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Opetuksen evoluutio

Talvisodassa punnittiin itsenäi
syyden kahden ensimmäisen 
vuosikymmenen aikana hankit

tu asevelvollisuusarmeijan osaaminen 
ja asenne, eli Puolustusvoimien koulu
tusjärjestelmän laatu. Kuukautta ennen 
jatkosotaa ylipäällikkö Mannerheim ki
teytti asian päiväkäskyssään seuraavasti: 
”Ankara, uhrautuva työ leimasi rauhan 
ajan vuodet, jolloin Kadettikoulun kasva
tit nuorina upseereina juurruttivat sotilaan 
hyveet ja taistelijan taidon Suomen nuo
risoon.  …tuli hetki, jolloin työn tulos oli 
näytettävä. Koe kestettiin – Suomi säilyi.”

Sotilaan hyveillä viitattaneen ennen 
kaikkea asenteeseen ja arvojen mukaiseen 
käyttäytymiseen. Taistelijan taidot taas edellyttävät vankkaa 
käytännön osaamista. Sotilaskoulutuksessa on siis kysymys 
sekä kasvatuksesta että oppimisesta. Pohdinta johtaa sotilas
pedagogiikan ytimeen. Pedagogiikalla tarkoitetaan käsitystä 
siitä, miten opetus tulisi järjestää, sekä näkemystä sen kas
vatuksellisista periaatteista. Opetuksen järjestelyjen suhteen 
tehtävillä valinnoilla on siis myös kasvatuksellisia seuran
naisvaikutuksia.

Valmiuden ylläpitoon liittyvien asioiden korostuminen luo 
uusia perusteita sotilaspedagogisille valinnoille. Puolustus
voimain komentajan Maanpuolustuskurssien avajaispuheen 
mukaisesti ”asevelvollisten koulutus on Puolustusvoimien 
toiminnan kovaa ydintä”.

Kehittyvä teknologia avaa uusia mahdollisuuksia myös 
opetukseen. Simulaattoreilla ja virtuaalitodellisuutta hyödyn
tävillä järjestelmillä asioita ja ilmiöitä voidaan opettaa uudella 
tavalla. Jokainen oppija saa toiminnastaan henkilökohtaisen 
palautteen. Hän myös ymmärtää entistä laajemmin ympärillä 
tapahtuvan toiminnan ja oman toimintansa vaikutuksen siihen. 
Virtuaaliopetuksessa palataan oppimisen perusasioiden ää
relle: jokaisen yksilön oppimista voidaan tukea. Oikeutetusti 
sanotaan, etteivät pelit koskaan korvaa käytännön harjoittelua. 
Toivottavasti ne kuitenkin kehittävät myös käytännön harjoi
tuksia. Yksittäisen sotilaan oppimispolku voidaan optimoida. 

Oppimisen kehittämisessä tärkeitä ovat erilaiset kokeilut. 
Erilaisia vaihtoehtoja kokeilemalla haetaan kullekin kohde
ryhmälle parhaita mahdollisia opetusmenetelmiä oppimis
tavoitteiden saavuttamiseksi. Kokeilukulttuurin ideana on, että 
tehdään paljon pieniä, toistuvia ja toimintaa pienen askelin 
kehittäviä kokeiluja. Olennaista on, että ne tehdään mahdol
lisimman lähellä käyttäjää. Sotilaskoulutuksessa ja opetuk
sessa tämä tarkoittaa vallan ja voimaannutuksen antamista 
opettajille ja kouluttajille. Esimiesten ja esikuntien tehtävänä 
on mahdollistaa kokeilut.

Opetuksen kehittämisestä päädytään vääjäämättä oppi
misen kehittämiseen, mikä taas johtaa yksilön oppimisen 
tarkasteluun. Kysymys ei siis kuulu, miten opetus toteutetaan, 
vaan miten ihminen saadaan oppimaan? Puolustusvoimien 
koulutusjärjestelmässä on perinteisesti painotettu harjoitusten 
toteuttamista ja opetuksen läpivientiä. Järjestelmätasolla ne 

ovatkin luonteva tapa ilmaista opetuksen 
päämääriä. 

Olennaista kuitenkin on palata perus
kysymykseen: miten nykyajan nuoriso 
saadaan parhaiten oppimaan sotilaan 
hyveet ja taistelijan taidot? Puolustus
voimien sekä upseerikoulutuksesta ja että 
asevelvollisten koulutuksesta saama pa
laute osoittaa, että järjestelmä toimii ja sen 
perusrakenteet ovat kunnossa.  Oppimisen 
kehittämisessä on siis kyseessä enemmän
kin hienosäätö ja evoluutio, ei revoluutio.

Maanpuolustuskorkeakoulun tullessa 
vuoden vaihtuessa neljännesvuosisadan 
ikään on helppo todeta, että kunniak
kaiden itsenäisten sotilasopetuslaitosten 

yhteen liittäminen oli viisas päätös. Korkeakoulu on löytänyt 
paikkansa tiedeyliopistojen joukossa pitäen samalla kuitenkin 
hyvää huolta myös ammattiupseerin vaativan tehtävien amma
tillisesta osaamisesta. Maanpuolustuskorkeakoulun kasvattien 
osaaminen vastaa alati muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksia. 

Sotilaspedagoginen määritelmä sotilaan toimintakyvystä 
on noussut uudelleen keskiöön. Sotilaan toimintakyky muo
dostuu fyysisen, psyykkisen, eettisten ja sosiaalisen ulottu
vuuden muodostamasta kokonaisuudesta. Osaalueet vaativat 
tuekseen aivan erilaisia oppimista tukevia opetusmenetelmiä. 
Fyysinen kunto kohenee ja säilyy vain säännöllisellä ja moni
puolisella harjoittelulla. Psyykkistä ja eettistä toimintakykyä 
harjaannutettaessa operoidaan johtajakoulutuksen peruskysy
mysten parissa. Ammattiidentiteetin kasvatus edellyttää yksi
lön arvomaailmaan ja käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden 
syväoppimista. Opettajien ja kouluttajien valveutuneisuudelle 
ja pedagogiselle vaistolle asetettavat vaatimukset ovat suuret. 

Uuden äärellä ollessamme on hyvä muistaa, että ennenkin 
on näitä asioita mietitty. Kasvatuksellisuuden korostaminen 
oli yksi Suomen ensimmäisen sotilaspedagogin, Samuel Möl
lerin, perusajatuksista. Kadettikoulun opettajana ja johtajana 
hän oli sisäistänyt kasvatuksen merkityksen suomalaisen 
 upseeriston koossapitävänä voimana.

Kylkiraudan vuoden viimeinen numero päättää neljä 
vuotta kestäneen päätoimittajakauteni. Kadettiupseerien 
lehden jatkuvalle kehittämiselle on eduksi, että ruorimiestä 
vaihdetaan säännöllisin väliajoin. Uudet lehden tekijät avaavat 
uusia näkökulmia Kadettikunnan jäsenkunnan keskinäiseen 
ajatusten vaihtoon, kuten myös lehden ääneen yhteiskunnassa. 
Luottamustehtävä on ollut minulle ennen kaikkea kunniateh
tävä. Luovutan päätoimittajan kynän seuraajalleni everstiluut
nantti Vesa Valtoselle. 

Kiitän lehden toimituskuntaa ja Kadettikunnan toimiston 
henkilöstöä korvaamattomasta avusta ja tuesta sekä lukijoi
tamme jatkuvasta mielenkiinnosta Kylkirautalehteä kohtaan.

Rauhallista joulua ja antoisia lukuhetkiä!

Päätoimittaja Mika Kalliomaa
mika.kalliomaa(at)kylkirauta.fi
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näkymiä

Vuoden kestänyt Kadetti
kunnan strategiatyö on 
valmis. Saatoimme työn 

loppuun yhdessä jäsenistömme 
kanssa Kadettikunnan syyskokouk
sessa lokakuussa. Katse on nyt suun
nattu vahvasti eteenpäin! 

Puolustusselonteko ja sen mu
kainen Puolustusvoimien sekä Raja
vartiolaitoksen kehittäminen olivat 
työn tärkeimpiä ajureita. On selvää, 
että selonteolla on vaikutusta jokai
sen kadettiupseerin johtamiseen, 
ajatteluun ja koko palvelukseen. 
Yhteisiin arvoihimme sillä uskoak
seni ei ole vaikutusta, ovathan ne 
osoittaneet toimivuutensa jo lähes 
sadan vuoden ajan. Tärkeänä tavoit
teena tulee säilymään upseeriston 
arvostuksen ja asenteiden sekä aat
teen yhtenäisyyden ylläpito. Näihin 
teemoihin  palaamme jatkossa vielä 
monta kertaa.

Kadettikunnan toimintavuoden juhlallisuudet 100vuoti
aan isänmaamme kunnioittamiseksi ovat päättymässä. Lop
puvuoden tapahtumista erityiskiitos kuuluu kadetti piireille 
sekä hallituksen perinnejaostolle onnistuneiden kaaderitans
siaisten järjestämisestä. Tähän perinnetapahtumaan eivät 
kaikki halukkaat valitettavasti edes mahtuneet mukaan. On
nekkaat kadettiveljet ja sisaret olivat kursseilta 51–103, 
eli edustettuina olivat kadettikurssit yli viidenkymmenen 
vuoden ajalta! 

Erityiskiitoksen ansaitsee myös PohjoisKymen kadetti
piiri, joka järjesti Suomen suurimman koululaisten itse
näisyyspäivän juhlan Kouvolassa. Olimme Kadettikuntana 
ja kadettipiirien kautta aktiivisesti mukana hyvin monessa 
Suomen juhlavuoden tapahtumassa. 

Kymmenen vuoden tulevaisuudensuunnitelma on 
 yhdessä sovittu ja tavoitteiltaan selkeä: vuonna 2027 Kadet
tikunta on edelleen yhtenäinen, organisaatioltaan toimiva ja 
taloudellisesti vahva aatteellinen veljesjärjestö – sukupuoli
neutraalisti. Kadettiveljeys sekä kadettiupseerien yhteen
kuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen ovat jatkossakin 
kestävä arvoperusta ja voimanlähde. Tärkeimmät yhteistyö
kumppanimme ovat pian 100vuotias Puolustusvoimat ja 
99vuotias Rajavartiolaitos. Kadettikunta edistää ja vahvistaa 
kadettiupseerien ja kadettien yhteenkuuluvuutta sekä perin
teisiin rakentuvaa suomalaista upseerihenkeä.

Olemme valmistautuneet hyvin tulevaan Puolustus
voimien 100vuotisjuhlavuoteen. Syyskokouksessa pää
tetyt Kadettikunnan toiminta ja taloussuunnitelma 2018, 
toimintasuunnitelma 2018–2020 ja strategia 2027 antavat 
hyvän pohjan ja perusteet tulevaan. Seuraavaksi jalkau

tamme yhteiset suunnitelmat käy
tännön toiminnaksi. Kokoonnumme 
huhtikuussa Kadettikunnan kevät
kokoustapahtumaan, joka järjes
tetään EteläLapin kadettipiirin 
isännöimänä Rovaniemellä 20.–21. 
huhtikuuta. Tervetuloa sankoin jou
koin napapiirille edistämään yhte
näisyyttä!

Puolustusvoimat juhlii ensi 
vuonna teemalla ”Maanpuolustus 
kuuluu kaikille”. Upseereilla oli 
keskeinen rooli Puolustusvoimien 
syntymisessä ja rakentamisessa. 
Vaikka Kadettikuntana täytämme
kin sata vuotta vasta neljän vuoden 
päästä, on tuleva vuosi myös erityi
sesti upseerien juhla. Valtakunnalli
sia tilaisuuksia on reilut sata, joten 
jossain päin Suomea tapahtuu jotain 
keskimäärin joka kolmas päivä. 

Erityisiä tapahtumia ovat juhla
vuoden virallinen avaustilaisuus 

16. tammikuuta Finlandiatalossa seminaareineen ja kon
sertteineen. Muista tapahtumista mainittakoon esimerkiksi 
Puolustusvoimat 100 vuotta juhlanäyttely, avoimet ovet 
tapahtumat, kesäkiertue näytöksineen kuudellatoista paik
kakunnalla, Suomi Areena Porissa sekä osallistuminen 
valtakunnalliseen veteraanipäivään ja Hamina Tattooseen. 
Valtakunnalliset paraatit järjestetään Seinäjoella ja Mikke
lissä. Kaikissa näissä tapahtumissa tuodaan Puolustusvoimia 
näyttävästi esille sekä toiminnallisesti että tulevaisuuteen 
katsoen. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan laadukas Puo
lustusvoimat 100 vuotta juhlakirja.

Toivotan hyvää tulevaa Puolustusvoimien juhlavuotta 
kaikille Kadettikunnan jäsenille. Kantakaamme ylpeänä 
meille uskottua upseerin virkapukua. Siirtäkäämme samalla 
yhdessä katseemme seuraavaan sataan vuoteen. On monta 
syytä olla ylpeä joukosta, johon kuulumme.

Kolmannelle jatkovuodelle valittuna puheenjohtajana 
haluan kiittää jäsenistöä valinnastani. Erityiskiitokseni osoi
tan arvostetun Kylkiraudan päätoimittajalle, eversti Mika 
Kalliomaalle, tinkimättömästä palveluksesta visiomme ja 
arvojemme hyväksi. Samalla toivotan uudelle päätoimittajal
le, everstiluutnantti Vesa Valtoselle, sitkeyttä kunniakkaassa 
luottamustehtävässä.

Rentouttavaa joulun aikaa yhteisen ja jälleen kerran laa
dukkaan lehden parissa.

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali Kim Mattsson

Kadettiupseerit kohti  
Puolustusvoimien juhlavuotta
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Kokeilujen vuosi 2018
Teksti: Jukka Sonninen

Koulutuksen onnistumises
ta kertoo asevelvollisten, 
 varusmiesten ja reserviläisten 

antama palaute. Kuluvankin vuoden 
varusmiesten loppukyselyissä on saa
vutettu erinomainen kokonaiskeski
arvo. Koulutusjärjestelmämme toimii 
hyvin. 

Kehittyvänä organisaationa Puo
lustusvoimien tavoitteena on paran
taa entisestään sodan ajan joukkojen 
 kyvykkyyttä, tehostaa koulutusta, hyö
dyntää simulaation mahdollisuuksia 
sekä parantaa yhteydenpitoa asevel
vollisiin. 

Informaatiopalvelujen hyödyntä
misellä tavoitellaan entistä sujuvampaa 
sotilaan arkea. Käytänteitä kehitetään 
viestinnällä ja sähköisellä asioinnilla, 
olipa kyse kutsunnoista tai vaikkapa 
palveluksenaikaisen lomaanomuksen 
tekemisestä ja käsittelystä.

Pääesikunnan koulutusosaston 
johtaman tarkastelun perusteella on 
käynnistetty vaiheittain toimenpiteitä 
koulutuksen kehittämiseksi. Koulu
tusjärjestelmän rakennetta säädetään 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden kohen
tamiseksi. 

Keskeistä on parhaiden osaajien 
hyödyntäminen, keskitettyjen opetus

palvelujen luominen sekä koulutuksen, 
kurssien ja harjoitusten entistä parempi 
tuotteistaminen. Tällä haetaan lisää kai
vattua tavoitteellisuutta, mitattavuut
ta ja laatua. Uudistuksesta käytetään 
nimeä ”Koulutus 2020”.

Perusasiat 
opitaan virtuaali- 

koulutusympäristössä

Opetuksen sisällön ja tehokkuuden ke
hittämisessä katseet kääntyvät ennen 
kaikkea verkko ja simulointijärjestel
mien täysimääräiseen hyödyntämiseen. 
Simulaattorien käyttö kattaa yksilö ja 
joukkokoulutuksen live ja virtuaalisi
mulaattoreilla tai esikuntien harjaan
tumiseen tarkoitetulla simulaattorilla. 

Ampumakoulutuksen perusteet 
ja taistelukoulutuksen alkeet opi
taan jatkossa entistä useammin si
mulaattoripohjaisessa opetuksessa. 
Se mahdollistaa ampumatarvikkei
den käytön painopisteen siirtämisen 
 perusammunnoista palveluksen keski 
ja loppuvaiheen soveltaviin tilanne ja 
taisteluammuntoihin.

Simulointi ja verkkoopetus tehos
tavat ajankäyttöä ja kehittävät oppimis
ta. Yksilön – ja joukonkin – perustiedot 

ja taidot opetellaan ja toistoharjoi
tellaan ensin virtuaaliympäristössä, 
minkä jälkeen niitä sovelletaan maasto
harjoituksissa. Perinteinen 45 minuutin 
luentoopetus korvautuu ”käänteisellä 
opetuksella”, jossa opittavaan asiaan 
perehdytään ensin kolmesta neljään 
minuutin pedagogisesti korkeatasoi
sella mikroelokuvalla. Sen jälkeen 
kouluttajan kanssa käydään syventävä 
opetuskeskustelu. Oppi menee perille 
helposti ja entistä nopeammin. Tällä 
hetkellä mikroelokuvatuotantomme on 
tuhat mikroelokuvaa vuodessa.

Virtuaalikoulutusympäristössä ei 
opita syöksymään, ampumaan eikä 
juoksemaan. Fyysiset taidot on edel
leen opeteltava kuten ennenkin. Siellä 

Varusmieskoulutusta on uudistettu kokonaisuutena 
viimeksi noin kaksikymmentä vuotta sitten. Jatkuvan 
parantamisen periaatteita noudattaen koulutuksen 
sisältöä ja opetusmenetelmiä on toki kehitetty ja 

parhaita käytänteitä jaettu kaiken aikaa, viimeksi osana 
puolustusvoimauudistusta.

Jukka Sonninen
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kuitenkin opitaan, missä yhteydessä, 
kenen käskystä ja miksi jotain tehdään. 
Jopa väsyminen ja hengästyminen on 
mallinnettu. Luoteja ei voi väistellä 
 loputtomasti eikä käyttää ryhmälle 
kuulumattomia ampumatarvikkeita. 

Virtuaaliviholliset reagoivat joukon 
ja sen jäsenien toimintaan. Yksi hätäi
nen laukaus voi paljastaa koko ryhmän 
ja aiheuttaa sille tappioita. Virheellises
tä toiminnasta rankaisee virtuaalivihol
linen, ei kouluttajan tulkinta.

Virtuaalikoulutusympäristöt ovat 
monessa joukkoosastossa jo osa nor
maalia koulutusarkea. Eniten koke
musta kartuttaneiden joukkoosastojen 
parhaat käytänteet siirretään hyödyn
nettäväksi muihin joukkoihin.

Oikeat henkilöt  
oikeaan paikkaan

Oikea henkilö oikeaan paikkaan ja 
oikeaan aikaan tavoitteen toteutu
minen valinnoissa turvataan käyttä
mällä kehittyneitä osaamisprofiileja. 
Optimoimalla koulutusaikoja uudistus 
kyetään toteuttamaan kustannusneut
raalisti, eikä varusmiesten palvelus
vuorokausimäärää ylläpitokuluineen 
kasvateta. 

Osa asevelvollisista on jo kuluvan 
syksyn kutsunnoissa antanut henkilö
tietonsa sähköisesti, jolloin ne ovat en
tistä sujuvammin käytettävissä myös 
vastaanottajalla, eli tulevassa palvelus
paikassa. Jatkossa valintoja helpottavat 
esitiedot annetaan jo ennen kutsuntoja 
esimerkiksi Suomi.fipalvelun kautta 
sähköisen tunnistautumisen jälkeen. 
Myös reserviläinen voi asioida sen 
kautta hoitaessaan esimerkiksi kertaus
harjoitukseen liittyviä asioita.

Varusmiesten valintoja erikois ja 
erityistehtäviin hallinnoidaan jo tällä 
hetkellä kokonaisuudessaan sähköisellä 
hakumenettelyllä. 

Keskiöön nousevat myös valin
nat, jotka tehdään palveluksen alussa. 
Ennen palvelusta ensihoitokoulutuksen 
saaneelle varusmiehelle ei anneta täy
dellistä lääkintäkoulusta. Riittää, että 
hänen aikaisemman osaamisensa päälle 
rakennetaan taistelukentän erityisolo
suhteiden edellyttämä osaaminen ja 
kokemuspohja. Aikaisempien opinto
jen samoin kuin varusmiespalveluk
sessa annetuilla näytöillä todennetun 
osaamisen hyväksilukeminen on sekä 
yhteiskunnan että yksilön etu.

Hyvin käynnistynyttä valmiusjouk
kokoulutusta laajennetaan ja kehitetään 
hallitusti sotilaallisen toimintavalmiu

den turvaamiseksi ja suorituskykyisim
pien joukkojen tuottamiseksi. Vaikka 
osa varusmiehistä saa muita monipuo
lisemman koulutuksen, muillekin on 
tarvetta ja tehtäviä reservissä.

Reservin koulutusta kehitetään 
hyvässä yhteistyössä Maanpuolustus
koulutusyhdistyksen ja maanpuolustus
järjestöjen kanssa. Puolustusselonteon 
mukaisesti reservin koulutuksessa pai
notetaan paikallisjoukkojen suoritus
kykyä. Varusmieskoulutukseen tehtävät 
kehittämistoimet hyödynnetään luon
nollisesti myös reserviläisten koulu
tuksessa.

Sotilas on kokonaisuus

Kokonaisvaltainen toimintakyky nos
tetaan koulutuksen ytimeen. Toimin
takykykäsitteeseen kuuluvat fyysinen, 
psyykkinen, sosiaalinen ja eettinen 
ulottuvuus. Pelkistetysti sanoen: jaksa 
fyysisesti, kestä psyykkisesti – kaveria 
ei jätetä, ja asiat tehdään oikein.

Entistä harvemmin missään tehtä
vässä toimii vain yksittäinen sotilas. 
Hän on aina osa suurempaa kokonai
suutta, tiimiä, joka voi olla taistelija
pari, partio tai ryhmä – tai vaikkapa 
lentokoneen ohjaaja tukiorganisaa
tioineen. 
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Tiimin on osattava toimia yhdessä 
ja toisiinsa luottaen. Avainsanoja ovat 
ryhmäytyminen ja yhdessä tekeminen. 
Näitä taitoja harjoittelemalla rakentuu 
tiimiin keskinäinen luottamus. Yhdessä 
tekemisen taitoja tarvitaan päivittäin 
muissakin yhteyksissä kuin pelkästään 
sotilaiden vaativimmissa tehtävissä.

Sosiaaliset taidot, psyykkinen 
vahvuus ja eettinen päätöksenteko
kyky  korostuvat tilanteessa, jossa on 
siedettävä epävarmuutta ja jopa äärim
mäisiä olosuhteita. Näitäkin ominai
suuksia tulee kouluttaa ja harjoitella, 
vaikka se ei olekaan yhtä yksinkertais
ta kuin fyysisen kunnon kehittäminen. 
Tyypillinen harjoite on taistelustressin 
hallinta, johon sisältyy muun muassa 
mielikuva ja hengitysharjoituksia.

Sotilaiden fyysiset vaatimukset 
määritetään tehtävän asettamien vaa
timusten mukaisesti. Erikoisjoukko
jen sotilaalla ne ovat ymmärrettävästi 
varsin erilaiset kuin kybersoturilla.

Kokeiluista varmuutta 
kehittämiseen

Vuosi 2018 on kokeilujen vuosi. Esi
merkkinä voidaan mainita peruskou
lutuskauden alokasajan uudistetun 

rakenteen testaaminen yhdessä jouk
koyksikössä. Jääkäriprikaatissa on 
käynnissä palveluksen jaksotteluko
keilu, jossa kaksiviikkoisjakso raken
tuu kymmenestä palveluspäivästä ja 
neljästä vapaapäivästä. Vuoden aikana 
tehdään myös useita pienempiä kokei
luja eri joukkoosastoissa.

Samaan aikaan koulutusuudis
tusta tukevana työnä on käynnissä 
myös tilahallintahanke. Sen avulla 
pyritään löytämään tehoa ja monipuo
lisuutta tilojen käyttöön. Ennen sisä
ampumasimulaattorien käyttöönottoa 
on ratkaistava esimerkiksi se, miten 
hoidetaan peruskoulutuskauden ruuh
kahuippujen siirtyminen ampuma
radoilta kasarmeihin. 

Onko yksinkertainen ratkaisu kurs
simuotoinen koulutus, jossa joitakin 
koulutuksen osakokonaisuuksia toteu
tetaan eri järjestyksessä kuin nykyisin? 

Koulutuksen kehittämistoimien 
ei ole tarkoitus korvata nykyisiä, hy
väksi todettuja koulutusmenetelmiä ja 
käytänteitä, vaan varmistaa, että ase
velvollisten koulutuksen laatu vastaa 
2020luvun tarpeita. Vaativaa harjoi
tustoimintaa kehitetään kansallisesti 
sekä kansainvälisten kumppaneiden 
kanssa. Vain joukkojen harjoituksissa 

voidaan testata todellinen suoritus kyky 
ja simulaattorien avulla saavutettu suo
ritusvarmuus.

Uudistusta ei tehdä kertarysäyk
sellä, vaan se toteutetaan vaiheittain 
ja kokeilujen kautta. Kokeilujen kautta 
saavutetut kehittämistulokset arvioi
daan aidosti ja vasta sen perusteella 
tehdään lopulliset päätökset.

Muutoksen suunnittelun ja toteut
tamisen avaintekijöiksi on tunnis
tettu komentajien ohella kouluttajat, 
opettajat ja päälliköt – siis pääosin 
kadetti upseerit. Muutos on kaikille 
mahdollisuus kehittyä, uudistua ja 
nostaa hallitusti koulutuksen tasoa.

Prikaatikenraali Jukka Sonninen 
on puolustusvoimien koulutuspääl
likkö. 

Koulutus 2020 -uudistuksella säädetään koulutusjärjestelmän rakennetta tehokkuuden ja vaikuttavuu-
den kohentamiseksi.
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Teksti: Rami Saari

Rami Saari

Varusmiespalvelus  
nykyaikaan

Digitalisaatio, syrjäytyminen, 
yksilöllisyyden korostuminen 
ja muut nykyyhteiskunnan 

ilmiöt ovat saattaneet jäädä osin huo
mioon ottamatta nykypäivän sotilas
kasvatuksessa. Helposti tulee tehtyä 
kuten aina ennenkin, jo aikanaan maa
talousyhteiskunnassa hyviksi havaituin 
toimintatavoin. 

Olen saanut viime vuosina palvel
la joukkoosastoissa, ja valitettavasti 
 havaintoni kahden suuren joukkoosas
ton käytänteistä tukevat yllä kirjattua: 
tehdään niin kuin ennenkin. Muutokset 
ovat vaikeita, kun vanha koulutuskult
tuuri välittyy ikäluokalta toiselle. 

Päätin, että Porin prikaatissa kat
kaisemme tällaisen itseään toteuttavan 
kehän. Mentorinani on toiminut eversti 
Pekka Järvi, jonka komentajakaudella 
Panssariprikaatissa edistettiin uutta 
koulutuskulttuuria hyvin tuloksin.

Tavoitteena on, että asevelvollinen 
kokee Puolustusvoimat nykyaikaiseksi, 
oikeudenmukaiseksi ja järkeväksi pai
kaksi, jossa hänestä pidetään huolta ja 
jossa hänelle etsitään hänen kykyjään 
vastaava sodan ajan tehtävä.

Toimet ennen 
palvelukseen astumista

Projekti alkaa kutsuntojen ja palveluk
seen astumisen välisestä ajasta. Yksi 
keskeinen palvelusmotivaatioon vai
kuttava asia on se, että asevelvollinen 
pääsee haluamaansa saapumiserään 
ja palveluspaikkaan. Aluetoimistot ja 
joukkoosastot selvittävät halukkuuk
sia kutsunnoissa ja ennen palveluksen 
alkua tehtävillä kyselyillä. Toiveita ky
sytään alkeellisilla paperi tai sähkö
postilomakkeilla, joiden käsittely on 
työvoimavaltaista ja eri vaiheissa ker
tautuvaa. 

Kaipaan sujuvia asevelvollisen di
gitaalisia palveluja: Puolustusvoimien 
antamaa applikaatiota tai jopa asevel
volliselle maksettua dataliittymää, jolla 
hän voi pitää yhteyttä Puolustusvoi
miin. Näin voisimme ylläpitää kahden
suuntaista yhteyttä, joka edesauttaisi 
nykyaikaista informaation vaihtoa. 

Mahdollisuudet tuntuvat rajattomil
ta: erilaiset kyselyt, kutsuntakuulutus, 
palvelukseenastumismääräys, kerta
usharjoituskutsu, lomaanomukset, 
lomamatkat, tiedustelut seuraavista 
kertausharjoituksista ja niin edelleen. 

Porin prikaatissa asiaa on räätälöi
ty siten, että someagentit ja media
varusmiehet etsivät ennakkokyselyihin 
vastaamatta jättäneitä henkilöitä sosiaa
lisesta mediasta ja kysyvät heiltä pal
veluksen aloittamiseen liittyviä asioita, 
esimerkiksi sitä, mihin perusyksikköön 
haluaisit, onko kutsuntojen jälkeen ta
pahtunut muutoksia terveydentilassa ja 
mikä on tämän hetken kunto. 

Heinäkuun saapumiserän neljästä
sadasta ennakkokyselyyn vastaamatta 
jättäneestä asevelvollisesta tavoitettiin 
puolet. Somekyselyyn heistä vastasi 
sata, ja heille pystyimme tarjoamaan 
paremmat edellytykset palveluksen 
aloittamiseen. Perusajatuksena on 
toimia siellä, missä kohderyhmäkin on, 
ja noudattaa kohderyhmän toiminta
tapoja.

Puolustusvoimien 100-vuotisuhlien lähestyessä 
on paikallaan pohtia, mitkä koulutuksen ja 

sotilaskasvatuksen käytänteet ovat seuranneet aikaansa 
ja mitkä jääneet junnaamaan menneeseen. Iso osa 
suorituskyvystämme ja toiminnastamme kuuluu 

ensimmäiseen luokkaan. Jälkimmäiseenkin kategoriaan 
jää paljon asioita, erityisesti asiakaspinnassamme 

joukko-osastoissa.
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Tuon kaiken ja paljon muuta voisi 
toteuttaa koko Puolustusvoimien laa
juisin yhtenäisin toimintatavoin ja 
käyttäen nykyaikaisia digitaalisia pal
veluja. Kokonaisuus olisi toteutetta
vissa samaan tapaan kuin verottajan 
joustavat ja toimivat verkkopalvelut. 
Asevelvollisen informaatiopalveluja 
tulisi kehittää – ei tulevaisuuden vaa
timuksien vaan nykypäivän mahdolli
suuksien mukaisiksi.

Ennen alokkaiden palvelukseen 
astumista valmennan ryhmänjohtajat 
ja henkilökunnan. Linjaukseni käsi
tellään johtamassani joukkoyksikön 
komentaja ja päällikköpuhuttelussa, 
jonka jälkeen kaikkien on noudatettava 
samoja pelisääntöjä.

Saapumiseräkäskyssä ohjeistamme 
vastaanoton järjestelyt ja tarkennam
me edellisen saapumiserän käytänteitä. 
 Perusyksiköiden jokapäiväistä toimin
taa ohjaa ja yhtenäistää prikaatin pal
velusohje. Kaikessa tässä komentajan 
tärkeänä työparina ja sparraajana toimii 
Koulutusosaston päällikkö.

Palveluksen aloitus 
ratkaisevaa

Palvelukseen astuvan asevelvollisen on 
voitava olla yhteydessä someagenttei
hin palveluksen alkua edeltävät viikot. 
Kysymyksiä voi tehdä kuinka pienestä 
asiasta tahansa, esimerkiksi siitä, pi
tääkö mukaan ottaa omat kalsarit tai 
taskulamppu. 

Tyhmiä tai turhia kysymyksiä ei 
ole, eikä vastaukseksi kelpaa, että asia 
on mainittu Varusmieheksikirjasessa 
tai alokastiedotteessa. Someagentit 
vastaavat heti kysymyksiin, joihin 
osaavat, ja muut kysymykset välitetään 
henkilökunnalle. Kaikkiin kysymyksiin 
vastataan.

Palvelukseen astumispäivän jär
jestelyjen sujuvuus ja yksilön koh
taaminen ovat erittäin tärkeitä. Heti 
ensimmäinen opasmies toivottaa 
alokkaan tervetulleeksi. Vastaanotto
pisteessä ryhmänjohtaja kertoo alok
kaan pääsevän ”hyvään yksikköön”, 
opastaa tätä ja kertoo, mitä tapahtuu 
seuraavaksi. Samoja asioita ei kysellä 
monta kertaa. 

Esimerkiksi uskontoa kysyttiin 
ennen erilaisissa paperilapuissa nel
jässä eri kohteessa. Nyt informaatio 
kirjataan yhdellä kertaa kaikkien tar

vitsijoiden käyttöön. Tavoitteena on, 
että alokas kokee saapuneensa nykyai
kaiseen organisaatioon, jossa vallitsee 
järkevä tapa toimia.

Joukkoyksiköiden komentajat ja 
perusyksiköiden henkilökunnan ”yk
kösketjut” ovat paikalla ensimmäiset 
viikot. Alokkaat otetaan vastaan yksi
löinä. Samalla alkaa myös tutustuminen 
ryhmänjohtajaan ja joukkueenjohta
jaan. Nämä asiat tehdään ensimmäi
senä iltana, jolloin myös päällikkö käy 
esittäytymässä alokkaille. 

Ensimmäiseen päivään ei kui
tenkaan ladata liikaa odotuksia eikä 
tapahtumia. Riittää, että alokkaat on 
otettu vastaan, varustettu ja puettu 
sotilasvaatteisiin. Kaikki tulopäivän 
toiminnot toteutetaan porrastetusti pie
ninä osastoina, jotta ruuhkat ja odottelu 
saadaan minimoitua. 

Porin prikaatissa alokkaiden en
simmäisen päivän palvelustehtävät on 
tehty päivälliseen mennessä. Illalla on 
aikaa käydä Sotilaskodissa tai kunto
talossa. Tätä voi olla vaikea uskoa, 
mutta järjestely on onnistunut jo kah
dessa saapumiserässä.

Turhien käytäntöjen 
karsiminen

Vuosikymmenten saatossa muotoutu
neet käytännöt on uskallettava kyseen
alaistaa ja nykyaikaistaa. Eikö muka 
palveluksessa voi pitää kännykkää 
mukana, eikö hiljaisen tunnin aikana 
voi katsoa leffaa kuulokkeilla omassa 
punkassa? Miksi pinkkaa ja punkkaa 
pitää fiilata koko ajan, miksi päivys
täjän pöydän ympärillä pitää tehdä 
monimutkaisia ilmoittautumiskuvioita? 
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Esimerkkejä on vaikka kuinka 
paljon. Meillä käytännöt, joihin ei ole 
nykyaikaista selitystä, on poistettu käy
töstä. Mitenkähän muualla? 

Keskitymme toimintakykyyn ja 
siihen, että kullekin yksilölle löytyy 
kykyjen mukainen tehtävä, mikä on 
peruskoulutuskaudella olennaisinta. 
Pyrimme tunnistamaan tukea tarvitse
vat alokkaat heti. Joissain tapauksissa 
heille räätälöidään aloitusjärjestelyjä, 
jotta palvelus käynnistyisi onnistunees
ti. Ryhmänjohtajilla on tässä ratkaiseva 
osa. Olenkin käskenyt ryhmänjohtajat 
majoittumaan alokastupiin, jotta he 
voivat tukea ja tarkkailla ryhmäänsä 
koko ajan. 

Osa alokkaista joudutaan määrää
mään bpalveluskelpoisuusluokkaan. 
Tämäkään ei ole ongelma, sillä erilaisia 
varuskuntatehtäviä on paljon, ja myös 

niissä palveleminen tukee joukkojen 
sodan ajan suorituskykyä, yhtenä esi
merkkinä käyttöhuollon aputehtävät. 

Peruskoulutuskauden päättyessä 
valinnat on tehty, minkä jälkeen eri
kois ja joukkokoulutuskaudet voidaan 
toteuttaa kuten ennenkin, eli sodan 
ajan joukot tehdään suorituskykyvaa
timuksen pohjalta. Joukkotuotanto 
tosin onnistuu entistä sujuvammin, 
koska yksilöt ovat paremmin valittu
ja ja joukossa vallitsee luonteva sekä 
reipas ilmapiiri.

Edellä kuvattu palveluksen aloi
tuksen nykyaikaistaminen on lukuis
ten pienten tekijöiden muodostama 
kokonaisuus. Joukkoosaston johdon 
ja koko esimiesketjun pitää sitoutua 
siihen viimeistä ryhmänjohtajaa, kir
juria ja varusvaraston apulaista myöten. 
Kyseessä on kokonaisremontti ja kou

lutuskulttuurin muutos. Uusia kehit
tämiskohteita on etsittävä koko ajan 
jatkuvan parantamisen hengessä. 

Uskon, että Koulutus 2020 hanke 
ratkaisee joitain tässä kuvattuja kehit
tämistarpeita. Joukkoosaston näkö
kulmasta haluan kuitenkin muistuttaa 
siitä, että perusyksikkötasalle ei pidä 
kerralla tuoda liikaa muutoksia, koska 
kaiken muun päivittäisen toiminnan 
ohella niiden jalkauttaminen voi olla 
mahdotonta. Uudistuksen rajaukset ja 
aikataulut tulee harkita tarkkaan.

Mitä on saatu aikaan?

Peruskoulutuskauden kehittämispro
jektimme on kesken, sillä sitä on toteu
tettu vasta kahden saapumiserän ajan. 
Pikavoittoja koulutuskulttuurin kehit
tämisessä ei jaeta, mutta jo nyt henkilö
kunta ja varusmiesjohtajat huolehtivat 
alaistaan aikaisempaa enemmän. 

Ryhmänjohtajat tutustuvat alok
kaisiinsa entistä nopeammin ja pe
rusteellisemmin, koska he asuvat 
samassa tuvassa. Perusyksiköissä 
on karsittu turhia käytäntöjä, kuten 
pinkkojen teko, osa siivouspalvelus
ta ja turhanpäiväiset ilmoittautumi
set. Palveluksen ja vapaaajan ero on 
selkeytynyt. Varusmiesjohtajat voivat 
keskittyä opettamiseen, kouluttamiseen 
ja omaan vapaaaikaansa. Valinnat ovat 
helpottuneet, kun esimiehet tuntevat 
alaisensa. Perusyksiköissä on aiempaa 
luontevampi ilmapiiri. 

Porin prikaatin peruskoulutuskau
den aikainen poistuma on pienentynyt 
noin viisi prosenttia, mikä tarkoittaa 
sataa henkilöä saapumiserää kohti. 

Olemme voineet tarjota onnistumi
sia niille, jotka eivät kenties aiemmin 
ole onnistuneet missään. Organisaa
tiolle on ollut hyötyä heidän palveluk
sestaan. Onnistuminen on ollut palkkio 
myös omalle työlleni. Vaivannäkö ei 
ole myöskään pois sodan ajan jouk
kojen koulutuksesta, sillä se tehdään 
vasta peruskoulutuskauden valintojen 
jälkeen.

Eversti Rami Saari on Porin 
 prikaatin komentaja. 
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Voiko sotimaan oppia
ilman hikeä ja kipua?

Teksti: Kari Nisula

Kari Nisula

Virtuaalisimulaattorissa taistelu
kentän toimintoja mallin
netaan tietokoneohjelmalla. 

Koulutettava ohjaa tietokoneen avulla 
esimerkiksi ihmistä, ajoneuvoa, heli
kopteria, panssarivaunua, asetta sekä 
tulenkäyttöä. Osan järjestelmän toi
minnoista voi jättää tietokoneen kei
noälyn ohjattavaksi, jolloin voidaan 
keskittyä esimerkiksi ryhmän taiste
lun johtamiseen rakennetulla alueella. 
Tietokoneet on sijoitettu luokkatilaan, 
jossa kouluttaja kouluttaa, havainnoi 
ja ohjaa oppimistapahtumaa omalla 
työasemallaan.

Maavoimien yleisimmät virtuaali
simulaattorijärjestelmät ovat yleiseen 
joukkojen ja johtamisen kouluttami
seen käytettävä VBS3 (Virtual Battle 
Space)  järjestelmä ja panssarivaunu
koulutukseen käytettävä Steel Beasts 
järjestelmä. 

Aiemmalla VBS1ohjelmalla 
vuonna 2004 aloitettu kokeilu on tuot
tanut hyviä tuloksia. Vuosien aikana on 
tunnistettu virtuaaliympäristön tarjoa
mat edut, ja parhaillaan on menossa 
VBS3ohjelmiston käyttöönottovai
he. Lähes kaikkiin Puolustusvoimien 
ja Rajavartiolaitoksen varuskuntiin 
 rakennetaan järjestelmäluokat. 

Monipuolinen 
virtuaalikoulutusympäristö

Järjestelmä tarjoaa monipuolisen kou
lutusympäristön. Taistelijoiden varus
tuksen, aseiden, panssarivaunujen, 
ajoneuvojen, helikoptereiden ja lento
koneiden lisäksi sillä voidaan mallintaa 
muun muassa tähystys, tulenjohto ja 
pimeätoimintalaitteita, panssarin
torjuntaaseita, miinoja, valopistooleja, 
savutusta ja ampumatarvikkeita. 

Virtuaaliympäristön etuna on se, 
että joukot ja aseet on helppo palaut
taa lähtökohtatilanteeseen ja aloittaa 
harjoite uudelleen. Harjoitusten kes
keyttäminen ja jatkaminen on helppoa, 
eivätkä kustannukset kasva, vaikka 
suorituksia uusitaan monta kertaa. 
 Perinteistä äksiisi eli toistokoulutusta 
on helppo antaa virtuaaliympäristössä. 

Simulaattoreilla voidaan harjoitel
la ilman rauhan ajan varomääräysten 
rajoitteita, joten tulenkäyttö on toden
mukaisempaa. Se tappaa sekä vihollista 
että omia joukkoja, eivätkä ampuma
tarvikkeet maksa mitään. Virtuaalihar
joittelu ei aiheuta todellisia henkilö, 
kalusto tai ympäristövaurioita.

Kouluttaja ohjaa taistelun kulkua 
simuloimalla vastustajan tulta ja toi
mintaa, tuottamalla koulutettavalle 
joukolle tappioita ja tarkentamalla sen 

tehtävää kulloisenkin tilanteen mukai
sesti. Joukon ja sen johtajan toiminta 
eri vaiheissa dokumentoituu järjestel
män muistiin. Taistelussa käytetyt rat
kaisut ja tehdyt virheet on jälkeenpäin 
helppo ottaa esille oppimisen edistä
miseksi. 

Palautetyökalujen avulla jokainen 
käyttäjä voi vaihe vaiheelta tarkas
tella omaa toimintaansa. Tilastoista 
on kohtuullisen helppo poimia esiin 
esimerkiksi yksittäisen taistelijan am
pumat laukaukset ja niiden vaikutus 
viholliseen.

Virtuaaliympäristössä voidaan mal
lintaa todellisuudessa käytyjä taisteluja 
ja kouluttaa joukolle ja sen johtajille 
niissä tehtyjä ratkaisuja. Mallit ovat 
erityisen käyttökelpoisia vaikkapa 
vaativiin kriisinhallintatehtäviin kou
lutettavalle joukolle.

Kuluvan vuoden aikana Puolustusvoimissa laajennetaan 
virtuaalikoulutusympäristöjen käyttöönottoa. 
Panssariprikaatissa niitä on käytetty muiden 

simulaattorien ohessa jo vuodesta 2004 lähtien. 
Artikkelissa esitetään ajatuksia niiden käytöstä osana 

koulutusta. 
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Panssariprikaatissa VBSjärjestel
män parissa työskentelee päätoimisesti 
kaksi henkilökuntaan kuuluvaa. Järjes
telmän käyttö ei siis erityisesti kuluta 
joukkoosaston henkilöstöresursseja, 
sillä suunnilleen saman verran erityis
osaajia tarvitaan kaikille muillekin 
järjestelmille. 

Perusyksiköiden kouluttajien pitää 
perehtyä järjestelmään seikkaperäi
sesti, jotta he voivat tuottaa sen avulla 
joukolleen oikeaa osaamista, oikeassa 
vaiheessa ja oikealla tavalla. Ensimmäi
sillä kerroilla simulaattoriharjoitusten 
suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen 
saattavat kouluttajista tuntua vaikealta 
ja aikaa vieviltä. Kynnys järjestelmän 
käyttöön on vuosien aikana kuitenkin 
jatkuvasti madaltunut. 

Paljon uusia 
mahdollisuuksia

Nykyinen virtuaalikoulutusympäristö 
soveltuu hyvin ryhmä ja joukkuekoh
taisten taitojen opetteluun sekä johta
jakoulutukseen. Virtuaaliympäristössä 
on helppo havainnollistaa suuria koko
naisuuksia. Sillä voi harjoitella pe
rustoimintoja, kuten liikkeellelähtöä, 
marssia, ilmasuojaan ajoa ja toimin
taa ilmahyökkäyksessä. Virtuaalisesti 
on helppo opetella perusperiaatteet 
ja oman joukon toiminta osana koko
naisuutta ennen oikeiden moottorien 
käynnistämistä.

Verkkoympäristöön voi koota laa
joja joukkokokonaisuuksia ja harjoi
tella toimintaa sellaisillakin alueilla, 
joilla oikeat joukot eivät voi liikkua. 
Virtuaaliympäristö soveltuu myös esi
merkiksi haastavan taisteluammunnan 
havainnollistamiseen ja ennakkohar
joitteluun. Järjestelmä soveltunee 
kohtuullisen hyvin myös ammunnan 
johtamisen opetteluun, ja miksei myös 
ammuntojen suunnitteluun. 

Verkon kautta eri joukkoosastois
sa sijaitsevat koneet voidaan yhdistää 
samaan ja yhteiseen tilannepohjaan. 
Näin joukkoosastoissa voidaan har
joitella joukkojen yhteistoimintaa ja 
käydä taisteluja käydä missä tahansa 
valtakunnan alueella. Yhteiskunnan 
todellinen elämä ei häiriinny, vaikka 
Panssariprikaatin luokassa käydään ra
kennetun alueen taisteluja ja käytetään 
runsaasti tulta keskellä pääkaupunki
seutua. 

Virtuaaliympäristössä oppiminen, 
havainnointi ja toiminnan harjoittelu 
on tehokkaampaa kuin pelkässä visu
aalisessa tai verbaalisessa opetuksessa. 
Pelkkä yksittäinen simulaattori ei kui
tenkaan tuota riittävää koulutustulosta. 
Virtuaaliympäristön lisäksi nousujoh
teinen koulutus ja oppiminen edellyt
tävät muiden simulaattorien, kuten 
ase ja ampumasimulaattorien sekä 
kaksipuoleisten taistelusimulaattori
en, käyttöä. 

Simulaattoreilla ei voi korvata oi
keilla joukoilla ja välineillä saavutet
tavaa harjaantumista. On selvää, että 

virtuaaliympäristö ei ainakaan vielä 
sovellu kaikkeen koulutukseen. Virtu
aalisesti on turha yrittää tehdä mitään 
sellaista, minkä voi paremmin ja te
hokkaammin tehdä oikeasti. Tällaisia 
asioita ovat esimerkiksi aseenkäsittely, 
liikuntakoulutus tai vaikkapa sulkeis
järjestyksen harjoittelu.

Oikeita asioita  
oikein mallinnettuna

Keskeistä onkin miettiä, soveltuuko 
simulaattori siihen, mitä opetetaan, ja 
simuloidaanko oikeita asioita ja oikeal
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la tavalla. Viime syksyn harjoituksessa 
huoltopataljoonan taistelijat pohtivat 
maastossa kaksipuoleisen taistelun 
simulaattoreita ensimmäisen käyttö
kerran jälkeen. Heidän mielestään jär
jestelmä toi taisteluun mielekkyyttä, 
mutta lasersädettä läpäisemättömän 
heinämättään käyttämistä suojana he 
pitivät helposti opittavana vääränä 
toimintatapamallina. Myös osumien 
vaikutuksen havainnointi tuntui heistä 
vaikealta. 

Simulaattorimaailmassa todenmu
kaisuuden saavuttaminen edellyttää 
yksi tyiskohtaisia pelisääntöjä ja tarkkaa 

ohjeistusta. Simulaattorit eivät vähennä 
kouluttajien valvonnan, ohjauksen ja 
erotuomaritoiminnan tärkeyttä. Väärät 
toimintatavat saadaan edelleenkin py
symään parhaiten kurissa niiden avulla.

Simulaattorien käyttö voi aiheuttaa 
muutoksia taktiseen ajatteluun. Tämä 
nähtiin, kun 1990luvun alussa panssa
rivaunukoulutuksessa otettiin käyttöön 
kaksipuoleinen taistelusimulaattori. 
Sen seurauksena taistelutekniikka 
muuttui välillä liikaakin. 

Aiemmin oli ollut tapana ajaa vau
nuilla rohkeasti eteenpäin välittämättä 
edes panssarintorjuntaaseiden ja mii

nojen vaikutuksen kuvaamisesta, jos 
sitä ei pidetty totuuden mukaisena. 
Simulaattorien myötä taistelutekniik
ka muuttui varovaisemmaksi. Vaunun 
tuhoutumista pidettiin häpeällisenä, 
minkä lisäksi siitä seurasi miehistöil
le lisätehtäviä, kuten haavoittuneiden 
evakuointi.

Tuhoutumista alettiin vältellä ehkä 
liikaakin. Vaunut siirtyivät aukealta 
metsään. Vastustajaa kyttäiltiin, eikä 
omaa hyökkäysaluetta enää hallittu 
 tulella ja tähystyksellä. Etenemisno
peus aleni jalkamiestä hitaammaksi, ja 
välillä koko varsinainen hyökkäysteh
tävä saattoi unohtua kokonaan. 

Etääntyykö todellisuus?

Sinänsä varovaisuus ja kaluston jär
kevä käyttö ovat oikeita periaatteita. 
On kuitenkin oltava tarkkana siitä, ettei 
simulaattorien käyttö aiheuta taistelu
tehtävän toteuttamisen tai joukon osana 
toimimisen kannalta vääriä toimintata
pamalleja. On seurattava herkällä ot
teella simulaattoreilla mallinnettavia 
asioita ja arvioitava, tehdäänkö simu
laattorien avulla oikeita asioita ja 
tehdäänkö niitä tavalla, joka oikeasti 
valmentaa toimintaan taistelukentän 
olosuhteissa. 

Samaan tapaan menneinä vuosi
kymmeninä arvioitiin ja kritisoitiin 
joukkoja, jotka harjoittelivat ponnek
kaasti koulutustarkastuksiin ja mitta
uksiin. Sinänsä asiassa ei ollut mitään 
väärää, kunhan harjoittelu kohdistui 
toimintaan, jolle oli käyttöä myös tosi
tilanteessa. Muussa tapauksessahan 
kyse on lähinnä itsensä pettämisestä. 

Kuvaruudulla tehtynä monet asiat 
näyttävät helpoilta, mutta esimerkik
si taistelijan ryömiminen ja maaston 
lukeminen oikeassa taistelussa on 
paljon pikkupiirteisempää ja vaati
vampaa kuin virtuaaliympäristössä. 
Vastaavasti esimerkiksi etäisyyksien 
hahmottaminen, äänien suunta ja oman 
lähiympäristön havainnointi saattavat 
muodostua ongelmallisiksi. 

Ilman tervettä järkeä toimittaessa 
on olemassa vaara, että virtuaalikou
lutus vie entistä kauemmaksi oikeasta 
taistelukentästä. Todenmukaisuuden 
arviointi on vaikeaa. Se edellyttää 
vankkaa osaamista, näkemystä sekä 
simulaattorimaailman mallintamisen ja 
taistelukentän reaalielämän tuntemusta.
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Simulaattoritaisteluja seuratessa 
tulee väkisinkin mieleen, että tappiot 
nousevat niissä usein varsin suuriksi. 
Tavatonta ei ole sekään, että huonolla 
toiminnalla aiheutetaan omia tappioita. 

Virtuaaliympäristössäkin pitäisi 
päästä siihen, että sotilaan kaatumi
nen tai ajoneuvojen tuhoutuminen 
mielletään äärimmäisen epätoivotuiksi 
tapahtumiksi, jotka panevat taistelijat 
ja johtajat oikeasti miettimään ja arvi
oimaan virheitään ja parantamaan suo
rituksiaan. Todellista kuolemanpelkoa 
menetelmillä lienee kuitenkin vaikea 
simuloida. 

Hikeä ja kipua  
tarvitaan vielä

Virtuaalikoulutusympäristö muistuttaa 
tavallaan äksiisikoulutusta. Näennäi
sestä helppoudesta huolimatta se voi 
olla äärimmäisen epämiellyttävää niin 
koulutettavalle kuin kouluttajallekin. 
Vaativa ja samalla oman joukon arvos
tama johtaja tai kouluttaja on vaikea 
olla. 

Paljon tietokonepelejä pelannut 
taistelija ei aina malta alistua ryhmän
johtajan komentoihin ja käskettyyn 
tehtävään. Kun perusteet on opittu, 
halutaan pelailla kuten kotikoneella. 
Ryhmäkurin säilyttäminen osana jouk
koa on tietokonepelaamisessa välillä 

tylsää. Ihmiset oppivat asioita eri tah
dissa, ja koko joukon yhteisen hyvän 
tason saavuttaminen ottaa aikansa. 
Niinhän tosin tapahtuu oikeillakin vä
lineillä toimittaessa.

Kysyttäessä kouluttajalta, korvaa
vatko simulaattorit oikeita suorituksia, 
vastaus kuului: ”Virtuaaliympäristössä 
voi oppia, mutta ei itse asiassa harjoi
tella eikä harjaantua.” Virtuaaliympä
ristö on siis erinomainen lisä, mutta 
sillä ei voi korvata muuta harjoittelua. 
Se kuitenkin mahdollistaa tehokkaam
man ja monipuolisemman oppimisen, 
jotta oikeaan ampumiseen ja toimin
taan päästään helpommin kiinni. 

Virtuaalikoulutusta saaneen joukon 
todellisessa ympäristössä tekemät suo
ritukset ovat jo heti alussa oikeampia. 
Kun kaikkea ei tarvitse aloittaa alusta, 
ehditään päivän aikana tehdä useampia 
suorituksia ja näin saavuttaa harjoituk
sella aikaisempaa parempi koulutus
tulos. Voisi ajatella niinkin, että joukko, 
joka on simulaattoritaisteluissa epä
onnistunut ja kuollut useita kertoja, on 
tosipaikan tullen valmiimpi pysymään 
hengissä – kunhan on simuloitu oikeita 
asioita oikealla tavalla. 

Virtuaalikoulutusympäristö kehit
tyy kovaa vauhtia entistä todenmukai
semmaksi ja käyttökelpoisemmaksi 
koulutuksen apuvälineeksi. Tulevai
suudessa lienee mahdollista yhdistää 

opetustiloissa tapahtuva simuloitu 
taistelu sekä tulenkäyttö osaksi oi
keilla joukoilla ja välineillä tehtävää 
kaksipuoleista taisteluharjoitusta.  Näin 
voidaan päästä yhä lähemmäksi oikeaa 
toimintaympäristöä.   

Virtuaalikoulutusympäristö on oiva 
lisä, mutta siinä on vielä omat heikkou
tensa. Järjestelmällä voidaan parantaa, 
nopeuttaa ja laajentaa oppimista, mutta 
oikea toiminta, kokemus ja harjaantu
minen saavutetaan vain tekemällä oi
keita asioita. 

Tunteita, aistimuksia, hikeä ja 
kipua sekä niiden kokonaisvaikutusta 
yksilön ja joukon toimintaan on vaikea 
simuloida. Tulevaisuuden taisteluken
tän täysimääräistä simulointikykyä 
odoteltaessa käytettäköön toistaiseksi 
ainakin jossakin määrin koulutustason 
mittarina myös oikeaa hikeä ja kipua.

Eversti Kari Nisula on Panssari
prikaatin komentaja. 
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Tarkastelin väitöstutkimuksessani 
nuorten naisten varusmiespalve
luksen johtajakoulutukselle an

tamia merkityksiä johtamisosaamisen 
kannalta. Olin kiinnostunut koulutuk
sessa saavutetusta osaamisesta, koska 
se heijastuu koulutukseen osallistuvan 
johtamistoimintaan. Merkitykset eivät 
siten ole vain osallistujan asia, vaan ne 
koskettavat koko ympäröivää toiminta
ympäristöä. 

Johtajakoulutuksen 
merkitys

Tutkimukseni keskiössä oli sukupuoli
näkökulma: olin kiinnostunut tuomaan 
näkyviin naisten näkökulman perintei
sesti maskuliiniseksi määriteltyyn soti
lasympäristön koulutukseen. Naisten 
osallistuminen johtajakoulutukseen 
voi edistää suomalaisen työelämän tasa
arvoa ja erityisesti naisten urakehitystä 
johtamistehtävissä. 

Suomi on maailman mittakaavassa 
ollut varsin edistyksellinen sukupuolten 
tasaarvon kehittämisessä. Tasaarvoa 
koskeva lainsäädäntö on ollut voimas
sa jo 1980luvun lopulta lähtien. Siitä 
huolimatta tutkimusten mukaan keskei
nen ja sitkeä tasaarvomme ongelma on 

ensinnäkin siinä, että naisten on miehiä 
vaikeampi edetä johtamisuralla. 

Toiseksi sotilasympäristön johta
juutta ja naisia koskeva tutkimus on 
usein jatkanut stereotyyppisten nais
johtajien mallintamisen traditiota. Tämä 
tutkimus purkaa stereotyyppisiä suku
puoleen liittyviä oletuksia, jotka estä
vät ja vaikeuttavat naisten etenemistä 
sotilas tai muilla johtajaurilla.

Sotilasympäristön johtajakoulu
tuksen antia on kuitenkin mahdollista 
soveltaa myös muissa johto ja asian
tuntijatehtävissä. Johtajakoulutus voi 
auttaa naisia, kuten miehiäkin, tulevalla 
työuralla. 

Tutkimus on tyypiltään laadullinen, 
ja sen aineisto on kerätty haastattelemal
la johtajakoulutukseen valittuja naisia 
kolmessa vaiheessa asepalveluksen 
aikana: ennen johtajakoulutuksen alkua, 
aliupseerikurssin ja reserviupseeri
kurssin päätyttyä ja juuri ennen asepal
veluksen päättymistä. Koulutukseen 
osallistujan yksilöllisen näkökulman 
huomioon ottaminen on merkittävä 
lisä kansainväliseen johtajuuden tutki
mukseen.  

Analyysin tuloksena syntyi teemoit
teluun perustuva kuvaus johtajakoulu
tuksen tuottamasta johtamisosaamisesta. 

Liitin tutkimusaineiston analysointiin 
kvantifioinnin. Se mahdollisti johtamis
osaamisen kompetenssien vertailun suh
teessa Puolustusvoimien hyvän johtajan 
mallissa esitettyihin johtamisosaamisen 
kompetensseihin ja vahvisti osaltaan tut
kimuksen luotettavuutta.

Tutkimus osoitti, että varusmies
palveluksen johtajakoulutuksen kautta 
saavutettavat johtamisosaamisen kom
petenssit kattavat Puolustusvoimien 
hyvän johtajan mallin eri ulottuvuudet. 
Puolustusvoimien näkökulmasta katsot
tuna tavoiteltu koulutustulos siis saavu
tetaan. Tutkimus toi kuitenkin esille sen, 
ettei Puolustusvoimien hyvän johtajan 
malli kata intrapersoonallisia taitoja 
eikä se näin ollen myöskään tue niiden 
kehittymistä.

Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutuksella 
luodaan nuorelle työikäiselle väestölle pohjaa johtajana 

toimimiseen. Saavutetusta johtamisosaamisesta on 
hyötyä paitsi sotilasympäristössä myös yleisemmin 

suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. 
Koulutusjärjestelmää uudistettaessa tulee ottaa 

huomioon sotilasjohtajien tarvitsema tunneälykkyys. 

Teksti: Heli Häyrynen

Heli Häyrynen

Johtajat tarvitsevat 

tunneälykkyyttä
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Moninaisuuden 
johtaminen

Intrapersoonalliset taidot, kuten omien 
tunteiden tiedostaminen, vakuuttavuus, 
itsenäisyys ja itsensä toteuttaminen, ovat 
merkittävä osaalue nykyajan johtajiin 
kohdistuvaa henkilöstökoulutusta. 
Ne luovat pohjan eettiselle johtajuus
toiminnalle. 

Intrapersoonalliset taidot rakenta
vat tunneälykkyyttä, jolla tarkoitetaan 
omien henkilökohtaisten tunteiden ja 
taitojen tuntemista, mutta myös sosiaa
lisia tunnetaitoja, kuten empatiaa. Moni
naisuuden johtamisessa tarkastellaan, 
miten organisaation johtaja kohtaa eri 
henkilöstöryhmien tarpeet ja haasteet ja 
miten hän pystyy hyödyntämään moni
naisuuden edut organisaatiossaan. 

Intrapersoonallisten taitojen mer
kitys on havaittu sotilasjohtajuutta kä
sittelevässä käytännön keskustelussa. 
Suomessa kuluvan vuoden keväällä 
vierailleen amerikkalaisen kenraalin 
Stanley McChrystalin mukaan johtajan 
tärkein ominaisuus on empatia. Empa
tialla hän tarkoittaa kykyä asettaa itsen
sä toisen ihmisen tai ryhmän asemaan, 
jolloin mahdollisuudet toiminnan moti
vointiin, neuvotteluihin tai sopimusten 
tekemiseen voimistuvat. 

Havaitsin tutkimuksessani, että 
johtajakoulutukseen osallistuvien mo
ninaisuus tuotti johtamisosaamisena 
McChrystalin kuvaamaa empatiaa. 
Haastateltavat toivat esiin johtajakou
lutukseen osallistuvien moninaisuuden 
muun muassa etnisen taustan, sukupuo
len, uskonnon tai arvojen osalta. 

Huolimatta johtajakoulutukseen 
osallistuneiden moninaisuudesta oli 
ryhmässä johtajakoulutuksen aikana 
löydettävä yhteinen toimintamalli ja 
yhteishenki. Ilman sitä ei annetuista 
tehtävistä ja niihin liittyneistä haasteista 
voinut selviytyä. 

McCrystalin kuvaamat empatia
ominaisuudet ovat entistä tärkeämpiä 
moninaistuvassa toimintaympäristössä, 
ja niiden merkitys korostuu myös mili
täärikontekstissa. Erityisesti se korostuu 
kriisinhallintatehtävissä, joissa haas
teellisen poikkeusolojen toimintaym
päristön lisäksi tehtävää suorittavat ovat 
usein lähtöisin monesta eri kulttuurista 
ja monia erilaisia toimintaarvoja nou
dattavien organisaatioiden ihmisiä.

Sotilasjohtajan eettisyys ja 
vastuullisuus 

Työelämässä tapahtuvat muutokset 
haastavat organisaatioiden johtami
sen perusteet ja suuntaavat katseen 
uudenlaisiin johtamisen ratkaisuihin. 
Puolustusvoimilta, kuten muiltakin 
organisaatioilta, vaaditaan yhtäältä 
tuottavuutta ja nopeaa menestymistä 
ja toisaalta vastuullisuutta omasta toi
minnasta ja ympäröivästä yhteisöstä. 

Koska eettiset ratkaisut korostuvat 
Puolustusvoimien toiminnassa, sillä 
ei ole varaa epäonnistua johtamisessa. 

Nykypäivänä sotilasjohtajan tehtävä ei 
ole enää pelkästään operatiivisen toi
minnan johtaminen, vaan siihen kuuluu 
entistä enemmän myös rauhan ajan 
työn organisoiminen ja henkilökunnan 
 hyvinvoinnista huolehtiminen. Johtaja 
on esimerkki ja roolimalli muille työ
yhteisön toimijoille. Asemansa perus
teella hän voi käyttää valtaa monella 
tavalla.

Etiikka ja arvot ovat nousseet joh
tamisen keskiöön. Johtamisen alan 
tutkimus on nostanut esille epäeetti
sen johtamisen ja organisaatiokriisien 
 yhteyden, mikä on lisännyt kiinnostusta 
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eettisen johtamisen tutkimiseen ja tuot
tamiseen. 

Eettinen johtajuus ja johdon luo
tettavuus heijastuvat organisaatioiden 
dialogiseen toimintakulttuuriin. Tämä 
painottuu entisestään sellaisilla toimi
aloilla, joilla eettinen päätöksenteko 
orga nisaation toiminnassa korostuu, 
kuten sotilasympäristössä. 

Vastuullisuuden merkitys on tunnis
tettu myös tutkimassani sotilasjohtajien 
koulutuksessa. Eettinen johtajuus on eri
tyisen tärkeää muun muassa kriisinhal
lintatehtävien johtamistehtävissä. Niissä 
johtamistehtävien aikaperspektiivi on 
rauhan ajan tehtäviä nopeampi. 

Poikkeuksellisten olosuhteiden 
vuoksi tarvitaan entistä harjaantuneem
paa moraalista päätöksenteko kykyä. 
Tutkimustulokseni tukevat viime ai
kojen tutkimuksia siitä, että tunneäly 
ja sosiaalinen kompetenssi korreloivat 
johtajatehtävässä onnistumisen kanssa. 

Tärkeä osa johtajakoulutusta on 
myös johtamistapojen harjoittelu, joka 
Puolustusvoimissa on otettu haltuun tai
tavasti.  Muualla työelämässä nopeat 
tulos tavoitevaatimukset eivät anna 
siihen juuri aikaa. Havaitsin tutkimuk
sessani, että käytännön johtamistoimin
nan harjoittelu on yksi tärkeimmiksi 
koetuista johtajakoulutuksen muodoista 

varusmiespalveluksen johtajakoulutuk
sen aikana. 

Tarve monipuolistumiselle

Johtamisen kehittämisessä on havaittu 
tarve johtajakoulutuksen monipuolistu
miselle. Yleisesti ottaen erilaisia johta
jakoulutuksia on tarjolla paljon, ja niistä 
itselle sopivimman löytäminen jää usein 
johtajan omalle vastuulle.

Kaiken pohjalla on kuitenkin sama 
asia, yksilön sisäisten tekijöiden käyt
töönotto. Tutkimukseni mukaan soti
lasympäristön johtamisosaamisen 
kehittämisessä tulisikin pohtia sellai
sia johtajakoulutuksen kehittämisen 
toimenpiteitä, joilla voidaan entistä 
paremmin vastata toimintaympäristön 
muutosnopeuteen ja sotilasjohtajilta 
vaadittavien moninaisten johtamis
taitojen kehittämiseen. 

Yleisesti naisille suunnattua johtaja
koulutusta pidetään tärkeänä, koska sillä 
on katsottu olevan erityisen positiivi
nen vaikutus naisten johtamisosaamisen 
kasvamiseen ja sitä myötä urakehityk
seen. Tämä on tärkeää, sillä tutkimukset 
 tukevat moninaisuutta myös johtajistos
sa. Sen on todettu vaikuttavan myön
teisesti organisaatioiden tuottavuuteen.

Varusmiesten johtajakoulutus toimii 
vuosittain noin 7 000 henkilön ensim
mäisenä askeleena tulevaisuuden joh
tajatehtäviin. Se on ensimmäinen askel 
myös Puolustusvoimien upseeriston 
johtajuuden urapolulla. Johtajakoulu
tus antaa monella tavalla sykäyksen 
suomalaisen yhteiskunnan johtajuuden 
kehittämiselle. Se verkostoi nuoria osaa
jia ja viitoittaa yksilöiden urapolkuja. 
Sen perusteella määrittyvä johtajatoi
minta heijastuu tulevina vuosikymme
ninä esimiesten kautta tuhansien ja taas 
 tuhansien ihmisten työuraan. 

Sotilasympäristön johtajakoulu
tuksen tarkastelulla voidaankin todeta 
olevan suuri merkitys suomalaiselle 
yhteiskunnalle, suomalaiselle johtamis
osaamiselle, suomalaisen yhteiskunnan 
kilpailukyvyn kehittämiselle ja yksilöl
listen työurien muodostumiselle. 

Kauppatieteen tohtori Heli Häyry
nen on Maanpuolustuskorkeakoulun 
täydennyskoulutussektorin johtaja. 
Artikkeli perustuu hänen lokakuussa 
2017 tarkastettuun väitöskirjatutkimuk
seensa. 
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Maanpuolustuskorkeakoulun  
pitkä taival ja tulevaisuus

Aikakausien, kulloisenkin ajan 
hengen, yhteiskunnallisten 
kehitysvaiheen ja osin jopa 

sotien keskellä kadettiupseereilla on 
ollut verraten otollinen yhteiskunnal
linen ja puolustusvoimallinen mah
dollisuus järjestää kasvatuksensa ja 
koulutuksensa parhaaksi katsomallaan 
tavalla.

Upseerikoulutuksessa 
kulttuurit kohtaavat

Haapaniemen Kadettikoulusta jo 
1700luvulta alkaneet keskeiset opetus
metodiset näkökulmat ja perusperiaat
teet ovat säilyneet samanhenkisinä aina 
Santahaminaan saakka. Ne korostavat 
muun muassa opiskelijan harkintaa 
suhteessa erilaisiin auktoriteetteihin, 
teorian ja käytäntöjen kiinteää yhteyttä 
sekä opettajan omaa esimerkkiä.

Nykyinen Maanpuolustuskorkea
koulu on organisaatio, joka toimii 
erilaisten kulttuurien ristipaineissa. 
Ytimeltään korkeakoulu on sotilaal
linen, mutta sille on jo 1990luvulla 
annettu – sittemmin lakisääteinen – 
tehtävä pyrkiä yliopistojen vertaiseksi, 
vaikkakin omaa erityislaatuisuuttaan 
vaalien ja kehittäen. 

Kadettiupseereille lienee luon
nostaan selvää, miten Maanpuolus
tuskorkeakoulu asemoituu osaksi 
Puolustusvoimien organisaatiota. Kai
kille erilaisissa kansallisissa ja kansain
välisissä yhteyksissä toimiville tahoille 
ei kuitenkaan välttämättä ole selvää, 
mitä korostamamme ryhdikkyys ja 
kurin alaisuus tarkoittavat. 

Esitän tässä muutamia näkemyk
siä Maanpuolustuskorkeakoulun tu
levaisuuden kehitysvaihtoehdoista. 
Ne perustuvat omiin tutkimuksiini ja 
verraten pitkäaikaiseen palveluskoke
mukseen korkeakoulussa. Toimikoon 
teksti myös kannustimena tuleville 
dialogeille. 

Paljon perinteistä  
ja jotain uutta

Suomalaisen upseerikoulutuksen ja 
kasvatuksen perinteet ovat siirtyneet 
kadettipolvelta toiselle yli 240 vuoden 
ajan. Vaikuttaa kuitenkin siltä, etteivät 
kadettiperinteet sittenkään näyttäy
dy mitenkään huomattavissa määrin 
esimerkiksi keskeisten opiskeluperi
aatteiden ja aikansa sotatieteiden ilme
nemismuotojen kyllästäminä. 

Toisin on upseerikoulutuksen ylem
millä tasoilla, joilla päämäärätietoisen 
tutkimus ja kirjoitustyön tuloksena 
on siirrytty Sotakorkeakoulusta Maan
puolustuskorkeakouluksi ”tutkimustoi
minnan saadessa uutta ilmettä”, kuten 
vuonna 1994 julkaistussa korkeakoulun 
historiaa tarkastelevassa teoksessa tuo
daan esille. Sittemmin muun muassa 
Tohtoriupseerit ry. on ottanut asiakseen 
tarkastella upseeriuden, akateemisuu
den ja tieteellisyyden välisiä yhteyk
siä vuonna 2015 julkaistussa teoksessa 
Akateemisuus ja upseerius. Kadetti ja 
yleisesikuntaupseeriperinteet välittä
vät merkittävää historiallisen jatkumon 
 sanomaa. 

Kuten tiedetään, vuonna 1993 pe
rustetun Maanpuolustuskorkeakoulun 
oli aloitettava toimintansa pelkkien 
asetusmuutoksien varassa. Vuodesta 
2008 alkaen korkeakoulun toiminnan 
perusteet on säädetty laissa. Lakia uu
distettiin vuonna 2016, ja se sisältää 

Suomalaisen upseerikoulutuksen kehittymistä vuodesta 
1779 ja Haapaniemen Kadettikoulusta alkaen on 

leimannut pitkäjänteinen, ajoittain erimielisyyksienkin 
sävyttämä pyrkimys kouluttaa ja kasvattaa suomalaisia 
upseereja sodan ajan joukkojen johtajiksi ja sittemmin 
myös kokonaismaanpuolustuksen ja -turvallisuuden 

toimijoiksi.  

Teksti: Juha Mäkinen

Juha Mäkinen
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muutoksia esimerkiksi tiedepolitiik
kaan ja sitä kautta keskeisten tavoit
teiden asettamiseen, arviointiin ja 
legitimointiin. Merkittävää on myös 
se, että laissa ei edellytetty Maanpuo
lustuskorkeakoulun muokkaamista 
Maanpuolustusyliopistoksi eli entis
tä kiinteämmäksi osaksi opetus ja 
kulttuuriministeriön ohjausta. Emme 
lähteneet sille tielle, jota pitkin ruotsa
laisen veljesorganisaatiomme kehitys 
on kulkenut. 

Taas kerran, edellisten vuosikym
menten tapaan, päädyttiin jatkamaan 
pyrkimystä upseerikoulutuksen yliopis
tollisuuden ylläpitämiseksi ja kehittä
miseksi. Emme myöskään päätyneet 
muokkaamaan Maanpuolustuskorkea
koulua tai jotain sen osaa, esimerkiksi 
Kadettikoulua, ammattikorkeakouluksi 
– huolimatta siitä, että Korkeakoulu
jen arviointineuvosto vuonna 2000 
tekemässään arvioinnissa näin asial
lisesti ottaen antoi ymmärtää. Ei siis 
toimittu sitenkään, kuten vaikkapa 
Poliisiammattikorkeakoulun kohdalla 
meneteltiin.

Duaalimallista 
yhteistyöhön

Suomalaisessa koulutusjärjestelmäs
sä yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
muodostavat niin sanotun duaalimallin, 
jossa kummallakin on omat roolinsa. 
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulu
jen yhteistyö on nyttemmin haastanut 
tätä perinteistä mallia, kuten vaikkapa 
Tampereen, Lappeenrannan ja Lahden 
suunnista voimme havaita. 

Ymmärtääkseni tämänkaltaiseen 
kehitykseen ei ole ainakaan toistai
seksi strategisia esteitä, tarkastelipa 
asiaa sitten sisäisen tai ulkoisen tur
vallisuuden tai vaihtoehtoisesti yhteis
kunnallisen ja kokonaisturvallisuuden 
näkökulmista. Ovathan Poliisiammatti
korkeakoulu ja Maanpuolustuskorkea
koulu tämän vuoden alussa solmineet 
koulutusyhteistyösopimuksen, joka 
saattaa ennakoida yhteistoiminnan 
kehittämistä myös jatkossa. 

Tässä yhteydessä on tarpeen pai
nottaa, että myös maanpuolustuskurssit 
ovat osa Maanpuolustuskorkeakoulua. 
Kursseilla on vuodesta 1961 alkaen 
koulutettu johtavassa asemassa olevia 
siviili ja sotilashenkilöitä ensin koko
naismaanpuolustuksen ja sittemmin 

kokonaisturvallisuuden pariin. Maan
puolustuskurssien johtaja ohjaa myös 
alueellisten maanpuolustuskurssien 
opetusta ja sovittaa niiden toimintaa 
valtakunnallisten kurssien opetukseen. 
Korostettakoon, että tällä työllä on jat
kossakin keskeinen merkitys sisäisen 
ja kokonaisturvallisuuden yhteen ni
vomisessa.

Myöskään kansainvälisiä yh
teistyösopimuksia ei voi sulkea pois 
tulevaisuuden vaihtoehdoista. Maan
puolustuskorkeakoulun strategiassa 
visioidaan pyrkimys olla kansallisesti 
ja kansainvälisesti verkottunut sota
tieteellisen opetuksen ja tutkimuksen 

suunnannäyttäjä. Vuoden 2015 puo
lustusvoimauudistuksella rakennettiin 
edellytyksiä entistä kunnianhimoisem
mille kansainvälisen yhteistoiminnan 
muodoille. Puolustusvoimien kan
sainvälinen keskus yhdistettiin osaksi 
Maanpuolustuskorkeakoulua. 

Tätä kautta Maanpuolustuskor
keakoulu on profiloitunut myös 
sotilaallisen kriisinhallinnan, rauhan
turvaamisen ja kokonaisvaltaisen krii
sinhallinnan osaajaksi, asiantuntijaksi 
ja verkostokumppaniksi. Mainittakoon, 
että vaikka Puolustusvoimien kan
sainvälisellä keskuksella on kansain
välisen kriisinhallinnan tutkimuksen 
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paino pistealueen johtamisvastuu, ei 
keskuksesta voi lähivuosinakaan väi
tellä tohtoriksi, sillä sen on aina tapah
duttava jonkin tieteenalan professorin 
tai sotilasprofessorin valvonnassa ja 
ohjauksessa.

Verkottumalla resursseja

Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla 
on eräs keskeinen ja henkilöityvä ero: 
yliopistoissa ja yliopistollisissa korkea
kouluissa on professoreita, mutta am
mattikorkeakouluissa heitä ei ole. Tätä 
kautta huomio kiinnittyykin siihen, 
millaisten kriteerien perusteella ja mil

laisten prosessien myötä professorit, 
sotilasprofessorit, apulaisprofessorit ja 
apulaissotilasprofessorit tai vaikkapa 
työelämäprofessorit eli Professor of 
Practice tyyppiset tutkimuksen joh
tohenkilöt tehtäviinsä valikoituvat? 
Kansalaisten ja median mielikuvissa 
kaikki mainitut samaistetaan usein pro
fessoreiksi, tai emeritusprofessoreiksi, 
mutta todellisuudessa tehtävien mer
kityserot ovat suuria. Suomessa asiaa 
valvoo etenkin Professoriliitto. 

Pätevillä professoreilla on keskei
nen merkitys tiedeyhteisössä. Heidän 
pätevyytensä kulminoituu ansio ja jul
kaisuluetteloihin sekä verkottuneeseen 

asiantuntijuuteen, jonka rakentamises
sa kymmenen vuotta on verraten lyhyt 
aika. Myös Maanpuolustuskorkea
koulun professorit vastaavat osaltaan 
alansa tieteellisen tutkimuksen harjoit
tamisesta ja tutkimustulosten siirtämi
sestä opetukseen. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutki
musta rahoitetaan pääosin Puolustus
voimien toimintamenorahoituksella, 
mutta osin myös varsin kilpaillulla 
ulkopuolisella kansallisella ja ylikan
sallisella tutkimusrahoituksella. Tässä 
tieteellisessä kilpailussa erilaiset pro
fessorit ovat yhdessä ja samassa sar
jassa tieteellisesti mitä pätevimpien 
professoreiden johtamien tutkimusor
ganisaatioiden kanssa. 

Väitän, että parhaimmillaankin 
puolustushallinto osana valtioneuvos
toa pystyy myötävaikuttamaan vain 
uusien tutkimusohjelmahakujen aloit
tamiseen ja mahdollisesti tutkimus
hankkeiden rahoituksen tukemiseen 
ja koordinoimiseen, mutta ei niinkään 
varsinaisiin rahoituspäätöksiin. Toisin 
on sotatieteiden ytimessä, jota voidaan 
syventää toimintamenorahoituksella ja 
osin Puolustusvoimia lähellä olevien 
säätiöiden varoilla, mutta millaisin tu
loksin ja miten vaikuttavasti?

Tutkimustoimintaansa kehittääk
seen Maanpuolustuskorkeakoulu pyrkii 
nivomaan yhteen niin opinnäytteet kuin 
varsinaisen yliopistollisen tutkimuk
senkin strategisten painopistealueiden 
avulla. Nykyisen korkeakoulun strate
gian mukaan näitä painopistealueita 
ovat kansallinen puolustus, kokonais
turvallisuus, Venäjä, Nato ja kansain
välinen kriisinhallinta. 

Kiinnostava kysymys on, miten eri
laiset professorit Maanpuolustuskor
keakoulussa ryhmäytyvät, miten heitä 
johdetaan ja ohjataan ja miten turvataan 
se, että jatkossakin opetus perustuu tut
kimukseen ja alan parhaisiin käytän
töihin? Miten erilaiset sotatieteenalat, 
kuten sotatieteet ja Maanpuolustuskor
keakoulun rakenteet ylipäätään, ajan 
saatossa kehittyvät vastaamaan aikan
sa tiedeyhteisön ja tieteellisluonteisten 
arviointiorganisaatioiden määrittämiin 
kriteereihin?

Opiskellen ja töissä oppien  

Tutkin vuonna 2006 julkaistussa väitös
kirjassani Maanpuolustuskorkeakoulua 
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oppivana ja tietoa luovana organisaatio
na. Väitöskirjassa on edelleenkin ajan
kohtaista teoriaa, jonka soveltamiseen 
voi tutustua muun muassa Strategisen 
tutkimuksen neuvoston rahoittamassa 
Winlandtutkimushankkeessa. 

Tutkimuksen yksi johtopäätös oli 
se, että korkeakoulun opettajat, kuten 
osin myös tutkijat ja muukin henki
löstö, ovat strategisen merkittävässä 
asemassa. Opettajat eivät keskeisyyt
tään tuolloin näyttäneet tiedostavan, 
eikä korkeakoulun johtokaan tainnut 
onnistua tämän asian viestimisessä. 
Opettajien ja tutkijoiden merkittävyys 
ei ole ymmärtääkseni myöhemminkään 
vähentynyt. Henkilöstön vaihtuvuuden 
alati nopeutuessa haasteet henkilöstön 
perehdyttämiselle ja osaamisen kehittä
miselle – mukaan luettuna tieteellinen 
pätevyys ja toimintakyky – ovat enti
sestään kasvaneet. 

Sen sijaan että jyrkentäisimme 
yhteiskunnan ja asevoimien, Maan
puolustuskorkeakoulun ja muiden 
Puolustusvoimien organisaatioiden vä
lisiä eroja, meidän on tarpeen tiedostaa, 
miten jaettuja intressimme esimerkik
si toimintakyvyn ylläpidon ja kehit
tämisen, kansalaisten osallistamisen 

ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyn ja 
muiden keskeisten arvojemme vaali
misessa ovatkaan. Tästä näkökulmasta 
korostuu kaikkien kansalaisten, myös 
kadettiupseerien, elinikäinen itsensä 
kehittäminen.

Puolustusvoimissa tehtävässä työssä 
korostuvat myös työssä oppiminen ja 
monenlaisten työssä tarvittavien taito
jen kehittäminen. Vastaavalla tavalla 
muissakin kouluissa paitsi opiskellaan 
tietoa myös saatetaan tietoa ja teoriaa 
kiinteästi yhteen ratkomaan esimerkik
si työelämän ongelmia. Osin nämä on
gelmat ovat vasta joko häämöttämässä 
tulevaisuudessa, oraalla yhteiskunnas
samme tai muutoin maailmalla odot
tamassa mahdollista vaikuttamistaan 
myös Suomen puolustusvoimiin. Osin 
näihin haasteisiin pyritään vastaamaan 
opiskelijoiden monenlaisten tiedollisten 
ja menetelmällisten valmiuksien kehit
tämisen myötä: paitsi osaamista, eli 
tietoja, taitoja ja asenteita, kehittämällä 
myös pyrkimällä johtamaan osaamisen 
kehittämistä.

Kadettiupseerit ovat kautta aikain 
profiloituneet johtajiksi sekä asevelvol
listen kouluttajiksi ja kasvattajiksi. Yh
teiskunnallisen kehityksen myötä heistä 

on jalostunut maanpuolustuksen ja yh
teiskunnallisen turvallisuuden asian
tuntijoita ja toimijoita. Kadettiupseerit 
mielletään hyviksi johtajiksi, opettajiksi 
ja kasvattajiksi, mutta useimmiten sel
laisiksi kehitytään vain uran ja elin
ikäisten ponnistelujen kautta.

Kirjallisuuden, eikä vähiten tieteel
listen tekstien, jatkuvaa lukemista niin 
opintojen kuin myöhemmänkin uran 
aikana voidaan pitää välttämättömyyte
nä jokaiselle upseerille. Korostettakoon, 
että tiedoiltamme ja sivistyneisyydel
tämme olemme sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti jatkuvassa kilpailu
asetelmassa. Sotilaskomentajien omat 
esimerkit lukeneisuudesta ja sivistynei
syydestä ovat lämpimästi tervetulleita 
tahtoessamme säilyttää yhteiskunnal
lisen asemamme suomalaisen turvalli
suuden kentässä.

Juha Mäkinen on yleisesikunta
everstiluutnantti ja filosofian toh
tori. Hän on sotilaspedagogiikan 
professori Maanpuolustuskorkeakou
lun johtamisen ja sotilaspedagogiikan 
laitoksessa.

Kadetit opiskelemassa sotatekniikkaa maastossa.
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Neuvottelukuntaan kuuluu 
Puolustusvoimien ja Raja
vartiolaitoksen edustajia, 

korkeakoulun toimialaan liittyviä 
asiantuntijoita muista yliopistois
ta, tiedeyhteisöistä, ministeriöistä 
ja sidosryhmistä sekä jatkotutkinto 
opiskelijoita edustava opiskelijajäsen. 
Neuvottelukunnan sihteeristön muo
dostaa korkeakoulun johto ja suunnit
telupäällikkö.

Keskustelua laajoista 
kysymyksistä

Neuvottelukunnan työskentelyn ydin
ajatuksena on keskustella laajoista 
kysymyksistä, kuten koulun kehittämi
sestä, tutkintorakenteista, strategiasta, 
lainsäädännön kehittämisestä ja laadun 
arvioinnista. Neuvottelukunnan työs
kentelyä johtaa puheenjohtaja, mutta 
käsittelyyn tulevien asioiden valmiste
lusta vastaa koulun rehtori esikuntansa 
tuella.

Mihin neuvottelukuntaa sitten 
tarvitaan? Vastaan käyttämällä ver
tailukohtana itselleni parhaiten tuttua 
toimintaympäristöä eli opetus ja kult
tuuriministeriön alaisia yliopistoja. 
Lähestyn asiaa yhdestä näkökulmasta: 
miten etsiä tasapainoa yhtäältä sotilas
ammatillisen osaamisen ja toisaal

ta sota tieteellisen osaamisen välillä? 
Myös muissa yliopistoissa on vastaava 
päivittäinen haaste monessakin koulu
tusohjelmassa.

Sotataidon historia voidaan hyvin 
katsoa ikiaikaiseksi. Aiheesta on kir
joitettu lukuisia teoksia, joissa tarkas
tellaan sotataitoa yhtäältä teoreettisesta 
näkökulmasta ja toisaalta käytännölli
senä taitona. 

Käytännöllisestä näkökulmasta 
monia klassikon asemaan vuosituhan
sien ja vuosisatojen kuluessa noussei
ta tekstejä luonnehtii vahvasti teosten 
syntyajan yhteiskuntien rakenne ja 
 poliittinen päätöksentekomalli. Samoin 
on sotatekninen kehitys lyönyt niihin 
välillä vanhahtavan leimansa. Toisaalta 
monet teoreettiset pohdinnat ovat säi
lyneet läpi aikakausien, ja ne antavat 
tänäänkin aihetta huolellisesti syventyä 
niistä esitettyihin ajatuksiin.

Sotataito vai sotatiede?

Sotatieteet ovat paljon nuorempia kuin 
sotataito. Vaikka upseerikoulutuksella 
sinänsä on tuhatvuotiset perinteet, sota
tieteet tieteenalana ja yliopistollisina 
oppiaineina ovat verraten uusi ilmiö. 
Lisäksi on hyvä muistaa, että Euroo
pasta maailmalle levinnyt yliopisto 
on sekin institutionaalisena toimijana 
vasta tuhat vuotta vanha ilmiö.

Sotatieteet ovat Suomessa tänään 
tunnustettu ja täysivaltainen tieteenala. 
Sotatieteet täyttävät kaikki yliopistol
lisen tutkimuksen ja siihen perustuvan 
korkeimman opetuksen tunnusmerkit. 
Tieteenalan käytännöt vastaavat tie
teelliselle tutkimukselle asetettavia 
vaatimuksia. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tut
kintorakenne on sovitettu Bolognan 
sopimuksen mukaiseen kuosiin, ja so
tatieteissä voi myös väitellä tohtoriksi. 
Viime mainittu mahdollisuus muuten 
puuttuu monien muiden maiden vas
taavista sotilasopetuslaitoksista. Suo
malainen upseerikoulutus voisikin 
mainiosti toimia kehityksen mallina 
monelle muulle maalle.

Sotatieteiden tutkimuksen ja siihen 
perustuvan opetuksen kehittäminen ei 

Maanpuolustuskorkeakoululla on neuvottelukunta, 
joka on rehtorin ja korkeakoulun johdon neuvoa-

antava elin kokonaiskehittämisen kannalta keskeisissä 
ja laaja-alaisissa kysymyksissä. Se tukee ja edistää 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusta, opetusta  
ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Teksti: Markku Löytönen

Markku Löytönen

Neuvottelukunta  
rehtorin keskustelufoorumina
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kuitenkaan ole vailla haasteita. Lukija 
saattaa ehkä yllättyä siitä, että myös 
muissa suomalaisissa yliopistoissa 
ollaan aivan saman haasteen edessä 
vuosikymmenestä toiseen. Tarkoitan 
haasteella kysymystä siitä, mitä asi
oita on sisällytettävä opittavaan ydin
ainekseen, joka siis opetetaan jokaiselle 
opiskelijalle. 

Elämme yhä monimutkaisemmaksi 
käyvässä maailmassa, jossa uhkamallit 
muuttuvat koko ajan. Tämän päivän 
kriisit ovat monin tavoin erilaisia kuin 
uhkakuvat vaikkapa kolmekymmentä 
vuotta sitten. Kybersota haastaa meidät 

joka päivä, samoin kriisinhallinta kau
komailla, johon suomalaisetkin ahke
rasti osallistuvat. Yhä nopeammin 
muuttuva ja monimutkaistuva maailma 
asettaa kovat haasteet upseerin amma
tillisten taitojen kehittämiselle tulevan 
uran aikana.

Molempia tarvitaan

Muissakin yliopistoissa on monta 
koulutusohjelmaa, joissa on aivan 
samanlainen tilanne. Helsingin yli
opistossa tällaisia ovat esimerkiksi 
lääketieteen, hammaslääketieteen ja 
eläinlääketieteen koulutusohjelmat. 
Näistä koulutusohjelmista valmistu

ville on opetettava sekä kliiniset taidot 
potilaiden hoitamiseksi että tieteellinen 
osaaminen kliinisten taitojen kehittämi
seksi tulevan, vuosikymmeniä kestävän 
työuran aikana. 

Ajatellaanpa tilannetta, ettei 
vuonna 1990 valmistunut lääkäri oli
sikaan saanut perusopintojensa osana 
riittäviä tieteellisiä taitoja ja valmiuksia 
eikä hän olisi lainkaan pystynyt kehit
tämään kliinistä osaamistaan kulunei
den kolmenkymmenen vuoden aikana. 
Kukapa haluaisi päätyä tällaisen lääkä
rin hoidettavaksi?

Minun on yhtä vaikea kuvitella, 

että vuonna 2017 valmistuva upseeri 
pystyisi kehittämään sotilasammatilli
sia taitojaan tulevien vuosikymmenten 
aikana ilman riittävää sotatieteellistä 
osaamista. Siksi molempia tarvitaan. 

Ydinaineksen sisällä täydellistä 
tasapainoa ei koskaan saavuteta, sillä 
se riippuu kulloisenkin ajankohdan 
konsensusnäkemyksistä. Tasapainon 
etsiminen yhtäältä sotilasammatillis
ten taitojen ja toisaalta sotatieteellisen 
osaamisen välillä on siten päättymätön 
prosessi myös Maanpuolustuskorkea
koulussa.

Olen ollut neuvottelukunnan jäsen 
yli kymmenen vuotta. Sen perusteella 

uskallan sanoa, että Maanpuolustus
korkeakoulun neuvottelukunnalla on 
ollut merkittävä rooli käsiteltäessä 
kirjoituksen alussa esimerkkeinä luet
telemiani asioita. 

Käsittelyyn tulleet asiat ovat aina 
olleet huolellisesti valmisteltuja, minkä 
seurauksena myös niistä käyty keskus
telu on ollut korkeatasoista, syvällistä 
ja rakentavaa. 

Maanpuolustuskorkeakoululle 
tehdyt kaksi viimeisintä laadunarvioin
tia olivat hyvin myönteisiä, ja ne kerto
vat siitä, että myös neuvottelukunnan 
työskentely on osaltaan rakentanut 

koulua vahvana yliopistollisena toi
mijana.

Markku Löytönen on filosofian toh
tori, Helsingin yliopiston professori ja 
Maanpuolustuskorkeakoulun neuvotte
lukunnan puheenjohtaja. 
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Teksti: Santtu Eklund, Oscar Lassenius, Toivo Pollock & Mikko Streng

Pedagoginen menetelmäpakki 

Hürtenwaldissa

Huolellinen 
etukäteissuunnittelu

Laajaalaisen kokoonpanomme vuoksi 
päädyimme tarkastelemaan taistelua 
temaattisesti, ja jokainen työryhmän 
jäsen vastasi osaamisalueeseensa liit
tyvän osakokonaisuuden valmistelusta. 
Tällä tavalla muiden opintojaksojen ja 
sotaharjoitusten täyttämään kalenteriin 
oli mahdollista varata riittävästi aikaa 
matkan valmisteluihin. 

Ennen matkaa pidettiin kaksi 
suunnittelutilaisuutta. Niissä taistelua 
koskevat tiedot yhdenmukaistettiin ja 
teemapäivän ohjelma rakennettiin jän
teväksi kokonaisuudeksi.

Matkan alussa opiskelijoille jaettiin 
teemapäivän käsiohjelma. Se sisälsi 
perustiedot sekä Hürtgenwaldin tais
telusta että päivittäisistä teemoista. 
Valmisteluihin oli varattu yksi päivä, 
jonka aikana käytiin kaikissa kohteissa. 
Olimme varautuneet siihen, että maas
tontiedustelussa suunnitelmiin saattaa 
tulla muutoksia. Ennen matkaa tehdyt 
valmistelut osoittautuivat kuitenkin 
käyttökelpoisiksi.

Teemapäivä aloitettiin perehtymäl
lä Hürtgenwaldin taisteluihin paikal
lisessa museossa. Opiskelijat saivat 
käsityksen LänsiEuroopan sotanäyt
tämön tapahtumista sekä siitä, mitä 
Hürtgenwaldissa tapahtui. Museon 
jälkeen siirryttiin todellisille tapahtu
mapaikoille.

Ongelmalähtöinen 
oppiminen

Ensimmäisenä teemana oli panssari
joukkojen ja niitä tukeneiden pionee
riosastojen toiminta. Pedagogisena 
menetelmänä oli selostava taistelujen 

kuvaus aidoilla tapahtumapaikoilla yh
distettynä vaihtoehtoisten ratkaisujen 
pohdintaan ongelmalähtöisen oppimi
sen keinoin. 

Siirtyminen jalkaisin hyökkäykseen 
käytettyä polkua pitkin avasi opiskeli
joille taistelutilan karun todellisuuden. 
Se oli omiaan luomaan hyvän oppimis
ilmapiirin. 

Aamupäivä päättyi Kalljoen sillal
le, jossa pohdittiin taistelujen aikana 
pidettyä humanitääristä tulitaukoa ja 
sillan puolustustaisteluja. Perinteiset 
menetelmät yhdistettiin mahdollisim
man monen aistin tuottamiin havain
toihin todellisilta taistelupaikoilta. 

Parikymmentä sotilasta kipuaa polkua, joka nousee 
Kall-joen laaksosta kohti Vossenackin peltoaukeita. 

Takana kohoaa vastapäisen mäen jyrkkä seinämä. Syksyn 
1944 taisteluissa hiiltyneiden runkojen tilalle kasvaneet 

suuret lehtipuut verhoavat tarinan, jota joukko 
Maanpuolustuskorkeakoulun opettajia ja opiskelijoita on 

Ardenneilla selvittämässä. 

Santtu Eklund Oscar Lassenius Toivo Pollock Mikko Streng
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Menetelminä olivat opettajajohtoiset 
tapahtumakuvaukset sekä ongelma
lähtöinen oppiminen purkukeskuste
luineen. 

Arvokkaan lisän toi paikallinen 
opas, joka täydensi tietoja mielenkiin
toisilla yksityiskohdilla sekä syvensi 
opiskelijoiden havaintoja ja johtopää
töksiä. Opetuskielinä käytettiin sekä 
suomea että englantia.

Päällikkönä  
hyökkäyksessä

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan 
näkökulmasta opiskelijoille annettiin 
esimerkki sotahistorian hyödyntämi
sestä johtamisen opiskelussa. Teema
tarkasteluun sovellettu casemenetelmä 
rakentui valitun historiallisen tapahtu
man kehyksessä valmisteltuun päätök
sentekotilanteeseen. 

Perusajatuksena oli, että opiske
lijat eläytyivät teemaan historiallisen 
tilanteen ja henkilön kautta. Henkiin 
herätetty historia kasvatti huomaamatta 
opiskelijoiden motivaatiota.

Opiskelijoille annettiin varsin 
yksityiskohtaiset tiedot eläytymisen 
kohteena olleen henkilön, saksalai
sen komppanian päällikön, taustoista. 
Päätöksentekotilanteista tehtiin mah
dollisimman aitoja, sillä menetelmä 
painottaa tarkkaa perehtymistä histo
riaan. Historiasta ei poisteta eikä siihen 
lisätä mitään. Päätöksenteon tueksi 
vallinneesta tilanteesta kerrotaan vain 
sellaisia asioita, jotka oikeasti olivat 
eläytymisen kohteena olevan henkilön 
tiedossa. 

Varsinaisen päätöspelin toteutus oli 
yksinkertainen. Opettaja nimesi henki
lön, joka tilanteeseen eläytyen kertoi 
oman hyökkäyspäätöksensä ja perusteli 
sen. Tarvittaessa opettaja esitti tarken
tavia kysymyksiä. Oppimisen kannalta 
olennaista on se, että mahdollisimman 
moni opiskelija saa esittää ja perustel
la ratkaisunsa. Tällä tavalla tilanteesta 
saadaan esiin useita näkökulmia. 

Opettajan on kuitenkin varottava 
johdattelemasta opiskelijoiden päätök
sentekoa jotain tiettyä ratkaisua kohti. 
Parhaimmillaan opiskelijat ajautuvat 
keskenään jopa väittelyyn erilaisista 
ratkaisuista. 

Lopuksi oppiminen reflektoidaan 
opettajan johdolla. Siinä tarkastellaan, 

millaisia päätöksiä kuvatussa tilan
teessa todellisuudessa tehtiin ja miten 
tapahtumat niiden jälkeen oikeasti 
etenivät. Johtamisen näkökulmasta 
opetusmenetelmän tavoitteena on siis 
kehittää opiskelijoiden päätöksenteko
kykyä, itsevarmuutta ja ilmaisutaitoa. 

Aito  
tapahtumapaikka

Opiskelijoille haluttiin tarjota helpos
ti hahmotettava tilanne, jossa voitiin 
hyödyntää aitoa tapahtumapaikkaa. 
Tarkastelun kohteeksi valittiin erään 
saksalaisen jalkaväkikomppanian vas
tahyökkäys Vossenackin kylän itäpuo
lisella alueella 13. joulukuuta 1944. 

Harjoitteessa opiskelijat asetettiin 
komppanian päälliköiksi tekemään 
hyökkäyspäätöstä lähtöasemassa. 
Päällikön henkilöhistoria, komppa nian 
henkilöstö ja kokoonpano kuvailtiin 
teemapäivän käsiohjelmassa.

Tapahtumasta ja hyökänneestä 
komppaniasta käytettävissä olleet 
yksityiskohtaiset tiedot helpottivat 
harjoituksen rakentamista. Menneistä 
vuosikymmenistä huolimatta Vosse
nackin taistelupaikka oli säilynyt varsin 
muuttumattomana. Jopa hyökkäykses
sä suuntaurana käytetty metsäpolku oli 
ennallaan. Tavoitealueelta löytyi myös 
useita alkuperäisten tuliasemien jään
teitä. Parempaa kehystä harjoitukselle 
ei olisi voinut toivoa. 

Harjoitus aloitettiin hyökkäyksen 
lähtöasemasta, jossa esiteltiin tilanne 
ja kerrattiin päätöspelin säännöt. Opis
kelijoilla oli käytössään – aidon tapah
tumapaikan maaston lisäksi – vuoden 
1943 kartat. Lähtöasemasta siirryttiin 
jalkaisin hyökkäyksen suuntaurana 
toiminutta polkua pitkin kohti tavoi
tetta. Matkan varrella kukin opiskelija 
kertoi muille oman päätöksensä perus
teluineen, minkä jälkeen niistä käytiin 
keskustelu. 

Opetustapahtuma ja tilanne ref
lektoitiin komppanian tavoitteessa. 
Samalla paneuduttiin myös siihen, 
miten hyökkäys aikoinaan liittyi alueen 
muihin taisteluihin.

Samanlaista menetelmää on ope
tuksessa toki käytetty ennenkin, mutta 
sen toteuttaminen aidolla tapahtuma
paikalla oli kaikille erityinen kokemus. 
Lisää todenmukaisuutta tilanteeseen 

olisi saatu toteuttamalla tehtävä todel
lisena hyökkäysajankohtana, aamuyön 
viimeisinä tunteina. 

Komppanian päällikön tehtävä 
osoittautui sotatieteiden maisteriopis
kelijoille sopivaksi. Sotilaspedagogii
kan näkökulmasta opiskelijat saivat 
harjoituksesta käytännön esimerkin 
opetusmenetelmän toteutuksesta.

Ilmasotaa  
ennen ja nyt

Teemapäivän viimeisenä aiheena olivat 
Hürtgenwaldin taistelun ilmasotatoi
met. Niihin perehdyttiin Meroden 
kylässä, joka sijaitsee taistelualueen 
itäreunassa eli liittoutuneiden hyök
käyksen tavoitealueen läheisyydessä. 
Meroden linnan piha tarjosi autentti
sen tapahtumapaikan aikalaislähteisiin 
perustuneelle ilmahyökkäyksen kuva
ukselle.

Opiskelijoiden tuli tarkastella 
taistelutilaa ilmavihollisen silmin. 
Alustuksissa – joihin opiskelijoilla 
oli mahdollisuus tutustua etukäteen 
käsiohjelmasta – korostettiin kahta 
osaaluetta: taistelutilan erityispiir
teitä ilmasta nähtynä sekä hävittäjien 
toimintaan ja ilmatorjuntaan vaikut
taneita tekijöitä. Opiskelijoiden tuli 
etsiä tapahtumakuvauksista piirteitä, 
jotka ovat löydettävissä ilmatorjunnan 
taistelun nykyisistäkin taktisista peri
aatteista. 

Käsittely päätettiin oppimiskes
kusteluun, jossa tapahtumakuvaukset 
sidottiin yleisiin taktisiin periaatteisiin. 
Keskustelussa todettiin, että monet  
Merodessa ilmenneet taktiset peri
aatteet pätevät vielä tänäkin päivänä 
taistelun suunnittelussa. Yhtymäkohtia 
löydettiin ainakin toiminnan aktiivisuu
desta, päättäväisyydestä, yllätykselli
syydestä sekä olosuhteiden ja maaston 
hyväksikäytöstä. Oppimistilanteessa 
sidottiin yhteen sodankäynnin ajat
tomat yleisperiaatteet, sotahistoria ja 
nykyaikainen taktinen ajattelu.

Teemallisuus  
syventää osaamista

Verrattuna perinteiseen, kronologi
sesti etenevään sotahistorian tapahtu
mien tarkasteluun teemallisuus tarjoaa 
mahdollisuuden syventyä aiheeseen 
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tarkemmin.  Tapahtumia ei siis käydä 
läpi tarkasti aikajärjestyksessä, vaan 
opiskelijoita kuljetetaan teemasta toi
seen aikajanaa korostamatta. 

Haasteena temaattisessa tarkaste
lussa on se, että yleiskuva ja käsitys 
taisteluiden kulusta saattavat sirpaloi
tua. Jotta pohdinnasta tulee syvällistä, 
teemapäivän aikataulu on rakennetta
va huolellisesti. Samasta syystä tais
telualueen monet mielenkiintoiset 
muistomerkit sivuutettiin tietoisesti. 
Taistelujen yleiskuva luotiin ennakko
materiaalin ja paikallisessa museossa 
käynnin avulla. Teemapäivänä paino
piste oli todellisissa tapahtumissa ai
doilla tapahtumapaikoilla. Taistelutila 
herätettiin henkiin. Opiskelijat saa
tiin tekemään havaintoja, analyysejä, 
johto päätöksiä ja ennen kaikkea omia 
ratkaisuja sekä komppanianpäällikön 
päätöksiä, jotka kehittivät niin johta
mistaitoja kuin taktista ajatteluakin.

Kapteenit Santtu Eklund ja Oscar 
Lassenius opiskelevat Yleisesikunta
upseerikurssilla 59. Kapteenit Toivo 
Pollock ja Mikko Streng ovat Maan
puolustuskorkeakoulun sotilaspedago
giikan ja johtamisen opettajia.

 K
uv

at
 S

an
ttu

 E
kl

un
d,

 O
sc

ar
 L

as
se

ni
us

, T
oi

vo
 P

ol
lo

ck
 ja

 M
ik

ko
 S

tre
ng

 / 
P

uo
lu

st
us

vo
im

at
,  

ku
va

nm
. P

as
i V

ää
tä

in
en

.



Kylkirauta 4/201733

artikkelit

   Kall-joen tulikattila

Hürtgenwaldin metsä muodosti haas
tavan taistelutilan marraskuussa 1944 
 yhdysvaltalaisen 28. Divisioonan 
kolmelle jalkaväkirykmentille. Ryk
menttien lähtöasemat olivat laajoilla 
peltoaukeilla, joiden edessä odotti ti
heämetsäinen jyrkkä alamäki Kalljoen 
laaksoon. Joen vastarannan rinne tarjosi 
otollisen ryhmitysmaaston saksalaisille 
puolustajille.

Kommerscheidtin ja Schmidtin 
kyliin johtanut kapea, mutainen ja 
jyrkkä polku halki Kalljoen laakson 
oli ainoa reitti, joka mahdollisti kalus
ton siirtymisen hyökkäyksen mukana. 
Taistelupanssarivaunuille polku oli lähes 
kulkukelvoton. Taistelutilan muokkaa
misesta vastaava ja liikettä edistävä  
20. Pioneeripataljoona oli vaativan teh
tävän edessä. Pioneerijoukkojen raskasta 
kalustoa ei otettu mukaan hyökkäykseen, 
vaan työt oli tehtävä käsityökaluilla.

Puolustaja odotti hyviin asemiin 
ryhmittyneenä. Hyökkääjä jäi välittö
mästi puolustajan tähystyksen ja tulen 
alle. Saksalaisjoukot kykenivät teke
mään vastahyökkäyksiä liittoutuneiden 
hyökkäysryhmityksen molempiin sivus
toihin. Taistelupanssarivaunukomppa
nialla vahvennettu jalkaväkirykmentti 
pääsi lopulta ankarasti taistellen tavoit
teeseensa Schmidtin kylään. Tavoitteen 
saavuttaminen ei kuitenkaan ratkaissut 
tilannetta, vaan rintamalinjojen seila
tessa pitkin Hürtgenwaldia Schmidtin 
kylä pysyi saksalaisilla aina helmikuu
hun 1945 asti.

Taistelu Giesenheckistä

Vuoden 1944 loppupuolella Saksan 
maavoimien joukot olivat kärsineet 
huomattavia henkilöstö ja kalus
totappioita. Eri joukkojen rippeistä 
muodostettiin miesvahvuudeltaan 
pieniä mutta tulivoimaltaan raskaita 
Volksgrenadierdivisioonia. Niissä pal
veli henkilöstöä eri puolustushaarois
ta. Esimerkiksi ilman veneitä jääneitä 
sukellusvenemiehistöjä jatkokoulutet
tiin jalkaväkitaistelijoiksi ja sijoitet
tiin Volksgrenadierdivisiooniin. Yksi 
niistä, 272. Volksgrenadierdivisioona, 
taisteli Hürtgenwaldin alueella joulu
kuussa 1944.

Divisioonan taistelukykyisin yk
sikkö, 272. Fusilierkomppania, mää

rättiin suorittamaan vastahyökkäys 
Vossenackin harjanteelle tavoitteenaan 
Giesenheckin kukkula. Kukkula sijaitsi 
harjanteen itäpäässä, ja se kohosi ympä
röivää aluetta korkeammalle. Se tarjosi 
loistavat mahdollisuudet amerikkalaisten 
joukkojen tähystämiseen ja tulenjohtoon 
Kalljokilaakson alueelle. Taistelujen 
velloessa pitkin Hürtgenwaldia kukkula 
vaihtoi omistajaa monta kertaa.

272. Fusilierkomppania sai hyök
käyskäskyn joulukuun 12. päivän iltana. 
Amerikkalaiset joukot olivat vallanneet 
kukkulan aiemmin samana päivänä, ja 
vastahyökkäys oli suoritettava mahdol
lisimman nopeasti. Komppania siirtyi 
yöllä lähtöasemaan ja aloitti hyökkäyk
sensä aamuyöllä. Seuraavina päivinä 
Giesenheckin kukkulan omistuksesta 
käytiin raskaita taisteluita.

Ilmasotaa vihreällä matolla

Hävittäjälentäjän silmin Hürtgenwald 
oli kuin vihreä matto, jonka tiheä metsä 
muodosti taistelutilaan. Alueella ristei
levät tiet ja joet peittyivät puiden alle 
siten, että niiden havaitseminen ilmasta 
oli mahdollista vain päältä lennettäessä, 
mikä vaikeutti lentäjien suunnistamista  
– oli suuri eksymisvaara. Kumpuilevassa 
maastossa jokiuomien ympärillä oli jopa 
450 metriä korkeita mäkiä.

Syksyllä 1944 alueella vallitsi heikko 
lentosää, päivät olivat lyhyitä ja hämäriä, 
pilvikorkeus oli alhainen ja alueella oli 
sumua. Vesi ja lumisade vaikeuttivat 
ilmatoimintaa. 

Tiheään metsään ryhmittyneillä 
saksalaisilla oli voimakas ilmatorjun
ta ja taito hyödyntää maastoa. Heidän 
joukkojensa havaitseminen oli vaikeaa 
puuston ja maaston luomien varjojen 
vuoksi. Maastouttaminen oli elintärkeää 
saksalaisille, joilla ei ollut ilmanherruutta 
alueella.

Meroden linnan pihalla käytiin 17. 
marraskuuta kiivaat taistelut, joissa 
saksalaiseen 116. Panssaridivisioonaan 
kuulunut ilmatorjuntajaos ja paikalli
nen ilmatorjuntajaos tuhosivat lyhy
essä ajassa kolme länsiliittoutuneiden 
P47hävittäjää. Haastavat olosuhteet 
loivat ilmatorjuntajoukoille edullisen 
taistelutilan, jossa molemminpuolinen 
yllätys kääntyi ilmatorjunnan eduksi.



Kylkirauta 4/2017 34

artikkelit

Teksti: Jukka-Pekka Schroderus

Jukka-Pekka Schroderus

Puolustusvoimien kansainvälinen 
keskus on lähes viidenkymme
nen vuoden aikana kouluttanut 

kymmeniä tuhansia henkilöitä eri 
kriisi alueille. Keskuksen hallinto, 
kurssi ja kehittämissektoreilla työs
kentelee 24 henkilöä. Vaihtuvuus on 
aika ajoin suurta, koska henkilöstöä 
halutaan kehittää siten, että työntekijät 
pääsevät muun muassa kansainvälisiin 
tehtäviin syventämään osaamistaan 
vaihtelevissa toimintaympäristöissä. 
Toiminnan jatkuvuuden on mahdollis
tanut osaava siviilihenkilöstö ja asian
tuntijapooli. 

Vapaaehtoisuuteen perustuvan 
asiantuntijapoolin työpanos kaksin
kertaistaa koulutukseen käytettävissä 
olevan työvoiman. Asiantuntijapooliin 
kuuluu noin sata asiantuntijaa, joista 
noin puolet on aktiivisia toimijoita. 
Lisäksi pooliin kuuluu ulkomaalaisia 
opettajia, jotka tuovat opetukseen kan
sainvälistä näkemystä. 

Oppimisen takeena 
laadukas koulutus 

Nykyään Helsingissä Santahaminan 
saarella Santahaminatalossa toimiva 
keskus liitettiin osaksi Maanpuolustus
korkeakoulua puolustusvoimauudistuk
sessa vuonna 2015. Yhdistymisestä on 

ollut hyötyä molemmille osapuolille. 
Keskus on päässyt osaksi tiedemaail
maa ja sen kautta myös entistä kiin
teämmäksi osaksi koulutusta tukevaa 
akateemista tutkimusta. Vastaavasti 
Maanpuolustuskorkeakoulu voi omassa 
toiminnassaan hyödyntää Puolustus
voimien kansainvälisen keskuksen 
verkostoja ja osaamista.  

Koulutustoiminnan perustana ovat 
kriisinhallintakoulutukselle vakioi
dut toimintatavat, jotka on kuvattu 
keskukselle kriisinhallintakoulutuk
seen myönnetyssä laatustandardissa. 
Puolustusvoimien kansainväliselle 
keskukselle on ainoana tämän alan 
koulutuskeskuksena maailmassa myön
netty kolme kansainvälistä laatuserti
fikaattia: ISO 9001:2015, United 
Nations Certificate of Training  
Recogni t ion ja  NATO Quali ty 
Assurance Accredita tion. Lisäksi 
Maanpuolustuskorkeakoulu on myön
tänyt keskukselle opetuksen laatus
ertifikaatin. Tavoitteena on kehittää 
toimintatapoja siten, että koulutuksessa 
yhdistyvät sekä tekniset että pedagogi
set vaatimukset. 

Puolustusvoimien kansainvälinen 
keskus järjesti vuonna 2016 täyden
nyskoulutusta noin 650 koulutettavalle, 
jotka edustivat 75 maata. Keskus jär
jestää kursseja sekä kansallisten että 

kansainvälisten sotilas ja siviilitoi
mijoiden kanssa ja tekee tiivistä yh
teistyötä YK:n, EU:n, Naton, Afrikan 
unionin ja NORDEFCOn kanssa. 

Asiantuntijuus ja 
yhteistoiminta

Puolustusvoimien kansainvälinen 
keskus perusti yhdessä Kriisinhallin
takeskus CMC Finlandin kanssa mar
raskuussa 2008 Kokonaisvaltaisen 
kriisinhallinnan osaamiskeskuksen, 
joka toteuttaa Suomen kokonais
valtaista kriisinhallintastrategiaa. 
Osaamiskeskuksen tehtävänä on krii
sinhallinnan siviili ja sotilasyhteis
toiminnan osaamisen kehittäminen 
Suomessa ja kriisinhallintaoperaa
tioissa. Yhteistoiminta on säännöllis
tä, ja se painottuu koulutukseen, mutta 
tehtäviin kuuluvat myös tutkimus, 
julkaisu ja seminaaritoiminta. Osana 

Puolustusvoimien kansainvälinen keskuksen 
vastuulla ovat sotilaallinen kriisinhallintakoulutus, 

Naton sotilaallisen kriisinhallintakoulutuksen 
koordinointi ja kehittäminen sekä kokonaisvaltaisen 

kriisinhallintatutkimuksen johtaminen 
Maanpuolustuskorkeakoulussa. Laadukas koulutus 

ja toiminta ovat näkyneet myös lisääntyvänä 
kansainvälisenä arvostuksena. 

Tunnustettua  
kriisinhallintakoulutusta
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siviili, poliisi ja sotilasyhteistyötä on 
myös tiivistynyt yhteistoiminta Poliisi
ammattikorkeakoulun kanssa.

Puolustusvoimien kansainvälinen 
keskus tukee aktiivisesti Naton poh
joismaista Genderkeskusta, jonka toi
mipaikka on Ruotsissa. Kansainvälinen 
keskus toimii yhtenä puolustusvoimien 
gendererityisasiantuntijana ja koordi
noi käytännön tasolla sen toimeenpa
nosuunnitelman toteuttamista. Lisäksi 
keskus toimii Puolustusvoimien osaa
miskeskuksena Naton OCC E&F 
arviointitoiminnassa ja antaa siihen 
liittyvää kansallista täydennyskoulutus
ta. Tätä osaamista voidaan hyödyntää 
myös Suomen kansallisten joukkojen 
arvioinneissa.

Tutkimuksella entistä 
vahvempi asema

Ensimmäiset yhteiset tutkimushank
keet Maanpuolustuskorkeakoulun 
johtamisen ja sotilaspedagogiikan lai
toksen kanssa käynnistettiin vuonna 
2016. Kansainvälinen keskus on 
tällä hetkellä mukana myös kahdessa 
 Euroopan unionin tutkimushankkeessa, 
jotka ovat Improving the Effectiveness 
of Capabilities in EU Conflict Preven
tion ja Gaming for Peace. Hankkeissa 
on mukana korkeakouluja, tutkimus
laitoksia ja muita toimijoita useasta eri 
maasta. Maanpuolustuskorkeakoulun 
kansainvälisen kriisinhallintatutki
muksen johtovastuu Puolustusvoimien 
kansainväliselle keskukselle määrättiin  
17. marraskuuta 2016.

Jatkuvasti muuttuva toimintaympä
ristö vaatii yhä tiiviimpää yhteistyötä 
ja verkottumista eri toimijoiden välil
lä. Kustannustehokkuus, joustavuus 
ja nopeus saavutetaan ketterällä ver
koston käytöllä ja hyväksi havaituilla 
toimintamalleilla. 

Puolustusvoimien kansainvälisen 
keskuksen toimintamallit osoittavat 
sen, että vähäisinkin resurssein on 
mahdollista aikaansaada laadukasta, 
tehokasta ja monipuolista kriisinhal
linnan koulutusta ja tutkimusta sekä 
kehittää niitä. 

Komentaja JukkaPekka Schro
derus on Puolustusvoimien kansain
välisen keskuksen johtaja. 
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Muutos sai alkunsa vuoden 
2010 Hallbergin komitea
mietinnön aloitteesta, ja sitä 

vahvisti vuoden 2012 kokonaisturval
lisuuden periaatepäätös. Käytännössä 
siirtyminen ”pahimman varalle” varau
tumisesta – eli sotaan varautumisesta 
– ”vakavien häiriöiden uhkamallien” 
mukaiseen laajaalaiseen varautumi
seen oli alkanut jo vuonna 2013 Yh
teiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisen strategian (YETT 2003) 
myötä. Kysymys oli siis pikemmin 
mallin kypsy misestä nykyiseksi, kan
sainvälisestikin arvostetuksi laajan ja 
osallistavan varautumisen konseptiksi. 

Suomalaisen varautumisen perus
periaatteissa ei siis ollut merkittäviä 
muutostarpeita. Tämän totesi varsin 
pian myös Turvallisuuskomitean työtä 
varten asettama laajaalainen koordi
naatioryhmä. 

Valmistelun edistyessä uudistus
työn tärkeimmäksi tavoitteeksi alkoi
kin hahmottua kokonaisturvallisuuden 
yhteistoimintamallin kuvaaminen, toisin 
sanoen varautumisen perusperiaatteiden 
kiteyttäminen kaikilla toimintatasoilla 
hyödynnettäviksi. Sille katsottiin olevan 

tarvetta sekä kansallisten turvallisuus
toimijoiden että kansainvälisen kysyn
nän vuoksi. 

Tärkeänä pidettiin myös sitä, että 
periaatepäätöksessä linjataan myös mi
nisteriöiden hallinnonalojen strategiset 
tehtävät. Sen vuoksi konseptin nimenä 
päätettiin säilyttää strategia, vaikka sen 
ensimmäinen osa kuvaa enemmänkin 
yleistä toimintamallia kuin strategiaa. 

Avoin  
ja laaja-alainen valmistelu 

Turvallisuuskomitean sihteeristön 
johtama laajapohjainen koordinaatio
ryhmä valmisteli strategian päivitystä 
kuukausittaisissa kokouksissaan. Niiden 
lisäksi järjestettiin toistakymmentä vi
ranomaisten, elinkeinoelämän ja jär
jestöjen työpajaa ja erityistarkastelua. 
Koordinaatioryhmän pyynnöstä työ
pajoissa valmisteltiin suoria esityksiä 
strategian sisällöksi. 

Myös kansalaisilla oli mahdollisuus 
vaikuttaa sisältöihin otakantaa.fiverk
kosivuston kautta sekä valmistelu että 
lausuntovaiheessa kesällä 2016 ja ke
sällä 2017. Kaikille avoin lausuntovaihe 

tuottikin lähes kuusikymmentä lausun
toa. Niissä tehdyt esitykset otettiin huo
mioon strategiaa laadittaessa.

Koordinaatioryhmän jäsenistä 
muodostettiin pienempi kirjoittaja
ryhmä, joka tuotti strategialuonnokset 
koordinaatioryhmän ja turvallisuusko
mitean käsiteltäviksi. Ennen poliittista 
käsittelyä Turvallisuuskomitea käsitteli 
strategialuonnoksia valmistelevissa ko
kouksissa, joita pidettiin neljännesvuo
sittain.  

Hallituksen strategiaistunnos
sa luonnosversioita käsiteltiin kaksi 
kertaa. Lisäksi luonnosta tarkasteltiin 
tasavallan presidentin ja ulko ja turval
lisuuspoliittisen ministerivaliokunnan 
yhteisessä kokouksessa. Valtioneuvos
ton yleis istunto hyväksyi strategian 
valtioneuvoston periaatepäätökseksi 2. 
marraskuuta 2017. Luonnosta ja hyväk

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) 
uudistaminen aloitettiin keväällä 2016 hallituksen 
toimeksiannosta. Aikaisempi vuonna 2010 laadittu 

strategia oli kestänyt hyvin ajan hammasta, eikä 
siinä ollut suuria muutostarpeita. Olennainen 

konseptin perustaan vaikuttava muutos tapahtui, 
kun kokonaismaanpuolustuksesta siirryttiin 

kokonaisturvallisuuden malliin. 

Teksti: Vesa Valtonen

Strategiasta konseptiksi 
– kokonaisturvallisuuden  

yhteistoimintamalli

Vesa Valtonen



Kylkirauta 4/2017 38

artikkelit

syttyä strategiaa on esitelty ja esitellään 
jatkossakin eduskunnan turvallisuus
asioita käsittelevissä valiokunnissa.

Mikä muuttuu?

Rakenteellisesti strategia jakautuu 
kahteen osaan, mikä mahdollistaa 
 aiempaan strategiaan verrattuna asioi
den entistä selkeämmän luokittelun. 
Ensimmäisessä eli niin sanotussa 
konseptiosassa on tiivis kuvaus suo
malaisesta kokonaisturvallisuuden 
yhteistoimintamallista ja sen toimin
taperiaatteista. Toinen osa, strategiaosa, 
käsittelee valtioneuvoston hallinnon
aloja vastuuministeriöineen.

Suomalaisen varautumisen yh
teistoimintamalli (Finnish Concept 
for Comprehensive Security) herättää 
runsaasti kiinnostusta myös ulkomailla. 
Suomalaisia asiantuntijoita pyydetään 
usein kansainvälisiin seminaareihin 
luennoimaan Suomen varautumis
järjestelyistä. Erityistä mielenkiintoa 
herättävät kysymykset yhteistoimin
nan laajaalaisuudesta sekä Suomen 
kyvystä saada elinkeinoelämä, järjestöt 
ja kansalaiset mukaan varautumiseen. 

Suomalaisen mallin vahvuus 
onkin siinä, että se sallii kaikille tur
vallisuustoimijoille pääsyn saman 
pöydän ääreen. Näin eri toimijoiden 
välille rakentuu luottamus, joka on 
kaiken yhteistoiminnan perusta. Tätä 
toimintamallia uusi strategia suositte
lee myös kaikille kunnille ja tuleville 
maa kunnille.

Strategian yhtenä osatavoitteena on 
selkeyttää sen roolia suhteessa muihin 
strategioihin, toimeenpanoohjelmiin ja 
selontekoihin. Yhteiskunnan turvalli
suusstrategian tehtävä on toimia yhtei
senä kehyksenä muille turvallisuuden 
strategioille ja toimeenpanoohjelmille. 

Yhteiskuntapainotus näkyy varsin
kin strategian konseptiosassa. Aikai
semman keskushallintopainotteisuuden 
sijasta yhteiskunnan elintärkeät toimin
not on kuvattu siten, että ne soveltuvat 
myös alueiden ja kuntien käyttöön. 

Vuoden 2010 strategian elintärkeä 
toiminto ”valtion johtaminen” on muu
tettu myös paikalliselle ja alueelliselle 
tasolle soveltuvaksi toiminnoksi ”joh
taminen”, jota käsitellään varautumi
sen ja turvallisuustyön viitekehyksessä. 
Johtamisessa säilyy toimivaltaisen vi
ranomaisen periaate. 

Uudessa strategiassa esitetään va
rautumisen yleinen prosessi, jossa ku
vataan sen perusvaiheet ja toiminnot. 
Prosessin kuvaamisella halutaan koros
taa eri vaiheiden ja osaalueiden huo
mioon ottamista ja kytkemistä toisiaan 
tukeviksi kokonaisuuksiksi. Harjoitte
lun ja palautejärjestelmän merkitystä 
halutaan vahvistaa. Käytännössä tällä 
tarkoitetaan sitä, että periaatteessa yksi
kään varautumissuunnitelma ei ole 
valmis, ellei sitä ole harjoiteltu. 

Varautumisen prosessiin kytkeytyy 
kiinteästi myös ennakointi. Toimin
taympäristön nykyisessä nopeassa 
muutosvauhdissa se on välttämätön 
osa riskiarviota. Turvallisuuskomi
tea on jo aloittanut kansallisen tason 
kokonaisturvallisuuden jatkuvan 
ennakointi prosessin. Se tukeutuu tut

kimuslaitosten tekemään ennakointiin, 
ja siinä hyödynnetään myös toimiala
kohtaisia ennakointiprosesseja. 

Kansallisen tason ennakointiproses
sia voidaan hyödyntää myös alueelli
sella ja paikallisella tasolla. Olennaista 
on se, että kukin alue tai toimija tekee 
ennakointityötä oman riskiarvionsa ja 
alueensa erityispiirteiden perusteella. 

Järjestöjen roolia turvallisuustoimi
joina vahvistetaan. Strategia kannustaa 
siihen, että paikallisiin ja alueellisiin 
valmiustoimikuntiin otetaan mukaan 
järjestöjen edustajat. Turvallisuuskomi
tea näyttää tässä mallia valtioneuvosto
tasolla. Järjestöt puolestaan sitoutuvat 
arvioimaan omaa rooliaan ja tekemään 
toimivaltaisille viranomaisille yhteises
sä suunnittelupöydässä selkoa omasta 
käytettävyydestään.
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Euroopan unionin merkitys käytän

nön turvallisuustoiminnassa ja varau
tumisessa on kasvanut viime vuosina, 
mikä näkyy esimerkiksi yhden elintär
keän toiminnon nimessä. Entisen ”kan
sainvälisen toiminnan” sijaan uudessa 
strategiassa on ”kansainvälinen toimin
ta ja EUtoiminta”.

Henkinen kriisinkestävyys elin
tärkeänä toimintona on kuvattu 
sisällöltään aiempaa laajempana 
koko naisuutena. Henkisen kriisinkes
tävyyden perustaa rakennetaan kaikilla 
toimialoilla päivittäisen työn ohella.  

Strategian toisessa osassa esitetyt 
ministeriöiden hallinnonalojen strate
giset tehtävät, joita on kaikkiaan 57, 
ohjaavat varautumista ja siihen liit
tyvää yhteistoimintaa. Strategisten 
tehtävien sisältöä on tiivistetty, ja ne 

rakentuvat kahdesta osasta, jotka ovat 
”tehtävän kuvaus ja tavoite” sekä ”toi
mintamalli”.

Viimeinen merkittävä uudistus 
on uhkamallien ja häiriötilanneesi
merkkien päivittämisen kytkeminen 
kansallisen riskiarvion prosessiin. Se 
tehdään kolmen vuoden välein, kaikki 
uhkamallit kattavasti sekä entistä laa
dukkaammin menetelmin. Muutokset 
riskiarviossa eivät enää automaattisesti 
aiheuta koko turvallisuusstrategian päi
vitystarvetta. 

Jatkuvaa päivittämistä edellyttää 
myös kokonaisturvallisuuteen liittyvi
en käsitteiden ja määritelmien jatkuva 
muutos. Jatkossa ajantasaista termistöä 
ja sanastoa ylläpidetään ja kehitetään 
vuosittain Turvallisuuskomitean ohja
uksessa Kokonaisturvallisuuden sanas
to verkkoversiossa. 

Miten käytännöksi?

Turvallisuustoimijat voivat hyödyntää 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa va
rautumisen ja turvallisuussuunnittelun
sa kehyksenä ja laatia siihen tukeutuen 
omat toimialakohtaiset suunnitelmansa, 
strategiansa ja toimeenpanoohjelman
sa. Ohjelmia laadittaessa toimeen panon 
seurantaan ja laadun arviointiin on 
tarpeen kehittää seurantakriteeristö ja 
mittarit. Turvallisuus komitea seuraa 
strategian toimeenpanoa sen toisen 

osan, strategisten tehtävien, osalta. 
Lisäksi komitea seuraa yhteiskunnan 
varautumisen yhteisiä osaalueita, 
kuten kyberturvallisuusstrategian toi
meenpanoohjelmaa. 

Elinkeinoelämälle ja järjestöille 
strategia avaa mahdollisuuksia yhteis
toiminnan kaikilla tasoilla ja kannustaa 
monialaiseen yhteistyöhön. Käytännön 
turvallisuustyö tehdään pääasiassa pai
kallisesti ja alueellisesti toimivaltaisten 
viranomaisten ohjaamana. Osallistumi
nen varautumisen yhteistyöfoorumien 
toimintaan on keskeinen osa käytännön 
turvallisuusyhteistyötä.

Strategialla pyritään edistämään 
myös kansalaisten ja kaikkien Suo
messa asuvien yksilöjen ja yhteisöjen 
turvallisuutta. Käytännön ohjauksessa 
ja tukemisessa suuri vastuu on viran
omaisilla ja niitä tukevilla järjestöillä. 
Tässä kulminoituu kokonaisturvalli
suuden yhteistoimintamallin voima: 
kun mahdollisimman moni osallistuu, 
yhteinen turvallisuus lisääntyy. Koko 
strategian perimmäisenä tavoitteena 
onkin turvallisuuden tunteen vahvis
taminen.

Vesa Valtonen on Turvallisuus
komitean pääsihteeri. 

Tietolaatikko

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 on valtioneuvoston periaa-
tepäätös, joka yhtenäistää varautumisen kansallisia periaatteita ja ohjaa 
hallinnonalojen varautumista. 

Strategian ensimmäisessä osassa esitetään kokonaisturvallisuuden 
yhteistoimintamalli, jonka pohjalta Suomessa varaudutaan ja toimitaan 
erilaisissa häiriötilanteissa. Strategian toinen osa ohjaa valtioneuvoston 
hallinnonalojen varautumista.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on laadittu laaja-alaisessa yh-
teistyössä kaikkien toimijoiden näkökulmat huomioon ottaen. Koko-
naisturvallisuus tehdään viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja 
kansalaisten yhteistyönä.

Strategian toimeenpanosta vastaa kukin hallinnonala toimivaltansa 
mukaisesti. Toimeenpanoa seuraa ja yhteistoiminnan kehittämistä koor-
dinoi Turvallisuuskomitea yhteistyössä ministeriöiden valmiuspäälliköiden 
kanssa.
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Teksti: Kalle Liesinen

Neuvostoliitto ja sen satelliit
timaat suhtautuivat epäillen 
Yhdistyneiden kansakuntien 

rauhanturvaamistoimintaan. Se ei voinut 
olla vaikuttamatta myös Suomen asen
teeseen ulkomaille lähetettäviä joukkoja 
kohtaan. Suomen ensimmäinen rauhan
turvajoukko vedettiinkin vuonna 1957 
pois Siinailta yhden vuoden toiminnan 
jälkeen muiden maiden jatkaessa ope
raatiossa vielä kymmenen vuotta. Koko
naan otetta kansainväliseen toimintaan 
ei kuitenkaan kadotettu, sillä Suomi 
osallistui edelleen kansainväliseen soti
lastarkkailijatoimintaan.  

Sotilastarkkailijat  
tien avaajina

Suomen ensimmäinen sotilastarkkai
lija oli UNEF 1 operaatiosta Siinailta 
irrotettu kapteeni Gösta Hermansson. 
Hän toimi elokuun 1957 tilapäisenä tark

kailijana UNTSOn riveissä Israelin ja 
Syyrian rajalla. Häntä seurasivat saman
mittaisilla komennuksilla kaksi muuta 
UNEFin upseeria.  Lyhyillä komennuk
silla sotilastarkkailijat tekivät havainto
ja toiminnan luonteesta, ja kotimaassa 
voitiin todeta sotilastarkkailun sopivan 
niin taloudellisesti kuin järjestelyiltään
kin Suomen arkaan poliittiseen linjaan.

Suomalainen osaaminen nousi kui
tenkin nopeasti esille. Vuonna 1958 Li
banonissa toiminut tarkkailijaoperaatio 
valvoi ulkopuolisten osallistumista Li
banonin silloin orastaneeseen sisällis
sotaan. Everstiluutnantti Lauri Boldtilla 

oli kokemusta Espanjan sisällissodan 
puuttumattomuuskomitean valvontateh
tävästä, ja hänet nimettiin operaatiopääl
liköksi, joka loi hapuilevan organisaation 
toimintatavat vastaamaan maan tilannet
ta ja YK:n antamaa tehtävää. 

Syksystä 1961 alkaen Kashmiris
sa palveli suomalaistarkkailijoita aina 
tämän vuoden kevääseen asti. UNTSOn 
toimintaan suomalaiset osallistuivat 
keskeytyksittä vuodesta 1967 alkaen. 
 Sotilastarkkailijaoperaatioiden johdossa 
suomalaisista toimivat Lähiidässä Ensio 
Siilasvuo, Erkki R. Kaira, Hans Chris
tensen, Jaakko Oksanen ja Juha Kilpiä. 
Afganistanissa komentajana oli Rauli 
Helminen, Kashmirissa Pertti Puonti ja 
Kuwaitissa Esa Tarvainen.

Rauhanturvapataljoonien 
aika

Kuusikymmentäluvulle tultaessa kiel
teiset rauhanturvaasenteet olivat Suo
messa lientyneet. Vuonna 1964 YK:n 
pääsihteeri U Thant kutsui Suomen en
tisen pääministerin, suurlähettiläs Sakari 
Tuomiojan välittäjäksi Kyproksen krii
siin ja suomalaisjoukkoja Kyproksen 
rauhanturvaoperaatioon. 

Suomen pataljoonan lähettäminen 
hyväksyttiin eduskunnassa säätämällä 
valvontajoukkolaki. Vasemmisto pel
käsi pysyvän valvontajoukon johtavan 
tilanteeseen, joka ei ole tasapainossa 
Suomen poliittisen aseman kanssa, ja 

Kylkiraudan numerossa 2/2017 tarkasteltiin kriisinhallinnan 
alkutaipaletta. Rauhanturvaamisen kulta-aika ulottuu 
Kyproksen pataljoonan lähdöstä vuonna 1964 aina 

suomalaisten vetäytymiseen Makedoniasta vuonna 1999. 
Sen jälkeen kriisinhallinta on luonteeltaan muuttunut.

Suomen pitkä tie  
kriisinhallintaan

UNEFin komentaja, kenraaliluutnantti Ensio Siilasvuo Kairossa 
vuonna 1974.
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vaati lain rajaamista koskemaan vain 
Kyprosta. Käytännössä laki muodosti 
vuoteen 1984 kestäneen säädöspohjan 
suomalaisille rauhanturvaajille.

Kyproksella kaatui ensimmäinen 
suomalainen rauhanturvaaja, Unto
Pekka Matikainen. Tappioista huolimatta 
tilanne saatiin aina tasaantumaan, vaikka 
välillä jouduttiin taisteluiden keskelle. 
Vuosina 1966–1969 YK:n Kyproksella 
olleita rauhanturvajoukkoja komensi 
ArmasEino Martola, joka siirtyi tehtä
västä eläkkeelle 72vuotiaana viimeisenä 
palveluksessa olleena jääkäriupseerina. 
Vain Ahti Vartiainen muista suomalai
sista on ollut Kyproksen joukkojen ko
mentajana. 

Kyproksen operaatio on 10 000 suo
malaisen rauhanturvaajatyösuhteellaan 
Suomen toiseksi suurin panostus krii
sinhallintaan. Suurin on Libanon, jossa 
on jo palvellut yli 12 000 rauhanturvaa
jaa, ja määrä kasvaa yhä. Kolmanneksi 
suurin operaatio on Golan, 6 000 työsuh
detta, ja neljänneksi suurin Siinai, vajaat 
5 000 rauhanturvaajaa. 

Rauhanturvaamisen kultaajan 
 upseereista Ensio Siilasvuon merkitys 
kasvaa ylitse muiden. Hän aloitti jo nuo
rena upseerina Suezilla vuonna 1956, 
mutta nousi maailmanlaajuisiin otsikkoi
hin jom kippur sodan jälkiselvittelyissä 
vuonna 1973. Sen jälkeen Siilasvuo ehti 
kahdentoista vuoden aikana työskennellä 
lukuisten tunnettujen suomalaisten rau
hanturvaajien kanssa: YK:n päämajassa 
Lauri Koho seurasi diplomaattisia kie
muroita, ja erityisesti Reino Raitasaari ja 
Tauno Kuosa hankkivat kentällä mainet
ta aikaansaavina eversteinä. Siilasvuon 
jäljissä seuraava toisen polven kenraali 
Gustav Hägglund ehti toimia useassa 
komentajatehtävässä Lähiidässä. 

YK:n rauhanturvaoperaatioita on 
joskus moitittu siitä, että ne jäädyttävät 
kriisitilanteet eivätkä ratkaise niitä. Suo
malaisilla on näyttöä muustakin: Martti 
Ahtisaaren johtama operaatio Namibi
assa oli rauhanturvavaiheessaan lyhyt, 
päättäväinen ja tuloksekas. Tuhannen 
suomalaisen rauhanturvaajan panoksella 
operaatio vaikuttaa pieneltä, koska se 
kesti vain vuoden, mutta silti se johti 
pysyvään lopputulokseen.

Yhdeksänkymmenluvun laman 
aikana suomalaisten osallistuminen 
YK:n rauhanturvaamiseen oli suurim
millaan. Pataljoonien lähettäminen teh
täviin toimi myös työllisyyspolitiikkana. 

Lähtijät tosin eivät useinkaan olleet itse 
työttömiä, mutta lähtiessään he vapaut
tivat paikan kortistossa olleelle, ja siten 
YK tavallaan korvasi osan työllistämis
kustannuksista Suomen valtiolle. Ro
taatiolentojen aikana rauhanturvaajien 
määrä saattoi hetkellisesti ylittää lain 
salliman 2 000 rauhanturvaajan määrän.

Laman päättyessä Suomen rau
hanturvaamisen kultaaika loppui kuin 
kanan lento. Viimeisin YKtehtävässä 
joukkoja komentanut upseeri oli Juha 
Engström Makedoniassa, josta suo
malaiset vedettiin pois vuonna 1999. 
Alimmilleen suomalaisten osallistu
minen YKtehtäviin laski joulukuussa 
2011, jolloin YK:n riveissä hetkellisesti 
oli vain 21 suomalaista – ikävästi juuri 
silloin, kun Suomi yritti YK:n turvalli
suusneuvoston jäseneksi. 

Nato ottaa ohjat

Yhdistyneiden kansakuntien rauhan
turvaaminen on suomalaisten poisjää
misestä huolimatta jatkanut kasvuaan 
aina näihin vuosiin asti. Suomelle YK:n 
sotilaallinen epäonnistuminen Bosnias
sa oli kuitenkin käännekohta, joka toi 
Naton kriisinhallinnan toimeenpanijaksi.  
Srebrenican joukkomurha tapahtui hei
näkuussa 1995, ja se pakotti kansainvä
lisen yhteisön asettamaan väkivallalle 
pitävät rajat. 

Itsepuolustusta laajemmat voi
mankäyttöoikeudet olivat Suomessa 
poliittisesti arka kysymys. Osana moni
kansallista joukkoa oli paitsi hankalaa 

myös vaarallista olla toimintavaltuuk
siltaan muista poikkeava. Kriisinhal
lintajoukon sisällä katsotaan karsaasti 
tehtävistä kieltäytyjiä, ja rauhanturvaa
jien viholliset etsivät tietoisesti heikointa 
lenkkiä, johon iskeä.  Niinpä Suomen 
pataljoona osallistui täysipainoisesti 
jo BosniaHerzegovinan vuonna 1996 
rauhoittaneen IFORjoukon seuraajan, 
SFORoperaation, tärkeimpiin toimiin, 
kun Kari Rimpi toimi Pohjoismaiden ja 
Puolan yhteisen prikaatin komentajana. 

Tilanteen rauhoittuessa Bosniassa 
kriisi jatkoi kiristymistään Kosovossa, 
jossa albaaniväestö koki tulevansa sorre
tuksi ja alkoi kapinoida. Serbit käyttivät 
voimakeinoja Kosovon kapinallisia vas
taan, ja talvella 1998 merkit viittasivat 
etniseen puhdistukseen. Kansanmurhan 
pelossa 1,4 miljoonaa albaania pakeni 
kodeistaan. 

Reserviläispataljoonista suomalaiset 
olivat ensimmäisinä Kosovossa.  Suomi 
oli myös ensimmäinen Natoon kuulu
maton maa, joka sai johdettavakseen 
suoraan Naton komentoketjussa olevan 
prikaatin, kun prikaatikenraali Paavo 
Kiljunen toimi komentajana vuonna 
2003. Hänen seuraajiaan ovat olleet 
Kyösti Halonen ja Seppo Toivonen.

Bosniassa suomalaiset erikois
tuivat paikallisten kanssa tehtävään 
siviilisotilasyhteistoimintaan (cimic), 
ja Pertti Salminen sai selittää suoma
laisten rauhanturvapataljoonien hen
kisestä perinnöstä nousevaa toimintaa 
myös amerikkalaisille. Erikoistuminen 
toi suomalaiset Afganistaniin vuonna 

Suomalainen ja ruotsalainen UNTSO-sotilastarkkailija Egyptissä 
vuonna 1973.
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2002. Seuraavana vuonna Afganis
tanin operaatio siirtyi Naton johtoon 
ja YK:n turvallisuusneuvosto laajensi 
mandaatin koskemaan koko Afganis
tania.  Tarkoituksena oli vakauttaa 
turvallisuustilanne ja tukea yhteis
kunnan rakentamista.  

Tehtävä ei ollut helppo. Tanska
lainen JyllandsPostenlehti julkaisi 
profeetta Muhammadia esittävän pi
lapiirroksen syyskuussa 2005. Hel
mikuussa 2006 kuvan vaikutus levisi 
Afganistanin Maimanaan asti, jossa 
suomalaiset kävivät Puolustusvoimi
en sodan jälkeisen historian rajuim
man aseellisen taistelun.  

Vastuu Afganistanin turvallisuu
desta siirtyi Natolta maan omille jou
koille kesäkuussa 2013. Afganistanin 
hallinnon tukeminen on jatkunut 
koulutusoperaationa ja yhteiskun
nan rakentamisena niin kuin YK:n 
vetoomus kansainvälisen yhteisön 
sitoutumisesta edellyttää. Monet 
merkit kuitenkin viittaavat siihen, 
että Naton vetäytyminen Afganista
nista oli ennenaikaista.

Kosovo on ollut Suomen suurin 
Natokontribuutio lähes 8 000 rau
hanturvaajan kokonaismäärällään. 
Pieni ei ole myöskään Bosnian osuus, 
sillä sinne on kirjattu lähes 5 000 työ
sopimusta. Näihin nähden Suomen 
panos Afganistanissa jää pieneksi 
noin tuhannella rauhanturvaajallaan. 

Myös EU yrittää

Euroopan unioni alkoi etsiä rooliaan 
rauhanturvaamisen kentässä yhtä aikaa 
Naton kanssa. Suomen osallistuminen 
EU:n kriisinhallintakyvyn kehittämiseen 
ei ollut alkujaan itsestään selvää. Vielä 
vuonna 1995 eduskunnan puolustusva
liokunta totesi: ”Osallistumalla kriisin
hallintayhteistyön kehittämiseen Suomi 
olisi mukana EU:n puolustusulottuvuu
den kehittämisessä. Valiokunnan mielestä 
tämä ei ole sopusoinnussa maamme liit
toutumattomuuspyrkimyksen kanssa.” 
Siitä on nyt 22 vuotta.

Suomi kuitenkin toimitti Bosniaan 
johtamisjärjestelmän, kun EU otti vas
tuun kriisinhallinnan jälkihoidosta. Sen 
myötä ja vajaan tuhannen rauhantur
vaajan panoksella Juha Kilpiä ja Mika 
Peltonen ovat toimineet EUjoukon 
komentajina. Suomi on täysimittaisesti 
osallistunut myös EU:n monikansallisiin 
taisteluosastoihin. Ne olisivat olleet erin
omaisia kriisinhallintatyökaluja, jos niitä 
vain olisi käytetty.

Muut EU:n operaatiot ovat olleet 
pieniä, ja ne ovat painottuneet siviili
kriisinhallintaan. Joukossa on kuitenkin 
ollut mielenkiintoisia sotilaallisia tehtäviä, 
kuten merellinen Atalantaoperaatio, jolla 
ehkäistiin merirosvousta ja turvattiin ruo
kakuljetusten ja rauhanturvaajien huol
lon pääsy moniongelmaiseen  Somaliaan. 
Suomalaisille tärkeä oli myös EU:n ja 
Aseanmaiden kriisinhallintatehtävä Ace

hissa vuosina 2005–2006. Siellä Jaakko 
Oksanen vastasi operaatioista, Kalle Lie
sinen aseriisunnasta ja monet muutkin so
tilaseläkeläiset toivat osaamistaan EU:n 
silloin vielä uuteen siviilikriisinhallintaan. 

Uusi ulottuvuus

Uusimpana ilmiönä suomalaisessa krii
sinhallinnassa on osallistuminen halul
listen liittoutumaan. Tällaista edustaa 
suomalaisten koulutusapu Irakissa tais
televille kurdijoukoille. Se on organisoi
tu koalitioon, jota Yhdysvallat johtaa ja 
johon kuuluu kaikkiaan 60 maata mukaan 
luettuna kaikki Pohjoismaat. Suomalaiset 
kouluttavat Isisjoukkoja vastaan taiste
levia kurdeja välittömästi rintamalinjan 
takana. Vielä joitain vuosia sitten moisen 
ehdottaminen Suomessa olisi ollut poliit
tinen itsemurha.

Kriisinhallinnassa onkin koko ajan 
edetty pidemmälle ja syvemmälle. Samal
la kun kärki on terävöitynyt, reserviläi
set ovat jääneet syrjemmälle. Kansallisia 
rauhanturvapataljoonia Suomella ei enää 
ole, ja rauhanturvaamisesta on tullut kan
salaisille yhä oudompi ja tuntemattomam
pi asia. Nyt saattaisi olla aika palauttaa 
aluevastuuseen kykenevät itsenäiset 
rauhanturvapataljoonat reserviläisrun
koineen suomalaisen kriisinhallinnan 
lippulaivaksi.  

Kirjoittaja on eversti evp ja kriisin
hallinnan asiantuntija. 

Suomalaisia rauhanturvaajia Kosovossa vuonna 2003.
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?  
Sotien aikaiset kunniamerkit

Sodan aikana kunnostautuneita 
sotilaita palkittiin monin tavoin. 
Yleisimmin tunnettuja tapoja 

olivat kunniamerkit ja ylennykset. 
Valtiovalta myönsi talvi ja jatkosodan 
aikana satojatuhansia kunniamerkkejä 
sotilaille ja muille henkilöille. 

Merkin myöntäjänä oli yleensä 
tasavallan presidentti tai ylipäällikkö 
Mannerheim. Jakelultaan laajimpia 
olivat sotiin osallistumisesta myönne
tyt Talvisodan muistomitali ja Jatko
sodan muistomitali. Talvisodan jälkeen,   
2. elokuuta 1940, annetulla asetuksel
la perustettu Talvisodan muistomitali 
jaettiin sotamarsalkka Mannerheimin 
myöntämänä yli seitsemällesadalletu
hannelle henkilölle. Jatkosodan muis
tomitali puolestaan perustettiin vasta 
sotien jälkeen, vuonna 1957. 

Edellä mainittujen lisäksi määrälli
sesti yleisimpiä kunniamerkkejä olivat 
Vapaudenristin ritarikunnan myöntä
mät Vapaudenristit sekä Vapaudenmi
talit. Talvi ja jatkosodassa myönnettiin 
yhteensä 572 981 Vapaudenristiä ja 
mitalia. Merkit myönsi Suomen puo
lustusvoimien ylipäällikkö, joka toimi 
ritarikunnan suurmestarina. 

Vapaudenristi oli ensisijaisesti tar
koitettu upseerien ja vapaudenmitali 
aliupseerien ja miehistön palkitsemi
seen. Mannerheimin päätöksellä jo
kaiselle jatkosodassa haavoittuneelle 
sotilaalle myönnettiin sotilasarvosta 

riippuen joko Vapaudenristi tai Va
paudenmitali. Kunniamerkkien myön
tämisen perusteluista paljastui usein 
arvokasta lisätietoa henkilön tehtävästä 
ja siinä kunnostautumisesta. Osa pe
rusteluista oli yleisluonteisia ja osa 
hyvinkin tarkkoja.

Vapaudenmitalia jaettiin kahdessa 
luokassa: 1. luokan Vapaudenmitali 
(Vm 1) ja 2. luokan Vapaudenmitali 
(Vm 2). Vapaudenristiä jaettiin neljäs
sä luokassa riippuen upseeriarvosta: 
1. luokan Vapaudenristi (VR 1) vain 
eversteille ja kenraaleille, 2. luokan Va
paudenristi (VR 2) vain kapteeneille 

ja heitä sotilasarvossa ylemmille sekä 
3. luokan Vapaudenristi (VR 3) ja  
4. luokan Vapaudenristi (VR 4) vänri
keille ja heitä ylemmille. Kolmannen 
ja neljännen luokan Vapaudenristi oli 
mahdollista antaa myös miehistölle 
ja aliupseereille, mutta näin tehtiin 
harvoin ja vain erittäin ansiokkaista 
suorituksista. 

Mannerheim halusi lisäksi perustaa 
kunniamerkin, joka voitaisiin arvoon 
katsomatta myöntää niin sotamiehelle 
kuin kenraalillekin. Näin syntyi jatko
sodassa käytössä ollut Vapaudenristin 
Mannerheimristi, jonka myöntämis
perusteet oli säädetty asetuksella. 

Joulukuussa 1940 annetussa ase
tuksen lisäyksessä Vapaudenristin 
kunniamerkeistä määritettiin Man
nerheimristin myöntämisperusteet 
seuraavasti: ”Erinomaisen urheuden, 
taistellen saavutettujen erittäin tärkei
den tulosten tai erikoisen ansiokkaasti 
johdettujen sotatoimien palkitsemi
seksi voidaan Suomen puolustusvoi
main sotilas hänen sotilasarvostaan 
riippumatta, nimittää 1. tai 2. luokan 
Mannerheimristin ritariksi.” 

Mannerheimristin 2. luokan merk
kejä jaettiin 191 kappaletta, 2. luokan 
merkkejä soljen kera (eli toisen kerran) 
neljä kappaletta ja 1. luokan merkkejä 
kaksi kappaletta.

Marko Palokangas
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Suomi 100 vuotta –  
kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa

Strategiasuunnitelman 
2027 jalkautetaan 

Kadettikunnan strategiatyö saatiin 
päätökseen, kun syyskokous hyväksyi 
Kadettikunnan strategiasuunnitelman 
2027 ja kolmivuotissuunnitelman 
2018–2020. 

Strategiasuunnitelman jalkautta
minen on jo käynnistetty, ja kolmi
vuotissuunnitelma sekä ensi vuoden 
toiminta ja taloussuunnitelma antavat 
sekä Kadettikunnalle että kadettipiireil
le hyvät perusteet toiminnan toteutta
miseksi. Ensi vuoden toimintaamme 
vaikuttavat Puolustusvoimien satavuo
tisjuhlien tapahtumat, joita järjestetään 
useilla eri paikkakunnilla.

Seuraavan kolmivuotiskauden 
aikana Kadettikunnan kevätkokouk
set järjestetään Rovaniemellä 2018, 
Jyväskylässä 2019 ja Säkylässä 2020. 
Syyskokoukset pidetään Helsingissä.

Turvallisuuspolitiikan 
tietopankki päivitetään 

Kadettikunnan historian ja turvalli
suuspolitiikan tietopankit www.vete
raanienperinto.fi, www.kylmasota.fi, 
www.maailmanmuutos.fi ja www.tur
popankki.fi tarjoavat koululaisille ja 
kansalaisille laajan tietoaineiston aina 
maamme itsenäistymisestä nykypäivän 
turvallisuuspoliittiseen toimintaympä
ristöön. 

Tietopankkeihin on viime vuosina 
kohdistunut yli kymmenen miljoonaa 
tietohakua vuodessa. Laadukkaiden 
tietopankkien ylläpito edellyttää, että 
pidämme tietopankkien tekniset alustat 
toimivina ja sisällöt ajantasaisina. Ensi 
vuonna päivitämme Turvallisuuspoli
tiikan tietopankin sisällön.

Jatkamme yhteistoimintaa Suomen 
Sotatieteellisen Seuran kanssa ja 
järjestämme ensi vuonna yhteisen 
turvallisuuspolitiikan seminaarin  
20. syyskuuta Helsingissä. Kadet
tikunnan jäsenet ovat tervetulleita 
myös Suomen Sotatieteellisen Seuran 
ja Maanpuolustuskorkeakoulun järjes

tämille Sotatieteiden päiville 24.–25. 
toukokuuta Santahaminassa. 

Kaksi laajaa 
historiahanketta käynnissä

Kasvatustieteiden tohtori Kaisa Tölli 
jatkaa ”Kadettikunta turvallisuuspoliit
tisena toimijana” tutkimusta. Tavoit
teena on kirjan julkistaminen vuonna 
2019. 

Eversti, sotatieteiden tohtori 
Markku Iskanius on työskennellyt 
”Kadettikunta 100 vuotta” juhlakirjan 
käsikirjoituksen parissa viime kesästä 
lähtien. Tavoitteena on saada valmiik
si järjestöhistoriaa koskeva osuus ensi 
vuoden aikana, minkä jälkeen käynnis
tetään teemaartikkeleiden laatiminen. 

Suomen pienoisliput 
valmistuville upseereille

Kadettikunta ja Upseeriliitto luovutta
vat yhdessä ensi elokuussa valmistuvan 
kadettikurssin (102.k/85.mek) luut
nanteille Kadettiupseerit 1920–2010  
matrikkelit. Upseeriperinteitä noudat
taen kadettipiirit ottavat juhlallisesti 
vastaan valmistuneet upseerit ja luo
vuttavat heille Suomen pöytäliput ja 
Kadettikunnan jäsenmerkit.

Kaaderigolfissa 
juhlaturnaus

XX Kaaderigolf pelataan 31.heinäkuu
ta ja 1. elokuuta Tuusulassa majuri, 
liikuntaneuvos Risto H. Luukkasen 
johdolla. Henkilökohtaisten sarjo
jen lisäksi turnauksessa ratkaistaan  
kadettipiirien ja kadettikurssien välinen 
paremmuus.

Perinnetoiminnan osalta toivote
taan kadettiveljet ja sisaret kumppa
neineen mukaan Kaaderitanssiaisiin 
Santahaminaan 26. lokakuuta. Tuolloin 
on jälleen mahdollisuus kokea erilaisia 
Juuan Villen laulutulkintoja ja verestää 
kadettiaikaisia muistoja Kadettikella
rissa.

Koululaiset juhlivat 
itsenäisyyttä Kouvolassa

PohjoisKymen kadettipiiri ja Kouvo
lan kaupungin perusopetus järjestivät 
yhteistoiminnassa Kouvolan varuskun
nan joukkojen, Rakuunasoittokunnan, 
sotilaskotiyhdistyksen, urheiluseu
rojen ja useiden yhdistysten kanssa 
upean koululaisten itsenäisyyspäivän 
juhlatilaisuuden Kouvolan jäähallissa 
4. joulukuuta 2017. Juhlatilaisuuteen 
osallistui lähes 3700 koululaista opet
tajineen. 

Parhaimmat kiitokset Pohjois
Kymen kadettipiirille ja projektiryh
män puheenjohtajalle everstiluutnantti 
Kimmo Hakaselle. Tilaisuus toteutet
tiin Suomi 100 vuotta hengessä ”Yh
dessä”.

Tervetuloa Rovaniemelle

Kadettikunnan kevätkokous ja veljes
päivällinen järjestetään 20.–21. huhti
kuuta 2018 Rovaniemellä. Tavoitteena 
on, että jokaisesta kadettipiiristä saa
daan edustaja mukaan. EteläLapin 
kadettipiirin puheenjohtaja, everstiluut
nantti Juri Kurttila toivottaa kadettivel
jet ja sisaret lämpimästi tervetulleiksi 
Rovaniemelle.

Constantem decorat honor –  
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter (at)kadettikunta 
facebook.com/kadettikunta
instagram.com/kadettikunta
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Kun kaiken on pakko toimia

www.patria.fi

Syyskokouksessa luovutettiin pienoisliput Kadettikunnan kunniajäsenelle, Suomen Marsalkka Man-
nerheimin Kadettisäätiön valtuuskunnan puheenjohtajalle, kommodori Jukka K Pajalalle (nro 76) ja 
Pirkanmaan kadettipiirin puheenjohtajalle, eversti Pentti Väänäselle (nro 75).
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Koulutuksella valmiutta

Kadettikunnan syyskokous pidettiin 
Maanpuolustuskurssien maneesissa 
Helsingissä 28. lokakuuta 2017. 

Syyskokouspäivän käynnisti esitel
mätilaisuus, jossa prikaatikenraali Jukka 
Sonninen kertoi Puolustusvoi mien 
koulutuksen kehittämisestä teemalla 
Koulutus 2020. Kuulijoille tuli selväk
si koulutuksen kehittämiseen liittyvät 
kokeilut, simulaatiot, verkkoympäristöt 
ja osaamiskeskusmallit. Koulutuksen 
keskiössä on joukon koulutuksellinen 
kyvykkyys ja suorituskyky, jotka ta
kaavat joukkojen käytettävyyden niille 
määritettyihin tehtäviin ja luovat toimin
tavalmiutta. 

Yksittäisen sotilaan toimintakyvyn 
ydinajatus voidaan pelkistää prikaati
kenraali Sonnisen mukaan seuraavasti:

 – jaksa taistella
 – kestä paine
 – kaveria ei jätetä
 – tee oikein.

Sotavahinkosäätiön  
maanpuolustuspalkinnot

Esitelmän jälkeen Sotavahinkosäätiön 
puheenjohtaja, vakuutusneuvos Harri 
Kainulainen ja säätiön hallituksen jäsen, 
kenraaliluutnantti Ilkka Aspara luovut
tivat Sotavahinkosäätiön myöntämät 
2 000 euron maanpuolustuspalkinnot 
LänsiUudenmaan ja KeskiSuomen 

kadettipiireille sekä everstiluutnantti 
Jukka Saariolle KantaHämeen kadet
tipiiristä, majuri Pasi Väätäiselle Kylki
rautalehden toimituksesta ja luutnantti 
Lauri Mattilalle PohjoisKymen kadet
tipiiristä.

Kim Mattsson jatkaa 
puheenjohtajana

Kadettikunnan puheenjohtajana valittiin 
yksimielisesti jatkamaan prikaatiken
raali Kim Mattsson ja varapuheenjoh
tajana valittiin jatkamaan kommodori 
Henrik Nystén. Hallitukseen valittiin 
uusina jäseninä everstiluutnantti Eero 
Svanberg ja kadetti Tuomas Niinikoski, 
joka toimii Kadettitoverikunnan vara
puheenjohtajana. 

Entisinä hallituksen jäseninä jat
kavat eversti Kai Vainio, eversti Jukka 
Jokinen, everstiluutnantti Marko 
 Palokangas, majuri Sami Mattila ja ko
mentajakapteeni Mikko Sistonen sekä 
kapteeniluutnantti Maarit Sapman. Hal
lituksen toimikausi alkaa 1. tammikuuta 
2018.

Kadettikunnan toiminnantarkasta
jiksi valittiin eversti Ensio Mäkipelto 
ja majuri, kauppatieteiden ylioppilas 
MBA Jorma Komulainen sekä varatoi
minnantarkastajiksi majuri, ekonomi 
Hannu Myllynen ja majuri, ekonomi 
Matti Krannila.

Tulevaisuusstrategia 2027 

Kadettikunnan strategiatyö toteutet
tiin yhteistoiminnassa hallituksen ja 
kadet tipiirien kanssa. Kadettipiirit ana
lysoivat muun muassa oman piirinsä 
toimintaympäristön muutosta ja piirin 
toimintaan kohdistuvia haasteita. 

Yhteisessä strategiaseminaarissa 
pohdittiin laajemmin Kadettikunnan 
toimintaympäristöön kohdistuvia muu
toksia ja haasteita sekä kadettipiirien ja 
jäsenistön odotuksia. Lisäksi suunnitte
luperusteita saatiin aikaisemmin toteute
tuista Kadettikunnan arvotutkimuksesta, 
Kylkiraudan lukijatutkimuksesta sekä 
viestintä ja järjestötutkimuksesta.

Syyskokous hyväksyi yksimieli
sesti Kadettikunnan strategiasuunnitel
man 2027 ja kolmivuotissuunnitelman 
2018–2020 sekä toiminta ja taloussuun
nitelman vuodelle 2018. Kokouksessa 
todettiin, että nyt päättymässä oleva 
kolmivuotissuunnitelma on kyetty to
teuttamaan lähes sataprosenttisesti. 

Valtakunnallisten tapahtumien 
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa 
jatkossakin Kadettikunnan hallitus ja 
piiritoiminnan ideoinnista ja toteutuk
sesta kukin kadettipiiri.

Strategiaasiakirjat ja toimintasuun
nitelmat ovat luettavissa Kadettikunnan 
verkkosivulla vain jäsenille tarkoitetus
sa jäsensivutosiossa.

Turvallisuuspolitiikan 
tietopankki päivitetään

Ensi vuoden teemaksi päätettiin 
Kadet tiupseerit yhteiskunnan palve
luksessa.  Kadettikunnan vuosipäivän 
kunnianosoitus järjestetään Helsingissä   
26. tammikuuta yhteistoiminnassa 
Helsingin kadettipiirin kanssa. Kadet
tikunnan kevätkokous ja veljespäiväl
linen järjestetään 20.–21. huhtikuuta 
Rovaniemellä yhteistoiminnassa Etelä
Lapin kadettipiirin kanssa ja syyskokous  
27. lokakuuta Helsingissä. 

Kadettikunnan ensi vuoden mer
kittävin hanke on Turvallisuuspolitii
kan tietopankin sisällön päivittäminen. 
Tietopankki palvelee ensisijaisesti 
maamme koulujen turvallisuuspolitii
kan opetusta. Verkkosivusto toimii myös 
avoimena tietopankkina kansalaisille. 

 Kadettikunnan syyskokous

Sotavahinkosäätiön puheenjohtaja Harri Kainulainen ja säätiön hallituksen 
jäsen, kenraaliluutnantti Ilkka Aspara luovuttivat maanpuolustuspalkinnot.
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Sivustolle on kohdistunut vuosittain 
noin kaksimiljoonaa tietohakua. 

Kadettikunta jatkaa yhteistoimintaa 
Suomen Sotatieteellisen Seuran kanssa 
järjestäen yhdessä turvallisuuspolitii
kan seminaarin 20. syyskuuta Helsin
gissä. Kadettikunta kannustaa jäsenistöä 
osallistumaan Suomen Sotatieteellisen 
Seuran Sotatieteiden päiville 24.–25. 
toukokuuta Santahaminassa.

Toisena keskeisenä hankkeena on 
Kadettikunnan 100vuotisjuhlakirjan 
valmistaminen, jonka käsikirjoittajana 
on eversti, sotatieteiden tohtori Markku 
Iskanius. Kolmantena hankkeena jatke
taan Kadettikunta turvallisuuspoliikan 
toimijana tutkimushanketta, jonka tut
kijana toimii kasvatustieteiden tohtori 
Kaisa Tölli.

Kadettipiirien ja kadettikurssien 
golfmestaruus ratkaistaan Kaaderi
golfissa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta 
Tuusulassa. 

Erittäin suosittujen Kaaderitanssi
aisten perinnettä jatketaan 26. lokakuuta 
Santahaminassa. 

Maamme itsenäisyyden satavuo
tisjuhlien jälkeen juhlitaan sata vuotta 
täyttäviä Puolustusvoimia lukuisis
sa eri tapahtumissa ympäri Suomea.  
Kadettikunta kannustaa jäsenistöä osal
listumaan Puolustusvoimat 100 vuotta 
tapahtumiin. 

Viestintästrategiaa 
jalkautetaan

Kadettikunnan toiminnan keskiössä on 
oma jäsenistö ja jäsenistöä palveleva 
viestintä. Sisäinen viestintä toteutetaan 
Kylkirautalehden, Kadettikunnan verk
kosivujen ja sähköpostitiedotteiden sekä 
sosiaalisen median kanavia käyttäen. 
Kadettipiirit täydentävät Kadettikun
nan viestintää piiritiedotteilla. Ulkoista 
viestintää tehostetaan ePressimediatie
dotejärjestelmällä sekä Twitter ja Face
booksivustojen käytöllä. Kylkiraudan 
verkkolehden sivustolla tuetaan sekä 
sisäistä että ulkoista viestintää.   

Ensi vuoden keskeisimmistä tapah
tumista on tietoa toisaalla lehdessä.

Tavoitetila 2027

Kadettikunta on yhtenäinen, organisaa
tioltaan toimiva ja taloudellisesti vahva 
aatteellinen veljesjärjestö, joka on Puo
lustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 

tärkeä yhteistyökumppani. Kadettikunta 
edistää ja vahvistaa kadettiupseerien ja 
kadettien yhteenkuuluvuutta ja perin
teisiin rakentuvaa suomalaista upsee
rihenkeä. 

Toiminnan perustana on isän
maanrakkaus ja maanpuolustusaate. 
Kadet tikunnan toiminta tukee upseerin 
yhteiskunnallisen arvostuksen ylläpi
toa. Kadettikunta on tiiviisti verkottunut 
sekä valtakunnallisesti että paikalli
sesti muiden upseeri ja maanpuolus
tusjärjestöjen kanssa. Kadettikunnan 
jäsentoiminta ja viestintä on vuorovai
kutteista. Jäsenet osallistuvat aktiivisesti 
toiminnan ideointiin ja toteuttamiseen. 
Kadettikunnan jokainen jäsen kokee 
kuuluvansa hänelle tärkeään aatteelli
seen ja toiminnalliseen veljesjärjestöön.

Kadettikunnan tarkoitus 

Kadettikunta on Kadettikoulun käy
neiden upseerien ja upseerin tutkintoa 
opiskelevien kadettien aatteellinen vel
jesjärjestö. 

Kadettikunnan toiminnan tarkoituk
sena on  

– kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden 
ylläpitäminen ja edistäminen

– kadettiupseerien ammattitaidon ke
hittäminen

– upseerin ammattiylpeyden ja arvos
tuksen vaaliminen

– upseerikunnan verkottuminen tur
vallisuuden ja maanpuolustuksen 
toimintakenttään ja osallistuminen 
asiantuntijoina siinä käytävään kes
kusteluun

– kansalaisten maanpuolustustahdon 
vahvistaminen jakamalla tietoa 
Suomen turvallisuuspolitiikasta ja 
maanpuolustuksesta.
Kadettikunnan viestinnällä tue

taan Kadettikunnan toimintaajatuksen 
toimeenpanoa. Jäsenistöä palveleva 
sisäinen viestintä turvataan. Ulkoisen 
viestinnän painopiste on kadettiupseeri
en ja Kadettikunnan tunnettuuden edis
tämisessä. Lisäksi tuetaan kansalaisten 
maanpuolustustahdon, kokonaisturval
lisuus sekä maanpuolustustietouden 
edistämisessä. 

Kadettikunnan talous pidetään 
 vakaana ja varat pyritään hajauttamaan 
turvallisiin ja tuloa tuottaviin pitkäai
kaisiin sijoituskohteisiin. 

Kadettikunnan strategia tarkistetaan 
kolmen vuoden välein, jolloin analysoi
daan toimintaympäristössä tapahtuneet 
ja tapahtuvat muutokset.

Pääsihteeri

Prikaatikenraali Kim Mattsson jatkaa Kadettikunnan puheenjohtajana.
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Suurvaltojen viileillä suhteilla ja 
kyvyttömyydellä ratkaista me
neillään olevia konflikteja on 

heijastusvaikutuksia myös Suomeen. 
Seminaarissa pyrittiin arvioimaan 
muutosten merkitystä ja vaikutusta 
maamme turvallisuuspolitiikkaan.

Venäjä, Kiina ja 
Yhdysvallat

Ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ulko
poliittisesta instituutista alusti suurpo
litiikan vaikutuksesta ulkopolitiikkaan. 

Globaalista turvallisuudesta on 
tullut relevanttia hieman uudella ta
valla. Aiemmin Venäjä oli keskeinen 
ukkosenjohdatin, jota pitkin kansain
välispoliittiset kriisit usein välittyivät 
Suomeen. Nykyään ukkosenjohdat
timia on useampia, muiden muassa 
kansainväliset instituutiot ja kriittinen 
infrastruktuuri, joka tekee Suomesta 
saarekkeen.

Venäjän varallisuudesta ulkomailla 
oleva osuus on suurempi kuin minkään 
muun valtion, mikä osaltaan tekee  
Venäjästä hyvin keskinäisriippuvaisen. 
Suomen kannalta korostuvat pitkä itä
raja ja Itämeren merkitys. Suomelle 
tärkeitä ovat ulkomaankaupan meri
yhteydet, lentoreitit ja Itämeren tieto
liikenneyhteydet. Etenkin lentoreitit 
ovat arkoja sanktioille ja vastasank
tioille. Itämeri on tärkeä kauppareitti 
myös Venäjälle, joten sen vakaus on 
Venäjänkin etu. 

Noin kymmenen prosenttia maa
ilmankaupasta käydään Itämerellä. 
Toisaalta arktinen alue ja pohjoiset 
merireitit takaavat Venäjälle pääsyn 
valtamerille, ja ne toimivat tarvittaes
sa varaventtiilinä vähentäen Itämeren 
merkitystä.  Itämeren kaasuputkihank
keilla Venäjä hakee funktionaalista 

kontrollia, jolla on myös territoriaalista 
merkitystä muuten pääosin Yhdysval
tojen liittolaisten kontrolloimalla me
rellä. Yhdysvaltojen läsnäolo alueella 
on vakauttava tekijä.  

Kiinan ja Yhdysvaltojen suhtei
den tulevaisuutta on vaikea ennustaa. 
Yhdysvallat on globaali suurvalta ja 
Kiina sen ainoa mahdollinen haastaja. 
Venäjän osa on kysymysmerkki, mutta 
se lähentynee Kiinaa päinvastoin kuin 
Yhdysvalloissa on haluttu.

Kiina on padottu mereltä käsin pää
osin Yhdysvalloille ystävällismielisten 
maiden muodostaman kahden saariket
jun sisään, ja sen pääsy valtamerille on 
haastava. Kiinan puolustusmenojen 
kasvu on ollut ripeää, eikä maalla ole 
taloudellisesti ongelmia varustautua, 
toisin kuin esimerkiksi Venäjällä. 

Kiina on hyötynyt lännen suunnit
telemasta liberaalista maailmanjärjes
tyksestä.  Yhdysvaltojen näkökulmasta 
kauppareittien funktionaalinen kontrol
li on maailman hallintaa. Se poikkeaa 
eurooppalaisesta ajattelusta, jossa kes
keistä on territoriaalinen hallinta. 

Kiina pyrkii elvyttämään kaup
pareitit Aasiasta Eurooppaan uudella 
silkkitiehankkeella. Toinen reiteistä 
kulkee mantereella Venäjän tai Venäjän 
eteläpuolisten maiden kautta ja toinen 
merellä. Suomenlahden ali suunniteltu 
tunnelikin voisi tulevaisuudessa olla 
osa silkkitietä. Perusajatuksena on 
lisätä kaupankäyntiä ja taloudellista  
yhdentymistä aloitteessa mukana ole
vissa maissa. Ulkopuolelle jääville 
maille se saattaa olla haitta. Uuden 
silkkitien kaksi päähaaraa eivät ole 
yksittäisiä reittejä vaan pikemminkin 
yhteyksien verkosto, joka yhdistää 
Kiinan eri puolet maailmaan.

Ensimmäinen haara pyrkii yh
distämään Kiinan länsiosat kuuden  

talouskäytävän kautta KeskiAasiaan, 
Venäjälle, Eurooppaan, Välimerelle 
ja Persianlahdelle sekä Kaakkois
Aasiaan, EteläAasiaan ja Intian val
tamerelle. Toinen haara on itse asiassa 
merireitti. Se suunniteltiin yhdistämään 
Kiinan rannikkoalueet Eurooppaan ja 
Afrikkaan EteläKiinan meren ja Intian 
valtameren kautta yhden reitin avulla 
sekä EteläTyynenmeren kautta toisella 
reitillä.

Vaikutusvaltaa pyritään lisäämään 
myös kiisteltyjen tekosaarien avulla, 
joita Kiina on rakentanut EteläKiinan 
merelle. Ne ovat alueen maiden lisäk
si haaste myös Yhdysvalloille vapaan 
kauttakulun esteenä. Sen lisäksi, että 
tekosaarilla on territoriaalinen ulottu
vuus, niillä on myös funktionaalinen 
merkitys.  

Suomi huolehtii 
puolustuksestaan

Puolustuspoliittisen valiokunnan 
 puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka 
Kanerva arvioi puolustuspolitiikkaa 
puolustuksemme uskottavuuden vah
vistajana. 

Suomessa on olennaista turval
lisuus, ulko ja puolustuspolitiikan 
kolmiyhteys. Puolustusvaliokunnan 
puheenjohtajana Kanerva halusi koros
taa kyseistä kolmiyhteyttä toisin kuin 
aikanaan, jolloin puolustuspolitiikka 
oli vain heijastuma ulko ja turvalli
suuspolitiikasta. Nykyään on vaikea 
nähdä muotoiluja, joihin puolustus
politiikka ei vaikuttaisi samalla tasalla. 
Vuorovaikutteisuus on tärkeää pienen 
maan kannalta. Ulkopoliittiset linjauk
set vaikuttavat puolustuspolitiikkaan ja 
päinvastoin.

Vuorovaikutteisuuden merkitys 
näkyy muun muassa presidentin ja 
valtioneuvoston toiminnassa sekä edus
kunnan työssä. Keskeiset selontekojen 
laatijat ovat samoja eri puolueita edus
tavia henkilöitä. 

Puolustusvaliokunnalle olennaisia 
ovat puolustuspoliittiset kysymykset, 
ei se, tekeekö Puolustusvoimat oikeita 

Kadettikunta ja Suomen Sotatieteellinen Seura 
järjestivät yhdessä turvallisuuspoliittisen iltaseminaarin 
21. syyskuuta Tieteiden talossa. Tilaisuuteen osallistui 
hieman yli sata kuulijaa. Seminaarin puheenjohtajana 

toimi prikaatikenraali evp Juha Pyykönen. 

 Suomen turvallisuuspolitiikka  
muutosten pyörteissä
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ratkaisuja. Kansalaiskeskustelu on tär
keää. Tällä haavaa tärkeitä asioita ovat 
valmiuslait, tiedustelulakien valmistelu 
ja sotilaalliseen kriisinhallintaan liitty
vät kysymykset. Sotilaallisesta liittou
tumattomuudesta ei ole epäselvyyttä, 
ei myöskään siitä viiteryhmästä, johon 
Suomi kuuluu. 

Sotilaallisen valmiuden parantami
nen yhdessä EU:n kanssa on merkki 
siitä, että Suomi huolehtii puolustukses
taan. Yhteistyö perustuu sopimuksiin, 
mutta vasta yhteinen harjoittelu mah
dollistaa niiden käytännön toteutuksen. 
Kansainvälinen harjoitustoiminta on 
kustannustehokas tapa järjestää suuria 
harjoituksia, joista hyvänä esimerkkinä 
on Ruotsin Auroraharjoitus. 

Matka YYASuomesta tämän 
päivän Suomeen on ollut tietoisen 
 poliittisen tahdon seurausta. Kokonais
turvallisuuden konsepti on yhteisesti 
jaettu. Puolustuksen suorituskykyyn 
panostetaan enemmän kuin koskaan 
aiemmin samalla kun kansainvälinen 
yhteistyö on jatkuvasti tiivistynyt. 
Sama koskee huoltovarmuutta. Puo
lustuspolitiikassa ei ole kyse siitä, että 
puolustuskonseptia pitäisi muuttaa, ei 
edes puhuttaessa mahdollisesta liittou
tumisesta.

Sotien jälkeen vuoteen 1995 
saakka mentiin taloudellinen kylki 
edellä, sen jälkeen yhä enemmän 
turvallisuus poliittinen kylki edellä. Se 
on keskeinen kysymys Suomen turval
lisuuspolitiikassa, jonka merkitystä ei 
voi väheksyä.

HX-hankinta osa 
puolustusjärjestelmän 

kehittämistä

Ohjelmajohtaja Lauri Puranen puo
lustusministeriöstä käsitteli hävittäjä
hankintaa osana puolustusjärjestelmän 
kehittämistä.

Puolustusjärjestelmän kehittämisen 
tavoite on Puolustusvoimien tehtäviin, 
turvallisuusympäristöön ja Suomen 
resursseihin optimoitu järjestelmä. 
Tuloksena on uskottava ja ennalta
ehkäisevä puolustuskyky.

Hornetkalustoon on tehty kaksi 
elinkaaripäivitystä, joiden avulla elin
kaari on turvattu 2030luvun vaihtee
seen. Elinkaareen vaikuttaa rakenteiden 

väsyminen, tuotetuen saatavuus ja 
suhteellisen suorituskyvyn heikkene
minen.

HXhankkeella korvataan useita 
suorituskykyjä. Ilmavoimilla ja ilma
puolustuksella suojataan joukkojen 
perustamista liikekannallepanossa, 
maa ja merivoimien taistelua sekä 
kiistetään vastustajalta sen kyky 
 yhteiskunnan ja puolustusjärjestelmän 
lamauttamiseen. Monitoimihävittäjien 
ilmasta maahan toiminnalla osallistu
taan maa ja meripuolustukseen sekä 
toteutetaan kaukovaikuttamisen tehtä
viä. Sodan aikana monitoimihävittäjä
kaluston suorituskyvyt ovat keskeisiä 
suojattaessa yhteiskunnan elintärkeitä 
kohteita ja toimintoja.

HXhanke etenee järjestelmällises
ti pitkällä aikajänteellä. Perustana on 
puolustuksen tavoitetila 2030. Han
kintapäätös on tarkoitus tehdä vuoden 
2021 lopulla. 

Puolustusselonteko antaa perusteet 
hankkeelle. Strategisten hankkeiden 
 toteuttaminen on välttämätöntä maan
puolustuksen kokonaisuuden kehit
tämisen kannalta. Hornetin poistuva 
suorituskyky korvataan täysimääräi
senä ja suorituskykyisellä monitoi
mihävittäjällä. Monitoimihävittäjän 
suorituskykyä täydennetään ilmator
junnan suorituskyvyillä. Monitoimi
hävittäjän kustannusarvio on 7–10 
miljardia euroa.

HXvalintaan vaikuttavia tekijöitä 
ovat operatiivinen suorituskyky, huol
tovarmuus ja teollinen yhteistyö, elin
kaarikustannukset sekä turvallisuus ja 
puolustuspolitiikka. Hornetin korvaa 
vähintään 30 vuoden elinkaarensa ajan 
toimintaympäristöön suhteutettu ajan
tasainen suorituskyky, jonka toiminta 
poikkeusoloissa kyetään ylläpitämään 
ja joka on taloudellisesti hankittavissa 
ja käytettävissä.

Hornetin hankintahinta oli 18 mil
jardia markkaa eli kolme miljardia 
euroa. Hankinta maksettiin vuosina 
1992–2001. Näiden vuosien BKT:stä 
hankintahinnan osuus oli 0,277 pro
senttia. HXhankinta tehdään vuonna 
2021. Vastaavalla BKTosuudella vuo
desta 2021 alkaen hankinnan hinta olisi 
7,9 miljardia euroa.

Seminaari päättyi vilkkaaseen  
kyselytuokioon, jossa kuulijat esittivät 
alustajille monipuolisia kysymyksiä. 

Kai Vainio

Silkkitiehankkeet maitse ja meritse Aasiasta Eurooppaan.
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Kouvolan kaupungin perusopetus 
ja PohjoisKymen kadettipiiri 
järjestivät koululaisten itsenäi

syyspäivän juhlan 4. joulukuuta 2017 
Kouvolan jäähallissa. Tilaisuuteen osal
listui noin 3 500 koululaista opettajineen. 

Juhlan aluksi Karjalan prikaatin 
 varusmiehet toivat Suomen liput  Rakuu
nasoittokunnan tahdittamana. 

KooKoon Jäätaiturit, Team Pink 
Pearls, esittivät upean taitoluisteluesityk
sen. Kouvolan oma poika, lumi lautailija 
Roope Tonteri osallistui juhlaan video
tervehdyksellään. Kadettipiirin puheen
johtaja, kapteeni Tommi Myyryläinen 

lausui avaussanat ja kaupunginjohtaja 
Marita Toikka piti juhlapuheen. Kou
volan Sudet ry ja tangokuningatar Aino 
Niemi toivat omat tervehdyksensä juh
laan. 

Kaunisnurmen, Keskustan, Kouvolan 
ja Naukion koulujen musiikkiluokkien 
kuorot esittivät Rakuunasoittokunnan 
säestämänä upeasti Finlandian sekä 
muita kappaleita. Toimintanäytöksestä 
vastasivat Karjalan prikaatin varusmie
het. Juhlan päätteeksi laulettiin yhdessä 
Maammelaulu. 

Koululaisille oli juhlan jälkeen ruo
kailu ja mahdollisuus tutustua  Puolustus

voimien kalustoon pesäpallostadionilla. 
Juhla oli hieno osoitus Suomen itse

näisyyden juhlavuoden teeman ”Yhdes
sä” mukaan toteutetusta juhlasta. 

Juhlatilaisuuden järjestelyihin osal
listuivat muun muassa Kouvolan varus
kunnan joukot, Kouvolan kaupungin 
ruokapalvelut, Sotilaskoti, monet urhei
luseurat ja paikalliset järjestöt. 

Kadettikunta osoittaa suuren kiitok
sen juhlatoimikunnan puheenjohtajana 
toimineelle everstiluutnantti Kimmo 
Hakaselle ja Kouvolan kaupungin pe
rusopetuksen Maija Saksalle.

Koululaisten itsenäisyyspäivän juhla Kouvolassa
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55 vuotta valmistumisesta

Kadettikurssin 47 ja Merikadet
tikurssin 32 valmistuminen 
upseeriksi osui päivään, jolloin 

ihmiskunta oli lähempänä ydinsotaa kuin 
koskaan aiemmin. Elettiin lokakuun 
loppua vuonna 1962, ja tilanteen vaa
rallisuus valkeni meille vasta vuosia 
myöhemmin. 

Viime elokuussa, kun juhlimme 
valmistumisen 55vuotista taivalta, 
maailma pelkäsi jälleen ydinsodan 
puhkeamista. Nyt Korean niemimaan 
tilanne oli kuitenkin kaikkien tiedossa 
reaaliajassa. 

Elossa olevasta 89 kadettiveljestä   
31 oli saapunut kurssitapaamiseen  
Joensuuhun. Tilaisuuden järjestelyistä 
vastasivat Martti Kummunmäki, Pentti 
Ollikainen ja Aaro Mensonen. 

Ohjelma alkoi käynnillä Puolustus
voimien palvelukeskuksessa, joka tyr
mistytti vierailijat. Tämä Pääesikunnan 
alainen laitos koordinoi sotaväen henki
löstöasioita ja toteuttaa huoltohallinnon 
tehtäviä sekä tukipalveluja. Ihmette
limme, miten jokaiselle joukkoosaston 
esikunnalle ennen kuuluneet rutiinit 
voidaan nykyisin hoitaa keskitetysti 
PohjoisKarjalasta.

Seuraavaksi katsastimme Kontio
rannan entisen varuskunnan ja laskim
me seppelen Kollaan Vasamalle, ja 
sen jälkeen pidimme kurssikokouksen 
kadettivääpeli Urpo Malisen johdolla. 
Seuraavan kerran kokoonnumme Niini
salossa vuonna 2019. Järjestelyt hoitaa 
Pekka Termala, joka valittiin kurssitoi
mikuntaan Esko Marttisen tilalle.

Iltajuhlan vietimme perinteisin 
menoin hotelli Kimmelissä. Poikke
uksena aikaisempiin ohjelmiin oli 
luopuminen tummasta puvusta ja 
tansseista. Aterian aikana nautimme  
Joensuun Mieslaulajien ”poikakuoron” 
sointuvista esityksistä – olimmehan Kar
jalan laulumailla.

Juhlapuheessa kadettiveli Vesa 
Yrjölä muisteli vuoden 1962 talvilei
riä. Koettelemus se oli koko kurssille, 
mutta hänelle peräti hengenvaarallinen. 
Yhdessä kohdatut rankat kokemukset 
lujittanevat vieläkin keskinäistä kadet
tiveljeyttämme, uskoi Vesa.     

Ratsastavan tykistön perinteiden 
vaalija Pekka Termala hauskuutti illal
lisvieraita hevosaiheisella tietokilpailul
la. Voittanut joukkue jäi ratkaisematta, 
sillä kilpailun johtaja ei hyväksynyt 
ratkaisuksi yleisön ehdottamaa huu

toäänestystä. Pöydissä toivottiin, että 
Niinisalossa saisimme kuulla M. A. 
Nummisen jenkan hevosen puhdista
misesta Aku Miettisen esittämänä. 

 Puheen naisille piti Kalevi Iskani
us. Totutusta kaavasta poiketen hän oli 
imartelun ja makeilun sijasta valinnut 
asialinjan ja kertoi havainnollistavia 
lukuja käyttäen naisten tasaarvoisesta 
asemasta yhteiskunnassamme. Kalevin 
mukaan Suomi on malliesimerkki siitä, 
miten väestöpohjaltaan vähäinen maa 
nostetaan maailman tilastojen kärkival
tioksi arvostamalla naisten koulutusta 
ja hyödyntämällä heidän työpanostaan.

Seuraava aamupäivä tarjosi ekso
tiikkaa, kun tutustuimme Ortodoksiseen 
kulttuurikeskukseen. Se toimii Joensuun 
keskustassa tehden tunnetuksi idän 
kirkon rikasta perinnettä ja elämäntapaa. 
Kuultiin, että kadettiveli Aaro Mensosen 
kotona on puhuttu aina karjalan kieltä. 
Mies itse on evpvuosinaan kouluttau
tunut sen opettajaksi. Hänen sanojaan 
lainaten: ”Tabuammo Niinisalon jarman
kas 2019.”

Tuomo Hirvonen
Kadetti 4139

Kylkirauta-lehden toimitus ja Kadettikunnan toimisto 
toivottavat Kylkiraudan lukijoille  

Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Vuotta 2018.
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76. Kadettikurssi ja 59. Merikadettikurssi  
25 vuotta

76. Kadettikurssi ja 59. Merikadetti
kurssi kokoontuivat 25.–26. elokuuta 
2017 Mikkeliin juhlimaan neljännes
vuosisata sitten tapahtunutta Kadetti
koulusta valmistumistaan.

Yhteinen viikonloppu päämajakau
pungissa aloitettiin kurssin etuosaston 
toimin perjantaiiltana Veteraanima
jalla saunomisen ja mukavan yhdessä
olon merkeissä. Onnistunut ja hauska 
illanvietto antoi hyvän lähtölaukauksen 
viikonlopun tapahtumiin.

Varsinaista juhlapäivää vietettiin 
monipuolisella ohjelmalla heti aamu
päivästä alkaen. Kaikkiaan vuonna 
1992 valmistuneita kurssilaisia puoli
soineen oli paikalla lähes sata henkilöä. 
Päivän aikana herroille ja rouville oli 
järjestetty niin yhteistä kuin erillistäkin 
ohjelmaa. Kaikille tutuiksi tulivat sekä 
Päämajamuseo että viestikeskus Lokki. 
Mikkelin katukuvaan ja nähtävyyksiin 
pääsimme tutustumaan vauhdikkaasti 
Mikkekaupunkijunan kyydissä.

Iltapäivän päätteeksi rouvat suun
nistivat Kenkäveroon ja me kadetti
veljet jatkoimme kurssikokoukseen 
Mikkelin Upseerikerholle. Ennen 
varsinaista kokousta kuultiin kurssi
veli Jukka Nurmen esitys Maavoimien 
nykytilasta sekä Jukka Jokisen esitys 
Kadettikunnan toiminnasta.

Kurssikokouksessa päätimme, että 
vahvaa kokoontumisperinnettä jatke
taan. Järjestelytoimikunta sai tehtäväk
seen seuraavan tapaamisen ideoinnin 
ja valmistelun.

Kurssitapaaminen huipentui ilta
juhlaan konsertti ja kongressitalo Mi
kaelissa, joka tarjosi mitä parhaimmat 
puitteet toimivine tiloineen ja maittavi
ne päivällisineen. Kurssilaisten lisäksi 
mukana illan juhlinnassa olivat kadet
tikurssimme johtajat everstiluutnantti 
evp Mauri Ikonen sekä eversti evp 
Timo Pöysti.

Kurssitapaaminen osoitti taas jäl
leen kerran sen, että vaikka vuodet ovat 
vierineet, on meissä kaikissa kurssivel
jissä vieläkin tunnistettavissa se sama 
kadetti, joka aloitti opintonsa syksyllä 
1989. 

Vielä kerran suuret kiitokset järjes
telytoimikunnalle ja kaikille juhlissa 

mukana olleille. Tapaamme viimeis
tään viiden vuoden päästä Suomen 
Turussa.

Jukka Jokinen
Kadetti 7950 



Hybridivaikuttaminen, epäsymmetrinen sodankäyn-
ti, harhautus – tärkeä kysymys on, miten voimme 
vastata digitaaliseen aikakauden haasteisiin? 

Moderni toimintaympäristö on kaukana rintamasodasta. 
Tietoverkoissa rintama tulee meitä jokaista lähelle: tieto-
koneen palomuurin reunalle, kännykkään ja sosiaalisen 
median kautta iholle asti.

Lokakuussa Suomeen perustettu kansainvälinen hy-
bridisodankäynnin osaamiskeskus on yksi askel hyvään 
suuntaan. 

Käytämme päivittäin liikkuvaa laajakaistaa siviilisovel-
luksissa. Siviiliverkot ovat luonnollisesti myös maan-
puolustuksen käytössä arjessa. Kriisitilanteessa niihin 
voidaan tukeutua laajasti ilman viivettä. Johtamisessa 
voidaan hyödyntää siviiliverkkoja ja yleisesti saatavilla 
olevia päätelaitteita. Hybridimäisesti myös puolustaja 
voi piiloutua siviililiikenteen sekaan. Siviiliverkkojen hyö-
dyntämisessä on toki otettava huomioon myös riittävä 
tietoturva.

Mobiilioperaattoreiden 4G-verkot tarjoavat merkittä-
vän datansiirtoresurssin, jolla voidaan täydentää takti-
sia radioverkkoja.  Lähitulevaisuudessa tullee käyttöön 
viranomaisen langaton laajakaistaratkaisu, jonka avulla 
voidaan siirtää esimerkiksi suurta kapasiteettia vaativaa 
videokuvaa priorisoituna siviililiikenteen ohi. 

Siinä missä kovennettu taktinen radioverkko kestää 
taistelukentän höykytystä, on siviili-infra halpaa ja luku-
määrältään mittavaa. Suomessa toimivien siviiliverkko-
operaattorien tuhannet tukiasemat muodostavat robustin 
infrastruktuurin. 

Vaikka vastustaja katkaisisi tukiasemien väliset tietolii-
kenneyhteydet, voidaan uudella mikroverkkotoiminteella 
ottaa siviilipuolen tukiasemia taktiseen käyttöön paikalli-
sesti ja tukea näin esimerkiksi liikkuvaa taistelujoukkoa. 
Mikroverkko koostuu yksityisen tietoliikenneverkon to-
teuttavasta käyttäjärekisteri- ja reititystoiminteesta, joka 
ohjaa yhtä tai useampaa tukiasemaa. 

Bittiumin ohjelmistoradiojärjestelmä mahdollistaa tilanteen mukaan op-
timoitujen tiedonsiirtoverkkojen muodostamisen joukkojen johtamiseen. 
Kuva Bittium.

Ratsastamalla nopeasti kehittyvän teknologian aal-
lonharjalla voi puolustaja saada merkittävää suhteellista 
etua. ICT toimiala on yksi harvoista teknologia-alueista, 
joissa siviili-innovaatio peittoaa mennen tullen sotilaspuo-
len kehityssatsaukset. Alueita etulyöntiaseman muodos-
tamiseen tarjoavat 5G-verkkoteknologia, pilvipalvelut ja 
tekoäly, kaikissa näissä löytyy myös kotimaisia toimijoita, 
jotka ovat maailman terävintä kärkeä. 

Näkemyksemme mukaan siviiliverkot voivat täy-
dentää taktisia viestijärjestelmiä kustannustehokkaasti. 
Tämä edellyttää, että siviiliverkkojen ja -päätelaitteiden 
käyttöä suunnitellaan ja niiden potentiaalia uskalletaan 
hyödyntää. Olennaista on ymmärtää, että siviiliverkot ja 
päätelaitteet ovat täydentäviä ratkaisuja, joiden avulla 
yhteyksiä voidaan tarjota nopeasti ja kattavasti myös 
nopeasti kehittyvissä tilanteissa. 

Siviiliverkkojen teknologioita voidaan hyödyntää tak-
tisten radiojärjestelmien rinnalla ja siten mahdollistaa 
laajakaistaisemmat yhteydet, siviilipäätelaitteiden hyö-
dyntäminen sekä monissa tilanteissa parempi maantie-
teellinen kattavuus. Oheisessa kuvassa on esimerkki 
siitä, miten taktisten radiojärjestelmien, satelliittiyhteyk-
sien ja mobiiliteknologioiden käytöllä saadaan muodos-
tettua taistelunkestävä ja kattava tietoliikennejärjestelmä, 
jonka avulla voidaan tuoda tilannekuvan ja johtamisen 
palvelut kattavasti eri joukoille ja johtoportaille.

Suomessa on Euroopan mittakaavassakin laadukkaat 
ja nopeat matkaviestin ja mobiilidatayhteydet. Operaatto-
reista Telia, Elisa ja DNA tarjoavat nopeita laajakaistayh-
teyksiä kaupunkialueilla ja teiden varsilla. Ukkoverkkojen 
mikroverkkoratkaisuilla voidaan tuoda lisäkapasiteettia 
liikkuvan joukon käyttöön ja luoda esimerkiksi tukikohtiin 
yksityisiä verkkoja. Lisäksi Ukkoverkkojen 450LTE pal-
velu täydentää mobiilioperaattorien verkkoja taajamien 
ja teiden ulkopuolella.

Ville Syrjänen, Ukkoverkot Viranomaisliiketoiminta 
040 807 3904, ville.syrjanen(at)ukkoverkot.fi. 

Siviiliverkot voivat täydentää taktisia verkkoja  
– osa vastetta hybridiuhkiin

 Ilmoitus         Ilmoitus           Ilmoitus            Ilmoitus            Ilmoitus                                                   
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Talvisodan kansallinen muisto
merkki paljastettiin yleisölle 
Helsingin Kasarmitorilla talvi

sodan syttymispäivänä 30. marraskuuta. 
Teoksen on suunnitellut kuvanveistäjä 
Pekka Kauhanen. Muistomerkkihank
keen alullepanija oli Talvi sotayhdistys 
ry. Hankkeen suojelijana toimi presi
dentti Martti Ahtisaari. Teos on osa 
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla
vuotta ja Suomen syntymäpäiväviikon 
juhlintaa.

Talvisota on yksi Suomen histo
rian keskeisistä käännekohdista. Sillä 
oli ratkaiseva merkitys itsenäisyyden 
säilyttämiselle ja kansan yhtenäisyyden 
rakentumiselle. Muistomerkin paljas
taminen on osa sotiemme veteraanien, 
muiden sotaponnisteluihin osallistu
neiden ja sodan ajan seurauksista kär
sineiden muistamista ja arvostamista 
Suomen itsenäisyyden juhlavuonna.

Muistomerkin paljastustilai
suuden järjesti opetus ja kulttuu
riministeriön asettama Talvisodan 
muistomerkki toimikunta. Muisto

merkkitoimikunnassa olivat lisäksi 
edustettuina valtioneuvoston kanslia, 
puolustusministeriö, Pääesikunta, Hel
singin kaupunki, Talvisotayhdistys ry 
sekä veteraanijärjestöt.

Pääesikunnan edustajana oli 
prikaati kenraali Kim Mattsson ja hänen 
henkilökohtaisena varajäsenenään 
eversti Heikki Pohja.

Talvisodan muistomerkin taideteos
kilpailu käynnistyi helmikuussa 2013. 
Ensimmäisenä vaiheena oli ideakilpai
lu, johon saatiin määräaikaan mennessä 
258 ehdotusta. Palkintolautakunta va
litsi kuusi ehdotusta kilpailun toiseen 
vaiheeseen.  

Valittujen taiteilijoiden nimet jul
kistettiin kesäkuussa 2013. Mukana 
olivat arkkitehti Abel Groenewolt, 
kuvanveistäjät Pekka Kauhanen, Olli 
Mantere ja Anssi Pulkkinen sekä yh
teisluonnoksella arkkitehti Kai van der 
Puij ja muotoilija Timo Ripatti.

Pekka Kauhasen työ valittiin kilpai
lun voittajaksi saman vuoden lopulla.  
Muistomerkin peruskivi muurattiin 

Talvisodan kansallinen muistomerkki paljastettiin

Kasarmitorilla 13. maaliskuuta 2015 
eli talvisodan päättymisen 75vuotis
päivänä.

Muistomerkin rahoittivat yhteis
toiminnassa Suomen valtio, Helsin
gin kaupunki ja Talvisotayhdistys ry. 
Kukin vastaa kolmasosasta noin 1,35 
mil joonan euron budjetista.

Paljastustilaisuus oli yleisölle avoin 
tapahtuma. Kutsuvieraina olivat muun 
muassa kaikki presidentit, pääministe
ri, puolustusministeri, kenraalikunnan 
edustajat sekä runsaasti sotiemme ve
teraaneja ja lottia. 

Lisätietoja: 
– muistomerkkitoimikunnan puheen

johtaja, ylijohtaja Riitta Kaivoso
ja, opetus ja kulttuuriministeriö,  
p. 02953 30129

– muistomerkkitoimikunnan sihteeri 
Ilkka Kouri, p. 040 5048 900, ilkka.
kouri(at)kolumbus.fi

– kulttuuriasiainneuvos Päivi Salo
nen, opetus ja kulttuuriministeriö, 
p. 0295 3 30281, paivi.salonen(at)
minedu.fi.
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Ei niinkään viinasta
Lasse Laaksonen
Viina, hermot, rangaistukset
Sotilasjohdon henkilökoh-
taiset ongelmat 1918–1945
Docendo 2017
Sivuja 649
ISBN 978-952-291-408-8

Viina, eliitti ja törttöily: 
takuuvarma lööppiaines 
Seiskaan ja iltapäiväleh

tiin. Sotaaikana voitiin ylempi 
upseeristokin lukea eliittiin kuu
luvaksi. Muinakin aikoina alko
holi ja suomalainen sotilasjohtaja 
ovat kuin sää: suurella yleisöllä 
on yhdistelmästä mielipide, ja 
jokainen on alan asiantuntija ja 
tietäjä.

Dosentti Lasse Laaksonen on 
jälleen ryhtynyt tekstille. Tällä 
kertaa puidaan paitsi henkilösuh
teita, erityisesti alkoholin osuutta 
sotilasjohtajien ”henkilökohtai
siin ongelmiin”. Ongelmat kattavat 
myös psykofyysisen ulottuvuuden. Jo
tenkin tuntuu siltä, että eräiden henki
löiden kohdalla mennään tarpeettoman 
yksityiskohtaisiinkin yksityisyyden
suojan alaisiin asioihin.

Lukiessa voimistui tunne siitä, että 
Laaksosen tekstikantoraketti aloittaa 
matkansa hyvin, mutta substanssi
moduuli ei sitten oikein pääsekään 
kiertoradalleen. Kirjan sisältö oli alle
kirjoittaneelle pettymys sikäli, että ta
pausesimerkit ovat useissa eri teoksissa 
jo aiemmin moneen kertaan jauhettuja. 

Walleniuksen ja Malmbergin juo
matavoista on tiedetty jo kauan. Pajarin 
prinsessamainen turhamaisuus, Airon 
pahahenkisyyden vaikutus Marsalk
kaan ja ”Pappa” Laatikaisen sauna
reissut hektisimpään hyökkäysaikaan 
ovat tuttuja kaikille vähänkään asiasta 
lukeneille. 

Laaksonen ei tuo paljonkaan uutta 
konfliktiparien Talvela ja Blick, Man

nerheim ja Öhquist, Mannerheim ja 
Österman sekä Öhquist ja Pajari yhtä
löihin. Varsinkaan, kun hän on kirjoit
tanut näistä henkilöistä jo aiemmassa 
Eripuraa ja arvovaltaa teoksessaan. 

Sen sijaan aivan itsenäisyytemme 
aamunkoiton sattumukset loistavat 
poissaolollaan, ajatellaanpa vaikka pi
meäksi jäänyttä majuri Olof Laguksen 
kuolemaa Ristseppälässä huhtikuussa 
1918 tai tulevan kenraali Talvelan kän
nitoilailuja Säämäjärvellä heinäkuussa 
1919. 

Ainoastaan kenraali Wilkaman 
melkein luonnevikaa lähestynyt jää
räpäisyys presidenttiä ja puolustusmi
nisteriä kohtaan 1920luvun alussa oli 
tämän kirjoittajalle uusi asia. 

Teoksen hermoja ja heikkouksia 
käsittelevässä osassa Laaksonen, ek
syessään pitkiin lääkärinlausuntorefe
raatteihin ja esittelyihin, ei ikään kuin 
pääse asiaan: lukija alkaa puutua eri 
majurien, everstiluutnanttien ja evers
tien henkisen kunnon arviointiin ja 

erityisesti kertomuksiin sen ro
mahtamisesta. 

Jotkin luonnehdinnat olisi 
ehkä ollut armeliaisuussyistä 
hyvä jättää mainitsematta – asi
anosaisten elossa olevat omaiset 
huomioon ottaen. Pikanttina yk
sityiskohtana mainittakoon venä
jänupseerien ja jääkäriupseerien 
mittelö päiväkäskyrintamilla. 
Laaksosen esille penkomista asia
kirjoista ilmenevät yksiköiden 
päälliköille määrätyt kurinpito
ojennukset muun muassa taululii
tujen väärästä säilyttämisestä tai 
puhelinpylvään väärästä pystyt
tämisestä kertonevat enemmän
kin ojentajan kuin ojennettavan 
mentaliteetista.

Viipurin menetykseen johta
neet väärinymmärrykset, huono 
valmistautuminen sekä kaoottiset 
irtautumiset kirjataan piinallisen 
tarkasti; vähempikin olisi riittä
nyt. 

Lasse Laaksonen palaa vielä 
kerran seikkaperäisesti ylimmän soti
lasjohdon ongelmallisiin henkilösuh
teisiin. Niistä lukiessa on helppo yhtyä 
historioitsija Teemu Keskisarjan nä
kemykseen, jonka mukaisesti mahti
miesten keskinäistä arvovaltakinastelua 
olisi jatkuvassa kuolemanvaarassa 
olevien rintamamiesten keskuudessa 
pidetty lähinnä akkamaisena.

Pekka Holopainen
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Tutkimus nuorista
Jarno Limnéll 
Jari Rantapelkonen
Pelottaako? Nuoret 
ja turvallisuuden tulevaisuus
Docendo 2017
Sivuja 260
ISBN 978-952-291-370-8

Teoksen julkaisun kärjek
si nousivat tulokset siitä, 
miten eri tavalla eri puolil

la Suomea asuvat nuoret arvioivat 
turvattomuuden lähteitä. Kirja on 
kuitenkin paljon muutakin kuin 
pelkkä tutkimusraportti. Siinä 
pohditaan laajasti Suomen ja Ve
näjän suhdetta, kyberturvallisuutta 
sekä sitä, miten ympäröivä todelli
suus hahmotetaan. Kirjan toisessa 
osassa etsitään ratkaisun avaimia 
turvallisemmalle tulevaisuudelle.

Kirjoittajat tarjoavat teostaan 
keskustelukirjaksi kaikelle kansal
le. Teksteissä on pyritty selkeyteen 
ja lähes arkikieliseen ilmaisuun. 
Verbittömät lauseet, joilla sanot
tua pyritään korostamaan, jopa 
lievästi häiritsevät kirjan lukemista. 
Kokonaan ilman sivistyssanoja kirjoitta
jat eivät tekstiään ole jättäneet. Kustan
nustoimittajan työ olisi voinut olla ehkä 
vähän perusteellisempaa.

Kirjoittajat eivät käytä lähdeviitta
uksia, mikä tietenkin keventää kirjan 
lukemista. Voi kuitenkin kysyä, ovatko 
esimerkiksi nimet Berger ja Luckmann 
lukijoille niin tuttuja, että heidän tuotok
sensa tunnetaan ilman selventäviä lähde
viitteitä. Lähdeviitteitä jää kaipaamaan 
myös joidenkin melko suoraviivaisesti 
Venäjää käsittelevien väittämien koh
dalla.

Teoksen voisi tyypitellä pamfletiksi, 
mutta sivumäärältään se ei oikein sovi 
sellaiseksi. Parempi määritelmä kirjalle 
lienee asiantuntijakannanotto ajankoh
taiseen ongelmaan.

Teoksen pohjana on puolustusmi
nisteriön toimeksiannosta Helsingissä, 
Lappeenrannassa, Vaasassa ja Oulussa 
kesällä 2016 tehty nuorten laadullinen 
ryhmähaastattelututkimus. Tutkitut 
nuoret olivat iältään 19–36vuotiaita. 
Tutkimus kattoi siis juuri ne kansalai

set, jotka mahdollisen kriisin sattuessa 
joutuisivat ottamaan raskaimman vastuun 
maan puolustamisesta.

Tutkijat painottavat sitä, että nuorten 
turvallisuuden ymmärrys ei ole uhkaläh
töistä, vaan se määrittyy siitä, kokevat
ko he oman elämänpiirinsä turvalliseksi. 
Ryhmien kokemukset Suomen turval
lisuudesta ja henkilökohtaisesta turval
lisuudesta poikkesivat paljon toistaan.

Heikoin henkilökohtaisen turvalli
suuden tunne oli pääkaupunkiseudulla 
asuvilla nuorilla, mutta heidän mielestään 
Venäjä ei uhkaa Suomen turvallisuutta. 
Henkilökohtaisen turvallisuuden uhkana 
he pitivät polarisaatiota ja väestön jakau
tumista.

Vahvin turvallisuuden tunne sekä 
omasta että maan turvallisuudesta oli 
länsisuomalaisilla nuorilla. Eniten huolta 
Suomen turvallisuudesta kantoivat Itä
Suomessa asuvat nuoret. He kokivat 
turvallisuutta heikentäväksi tekijäksi 
Venäjän arvaamattomuuden. 

Maahanmuutosta eniten huolissaan 
olivat pohjoisen ja läntisen Suomen 
nuoret. He katsoivat maahanmuuton vai

kuttavan eniten henkilökohtaiseen 
turvallisuuteensa.

Yhteenvetona tutkijat toteavat, 
että nuoret kokevat sekä maan tur
vallisuuden että oman turvallisuu
tensa heikkenevän vuoteen 2026 
mennessä. Tulokset tarjoavat hyvät 
lähtökohdat jatkotutkimuksille. 
Erot turvallisuuskäsityksissä hei
jastelevat samalla myös arvomaa
ilman eroja. Kattavia ja jatkuvia 
tutkimuksia tarvitaan, sillä nuor
ten pessimistisyys on aina hälytys
merkki.

Tulevaisuuden turvallisuu
den avaimia kirjoittajat hakevat 
monipuolisin pohdinnoin, alkaen 
henkisestä tilasta ja turvallisesta 
tilannetietoisuudesta. Tekninen 
kehitys ja sosiaalinen media saavat 
oman huomionsa. Kirjoittajat ot
tavat asiantuntemuksensa painolla 
vahvasti kantaa viime aikojen ke
hitykseen: ”Viime vuosien venäläi
nen informaatiosota on heikentänyt 
suomalaisten turvallisuudentun
netta enemmän kuin moni muu 
tekijä.”

Tutkijat niputtavat yhteen 
median tulevaisuuden ja turvallisuuden 
tulevaisuuden. Heidän lähtökohtanaan 
on, että medialla on valtaa enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin. Media nähdään 
yhtä aikaa sekä turvattomuuden lähteenä 
että turvallisuuden ratkaisun avaimena. 
Johtamisesta kirjoittajien kanta on selkeä: 
Maata on johdettava. Johtamisen vahvis
taminen on ratkaisu myös suomalaisten ja 
Suomen turvallisuuden parantamiseksi.

Kirja on tärkeä puheenvuoro kaikil
le turvallisuuden alalla työskenteleville, 
nuorille ja heidän kanssaan työskente
leville. Tutkijat onnistuvat kaatamaan 
monta perinteistä ajatuskarsinan aitaa, 
joista esimerkkinä mainittakoon näke
mykset naisten osuuden lisäämisestä 
maanpuolustuksessa. 

Lukijan itsensä pohdittavaksi jää 
Suomen turvallisuuden ja henkilökoh
taisen turvallisuuden tasapaino.  Itse jäin 
oikeastaan miettimään vain sitä, olenko 
enemmän huolestunut nuorten turvalli
suudesta vai turvattomuudesta.

Risto Sinkko
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Sotilaan eettisyys
Ethical Basis of Human  
Security
Towards Renewal of Peace 
Operations Training
Maanpuolustuskorkeakoulu
Puolustusvoimien kansain-
välinen keskus 2017
Toimittanut Arto Mutanen
Sivuja 102
ISBN 978-951-25-29-5

Oppikirja sotilasetiikas
ta ja eettisyydestä on 
pohdintoja herättelevää 

luettavaa kaikille kokonaisval
taisen kriisinhallinnan parissa 
toimiville, samoin kuin niille, 
jotka toiminnan verovaroillaan 
kustantavat. Erityisesti sen luke
miseen oikeutettuja, elleivät peräti 
velvoitettuja, ovat kadettiupseerit, 
sotilaspapit sekä ase ja maan
puolustusvelvolliset. Englan
ninkielinen teos on suunnattu kaikille 
rauhanturvaamisesta ja kriisinhallinnas
ta kiinnostuneille ihmisille. 

YK:n päämajan toimeksiannosta 
laaditun kirjan on professorin päte
vyydellä toimittanut dosentti, filosofian 
tohtori Arto Mutanen. Työtä on johtanut 
Puolustusvoimien kansainvälisen kes
kuksen johtaja, komentaja JukkaPekka 
Schroderus. 

Teoksessa on teoreettinen, eettinen 
ja soveltava osa. Se koostuu yhdek
sästä artikkelista, joiden kirjoittajista 
mainittakoon professorit Helena Ranta, 
Vincent F. Hendricks ja VeliMatti Värri 
sekä emeritusprofessorit Reijo E. Hei
nonen ja Jarmo Toiskallio. Rauhantur
vaamisen ja kriisinhallinnan käytännön 
kokemusta edustavat everstiluutnantti 
evp. Rolf Kullberg ja komentaja Tuomo 
Mero.

Kirjassa ei niinkään anneta yleis
päteviä ja valmiita vastauksia vaan 
ennemminkin esimerkkejä siitä, miten 
kysyä keskeisiä kysymyksiä kriisinhal
linnasta. Oletko kohdannut ongelmia 
kriisinhallinnan ja rauhanturvaamisen 
parissa – kenties eettisiä tai moraalisia 
ongelmia? 

Erityisen suositeltavaa luettavaa 
kirja on niille, jotka vasta aloittavat pe

rehtymistään eettisen toimintakyvyn ja 
sotiluuden perusteisiin. Ajattelematto
muuden ja yksinomaisen omaan napaan 
tuijottelun rinnalle teos suosittelee poh
timista, johtopäätösten tekemistä, dia
logeja ja perusteltuun toisin tekemiseen 
ryhtymistä. 

Teos purkaa myyttiä, jonka mukaan 
sotilas tekee vain sen, mitä hänelle 
käsketään. Rolf Kullberg ja Tuomo 
Mero osoittavat, miten sotilas joutuu 
– tai pääsee – itse miettimään ja päät
tämään, mitä hän tiukoissa paikoissa 
tekee ja miksi. Teksteistä piirtyy kuva, 
jossa paikallisten ihmisten inhimilliset 
tarpeet, varsinkin turvallisuus, ovat 
kriisinhallinnassa korkeassa arvossa ja 
merkityksessä. Ihmisoikeudet on taat
tava kaikille ihmisille, myös kuolleille, 
kuten Helena Ranta muistuttaa. 

Rauhanturvaaja on varustettu eet
tisillä koodistoilla ja reisitaskuoppailla 
siitä, miten käyttäytyä ihmisiksi myös 
kriisien ja sotien keskellä. Valitettavas
ti nämäkään välineet eivät yksistään 
riitä. Kriisinhallitsijan tulee ymmärtää 
laajempia ja monitasoisempia merki
tysyhteyksiä, siis sellaisia globaaleja 
”maailmojen tiloja”, joista vaikkapa 
Vincent Hendricks ja VeliMatti Värri 
sekä dosentti Veijo Heiskanen muistut
tavat. 

Teemallisesti teos tasapai
noilee hyvän ja pahan, eettisen 
ja epäeettisen sekä moraalisen 
ja moraalittoman välillä. Vasta
kohtaisten tarkastelujen kautta 
ihmisistä ja kansalaisista, siis ei 
ainoastaan kriisinhallitsijoista, 
piirtyy tavanomaista totuudelli
sempi tulkinta. Olemmeko val
miita tiedostamaan ja oppimaan 
tällaisen totutusta poikkeavan 
tulkinnan? Olemmeko valmii
ta tekemään enemmän estääk
semme esimerkiksi valitettavan 
globaalin ekologisen katastrofin, 
ilmastonmuutoksen eskaloitumi
sen tai tulevaisuuden mahdolliset 
kansanmurhat? Etenkin sellaisil
la alueilla ja maanosissa, joissa 
meillä ei ole seuraavien kvartaa
lien taloudellisia intressejä turvat
tavana?  

Teos on sekä pasifistinen (älä 
tapa) että realistinen. Toisaalta so
tilas, joskus jopa kriisinhallitsija, 

voi joutua käyttämään asettaan muuten
kin kuin vain statussymbolina. Erilaisin 
välinein varustetun, usein myös aseis
tetun, kriisinhallitsijan velvollisuutena 
on, että hän osaa myös käyttää välinei
tään taitavasti ja tietävästi – ymmärtäen 
toimintansa tavoitteet ja kriisinhallin
tayhteisönsä aiotut ja aikomattomatkin 
aikaansaannokset. 

Ymmärrettävä on myös se, millai
sin periaattein työ jaetaan sotilaalliseen 
kriisinhallintaan ja siviilikriisinhallin
taan ja miten se koordinoidaan entistä 
kokonaisvaltaisemmin. Käytännölli
sellä tavalla viisas ja asiantunteva krii
sinhallitsija on jotain sellaista, mitä 
veronmaksajina toivomme ja sotilaina 
tavoittelemme. 

Voimme elättää toivoa myös käy
tännöllisesti viisaista ja asiantuntevista 
poliittisista päättäjistä, sillä kuten kir
jassa muistutetaan, aikamme komplek
sisiin kriiseihin ja konflikteihin ei ole 
tarjolla nopeita sotilaallisia ratkaisuja. 

Juha Mäkinen
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Lasse Lehtinen
Tanner. Itsenäisen Suomen 
mies
Otava 2017
Sivuja 880
ISBN 978-951-1-30730-3

Lasse Lehtisen vuonna 
2002 hyväksytty väitös
kirja Aatosta jaloa ja al

haista mieltä käsitteli SDP:n ja 
Urho Kekkosen suhteita vuosina 
1944–1981. Samaa tematiikkaa 
omalla tavallaan jatkaa vielä jär
kälemäisempi Väinö Tannerin 
(1881–1966) elämäkerta. 

Väinö Tanner syntyi jarrumie
hen ja torpparin tyttären poikana 
melko vaatimattomiin oloihin. 
Sekä kodin opiskelumyönteisen 
ilmapiirin että pojan lahjakkuu
den ansiosta syntyi elämänkaari, 
josta ei käänteitä ja dramatiikkaa 
puuttunut. 

Jo nuorena Tanner omaksui 
sosialistisen ja ateistisen maailmankat
somuksen, joista Mariaäiti jaksoi poi
kaansa kirjeissään jatkuvasti varoittaa. 
Pojan ylemmän oikeustutkinnon viipy
minen ei äidin murhekuormaa keven
tänyt. Äidin varoitukset taisivat mennä 
lähinnä kuuroille korville, mutta pojalle 
elämänura osuustoimintaliikkeessä ja 
sosiaalidemokraattisessa puolueessa 
urkeni nopeasti. 

Ei ehtinyt äiti nähdä myöskään 
sitä, miten pojasta tuli kolminkertai
nen presidenttiehdokas – tulematta kui
tenkaan valituksi. Muun ohessa poika 
ehti osuusliike Elannon perustajaksi, 
maanviljelijäksi ja kahdeksanlapsisen 
suurperheen isäksi. Viime vuosisadan 
alun mittapuulla Tanner oli hämmästyt
tävän kielitaitoinen maailmanmatkaaja 
ja kosmopoliitti, mikä on seikka, joka 
ei välttämättä ole kovin yleisessä tie
dossa.

Neuvostoliiton johtomiesten hy
vinkin pitkään kytenyt patologinen 
Tannerviha huipentui sotasyyllisyys
oikeudenkäynnissä Andrei Ždanovin 
tokaisuun, että oikeudenkäynti ilman 
Tanneria olisi kuin auto ilman kuljet
tajaa. 

Kaikki tämä osoitettiin miehelle, 
joka oli paikan päällä kuunnellut Le
ninin puhetta jo neljäkymmentä vuotta 
sitten ja joka oli jatkosodan aikana ollut 
aktiivinen rauhanmahdollisuuksien 
tunnustelija. Ilmoittihan myös Neu
vostoliiton ulkoministeri Vjatšeslav 
Molotov vuonna 1940 suurlähettiläs 
Paasikivelle, että Suomen ja Neuvos
toliiton suhteiden parantamiseksi ei 
ollut tehtävissä mitään niin kauan kuin 
Tanner oli ministerinä. 

Vankilavuosistaan Tanner selvi
ytyi varsin hyvin – kuulemma sellin 
rauhassa sai tehtyä kirjallisia töitä ja 
nukuttua paremmin kuin juuri mis
sään ja koskaan aikaisemmin. Ainoa 
suurempi huolenaihe oli sikarikiintiön 
pienentyminen.

Sotasyyllisyysoikeudenkäynnin 
myötä Väinö Tannerin ja Urho Kek
kosen henkilökohtaiset suhteet tuleh
tuivat jäätyneeksi konfliktiksi. Niitä 
ei ollut omiaan parantamaan Tannerin 
paluu päivänpolitiikkaan käytännössä 
heti vankilasta vapauduttuaan vuonna 
1948. Lasse Lehtisen alussa mainittu 
väitöskirja vastaa siihen, miten sama 
tapahtui suuremmissa ja ulkopoliittisis
sa mittasuhteissa. Presidentti Kekkosen 

1960luvulla tekemä ”puolitiehen 
vastaan tuleminen” ei Väinö Tan
neria tässä ajassa enää tavoitta
nut.

Kirjaa lukiessa tulee pohti
neeksi Tannerin pitkän poliittisen 
uran salaisuutta. Sen perustana 
oli epäilemättä hänen kykynsä 
sopeutua muutokseen tappioita
kin kärsineenä, hahmottaa kul
loinenkin strateginen pelilauta 
oikealla tavalla sekä taito nähdä 
mahdollisuuksia. Tannerin ei 
kuitenkaan tarvinnut joustaa 
ehdottoman oikeudenmukaisuu
den periaatteestaan eikä takkiaan 
kääntää. Siihenkin olisi ollut tilai
suuksia – mutta kerran periaate 
on aina periaate. Määrällisesti 
tarkasteltuna suorastaan käsit
tämätön mittaluku on Tannerin 
kansanedustajuudet seitsemällä 
vuosikymmenellä (1907–1962) 
sekä viiden eri ministerinsalkun 
hoitaminen seitsemässä eri hal
lituksessa pääministeriydestä 

alkaen (1927–1944).
Väinö Tanner sai elää pitkän 

elämän ja olla isänmaan aktiivipalve
luksessa yli 80vuotiaaksi saakka. Hän 
oli lujatekoinen mies monessakin mer
kityksessä. Valtiomiehen teot ja aikaan
saannokset olivat suuret, vaikka suurta 
demagogia hänestä ei olisi saanut teke
mälläkään. Heikompitekoinen ei olisi 
edes samoilla henkisillä eväilläkään 
selvinnyt vastaavaa elämäntaipaletta 
alkumatkaa pidemmälle. 

Päähenkilöä kuvaa hyvin kirjan al
kulehdille painettu presidentti Mauno 
Koiviston luonnehdinta: ”Jos Väinö 
Tanner olisi vielä keskuudessamme, 
hänellä olisi mielestäni kovin vähän 
selittämistä tekemisistään. Voisi sanoa, 
että hänen matkassaan oli hyvin vähän 
mutkia. Minulla on suuri houkutus 
sanoa, että hän teki niitä vähemmän 
kuin muut.”

Jussi Ylimartimo

Lujatekoinen mies
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Nixonin Valkoisessa talossa
Haldeman, H. R.
The Haldeman Diaries
Inside the Nixon White 
House
G.P. Putnam’s Sons 1995
Sivuja 698
ISBN 978-042-514-827-3

Nixonin Valkoinen talo 
on kuin Vietnamin sota 
aikoinaan tai Irakin sota 

taannoin: kaikista niistä on kir
joitettu kohtuullinen juoksumet
rimäärä kirjoja. 

Haldemanin päiväkirjat ovat 
Nixonin Valkoisen talon ker
ronnan kovinta kärkeä: H. R. 
Haldemania kutsuttiin yhdessä 
sisäpolitiikasta vastanneen John 
Erlichmanin kanssa – saksalais
nimiensä vuoksi – leikillisesti 
Berliinin muuriksi. Hän oli tin
kimätön, kylmä ja analyyttinen 
esikuntapäällikkö. Sen lisäksi 
hän oli uskomattoman pedantti 
muistiinmerkitsijä, totaalinen 
työnarkomaani ja siten ihanteellinen 
portinvartija.

Perheenisälle yhdistelmä oli 
karmea, mutta poliittisesta historiasta 
kiinnostuneet jälkipolvet ovat kiitolli
sia muistiin merkitsijälle. Päiväkirjat 
kattavat lähes koko Nixonin president
tikauden alkaen vuoden 1969 virkaa
nastujaisten hybriksestä ja päättyen 
Haldemanin eroon Watergatesyyte
uhkan alla vuonna 1973.

Päiväkirjat näyttävät Nixonissa 
henkilön, joka toisaalta on vanha poliit
tinen konkari ja juonittelija, mutta sa
manaikaisesti mystisyyttä ja etäisyyttä 
halajava epävarma mies. Haldemanin 
hermoja lienee koetellut Nixonin tapa 
pitää ”kevyitä” neljän tunnin monolo
geja, joiden loogisuus ei välttämättä 
aina ollut kohdallaan. 

Tämän Haldeman antaa vain ym
märtää, sillä hän ei kertaakaan esitä 
suoraa arvostelua arvostamastaan pre
sidentistä – ”the P:stä” – kuten Hal
deman Nixonia nimittää. Haldeman 
nimittääkin itseään hallinnon robotiksi, 
joka ei ”paljon öljyämistä tarvinnut”. 

Kirjalöytöjä hyllystäni

Ei tosiaankaan, hän oli nimittäin täy
dellinen absolutisti.

Nixonin virkakaudelle sattui pari
kin yhdysvaltalaisittain historiallista 
tapahtumaa: Vietnamin sodan lopet
taminen – jääköön sanomatta, kuinka 
hohdokkaasti se kävi – sekä ainutlaa
tuinen poliittinen avaus suhteiden luo
miseksi nousevaan Kiinaan. Kuvaukset 
Vietnamin sodan aikaisista väkivaltai
sista mielenosoituksista muistuttavat 
ajasta, jolloin presidentin saattueen 
autoja heiteltiin kivillä. 

Kaiken tämän sekä vuoden 1972 
uudelleenvalintakampanjan ja Water
gateskandaalin kehittymisen Halde
man käsittelee logistisina, strategisina 
ja kommunikaatiota vaatineina ma
nöövereinä. Pienintäkään ajatusta ei 
omisteta presidentin päätösten moraa
lisille seurauksille, koskivat ne sitten 
Indokiinassa sotivia amerikkalaisia, 
itse perustuslakia tai kansan moraalia.

Mitäpä kirja kertoo Watergatesta? 
Näyttää siltä kuin Watergatetyyppiset 
hankkeet olisivat ennemminkin olleet 
vain tavanomaisia Valkoisen talon 

käytäntöjä kuin vakavia arvioin
tivirheitä. 

Päiväkirja antaa ymmärtää, 
että presidentti ja hänen lähei
simmät avustajansa eivät olisi 
tienneet varsinaisesta Water gate
murrosta, mutta olisivat sitten 
osallistuneet täysimääräisesti 
murron peittelyyn – jota Halde
man tosin kuvailee ”patoamisek
si”. 

Nixonille oli tyypillistä käyt
tää epämääräisiä ”operaattoreita”, 
joita kutsuttiin erityisavustajik
si, valonarkoihin toimiin, kuten 
salakuunteluun, vääristelevien 
huhujen levittelyyn tai verotar
kastajien usuttamiseen poliittisten 
vastustajien kimppuun. Tämä tie
tysti tehtiin valtion edun nimissä.

Haldemanin päiväkirjat ovat 
ensiluokkaista suurvaltapolitiikan 
draamaa ja supervaltion sisäpoli
tiikan kuvausta, joka saa dante
laiset mitat. 

Koomisuudeltakaan ei sääs
tytä: kuvaukset Nixonin tot
telemattomasta Timkoirasta 
koirankeksiepisodeineen ovat 

riemastuttavia, puhumattakaan Kis
singerin ja silloisen ulkoministerin 
jatkuvasta arvovaltatappelusta. Henry 
Kissingerin hahmo saa muutenkin 
uusia ulottuvuuksia: Haldemanilla oli 
täysi työ lepytellä ja lääkitä Kissingerin 
epävarmaa ja mimosanherkkää sielua.

Jos tämä teos olisi pelkkää proosaa, 
olisi se jännittävää luettavaa. Tietoisuus 
siitä, että kyseessä on ensilinjan kuvaus 
Valkoisen talon sisäpiiristä, jättää lu
kijan epätietoisen epätoivon valtaan.

Pekka Holopainen
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Vuonna 2018 merkkipäiväänsä viettävät  
Kadettikunnan jäsenet

95 vuotta
Pekkola Veikko S  Kapt 28.K 10.11.1923

90 vuotta
Ahonen Jouko Sakari Evl 38.K 10.12.1928
Hevonoja Esko E  Ev 33.K 06.06.1928
Hänninen Aaro  Evl 34.K 23.11.1928
Jussila Jarmo  Evl 33.K 30.03.1928
Jäppinen Kyösti  Maj 39.K 11.08.1928
Kaisalo Jorma  Kamir 25.Mek 01.08.1928  perhep.
Kohonen Niilo  Ev 34.K 17.03.1928
Meriläinen Antti Vihtori Ev 33.K 13.02.1928
Mäki Pentti  Evl 34.K 03.07.1928
Niemelä Pentti  Kom 23.Mek 02.03.1928
Pohjanpalo Hannu  Ev 33.K 21.03.1928
Stark Veikko  Evl 42.K 03.07.1928
Syrjälä Erkki O  Komkapt 23.Mek 08.09.1928
Talvisto Keijo  Maj 39.K 07.01.1928
Tiainen Aimo  Evl 37.K 23.01.1928  ei v.o.
Vaintola Lenni  Maj 37.K 22.11.1928
Viita Raimo  Kenrl 29.K 08.01.1928
Wahl Seth  Evl 36.K 08.01.1928

85 vuotta
Danielsson Olof Otto Maj 41.K 29.07.1933
Hatakka Kalevi  Maj 41.K 28.01.1933
Helle Veikko  Evl 40.K 30.01.1933
Helminen Rauli  Kenrm 39.K 14.03.1933 matkoilla
Hiltunen Arvi  Evl 42.K 06.02.1933
Hälvä Kalervo  Evl 40.K 12.08.1933
Itkonen Erkki  Ev 40.K 01.06.1933
Kolkka Erkki  Ev 40.K 30.07.1933
Korttila Kari  Ev 39.K 25.04.1933
Meriö Rauno  Kenrl 39.K 22.10.1933
Nieminen Esko  Ev 42.K 02.06.1933
Paldanius Seppo  Evl 47.K 24.02.1933
Riikonen Raimo  Evl 40.K 09.10.1933
Saurus Tarmo  Evl 41.K 16.12.1933
Seppänen Esa Ilkka Evl 40.K 02.03.1933
Tarvainen Kalevi  Ev 40.K 13.12.1933
Tiainen Martti  Evl 41.K 21.02.1933
Ulfsson StigBjörn Evl 42.K 01.12.1933

80 vuotta
Alanko Juha Sulevi Evl 46.K 05.06.1938
Auvinen Eero Sakari Kom 31.Mek 04.10.1938
Barck Kalevi  Komkapt 32.Mek 16.06.1938
Eerola Erkki Lauri Maj 46.K 10.04.1938
Eskola Jouko  Ev 46.K 14.08.1938
Halonen Esko  Maj 46.K 03.05.1938
Heinistö Pertti  Komkapt 32.Mek 29.08.1938
Heiskanen Olli  Prkenr 46.K 05.01.1938  perhep.
Helasterä Heikki K Maj 45.K 17.08.1938
Hirvonen Tuomo  Evl 47.K 03.09.1938

Huhtanen Pertti  Maj 31.Mek 04.11.1938
Hyyppä Esa  Evl 46.K 18.01.1938  perhep.
Hägglund Gustav  Kenr 45.K 06.09.1938
Inkinen Jorma  Evl 47.K 18.07.1938
Innanen Reijo  Maj 44.K 29.01.1938
Iskanius Kalevi  Evl 47.K 23.08.1938  matkoilla
Jaakonaho Manu  Evl 48.K 06.07.1938
Jokihaara Martti  Evl 48.K 03.11.1938
Joukainen Alpo  Evl 47.K 27.10.1938
Karlsson Erkki K  Komkapt 33.Mek 11.10.1938
Kaskama Pentti  Evl 47.K 28.09.1938
Kaukonen Raimo  Ev 47.K 17.08.1938
Kautiainen Antti  Maj 46.K 30.11.1938
Kekkonen Ilmo  Ev 46.K 31.05.1938
Kettunen Paavo  Maj 47.K 08.05.1938
Kiira Kari  Maj 48.K 02.08.1938
Kilpinen Asko  Prkenr 32.Mek 06.09.1938
Kiuru Pentti  Evl 46.K 08.10.1938
Konttinen Heikki S Evl 46.K 10.12.1938
Kopra Lassi  Evl 45.K 29.03.1938
Kotinurmi Veli  Kapt 47.K 27.01.1938
Kummunmäki Martti Evl 47.K 16.03.1938
Kuosa Toivo  Evl 47.K 16.10.1938
Kähkönen Martti  Maj 46.K 16.11.1938
Lenkkeri Pekka Olavi Evl 45.K 04.02.1938
Malinen Urpo  Evl 47.K 06.01.1938
Marttinen Esko  Evl 47.K 15.01.1938
Melkko Seppo  Evl 47.K 10.07.1938
Mensonen Aaro  Evl 47.K 15.12.1938
Mohell Niilo Henrik Evl 46.K 24.04.1938
Mustonen K Juhani Maj 46.K 15.04.1938 ei v.o.
Mustonen Pekka Juhani Evl 45.K 07.12.1938
Mäki Taisto  Evl 47.K 31.08.1938
Mäkipää Simo  Ev 45.K 12.01.1938
Nikunen Martti  Maj 48.K 10.05.1938
Nurminen Riku Hannu Evl 47.K 13.08.1938
Näremaa Heikki  Evl 46.K 28.03.1938
Partanen T Tapio  Maj 47.K 22.08.1938
Penttilä Raimo Armas Evl 45.K 05.06.1938
Pietikäinen Esa  Evl 46.K 08.04.1938
Puukka Ilkka  Ev 47.K 11.04.1938
Rahikkala Mikko Pauli Evl 47.K 04.07.1938
Ranta Ilkka  Kenrl 46.K 05.01.1938  perhep.
Roiha Risto  Ev 48.K 08.01.1938
Ruotsalainen Kalevi Evl 49.K 02.03.1938
Saharinen Seppo  Evl 47.K 27.07.1938
Salo Matti Tapio  Evl 46.K 24.02.1938
SalpakariSeppo  Maj 45.K 09.05.1938
Siiropää Heikki  Maj 46.K 14.04.1938
Skyttä Matti  Ev 45.K 17.01.1938
Sopala Pertti  Maj 50.K 26.08.1938
Tamminen Reino  Maj 47.K 05.12.1938
Tanskanen Reijo  Maj 47.K 19.06.1938
Thoden Olof  Ev 46.K 19.10.1938
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Tiittanen Kimmo  Kapt 49.K 25.05.1938
Toivonen A Pentti O Ev 45.K 18.04.1938
Torri Seppo T  Maj 46.K 09.02.1938
Vartiainen Antti Sakari Ev 46.K 20.01.1938
Vehviläinen Eero Seppo Maj 47.K 31.01.1938
Viding H Juhani  Maj 49.K 07.09.1938
Virtanen Pentti Akseli Maj 48.K 01.05.1938
Visamo Juha Veikko I Ev 44.K 19.12.1938
Von Konow Olavi  Evl 45.K 14.03.1938
Wetterstrand Olavi Evl 46.K    05.01.1938  v.o 4.1. ip 
Ylänne Tauno  Ev 47.K 02.09.1938

75 vuotta
Aaltonen Tauno Olavi Evl 50.K 23.06.1943
Ahola Matti  Kenl 50.K 30.09.1943
Ahtiainen Matti Antero Evl 51.K 30.11.1943
Eskelinen Erkki  Ev 52.K 14.03.1943
Esko Markku  Evl 51.K 08.09.1943
Fagerström Sture  Evl 51.K 07.03.1943
Gardemeister Jorma Evl 53.K 02.08.1943
Haili Hannu Olavi  Evl 52.K 12.12.1943
Hakala Ilmari  Evl 53.K 22.11.1943
HeikkiläPekka Juhani Evl 51.K 03.10.1943
Herajärvi Seppo  Maj 51.K 20.01.1943
Himanen Ilkka  Evl 53.K 26.08.1943
Hirviniemi Esko  Evl 51.K 06.01.1943
Hirvonen Ahti  Evl 51.K 31.01.1943
Horte Markku  Maj 50.K 19.03.1943
Hossi Martti  Ev 51.K 23.02.1943
Hukkanen L Kalevi Maj 51.K 21.08.1943
Hyle Jukka  Evl 51.K 22.08.1943
Hänninen Pentti  Evl 51.K 01.11.1943
Härkönen Lasse  Maj 51.K 18.06.1943
Höglund Kari  Ev 49.K 03.02.1943  matkoilla
Isoaho Jorma  Maj 52.K 03.01.1943
Jouko Pekka  Ev 50.K 09.11.1943
Juutilainen Tapio  Kapt 52.K 14.06.1943
Kaipia Seppo  Maj 53.K 19.09.1943
Karling CarlGustav Evl 51.K 22.05.1943
Kiesi Kalevi  Evl 51.K 20.02.1943
Kiviranta Heikki  Evl 51.K 14.03.1943
Kokkonen Kari  Ev 51.K 22.01.1943
Komulainen Esa  Evl 50.K 22.02.1943
Konkola Matti Antero Kom 36.Mek 19.02.1943
Kontiainen Harri  Kom 37.Mek 27.05.1943
Korhonen Toimi  Evl 51.K 02.05.1943
Koskinen JukkaPekka Maj 52.K 03.06.1943
Kouri Ilkka  Evl 52.K 12.07.1943
Kämäri Vesa  Kenrl 51.K 10.12.1943
Laine Leo  Evl 54.K 28.12.1943
Laitinen Hannu M J Evl 51.K 07.12.1943
Lasonen Mauri  Evl 51.K 05.11.1943
Lauri Heikki  Evl 52.K 18.10.1943
Lehtinen Tuomo  Maj 51.K 21.12.1943
Lehtonen Jaakko  Maj 51.K 28.01.1943
Lehtonen Kullervo Maj 51.K 06.08.1943
Leikas Pentti  Ev 50.K 03.03.1943
Liikanen Harri  Ev 50.K 11.12.1943
Lukkari Jussi  Evl 51.K 16.04.1943

Luostarinen Esko  Maj 52.K 11.10.1943
Maunus Reijo  Evl 50.K 14.07.1943
Melleri Kari  Evl 54.K 26.09.1943
Mononen Risto  Evl 51.K 14.01.1943
Myyrä Jarmo  Ev 50.K 16.04.1943
Paarma Kari  Evl 50.K 10.02.1943
Pajunen Heikki  Evl 51.K 30.12.1943
Pekola Antti  Maj 49.K 27.03.1943
Pentti Veikko  Evl 52.K 17.03.1943
PerkiöAsko  Evl 52.K 04.02.1943
Puusniekka Tapio  Maj 54.K 25.01.1943
Pöllänen Jukka Einari Evl 53.K 18.10.1943
Ranta Mauri  Maj 51.K 24.02.1943
Ranta Raimo U  Maj 53.K 05.07.1943
Rauhaniemi Jukka  Evl 50.K 23.06.1943
Rautiainen Juhani  Maj 51.K 03.01.1943
Ruohonen Seppo  Evl 52.K 01.09.1943  perhep.
Rytky Esko  Evl 51.K 04.05.1943
Röberg Stig  Maj 49.K 31.01.1943
Saarniala Jorma  Maj 52.K 09.02.1943
Saastamoinen Juhani Kom 38.Mek 25.04.1943
Salmenpohja Juhani Maj 53.K 12.03.1943
Salminen Matti A  Kaptl 42.Mek 06.02.1943
Salminen Pekka Matti Maj 51.K 10.10.1943
Sandbacka Håkan  Kapt 51.K 13.06.1943
Seppä Markku Allan Maj 53.K 22.08.1943
Seppä Mauri Juhani Maj 53.K 22.08.1943
Silvennoinen Heikki Maj 53.K 19.07.1943
Simovaara Markku Evl 51.K 30.12.1943
Sistonen Jussi  Maj 51.K 01.06.1943
Stenholm Kari H  Evl 52.K 17.08.1943
Stranius Kalervo  Maj 50.K 11.03.1943
Suomalainen Paavo Evl 53.K 09.06.1943
Suontausta Seppo  Evl 51.K 11.01.1943
Söderström Leif  Kapt 54.K 29.01.1943
Takala JussiVeikko Evl 51.K 21.03.1943
Taskinen Jorma  Evl 51.K 17.05.1943
Tervonen Lauri  Evl 52.K 11.04.1943  perhep.
Toivonen Jorma  Evl 52.K 22.01.1943
Tolonen Markku J K Maj 51.K 14.07.1943
Tuiskula Raimo Einari Evl 52.K 07.10.1943
Tuominen Ilkka  Evl 51.K 23.08.1943
Turunen Jorma  Evl 52.K 09.11.1943
Uhari Jukka  Ev 51.K 09.11.1943
Ukkola Kalle  Inskenrm 50.K 04.05.1943
Uro Seppo  Ev 51.K 04.06.1943
Vahla Pekka  Maj 50.K 12.01.1943
Vaismaa Tapani  Evl 50.K 11.10.1943
Vartiainen Ahti  Kenrm 50.K 02.09.1943
Vehmas S Tapio  Maj 53.K 15.05.1943
Vennala Antti Olavi Maj 53.K 16.10.1943
Vihriälä Rauno K  Evl 51.K 10.12.1943
Viinikainen Esko A Evl 51.K 21.07.1943
Vilamo Kari Erkki  Maj 51.K 22.12.1943
YliKetelä Pentti  Maj 49.K 12.02.1943
YliPerttula Markku S Maj 51.K 28.04.1943
Äikiä Risto  Maj 51.K 10.04.1943
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70 vuotta
AliHuokuna Heikki  Evl 58.K 27.04.1948
Friman Tapani  Maj 56.K 28.06.1948
Hannikainen Rainer Evl 56.K 20.11.1948
Harviainen K Juhani Maj 56.K 23.07.1948
Heinonen Kari Santeri Evl 58.K 12.06.1948
Hesso Timo Kauko V Maj 57.K 31.05.1948
Huopainen Pentti  Evl 62.K 22.07.1948
Hyötyläinen Olavi  Evl 56.K 27.04.1948
Häkkinen Yrjö  Kom 41.Mek 05.02.1948
Inkinen Pertti  Komdri 57.K 06.09.1948
Iskanius Markku J  Ev 55.K 12.07.1948
Janka Aarno  Maj 58.K 16.01.1948
Jauhiainen Hannu  Evl 56.K 11.07.1948
Juntunen Antti Pekka Evl 59.K 06.12.1948
Kallio Erkki Olavi  Evl 58.K 28.05.1948
Karinsalo Erkki  Evl 58.K 04.08.1948
Karonen Timo  Evl 59.K 01.10.1948
Kinnunen Eero  Evl 59.K 07.03.1948
Kontiainen Hannu  Ev 56.K 30.04.1948
Korkala Tuomo  Evl 55.K 21.07.1948
Koski Juha Sakari  Maj 59.K 03.09.1948
Lahtinen Pertti Veli Evl 59.K 08.06.1948
Lehtonen Seppo  Maj 58.K 12.11.1948
Liikka Markku  Maj 63.K 10.04.1948
Liikola Ari  Maj 58.K 02.09.1948
Lindqvist Hannu P Maj 58.K 06.07.1948
Lyytikäinen Oiva  Maj 59.K 21.12.1948
Majoinen Matti  Evl 57.K 27.02.1948
Malila Jorma  Kapt 56.K 20.10.1948
Manninen Markku  Ev 58.K 10.12.1948
Matikka Markku  Evl 58.K 03.06.1948
Mutanen Jorma  Maj 62.K 31.01.1948
Mäkinen Mikko J  Evl 57.K 05.03.1948
Mäkinen T Matti   Komdri 40.Mek 23.05.1948
Mäkipää Juha  Prkenr 58.K 25.01.1948
Nieminen Antti  Evl 56.K 31.01.1948
Noopila Risto  Ev 58.K 27.08.1948
Norri Juhani  Maj 59.K 01.04.1948
Nukki Teemu  Evl 57.K 25.05.1948
Oksanen Jaakko  Kenrm 58.K 17.05.1948
Palenius Ari Juhani Ylil 57.K 21.02.1948
Pallasvirta Jouni  Maj 56.K 12.10.1948
Pulkkinen Jouni  Maj 55.K 24.02.1948
Puonti Pertti  Kenrm 56.K 12.08.1948
Ruuska Pekka Juhani Maj 60.K 13.06.1948
Sandqvist Matti  Kenrm 56.K 26.02.1948
Seppälä Timo Antero Kom 41.Mek 04.08.1948
Tikkanen Seppo A  Maj 59.K 23.11.1948
Toivanen Lauri  Evl 61.K 21.10.1948
Tossavainen Kari M J Maj 56.K 11.03.1948
Tukia Hannu  Evl 59.K 07.10.1948
Von Hertzen Pertti S Evl 59.K 29.02.1948
Wala Heikki  Maj 57.K 22.08.1948
Werner Erik  Evl 60.K 15.10.1948
Öhman Ilkka  Evl 57.K 16.03.1948

60 vuotta
Aarnio Sami Juhani Evl 68.K 10.06.1958
Ahonen Jarmo Olavi Evl 66.K 01.02.1958
Alanne Reijo Juhani Evl 66.K 15.04.1958
Anttila Kari Juhani Maj 66.K 08.09.1958
Artema Jukka Kalervo Maj 65.K 15.07.1958
Castren Antti  Evl 65.K 23.11.1958
Eronen Kari Matti J Kom 65.K 10.09.1958
Haapasalo Markku Maj 65.K 10.11.1958
Haimila Risto Juha A Kom 49.Mek 22.03.1958
Halonen Kari  Evl 66.K 28.09.1958
Halonen Kyösti J  Kenrl 65.K 28.01.1958
Happonen Markku Evl 65.K 10.01.1958
Hartikainen Esko A Ev 66.K 23.10.1958
Heikkinen Arto Tapani Maj 67.K 07.01.1958
Himanka Mikko Ensio Maj 68.K 02.07.1958
Huhtanen Tapio  Evl 65.K 30.09.1958
Hyötyläinen Tapani Ev 65.K 21.09.1958
Ihaksinen Jouni Pekka Evl 66.K 03.11.1958
Jaakkola Jukka A  Komdri 50.Mek 02.01.1958
Junttila Timo Tapio Kamir 65.K 09.03.1958
Kallio Aki Juha  Evl 71.K 16.06.1958
Kangasmäki Vesa K Ev 65.K 07.01.1958
Kankkunen Hannu Evl 65.K 07.09.1958
Kelloniemi Esa  Evl 68.K 14.05.1958
Kemppainen Mikko Maj 65.K 15.10.1958
Kesseli Pasi  Ev 66.K 05.12.1958
Koho Ilkka  Evl 66.K 10.03.1958
Korhonen Risto  Komkapt 55.Mek 08.06.1958
Kuntsi Jukka  Evl 66.K 17.09.1958
Kurvinen Pekka  Maj 66.K 30.07.1958
Kuuluvainen Arto  Kapt 66.K 09.09.1958
Kytölä Jari Ilmari  Ev 66.K 06.04.1958
Laakkonen Urpo  Maj 66.K 18.04.1958
Lahdenvesi Jari  Maj 65.K 12.11.1958
Lakka Juha Kalevi Kapt 65.K 14.05.1958
Luukkonen VeliPekka Evl 68.K 02.12.1958
Marjala Harri  Komkapt 66.K 24.05.1958
Matilainen Pekka  Maj 65.K 28.05.1958
MäkiKuhna Jukka Maj 66.K 09.05.1958
Niemi Juha Matti O Evl 67.K 17.05.1958
Paavonperä Antti  Maj 66.K 15.07.1958
Pesonen Matti  Ev 66.K 08.04.1958
Pihkala Arno Juhani Maj 65.K 23.12.1958
Ponkilainen Esa Tapani Evl 66.K 22.12.1958
Pyykönen Juha E  Prkenr 67.K 02.05.1958
Rautamaa Raimo E Maj 65.K 22.09.1958
Riihimäki Harri  Evl 65.K 11.10.1958
Rikkinen Pasi  Evl 67.K 22.01.1958
Ristola Juha Pekka Evl 66.K 12.10.1958
Saastamoinen Juha P Maj 66.K 08.10.1958
Salminen Esa Kalevi Ev 67.K 14.05.1958
Santavuori Mikko  Komdri 67.K 17.08.1958
Savioja Reijo  Maj 67.K 12.12.1958
Seitakari Jouko Ilmari Evl 68.K 31.12.1958
Suominen Keijo Tapani Ev 66.K 25.10.1958
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Suonperä Juha  Ev 65.K 26.10.1958
Säteri Rauno  Evl 67.K 13.12.1958
Taipalus Veijo Yrjö I Vamir 68.K 17.12.1958
Vainio Pasi Artturi  Maj 67.K 30.05.1958
Vainonen Mikko  Evl 67.K 23.01.1958
Vilpponen J Tapio  Maj 65.K 17.09.1958
Voutilainen Kimmo Evl 65.K 15.11.1958
Wilen Dan Leo  Komdri 49.Mek 03.02.1958

50 vuotta
Aalto Vesa Hannu Si Kom 58.Mek 02.10.1968
Aaltonen Riku Matti Ylil 59.Mek 04.09.1968
Aer Ville  Ylil 60.Mek 26.01.1968
Ahokas Jukka Tapio Maj 89.K 11.04.1968
Aikio OlliPekka S Maj 76.K 29.07.1968
Aitos JanErik  Kom 60.Mek 17.05.1968
Alijoki Teppo Petteri Maj 77.K 26.03.1968
Anteroinen Jukka   Komdri 59.Mek 24.04.1968
Asteljoki Oula Tapani Evl 76.K 05.08.1968
Astren Torsti Aarne H Evl 76.K 07.06.1968
Asu Antti Jaakko J Kapt 76.K 05.12.1968
Blombergs Fred M Evl 76.K 29.07.1968
Etelämäki Mauri  Evl 75.K 10.01.1968
Haapala Tommi  Ev 75.K 12.03.1968
Hakaniemi Janne  Evl 77.K 16.12.1968
Halttunen Mika M  Ylil 60.Mek 08.02.1968
Heikkilä Mika VeliM Maj 76.K 20.12.1968
Helle Juha Tapio  Evl 76.K 19.03.1968
Hirvonen Pasi Pertti Evl 75.K 10.08.1968
Holma Mika  Ev 75.K 21.10.1968
Holopainen Jarmo  Komkapt 59.Mek 21.02.1968
Honkalahti Pasi A  Komkapt 58.Mek 09.06.1968
Honkanen Jukka  Evl 76.K 11.12.1968
Honkonen Ollipekka Maj 76.K 09.10.1968
Immonen Mika  Kom 76.K 12.08.1968
Jokinen Antti  Maj 76.K 10.07.1968
Järvinen MikaPetri Maj 76.K 03.09.1968
Jääskeläinen Risto  Komdri 59.Mek 17.01.1968
Kaakinen Kari  Ev 75.K 06.08.1968
Kaleva Juha  Kapt Ou TK 29.07.1968
Kemppainen Rainer Maj 76.K 23.02.1968
Keränen JuhaPekka Ev 75.K 01.05.1968
Kilpi Rami  Maj 77.K 02.10.1968
Kivelä Marko  Evl 77.K 10.08.1968
Koivisto Hannu  Evl 75.K 08.07.1968
Korkeala Juha  Evl 76.K 17.09.1968
Kurkinen Petteri  Evl 76.K 16.08.1968
KyläHarakka Juha Evl 75.K 19.12.1968
Kynsijärvi Vesa T  Kapt 92.K 05.02.1968
Kärhä Hannu  Evl 76.K 26.06.1968
Laakkonen Matti  Evl 75.K 29.02.1968
Lehto JuhaEero  Maj 77.K 30.10.1968

Lehtonen Pasi  Maj 77.K 14.09.1968
Leikos Jukka  Komkapt 77.Mek 08.05.1968
Lähteenmäki Marko Maj 76.K 30.11.1968
Markkanen Juha Antti Maj 89.K 19.06.1968
Mikkonen Mauri  Komkapt 76.K 15.03.1968
Mustola Jukka  Kom 76.K 06.11.1968
Mustonen Aki  Evl 76.K 29.03.1968
Myllyperkiö Jyrki  Komkapt 59.Mek 19.05.1968
Mäkelä Rainer  Evl 77.K 18.10.1968
Mälkki Juha  Evl 76.K 16.07.1968
Niiranen Tuomo  Kapt 77.K 17.09.1968
Nissinen Juha  Maj 75.K 07.09.1968
Nurminen Jussi Pekka Maj 76.K 10.09.1968
Nuutinen Harri Ilmari Evl 77.K 24.06.1968
Nykänen Jarkko  Maj 80.K 24.09.1968
Pajunen Kari  Maj 79.K 23.05.1968
Paldanius Harri Veli  Evl 78.K 20.08.1968
Partinen Kari  Evl 75.K 15.04.1968
Pauri Tapio  Komkapt 60.Mek 08.07.1968
Peltoniemi Rainer M Ev 75.K 03.09.1968
Pesonen Jukka  Maj 76.K 03.02.1968
Puiras Jari Veikko  Maj 88.K 02.11.1968
Punnala Mikko  Ev 75.K 20.08.1968
Pääkkönen Petri  Kom 75.K 25.05.1968
Rantakari Pasi  Komdri 75.K 26.12.1968
Rastas Mikko  Evl 76.K 10.07.1968
Ruotsalainen Jouni Maj 76.K 29.03.1968
Ryynänen Vesa  Evl 75.K 06.04.1968
Saanio Jyri  Kom 59.Mek 01.11.1968
Salin Kari Tapio  Kom 78.K 11.07.1968
Seppälä EeroKalle Evl 76.K 15.08.1968
Siivonen Petri Kalevi Evl 77.K 06.04.1968
Svanberg Eero  Evl 76.K 23.06.1968
Teittinen Hannu Juhani Evl 76.K 01.02.1968
Tervo Hannu  Ev 76.K 02.07.1968
Tervonen L Petteri  Ev 75.K 11.01.1968
Tihula Tuomas  Maj 76.K 13.05.1968
Torkkeli Juha Matti Kom 76.K 12.06.1968
Tuominen Juha  Kom 76.K 25.09.1968
Tuominen Marko S Maj 75.K 05.03.1968
Turunen Marko Sulevi Ev 77.K 29.04.1968
Uusmies Jyrki  Maj 75.K 04.02.1968
Vakkuri Matti Juhani Ylil 77.K 16.07.1968
Varjonen Janne Lasse Evl 75.K 15.01.1968
Veikkolainen Pasi P Maj 76.K 06.03.1968
Virtanen Jussi Pekka Evl 76.K 11.01.1968
Von Weissenberg Jon Kom 59.Mek 25.01.1968
Vuolle Juha Mikael  Komdri 59.Mek 02.06.1968
Vähäkangas Petri  Kom 75.K 03.01.1968
Ylitalo Tero Juhani Ev 76.K 30.04.1968
Yrjänen O Kimmo Maj 76.K 11.04.1968

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
Kenraalimajuriksi
Markku Johannes MYLLYKANGAS69.k 6.12.2017
Timo Tapio KAKKOLA  70.k 6.12.2017

prikaatikenraaliksi
Antti Juhani LEHTISALO  72.k 6.12.2017
Janne Alpertti JAAKKOLA 74.k 6.12.2017
Tuomo Väinö Petter REPO  75.k 6.12.2017

everstiksi
Tero Juhani YLITALO  76.k   6.12.2017
Jukka Pekka SEPPÄ        75 .k   6.12.2017
Kai Rainer KUOSMANEN       76.k   6.12.2017
Mika Heikki HOLMA        75.k   6.12.2017
Jaro Tapani KESÄNEN       62.mek   6.12.2017
Tommi Kalervo HEIKKALA       79.k       6.12.2017
Hannu Tapani TERVO  76.k 6.12.2017
Marko Sulevi TURUNEN  77.k 6.12.2017

kommodoriksi
Jouni Heikki Sakari LAMMINEN   73.k   6.12.2017
Janne Ilmari HUUSKO       76.k   6.12.2017
Simo Antero LAINE        57.mek   6.12.2017
Janne Mikael MUURINEN       58.mek   6.12.2017
Juha Mikael VUOLLE  59.mek 6.12.2017

everstiluutnantiksi
Janne Kenneth KEMPAS      83.k   6.12.2017
Petri Juhani LANDKAMMER       84.k   6.12.2017
Antti Eemeli PIRINEN  P     82.k   6.12.2017
Sami Veikko Kalervo ROIKONEN 75.k  6.12.2017 
Janne Heikki Antero VIITASALO   83.k   6.12.2017
Jussi Antero YLIMARTIMO       82.k   6.12.2017
Olli Tapani KIVIMÄKI       90.k   6.12.2017
Janne Lasse VARJONEN       75.k   6.12.2017
Ilpo Juhani YLÄKÄPÖLÄ       73.k   6.12.2017
Juha Jorma Kalevi KORKEALA     76.k   6.12.2017
Ossi Taisto Antero SUOMINEN      80.k   6.12.2017
Vesa Tapio KANKARE       82.k   6.12.2017
Kari Johannes TOIVONEN       72.k   6.12.2017
Tommi Antero MARTTINEN       82.k   6.12.2017
Patrick Michael HAKALAX       76.k   6.12.2017
Janne Juhani HOTTA        84.k   6.12.2017
Jari Antero KUMPUNIEMI       85.k   6.12.2017
Jari Antero LASSILA        73.k   6.12.2017
Jyri Johannes MATTILA       84.k   6.12.2017
Tero Kullervo KINNARINEN 69.k 6.12.2017
Ismo Lauri Juhani OJALA  69.k 6.12.2017

komentajaksi
KariOssi Antero LIIMATAINEN    65.mek   6.12.2017
Vili Anton MURTO        65.mek  6.12.2017
Rami Henry HELANDER       74.k   6.12.2017
Ville Miihkali SUOMINEN       66.mek  6.12.2017
Veli Pasi Petteri PUOSKARI     65.mek  6.12.2017
Marko Kristian AHERISTO 61.mek 6.12.2017

majuriksi
Juha Markku Tapani KOKKO      91.k   6.12.2017
Panu Henrik MATILAINEN       86.k   6.12.2017
Juha Ilari TUOMINEN       85.k   6.12.2017
Reko Mikael SANDBERG       86.k   6.12.2017
Sakari Oskari TIKKAKOSKI       85.k   6.12.2017
Petri Kristian HEINÄARO       86.k  6.12.2017 
Matti Juhani KUOKKANEN       90.k   6.12.2017
Jani Aleksi ERKKILÄ        86.k   6.12.2017
Miska Juhani HARMAALA       90.k   6.12.2017
Tuomas Johannes KAUHANEN      86.k   6.12.2017
Pasi Juhani ARO        86.k   6.12.2017
Lasse Tapani HUOKONEN       86.k   6.12.2017
Antti Juhani JÄPPINEN       86.k   6.12.2017
Terho Tapio NIEMINEN       86.k   6.12.2017
Matti Tuomas PAKARAINEN       86.k   6.12.2017
Juha Tapio VILJANEN       86.k   6.12.2017
Paavo Matti VÄISÄNEN       86.k   6.12.2017
Pasi Pertti Juhani KORJONEN       86.k   6.12.2017
Mika Markus LOKKA        86.k   6.12.2017
Ari Jukka IHALAINEN       86.k   6.12.2017
Mika Markus SALONEN      91.k   6.12.2017
Markus Rikhard TANSKANEN       86.k   6.12.2017
JuhaMatti Ilmari SALMENPOHJA 86.k   6.12.2017
Juuso Ilari Vilhelm WELIN       86.k   6.12.2017
Sampsa Tapio HEILALA       86.k   6.12.2017
Sami Kalervo KANERVA       82.k   6.12.2017
Sampo Paulus P KONTTINEN       87.k   6.12.2017
Johannes Kalervo KAARTINEN     88.k   6.12.2017
Teemu Santeri KUITUNEN       86.k   6.12.2017
Joni Jarkko Mikael TIIHONEN       86.k   6.12.2017
Pekka Olavi TIMONEN       88.k   6.12.2017
Mikko Johannes FINGERROOS     86.k   6.12.2017
Juho Jaakko HAKKARAINEN       87.k   6.12.2017
Pasi Antero LUOMAAHO       88.k   6.12.2017
Tatu Akseli HEIKKINEN       88.k   6.12.2017
Pasi Matti KAUTIALA       85.k   6.12.2017
Tommi Joonas LAINE        87.k   6.12.2017
Ilkka Juhani PÄÄKKÖNEN       88.k   6.12.2017
Jukka Olavi PIIPPO  74.k 6.12.2017
Janne Sakari HERRANEN  78.k 6.12.2017
Joni Ilari HENTTU  76.k 6.12.2017
Antti Mikael MONONEN  82.k 6.12.2017
Jari Ilmari PANTSARI  88.k 6.12.2017

komentajakapteeniksi
Toni Teijo Olavi LAHTI       69.mek   6.12.2017
Tero Tapani SILVENNOINEN       69.mek   6.12.2017
Ilkka Kristian TOHMO       69.mek   6.12.2017
Klaus Bernhard ERICSSON       69.mek  6.12.2017
Björn Mikael RÖBERG       69.mek  6.12.2017
Sami Olavi ÄIJÄLÄ        69.mek  6.12.2017
Teemu Kalevi ANTTILA       68.mek  6.12.2017
Jani Markus SAKSINEN       69.mek  6.12.2017
Miikka Samuli TÖRRÖNEN       74.mek  6.12.2017
Tero Tapio SALO        74.mek  6.12.2017
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yliluutnantiksi
Aili Elina KÄHKÖNEN  92.k 6.12.2017

Reserviin
Ev Jyrki Erik Heinonen  70.k 1.4.2017 
Maj Pekka Kalevi Kuoppala 80.k 1.4.2017 
Kapt Riku Tapio Suihko  89.k 1.4.2017 
Maj Hannu Matti Antero Hytönen 90.k 1.5.2017 
Evl Jari Pekka Juhani Haataja 72.k 1.6.2017
Maj Sami Jukka Petteri Paila 84.k 1.6.2017 
Ev Pekka Juhani Järvi  70.k 1.7.2017 
Maj Tero Juhani Marttinen  70.k 1.7.2017 
Evl Mika Uolevi Peltoniemi 71.k 1.7.2017 
Komkapt Tapio Antti Alho  86.k 1.8.2017 
Maj Panu Svantte Lukkarinen 70.k 1.9.2017 
Evl Pauli Antero Pukaralammi 71.k 1.9.2017 
Maj Jukka Jorma Sakari Laine 72.k 1.9.2017 
Evl Pekka Taavetti Purtonen 72.k 1.9.2017 
Maj Kimmo Ari Mikael Toivola 72.k 1.9.2017 
Kom Veijo Armas Auvinen 69.k 1.10.2017 
Evl Olli Pekka Kansikas  71.k 1.10.2017 
Maj Uula Aarno Tapani Kari 72.k 1.10.2017 
Maj Jouni Sakari Peltonen  72.k 1.10.2017 
Maj Martti Heikki Rautanen 72.k 1.10.2017 
Kom Jussi Pärttyli Voutilainen 72.k 1.10.2017 
Maj Jukka Olavi Väisänen  72.k 1.10.2017 
Maj Jyri Heikki Valmu  88.k 1.10.2017 
Komdri Jukka Petri Savolainen 53.mek 1.10.2017
Kapt Henri Mikael Repo  95.k 13.10.2017
Ev Pertti Juhani Lahtinen  70.k 1.11.2017 
Ev Jari Petteri Rokka  70.k 1.11.2017 
Maj Ismo Juhani Juutilainen 72.k 1.11.2017 
Maj Harry Kalevi Herranen 73.k 1.11.2017 
Evl Teuvo Antero Jaskari  77.k 1.11.2017 
Komkapt Mikko Petteri Pinola 55.mek 1.11.2017
Evl Markku Juhani Ilvonen 71.k 1.12.2017 
Kapt Miki Samuel Krouvi  79.k 1.12.2017
Kaptl Jyrki Tapio Sydänoja 60.mek 1.12.2017
Ev Martti Johannes Kari  68.k 1.1.2018 
Evl Pentti Kalevi Forsström 69.k 1.1.2018 
Ev Juha Olavi Pekkola  69.k 1.1.2018 
Maj Jyrki Petteri Rikka  70.k 1.1.2018 
Ev Ari Tapani Grönroos  71.k 1.1.2018 
Ev JussiPetri Hirvonen  71.k 1.1.2018 
Maj Erkki Kalervo Inkinen 71.k 1.1.2018 
Evl Ilpo Ilmari Karvinen  71.k 1.1.2018 

Evl Pekka Tapani Keskitalo 71.k 1.1.2018 
Evl Juha Antero Kurenmaa 71.k 1.1.2018 
Ev Petri Tapani Lammi  71.k 1.1.2018 
Evl Jussi Petteri Niskakoski 71.k 1.1.2018 
Maj Jari Matti Tapani Savolainen 71.k 1.1.2018 
Maj JuhaPekka Susi  71.k 1.1.2018 
Komkapt Anssi Henrik Hatakka 55.mek 1.1.2018 
Kom Timo Eero Juhani Korpela 55.mek 1.1.2018 
Komkapt Kaj Olavi Malmivaara 55.mek 1.1.2018 
Maj Jari Tapani Ahlroth  72.k 1.1.2018 
Maj Kari Olof Danielsson  72.k 1.1.2018 
Ev Mats Mikael Feldt  72.k 1.1.2018 
Ev Mika Matti Tapani Hyytiäinen 72.k 1.1.2018 
Evl Matti Ensio Ikonen  72.k 1.1.2018 
Komkapt Juha Pekka Kokkonen 72.k 1.1.2018 
Komkapt Tarmo Reino Korhonen 72.k 1.1.2018 
Maj Pentti Tapio Korppinen 72.k 1.1.2018 
Ev Pertti Sakari Kuokkanen 72.k 1.1.2018 
Evl Marko Tapio Lahtinen  72.k 1.1.2018 
Maj Juha Erik Kalevi Lemminki 72.k 1.1.2018 
Evl Kimmo Antero Lindberg 72.k 1.1.2018 
Maj Esa Petteri Makkonen  72.k 1.1.2018 
Ev Timo Juhani MäkiRautila 72.k 1.1.2018 
Maj Jari Juhani Nupponen  72.k 1.1.2018 
Maj Kai Henrik Nyman  72.k 1.1.2018 
Maj Veli Matti Pekurinen  72.k 1.1.2018 
Evl Risto Tapio Riihiaho  72.k 1.1.2018 
Maj Juha Tapio Ruohonen  72.k 1.1.2018 
Maj Jari Pekka Ruskela  72.k 1.1.2018 
Maj Jari Erkki Sakari Särmä 72.k 1.1.2018 
Ev Heikki Juhani Taavitsainen 72.k 1.1.2018 
Maj Jorma Antero Toivanen 72.k 1.1.2018 
Evl Kari Tapani Partinen  75.k 1.1.2018 
Evl Harri Olavi Pyyhtinen  79.k 1.1.2018 
Maj Jyri Antero Lehto  80.k 1.1.2018 
Maj Seppo Juhani Naapila  86.k 1.1.2018 
Maj Aki Kalervo Komulainen 89.k 1.1.2018 
Komdri Heikki Olavi Jantunen 72.k 31.1.2018 
Evl Jukka Tapio Kentala  72.k 1.2.2018 
Kom Petri Olavi Parviainen 72.k 1.5.2018 
Evl Ilkka Harri Antero Saari 72.k 1.5.2018 
Evl Tuure Juhani Lehtoranta 79.k 1.5.2018 
Komkapt Timo Kalevi Kirvesoja 70.k 1.10.2018 
Maj Harri Juhani Laiho  73.k 1.12.2018 
Evl Antti Juhana Teräväinen 73.k 1.2.2019 

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä ja toivottavat reserviin siirtyneille menestystä!
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Yleisesikuntaupseerikurssin tutkinnon suorittaneet ylen-
nettiin 3.11.2017 seuraavasti: 

majuriksi
Lasse Matti AHONEN    (MAAVE)
Tero Matias HANNONEN   (KAIPR)
Ville Tapani HUKKANEN   (MAASK)
Heikki Olavi HUOPAINEN   (KARPR)
Daniel Kimmo Kalevi HUOTARI   (MAAVE)
Ville Matti Eemeli HUUPPONEN   (MAASK)
Henri Mikael HÄKKINEN   (PVTUTKL)
Ismo Sakari IKONEN    (MAAVE)
Pekka Jeremi JYRKÖNEN   (ILMAVE)
Mika Petteri JÄÄSKELÄINEN   (MAASK)
Tommi Veli Tapio JÄÄSKELÄINEN  (KAARTJR)
Juha Reino Erik KAKKO    (JPR)
Jarkko Tuomas KOISTINEN   (MAAVE)
Mikko Petteri KOISTINEN   (MAASK)
Olli Markus KOISTINEN    (MAAVE)
Ari Juhani KOIVUAHO    (PSPR)
Niko Kristian KOIVULA    (PSPR)
Kari Matti Tapani KOKKOMÄKI   (PSPR)
Pekka Johannes KORHONEN   (MAASK)
Kai Matias KOSKELA    (MAASK)
Kai Johan Matias KÄNÄ    (MAAVE)
Markus Leo Johannes LAMMI   (LAPLSTO)
Henry Markus MIKKONEN   (SATLSTO)
Antti Aleksi MONTONEN   (PVTIEDL)
Joni Antero NURMI    (MAAVE)
Iikka Antero NYMAN    (MAASK)
Marko Juhani PAKARINEN   (MAAVE)
Mika Ville Johannes PENTTINEN   (JPR)
Christian Olav PERHEENTUPA   (PORPR)
Jere Ilari PERKIÖKANGAS   (MAAVE)
Tuomas Antero PERNU    (KAIPR)
Kari Juhani PIETILÄ    (KAIPR)

Petri Juhani RAINIO    (PORPR)
Sami Mikael RAUTIO    (MAAVE)
Jussi Valtteri RIEHUNKANGAS   (KARPR)
Markus Juhana RIIHONEN   (MAAVE) 
Henri Markus RUOTSALAINEN   (KAIPR)
Tuomo Hannu Antero RUSILA   (PVJJK)
Anssi Ilari SALONEN    (KAARTJR)
Heikki Juhani SUIHKONEN   (ILMASK)
Jouni Aleksi SUOKAS    (MAASK)
Ilkka Markus TUOMISTO   (KARPR)
Kai Kalevi UITTO    (KARPR)
Juha Matti URPELAINEN   (KAARTJR)
Liina Maija Emilia VARTIA   (ILMAVE)
Mikko Olavi VIRÉN    (KARPR)
Markus Kristian VÄRRI    (1.LOGR)
Pia Annukka YLIVAARA    (PE)
  
komentajakapteeniksi
Jan Thomas GENTZ    (RLAIV)
Pekka Tapio HIETAKANGAS   (RLAIV)
Patrik Matti HÄMÄLÄINEN   (MERIVE)
Eero Tuomas KALLIO    (RPR)
Atte Markus LÖYTÖNEN   (MERISK)
Markus ErikMattias MATTILA   (MERIVE) 
Veli Samuli PIHLAJA    (RPR)
Saima Riitta RATASVUORI   (KAARTJR)
Jarkko Juhana SIRKKANEN   (UUDPR)
Ilkka Eerik Tapio STENBERG   (RLAIV)
Timo Tuomas Vilhelm SYVÄNEN   (UUDPR)
Juuso Petteri SÄÄMÄNEN   (RLAIV)
Sampsa Tapani TAMMINEN   (MERISK)
Perttu Johannes TRONTTI   (RLAIV)

insinöörimajuriksi
Jouni Tapio FLYKTMAN    (PE)

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä!
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Uusi Tuntematon sotilas elo
kuva oli hieno katselukoke
mus. Usko on elokuvassa 

läsnä. Missä muussa suomalaisessa 
nyky elokuvassa miehet laulavat virsiä 
tai rukoilevat Isä meidän? Missä 
muussa elokuvassa äiti laulaa kuusen 
äärellä pienten lastensa kanssa ”Maa 
on niin kaunis”? He tekevät sen kuiten
kin ilman pappia, samoin kuin kirkosta 
vieraantuneet nykysuomalaiset tänään.

”Jumala ompi linnamme…”. 
Komppania on ryhmittynyt hartauteen. 
Virren vahvaa veisuuta johtaa edestä 
pataljoonan komentaja Sarastie val
keassa lammasturkissaan. Tämä uuden 
Tuntematon sotilas elokuvan kohtaus 
tuo mieleeni kuuluisan valokuvan Kol
laanjoelta jouluaattona 1939: Paljaspäiset miehet likaisissa 
lumipuvuissaan ovat kokoontuneet jouluhartauteen. Pastori 
Antti Rantamaa puhuu. Vieressä seisoo pitkä komppanian 
päällikkö Juutilainen, ”Marokon kauhu”, valkeassa lam
masturkissaan. 

”Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja. Hän on Kris
tus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka 
makaa kapaloituna seimessä.” Pakkasen kylmyydessä ja am
munnan säestämänä kuuluvat evankeliumin tutut sanat. Ne 
antavat merkitystä ja toivoa taisteluun, niin kuin ne antavat 
nyt merkitystä toisenlaisiin taisteluihin elämän koettele
musten, ilmastonmuutoksen, pakolaisuuden, terrorismin ja 
eriarvoisuuden maailmassa. 

Ensimmäinen sotajoulu toi toisen
laisen todellisuuden keskelle sodan kau
huja: Tutut virret ja Jouluevankeliumi 
muistuttivat kodin jouluista. Sotilaat 
toivat korsuihinsa joulun tunnelman 
veisaamalla samoja virsiä ja pystyttä
mällä korsuun pienen kuusen. 

Sama onnistuu tänäänkin varuskun
nissa, ilmavalvontakeskuksissa, var
tioasemilla ja aluksilla. Kaiken aikaa 
jotkut ovat poissa läheistensä parista – 
myös suurimpina juhlapyhinä. Yhteinen 
juhlan aihe voi kuitenkin yhdistää.

Veteraanisukupolvelle oli elettyä 
todellisuutta Jumalaan turvautuminen 
ja kaverin auttaminen. Ihminen ei ollut 
yksin omien voimiensa varassa, vaikka 
voimiakin kysyttiin ja ne jännitettiin 

usein äärimmilleen. Nämä tärkeät voimanlähteet uhkaa
vat nyt kadota, jos yhteisöllisyys menetetään ja Jumalaan 
turvautuminen muuttuu vieraaksi. Ihminen jää ilma apua. 
Toisaalta uskon, että yhteinen muisti kantaa sitkeästi koke
muksia mukanaan. Voimanlähteet löytyvät tarvittaessa kun 
niitä aletaan etsiä. 

Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas elokuva iskostuu 
tämän ajan katselijoiden mieliin ja luo heille kuvan isoisien 
ja isoäitien – sotiemme veteraanien ja lottien – kokemuk
sista. Samalla elokuva on hienovarainen kuvaus sodan ajan 
sukupolven voimanlähteistä. 

Elokuvassa näkyy uhrautuva huolenpito äärioloissa. 
Hietanen auttaa kaikkia, lapsia ja haavoittuneita. Se koituu 
myös hänen kohtalokseen. 

Rokka puolestaan huolehtii perheestään ja haluaa lomille 
auttamaan vaimoa tilan töissä. Siksi sotahommat on hoi
dettava tehokkaasti ja tapattamatta itseään. Kotiin, vaimon 
kanssa saunan lauteille päässyt, Rokka on sodan kokemuk
sien mykistämä ja poissaoleva, kunnes läheisten rakkaus 
saa hänet vähitellen sulamaan. Rokan sotakaveri Susi on 
lapsuuden ystävä – vähäsaattoinen tai syntymässä säikäh
tänyt –, jota Rokka selvästi on päättänyt auttaa selviämään 
sodan läpi. Siksi hän ei esimiesten käskyistä huolimatta 
luovuta ”Suentassua” pakkiporukastaan pois. Ystävyys ja 
uskollisuus on lujaa. 

Joulun sanoma on myös itsenäisyyden 100vuotisjuhla
vuonna entisensä: Jumala on kanssamme. Hän on antanut 
poikansa meille Vapahtajaksi ja pelastajaksi. Tämä turva 
kestää myös tulevaisuudessa. 

Toivotan kaikille Kylkiraudan lukijoille rauhallista joulua 
ja siunattua alkavaa vuotta 2018.

Pekka Särkiö
Kenttäpiispa

Joulutervehdys
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In memoriam – Kadettikunnan kunniajäsen 
Kenraaliluutnantti Heikki Tilander 1944–2017

Kenraaliluutnantti Heikki 
Tilander kuoli vaikean sai
rauden uuvuttamana Hel

singissä 30. lokakuuta 73 vuoden 
ikäisenä. Hän oli syntynyt Helsingin 
Vanhassakaupungissa 30. heinäkuu
ta 1944 ja kirjoittanut ylioppilaaksi 
 Käpylän yhteiskoulusta vuonna 1963. 

Varusmiespalveluksen ja kesä
vänrikkikauden jälkeen oli selvää, 
että suunnistus ja hiihtokipinän jo 
kouluaikanaan saanut nuorukainen 
jatkoi upseerin uralle. Siitä muo
dostui harvinaisen monipuolinen ja 
merkittävä. 

Tilander valmistui luutnantiksi 
vuonna 1967 ja palveli Uudenmaan 
jääkäripataljoonassa opetusupseerina 
ja komppanian päällikkönä. Hänen 
ollessaan vuonna 1973 YK:n soti
lastarkkailijana Golanin kukkuloilla 
alkoi yllättäen jom kippur sota Syy
rian panssarien yllätyshyökkäyksellä 
Israeliin. Tähystyspaikaltaan hän raportoi tilanteesta viikon 
ajan bunkkeriin suojautuneena kummankin osapuolen pans
sarivaunujen jyrätessä vuoroin yli ja tykistön jauhaessa 
asemia.

Sotakorkeakoulun operaatiotaidon ja taktiikan opettajana 
sekä myöhemmin Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkin
toosaston johtajana hän osallistui lähes viidensadan tulevan 
esi ja yleisesikuntaupseerin kouluttamiseen. Valtakunnallis
ten Maanpuolustuskurssien apulaisjohtajana ja myöhemmin 
sotilaallisen maanpuolustuksen pääopettajana toimiessaan 
hän vaikutti satojen yhteiskuntamme päättäjien ja vaikutta
jien kouluttamiseen vastuuntuntoisiksi kokonaismaanpuo
lustuksen toimijoiksi. 

Tilander toimi kahdessa valtakunnallisesti tärkeässä 
esikuntatehtävässä: Helsingin sotilaspiirin esikuntapääl
likkönä ja Pääesikunnan operatiivisen osaston päällikkönä. 
Hänen harkintakykyään ja järkkymätöntä rauhallisuuttaan 
tarvittiin toteutettaessa Puolustusvoimien rakennemuutok
sia 1990 luvulla. Rannikkojääkäripataljoonan siirto ruot
sinkieliseen Uudenmaan prikaatiin aiheutti tunneperäistä 
muutosvastarintaa. Joukon komentajana Tilander sai sen 
nopeasti asettumaan ja erikoisjoukon koulutuksen käyntiin 
uudessa toimintaympäristössä. Pääesikunnan apulaismaa
voimapäällikkönä palvellessaan hän joutui myrskyn silmään 
poliittistakin kuohuntaa aiheuttaneen maavoimien helikop
terihankinnan yhteydessä.

Tilanderin toimessa vuosina 1980–1984 apulaissotilas
asiamiehenä Tukholmassa Neuvostoliiton sukellusveneiden 
alueloukkaukset Ruotsin aluevesillä vaativat erityistä tai
tavuutta sekä raportoinnissa että Suomen puolueettomuus
aseman perustelemisessa. Pohjoisen maanpuolustusalueen 

komentajana vuosina 2000–2004 
toimiessaan hänen vastuullaan oli 
pintaalaltaan lähes puolen valtakun
nan alueen puolustuksen suunnittelu 
ja valmistelu. Tehtävä sisälsi laaja
alaista yhteistyötä muiden viran
omaisten kanssa. 

Tilander oli vannoutunut liikun
nan harrastaja. Nuorena upseerina 
hän oli vuosien ajan joukkoosas
tonsa sotilaspartion vetäjänä niin 
kesällä kuin talvellakin. Lyö
mättömäksi ennätykseksi jäänee 
osallistuminen Puolustusvoimien 
suunnistusmestaruuskilpailuihin yli 
neljän vuosikymmen ajan, alokkaasta 
kenraaliluutnantiksi. Osallistuminen 
estyi vain parina vuonna ulkomaa
komennuksen takia. Jukolan viestiin 
hän osallistui vuosikymmenien ajan, 
ensin koulupoikana ja sittemmin evp
kenraalien ja everstien joukkueessa. 
Vuosina 1991–1995 hän toimi myös 

Pohjoismaisen suunnistusneuvoston pääsihteerinä.
Vastuuntuntoisena, ahkerana ja oikeudenmukaisena up

seerina Tilanderille kertyi paljon luottamustehtäviä. Hän oli 
korkeimman oikeuden sotilasjäsen, ja hän toimi Helsingin 
kadettipiirin, Kadettikunnan ja sen valtuuskunnan, Suomen 
Marsalkka Mannerheimin kadettisäätiön, Sotahistorian ko
mission ja Champion of Liberty yhdistyksen puheenjohta
jana. Kadettikunta kutsui hänet kunniajäsenekseen vuonna 
2011. 

Sivistyneenä ja paljon lukeneena Tilander kirjoitti itsekin 
paljon ja toimi monen julkaisutoimikunnan puheenjohta
jana. Itse hän julkaisi teokset Sotilaan vuosikymmenet – 
muisti kuvia noottikriisin ajasta EUSuomeen ja Constantem 
 Decorat Honor. Kadettikunta perusti hänen nimeään kanta
van palkintorahaston nuorten upseerien kirjoitusharrastuksen 
edistämiseksi. 

Kainuusta löytyi elinikäinen puoliso, hyrynsalmelainen 
Maire Heikkinen, ja perheeseen syntyi poika, Tuomas. 

Heikki Tilander oli poikkeuksellisen esimerkillinen, 
hyväkäytöksinen, velvollisuudentuntoinen ja vastuuaulis 
upseeri. Jo kadettiaikanaan, kadettikersantiksi kohonneena, 
hän nautti sekä vertaistensa arvostusta että esimiestensä 
luottamusta. Hän oli lojaali Puolustusvoimille ja esimiehil
leen, ja hän antoi arvon alaisilleen sekä palvelustovereilleen. 
Isänmaallisuus ja kadettiveljeys olivat korkealla hänen arvo
maailmassaan.

Lauri Kiianlinna ja Heikki Hult
Heikki Tilanderin varusmies-, kadetti- ja upseeritoverit
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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) 

                               www.asianajotoimistolindell.fi      sähköposti: toimisto@asianajotoimistolindell.fi  
 
        Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen Marsalkka Mannerheimin   
                          Kadettisäätiön ja asianajotoimiston väliseen sopimukseen. 
 
 
 
 

 

Suomen Marsalkka Mannerhei
min Kadettisäätiö on valmis
tuttanut hautakivitunnuksen 

kiinnitettäväksi kadettiupseerin hau
takiveen. Reliefinomaisesti toteutettu 
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä 
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm. 
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilo
kiinnityksenä kahden mukana olevan 
tapin avulla.

Hautakivitunnuksen hinta  on  
45 euroa + postimaksu 5 euroa. Kiin
nitys hautakiveen maksaa merkin 

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle
myyjä yrityksessä Helsingissä 15 euroa. 
Merkin kiinnityksessä voi olla  yritys 
ja paikkakuntakohtaisia eroja.

Hautakivitunnuksen voi tilata 
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite 
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki, 
puhelin 09 448 346, fax 09 449 841 
ja sähköposti info(at)hautaustoimis
toautio.fi. Tunnuksia myydään vain 
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitet
täväksi. Hautaustoimisto tarkistaa osto
oikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.
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Moskovan katulapset

Vuosituhannen vaihteessa val
misteltiin Puolustusvoimien 
henkilökunnan suurta koulutus

uudistusta. Sen tarkoituksena oli tuottaa 
riittävä päällystö nykyistä paljon suu
rempaa sodan ajan armeijaa varten.  

Johdin valmistelusta vastaavaa työ
ryhmää, ja toimintaani oltiin laajasti 
tyytymättömiä. Sain potkut Sotilasai
kakauslehden pakinoitsijan toimesta, ja 
Kadettikunnan silloinen puheenjohta
ja lähestyi kirjeitse Puolustusvoimien 
henkilöstöpäällikköä kertoen minun ver
ranneen suomalaisia kadetteja mosko
valaisiin katulapsiin.

Juttu oli kulkiessaan ehtinyt värittyä 
pariinkin kertaan, mutta ei niin suurta 
väärinymmärrystä, ettei hitunen totuut
takin. Olin juuri vieraillut Moskovassa Naton delegaation 
mukaan käskettynä luennoitsijana. Tehtäväni oli selostaa Ve
näjällä Suomen päätöstä kieltää 17vuotiailta pääsy varusmies
palvelukseen kansainvälisen lapsisotilasmääritelmän vuoksi.

Venäläiset kuuntelivat kärsivällisesti ja sanoivat sitten va
rusmiehen olevan samalla tavalla sotilas kuin kissanpentu on 
tiikeri, mutta arvostavansa kyllä Suomen vilpitöntä pyrkimystä 
tottelemisen mallivaltioksi. Sanojensa vakuudeksi he veivät 
koko sotilaskonferenssin tutustumaan silloiseen Moskovan 
merikadettikouluun. 

Se osoittautui sisäoppilaitokseksi, joka maksavien oppilai
den opetuksen lisäksi täytti sosiaalista tehtävää kampaamalla 
riveihinsä Moskovan katulapsista lahjakkaimmat pojat. Nä
kemämme kadetit olivat juuri ja juuri toisella kymmenellä ja 
silmin nähden onnellisia isällisten eläkeläisupseerien sekä 
loputtomien halkileikattujen havaintovälineiden parissa.

Samaan aikaan Suomessa keskusteltiin kiivaasti siitä, 
voidaanko Maanpuolustuskorkeakoulussa ottaa käyttöön 
akateemiset oppiarvot, kuten kandidaatti, maisteri ja tohtori. 
Jotkut pelkäsivät niiden tekevän upseereista automaattisesti 
kädettömiä ja jättävän varjoonsa aikaisemmat upseeripolvet, 
joilta akateemisen perinteen mukaiset oppiarvot puuttuivat. 

Avatessani jonkin lukuisista asiaa käsitelleistä kokouk
sista kerroin kokemuksistani Moskovassa muistuttaakseni, 
että toisissa kulttuureissa mielikuva kadetista voi olla jokin 
muukin kuin suomalainen käsitys sotatieteiden opiskelijasta. 

Selvisin synnistäni lyhyellä kardiovaskulaarisella punoi
tuksella, mutta silti tapaus innosti kertaamaan kadettikou
lutuksen kansainvälistä historiaa: Ensimmäinen tunnettu 
kadettikoulu syntyi Gascognen maakuntaan Ranskan ja Es
panjan rajalle. Sen perusti 1600luvun alkupuolella hallinnut 
Ranskan kuningas Ludvig XIII Oikeudenmukainen.  

Koulu oli tarkoitettu maakunnan aateliston nuorimmille 
pojille, joilla ei ollut esikoisen perimäoikeutta. Kadettikoulun 
tuli kasvattaa vapaaehtoisia upseereiksi Gascognen rykment
tiin ja virkamiehiksi kuninkaan hallintoon.

Paikallisella kielellä Gascon capdèth – Gascognen pikku 
päälliköt, ranskaksi Cadets de Gascogne eli  Gascognen kuo
pukset – osoittautui menestykselliseksi konseptiksi, ja idea 

levisi nopeasti Euroopassa.  Branden
burgin suuri vaaliruhtinas Fredrik Vil
helm ja hänen lapsenlapsensa, Preussin 
sotilaskuningas Fredrik Vilhelm I perus
tivat lukuisia kadettikouluja nykyiseen 
PohjoisSaksaan. 

Samalla kadettikoulut saivat uuden 
merkityksen tarjoamalla 1600luvun 
ammattiupseerien jälkeläisille mahdol
lisuuden päästä arvostettuun opinahjoon 
jäätyään orvoiksi isän ammatinvalinnan 
vuoksi. Merkittävä luontaisetu upseerien 
perheille. 

Venäjällä saksalaissuuntausta suo
sinut keisarinna Anna Ivanovna perusti 
maan ensimmäisen kadettikoulun Pie
tariin vuonna 1731. Opiskelu aloitettiin 
kahdeksanvuotiaana, ja alkuvuosina se 

tähtäsi puhtaasti sotilasuralle. Myöhemmin opetusta kehitettiin 
lisäämällä Katariina II Suuren käskystä taiteiden ja tieteiden 
opetusta.  

RuotsiSuomessa alkoivat tykistöupseerikoulutus ja Saa
ristolaivaston laivapoikakoulutus 1700luvun jälkipuoliskolla. 
Vuonna 1779 ne vakinaistettiin upseerikoulutukseksi Viaporin 
Meriväen koulussa. Samana vuonna Kuningas Kustaa III va
kinaisti myös Haapaniemen sotakoulun, joka juonsi juurensa 
Savon prikaatin komentajan Yrjö Maunu Sprengtportenin vuo
desta 1777 Ristiinassa pitämästä yksityisestä upseerikoulusta.  

Suomen sodan päätyttyä kadettien koulutus jatkui Suomen 
suuriruhtinaskunnassa. Suomen Kadettikoulu toimi Haminas
sa vuodesta 1821 aina sortokauden vuoteen 1905 asti. 

Haminan kadetit aloittivat opiskelunsa noin kymmenvuo
tiaina. Opetus oli yleissivistävää: tärkeimpiä aineita olivat 
kielet, matematiikka ja luonnontieteet.  Vaikka kadeteista 
kasvatettiin upseereja keisarin armeijaan, piti varsinaiset sota
taidot oppia myöhemmin joukkoosastoissa.  

Satavuotiaassa Suomessa kadettikoulutus on jo teiniiän 
jättäneiden upseerien nykyaikaista yliopistoopiskelua. Niinpä 
suomalaisista kadeteista on syytä käyttää englannin kielellä 
puhuttaeessa termiä officer cadet. Suomalaiset kyllä tietävät 
omat kadettinsa, joten kadettien ja Kadettikoulun suomen
kieliseen nimitykseen ei tarvitse puuttua. 

On kuitenkin hyvä muistaa kadettikoulujen historia.  Al
kujaan myös suomalaiset kadetit kuuluivat siihen jatkumoon, 
jota Venäjällä tänäänkin seuraavat Suvorovin sotilaskoulut, 
Nahimovin merikadettikoulut sekä Pietarin rakettitykistön 
ohjuskadetit. 

Vastaava kadettikoulu löytyy toisestakin Pietarista, ni
mittäin Yhdysvaltain St. Petersburgista Floridassa. Siellä 
 Admiral Farragut Academy yhtenä maan monista sotilaalli
sista sisä oppilaitoksista opettaa lapsiaan: ylimystön jälkeläi
siä, nomenklatuuraa tai kadulta pelastettuja orpoja – samaa 
eurooppalaista perinnettä yhtä kaikki. 

Kalle Liesinen



IN MEMORIAM
Lahnaviiki
Valeni Juhani
Komentajakapteeni
s. 13.11.1932
k. 18.9.2017
Kad.nro 586me
27. Merikadettikurssi

Pipinen
Juha Antero
Everstiluutnantti
s. 6.2.1940
k. 16.10.2017
Kad.nro 4571
49. Kurssi

Haapalainen
Pentti Antero
Everstiluutnantti
s. 21.7.1941
k. 4.9.2017
Kad.nro 4676
50. Kurssi

Vilkko
Lauri Tapani
Eversti
s. 13.8.1925
k. 13.10.2017
Kad.nro 3022
28. Kurssi

Iisakkala
AriIlmari
Eversti
s. 22.9.1935
k. 24.10.2017
Kad.nro 3672
42. Kurssi

Tilander
Heikki Tapani
Kenraaliluutnantti
s. 30.7.1944
k. 30.10.2017
Kad.nro 5076
51. Kurssi

Uosukainen
Erkki Mikael
Kommodori
s. 2.5.1928
k. 2.11.2017
Kad.nro 573me
25. Merikadettikurssi

Tuusvuori
Martti Antero
Everstiluutnantti
s. 5.7.1941
k. 21.10.2017
Kad.nro 5087
51. Kurssi

Menna
Erkki Ilmari
Komentajakapteeni
s. 28.4.1933
k. 25.10.2017
Kad.nro 587me
27. Merikadettikurssi

Kepsu
Keijo Pellervo
Eversti
s. 10.11.1946
k. 30.10.2017
Kad.nro 5413
54. Kurssi

Siikki
Matti Olavi
Majuri
s. 24.2.1927
k. 8.11.2017
Kad.nro 3157
32. Kurssi

Laakso
Kauko Aleksanteri
Everstiluutnantti
s. 27.1.1935
k. 15.11.2017
Kad.nro 3690
42. Kurssi

Norkola
Kari
Majuri
s. 6.1.1934
k. 17.11.2017
Kad.nro 3540
40. Kurssi

Lenck
KarlErik Ragnar
Majuri
s. 22.5.1941
k. 25.11.2017
Kad.nro 4746
50. Kurssi

Lehtonen
Esko Pentti Juhani
Majuri
s. 25.6.1945
k. 30.9.2017
Kad.nro 5319
53. Kurssi

Heikkilä
Jouko Juhani
Majuri
s. 1.10.1952
k. 27.11.2017
Kad.nro 850me
46. Merikadettikurssi



Kadettikunnan ja Kaaderilaulajien 
tärkeimpiä tapahtumia vuonna 2018

      Kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa

Kadettikunnan 97. vuosipäivän juhlatilaisuudet kadettipiireittäin 27.1., kunnianosoitus Helsingissä 26.1.
Kylkirauta numero 1 ilmestyy 23.3.
Kadettikunnan veljestilaisuus ja kevätkokous Rovaniemellä 20–21.4.
Kaaderilaulajien kevätkonsertti Ritarihuoneella Helsingissä 22.4.
Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen juhlallisuudet Helsingissä 4.6.
Kylkirauta numero 2 ilmestyy 22.6.
XX Kaaderigolf Tuusulassa 31.7–1.8.
Kadettikunnan ja Suomen Sotatieteellisen Seuran turvallisuuspolitiikan seminaari Helsingissä 20.9.
Kylkirauta numero 3 ilmestyy 12.10.
Kaaderitanssiaiset Santahaminassa 26.10.
Kadettikunnan syyskokous Helsingissä 27.10.
Kaaderilaulajien isänpäivän aaton konsertti Helsingissä 10.11.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet kadettipiireissä
Kylkirauta numero 4 ilmestyy 21.12.
Jouluaaton kunniavartiot sankarihautausmailla

Kadettikunnan oman toiminnan kehittämiseksi vuonna 2018
–  jalkautetaan Kadettikunnan strategia 2027 ja kolmivuotistoimintasuunnitelma 2018–2020
–  jalkautetaan Kadettikunnan viestintästrategia 2027
–  uudistetaan Piiritoimintaohje ja Sääntökansio.

Kadettikunta toteuttaa seuraavia hankkeita vuonna 2018
–  Kadettikunta 100 vuotta -tutkimus- ja kirjahanke
–  Kadettikunta turvallisuuspolitiikan toimijana -tutkimus- ja kirjahanke
–  Turvallisuuspolitiikan tietopankin sisällön päivittäminen
–  Maailman muutos ja Suomi -tietopankin tietotekninen päivittäminen

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



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


