdittuaan: 
”Mutta miten te voitte kuvata talvi-
sotaa kesällä?”

On helppo uskoa, että kaikki 
tuntevat Tuntemattoman. Siitä on 
 muodostunut iltapäivälehtien kestoaihe 

Syksyllä 2017 saa ensi-iltansa Väinö Linnan Sotaromaaniin 
perustuva Aku Louhimiehen elokuva Tuntematon sotilas, 

joka on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa. 
Juhlavuonna suuntaamme katseet Suomen tulevaisuuteen. 

Tietääksemme, mihin olemme menossa, meidän on 
kuitenkin tiedettävä myös, mistä olemme tulossa.

Teksti: Roosa Tikanoja

Tuntemattoman tarina  
siirtyy nuorille

Roosa Tikanoja
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ja teattereissa tehdään jatkuvasti uusia 
tulkintoja romaanista. On kuitenkin 
olemassa myös sellaisia ihmisryhmiä, 
joiden elämää teokset eivät ole kos-
kettaneet. Väitän, että tähän ryhmään 
kuuluvat etenkin nuoret. He ovat kan-
salaisia, joille itsenäinen Suomi – on-
neksi – on aina ollut itsestäänselvyys. 

Meitä ympäröivä maailma on 
muuttunut huimasti Linnan romaanin 
ja Laineen elokuvan ilmestymisen 
jälkeen. Teokset näkivät päivänvalon 
pian sotien päättymisen jälkeen. Tuol-
loiselle yleisölleen ne olivat kuvaus 
kanssa ihmisten koettelemuksista. 
Tänä päivänä samaa omakohtaisuutta 
on mahdotonta liittää teoksiin, joiden 
 sanankäänteet vaikuttavat nuoren 
lukijan korvaan vanhahtavilta. Kol-
metuntinen mustavalkoinen elokuva 
törmää nykykatsojan keskittymiskyvyn 
rajoihin.

Miksi muistella vanhoja?

Aku Louhimies kuvaili Reserviläisen 
haastattelussa maaliskuussa 2016 Tun-
temattoman sotilaan tarinaa universaa-
liksi: ”…se ei sinänsä kuvaa vain tätä 
sotaa, vaan mitä tahansa ja tulevaisuu-
dessakin tapahtuvaa [sotaa].”

On helppo havaita, että jatkosodan 
vaikutukset siviiliväestöön olivat hyvin 
samantyyppisiä, jollaisia tälläkin het-
kellä maailmalla käytävien kriisien 
vaikutukset ovat: perheet hajoavat, 
kodit jäävät taakse ja ihmiset joutuvat 
kohtaamaan monenlaista epäinhimilli-
syyttä, joka jättää heihin syvän jälken-
sä. Yhteiskunnassa toistuvien ilmiöiden 
tunnistaminen auttaa suhteuttamaan 
nykyhetken tapahtumia laajempaan 
kontekstiin.

Yhden sukupolven muisti kestää 
yleensä vain viidestäkymmenestä 
sataan vuoteen. Tämän vuoksi koko-
naiskuvaa itseään edeltäneistä histori-
an tapahtumista on mahdotonta luoda 
ilman että joutuu perehtymään moniin 
lähteisiin. Toisaalta etäisyys historian 
tapahtumiin, kuten itsenäisen Suomen 
sotiin, voi tarjota myös mahdollisuuden 
tarkastella suomalaisuuden narratiivia 
hieman aikaisempaa vapaammasta 
perspektiivistä. Sukupolvikokemusten 
jakaminen synnyttääkin parhaimmil-
laan kollektiivista älykkyyttä, jonka 
arvo voi osoittautua suureksi historian 
toistaessa itseään.K

uv
a 

w
w

w
.tu

nt
em

at
on

so
til

as
20

17
.fi

, k
uv

an
m

uo
kk

au
s 

P
as

i  
V

ää
tä

in
en

.



Kylkirauta 4/201637

artikkelit

Työskentely Tuntemattoman soti-
laan teemojen parissa on paitsi avannut 
oven isovanhempieni aatemaailmaan, 
myös laajentanut käsitystäni maan-
puolustuksesta ja Suomen puolus-
tusvoimista. Se on mahdollistanut 
mielipiteiden muodostamisen sellai-
sistakin turvallisuuspoliittisista kysy-
myksistä, joihin minulla ei aiemmin 
olisi ollut työkaluja tarttua. Olen huo-
mannut pikkuhiljaa alkavani ymmärtää 
varusmiespalveluksen suorittaneiden 
ystävieni jargonia. Olen jopa löytänyt 
itseni luennoimasta heille saunaillassa 
historiallisista aseenkantotavoista.

Tuntemattoman sotilaan tarina 
on osa monen suomalaisen kansallis-
identiteettiä – siitäkin huolimatta, että 
joidenkin mielestä Linnan romaanin 
suunnaton kulttuurihistoriallinen 
merkitys ylittää sen taiteellisen arvon. 
 Romaaniin ja sen filmatisointeihin 
liittyy paljon muutakin kuin teos itses-
sään. Monille elokuvan katseleminen 
itsenäisyyspäivänä on perhetraditio. 
Useille Tuntematon sotilas on ensim-
mäinen kirja, jonka he ovat lukeneet 
kannesta kanteen. Tuntematon-ilmiöllä 
on siis potentiaalia tuoda sukupolvia 
yhteen. Se on kuitenkin tehtävä tavalla, 

joka saavuttaa myös uudet sukupolvet. 
Heidän edustajanaan tunnen suurta kii-
tollisuutta siitä, että olen saanut olla 
kertomassa juuri tätä tarinaa.

Roosa Tikanoja työskentelee Tun-
tematon sotilas -elokuvan työryhmässä 
ohjaaja Aku Louhimiehen assistenttina. 


 

Ohjaaja Aku Louhimies työssään.

K
uv

a 
w

w
w

.tu
nt

em
at

on
so

til
as

20
17

.fi



K
uv

at
 w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

, k
uv

an
m

uo
kk

au
s 

P
as

i  
V

ää
tä

in
en

.



Kylkirauta 4/201639

artikkelit

Maatalousvaltainen Suomi 
muuttui sotien jälkeen 
 teollisuusmaaksi. Samalla 

katkesi vuosituhantinen omavarainen 
elämäntapa, jossa elanto tuli maasta, 
vedestä ja metsästä. Nykytermiä käyt-
täen se edusti kestävää kehitystä ilman 
saastuttamista ja luonnonvarojen liika-
käyttöä. Se olisi voinut jatkua vielä vuo-
situhansia – tosin rajallisella  väestöllä, 
vailla mukavuuksia ja ilman teollisen 
kulttuurin tuomia saavutuksia. Lintuko-
toon ei enää kuitenkaan liene paluuta.

Suku- ja kyläyhteisö tukivat  ihmisiä 
heidän elämänsä murroskohdissa. Tal-
kooapua annettiin ja saatiin. Arjen 
keskellä usko Jumalaan merkitsi turvau-
tumista rukouksessa Kaikkivaltiaaseen. 
Yhteys seurakuntaan ja  kotikirkkoon 
kantoi läpi elämän tuoden toivoa ja sy-
vempää merkitystä kasteen, rippikoulun, 
häiden ja hautajaisten kautta. 

Yhteiset arvot korostivat ahkeruut-
ta, rehellisyyttä ja luotettavuutta. Niiden 
avulla ihminen tuli yleensä toimeen. Yh-
teisö auttoi sairauksia ja onnettomuuksia 
kohdanneita apua tarvitsevia ja etenkin 

silloin, kun vaikeudet eivät olleet itse ai-
heutettuja. Arvoja vahvistettiin kansal-
lisilla kertomuksilla isänmaasta, kuten 
Topeliuksen Maamme kirja tai Karimon 
kuvaus Kumpujen yöstä.  

Perinteinen suomalainen arvomaa-
ilma osoitti yhteisvastuullisuutta ja 
lähimmäisyyttä. Yhdenmukaisuuden 
vaatimus saatettiin kokea myös vapautta 
rajoittavana paineena. Siten 1900-luvun 
alkupuolella esimerkiksi runsas alko-
holin käyttö, uhkapelaaminen ja vapaa 
seksi tuomittiin yhteisöissä. Tämä oli 
ymmärrettävää tuon ajan tilanteessa, 
jolloin ilman turvaverkkoja epäonnisilla 
ei ollut tukenaan muuta kuin lähiyhtei-
sö. Monet olivat nähneet talojen kaatu-
van toimettomuuteen, peli velkoihin tai 
juoppouteen. Yhteisön normeilla ihmisiä 
ohjattiin oikeanlaiseen elämään. Tämän 
päivän näkökulmasta tuomitseva asenne 
tuntuisi kohtuuttomalta. 

Työelämän murros

Agraari-Suomi alkoi murentua 
1950–1970-luvuilla. Kaupungeissa oli 

tarjolla työtä maatalouden tehostumisen 
vapauttamalle työvoimalle. Lähiöt syn-
tyivät ja juuret maalaiseen elämäntapaan 
katkesivat. Perheen ja suvun tarjoama 
tuki alkoi korvautua yhteiskunnan hy-
vinvointipalveluilla. Varallisuudesta tai 
perhetaustasta riippumatta ne tarjosivat 
kaikille samat mahdollisuudet: päivä-
hoidon, peruskoulun, ammattiopinnot, 
sairaanhoidon ja työttömyysturvan. Hy-
vinvointi lisääntyi, mutta samalla suku- ja 
perhe yhteyksiin perustunut omatoiminen 
selviytymiskyky hiipui. 

Vielä 1960-luvulla runsaat työmark-
kinat alkoivat myöhemmin heiketä ja 

Teksti: Pekka Särkiö

Suomessa koetaan parhaillaan sotien jälkeisen ajan 
suurinta yhteiskunnallista murrosta. Monet kehityslinjat 

ovat päätyneet tilanteeseen, jossa tulevaisuus on 
epävarma ja sumuinen. Aikaa leimaa neuvottomuus 

tehdä eteenpäin vieviä päätöksiä. Siksi tarvitaan selkeää 
tilannearviointia, positiivista rohkeutta sekä kansallista 

yhtenäisyyttä toteuttaa muutoksia.

Perusarvot puntarissa 

Pekka Särkiö



Kylkirauta 4/2016 40

artikkelit

työnsaanti vaikeutua. Työelämän huo-
nontumisen lyhyessä historiassa on ollut 
useita portaita. Idänkaupalle  perustunut 
teollisuus taantui 1990- luvulta alkaen. 
Rajojen avautuminen vapaalle liik-
kuvuudelle puolestaan johti teollisten 
työpaikkojen siirtymiseen halvempien 
kustannusten maihin. 

Viimeisimmän, vuonna 2008 alka-
neen, laman jäljiltä Suomessa jatkuu 
sitkeänä korkea työttömyys. Sitä 
pahentaa toimistotyötä vähentävän 
digitalisaation eteneminen. Kasvunä-
kymät ovat vaatimattomat, ja kilpai-
lukykysopimuksen vaikutus on vielä 
arvoitus. Valtion velka kasvaa tasaisesti   
5,5 miljardia euroa vuodessa. Velkara-
haa on vielä saatavissa matalalla korolla. 
Välttämättömiä uudistuksia vältellään, 
koska ne koetaan liian kivu liaiksi. Vel-
kaantuminen kuitenkin kasvattaa väis-
tämättömän muutoksen jyrkkyyttä ja 
dramaattisuutta.

Elintapojen ja perhe-
elämän murros

Sotien jälkeisen sukupolven nuorisokult-
tuuri ilmaisi kapinaa veteraanisukupol-
ven arvoja vastaan. Alkoholipolitiikka 
vapautui 1960-luvul ta alkaen, ja samalla 
alko holin kulutus on kasvanut tuolloi-
sesta neljästä litrasta puhdasta alkoholia 
lähes kolminkertaiseksi henkeä kohti. Sa-
malla ovat lisääntyneet alkoholin haitat. 
Alkoholin käytön välittömiin seurauk-
siin kuolee vuosittain puolitoistatuhatta 
ihmistä. Arviot alkoholihaittojen vuosi-
kustannuksista vaihtelevat kolmesta kah-
teentoista miljardiin euroon. Huumeiden 
käyttö on lisääntynyt, mikä näkyy myös 
 varusmiespalveluksen keskeyttäneiden 
määrissä. Haitoista huolimatta päihde-
politiikka halutaan yhä vapaammaksi.

Perhekäsityksessä on tapahtunut 
muutoksia. Aiemmin perhe oli ennen 
kaikkea taloudellinen yksikkö ja yhteis-
kunnan perussolu, joka takasi perheen jä-
senille turvan ja huolenpidon lapsuudesta 
aina vanhuuteen saakka. Yhteiskunnan 
hyvinvointipalvelujen otettua perheen 
roolin on myös perhekäsitys voinut laa-
jentua painopisteen siirtyessä taloudesta 
ja yhteisestä edusta yksilönvapauteen. 
Kaikki perhemuodot ovat siksi tulleet 
samanarvoisiksi. 

Kehityksellä on ollut vaikutusta 
esimerkiksi syntyvyyteen ja perheiden 
selviytymiseen. Vuonna 2015 syntyvyys 

jäi 55 000 lapseen. Edellisen kerran yhtä 
vähän lapsia syntyi suurena nälkävuonna 
1868. Huoltosuhde vinoutuu uhkaavasti. 
Tulevaisuudessa yhä harvempi työikäi-
nen joutuu elättämään yhä useampia työ-
elämän ulkopuolelle jääneitä – samalla 
kun he maksavat takasin valtion sadan 
miljardin euron velkataakkaa. Työllisyys-
asteen on noustava roimasti nykyisestä, 
samalla kun ikäluokat pienenevät.

Yhä useammat lapset kasvavat vai-
keissa kotioloissa, monet heistä yhden 
huoltajan tai eroperheen lapsina. Alakou-
lulaisista jopa neljännes on erityisoppi-
laita, ja huostaanottojen määrä on myös 
kasvanut. Kysymys kuuluukin, miten en-
tistä vähälukuisemmat, mutta kuitenkin 
aikaisempaa useampien ongelmien kuor-
mittamat lapset kykenevät tulevaisuu-
dessa kantamaan  vastuun yhteiskunnan 
selviytymisestä? On  ilmeistä, että alhaista 
syntyvyyttä on korvattava maahanmuu-

tolla. Huolena kuitenkin on, että mikäli 
kotouttamisessa ja työllistämisessä ei 
onnistuta, jäävät tulijatkin yhteiskunnan 
hyvinvointipalveluiden varaan.   

Monet hyvinvointipalvelut on alun 
perin tarkoitettu tilapäisiksi tai viimesijai-
siksi. Yhä useammille niistä on kuitenkin 
tullut pysyviä ja välttämättömiä toimeen-
tulokeinoja. Joissakin perheissä on me-
nossa jo neljäs perättäinen työelämästä 
syrjäytynyt sukupolvi. Kunnat eivät enää 
selviä terveys- ja hyvinvointipalveluiden 
järjestämisestä, ja siksi ne on tarkoitus 
siirtää yhä suurempien yhtymien vas-
tuulle. 

On ilmeistä, että hyvinvointipalveluja 
joudutaan supistamaan. Tämä merkitsee 
esimerkiksi eläkeiän nousua tai äärim-
milleen vietynä jopa eläkkeiden maksun 
lakkaamista. Kun yhteiskunnan mahdol-
lisuudet hoivan ja turvallisuuden takaa-
miseen heikkenevät, on oman vastuun ja 
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perheen sekä lähi yhteisön jälleen otettava 
oma paikkansa. Siten vero- ja velkava-
roilla maksettu hyvinvointiyhteiskunta 
saattaa jäädä alle vuosisadan kestäneeksi 
poikkeusajanjaksoksi. Ajatus perheestä ja 
avioliitosta yhteiskunnan uusintajana ja 
sen jäsenten elämän turvaajina palaa jäl-
leen voimaan, vaikka tätä nyt pidetäänkin 
vanhanaikaisena ajatteluna.  

Hyvinvointiyhteiskunnan ydin tulisi 
säilyttää heikonkin talous kehityksen 
oloissa, sillä kaikilla ei ole yhteisöä, joka 
pitäisi heistä huolta. Muutoin elinolois-
sa tapahtuu repeämä, joka jakaa ihmiset 
heikosti ja hyvin toimeentuleviin. Kan-
nustinloukkujen purkaminen suuntaa 
oman selviytymiskyvyn vahvistumi-
seen. Tasaisesti jakautunut suomalainen 
hyvinvointi on saavutus, jota kannattaa 
puolustaa. Sillä on merkitystä myös si-
säiselle turvallisuudelle. 

Globaali murros

Suomi ei ole ainoa erilaisten murrosten 
keskellä elävä maa. Matala syntyvyys, 
teollisten työpaikkojen mureneminen 
ja velkaantuminen vaivaavat monia 
Länsi-Euroopan maita, tosin Suomessa 
huoltosuhde ja talouskehitys ovat vielä 
keskimääräistäkin heikompia. 

Läntinen talousjärjestys on viritetty 
toimimaan jatkuvan kasvun ja  kulutuksen 
varassa. Se merkitsee myös lisääntyvää 
raaka-aineiden ja energian kulutusta. 
Tämän ajatuksen mahdottomuuteen on 
vähitellen herätty. Ihmiset ovat tuskal-
lisen tietoisia siitä, että suljetussa maail-
massa kasvu ja kulutus eivät voi jatkua 
loputtomiin. Ilmaston lämpenemisen 
uhka on herättänyt ihmiset vastuuseen 
huolehtia maapallon elinkelpoisuudesta.  

Ilmastonmuutos on jo käynnistynyt, 
ja sillä on vaikutusta elinoloihin ja turval-
lisuuteen. Sodat Lähi-idässä ja Afrikassa 

saattavat osittain johtua aluei den muut-
tumisesta elinkelvottomiksi. Tulevina 
vuosikymmeninä tämä kehitys saattaa 
sysätä liikkeelle jopa kymmeniä mil-
joonia pakolaisia.  Tuleeko Euroopasta 
silloin muurein ympäröity linnoitus ja 
pakolaisista uhka, jota on torjuttava jopa 
sotilaallisesti? Tätä on kaikin keinoin väl-
tettävä ja luovuttamatonta ihmisarvoa on 
 pidettävä yllä. Samalla on tunnustettava 
maahanmuuton riskit ja uhkat sekä ra-
jalliset mahdollisuudet ottaa halukkaita 
tulijoita vastaan. Tulijoiden on sopeu-
duttava uuteen yhteiskuntaan, kieleen ja 
kulttuuriin. 

Vanheneva Länsi-Eurooppa tarvitsee 
uutta väestöä ja työvoimaa. Myös velvoi-
te auttaa hädänalaisia on peruste maa-
hanmuuttajien vastaanottamiselle. Tällä 
hetkellä Euroopan maita uhkaa sisäinen 
kahtiajakautuminen kysymyksessä maa-
hanmuutosta sen torjujiin ja hyväksyjiin.  
Näin sinänsä kohtuullinen maahanmuut-
tajien määrä saattaa johtaa Euroopan 
poliittisen kartan muuttumiseen. Tästä 
syystä aiemmin maahanmuuttoon avoi-
mesti, jopa  kritiikittömästi, suhtautuneet 
hallitukset ovat joutuneet tarkistamaan 
kantojaan, etteivät ne menettäisi hallitus-
asemaansa nationalisteille. 

Myös Suomessa on tapahtunut 
mielipiteiden jakautumista ääri päihin 
kysymyksessä maahanmuutosta. 
 Kyselytutkimuksen mukaan puolet suo-
malaisista on maahanmuuttovastaisia. 
Samaa polarisoitumista on  tapahtunut 
myös arvokysymyksissä, esimerkkinä 
avioliitto. Taloudellisen perustan hei-
kentyessä arvoilla on yhä merkittäväm-
pi rooli hyvään elämään ohjaamisessa. 
Sellaiset arvot vahvistuvat, joiden varassa 
elämä jatkuu  turvattuna ja yhteisön ko-
konaisetu voi toteutua. 

Isänmaallisuus 2000-luvulla on sen 
puolesta toimimista, että Suomessa olisi 
mahdollisuus elää turvattua elämää. Kä-
sitykset vaihtelevat siitä, millä ehdoilla 
tämä voi tapahtua. Mielestäni tärkeää 
on luonnon itseisarvon kunnioittaminen, 
kohtuullisuus kulutuksessa sekä toisen 
ihmisen asemaan asettuminen. Tämä 
merkitsee toimimista yhteiseksi parhaak-
si. J. L. Runeberg oivalsi pysyvän asian: 
”Maa köyhä on ja siksi jää.” Vaurauden 
puuttuessa  yhteisen hyvän tavoittelusta 
on tehtävä vahvuus. Itsekkyys on pantava 
syrjään. 

Pekka Särkiö on puolustusvoimien 
kenttäpiispa. 
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Maanpuolustustahdosta  
ja sen mittaamisesta

Teksti: Heli Santala ja Markus Kinkku

Heli Santala

Käsitteelle maanpuolustustahto ei 
ole olemassa yksiselitteistä aka-
teemista määritelmää. Käsitet-

tä selvittänyt professori Antti Eskola on 
 todennut muun muassa näin: ”Maanpuo-
lustustahto kytkeytyy eri aikoina osaksi 
eri asioihin. Eri aikoina siitä keskus-
tellaan erilaisin puhe tavoin.” Yleisellä 
tasolla voidaan todeta, että maanpuo-
lustustahdossa on kysymys laajemmas-
ta  asiasta kuin maanpuolustuksesta. 
Osaltaan se liittyy ihmisten tunteeseen 
siitä, että maa koetaan puolustamisen 
arvoiseksi. 

Osa maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan mielipidetutkimuk-
sen kysymyksistä on peräisin jo vuo-
sina 1963–1975 toimineelta henkisen 
maanpuolustuksen suunnittelukunnalta. 
Maanpuolustustahtoa mittaava kysymys 
kuuluu: ”Jos Suomeen hyökätään, niin 
olisiko suomalaisten mielestänne puolus-
tauduttava aseellisesti kaikissa tilanteis-
sa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?”. 

Kysymys esitettiin ensimmäisen 
kerran jo henkisen maanpuolustuksen 
suunnittelukunnan mielipidetutkimuk-
sissa vuosina 1970 ja 1971. Suomeen se 

on lainattu Ruotsista, jossa kysymys on 
esitetty vuodesta 1952 lähtien muodossa 
”Antag att Sverige anfalls. Anser Du då 
att vi bör göra väpnat motstånd även om 
utgången för oss ter sig oviss?”. Ruot-
sissa ensimmäisen mielipidetutkimuk-
sen teki Kommittén för utredning om 
det psykologiska försvaret. Myöhemmin 
mielipidetutkimuksia teki Styrelsen för 
psykologiska försvaret, joka lakkautettiin 
vuoden 2008 lopussa. Sen jälkeen mieli-
pidetutkimuksia on tehnyt Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. 

Suomessa tämän suuntaista kysy-
mystä käytti ensimmäisen kerran Jaakko 
Valtanen vuonna 1954 Sotakorkeakoulun 
diplomityössään Maanpuolustushengen 
(=tahdon) kehittämisen ja ylläpitämisen 
edellytykset ja mahdollisuudet erityises-
ti nuorison keskuudessa. Ajan hengen 
mukaisesti Valtasen kysymys kuului: 
”Jos joku suurvalta lännestä hyökkäi-
si maamme kautta, niin olisiko Teistä 
Suomen asetuttava puolustuskannalle 
vai ei?”

Tänä vuonna 40 vuotta täyttävä 
maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta on 

pysyvä parlamentaarinen komitea. Se tekee vuosittain 
laajan mielipidetutkimuksen, jossa selvitetään 

suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, 
maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta.

Markus Kinkku
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Olisiko suomalaisten 
puolustauduttava 

aseellisesti? 

Kuten kuvasta 1 selviää, maanpuo-
lustustiedotuksen suunnittelukunnan 
mielipidetutkimuksissa kysymykseen 
myönteisesti vastanneiden osuus on 
vuosina 1982–2016  vaihdellut 61 pro-
sentista 81 prosenttiin. Vuosina 1970 ja 
1971 myöntävästi kysymykseen vastasi 
42 ja 43 prosenttia vastanneista.  

Myönteisesti vastanneiden miesten 
ja naisten välinen ero on melko suuri, 
joskin siinä ilmenee vuosittaista vaihte-
lua. Vuonna 2015 naisista myönteises-
ti kysymykseen vastasi 73 ja miehistä  
84 prosenttia, kun taas vuonna 2016 
naisista myönteisesti vastasi 64 ja mie-
histä 79 prosenttia. Kuvasta 2 selviävät 
maanpuolustustahto-kysymykseen vuo-
sina 2003–2016 vastanneista koko väes-
tön sekä miesten ja naisten myönteisten 
vastausten osuudet. 

Eroja on myös eri ikäluokkien  välillä. 
Yli 50-vuotiaat vastaavat useammin 
myönteisesti kuin alle 25-vuotiaat tai 
25–34-vuotiaat. Kuvasta 3 selviävät 
vuosina 2003–2016 vastanneista koko 
väestön ja kahden nuoremman ikäluokan 
myönteisten vastausten osuudet. 

Miksi Suomea  
pitää puolustaa? 

Maanpuolustustiedotuksen suunnit-
telukunta esitti viimeksi vuonna 2007 
kysymyksen ”Miksi Suomea pitää puo-
lustaa?”. Kysymyksessä lueteltiin kym-
menen eri tekijää, joista vastaaja sai 
valita enintään kolme vaihtoehtoa. Tär-
keimmiksi tekijöiksi nousivat Suomen 
itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus  
(83 prosenttia vastanneista), alueellinen 
koskemattomuus (74 prosenttia vas-
tanneista) ja suomalainen demokratia  
(38 prosenttia vastanneista). 

Joitakin kertoja on myös kysytty 
”Jos Suomeen hyökätään, olisitteko itse 
valmis osallistumaan maanpuolustuk-
sen eri tehtäviin kykyjenne ja taitojenne 
mukaan?”. Kysymys on esitetty vuosina 
1995–1998 ja 2012–2015. Kuten kuvas-
ta 4 ilmenee, myönteisesti vastanneiden 
osuus on vaihdellut 82:n ja 87 prosentin 
välillä. Tässä kysymyksessä myös erot 
miesten ja naisten sekä eri ikäluokkien 
mielipiteiden välillä ovat muita pienem-
mät. 

Kuva 1

Kuva 2
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Näin meillä,  
miten muualla? 

Maanpuolustustahto-kysymys on ollut 
esillä myös naapurimaissamme Norjassa 
ja Ruotsissa. Syyskuussa 2016 julkistetun 
mielipidetutkimuksen mukaan 80 pro-
senttia norjalaisista vastasi myönteisesti, 
heistä miehiä oli 88 ja naisia 73 prosent-
tia. Viimeisin Ruotsin mielipidetutkimus, 
jossa maanpuolustustahto-kysymys oli 
mukana, julkistettiin tammikuussa 2016. 
Myönteisesti ”Ja absolut” kysymykseen 
vastasi 50 prosenttia ja ”Ja kanske”  
25 prosenttia ruotsalaisista vastaajista. 

Yhteiskuntatieteiden maisteri Heli 
Santala on maanpuolustustiedostuksen 
suunnittelukunnan pääsihteeri, ja val-
tiotieteen maisteri Markus Kinkku on 
maanpuolustustiedotuksen suunnittelu-
kunnan yleissihteeri.

Koko tutkimus on luettavissa osoit-
teessa www.defmin.fi. 

Kuva 3

Kuva 4
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Venäjän vuonna 2014 käynnis-
tämät toimenpiteet Ukrainassa 
ja Krimillä heilauttivat suoma-

laisten käsitykset turvallisuustilantees-
tamme uudelle tasolle. 

Keskeinen kansalaisten maanpuo-
lustustahdon mittari on kysymys siitä, 
pitäisikö suomalaisten puolustautua 
aseellisesti, jos maahan hyökätään. 
Vuoden 2014 mittauksessa kysymyk-
seen myönteisesti vastanneiden osuus 
nousi viisi prosenttiyksikköä (76 pro-
senttiin) ja seuraavana vuonna edelleen 
kaksi prosenttiyksikköä (78 prosent-
tiin). Korkeat luvut eivät ole erityisen 
poikkeuksellisia, sillä vastaavia tulok-
sia on saatu monissa aikaisemmissakin 
mittauksissa.

Tätä kirjoitettaessa käytössä ollei-
den vuoden 2016 tietojen perusteella 
maanpuolustustahdon taso on palautu-
nut vuoden 2013 tasolle (71 prosenttia) 
eli tilanteeseen ennen Ukrainaa. Tätä-
kään ilmiötä ei voida pitää poikkeuk-
sellisena, sillä vastaavia heilahteluja 
mittauksissa on nähty ennekin. Maail-
man tapahtumiin liittyvä turvattomuu-
den tunne kasvoi esimerkiksi vuoden 
2001 Yhdysvaltojen 9/11-tapahtumien 
ja vuoden 2008 Georgian sodan jäl-
keen, mutta palautui myöhemmin taas 
aikaisemmalle tasolleen. Tässä näyttäi-
si pitävän paikkansa vanha kansanvii-
saus, jonka mukaan miesmuisti kestää 
kolme vuotta.

Viimeisimpien tulosten mukaan 
maanpuolustustahto on laskenut eri-
tyisesti nuoremmissa ikäluokissa ja jos-
sain määrin naisten joukossa. Tämän 
voisi mahdollisesti tulkita siten, että 
nuoremmat vastaajat suhtautuvat 
yleensä muita optimistisemmin tule-
vaisuuteen. Kun Venäjän toimet eivät 
ole sittenkään osoittautuneet Suomen 
kannalta vaarallisiksi, on nuorten 
maanpuolustustahto palautunut lähelle 
aikaisempaa tasoa. Täsmällisempää tul-
kintaa on kuitenkin vaikea antaa ilman 
useampien tekijöiden yhtäaikaista tar-
kastelua. 

Maanpuolustusajatteluun liitty-
vän pitkän mittaushistorian aikana on 
ennenkin nähty keskenään ristiriitai-
sia tuloksia. Vuoden 2016 tuloksissa 
ristiriitaiselta näytti se, että yleinen 

maanpuolustustahto oli laskenut, mutta 
vastaajien henkilökohtainen maanpuo-
lustustahto oli siitä huolimatta lieväs-
ti kasvanut. Näin suppeiden tulosten 
perusteella on kuitenkin vaikea esittää 
arvioita sitä, mitä vastaajat lopulta ovat 
ajatelleet. Aikaisemmissa mittauksissa 
on havaittu sellainenkin ristiriitaiselta 
tuntuva tulos, että vastaajan mielestä 
maata oli kyllä puolustettava, mutta itse 
vastaaja aikoi poistua maasta kriisin 
uhatessa.

Kahden aikaisemman vuoden tutki-
mustuloksissa puolustusmäärärahojen 
korottamista kannattavien osuus on 
selvästi kasvanut. Perinteisesti puolus-
tusmäärärahoja on haluttu korotettavan 
erityisesti silloin, kun taloudella on 
mennyt hyvin ja bruttokansantuotteen 
volyymi on ollut kasvussa. Mainitut 
tutkimustulokset poikkeavat kuitenkin 
olennaisesti aikaisemmista. Yhteyttä 
kansantalouden hyvään tilaan ei enää 
näytä olevan. Voidaan siis ajatella, 
että myös kansalaisten maanpuolus-
tusajattelussa on tapahtunut muutos. 
Tarkastelua voidaan jatkaa, kun kaikki 
uusimmat tulokset ovat käytettävissä.

Tutkimuksissa on kysytty toistuvas-
ti myös kansalaisten näkemystä siitä, 
millaisena he näkevät maamme puo-
lustusmahdollisuudet nykyaikaisessa 
sodassa. Kahden viime vuoden mit-
tauksissa kansalaisten pessimistisyys 

puolustusmahdollisuuksien suhteen 
on ollut samalla tasolla kuin vuosina 
1978 ja 1979. Tuolloin Suomen ulko-
politiikan asetelmat ja mahdollisuudet 
olivat täysin erilaiset kuin nyt. Näyttää 
siltä, että kyse on kansalaisten aidosta 
huolestumisesta.

Viime vuoden mittauksessa 65 pro-
senttia suomalaisista oli sitä mieltä, 
että viiden vuoden päästä maailma on 
turvattomampi kuin nyt. Aikasarjassa 
tämä osuus on suurempi kuin koskaan 
aikaisemmin. Mittauksia on tehty 
vuodesta 1990 alkaen, ja aikasarjaan 
sisältyvät muun muassa jo edellä mai-
nitut vuodet 2001 ja 2008. Näidenkin 
tapahtumien seurauksena turvattomuu-
den tunne kasvoi, mutta ei niin suuriin 
lukemiin kuin vuonna 2015.

Maanpuolustustahdon mittauksel-
la on pitkä perinne, ja se antaa hyvän 
perspektiivin kansalaisten yleisen mie-
lipiteen ja arkiajattelun seurantaan. 
Laajemman käsityksen saamiseksi 
kansalaisten maanpuolustustahdosta 
tarvittaisiin kuitenkin moniulotteisem-
paa analyysia, joka ottaisi samanaikai-
sesti huomioon riittävän monta asiaan 
vaikuttavaa tekijää.

Risto Sinkko
sotatieteiden tohtori

Risto Sinkon laajempi artikkeli suo-
malaisten maanpuolustustahdosta on 
luettavissa Kylkiraudan verkkolehdestä 
osoitteessa www.kylkirauta.fi.

Mitä mielipidemittausten tulokset kertovat?
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Ajan kaikuja

Ja tapahtui niinä päivinä…, että 
keisari Augustukselta (Octavianus 
31 eKr.–14 jKr.) kävi käsky. Sen 

taustalla oli rauhantila Pax Romana, 
joka vallitsi kaksi vuosisataa ja ulot-
tui Tonavalta Eufratille. Se tehtiin 
mahtavalla sotakoneistolla, joka ei 
väistellyt ainuttakaan vastustajaansa. 
Rauha luotiin offensiivisesti ja pidet-
tiin yllä  defensiivisesti viidelläkymme-
nellä sodan ajan valmiudessa olevalla 
 legioonalla – siis noin puolella mil-
joonalla ammattisotilaalla. Tämä riitti 
takaamaan imperiumin ja sen asukkai-
den status quon: rauhan tai orjuuden. 
Diktaattorien sotakoneistot ovat aina 
osanneet ajaa rauhan rekisterikilvin.

Palestiinan alueella idumealai-
nen sotilas Herodes teki itsensä tykö 
Roomaan heti sen vallattua Vähän-
Aasian. Isänsä Antipaterin Roomalle 
tekemiin palveluihin vedoten Herodes 
pyysi  itselleen Juudean kuninkuutta. 
Marcus Antonius ja Octavianus nimitti-
vät hänet haluamaansa virkaan 40 eKr. 
Herodes otti haltuunsa tulevan kunin-
gaskuntansa piirittämällä yhdentoista 
roomalaislegioonan voimin Jerusa-
lemia ja kukistamalla sen verisesti. 
Tämän jälkeen hänen hallintokauten-
sa ja -tapansa olivat sarja tuhoamista, 
juonittelua ja murhaamista.

Tässä surullisessa ketjussa Betlehe-
min poikien joukkomurha on kuuluisin. 
Idumealaisena Herodeksella oli para-
noidinen pelko ennustetun juutalaisen 
Messiaan syntymästä ja vallankaap-
pauksesta. Tiedusteltuaan tähtitieteen 
keskuksesta Sipparista saapuneilta tut-
kijoilta havaittua Conjunktio Magnaa, 
Betlehemin messiastähteä, hän päätyi 
totaaliseen lastenmurhaan. Betlehemin 
lapsilla ei ollut suojanaan kodinturva-
joukkoa. Kuningaskunnan armeija to-
teutti johtajansa tahtoa tappaa omiaan. 
Viholliskuvaksi riittivät kaksivuotiaat 
lapset.

Ja tapahtui näinä päivinä…, että 
bunkkeripommi BetAB-500 tuhosi 
M10-sairaalan Aleppossa. Itä-Aleppon 
pommituksissa on kuollut moninker-
tainen määrä lapsia Betlehemin las-
tenmurhaan verrattuna. Pax Romanan 
moderni versio Pax UN ihmisoikeuk-
sien julistuksineen on ollut voimaton 

mielivaltaterrorin edessä. Nyt Herodek-
sen paikan on ottanut Bashar al-Assad, 
jonka toimissa on tunnistettavissa myös 
pelko vallan menettämisestä. 

Islamilaisessa suuntauskirjossa 
Assad edustaa alaviittishialaisuutta, 
joka väestöminoriteetistaan huolimatta 
käyttää hallinnollista, taloudellista ja 
sotilaallista valtaa. Isältään Hafezilta 
poika on perinyt tavan hiljentää oppo-
sitio. Isä kukisti vuonna 1982 Haman 
oppositioliikkeen, jossa surmattiin – jos 
on uskominen Golanin B-portilla jutut-
tamiani Aleppon yliopiston opettajia 
– 40 000 toisinajattelijaa.

Aleppo on 4000-vuotisen historian-
sa katastrofivaiheessa. Se on kestänyt 
Persian, Aleksanteri Suuren, Rooman, 
Bysantin ja Osmanien valloitukset 
ja vielä mandaattiajan kahinat. Nyt  
2,4 miljoonan asukkaan kosmopolik-
sesta yliopistoineen on jäljellä vain sa-
vuavat rauniot. Syyrian johtaja käyttää 
sotavoimaansa herodeslaisittain omia 
kansalaisia vastaan. 

Herodes Suuren ja Bashar al-Assa-
din samankaltaisuus vallanjanossa on 
hätkähdyttävä. Herodes kykeni soti-
laallisesti selviytymään hallitusaikansa 
kaikista vihollisista. Itsensä kanssa oli 
vaikeampaa. Tiernapoikien ”yhdestä 
styränkistä” tiedetään, että ennen kuo-
lemaansa Herodes käski vangita kansan 
johtajat ja upseerit ja surmata heidät, 
kun hän oli kuollut. Näin siksi, että 
edes joissain kodeissa itkettäisiin sinä 
päivänä kun hän kuolee. 

Styränkin tämä käsky ei kuitenkaan 
toteutunut. Juutalais-roomalaisessa 
 sodassa Galilean joukkoja komenta-

nut historioitsija Josefus Flavius antoi 
Herodeksesta henkilöarvioinnin, jonka 
totuus kattaa myös lääkärikoulutetun ja 
Hippokrateen valan vannoneen Assadin 
ja kaikki samankaltaiset sotilas- ja kan-
sanjohtajat: ”Herodes käytti kuninkaan 
valtaa orjan mielellä...”

Ja on tapahtunut meilläkin…, että 
sitten Herodeksen ajan Suomesta on 
tullut hieno tasavalta. Ajanlaskun 
alussa Suomen alueella oli juuri ryh-
dytty viljelemään maata. Harvalukui-
nen väestö elätti itsensä metsästyksellä, 
kalastuksella ja alkukantaisella maan-
viljelyksellä. Vähitellen Rooman 
 imperiumin tavat ja tavarat tavoitti-
vat Pohjolan seudut. Roomalaiselta 
 Tacitukselta löytyy vuodelta 98 jKr. 
maininta suomalaisista – fenni – köy-
histä, mutta onnellisista jumalten hyl-
käämistä ihmisistä.

Ruotsin syrjäisestä kolkasta tuli 
suurvaltamelskeissä Aleksanteri I:n 
kuuluttama ”kansakunta kansakuntien 
joukkoon”. Tosin sillä painotuksella, 
että Suomi mieltäisi olevansa osa Venä-
jän imperiumia. Pax Russica toi tulles-
saan venäläistämistoimet mutta samalla 
myös arwidssonilaisen kansallistunteen 
ja Ateenalaisten laulun tunneilmaston. 

Tässä jo tutummassa historiassa 
erot Herodekseen ja al-Assadiin ovat 
ilmeiset. Suomen piskuinen kansa 
johtajineen löysi kovien oppivuosien 
aikana perusarvonsa: yhdessä. Kan-
sallinen identiteetti, vastuu maasta 
ja kansasta, juoksuhautakokemukset 
– yhdessä. Yrjö Jylhän sanoin: ”Me 
kaikki hengessä polvistuimme ja lapsen 
vierelle kumarruimme ja siunauksem-
me luimme. Ja Suomen korpien yllä 
hohti nyt tähti suurempi muita, ja 
me kaikki käännyimme sitä kohti, ja 
meidät kaikki se kotiin johti, se tähti 
suurempi muita.”

Seppo Kangas
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä? 
Linnasta linnaan juokseva koira

Ensimmäisen Sotakorkeakoulun 
kurssin (1924–1926) oppilaat 
päättivät valmistuttaa Sotakor-

keakoulun käyneille yleisesikunta-
upseereille epävirallisen toverimerkin. 
Hankkeen alullepanijoita olivat ainakin 
kurssin oppilasvanhin, everstiluutnant-
ti Paavo Talvela sekä majuri Antero 
Svensson. Kurssin oppilaat eivät kuiten-
kaan päässeet yksimielisyyteen merkin 
 aiheesta, ja niinpä kurssi valmistui ilman 
toverimerkkiä. 

Vuonna 1928 merkistä järjestettiin 
suunnittelukilpailu. Ehdotuksia saatiin 
kaikkiaan 18, joista professori Carolus 
Lindbergin johtama palkintolautakun-
ta valitsi voittajan joulukuussa 1928. 
 Ehdotuksen tekijän nimimerkin ”Nevan-
linna” takaa paljastui arkkitehti Artturi 
Brummer-Korvenkontio. 

Muodoltaan soikean merkin koho-
kuvana on kultainen Nevanlinna, jonka 
päällä on hopeoitu vartijansäilä kärki 
ylöspäin. Linnan alapuolella olevat aallot 
on kuvattu vanhalla kreikkalaisella juok-
seva koira -ornamentilla. Merkin pohja, 
reunus ja torni ovat kullattua hopeaa, 
miekka ja linnan alapuolella oleva 
aallokko hopeaa. Tausta on himmeää 
emalia, ja se kuvaa tummanharmaata 
terästä – panssarilevyä.

Maanpuolustuskorkeakoulun 
joukko-osastotunnuksessa ja yleisesi-
kuntaupseerin tutkintomerkissä esiin-
tyvällä Nevanlinnalla viitataan kuningas 
Kaarle IX:n perustamaan ruotsalaiseen 
Nevanlinnan linnoitukseen. Linnoitus 

perustettiin aikanaan entisen Maankruu-
nun linnan tilalle tehtävänään vartioida 
Nevan väylää sekä Nyenin kaupunkia, 
joka sijaitsi nykyisen Pietarin keskus-
tassa. – Selitys kuulostaa ontolta, mutta 
sellaisena se esitettiin nimimerkki 
 ”Nevanlinnan” heraldisessa selityksessä.

Nevanlinna (ruotsiksi Nyen, latinaksi 
Neovia) oli entinen kauppapaikka ja kau-
punki Nevan ja Ohtajoen yhtymäkoh-
dassa Venäjän Inkerinmaalla,  nykyisen 
Pietarin kaupungin alueella. Nevanlin-
nassa oli kauppapaikka ja  vakituista asu-
tusta jo ainakin 1200-luvun alkupuolella. 
Nevajoen suistossa oli jo 1300-luvul-
la ruotsalainen linnoitus Maankruunu 
(Landskrona), jonka Novgorod kuiten-
kin nopeasti hävitti. 

Stolbovan rauhassa vuonna 1617 
alue siirtyi Ruotsille, ja Nevanlinna sai 

kaupunkioikeudet vuonna 1642. Kau-
pungissa oli Kaarle IX:n vuonna 1611 
rakennuttama linnoitus Nyenskans. Suu-
ressa Pohjan sodassa venäläiset valtasi-
vat ja hävittivät kaupungin vuonna 1703. 

Pietari Suuri ryhtyi rakennuttamaan 
Nevanlinnan länsipuolelle Pietarin kau-
punkia. Suuri osa Nevanlinnan asuk-
kaista oli suomalaisia, minkä lisäksi 
kaupungissa asui myös ruotsalaisia ja 
saksalaisia. Suomessa jatkosodan aikana 
Leningradin uudeksi nimeksi suunnitel-
tiin Nevanlinnaa.

Tasavallan presidentti hyväksyi 
merkin puolustusministerin esitykses-
tä 10. huhtikuuta 1929, ja ensimmäiset 
merkit jaettiin valmistuneille yleisesi-
kuntaupseereille vielä samana vuonna. 
Virallinen lupa kantaa merkkiä ”toistai-
seksi” annettiin kuitenkin vasta huhti-
kuussa 1934. 

Alkuperäisten sääntöjen mukaan 
Sotakorkeakoulun kurssimerkin kanssa 
ei saanut käyttää muita kuin ainoastaan 
virallisia kunniamerkkejä, ei edes jää-
käriristiä tai jonkin muun upseeriryh-
män tunnusta. Lisäksi alkuperäisissä 
säännöissä mainittiin, ettei kurssimerk-
kiä myönnetä ulkomailla yleisesikun-
taupseereiksi opiskelleille upseereille. 
Merkin sijainti palvelus- ja paraatipuvun 
takissa on oikean rintataskun päällä.

Marko Palokangas

Kylkirauta 4/201647
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Kadettikunta 95 vuotta – kadettiveljeyttä,  
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustustietoutta

Tässä maassa on valtavan hyvä 
elää – kiitos meidän kaikkien. 
Mehän tämän kaiken olemme 

saaneet aikaan yhdessä, totesi tasaval-
lan presidentti Sauli Niinistö tiedo-
tustilaisuudessa marraskuussa 2016. 
Tilastokeskuksen kokoamien tietojen 
mukaan Suomi on maailman vakain 
valtio ja maailman turvallisin maa. 
Kansalaisten luottamus turvallisuus-
viranomaisiin ja muihin ihmisiin on 
Euroopan korkeinta tasoa. 

Yhdessä

Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan ensi 
vuonna laajalla ja monipuolisella ohjel-
malla. Juhlavuoden teemana on Yhdes-
sä . Valtioneuvoston kansliassa toimiva 
Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden 
ohjelman kokoamisesta. Juhlavuoden 
ohjelmaa voivat olla rakentamassa 
kaikki kansalaiset, yhteisöt ja viran-
omaiset. Hankkeen verkkosivusto on 
osoitteessa www.suomifinland100.fi. 

Nuku rauhassa

Kadettikunta on mukana Maanpuo-
lustuksen Tuki ry:n koordinoimassa 
 kokonaisturvallisuuden juhlahankkees-
sa Nuku rauhassa, joka on osa valta-
kunnallista Suomi 100 -hanketta. Koko 
juhlavuoden kestävässä kokonaistur-
vallisuuden hankkeessa on mukana 
viranomaisia, yrityksiä, järjestöjä ja 
kansalaisia. Hanke koostuu eri puolil-
la Suomea toteutettavista kokonaistur-
vallisuustapahtumista ja seminaareista. 
Hankkeen päätapahtuma järjestetään 
Helsingissä 18.–19. elokuuta 2017. 

Erityisesti lapsille ja nuorille 
suunnatun hankkeen tarkoitukse-
na on lisätä kansalaisten tietämystä 

 kokonaisturvallisuudesta ja motivoi-
da heitä osallistumaan vapaaehtoiseen 
maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön. 
Veteraanien perinnön välittäminen ja 
syrjäytymisen ehkäiseminen ovat hank-
keen keskiössä. 

Hankkeen verkkosivusto avataan 
9. tammikuuta 2017 osoitteessa www.
nukurauhassa.fi. 

Historian ymmärrystä ja 
ajankohtaista tietoa 

Kadettikunnan uusi Turvallisuus-
politiikan tietopankki verkko-osoit-
teessa www.turpopankki.fi julkistettiin  
12. maaliskuuta 2016 Kadettikunnan 
95-vuotisjuhlassa Kouvolassa. Tieto-
pankki tarjoaa ajankohtaista tietoa 
Suomen ja lähialueiden turvallisuus-
politiikasta, maanpuolustuksesta ja 
kokonaisturvallisuudesta. Sivusto on 
otettu hyvin vastaan, ja sivustolle on 
kohdistunut jo yli miljoona tietohakua. 

Kadettikunnan tuottama Veteraa-
nien perintö -tietopankki www.vete-
raanienperinto.fi auttaa syventämään 
ymmärrystä itsenäisyytemme alku-
ajoista, veteraanisukupolven käymis-
tä itsenäisyystaisteluista ja maamme 
jälleenrakennuksesta. Sivustolle on 
kohdistunut tänäkin vuonna jo yli kaksi 
miljoonaa tietohakua. 

Kylmän sodan jälkeisestä turvalli-
suuspoliittisesta kehityksestä tarjoaa 
tietoutta Maailman muutos ja Suomi 
-tietopankki osoitteessa www.maail-
manmuutos.fi.  Tietopankkiin on koh-
distunut vuosittain yli puolimiljoonaa 
tietohakua. 

Tällä hetkellä valmistamme Suomi 
kylmässä sodassa -tietopankkia koulu-
jen ja kansalaisten käyttöön. Tietopank-
ki julkistetaan maamme juhlavuonna 

Kadettikunnan kevätkokouksen yhte-
ydessä 1. huhtikuuta 2017 Niinisalos-
sa. Tällöin Kadettikunnan tietopankit 
tarjoavat internetissä laajalti historian 
ja turvallisuuspolitiikan tietoa 100-vuo-
tiaasta Suomesta. 

Toivotan jäsenistön perheineen 
mukaan Suomi 100- ja Nuku rauhas-
sa -hankkeiden sekä Kadettikunnan, 
Kadettipiirien ja Kaaderilaulajien ti-
laisuuksiin. Tehdään yhdessä hieno 
juhlavuosi Kadettikunnan vuositeeman 
hengessä Suomi 100 vuotta – kadet-
tiupseerit yhteiskunnan palveluksessa.

Constantem decorat honor –  
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter (at)kadettikunta 
facebook.com/kadettikunta

Tilaa Kadettikunnan jäsentuotteita 
osoitteesta www.kadettikunta.fi kohdasta jäsenille.
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Kadettikunta ry:n kevätkokous 
Kadettikunta ry:n säätömääräinen kevätkokous järjestetään Kankaanpään Niinisalossa Tykistö-
koulun (MAASK) auditoriossa lauantaina 1. huhtikuuta 2017 kello 13.45 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Kadettikunnan halli-
tukselle kirjallisesti neljä viikkoa ennen kokousta lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja 
kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan jäsenet. Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla 
valtakirjalla on sallittu.

Kevätkokouspäivän ohjelma
10.00   Seppeleenlasku RUK:n muistomerkille, Niinisalo
  Kahvitarjoilu, Tykistökoulun (MAASK) aula
10.30   Päiväjuhla, Tykistökoulun (MAASK) auditorio
  Tilaisuuden avaus, Pohjois-Satakunnan Kadettipiirin puheenjohtaja majuri Esa Koivu
  Tervehdykset
  Esitelmä
  Suomi Kylmässä sodassa -verkkosivuston julkistaminen
  Palkitsemiset: Vuoden kadettiupseeri, Kadettikunnan ansiomitalit
12.30–13.30  Lounas, varuskuntaravintola Falkonetti
13.45   Sääntömääräinen kevätkokous, Tykistökoulun (MAASK) auditorio

Seppeleenlaskussa asuna on paraatipuku tai tummapuku kunniamerkein ja päiväjuhlassa  asuna 
on palveluspuku tai tummapuku.

 Ilmoittautuminen osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 15. 
maaliskuuta 2017 ensisijaisesti Kadettikunnan verkkosivulla www.kadettikunta.fi olevalla 
ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen kadettikunta(at)kadettikunta.fi 
tai puhelimitse 09 490 759.

Tervetuloa Niinisaloon!

Kadettikunnan hallitus ja Pohjois-Satakunnan kadettipiiri

Kylkirauta-lehden toimitus ja Kadettikunnan toimisto 
toivottavat Kylkiraudan lukijoille  

Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Vuotta 2017.
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Syyskokouksessa luovutettiin  
Kadettikunnan juhlavuoden ansiolevykkeet

Kadettikunnan syyskokous 
pidettiin Maanpuolus-
tuskurssien maneesissa 
Helsingissä 22. lokakuuta 

2016. Syyskokouspäivän käynnisti esi-
telmätilaisuus, jossa prikaatikenraali 
Heikki Välivehmas kertoi ajankoh-
taisista puolustushallintoa koskevista 
asioista. Keskeisimpänä aiheena oli 
valmisteltavana oleva puolustusselon-
teko. Esitelmätilaisuuteen osallistui 62 
henkilöä. 

Esitelmätilaisuuden jälkeen Ka-
dettikunnan puheenjohtaja ja eversti 
Kai Vainio luovuttivat Kadettikunnan 
ansiolevykkeet.  Ansiolevykkeen on 
suunnitellut taitelija Lauri Leppänen, ja 
se vahvistettiin käyttöön vuonna 1952. 

Ansiolevykkeet numerot 419–456 
seuraaville henkilöille: eversti Hannu 
Aikio (Helsinki), kapteeni Michael 
Antila (Kouvola), kenraaliluutnantti 
Ilkka Aspara (Helsinki), everstiluut-
nantti Matti Eronen (Kuopio), majuri 
Hannu Haapamäki (Jyväskylä), 
majuri Mika Haikala (Hamina), ken-
raaliluutnantti Ilkka Halonen (Sodan-
kylä), everstiluutnantti Jukka Haltia 
(Helsinki), majuri Tapio Heinonen 
(Hamina), everstiluutnantti Pertti von 

Hertzen (Hämeenlinna), everstiluut-
nantti Heikki Hokkanen (Hamina), 
majuri Taisto Honkanen (Kajaani), 
eversti Pertti Hyvärinen (Helsinki), 
eversti Markku Iskanius (Helsinki), 
everstiluutnantti Ari Jokela (Kouvo-
la), eversti Jorma Jokisalo (Seinäjoki), 
majuri Ilkka Karonen (Rovaniemi), 
komentaja Ismo Korhonen (Kantvik), 
kapteeniluutnantti Toni Koskinen 
(Espoo), majuri Matti Krannila (Hel-
sinki), everstiluutnantti Pekka Lenk-
keri (Tuusula), majuri Sami Mattila 
(Espoo), everstiluutnantti Jouko Nou-
siainen (Ristiina), kommodori Henrik 
Nystén (Helsingfors), komentaja Juha-
Antero Puistola (Helsinki), everstiluut-
nantti Jari Rantapelkonen (Riihimäki), 
eversti Matti Ropo (Helsinki), komen-
taja Matti Ropponen (Turku), majuri 
Heikki Silvennoinen (Hamina), evers-
tiluutnantti Matti Sopanen (Kirkko-
nummi), majuri Jari Syrjälä (Vantaa), 
everstiluutnantti Hannu Teittinen 
(Turku), everstiluutnantti Markku Tom-
peri (Kuopio), everstiluutnantti Erkki 
Utunen (Karjaa), eversti Lauri Valleala 
(Jyväskylä), everstiluutnantti Vesa Val-
tonen (Kuusankoski) ja kenraalimajuri 
Aarno Vehviläinen (Loviisa). 

Edesmenneen everstiluutnantti 
Jukka Eskolan (Turku) ansiolevyke 
toimitettiin omaisille. 

Lisäksi luovutettiin majuri, liikun-
taneuvos Risto H. Luukkaselle Kadetti-
kunnan pienoislippu numero 74.

Kim Mattsson jatkaa 
puheenjohtajana

Kadettikunnan puheenjohtajana 
valittiin yksimielisesti jatkamaan 
prikaatikenraali Kim Mattsson ja va-
rapuheenjohtajana valittiin jatkamaan 
kommodori Henrik Nystén. Hallituk-
seen valittiin uusina jäseninä eversti 
Jukka Jokinen, joka palvelee Kadetti-
koulun johtajana, ja everstiluutnantti 
Marko Palokangas Helsingin kadetti-
piiristä ja kadetti Lauri Seppälä, joka 
toimii Kadettitoverikunnan varapu-
heenjohtajana. 

Entisinä hallituksen jäseninä jatka-
vat eversti Kai Vainio, everstiluutnantti 
Vesa Valtonen, majuri Sami Mattila, 
komentajakapteeni Mikko Sistonen 
ja kapteeniluutnantti Maarit Sapman. 
Hallituksen toimikausi alkaa 1. tam-
mikuuta 2017.

Kadettikunnan toiminnantarkasta-
jiksi valittiin eversti Ensio Mäkipelto 
ja majuri, kauppatieteiden ylioppilas 

Prikaatikenraali Heikki Väliveh-
mas esitelmöi ajankohtaisista 
asioista.

Puheenjohtaja, prikaatinkenraali Kim Mattsson kättelemässä ansio-
levykkeen saajia.
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MBA Jorma Komulainen sekä vara-
toiminnantarkastajiksi majuri, ekonomi 
Hannu Myllynen ja majuri, ekonomi 
Matti Krannila.

Suomi ennen ja nyt

Syyskokous hyväksyi yksimielisesti 
toiminta- ja taloussuunnitelman vuo-
delle 2017. Ensi vuoden teemaksi 
päätettiin Suomi 100 vuotta – Kadet-
tiupseerit yhteiskunnan palveluksessa.  

Kadettikunnan vuosipäivän kun-
nianosoitus ja vastaanotto järjestetään 
Helsingissä 27. tammikuuta yhteis-
toiminnassa Helsingin kadettipiirin 
kanssa. Kadettikunnan kevätkokous 
järjestetään 1. huhtikuuta Niinisalossa 
yhteistoiminnassa Pohjois-Satakunnan 
kadettipiirin kanssa, ja syyskokous 28. 
lokakuuta Helsingissä. 

Kadettikunnan ensi vuoden mer-
kittävin hanke on Suomi kylmässä 
sodassa -oppimisympäristön valmis-
taminen. Uusi tietopankki tuotetaan en-
sisijaisesti maamme koulujen historian 
ja yhteiskuntaopin opetuksen tueksi. 
Verkkosivusto toimii myös avoimena 
tietopankkina kansalaisille. Verkko-
sivusto julkistetaan kevätkokouksen 
yhteydessä Niinisalossa. Hankkeella 
jatketaan pitkäaikaista ja tuloksekasta 
yhteistoimintaa opetushallituksen ja 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
liiton kanssa. 

Kadettikunta tukee toiminnallaan 
maanpuolustusjärjestöjen valtakunnal-

lista Nuku rauhassa -kokonaisturvalli-
suuden kampanjaa, jonka ohjelma on 
luettavissa toisaalla lehdessä. Kadetti-
kunta jatkaa yhteistoimintaa Suomen 
Sotatieteellisen Seuran kanssa järjes-
täen yhdessä turvallisuuspolitiikan 
seminaarin 21. syyskuuta Helsingissä.

Kadettipiirien ja kadettikurssien 
golfmestaruus ratkaistaan Kaaderi-
golfissa 1.–2. elokuuta Tuusulassa. 
Suosittujen Kaaderitanssiaisten perin-
nettä jatketaan 27. lokakuuta Santaha-
minassa. 

Kadettikunta tähystää 
tulevaisuusteen

Kadettikunnan hallituksen johdol-
la toteutetaan Kadettikunnan stra-
tegiasuunnittelu Strategia 2027 ja 
Viestintästrategia 2027. Strategiatyö 
käynnistettiin syyskokouksen yhte-
ydessä ja ensimmäisessä vaiheessa 
kadettipiirit tekevät piirikohtaiset 
strategia-analyysit. Toisessa vaiheessa 
toteutetaan Kadettikunnan hallituksen 
ja kadettipiirien yhteinen strategia- ja 
viestintäseminaari 19.–21. toukokuuta 
2017. Kolmannessa vaiheessa Kadetti-
kunnan hallitus laatii strategiasuunni-

telmat, jotka toimitetaan kadettipiireille 
lausuntoa varten. Kadettikunnan syys-
kokous päättää strategialinjaukset 28. 
lokakuuta Helsingissä.

Koululaisten 
itsenäisyyspäivän juhla 

Kouvolassa

Kadettipiirien maanpuolustusaatteel-
linen toiminta jatkuu aktiivisena, ja 
Pohjois-Kymen kadettipiiri järjestää 
yhdessä Kouvolan kaupungin ja Kou-
volan varuskunnan joukkojen kanssa 
mittavan koululaisten itsenäisyyspäi-
vän juhlan 4. joulukuuta 2017 Kouvo-
lan jäähallissa. Tilaisuuteen odotetaan 
osallistuvan noin kaksi tuhatta koulu-
laista ja opettajaa.

Lisää ensi vuoden keskeisimmistä 
tapahtumista on tietoa toisaalla leh-
dessä.

Pääsihteeri

Puheenjohtaja kiittelemässä Helsingin Sotilaskotiyhdistystä.

Kenraaliluutnantti Ilkka Asparan 
kiitospuheenvuoro ansiolevyk-
keen saajien puolesta.
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Kalottialueen merkitys korostui 
Suomen turvallisuus politiikassa 
etenkin 1970- ja 1980-luvuilla 

osana Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton 
välistä ydinasetasapainoa. Viime aikoina 
katseet ovat jälleen kääntyneet Itämerelle. 

Puheenjohtajana toiminut ministeri 
Jaakko Iloniemi kertoi avauksessaan sel-
vitystoiminnasta. Selvityksiä on kahden-
laisia: virallisia ja riippumattomia. Niitä 
voidaan laatia aikatauluun sidottuina tai 
tilanteen mukaisina.  Viralliset selvityk-
set ovat usein varovaisia ainakin mitä 
tulee vieraisiin valtioihin ylläpidettäviin 
suhteisiin. Selvitysten objektiivisuus voi 
myös olla kyseenalainen. Riippumatto-
mat selvitykset voivat ottaa kantaa avoi-
memmin, ja tarvittaessa hallitus voi ottaa 
niihin etäisyyttä.

Selvitys perustuu tilannekuvaan ja 
riskiarvioon, joiden perusteella tehdään 
johtopäätökset. Hallitusten vaihtuessa 
laaditaan usein selvityksiä, jotka yleensä 
palvelevat uuden hallituksen tarkoitus-
periä. Virallisten selvitysten lisäksi olisi 
usein syytä laatia myös  ulkopuolinen sel-
vitys aiheesta tasapuolisen näkemyksen 
saamiseksi. 

Ministeri Iloniemi totesi Suomen ja 
Ruotsin turvallisuuspoliittisten  intressien 
vaikuttavan toisiinsa. Ruotsin antamaa 
solidaarisuusjulistusta voidaan pitää tul-
kinnan varaisena verrattuna osapuolia 
sitoviin turvallisuustakuisiin.

Valtiotieteiden tohtori Pekka Visuri 
alusti kalottialueen historiasta aloittaen 
Muurmannin radasta, joka rakennettiin 
ensimmäisen maailmansodan aikana. 
Toisen maailmansodan aikana rata oli 
tärkeä Neuvostoliitolle joukkojen ja liit-
toutuneiden materiaaliavun kuljetuksissa. 
Myöhemmin Kuolasta kehittyi Neuvos-
toliitolle tärkeä ydinaseiskukyvyn mah-
dollistama alue.

Kylmän sodan aikana Nato arvioi 
Neuvostoliiton pyrkivän Pohjois- Norjan 
valtaamiseen Jäämeren rannikkoa myöten 
ja Pohjois-Suomen läpi suojatakseen 
Kuolan alueen tukikohdat ja toiminnot. 
Neuvostoliitto koki uhkana Yhdysval-
tojen strategiset pommikoneet ja myö-
hemmin risteilyohjukset, joiden reittien 
ajateltiin kulkevan osin Pohjois-Suomen 
kautta. Norjan ilmavoimien tehtävänä oli 
suojata pommikoneita ja valmistautua 
ydinsotaan.

Pohjois-Norjaan rakennettiin Naton 
toimesta tukikohtia ja varastoitiin mate-
riaalia 1950-luvun lopulta alkaen. Neu-
vostoliiton varustaessa edelleen Kuolan 
aluetta Nato rakennutti merialueelle 
Neuvostoliiton ohjussukellusveneiden 
torjuntavyöhykkeen. Suomi reagoi soti-
laallisiin muutoksiin siirtämällä joukkoja 
Sodankylään 1960-luvulla ja lennoston 
Rovaniemelle 1970-luvulla. 

Neuvostoliiton strategisten ydinsukel-
lusveneiden ja niiden kehityksen myötä 
pohjoisista alueista muodostui keskeinen 
osa Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton 
ydinasetasapainoa. Neuvostoliiton hajo-
amisen myötä joukkoja vähennettiin ja 
tukikohtia suljettiin niin idässä kuin län-
nessäkin. Perustilanne ei ole juurikaan 
muuttunut, joskin viime aikoina joitakin 
aiemmin lakkautettuja toimintoja on ak-
tivoitu uudelleen. Pohjoiselle laivastolle 
on annettu oma vastuualue, ja Alakurttiin 
ollaan perustamassa arktista prikaatia. 

Suurlähettiläs Heikki Talvitien 
 aiheena oli Venäjä, jota hän totesi usein 
sanottavan arvaamattomaksi. Maan 
toimintaa on paljolti ohjannut sen vah-
vuuden tai heikkouden tila. Se on kautta 
aikojen pyrkinyt täyttämään syntyneet 
tyhjiöt.

Ruotsin pitkään jatkunut rauhan tila 
on ollut hyödyksi Venäjälle, ja Venäjä 
on ollut ärsyttämättä Ruotsia. Suomen 
itsenäisyys on toisaalta ollut Ruotsin 
intresseissä. Moskova ei ole juurikaan 
arvostellut Suomen ja Ruotsin välistä puo-
lustusyhteistyötä eikä myöskään Suomen 
varustautumista. Maiden  Nato-jäsenyys 
ei kuitenkaan ole  Venäjän etu. Norjaan 
Venäjällä on hyvät suhteet, ja aluekiis-
tat on kyetty sopimaan molempia puolia 
tyydyttävästi. 

Venäjän luoteisten osien raja on nou-
datellut pääpiirtein vuonna 1617 solmitun 
Stolbovan rauhan rajaa. Ainoas taan talvi-
sodassa tarkoitus oli vallata koko Suomi.

Venäjällä on vallalla provinssi ajattelu. 
Heikkouden aikana ne reuna- alueet, jotka 
eivät kykene puolustamaan itseään, kuu-
luvat vastapuolelle. Venäjän ollessa vahva 
niiden katsotaan kuuluvan Venäjälle. 

Suurlähettiläs Jukka Valtasaari 
 käsitteli Yhdysvaltojen ja Naton roolia 
pohjoisessa. Hän totesi Yhdysvaltojen 
olevan ainoa suurvalta. Siihen kohdistu 
paljon odotuksia ja velvoitteita. Suurval-
tana se on myös arvaamaton.  Presidentti 
Obaman kausina Yhdysvallat on ollut 
vetäytyvällä kannalla.

Leimallista 1990-luvulle oli muun 
muassa pohjoisten alueiden energia-
varojen hyödyntäminen. Sittemin sen 
tekivät kannattamattomaksi öljyn hinnan 
halpeneminen ja korvaavat energiamuo-
dot. Kenenkään intressissä ei ollut nostaa 
jännitystä alueella.

Kylmän sodan jälkeen vallinneen 
suhteellisen rauhallisen jakson jälkeen 
vastakkainasettelu palasi 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen puolivälis-
sä. Pohjoisilla alueilla suhteet viilentyivät 
vasta hieman myöhemmin.

Sotilaallisesti tilanne kalotti alueella 
on paljolti ennallaan, mutta alueenpaino-
arvo on kasvanut johtuen yhteistyön vä-
henemisestä muilla aloilla. Yhdysvalloilla 
ja Natolla ei ole vallitsevassa tilanteessa 
merkittäviä uusia intressejä pohjoisessa, 

Kadettikunta ja Suomen Sotatieteellinen Seura 
järjestivät yhteisen turvallisuuspoliittisen iltaseminaarin 

22. syyskuuta Tieteiden talossa Helsingissä. 
Seminaarissa tarkasteltiin laajasti pohjoiskalottialueen 
strategista merkitystä. Paikalla oli noin sata kuulijaa.

Pohjoiskalotti osana Pohjolan turvallisuutta

Ministeri Jaakko Iloniemi toimi  
puheenjohtajana.
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joskin Yhdysvallat on aloittamassa ajoit-
taisia merivalvontalentoja Islannista pois-
tuttuaan sieltä vuosia sitten. Seminaarin 
jälkeen uutisoitiin myös Yhdysvaltojen 
merijalkaväkiosaston sijoittamisesta Nor-
jaan. Naton rooli alueella on kytköksissä 
Norjan, Tanskan ja Islannin jäsenyyteen.

Lopuksi suurlähettiläs Valtasaari 
siteerasi Yhdysvaltain entistä ulko-
ministeriä Georg Schultzia, jonka mukaan 
ulkopolitiikka on toimeenpanoa. Sen 
pitää perustua sellaiseen strategiseen ana-
lyysiin, ettei tule höynäyttäneeksi itseään.

Suurlähettiläs René Nybergin  aiheena 
oli Suomen, Ruotsin ja Norjan suhteet 
Venäjään. Hän aloitti toteamalla Norjan ja 
Venäjän välisen yhteistyön olevan vanhaa 
perua. Norjalla ja Suomella on yhteinen 
agenda Venäjän kanssa. Ruotsilta sel-
lainen puuttuu. Sotilaallista yhteistyötä 
kalottialueella edustaa Suomen, Ruotsin 
ja Norjan rajat ylittävä lentotoimintahar-
joittelu.

Ruotsi on fiksoitunut Itämeren 
 lisääntyneeseen jännitykseen, joka on 
heijastuma Ukrainan tilanteesta. 

Venäjän kannalta keskeistä on Pieta-
rin turvallisuus ja ydinasevastaiskukyky 
Kuolan alueella. Pohjoisen laivaston teh-
tävänä on työntää eristämiskykyään yhä 
kauemmaksi Norjanmerelle.

Ruotsi ei anna eikä pyydä takui-
ta. Ruotsi ei myöskään ole valmis 
 sopimukselliseen suhteeseen Suomen 
kanssa eikä ilmaise mahdollisuutta hakea 
Nato-jäsenyyttä Suomen tapaan. 

Norja on rajoittanut omatoimisesti so-
tilaallista toimintaa pohjoisilla  alueilla. 
Norja osallistuu Venäjän käytöstä pois-
tettujen ydinsukellusveneiden ydinreak-
toreiden purkamiseen ja ydinpolttoaineen 
talteen ottoon. Norja on myös kyennyt 
sopimaan Venäjän kanssa muun muassa 
Barentsinmeren rajakiistan, ja tilanne 
Huippuvuorilla on rauhallinen.

Lopuksi suurlähettiläs Nyberg totesi 
Arktiksen kokonaisuudessaan olevan 
suurten näkymien ja tulevaisuuden alue. 
Siinä maamme yhteistyö Norjan kanssa 
on avainkysymys. 

Keskusteluosiossa amiraali Jan Klen-
berg sanoi jääneensä kaipaamaan poh-

joisen alueen sotilaspoliittista  arviota. 
Nuorempi polvi ei juuri puhu ydinaseista, 
mutta kalottialue on tärkeä nimenomaan 
Yhdysvaltojen ja Venäjän välisen ydin-
asetasapainon kannalta. 

Valtasaari totesikin ydinaseiden 
paluun keskusteluun häiritsevän kansa-
laisia. Ruotsin ja Yhdysvaltojen välisen 
yhteistyön hän sanoi olevan vanhaa perua 
1960-luvulta. Norjan alueen puolustami-
nen ilman Ruotsia on vaikeaa, joten Ruot-
silla on ollut ja on vaihtokauppakelpoista 
tarjottavaa.

Venäjän uusimpien ilmatorjuntajär-
jestelmien sijoittaminen kertoo osaltaan, 
mitkä ovat Venäjän sotilaallisia painopis-
tealueita.

Keskustelun lopulla herätettiin myös 
kiinnostava kysymys. Olisiko syytä tehdä 
selvitys siitä, mikä on  Venäjän näkemys 
lännestä? Tehdyt selvitykset keskittyvät 
paljolti siihen, miten Venäjä nähdään 
lännessä.

Kai Vainio

Kokonaisturvallisuustapahtumat 

 Lahti 27.4.
 Rovaniemi 18.2., 12.5. ja 27.5.
 Kouvola 19.–21.5.
 Turku 19.–21.5.
 Iisalmi 20.5–21.5.
 Jyväskylä 15.6.
 Hattula (Parola) 28.6.
 Helsinki 18.–19.8. – päätapahtuma
 Vaasa 23.8.
 Oulu 25.–26.8.

Nuku rauhassa
Kokonaisturvallisuuden  

Suomi 100 vuotta -juhlahanke
Maamme juhlavuoden 2017 kestävä hanke tuo ensimmäistä kertaa yhteen kaikki keskeiset kokonaisturvallisuuden 
toimijat: viranomaiset, järjestöt, yritykset ja kansalaiset. 

Yhteistyössä ovat vapaaehtoiset maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestöt, veteraanijärjestöt ja viranomaiset, muun 
muassa opetushallitus, puolustusministeriö, sisäministeriö, Turvallisuuskomitea, Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoi-
mat, Rajavartiolaitos, poliisi, pelastustoimi ja Hätäkeskuslaitos sekä paikallistasolla myös SPR ja VAPEPA. Kadettikunta 
ja Kadettipiirit tukevat hanketta ja osallistuvat hankkeeseen tahoillaan. 

Hanke on osa Valtioneuvoston kanslian virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Hankkeen sivusto www.nukurauhassa.fi avataan 
9.1.2017. Kadettikunnan jäsenet ovat tervetulleita kokonaisturvallisuustapahtumiin ja seminaareihin.

Seminaarit ja teemat

Tampere 13.3. – Yhteishenki
Joensuu 19.4. – Sankaruus
Oulu 25.4. – Vapaaehtoisuus
Helsinki 19.5. – Naiset turvallisuustyössä 
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Kadettikunnan ja Kaaderilaulajien tärkeimpiä tapahtumia  

vuonna 2017 
 

Suomi 100 vuotta – Kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa 
 

Kadettikunnan 96. vuosipäivän juhlatilaisuudet kadettipiireittäin 27.1.  
Mannerheim 150 vuotta -konsertti Finlandia-talossa 15.2. 
Kylkirauta numero 1 ilmestyy 17.3. 
Kadettikunnan kevätkokous Niinisalossa 1.4. 
Suomi kylmässä sodassa -verkkosivuston julkistaminen 1.4. 
Kaaderilaulajien kevätkonsertti Ritarihuoneella Helsingissä 23.4. 
Kadettikunnan ja kadettipiirien strategiaseminaari 19.–21.5. 
Kadettikunnan viestinnän kehittämisseminaari 19.–21.5. 
Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen juhlallisuudet Helsingissä 4.6. 
Kylkirauta numero 2 ilmestyy 22.6. 
XIX Kaaderigolf Tuusulassa 1.–2.8. 
Kadettikunnan ja Suomen Sotatieteellisen Seuran turvallisuuspolitiikan seminaari Helsingissä 21.9. 
Kylkirauta numero 3 ilmestyy 13.10. 
Kaaderitanssiaiset Santahaminassa 27.10. 
Kadettikunnan syyskokous Helsingissä 28.10. 
Kaaderilaulajien isänpäivän aaton konsertti Helsingissä 11.11. 
Pohjois-Kymen kadettipiirin itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus koululaisille 4.12. 
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet kadettipiireissä 
Kylkirauta numero 4 ilmestyy 22.12. 
Jouluaaton kunniavartiot sankarihautausmailla 
 
Kadettikunnan oman toiminnan kehittämiseksi vuonna 2017 

– laaditaan Kadettikunnan strategia 2027 ja kolmivuotistoimintasuunnitelma 2018–2020 
– laaditaan Kadettikunnan viestintästrategia 2027 
– uudistetaan Piiritoimintaohje ja Sääntökansio 

 
Kadettikunta toteuttaa seuraavia hankkeita vuonna 2017 

– Suomi kylmässä sodassa -verkkosivuston valmistaminen 
– Kadettikunta turvallisuuspolitiikan toimijana -tutkimus- ja kirjahanke 
– Turvallisuuspolitiikan tietopankin päivittäminen 

 
kadettikunta.fi, facebook.com/kadettikunta, twitter.com/kadettikunta, 

 kylkirauta.fi, kaaderilaulajat.fi 
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ajankohtaista

Turun kadettipiiri järjesti 16. loka-
kuuta iltapäivällä perhetapahtu-
man Makarlan tallilla Piikkiössä. 

Tilaisuuteen saapui mukavasti parikym-
mentä osallistujaa, kadettiupseereita per-
heineen, alle eskari-ikäisistä vanhempiin 
kaadereihin. Ulkoilutapahtuman järjes-
telyistä vastasivat Linda ja Christian 
Perheentupa maatilan tallin, pihaton ja 
ratsastuskentän ympäristössä. Ohjelman 
ehdoton kohokohta oli ratsastus. Oh-
jeistuksen mukaan olimme pukeutuneet 
 ulkoliikuntavarustukseen. Ratsastajilla 
oli tukevat kengät, kypärät saatiin tallilta. 

Innokkaimpia ratsastajia olivat alle 
eskari-ikäiset lapset ja nuoret, joista osa 
esitti varsin vakuuttavia otteita raveineen 
ja laukkoineen pienimpien nauttiessa 
Lindan opastuksella ratsastuksesta talu-
tettuna. Joidenkin olemuksesta näkyi jo 
aavistus innostuksesta lajiin. Vanhemmat 
kaaderit, pappasarjalaiset, verestivät roh-
keasti Kadettikoulussa opittuja taitojaan.

Katselija- ja avustajaosasto seurasi 
ratsastusta iloisesti seurustellen ja naut-

tien kahvi- ja mehutarjoilusta emän-
nän aamulla leipoman pullan keralla. 
Christian  operoi isäntänä grillillä mait-
tavia, syysluonnossa liikkuvien suosimia 
lihajalosteita. 

Tilaisuuden lopuksi joukko jatkoi 
varsinkin nuorimmille tervetullutta talli-
navettabakteerien siedätyshoitoa tallin 
kautta Hereford-perheen (härkä ja kaksi 
lehmää) aitaukseen. Pienimmät saivat 

Syksyinen perheretki Piikkiössä
tarjota eläimille makupaloja, ja uska-
liaimmat halusivat jopa nousta härän 
selkään – rodeotunnelmasta puuttui enää 
vain stetson. 

Kokemusta rikkaampana kiitim-
me isäntäväkeä ja suuntasimme omille 
 tahoillemme. 

Seppo Ruohonen
Kadetti 5212

Kurssin suunnittelutiimi oli jo 
hyvissä ajoin keväällä laatinut 
monipuolisen retkiohjelman. 

Syyskuun 8. päivänä pidetyn tapaami-
sen teemana oli muistella tasan 50 vuotta 
sitten alkaneita tapahtumia, jolloin kurs-
sin tuoreet merikadetit aloittivat opiske-
lun Merisotakoulussa. 

Saimme tutustua kapteeniluutnantti  
Teemu Honkaniemen opastuksella 
koulun hienosti saneerattuihin tiloihin. 
Erityisen vaikutuksen tekivät nyky-
kadettien hienot asuin- ja kerhotilat. 
 Nykyisin tuvassa asuu kaksi kadettia, 
kun meidän aikanamme heitä oli kak-
sitoista. Tämä se vasta yhteishenkeä 
kasvatti!

Tapojemme mukaisesti aloitimme 
vierailun nauttimalla ravintola Hilman 
torstailounaan: hernesoppaa ja pannu-
kakkua. Saunominen Merisotakoulun 
kuuluisassa saunassa kuuluu myös 
perinteisesti kokoontumisemme vakio-
ohjelmaan. 

Kauniissa säässä tehty opastet-
tu tutustumiskierros Suomenlinnassa 
tarjosi ihmeellisen paljon uutta tietoa 

meille kaikille – ei ainoastaan naisille, 
vaan myös meille entisille kadeteille, 
vaikka olimme sentään asuneet saarella 
ainakin kaksi ja puoli vuotta. Lopuksi 
erinomainen päivällinen perinteikkäällä 
Suomenlinnan upseerikerholla kruunasi 
vierailun entisellä kotisaarellamme.

Kotimatkalla emme nousseetkaan 
Suomenlinnan lauttaan, vaan Suomen-
linnan telakalla valmistettuun tykki-
sluuppi Dianaan. Saaristolaivaston 

38. Merikadettikurssin kesäretki Suomenlinnaan
historiallisia perinteitä kunnioittaen 
miehistö oli varustettu ja pukeutunut 
oman aikansa tyylin mukaisesti.

Tämä mieleenpainuva purjeh-
dus päätti hienolla tavalla retkemme 
 ohjelman, tosin muistelut jatkuivat vielä 
kaupungin puolella. 

Erkki Platan
Kadetti 756 me
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”Eiköhän tehdä niin, että ensi kerral-
la meriveljet järjestävät Turussa...”, 
oli vastaus kadettivääpelimme kysy-
mykseen vasta hetki sitten kurssimme 
20-vuotisjuhlissa Santahaminassa. 
Johonkin nuo vuodet vilahtivat, sillä 
19.–21. elokuuta 2016 oli aika viettää 
25-vuotisjuhlaviikonloppua Turussa, 
jossa teema oli luonnollisesti histo-
riallisen merihenkinen.

Osa veljistä aveceineen saapui per-
jantaina jo hyvissä ajoin kilpaillakseen 
kurssin golfmestaruudesta Harjattula 
Golfin hyväkuntoisilla väylillä. Varsi-
nainen etujoukko ryhmittyi illemmalla 
s/s Boren Navigare Bariin nauttimaan 
hyvästä seurasta, virvokkeista sekä 
maittavasta iltapalasta. Jälleennäke-
misen riemua kuvasti iloinen puheen-
sorina, joka peitti alleen jopa golfkisan 
voittajan julistamisen. Valmistautumi-
nen seuraavan päivän päätapahtumaan 
toteutettiin varsin huolellisesti.

Lauantaina kokoonnuimme meri-
keskus Forum Marinumiin, perinteik-
kään koululaiva Suomen Joutsenen 

kannelle aurinkoisen sään suosiessa. 
Tervetulosanojen ja -maljojen jälkeen 
siirryimme keskuksen sisätiloihin 
auditorio Ruumaan, jossa toimitus-
johtaja Tapio Maijala esitteli Forum 
Marinumin toimintaa. Avecien siir-
tyessä opastetulle näyttelykierroksel-
le jäimme veljesporukalla pitämään 
kurssikokousta.

Kokouksen alussa kadettivääpe-
limme Tuomo Repo kertasi kurssin 
statistiikkaa ja muistutti, että sotilas-
eläkeuudistuksen johdosta seuraavas-
sa kurssitapaamisessa meistä suurin 
osa on yhä palveluksessa. Kokouksen 
aikana kunnioitimme poisnukkuneiden 
kurssiveljien muistoa hiljaisella het-
kellä. Kokouksen jälkeen liityimme 
avecien seuraan museokierrokselle ja 
nautimme lounaaksi herkullisen saaris-
tolaislohikeiton ravintola Daphnessa. 

Iltajuhlapaikaksi oli valikoitunut 
Aboa Vetus & Ars Nova -museon 
Aula café, jonne saapuessamme meitä 
oli vastaanottamassa myös kurssinjoh-
tajamme Jukka Sorvari. Kerrassaan 

75. Kadettikurssi ja 58. Merikadettikurssi 25 vuotta
mainio ja runsas cocktail buffet -päi-
vällinen mahdollisti vapaan manöövee-
rauksen ja seurustelun. 

Sää suosi iltaa seuratessamme 
sisä pihalla Aku Salmen taikatemppu-
ja sekä kuunnellessamme odotettuja 
Harri Kalliovalkaman puhetta naisille 
ja ikäpresidenttimme Erkki Matilai-
sen päiväkäskyä. Jukka Sorvarin isäl-
liset neuvot saattelivat meitä tuleville 
elämän poluille, ja saimmepa myös 
tunnelmoida Iltaa skanssissa. Ilta 
jatkui vapaan seurustelun merkeissä, 
muttei tälläkään kertaa kurssimme 
juhlaa ilman Arvi Tavailan johdolla 
laulettua Dirlandaata. Yhteinen juh-
lamme päättyi, kun viimeisiä meistä 
hätyyteltiin ulos Aulacafén sulkiessa 
ovensa, ja jatkui osastoittain hajautet-
tuna toimintana.

Järjestelytoimikunta kiittää kaik-
kia osallistuneita ja hengessä mukana 
olleita!

Pasi Rantakari
Kadetti 7868
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Esiupseerikurssi 29 kokoontui vielä kerran

Esiupseerikurssi 29 järjestettiin 
Taistelukoulussa Tuusulassa  
1. lokakuuta 1975 – 14. tou-

kokuuta 1976. Kurssimme erittäin 
arvostettuna johtajana toimi eversti-
luutnantti, sittemmin kenraaliluutnantti 
Tuomo Tuominen. 

Kurssilla meitä oli 62 upseeria, ja 
todistuksen saatuamme suuntasimme 
kukin tahoillemme kohti uusia haas-
teita. Veljelliset tapaamiset ovat tuon 
jälkeen jatkuneet eri puolilla maata. 
Neljän vuosikymmen aikana olemme 
kokoontuneet 12 kertaa kurssiveljien 
järjestämiin tilaisuuksiin. Vastaavaan 
suoritukseen ei liene päässyt mikään 
muu esiupseerikurssi.

Kahdestoista kurssikokous järjes-
tettiin Marskin Majalla Lopella 30.–31. 
elokuuta. Tervetuliaismaljan jälkeen 
tutustuimme asiantuntevan oppaan 
opastuksella majaan ja sen värikkää-

seen historiaan Raappanan korpi-
soturien mailta nykyiselle paikalleen. 
Tunnelma oli jo korkealla, kun siir-
ryimme juhla-aterialle. ”Majan herran” 
johdattelemana nautimme arvokkaas-
ti Mannerheimin vorschmack-aterian 
asianmukaisine juomineen. Pari tuntia 
siinä vierähti.

Juhla-aterian jälkeen siirryim-
me majoitustiloihin, jossa pidettiin 
varsinainen kurssikokous. Kurssin 
nykyiseksi vahvuudeksi todettiin 
45 henkilöä, joista 38 prosenttia oli 
mukana tapaamisessa. Poismenneitä 
veljiä muistettiin hetken hiljaisuudella. 
Jokainen mukana ollut esitteli oman 
nykytilanteensa. Perhe jälkipolvineen 
ja harrastukset olivat kaikille tärkeitä. 
Keskustelun jälkeen kurssikokoukset 
päätettiin yksimielisesti lopettaa ”ikä-
pykälään” vedoten. Lounastapaamiset 
jatkunevat. Yhdessä todettiin, että tämä 

Kurssikokouksen kohokohta oli Mannerheimin vorschmack-juhla-ateria, kuten kattauskin jo todistaa. 
Aterian ”Marskiksi” yksimielisesti valittu Kauko Pippuri kuvassa toinen oikealta. 

viimeinen kokous Marskiin liittyvällä 
teemalla oli todella upea päätös tapaa-
misille.

Ilta jatkui saunoen, Punelia-
järven aalloissa pulahtaen ja vielä 
grilli katoksessa istuksien nuotion 
 valaistessa hämärtyvää elokuun iltaa. 
Kurssimuistelut ja tarinat myöhemmil-
tä palvelusvuosilta kruunasivat hienon 
päivän. Jälleen ”ikäpykälään” vedoten 
siirryimme ajoissa yöpuulle. Varhaisen 
herätyksen jälkeen nautimme isäntäm-
me loihtiman erinomaisen aamiaisen, 
jonka jälkeen suuntasimme kotia kohti.
Upea Esiupseerikurssi 29 oli näin tullut 
arvokkaasti kurssikokoontumistensa 
päätepisteeseen.

Simo Järvi 
Kadetti 4150
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Kurssijuhlien iltajuhla pidetään omassa opinahjossamme Santahaminassa kello 17.00 alkaen. Ennen 
varsinaisia juhlia kokoonnumme kurssikokoukseen Pääesikuntaan samana päivänä kello 11.30. 

Juhlapäivän ohjelma ja tarkemmat ohjeet löytyvät erillisestä kurssikirjeestä sekä Kadettikunnan koti-
sivuilta (kadettikurssit/kadettikurssien kuulumisia). Mikäli et ole saanut kurssikirjettä, ole yhteydessä 

juhlatoimikunnan puheenjohtajaan sähköpostiosoitteeseen jukka.pennanen52(at)gmail.com.

Tervetuloa!

Juhlatoimikunta

61. Kadettikurssin ja 45. Merikadettikurssin 
40-vuotisjuhlat Santahaminassa  
lauantaina 1. huhtikuuta 2017

varsinainen sisältöosa. Hakutoimintoja 
ei ole, mutta sisällysluettelojen avulla 
lukija löytää helposti etsimänsä artik-
kelin, toteaa Liimatta.

Säännöllisesti ilmestynyt vuosi-
kirjasarja muodostaa lähdeaineisto-
kokonaisuuden, joka tarjoaa hyvän 
läpileikkauksen sotien jälkeisen ajan 

Jalkaväen vuosikirja digitoitu
suomalaisen jalkaväen kehittä-
miseen. 

– Kuuden vuosikymmenen 
aikana Jalkaväen vuosikirjassa 
on julkaistu noin puolentuhatta 
maanpuolustusta, maavoimia ja 
jalkaväkeä käsittelevää artikke-
lia. Ne peilaavat oman aikansa 
ajattelua ja syventävät siten alku-
peräisistä arkistolähteistä saata-
vaa kuvaa jalkaväen kehittämisen 
taustoista ja siihen vaikuttaneista 
tekijöistä. Digitaaliseen muotoon 

saatettuna kirjoihin dokumentoidut 
tiedot ovat entistä helpommin niin 
tutkijoiden kuin muidenkin jalkaväen 
kehittämisestä kiinnostuneiden luki-
joiden käytettävissä, sanoo Liimatta.

Jalkaväen säätiön pitkäaikai-
nen hanke Jalkaväen vuo-
sikirjan digitoimiseksi on 

valmistunut.
— Kaikki vuosina 1961–2013 

julkaistut 29 Jalkaväen vuosikir-
jaa on digitoitu ja tallennettu 
pdf-muodossa Jalkaväen säätiön 
ja Jalkaväkimuseon verkkosi-
vuille, toteaa säätiön hallituksen 
jäsen, eversti evp Hannu Liimat-
ta. Digitoidut vuosikirjat jul-
kaistiin jalkaväen vuosipäivänä  
18. marraskuuta.

– Aineisto on saatavilla osoitteessa 
www.jalkavakimuso.fi kansiossa julkai-
sut. Hakemisen helpottamiseksi teokset 
on ryhmitelty alakansioiksi vuosi-
kymmenittäin. Jokaisesta numerosta 
on esillä kansikuva, sisällysluettelo ja 

Päivittäkää kurssikohtaiset yhteystietonne

Kurssien kokoontumisia ja muuta yhteydenpitoa varten kannattaa 
hyvissä ajoin sopia, kuka kurssilaisista toimii kurssin yhteyshenkilönä 
ja kadettiveljien yhteystietojen ylläpitäjänä. Varsinkin eläköitymisen 

kynnyksellä yhteystietojen päivittäminen on tärkeää. 
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Elämme monikertaisten juhla-
vuosien aatossa. Vuodet 1917–
1920 olivat Suomen historiassa 

useiden uudistusten, muutosten ja aloi-
tusten aikaa, niinpä muisto- ja muita 
juhlia riittää lähitulevaisuudessa kai-
killa yhteiskunnallisen elämän aloilla. 
Suomen Sotatieteellinen Seura juhlii 
90-vuotista taivaltaan ja seuran Tiede 
ja ase -vuosijulkaisu 75. vuottaan. 

Sodankäynnin menetelmät ovat 
kautta aikain vaatineet ainakin tekni-
siä kokeiluja ja tutkimuksia. Politiikan 
jatkaminen sodankäynnin keinoin on 
kantanut mukanaan strategian, yhteis-
kunnallisen ja kansainvälisten suhteiden 
tutkimustarvetta. Koulutus on vaatinut 
menetelmiensä kehittämistä, puhumat-
takaan operaatiotaidosta ja taktiikasta.  
Luotaessa yleisesikuntaupseerikoulu-
tusta ja perustettaessa Sotakorkeakoulua 
1930-luvun alussa tarpeet konkretisoi-
tuivat hankkeeksi, joka johti sekä seuran 
perustamiseen että vuosikirjan julkai-
semiseen. Suomalaiseen sodankäyntiin 
tarvittiin tieteellistä tutkimusta.

Seuran jäsenyys oli vuosikymmeniä 
tarkoitettu vain yleisesikuntakoulutuk-

sen saaneille. Heidän myös odotet-
tiin liittyvän jäseniksi. Nykysäännön 
mukaan jäsenyys on tarkoitettu alan 
ylemmän korkeakoulututkinnon suo-
rittaneille ja kutsusta muuten sotatieteitä 
harrastaville. Vuoden 2017 toiminta-
suunnitelma sisältää myös kadettien ja 
kandidaattien tavoittelun mukaan toi-
mintaan. Seura myös pyrkii rekrytoi-
maan kaikki sääntökriteerit täyttävät 
jäsenikseen.

Alkavan vuoden teemaksi on valittu 
Tiede ja ase 75-vuotta – entä seuraava 
kvartaali? Teema sisältää tarkastelun 
sekä menneestä että seuran strategian 
lähivuosien toimeenpanosta. Menneen 
muistelu kuuluu luonnostaan sekä hel-
mikuun 7. päivänä vietettävän vuosi-
juhlan että loppusyksystä tapahtuvan 
juhlakirjan julkistamisen yhteyteen. 
Historiasta löytyy uutta ja unohdettua 
nautittavaksi. Samoissa tilaisuuksissa 
tartutaan myös tulevaisuuteen, joskin 
aihekohtaisesti nykyhetkeä ja kehitys-
tä haravoidaan myös kevät- ja syysko-
kousten studia militaria -seminaareissa. 
Vuorossa olisivat myös Maanpuolus-
tuskorkeakoulun ja alan tieteellisten 

Suomen Sotatieteellinen Seura juhlavuoteen
seurojen Sotatieteiden päivät, mutta ne 
on päätetty siirtää valtakunnan juhla-
vuodesta Puolustusvoimien vastaavaan.

Kuluvana vuonna aloitettiin Kadetti-
kunnan kanssa yhteiset turvallisuus-
politiikan seminaarit pohtimalla 
Pohjolan turvallisuustilannetta. Tilaisuus 
oli menestys.  Ensi vuoden seminaari 
pidetään 21. syyskuuta. Ajankohtaan 
ja aiheeseen vaikuttavat vielä Suomen 
juhlavuoden tapahtumat ja aikataulut. 

Jäsenistön tiedonkulkua helpot-
taakseen on seura avannut Facebook-
sivun osoitteessa www.facebook.com/
sotatieteellinenseura ja uudistaa omat 
verkkosivunsa. Nykyiset seuran verk-
kosivut ovat osoitteessa www.pro.tsv.
fi/sotatiedeseura. Tavoitteena on saada 
lisättyä tieteenalan sisäistä keskustelua 
ja näkemysten vaihtoa yhteiskunnan 
muiden toimijoiden kanssa. 

Seura toivottaa Kylkiraudan luki-
joille rauhallista ja turvattua joulunaikaa 
sekä menestystä vuodelle 2017.

Pertti Salminen
Puheenjohtaja
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Ajatus siittää toisen
Martti Ahtisaari, Jaakko 
Iloniemi, Tapani Ruokanen 
Miten tästä eteenpäin
Docendo 2016  
Sivuja 349
ISBN  978-952-291-284-8

Otsikko on lainattu Yrjö 
Kivimiehen teoksesta 
Pidot Tornissa vuodel-

ta 1937. ”…ja kun taito kohoaa 
korkeimmilleen, on keskustelu 
luovaa taidetta”, hän jatkaa.

Nobelin rauhanpalkinnolla 
palkittu presidentti, pitkän linjan 
kärriääridiplomaatti ja Suomen 
turvallisuuspolitiikan grand old 
man sekä ansioitunut journalisti 
ovat koonneet kuusikymmentä 
keskusteluaan kirjaksi Tornin 
pitojen hengessä. Tuloksena on 
laaja-alaisesti eri asiakokonai-
suuksia pohtiva teos. Enemmistö 
keskusteluista liikkuu Euroopan 
ja koko maailman mitassa, mutta 
välittömät arvioinnit nostavat 
keskiöön – hieman liioitellen – koti-
suomalaisen sisäpolitiikan ja erityisesti 
sosialidemokraattien politiikan tämän 
päivän Suomessa. 

Kirja on keskustelijoittensa näköi-
nen: analyyttinen, laajasti sivistynyt 
ja suorapuheinenkin. Mieleen nousee 
ajatus siitä, olisiko teokseen tullut 
hieman enemmän särmää, jos keskus-
telijat olisivat olleet hieman enemmän 
eriseuraisia? Nyt teksti kulkee linjalla 
”veli veljelle todistaa”. Kunnollinen 
keskustelun sisäinen vasta-argumen-
tointi puuttuu ja diskuteeraus sujuu 
kovin diplomaattisin yhteissoinnuin. 

Joitakin helmiä kirjasta löytyy, 
kuten esimerkiksi Saksan entisen liit-
tokanslerin Helmut Schmidtin suositus 
jokaiselle, joka puhuu visioista: ”Men-
köön psykiatrin puheille.” Ja ei kai voi 
olla kuin samaa mieltä tästä: ”Suurilla 
(valtioilla) on varaa tyhmyyksiin, pie-
nillä ei ole marginaalia. Pienen valtion 
tarkkaavaisuuden tulee olla herkeämä-
tön, tuntosarvien tulee olla ulkona koko 
ajan, näkymättömiä virtauksia on kyet-
tävä aistimaan ja julki lausumattomia 
viestejä on kyettävä lukemaan.”

Lukijoille ei tulle yllätyksenä, että 
tämän päivän Venäjää käsitellään useis-
sa kohdin. Ajatus siitä, että kansain-
väliset kriisit ja konfliktit johtuisivat 
aina väärinkäsityksistä, tuomitaan 
vääräksi. Vanhat diplomaatit toteavat, 
että joskus edellä mainitut ovat suun-
niteltuja, jolloin konfliktit ovat osa 
politiikkaa. Ytimessä on perinteisten 
läntisten poliitikkojen ajattelun hel-
masynti, jossa kaikkien poliittisten toi-
mijoiden uskotaan ajattelevan samalla 
tavalla kuin he itse. Krimin annektointi 
ja Ukrainan kriisi ovat tästä hyviä esi-
merkkejä. 

On nimittäin hyvin todennäköistä, 
ettei lännessä täysin ymmärretä Venä-
jän kykyä sietää jäätyneitä konflikteja. 
Syvällisesti ei ymmärretä myöskään 
Venäjän toimintaa ja roolia Syyrias-
sa: siellä Venäjä voi osoittaa olevansa 
suurvalta, jonka myötävaikutusta tar-
vitaan suurissa ratkaisuissa. Lääkkeek-
si keskustelijat tarjoavat halpaa ensi 
 askelta: ryhdytään kutsumaan Venäjää 
suurvallaksi…

Kirjassa todetaan myös Venäjän 
tapa tulkita norminmuodostusta, nor-

meja ja niiden noudattamis-
ta: länsi menee aina normien 
mukaan, mutta venäläiset ajat-
televat ”avarammin”. Toisin 
sanoen  tilanteen vaatiessa normi 
joustaa. Näin  ainakin venäläisen 
kansain välisen oikeuden (!) pro-
fessorin mukaan.

Keskustelijat eivät katse-
le suopeasti ajatusta siitä, että 
Suomi toimisi sillanrakentaja-
na idän ja lännen välillä – siis 
Venäjän näkökantojen kauppa-
edustajana länteen. Kaikkein 
 vähiten yhdysvaltalaiset tarvit-
sevat ketään välimiestä. Eipähän 
Kekkostakaan länsileirissä aikoi-
naan pidetty sillanrakentajana 
vaan – Neuvostoliiton etujen 
puolustajana lännessä. Sen sijaan 
tarvitaan suoria keskusteluja 
 Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä.

Valitettavasti myös media 
on vähentämässä kriittistä kes-
kustelua, mikä näkyy siinä, että 
vanhaa politiikkaa myötäillään. 
Näin voidaan vähitellen juur-
ruttaa – ja tässä on jo osittain 

onnistuttukin – suomalaisiin mielipi-
de, että on aivan oikein olla koko ajan 
varovainen ja myötäillä Venäjää omien 
etujen vaarantumisen pelossa, eli siis 
aivan kuten ammoisen Neuvostoliiton 
ystävyyspolitiikan metodein. Edes-
mennyttä suurta humoristia ja realistia, 
Veikko Huovista, siteeraten: mitä on 
ystävyyspolitiikka, jota täytyy pidellä 
varovaisesti kuin tikun nenässä?

Pekka Holopainen
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Aikamatka menneisyyteen
Ilkka Ilmola
Ivan, varusmestari
Mediapinta 2016
Sivuja 268
ISBN 978-952-22-3601-44

Kukapa historian ystävä 
ei olisi joskus haaveillut 
aikamatkasta mennei-

syyteen. Huomaan ainakin itse 
usein pysähtyväni miettimään, 
millaista mahtoi olla talon poika 
ja seppämestari Erich Liimatan 
elämä 1680-luvun Suomessa. 

Kaksikin metsästysaiheista 
kirjaa aiemmin julkaissut kenraa-
liluutnantti evp Ilkka Ilmola ei 
jättänyt omaa aikamatkaansa pel-
kästään haaveksi, vaan otti asi-
oista selvää. Tuloksena oli kirja 
Ivan, varusmestari, joka kertoo 
Ivan Ivkov -nimisestä aliupsee-
rista. Hän oli Ilkka  llmolan isän, 
kenraaliluutnantti Paavo Ilmolan 
(1911–1986), isoisä. 

Ilmolalla – tai oikeammin hänen 
 sisarellaan – oli matkaeväinään paljon 
sitkeyttä ja runsaasti hyvää onnea. Kan-
sallisarkiston (Sota-arkiston) ehtymät-
tömistä kokoelmista hän löysi juuri sen 
kansion, johon oli taltioitu Ivan Ivkovin 
venäjänkielinen syntymätodistus ja an-
sioluettelo. Näistä henkilöpapereista, 
lähdeteoksista ja suvun muistitiedoista 
kerättyjen johtolankojen innoittama-
na Ilmola on kirjoittanut esi-isästään 
varsin totuudenmukaiselta tuntuvan 
elämäntarinan.

Vaikka omaa elämää yrittäi-
si  rakentaa suunnitelmallisesti, sen 
käänteet voivat lopultakin olla kiinni 
varsin pienistä valinnoista. Saattaa 
hyvinkin olla, että Venäjällä Vologdan 
kuvernementin syrjäisessä Ramenjin 
kylässä syntyneen Ivan Ivkovin elä-
mänkohtalon ratkaisi vuoden 1863 
kutsuntojen arvannosto. Ivanin käteen 
osui arpa, joka määräsi hänet palve-
lemaan 25 vuotta Venäjän armeijassa. 
Tammikuussa 1864 Ivan Ivkov kirjat-
tiin sotamieheksi Novgorodin alueella 
sijainneeseen 90. Onegan rykmenttiin, 
joka jo seuraavana vuonna siirrettiin 
Suomen suuriruhtinaskuntaan Turkuun. 

Luku- ja kirjoitustaitoinen sekä 
tunnolliseksi ja raittiiksi tiedetty Ivan 
määrättiin joulukuussa 1870 asehuo-
neen hoitajaksi Keisarillisen Suomen 
Kadettikouluun Haminaan. Yksitoista 
vuotta myöhemmin hänet ylennettiin 
vanhemmaksi aliupseeriksi ja nimi-
tettiin vastuulliseen tehtävään koulun 
varusmestariksi. Asevelvollisuuslain 
muutos lyhensi Ivanin pakollisen pal-
velusajan kymmeneksi vuodeksi, mutta 
nelilapsiseksi kasvaneen perheen isä 
teki jatkosopimuksen ja jäi tuttuun ja 
turvalliseen työpaikkaansa. Hän sai 
Suomen kansalaisuuden, osti oman 
talon ja palveli varusmestarina aina 
vuoteen 1903 saakka, jolloin koulu 
toiminta lakkautettiin. 

Suuren maailman myrskyjen nos-
tattamat laineet löivät aina Haminaan 
saakka. Suomen itsenäistymisen jäl-
kimainingeissa myös Ivkovin perhe 
joutui kokemaan omat henkilökohtai-
set tragediansa. Vanhuutensa päivät 
Ivan eleli Pappilansalmen mökissään, 
kunnes hän kuoli 86-vuotiaana vuonna 
1926. Vanhan soturin ja varusmestarin 
kadettien piirissä nauttimaa arvostus-
ta kuvaa esimerkiksi se, että entiset 
 Haminan kadetit kustansivat hänen 
Haminan ortodoksisella hautaus maalla 

olevalle haudalleen koruttoman 
mutta samalla tyylikkään hauta-
kiven.

Ilmolan kirja on historialli-
nen romaanin genreen perustuva 
teos, jonka faktatiedot perustuvat 
arkistolähteisiin ja tunnettuun 
lähdekirjallisuuteen. Siten se 
soveltuu mainiosti luettavaksi 
myös sellaisille lukijoille, jotka 
ovat kiinnostuneita historiasta 
mutta joita kuivan tieteellinen, 
runsaasti vuosilukuja, nimiä 
ja tapahtumapaikkoja vilisevä 
 virallinen tutkimuskirjallisuus 
ei välttämättä saa syttymään. 

Ilmola yhdistää totta ja 
 kuvitelmaa uskottavalla taval-
la. Esimerkiksi nuoren kadetti 
Mannerheimin ensikomment-
ti varusvarastolta saamastaan 
 kadettipuvusta on saattanut aivan 
hyvin kuulua siten kuin Ilmola 
on sen kuvannut: ”Housut löt-
köttävät ja lahkeetkin ovat liian 
lyhyet… Nämä ovat liian isot 

takapuolesta. Housun takamus roik-
kuu melkein polvissa!” Olihan C. G. 
E. Mannerheim vielä ylipäällikköaika-
naankin tunnetusti tarkka pukeutumi-
sestaan. Esimerkkejä voisi mainita 
enemmänkin, mutta kirjan juonenkään-
teitä liikaa paljastamatta jätettäköön ne 
lukijoiden itsensä löydettäviksi.

Kirjaa on mukava lukea, sillä sen 
kieliasu on varsin huoliteltua – seikka, 
joka nykyajan kertakäyttöön perustu-
vassa kustannustoiminnassa ei ole enää 
mikään itsestäänselvyys. Kuorrutuk-
seksi kakun päälle olisi sopinut muuta-
ma valokuva – muhkeaviiksisestä Ivan 
Ivkovista tai vaikkapa Kadettikoulus-
ta erotetun Mannerheimin laukkuunsa 
unohtamasta piirustuslehtiöstä.

Kirjan voi hankkia verkkokaupasta 
tai kirjakaupan hyllystä.

Hannu Liimatta
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Sodan ja rauhan viemät majakat
Johanna Pakola  
Seppo Laurell
Menetetyt majakat 
Docendo 2016
Sivuja 140
ISBN 978-952-291-288-6

Rannikkomme majakat 
ovat kiinnostavia kohtei-
ta. Merenkulun kannalta 

niiden merkitys on vähentynyt, 
mutta kulttuurihistoriallisesti ne 
ovat mittaamattoman arvokkaita. 
Majakkamme edustavat eri ai-
kakausien tyylejä. Ne ovat usein 
ulkosaariston pieniä rakennustaiteen 
ihmeitä, ja niillä kaikilla on oma kieh-
tova historiansa. 

Majakoista on myös kirjoitettu 
paljon. Oman lisänsä majakkakir-
jallisuuteen tuovat naantalilainen, 
merelliseen historiaan erikoistunut 
tietokirjailija, Johanna Pakola sekä 
merikapteeni ja majakka-asiantuntija 
Seppo Laurell. Heidän kirjoittamansa 
teos Menetetyt majakat kertoo Suomen 
eri sodissa ja sotien jälkeisissä rajan-
vedoissa menettämistä majakoista.

Sodat ovat olleet tuhoisia Suomen 
rannikon majakoille. Majakat toimivat 
hyvinä suunnistuspisteinä viholliselle, 
joten niiden tuhoaminen omin toimen-
pitein on osaltaan vaikeuttanut vihol-
lisen toimintaa rannikon karikkoisilla 
vesillä. Myös vihollinen on pyrkinyt 
tuhoamaan majakoita vaikeuttaakseen 
puolustajan merenkulkua ja tähystystä. 

Suomen sodassa 1808–1809 
 tuhottiin Utön vuonna 1753 rakennet-
tu majakka räjäyttämällä. Krimin sota 
tiesi tuhoa myös Kotkan majakalle, 
jonka hävitti englantilainen laivas-
to. Ensimmäisessä maailmansodassa 
 menetettiin Bogskärin ja Lågskärin 
 majakat. Edellisen tuhosi Saksan lai-
vasto tykkitulella, ja jälkimmäisen 
räjäyttivät venäläiset itse, jotta se ei toi-
misi kiintopisteenä vihollislaivastolle.

Suomi sai itsenäistyessään yllä-
pidettäväkseen lukuisia majakoita. Osa 
niistä sijaitsi lähellä Neuvostoliittoa, ja 
niiden ylläpitokustannukset jakaantui-
vat puoliksi Suomen ja Neuvostoliiton 
kesken. Majakoiden sijainti ulkomerel-
lä ja Neuvostoliiton lähivesillä tarkoitti 

myös sitä, että talvisodan kynnyksellä 
ne olivat ensimmäisenä evakuoitavia 
paikkoja. 

Pienet saariyhteisöt evakuoitiin 
kiireesti, ja monin paikoin viimeisen 
lähtijän murheellisena tehtävänä oli 
auttaa sotilaita panostamaan majakka 
räjäytyskuntoon. Talvisodan alussa 
lähtö majakkasaarilta tapahtui monin 
paikoin suunnittelemattomasti. Myös 
talvisodan loppuun liittyi draamaa. 
Glosholmenin majakka – muumitalon 
esikuva – määrättiin räjäytettäväksi, 
jotta vastapuolen lentokoneet eivät 
pystyisi suunnistamaan sen avulla. 
Talvi sota ehti loppua jo ennen tuho-
työtä, mutta hävittämiskäskyä ei enää 
ehditty peruuttaa. 

Jatkosodassa yksikään suomalais-
majakka ei tuhoutunut, mitä voidaan 
pitää jonkinlaisena pienenä ihmeenä. 
Majakoiden määrä sen sijaan kasvoi 
hetkellisesti, kun talvisodassa mene-
tetyt alueet vallattiin takaisin. Lisäksi 
suomalaisjoukot valtasivat aiemmin 
Neuvostoliitolle kuuluneen Haapa-
niemen majakan Laatokan pohjois-
osissa. 

Jatkosodan päätyttyä Rönnskärin 
ja Kallbådan hallinta siirtyi Porkkalan 
vuokra-alueen mukana vuosiksi neu-
vostojoukoille. Myöhemmin vuoden 
1947 rauhanteossa menetettiin luku-
määräisesti suurempi määrä majakoita 
kuin koskaan aiemmin. Tuolloin Laa-
tokan ja itäisen Suomenlahden majakat 
siirtyivät uudelle omistajalle. 

Viimeiset kirjassa esitellyt tuhotut 
majakat ovat Kemin edustalle 1970-lu-
vulla rakennetut kaksi pohjamajakkaa 

Kemi I ja Kemi II. Pohjamajakat 
eivät kestäneet liikkuvien jää-
massojen painetta, ja ne päätyi-
vät pian rakentamisensa jälkeen 
Puolustusvoimien pioneerien 
räjäyttämiksi.

Pakolan ja Laurellin teos 
kertoo kattavasti näiden eri 
yhteyk sissä lopullisesti tai vä-
liaikaisesti menetettyjen maja-
koiden historian. Teos pohjautuu 
laajaan arkisto tutkimukseen, 
jossa kirjoittajat ovat perehtyneet 
muun muassa Kansallisarkiston, 
Mikkelin maakunta-arkiston, 
Liikenneviraston arkiston, Il-
matieteen laitoksen arkiston, 

Merikeskus Vellamon arkiston, Kymen 
maakuntamuseon arkiston, Venäjän 
valtion arkiston ja lukuisten perinneyh-
distysten kokoelmiin. 

Kuivan faktatiedon sijasta historia 
on elävästi kirjoitettua ja jaksaa pitää 
lukijan mielenkiinnon. Kirjan kuvitus 
on tyylikäs ja aiemmin julkaisematon.

Ville Vänskä
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Mannerheimin ja Waldenin yhteinen taival
Keijo K. Kulha
Marski ja hänen varjonsa 
Kahden miehen kolme 
sotaa ja rauhaa 
Docendo 2016
Sivuja 232
ISBN 978-952-291-281-7

Historia muodostuu yk-
sittäisten ihmisten te-
kemisistä – useimmiten 

elämänpolun varrelle mahtuu 
onneksi niin ystävyys- kuin 
valitettavasti myös vihasuhtei-
takin. Tohtori Keijo K. Kulha 
on kuvannut vastikään ilmes-
tyneessä teoksessaan Marski ja 
hänen varjonsa – Kahden miehen 
kolme sotaa ja rauhaa itsenäi-
sen Suomen  ensimmäisten vuo-
sikymmenten tapahtumia Carl 
Gustaf Emil Mannerheimin ja 
Rudolf Waldenin ystävyyden 
kautta.

Kulha toteaa realistisesti kuvaa-
vansa teoksessa Mannerheimin ja 
Waldenin yhteistä taivalta. Samalla hän 
myöntää epäsuorasti, ettei hänellä ole 
työkaluja Mannerheimin ja Waldenin 
välisen ystävyyden tarkkaan määrittä-
miseen, vaan hän kykenee esittämään 
siitä vain arvioita. Teoksen sivuilla 
 ystävyydestä esitetään monia aihetodis-
teita, mutta kokonaistulkintaa Kulha ei 
teoksensa ydinteemasta tee. Ehkä tämä 
on kokemuksen mukanaan tuomaa vii-
sautta. Yhteisten tapahtumien kautta 
teoksen sivuilta välittyy oivalla tavalla 
kuva kahdesta itsenäisestä miehestä, 
joiden sanavarastossa ystävyys ei ollut 
päällimmäisenä eikä ylipäätään helpos-
ti edes tunnistettavissa. 

Nykysuomen etymologisen sana-
kirjan määritelmän ystävyydestä – joka 
sisältää muun muassa rehellisyyden, 
toisen seurasta nauttimisen, luottamuk-
sen, myönteisen vastavuoroisuuden ja 
mahdollisuuden olla oma itsensä sekä 
ilmaista tunteitaan ja tehdä virheitä 
ilman tuomitsemisen pelkoa – pystyy 
toki allekirjoittamaan ainakin Man-
nerheimin ja osittain myös Waldenin 
osalta. Tähän ystävyyden inhimilliseen 
sisältöön päästään teoksessa kunnolla 

kiinni vasta sen viimeisessä luvussa. 
Siinä tuodaan herkullisten yksityiskoh-
tien kautta esiin Kaivopuistossa lähes 
naapureina 1930-luvulla asuneiden 
Mannerheimin ja Waldenin kanssa-
käymistä. Kulha maalaa kuvan tilan-
teesta, jossa Mannerheim saattoi silloin 
tällöin kutsua ystävänsä iltaviskille 
kotiinsa. Walden puolestaan ei voinut 
edes ajatellakaan kutsuvansa Manner-
heimia tällä tavoin luokseen. Ystävyys 
näyttäytyi osapuolten välillä eri tavoin. 

Teos sijoittuu tutkimuksellisesti 
tietokirjan ja tieteellisen historiantut-
kimuksen välimaastoon. Kulha kiinnit-
tää lukijan huomiota tapahtumiin, jotka 
pääosin ovat tuttuja jo aikaisemmasta-
kin tutkimuskirjallisuudesta. Hänellä 
on kuitenkin myös joitakin tuoreita 
tulokulmia. Teoksessa kuvataan esi-
merkiksi Mannerheimin toipumislomaa 
kesken asemasotavaiheen keväällä 
1943. Kulhan mukaan kenraali Talvela 
sai Waldenilta ensin tiedon, että hänen 
rouvansa Anni Walden matkustaisi ter-
veydellisistä syistä leutoon ilmanalaan. 
Yhtäkkiä Talvela tajusi, että vieras tu-
lisikin olemaan Suomen Marsalkka. 
Tässä kuten monessa muussakin kohtaa 
lukija jää pohtimaan, mistä Waldenin 
suuhun laitettu sitaatti mahtaa olla poi-
mittu.

Alkuperäislähteiden vähäi-
syys – ainakin kevyen viite-
apparaatin perusteella – jättää 
tilaa myös epätarkkuuksille. 
Esimerkiksi jatkosodan alussa 
Syväriä ja Petroskoita ei suin-
kaan asetettu tavoitteeksi vuoden 
1941 syyskuussa vaan kesäkuun 
lopussa. Tiukempi viiteapparaat-
ti olisi ilman muuta nostanut 
teoksen tutkimuksellista arvoa. 

Toisaalta teksti, jota Kulha 
kokeneen tutkijan loogisuudel-
la ja meritoituneen lehtimiehen 
sujuvalla kynällä vie terävästi 
eteenpäin, pitää lukijan ottees-
saan. Yksi teoksen monista 
kiinnostavista tapahtumista 
kuvaa, miten Walden vastailee 
sairasvuoteeltaan Mannerheimin 
hänelle tekemiin kysymyksiin. 
Halvaantunut kenraali pystyi 
enää vain nyökkäämään, pudis-
tamaan päätään tai sanomaan 
jaa tai ei! Hän oli isänmaan ja 

Mannerheimin ”palveluksessa” kuo-
lemaansa saakka.

Teoksessaan Kulha kokoaa tarkalla 
silmällä nimenomaan Waldenin näkö-
kulmasta ne lukuisat tapahtumasarjat, 
joissa hän ja Mannerheim vaikutti-
vat Suomen tasavallan kehitykseen 
 ensimmäisten, itsenäistymiskipuilujen 
täyttämien itsenäisten vuosikymmenten 
tyrskyissä. Niin ikään toteamus siitä, 
että Mannerheimin ja Waldenin vai-
heita ei voi seurata tuntematta heidän 
yhteiskuntasuhteitaan, näkyy onnistu-
neella tavalla kirjan sivuilla. 

Teos on laadukkaasti toimitettu, 
joten kokonaisuudessaan lukuelämyk-
sestä muodostuu myönteinen.

Mikko Karjalainen
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Kirjalöytöjä hyllystäni
Paavo Junttila
Taistelutehon laskemiseen 
vaikuttaneet tekijät sodan 
1941–44 aikana ja siitä 
tehtävät johtopäätökset
Toimittaneet Petteri 
Jouko, Eelis Turjanmaa, 
Timo Hälvälä, Kirsti Pu-
ronen
Maanpuolustuskorkeakoulu 
2015, sivuja 128
ISBN 978-951-25-2724-3

Julkaisusarjassaan Suoma-
laisen sotataidon klassikot 
Maanpuolustuskorkeakoulu 

nostaa vuosi vuoden jälkeen esiin 
vakuuttavia dokumentteja, jotka 
muussa tapauksessa saattaisivat 
jäädä vain harvojen arkistojen 
hämyisissä saleissa uurastavien 
tutkijoiden ulottuville. Sarjassa 
on aiemmin julkaistu T. V. Vilja-
sen, Richard Lorentzin ja Jouko 
Pirhosen tutkimustöitä käsitelleet teok-
set. Jatkoa on luvassa, sillä sarjan seu-
raava osa ehtinee painoon vielä tämän 
vuoden kuluessa. 

Nyt käsiteltävä teos perustuu kap-
teeni Paavo Junttilan vuonna 1952 
Sotakorkeakoulussa laatimaan diplomi-
työhön, jolle hänen opettajansa, evers-
tiluutnantti ja arvostettu histo rioitsija 
K. J. Mikola antoi arvosanan ”kiittäen 
hyväksytty”. Tässä ei sinällään ole 
mitään ihmeellistä, sillä kautta aiko-
jen sotakoulujen oppilaat ovat luku-
kammioissaan suoltaneet tutkielmia ja 
diplomitöitä – kiitettäviäkin –, ilman 
että niitä olisi myöhemmin julkaistu 
kirjoina. Mikä sitten nostaa Junttilan 
opinnäytetyön niin raskaaseen sarjaan, 
että se on valittu yhdeksi suomalaisen 
sotataidon klassikoksi?

Epäilemättä yksi selitys on Paavo 
Junttilan (1918–2005) myöhempi 
virka ura. Yleisesikuntaupseerikurssin 
jälkeen hän eteni opettaja-, komen-
taja- ja esikuntatehtävien kautta pää-
majamestariksi ja aina Pääesikunnan 
päälliköksi saakka. Vuoden 1963 
kenttäohjesäännön pääkirjoittajana, 
taktiikan opettajana ja alueellisen puo-

lustusjärjestelmän kehittäjänä hän jätti 
merkittävän jäljen suomalaiseen sota-
taitoon. Junttila eläköityi kenraaliluut-
nanttina kesäkuussa 1978 – sattumoisin 
samaan aikaan, jolloin allekirjoittanut 
vasta aloitteli omaa sotilasuraansa. 

Vielä merkittävämpi peruste valin-
nalle lienee ollut Junttilan tutkimus-
työn sisältö. Se käsitteli varsin kipeitä 
asioita – tekijöitä, jotka jatkosodassa 
johtivat rintamajoukkojen taistelu-
tehon alentumiseen ja lopulta tila-
päiseen  romahdukseen kesällä 1944. 
Junttila jos kuka tiesi, mistä kirjoitti. 
10. Divi sioonan esikunnan operatii-
visen osaston toimistoupseerina hän 
oli aitiopaikalla näkemässä, mitä  
IV Armeijakunnan puolustusvalmiste-
lujen hyväksi oli tehty ja mitä jätetty 
 tekemättä. Toisin kuin monet nyky-
päivän tutkijat, Junttila ei kuitenkaan 
etsinyt syyllisiä vaan syitä, sillä vain 
niiden tunnistamisesta oli hyötyä 
 armeijan puolustuskyvyn tulevalle 
kehittämiselle. 

Junttilan diplomityö oli ajankohtai-
nen valmistuessaan. Sotakokemuksia 
oli kahden sodan jäljiltä kertynyt kym-
meniä hyllymetrejä, mutta  kenelläkään 
ei vain oikein ollut aikaa analysoida 

niitä. Toinen merkittävä sotien 
jälkeisen taktiikan kehittäjä, 
eversti Y. A. Järvinen oli jo 
muutamaa vuotta aikaisemmin 
luonnehtinut sotakokemusai-
neistoa pettyneesti: ”…ovat 
vielä suurimmalta osaltaan 
muokkaamatonta, propagandan 
värittämää, vieläpä tarkoituk-
sellisesti  hämäävää, usein vain 
omahyväisten sotamuistelmien 
luontoista ainehistoa.” Muuta-
maa yksityishenkilöiden stipen-
divaroin laatimaa tutkimusta 
lukuun ottamatta tieteellisiin 
kriteereihin nojaavaa tutkimus-
tietoa ei juuri ollut. Junttilan työ 
– niin opinnäyte kuin se olikin – 
tuli tarpeeseen. 

Monelta osin työ on ajankoh-
tainen vielä tänäänkin, sillä eivät 
hyvän johtajuuden ja komenta-
juuden perusasiat ole reilussa 
kuudessakymmenessä vuodes-
sa miksikään muuttuneet. Esi-
merkiksi Junttilan johtopäätös  
”…vahvistuu edelleen se totea-

mus, että tehokkain ja välittömin tais-
telutehon tekijä on ollut joukkonsa 
kohdalla päällikkö tai komentaja itse” 
pitää varmasti paikkansa myös hybridi-
sodankäynnin aikakaudella. 

Klassikkosarjan teoksista erityisen 
mielenkiintoisia tekee se, että niiden 
”päähenkilöt” taustoitetaan monipuoli-
sesti. Tälläkin kertaa sen tekivät alansa 
parhaat asiantuntijat. Eversti, filoso
fian tohtori Petteri Joukon erinomainen 
 artikkeli kertaa Paavo Junttilan sotilas-
uran keskeisimmät vaiheet. Lisäksi se 
valottaa sitä ulko- ja sisäpoliittisesti 
ahdasta toimintakenttää, jossa Junt-
tila ja hänen aikalaisensa joutuivat 
kylmän sodan ajan puolustusvoimia 
kehittämään. Filosofian tohtori, sotilas
sosiologian professori Teemu Tallberg 
puolestaan tarkastelee Junttilan tutki-
mustuloksia alansa viimeisimmän tut-
kimustiedon näkökulmasta.

Painetun version lisäksi teokseen 
voi tutustua verkkojulkaisuina osoit-
teessa www.doria.fi.

Hannu Liimatta
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ajankohtaista

Vuonna 2017 merkkipäiväänsä viettävät  
Kadettikunnan jäsenet

95 vuotta
Fallenius Olli  Maj 27.K 21.12.1922 perhep.
Koiranen Teuvo  Kom 20.Mek 10.10.1922
Lähteenmäki  Lauri O Kaptl 18.Mek 11.12.1922
Miekk-Oja Erkki  Komkapt 16.Mek 14.06.1922

90 vuotta
Anttinen Jussi  Kom 22.Mek 09.08.1927
Heinaro Aimo  Ev 30.K 22.04.1927
Järvilehto Antti  Evl 33.K 28.04.1927
Koponen Paavo  Maj 37.K 31.08.1927
Lohi Eero  Evl 33.K 14.08.1927
Raatikainen Kalevi Evl 30.K 18.07.1927
Siikki Matti  Maj 32.K 24.02.1927
Väänänen J Kalle  Maj 37.K 08.07.1927

85 vuotta
Christensen Hans H S  Kenrm 40.K 04.04.1932
Halonen Ilkka Kalle A  Kenrl 39.K 14.11.1932
Huttunen Pertti  Evl 39.K 06.11.1932
Hämäläinen Kari  Evl 40.K 10.03.1932
Kaira Lauri  Evl 41.K 08.09.1932
Karhu Sakari    Evl 39.K 25.07.1932
Karmala Veikko Tapani Evl 40.K 24.04.1932
Kauppinen Juhani  Evl 41.K 05.05.1932
Lahnaviiki Juhani Komkapt 57.Mek 13.11.1932
Lahti Torsti  Ev 26.Mek 10.03.1932
Laine Aulis  Evl 40.K 26.05.1932 perhep.
Lindeman Kurt  Evl 37.K 01.01.1932
Mattila Jarmo H Y  Ev 40.K 17.06.1932
Miettinen Pentti Antero Evl 39.K 09.12.1932
Miettinen Tauno  Ev 41.K 10.09.1932
Mukala Urpo  Evl 40.K 27.09.1932
Nordman Folke  Maj 40.K 11.05.1932
Nuutinen Raimo  Evl 41.K 03.05.1932
Riikonen Erkki  Evl 41.K 03.09.1932
Salminen Mauri  Evl 41.K 04.08.1932
Savolainen Ossi  Maj 26.Mek 05.10.1932
Sihvo Sami  Kenrm 38.K 13.12.1932
Simola Eero  Evl 44.K 16.11.1932
Tiiro Mauno  Maj 39.K 19.05.1932
Tykkä Matti  Evl 39.K 25.08.1932
Urpo Eero  Ev 39.K 07.04.1932
Vesterinen Veikko  Kenrl 39.K 23.10.1932
Virrankoski Markus A Evl 38.K 12.01.1932
Voutilainen Ilppo   Evl 42.K 12.10.1932
Vääriskoski Esko  Kaptl 27.Mek 19.07.1932

80 vuotta
Autti Erkki Juhani  Maj 45.K 10.09.1937
Auvinen Esko Petteri Evl 44.K 05.07.1937
Hakala Seppo Juhani Maj 46.K 15.01.1937
Hakala Venni  Evl 47.K 29.07.1937

Heikkilä Tauno  Ev 47.K 09.09.1937
Helander Hannes  Komkapt 32.Mek 29.07.1937
Hurskainen Raimo Kom 31.Mek 07.05.1937
Järviö Pentti  Evl 46.K 30.12.1937 matkoilla
Karjalainen Lauri  Maj 44.K 02.07.1937
Karjalainen Mauno Evl 46.K 23.06.1937
Kiviö Veikko  Maj 49.K 25.06.1937
Koskimies Jouko  Ev 46.K 27.12.1937
Laakso Rauno Eero Evl 32.Mek 14.10.1937
Lamminparras Tuomo Evl 46.K 02.09.1937
Lampinen Matti Otto J Maj 48.K 17.02.1937
Larinen Pertti  Ylil 48.K 12.03.1937
Lindell Jaakko  Evl 47.K 28.02.1937
Markkanen Kalevi  Evl 46.K 24.02.1937
Mustakallio Jorma  Evl 46.K 28.06.1937
Mustonen Jorma Aatos Evl 46.K 06.07.1937
Mäkinen Asko  Maj 46.K 08.09.1937
Niemelä Eero  Maj 48.K 12.12.1937
Nieminen Sakari  Maj 46.K 21.09.1937
Niska Juhani  Ev 29.Mek 02.09.1937
Numminen Tapani  Evl 46.K 26.02.1937
Nuorala Juhani  Evl 46.K 11.01.1937
Nurminen Tuomo T Kapt 46.K 13.04.1937
Nykänen Pertti  Kenrl 44.K 30.07.1937
Ollikainen Pentti  Maj 47.K 30.05.1937
Palosaari Kalevi  Evl 48.K 27.08.1937
Pitkänen Toivo Maj 43.K 25.04.1937
Pärssinen Antero Ev 45.K 12.03.1937
Rasehorn Raimo Evl 44.K 15.07.1937
Reitkari Seppo Evl 46.K 13.03.1937
Ruuska Ilkka Kaptl 30.Mek 06.08.1937
Rötsä Mauri Evl 45.K 17.03.1937
Salonen Paavo Antero Evl 46.K 20.08.1937
Salovaara Kalevi Evl 47.K 20.11.1937
Sankkila Tapani Kom 31.Mek 17.04.1937
Skogström Leo Evl 47.K 18.08.1937
Suomala Jarmo Maj 43.K 08.04.1937
Susi Antero Evl 48.K 02.04.1937 perhep.
Särkiö Hannu Kenrm 43.K 30.04.1937
Varjola Paavo Kom 31.Mek 04.10.1937
Von Schantz Jan Maj 50.K 13.07.1937 matkoilla
Åkerman Juhani Maj 46.K 31.01.1937

75 vuotta
Ahvonen Jyrki Juhani Maj 52.K 06.12.1942
Aitos Risto Juhani  Evl 50.K 01.09.1942
Alanen Olli Juhani Maj 50.K 06.10.1942
Anttinen Heikki  Maj 51.K 30.11.1942
Apajakari Timo Erkki Evl 49.K 22.08.1942
Auvinen Visa Juhani Kom 34.Mek 15.07.1942
Banerjee Erkki  Maj 49.K 12.10.1942
Dufva Tuomo Antti O Maj 50.K 25.02.1942
Engström Juha Heikki E Ev 49.K 07.08.1942
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Gentz Robert  Komdri 35.Mek 12.08.1942
Grönberg Harri  Evl 49.K 01.05.1942
Haapala Heikki  Evl 49.K 08.07.1942
Hannila Juhani  Evl 49.K 22.03.1942
Heimo Raimo  Kom 36.Mek 16.07.1942
Heinonen Heikki I  Komkapt 35.Mek 26.06.1942
Helorinne Esko  Maj 52.K 19.01.1942
Hervos Pekka  Maj 51.K 18.08.1942
Hietalahti Martti  Antero Maj 49.K 16.07.1942
Hiissa Tapio  Maj 51.K 03.02.1942
Hinkkanen Heikki  Maj 51.K 16.02.1942
Holopainen Timo A Maj 49.K 26.01.1942
Hult Heikki  Ev 51.K 24.07.1942
Hyytiäinen Kyösti  Maj 50.K 17.02.1942
Hämäläinen Markku T Evl 50.K 24.08.1942
Hämäläinen Raimo Maj 52.K 20.11.1942
Hänninen Jarmo  Komkapt 38.Mek 06.09.1942
Iire Jarkko  Kom 37.Mek 03.10.1942
Iivonen Onni  Maj 50.K 31.05.1942
Jaatinen Juhani  Evl 50.K 25.07.1942 perhep.
Juntunen Seppo H  Evl 50.K 16.10.1942
Juusti Timo  Maj 50.K 11.02.1942
Juvonen Kari  Maj 49.K 21.03.1942
Kanninen Pekka  Ev 49.K 06.07.1942
Kasurinen Lauri  Evl 50.K 31.12.1942
Kauppinen Risto  Evl 50.K 29.11.1942
Keränen Pertti  Maj 51.K 24.01.1942 matkoilla
Kettunen Ossi  Ev 51.K 10.10.1942
Kinnunen Tapio  Maj 52.K 08.01.1942
Kivioja Martti  Maj 50.K 04.05.1942
Kivistö Heimo  Maj 50.K 29.03.1942
Kokko Kalevi  Evl 51.K 10.06.1942
Konnos Harri  Maj 51.K 12.11.1942
Kotanen Hannes  Evl 50.K 01.08.1942
Kuivalainen Aukusti Komkapt 37.Mek 03.11.1942
Kuronen Paavo  Evl 50.K 20.07.1942
Kuusi Matti  Maj 50.K 29.01.1942
Laakkonen Olavi  Kom 34.Mek 05.08.1942
Laapio Juhani  Komkapt 34.Mek 18.05.1942
Laurinen Markku  Evl 49.K 03.10.1942
Lehto Seppo  Ev 50.K 13.12.1942
Mauno Erkki  Maj 51.K 07.04.1942
Metsänvirta Jarkko Maj 52.K 30.06.1942
Miekkavaara Martti Ev 50.K 01.12.1942
Moisander Ilkka  Evl 49.K 21.08.1942
Muhonen Veli  Maj 51.K 20.12.1942
Myöhänen Taisto  Evl 51.K 11.08.1942
Mähönen Matti  Evl 50.K 29.11.1942
Mäkelä Pekka  Maj 51.K 07.02.1942
Mäkinen Matti Kalevi Maj 51.K 27.07.1942
Naski Erkki  Kom 36.Mek 10.07.1942
Nieminen Tauno  Ev 49.K 10.07.1942
Norvio Lauri  Maj 51.K 30.04.1942
Nykänen Matti  Kom 36.Mek 03.08.1942
Oila Markku  Evl 50.K 04.11.1942
Olkkonen Osmo  Evl 50.K 07.10.1942
Opas Jaakko Niilo  Evl 52.K 04.10.1942
Panula Ossi  Maj 50.K 26.09.1942
Pekonen Ossi  Komdri 37.Mek 29.08.1942

Pellinen Pekka  Ev 50.K 11.03.1942
Peltola Sakari  Maj 50.K 26.04.1942
Piispanen Kari  Maj 50.K 06.01.1942
Poutiainen Heikki  Maj 51.K 15.04.1942
Puustinen Raimo  Maj 52.K 11.01.1942
Pääkkönen Matti  Evl 51.K 12.08.1942
Rantala Jaakko  Ev 50.K 17.08.1942
Rasku Risto  Komdri 35.Mek 23.10.1942
Raussi Eero  Evl 50.K 26.09.1942
Rehnbäck Kalervo  Evl 49.K 07.06.1942
Ripatti Pekka  Ev 50.K 19.09.1942
Ruokolainen Kauko Evl 50.K 18.12.1942
Saarento Juhani K om 35.Mek 12.12.1942
Sallinen Reijo  Ev 49.K 15.06.1942
Sarkanen Leo  Maj 50.K 01.10.1942
Siihola Pekka  Evl 50.K 03.02.1942
Simola Antti  Kenrl 50.K 20.08.1942
Sipiläinen Harry  Evl 48.K 14.01.1942
Sipinen Jukka  Evl 49.K 02.01.1942
Suikkanen Markku Maj 51.K 21.05.1942
Suominen Kari  Maj 51.K 07.10.1942
Taitto Veijo  Evl 49.K 10.10.1942
Tanner Tapio  Evl 51.K 24.09.1942
Teikari Pekka  Komkapt 34.Mek 21.09.1942
Tiittanen Raimo  Maj 51.K 30.08.1942
Torvinen Raimo  Evl 52.K 19.11.1942
Touru Esko  Maj 51.K 17.01.1942
Tuomisalo Pekka  Kom 35.Mek 11.12.1942
Uusmies Hannu  Evl 49.K 20.06.1942
Uutaniemi Pekka  Ev 49.K 26.01.1942
Vaaja Jukka  Evl 50.K 10.12.1942
Vainikka Reijo  Ev 50.K 20.12.1942
Vallaskangas Eero  Evl 50.K 05.02.1942
Valtonen Eero Johannes Evl 50.K 15.10.1942
Valtonen Matti Juhani Evl 52.K 17.03.1942
Veijalainen Viljo  Maj 51.K 24.06.1942
Verronen Seppo Jorma  Evl 51.K 15.02.1942
Viitanen Heikki Juhani Evl 50.K 03.06.1942
Visuri Pekka Juhani Ev 50.K 25.12.1942
Vitikka Juhani Kalervo Maj 50.K 01.03.1942
Welander Erik  Kapt 51.K 10.02.1942
Wennström Finn-Göran Prkenr 49.K 05.07.1942 perhep.
Ylitalo Jaakko  Evl 49.K 19.04.1942
Ylönen Heikki  Evl 51.K 26.10.1942
Änkilä Pekka  Maj 51.K 07.03.1942

70 vuotta
Alahonko Seppo J  Evl 55.K 27.03.1947
Andersson Jouko L J Komkapt 41.Mek 20.07.1947
Autere Paavo August Otto Evl 59.K 05.06.1947
Haario Seppo  Evl 55.K 07.10.1947
Haili Lauri   Kapt 57.K 04.12.1947
Harja Jaakko  Evl 58.K 05.05.1947
Hartman T Aslak  Evl 56.K 27.12.1947
Hovi Kari  Ev 56.K 22.03.1947
Huikkonen Kyösti  Maj 55.K 09.09.1947
Hyyryläinen Vesa  Maj 58.K 28.04.1947
Inkiläinen Pauli  Komkapt 40.Mek 30.09.1947
Inkinen Esko  Evl 55.K 15.10.1947
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Jantunen Tuomo  Maj 54.K 22.11.1947
Järvinen Matti  Evl 55.K 08.12.1947
Jääsärö Matti  Evl 58.K 13.07.1947
Kantola Heikki  Evl 56.K 09.08.1947
Kauppinen Erkki  Ev 55.K 07.08.1947
Kianto Ilkka  Evl 55.K 17.01.1947
Koivisto Pekka  Maj 55.K 03.05.1947
Korhonen Juha  Maj 54.K 12.01.1947
Kyllönen Kauko  Ev 55.K 23.05.1947
Lassila Voitto  Maj 56.K 14.12.1947
Lauhio Seppo  Maj 58.K 26.10.1947
Luotola Hannu  Prkenr 54.K 04.03.1947
Malmivaara Niilo-Kustaa Evl 56.K 05.04.1947
Mattila Vesa  Maj 56.K 29.10.1947
Miller Risto  Maj 57.K 14.04.1947
Muurman Risto  Ev 56.K 20.01.1947
Myyryläinen Juha  Evl 58.K 09.01.1947
Niemi Jukka  Maj 55.K 29.08.1947
Nokkala Arto  Evl 54.K 17.01.1947
Nordfors Heimo  Evl 55.K 19.09.1947
Nurmiranta Erkki  Evl 55.K 26.04.1947
Ojala Torsti  Ylil 56.K 28.02.1947
Ovaska Lauri  Ev 57.K 11.06.1947 matkoilla
Palonen Erkki Kari Ylil 54.K 29.05.1947
Palonen Juhani  Ylil 55.K 28.10.1947
Peltola Jarmo  Kenrm 55.K 26.02.1947
Päivärinta Heikki  Ev 55.K 09.05.1947 matkoilla
Rapila Pekka  Ev 54.K 22.09.1947 perhep.
Riekkinen Rauno  Maj 57.K 04.06.1947
Rimpi Kari  Kenrl 55.K 18.01.1947
Ronkainen Raimo  Maj 56.K 07.11.1947
Ruutu Mikko  Kom 39.Mek 05.05.1947
Saari Simo  Evl 59.K 28.07.1947
Saressalo Jussi  Ev 55.K 10.01.1947
Siljander Kari  Ev 54.K 04.12.1947
Sinisalo Jouko  Evl 58.K 10.12.1947
Strang Hanno  Lamir 54.K 19.06.1947
Tarvainen Esa  Kenrl 54.K 07.03.1947
Tenho Markku  Evl 54.K 10.03.1947
Tervonen Pertti  Ev 54.K 04.07.1947
Tolvanen Osmo  Ev 57.K 06.07.1947
Tomperi Kyösti  Ev 55.K 26.10.1947
Tyrväinen Risto  Evl 55.K 10.02.1947
Vartiainen Matti J  Evl 55.K 20.08.1947
Väänänen Pentti Juhani Ev 55.K 21.06.1947 matkoilla
Wahlroos Antti  Ev 56.K 07.10.1947
Wasenius Olli E  Komkapt 41.Mek 12.11.1947
Wirta P Juha  Maj 57.K 05.07.1947

60 vuotta
Alen Hannu Jaakko Ev 65.K 22.10.1957
Anttalainen Jari Olavi Ev 65.K 07.07.1957
Cederberg Aapo Eljas Ev 64.K 24.03.1957
Halme Jorma  Maj 66.K 10.08.1957
Helenius Jarmo Juhani Ev 64.K 04.12.1957
Hongisto Jouko  Maj 65.K 21.03.1957
Hyvärinen Viljo Pentti A Ev 64.K 04.07.1957
Härkönen Timo  Ev 65.K 25.07.1957
Kainulainen Esa  Evl 65.K 28.10.1957

Katisko Tuomo  Evl 65.K 18.11.1957
Kauppinen Markku H Maj 68.K 10.09.1957
Kirjavainen Mikko S  Kenrm 64.K 04.11.1957
Kiuru Harri Sakari Kom 50.Mek 10.03.1957
Kivelä Tomi  Evl 65.K 02.12.1957
Koistinen Kari  Evl 64.K 16.03.1957
Konsala Tomi  Komkapt 51.Mek 29.11.1957
Kullberg Rolf  Evl 64.K 11.07.1957
Kumpulainen Aarne Evl 65.K 07.05.1957
Kuusisto Rauno  Evl 67.K 17.02.1957
Käpynen Ari  Maj 65.K 05.11.1957
Kärkkäinen Hannu Evl 65.K 21.09.1957
Laatikainen Pertti O Prkenr 65.K 07.10.1957
Lappalainen Esa  Ev 64.K 15.04.1957
Laukkala Heljo  Maj 65.K 30.11.1957
Leimi Janne  Kom 49.Mek 30.11.1957
Liimatta Hannu Tapio Ev 67.K 31.12.1957
Lukander Aslak  Evl 64.K 19.07.1957
Minkkinen Aulis O Komdri 65.K 02.10.1957
Myöhänen Hannu  Evl 64.K 15.01.1957
Mäki Jussi  Ev 64.K 01.06.1957
Mäkinen Kari Olavi Kom 65.K 16.04.1957
Nuutila Esa-Jussi  Evl 65.K 23.06.1957
Paalanen Juhani  Kom 65.K 20.09.1957
Parkkola Ari  Evl 64.K 15.04.1957
Peltola Heikki  Maj 65.K 20.10.1957
Pietilä Vesa  Evl 65.K 14.05.1957
Pirhonen Ossi  Evl 64.K 07.08.1957
Pisto Martti  Ev 64.K 15.09.1957
Pohjala Kari  Evl 65.K 11.08.1957
Pulkkinen Esa  Kenrm 64.K 06.07.1957
Rajamäki Heikki  Maj 65.K 14.08.1957
Rautavirta Risto  Evl 65.K 20.12.1957
Rauvanto Risto Antero Evl 66.K 10.02.1957
Saari Jaakko  Maj 66.K 03.11.1957
Saarijärvi Keijo  Evl 68.K 15.03.1957
Sainio Kari Erkki  Evl 65.K 24.06.1957
Salminen Jukka Kaleva Evl 64.K 11.08.1957
Salminen Timo  Evl 64.K 04.08.1957
Seppä Jarmo  Evl 64.K 31.08.1957
Simola Keijo  Ev 65.K 26.01.1957
Sundqvist Hannu A Maj 68.K 20.09.1957
Sutinen Harri  Kom 49.Mek 16.04.1957
Takanen Kari Juhani Vamir 49.Mek 12.05.1957
Tammikivi Juha Eerik Ev 65.K 05.02.1957 perhep.
Toivonen Seppo R J Kenrl 64.K 24.07.1957
Valleala Lauri Mikael Ev 64.K 08.07.1957
Vanhanen Juha Tapio Evl 66.K 31.08.1957
Vihavainen Juha K Maj 65.K 21.08.1957
Villanen Pentti P  Kom 49.Mek 10.03.1957

50 vuotta
Aho Petri Antero  Evl 74.K 02.06.1967
Alho Aki Kalervo  Evl 75.K 25.08.1967
Antikainen Timo T Maj 89.K 04.08.1967
Autere Vesa Heikki Evl 75.K 26.10.1967
Granlund Petteri  Evl 76.K 16.08.1967
Halonen Pekka  Evl 75.K 14.08.1967
Happonen Vesa  Evl 75.K 01.10.1967
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Harala Jari Pentti M Evl 74.K 27.06.1967
Heikinheimo Karri Kom 76.K 16.12.1967
Heikkinen Timo J  Komkapt 71.Mek 03.08.1967
Helminen Pasi  Evl 74.K 16.04.1967
Huhtakallio Janne  Maj 74.K 16.12.1967
Huttunen Mika  Evl 75.K 13.01.1967
Hänninen Timo Juhani Evl 75.K 22.01.1967
Ilmanen Pentti Sakari J Maj Ou TK 23.03.1967
Ilomäki Janne  Ev 74.K 27.07.1967
Jaakkola Janne Alpertti Ev 74.K 17.07.1967
Jeskanen Arto  Maj 75.K 19.01.1967
Jokinen Jukka Erkki P Ev 76.K 04.06.1967
Jokinen Pasi P  Ev 75.K 31.05.1967
Juurakko Jarno Tapio Evl 74.K 25.04.1967
Juvakka Petteri  Maj 75.K 01.05.1967
Kaartosalmi Timo  Maj 76.K 03.08.1967
Kaisanlahti Jyrki  Evl 75.K 05.03.1967
Kaitera Juha  Evl 76.K 27.01.1967
Kallio Mikko  Kapt 75.K 23.10.1967
Kalliokoski Marko Maj 76.K 07.03.1967
Kalliovalkama Harri A Maj 75.K 25.06.1967
Kaltiainen Kai  Evl 75.K 24.11.1967
Kaven Mika  Evl 75.K 06.06.1967
Kemiläinen Mikko Kapt 77.K 06.03.1967
Keskinen Jarmo  Evl 75.K 30.09.1967
Keskiruusi Paavo  Evl 75.K 24.02.1967
Koli Hannu  Evl 74.K 15.02.1967
Kopra Asko  Ev 75.K 22.04.1967
Korhonen Mika H  Kapt 75.K 10.07.1967
Korpela Marko  Evl 76.K 31.01.1967
Kumpulainen Heikki Maj 74.K 29.07.1967
Kurkinen Kari  Maj 75.K 16.10.1967
Kuusela Anssi  Komkapt 57.Mek 11.02.1967
Laakko Kari T  Komkapt 72.Mek 29.01.1967
Lappalainen Mikko Evl 74.K 29.08.1967
Lehtonen Heikki  Maj 75.K 29.06.1967
Leino Aki  Maj 76.K 28.06.1967
Leinonen Antti  Kapt 74.K 15.10.1967
Leinonen Pekka T  Komkapt 71.Mek 08.12.1967
Leskinen Lauri  Maj 74.K 12.06.1967
Litendahl Kari  Evl 77.K 28.05.1967
Majapuro Jarmo  Evl 74.K 22.10.1967
Mansikka Markku  Maj 75.K 31.05.1967
Martikainen Petri  Komkapt 58.Mek 19.04.1967
Mattinen Hannu  Evl 75.K 11.04.1967
Miettinen Jarkko Y  Komkapt 76.K 22.08.1967
Mikkilä Marttijaakko  Komkapt 57.Mek 11.04.1967
Mikkonen Jari Mikael Ev 74.K 26.06.1967
Moisio Jussi  Komkapt 58.Mek 16.07.1967
Muurinen Janne  Kom 58.Mek 08.09.1967
Myllymäki Juha  Maj 77.K 20.01.1967

Mäkitalo Janne  Evl 75.K 26.12.1967
Niemenmaa Jarmo Maj 76.K 23.04.1967
Niemi Martti Tapio E Evl 74.K 03.05.1967
Nieminen Marko J Maj 74.K 05.01.1967
Nisula Kari  Ev 75.K 11.10.1967
Nurmi Sami  Ev 76.K 06.04.1967
Nyholm Niklas  Maj 78.K 06.02.1967
Oijala Eero  Maj 76.K 12.12.1967
Paljakka Jari  Kapt 75.K 09.04.1967
Partanen Petteri  Komkapt 58.Mek 12.04.1967
Peltonen Jukka  Kapt 76.K 17.02.1967
Piippo Jukka  Kapt 74.K 17.09.1967
Puistola Juha-Antero Kom 75.K 18.12.1967
Punkari Matti  Maj 76.K 13.04.1967
Pyykönen Antti  Evl 75.K 26.03.1967
Pääsinniemi Jari  Maj 75.K 28.10.1967
Rainto Olli-Pekka  Kapt 75.K 11.11.1967
Rantala Timo Ilmari Evl 75.K 28.03.1967
Rantamäki Yrjö J  Kapt 74.K 02.12.1967
Rautava Juhapekka Kom 58.Mek 01.04.1967
Repo Tuomo Väinö P Ev 75.K 28.04.1967
Ritola Jaakko Johannes Ev 75.K 25.06.1967
Romppanen Pekka A Maj 75.K 20.12.1967
Rötkönen Mika Petteri Maj 89.K 03.12.1967
Salmi Aku  Maj 75.K 03.08.1967
Salonen Veli-Pekka Maj 75.K 17.05.1967
Seppä Jukka Pekka Evl 75.K 25.07.1967
Seppä Mika Antero Evl 75.K 30.10.1967
Soisalo Lauri  Maj 75.K 02.07.1967
Stenström Martin  Komkapt 76.K 15.03.1967
Sundqvist Vesa  Evl 75.K 22.07.1967
Suni Harri Juhana  Ev 74.K 27.02.1967
Sunila Pasi  Maj 75.K 13.01.1967
Suvanto Hannu Heikki Ltn 75.K 29.09.1967
Taitto Petteri  Maj 74.K 12.12.1967
Takamaa Sami Antti Ev 75.K 04.07.1967
Tirronen Harri  Maj 77.K 07.04.1967
Tuunainen Vesa  Evl 75.K 16.09.1967
Törrönen Miikka S Kaptl 74.Mek 28.11.1967
Uosukainen Taneli Kom 74.K 24.03.1967
Uusitalo Harri  Evl 75.K 30.12.1967
Vaarala Arto  Evl 74.K 23.10.1967
Vauraste Tero H   Komkapt 58.Mek 13.09.1967
Vehkaoja Esapekka Ev 75.K 21.07.1967
Vesanen Tomi K  Komkapt 75.K 14.02.1967
Von Bonsdorff Niclas Maj 76.K 19.09.1967
Vuolle Anssi Juhani Evl 77.K 17.06.1967
Vähätiitto Jarmo  Evl 76.K 15.10.1967
Väätäinen Pasi Antero Maj 78.K 20.01.1967
Wasenius Carl-Magnus Kom 75.K 26.06.1967

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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Constantem Decorat Honor
Vara-amiraaliksi
Veijo Yrjö Ilmari TAIPALUS   68.k 6.12.2016

kenraalimajuriksi
Petri Jussi Mikael HULKKO   68.k 6.12.2016
Pasi Sakari KOSTAMOVAARA 70.k 6.12.2016

prikaatikenraaliksi
Pasi Tapio VÄLIMÄKI    73.k 6.12.2016

everstiksi
Asko Heikki Tapani KOPRA  75.k 6.12.2016
Antti Jaakko Juhana KOSKELA   77.k     6.12.2016
Kari Juhani NISULA   75.k 6.12.2016
Sami Heikki NURMI   76.k 6.12.2016
Petteri TERVONEN   75.k 6.12.2016

kommodoriksi
Jukka Pekka ANTEROINEN  59.mek 6.12.2016
Kari Juhani TAPALA   74.k 6.12.2016

everstiluutnantiksi
Harri Pekka Tapani AHONEN  81.k 6.12.2016
Jouko Pekka AHONEN  68.k 6.12.2016
Pasi Tapani AUTIO   81.k 6.12.2016
Jari Ilmari HELLBERG   74.k 6.12.2016
Timo Kullervo HÄNNINEN  82.k 6.12.2016
Olli Johannes JÄRVINEN   81.k 6.12.2016
Harry Kristian KANTOLA  81.k 6.12.2016
Antti Juhani LAUTALA    84.k 6.12.2016
Vesa Antero LEHTINEN  74.k 6.12.2016
Marko Veli Juhani LEPPÄNEN  81.k 6.12.2016
Juha Pekka OLLONQVIST 69.k 6.12.2016
Olli Tamio SALMINEN   81.k 6.12.2016
Kimmo Olavi SALO  66.k 6.12.2016
Jyrki Kalevi SAUKKONEN  74.k 6.12.2016
Lauri Samuli TERÄMÄ   81.k 6.12.2016
Jukka Alpo Sakari TIRKKONEN  74.k 6.12.2016
Jussi Ilkka TOIVANEN   82.k 6.12.2016
Kalle Risto Mikael VIRTANEN  72.k 6.12.2016

komentajaksi
Miikka Kristian KAARNAKOSKI  64.mek 6.12.2016
Keijo Tapani KARILA   58.mek 6.12.2016
Timo Juhani LEHTIMÄKI  64.mek 6.12.2016
Matti Johannes LINTERI   81.k 6.12.2016
Ville Tapani VÄNSKÄ   82.k 6.12.2016

majuriksi
Juha Tapani AHO    89.k 6.12.2016
Kimmo K A ALA-RAUTALAHTI  87.k 6.12.2016
Jussi Tapani ANSAMAA   87.k 6.12.2016
Jan Erik BJURSTRÖM   87.k 6.12.2016
Sami Juhani ESPO   85.k 6.12.2016
AnnSofie Therése FORSSTEN  85.k 6.12.2016
Lasse Juhani HARJUNEN  85.k 6.12.2016

Mikko Patrik K HARTIKAINEN  85.k 6.12.2016
Juri Petteri HAVERINEN  81.k 6.12.2016
Jarkko Johannes HEIKKINEN  85.k 6.12.2016
Lassi Tapani HUHTINEN   87.k 6.12.2016
Janne Juhani IKONEN   86.k 6.12.2016
Juuso Jaakko Juhani ILKKA  87.k 6.12.2016
Tuomas Johannes JALKANEN  85.k 6.12.2016
Andreas Nikolaj JUNG   90.k 6.12.2016
Joni Peter KANKAANPÄÄ  87.k 6.12.2016
Jouni Tapani KAUNISMÄKI  85.k 6.12.2016
Jaakko Tapio KAUPPINEN  87.k 6.12.2016
Tommi Tero Antero KINNUNEN 81.k 6.12.2016
Marko Ensio KONTKANEN  89.k 6.12.2016
Timo Veikko M KOSKINIEMI  87.k 6.12.2016
Antti Tapio LAAKSONEN 80.k 6.12.2016
Tatu Antero KÖYKKÄ   89.k 6.12.2016
Mikko Samuli LEPISTÖ  77.k 6.12.2016
Jukka Tapani LEPPÄKOSKI  90.k 6.12.2016
Antti Kalle S METSÄNVIRTA  85.k 6.12.2016
Petri Tuomas OIKARINEN  89.k 6.12.2016
Antti Sakari RAJAHALME  86.k 6.12.2016
Riku-Matti RAUTIAINEN  90.k 6.12.2016
Eetu Oskari RIKKINEN   87.k 6.12.2016
Antti-Ville Petteri RUSANEN  85.k 6.12.2016
Mika Petteri RÖTKÖNEN  89.k 6.12.2016
Jukka Petteri TORPPA  81.k 6.12.2016
Mika Toivo Antero VARTIAINEN  85.k 6.12.2016
Erkki-Jussi Henrikki WELLING 80.k 6.12.2016
 
komentajakapteeniksi
Klaus Juhani FROMHOLZ  68.mek 6.12.2016
Antti Juha Tapio KAUPPINEN  68.mek 6.12.2016
Erkki Markus MILDH   68.mek 6.12.2016

kapteeniksi
Tommi Janne Juhani HALONEN  90.k 6.12.2016
Misa Johannes HATTUNEN 94.k 1.9.2016
Antti Johannes RAUVOLA 94.k 1.9.2016
Samuel Johannes SILJANEN 94.k 1.9.2016
Tony Petteri SILVANI  94.k 1.9.2016
Markus Eemeli TUOMISTO 94.k 1.9.2016

kapteeniluutnantiksi
Janne Oskari SAARINEN  77.mek 1.9.2016
Mikko Antero SIMENIUS  92.k 6.12.2016
Joni Fredrik Ludvig SJÖBERG 76.mek 1.9.2016 

reserviin
Komdri Raimo Juhani Pyysalo 54.mek   1.2.2016 
Ylil Tomas Valdemar Nyman 93.k 23.3.2016 
Kapt Sauli Olavi Jylhä  90.k 4.4.2016 
Ylil Juri Tapio Pakarinen  88.k 18.4.2016 
Evl Pekka Tapani Penttilä  69.k 1.5.2016 
Evl Jari Juhani Rantapelkonen 71.k 1.5.2016 
Evl Heikki Petteri Mansikka 79.k 1.5.2016 
Ev Topi Akseli Paloharju  68.k 1.6.2016 
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Kom Juha Matti Pallaspuro 69.k 1.6.2016 
Kenrl Heimo T Sakari Honkamaa 65.k 1.7.2016 
Ev Risto Olavi Kolstela  71.k 1.7.2016 
Ev Jukka Matti Valkeajärvi 69.k 1.8.2016 
Kapt Eero Iisakki Pietilä  89.k 1.8.2016 
Komkapt Risto Tapani Suvikas 52.mek 1.8.2016 
Maj Mika Johannes Ala-Ojala 81.k 6.8.2016 
Ylil Matti Juhani Haverinen 93.k 26.8.2016 
Kenrl Markku Ilmari Nikkilä 64.k 1.9.2016 
Evl Jussi Uolevi Anttila  69.k 1.10.2016 
Komdri Timo Uuri Ståhlhammar 52.mek 15.10.2016 
Maj Timo Kalevi Kovanen  70.k 28.11.2016 
Maj Mikko Petteri Paiho  78.k 1.12.2016
Maj Petri Kaleva Pitkänen  73.k 15.12.2016 
Ev Pasi Juhani Kesseli  66.k 1.1.2017 
Ev Arto-Pekka Nurminen  68.k 1.1.2017 
Evl Hans Adolf Bertram Ehrnrooth 69.k 1.1.2017 
Evl Esa Juhani Vanonen  69.k 1.1.2017 
Evl Pertti Heikki Juhani Yrjölä 69.k 1.1.2017 
Maj Jari Hannu Juhani Hoppela 70.k 1.1.2017 
Evl Timo Tapani Hämäläinen 70.k 1.1.2017 
Ev Erkki Tuomas Petteri Koskinen 70.k 1.1.2017 
Evl Juha Pekka Kurki  70.k 1.1.2017 
Maj Pasi Juhani Rankila  70.k 1.1.2017 

Evl Mikko Elias Viitala  70.k 1.1.2017 
Maj Väinö Seppo Matti Kaalimaa 71.k 1.1.2017 
Evl Timo Juhani Koljonen  71.k 1.1.2017 
Evl Juha Alpo Koskinen  71.k 1.1.2017 
Ev Kaarle Olavi Lagerstam 71.k 1.1.2017 
Evl Kai Olavi Mutka  71.k 1.1.2017 
Kom Tapio Olavi Palmunen 71.k 1.1.2017 
Evl Kari Pekka Pelkonen  71.k 1.1.2017 
Evl Kimmo Tapani Rajala  71.k 1.1.2017 
Evl Heikki Esko Sakari Roitto 71.k 1.1.2017 
Evl Jaakko Pellervo Särkiö 71.k 1.1.2017 
Evl Jari Jussi Pellervo Vuorela 71.k 1.1.2017 
Evl Tommi Tapio Keränen  71.k 1.1.2017
Ev Jarmo Juhani Vainikka  71.k 1.1.2016
Ev Antti Sakari Pesari  72.k 1.1.2017 
Maj Mikko Aleksis Römpötti 78.k 1.1.2017 
Maj Jyri Tuomas Tapiovaara 78.k 1.1.2017 
Maj Rauno Tero Tapani Nurmi 79.k 1.1.2017 
Maj Arto Juhani Rissala  86.k 1.1.2017 
Kapt Ville Markus Juhani Luoma 88.k 1.1.2016
Evl Juha Ilkka Tapani Härkin 71.k 1.3.2017 
Evl Juhani Antero Laaksonen 73.k 1.3.2017 
Ev Harri Kaleva Niskanen  69.k 1.5.2017 

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä ja toivottavat reserviin siirtyneille menestystä!
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Oikeaa oikeuttako?

Tuoreen tiedon mukaan Venäjä 
 peruutti vastikään allekirjoituksensa 
kansainvälistä rikostuomioistuinta 

koskevassa sopimuksessa. Yhdysvallathan 
otti vastaavan askeleen jo vuonna 2002. 
 Lisäksi on koko joukko valtioita, jotka 
alusta alkaen ovat jättäytyneet sopimuksen 
ulkopuolelle.

Tapahtuma tuntuu ikävältä, mutta käy-
tännön merkitystä sillä ei ole. Onko kukaan 
muutenkaan voinut tosissaan kuvitella, että 
arvonsa tunteva suurvalta luovuttaisi kan-
salaisiaan jonkun ulkopuolisen tahon tuo-
mittaviksi? Eivät niin tekisi pienemmätkään 
maat, ellei niille esimerkiksi pommituksilla 
tai hirveillä uhkauksilla näytettäisi, että on 
paras totella. Asian tekee vain arkaluontoisemmaksi se, että 
rikossyytteet kohdistuvat usein kaikkein korkeimpiin päät-
täjiin siitä yksinkertaisesta syystä, että viimeinen vastuu 
toiminnasta kuuluu heille.

Sinänsä on aivan selvää, että rikoksia on tehty ja 
 oikeudenmukaisuus vaatisi niistä sovitusta. Jos seurattai-
siin vaikkapa mallia, jota sovellettiin toisen maailmansodan 
hävinneeseen osapuoleen, Yhdysvaltain presidentille George 
W. Bushille ja Englannin pääministerille Tony Blairille 
tuskin olisi siunaantunut paljoakaan elinvuosia heidän jär-
jestämiensä hyökkäyssotien jälkeen. Epäillä sopii myös sitä, 
majailisiko Ranskan presidentti François Hollande edelleen 
Pariisin Élysée-palatsissa, jos hänen toimintaansa Libyan 
sodan yhteydessä olisi mitattu samalla mitalla kuin mitattiin 
vaikkapa Japanin johtajien toimintaa vuonna 1946. Itsestään 
selvää on kuitenkin se, että kyseisiä herroja ei kuuna päivänä 
saada rikosoikeudelliseen vastuuseen aikaansaannoksistaan.

Joitakin viikkoja sitten tuli kuluneeksi 70 vuotta siitä, 
kun voitettujen tuomiot julistettiin Nürnbergissä ja pan-
tiin välittömästi myös toimeen. Tapahtumaa muisteltiin 
 mediassa myötämielellä ja pidettiin alkuna uudelle käy-
tännölle kansainvälisen oikeudenkäytön alalla ja erityisesti 
sotarikollisia rangaistaessa. Toivon sydämestäni, että näin 
ei sentään olisi. Eräs syy vieroksua nykyistä kansainvälis-
tä rikostuomioistuinta on pelko Nürnbergin oikeusmallin 
toistumisesta.  Todellisen oikeuden kanssahan sillä ei ollut 
mitään tekemistä.

Nürnbergin oikeusistuinta kutsuttiin ”kansainväliseksi”, 
eikä ole ollenkaan poliittisesti korrektia kutsua sitä voittajien 
oikeudeksi. Sitä se tietysti kuitenkin vain oli. Eikä se ollut 
ainoastaan sitä, vaan tuomiota jakamassa olivat syytetty-
jen penkille istutettujen pahimmat mahdolliset vihamiehet. 
”Kansainvälisyys” rajoittui Saksan neljään pääviholliseen, 
ja siinä kaikki. Tokion ”kansainvälisessä” oikeudessa syyt-
täjäpuolta edusti eräine vähäisine apupoikineen vain Yhdys-
vallat, siihen ja tähän mennessä ainoa ydinasetta käyttänyt 
valtio ja Japania vastaan käydyn sodan provosoija.

Yksi järjestäjistä oli Neuvostoliitto, joka katsoi niin 
sanotun fasismin perivihollisekseen jo vuosikymmenien 
takaa, kun taas läntisille järjestäjille Saksa jo sellaisenaan 

oli myrkkyä. Kuka haluaisi oikeusistui-
meen, jos sen vastuullista henkilöstöä 
korkeimmasta tuomarista viimeiseen var-
tijaan edes hiukkasen olisi syytä epäillä 
vastaavanlaisista ennakkoasenteista? Mitä 
voisi odottaa tuomaristolta, johon kuului-
si esimerkiksi Iona Nikitšenkon kaltainen 
henkilö?  Rutiinia hänellä ainakin oli, sillä 
hänellä oli eräs päärooleista Stalinin toi-
meenpanemissa näytösoikeudenkäynneissä 
1930-luvulla. Hänen kumppaninsa Roman 
Rudenko pystyi puolestaan ”osoittamaan” 
vuonna 1953, että Neuvostoliiton pitkä-
aikainen sisäministeri Lavrenti Berija oli 
neuvostovallan vihollinen ja länsimaiden 
vakooja. Roistohan Berija tietysti oli, mutta 

ei tullut kysymykseenkään, että Rudenko olisi syyttänyt 
häntä hänen oikeista rikoksistaan.

Vaikka itse olisi millainen konna tahansa, toivoisin, ettei-
vät tuomarini olisi samanlaisia konnia kuin itse olen. Berijan 
kohdalla tällainen toivomus ei toteutunut alkuunkaan, mutta 
kaukana ei ole ajatus siitä, ettei niin tapahtunut myöskään 
Nürnbergissä ja Tokiossa.  Meitä suomalaisia koskettaa ehkä 
eniten se, ettei niinkään alastonta tekoa kuin Neuvostoliiton 
hyökkäystä Suomeen marraskuussa 1939 saanut mainita, 
vaikka muuten hyökkäyssota katsottiin mitä kamalimmaksi 
rikokseksi. Saksan ja Neuvostoliiton lähes yhtäaikaisista 
hyökkäyksistä Puolaan oli lupa käsitellä vain Saksan hyök-
käystä. Baltian maiden anastusta ei tietenkään mainittu.

Keskitysleireistä puhuttiin paljon, mutta ei Neuvosto-
liiton leireistä. Kaupunkien pommituksetkin olivat esillä, 
mutta eivät angloamerikkalaisten tekemät, atomipommeista 
puhumattakaan. Väestön pakkosiirrot kuuluivat rangaistusta 
vaativien rötösten listaan, mutta vain siinä tapauksessa, että 
syytettyjen penkille istutetut olivat syypäitä sellaisiin. Luet-
teloa voisi jatkaa, mutta riittäköön tämä. Kun meidän niin 
sanottuja sotasyyllisiämme tuomittiin, Moskovassa istuivat 
ironisen Paasikiven mukaan puhtaat pulmuset. Tietenkin 
todelliset syylliset olivat juuri siellä.

Syytettyjen epäinhimillinen kohtelu ja jopa pahoinpitelyt, 
todistusaineiston salaaminen ja väärentäminenkin ja muut 
vastaavat seikat olivat oikeudenkäynnin ikäviä piirteitä. Rat-
kaisevinta oli sittenkin se, että lait, joiden mukaan tuomittiin, 
laadittiin taannehtivasti vasta näitä erikoisoikeudenkäyntejä 
varten. Siten romutettiin klassisen oikeuskäytännön kes-
keinen periaate nulla poena sine lege eli ei rangaistuksia 
ilman lakeja.

Sittemmin on kansainvälisiin lakeihin lisätty ties mil-
laisia kohtia, jotta jälkikäteen ainakaan ei voitaisi väittää, 
että jotain asiaa ei olisi tiedetty kielletyksi. Mutta kylmä 
todellisuus ei muuta sitä miksikään. Luonnonlakiin rinnas-
tettavalla varmuudella voidaan sanoa, että kansainvälisen 
rikostuomioistuimen eteen joutuvat vain heikot ja alistetut 
– ja vahvat eivät koskaan. Muutenkin vastenmielisen asian 
tekee entistäkin vastenmielisemmäksi siihen liittyvä teko-
pyhä hurskastelu. Se taasen on perua toisen maailmansodan 
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Testamenttilahjoitus
   Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka Mannerhei-

min Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.  

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

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

joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.  

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

sa muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

 

 
 

                                          antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista 
 

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

 
Puhelin 02 251 1004 (Kaisa Mähkä) 
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        Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen Marsalkka Mannerheimin   
                          Kadettisäätiön ja asianajotoimiston väliseen sopimukseen. 
 
 
 
 

 

jälkeen järjestetyistä poliittista oikeudenkäynneistä, joita 
edelleen puolustetaan ja ihaillaan.

Näitä aikoina odottaa Haagissa todennäköistä tuomiotaan 
serbikomentaja Ratko Mladić. Miestä ei sinänsä käy sääliksi, 
mutta onko sittenkään oikein, että vain hänet tuomitaan? 
Gazassa on vuosikaudet tehty vastaavaa palestiinalaisille, 
mutta oikeudenkäyntiä tuskin tulee koskaan.

Todellisuudessa poliittiset oikeudenkäynnit ovat 
 oikeudenkäytön historian pahin syöpä. Ihmiskunnan taistelu 

syöpää vastaan on tuottanut useita myönteisiä tuloksia, mutta 
edelleen on taudin alalajeja, joita ei ole kyetty voittamaan. 
Oikeuden ja nimenomaan kansainvälisen oikeuden jakamista 
vaivaava syöpä kuuluu niihin.

Sampo Ahto



IN MEMORIAM
Eräsaari (ent. Ekholm)
Eero Johannes
Eversti
s. 22.5.1920
k. 20.8.2016
Kad.nro 2717
27. Kurssi

Kuortti
Seppo Juhani
Kapteeni
s. 2.4.1958
k. 29.8.2016
Kad.nro 6537
65. Kurssi

Tiusanen 
Seppo Sakari
Kapteeni
s. 17.2.1946
k. 23.9.2016
Kad.nro 5476
54. Kurssi

Leskinen
Pauli Antero
Luutnantti
s. 4.12.1933
k. 3.10.2016
Kad.nro 3693
42. Kurssi

Koskimaa
Matti Pellervo
Eversti
s. 5.11.1932
k. 3.10.2016
Kad.nro 3523
40. Kurssi

Laukkanen
Vesa Ilmari
Kapteeni
s. 18.11.1940
k. 30.8.2016
Kad.nro 4738
50. Kurssi

Nieminen
Pekka Juhani
Majuri
s. 5.3.1946
k. 22.10.2016
Kad.nro 5442
54. Kurssi

Manelius
Heikki Armas
Everstiluutnantti
s. 15.3.1936
k. 31.10.2016
Kad.nro 3827
44. Kurssi

Saari
Olli Juhani
Everstiluutnantti
s. 30.11.1952
k. 26.11.2016
Kad.nro 5995
60. Kurssi
 
Manninen
Erkki Olavi
Komentaja
s. 21.12.1946
k. 26.11.2012
Kad.nro 5534
55. Kurssi
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