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pääkirjoitus

Sotataidon taiteellinen puoli

K

adettikunnan alkukevään ”Turvallisuus hybridiympäristössä”
-seminaarissa kuultiin yleisön
puheenvuoro, jossa kritisoitiin voimakkaasti taiteiden linkittämistä sotilaisiin
ja heidän opetukseensa. Sotataito ja
taiteen tekeminen tulisi pitää visusti erillään toisistaan. Taiteilijoiden ei
ainakaan tulisi tukea sotilaiden pyrkimyksiä, koska kommentoijan mukaan
se on moraalis-eettisesti tuomittavaa.
Seminaarin aikana ja sen jälkeen
käydyt keskustelut herättivät ajatuksen
pohtia hieman laajemminkin sotataidon
ja taiteiden välistä suhdetta. Pohdinnan
tuloksena syntyi tämä teemanumero,
jonka artikkeleissa asiaan pureudutaan
mahdollisimman monipuolisesti. Sotataito, englanniksi Art of War, herättää
ajatuksen taiteen moniulotteisuudesta
sodan viitekehyksessä.
”Sotapäällikön on oltava taiteilija, koska taistelu on luotava”, totesi Kurt Martti Wallenius perustellessaan sotamarsalkka
Mannerheimille lähettämässään kirjeessä omia luonteenpiirteitään. Kyseessä oli puolustuspuheenvuoro sopimattomalle
käytökselle, eli taiteellisuudella perusteltiin yksilön liiallista
alkoholinkäyttöä.
Vähän samankaltaisessa merkityksessä, ”epätavallisen
ilmiön perustelijana”, käytetään taiteellisuutta sotataidon viitekehyksessä laajemminkin. Sotakouluissa opetetun sotataidon
tradition mukaan operaatiotaidon ja taktiikan shakkilaudalla
voittajaksi nousee se, joka huomioi sodan matemaattis-luonnontieteelliset lainalaisuudet paremmin kuin vastustaja.
Sotahistoria kuitenkin opettaa, ettei paraskaan suunnitelma
koskaan toteudu sellaisenaan, vaan ratkaisevaksi tekijäksi
muodostuvat usein sotapäällikön henkiset ominaisuudet. Reservin käytön tai taisteluliikkeen taitava ajoitus taistelussa
kuvataan usein lähes mystiseksi yksilön ominaisuudeksi.
Tätä kuvaa hyvin esimerkiksi saksalaisten hävittäjälentäjien käyttämä termi ”näppituntuma”, Fingerspitzengefühl,
jonka mukaan intuitiiviset ratkaisut perustuvat kokemukseen
ja osaamiseen. Voittaja on sodan taiteilija, jonka tahto, intuitiivisuus sekä taito johtaa ihmisiä ja käyttää laitteita nostavat
hänet taistelukentän ymmärryksessä vastustajan yläpuolelle.
Sodan ja taiteen suhdetta on käsitelty Kylkiraudassa aiemminkin. Vuoden 1980 toisessa numerossa tarkasteltiin monipuolisesti sodassa ja sodasta tehtyä taidetta, kuten Yrjö Jylhän
runoja ja tiedostuskomppanioiden valokuvaajien luomaa
kuvamaailmaa viime sodista. Artikkeleja kirjoittivat muun
muassa legendaariset ja TK-miehinäkin palvelleet taiteilija
Kari Suomalainen sekä talvisodan propagandan takuumies
Reino Palmroth, alias Palle.

Uudemmista julkaisuista mainittakoon Kylkiraudan verkkolehdessä
kesäkuussa 2015 julkaistu tekniikan
kandidaatti Emma-Karoliina Kurjen artikkeli Taistelun ajattelun taito. Pohdinta
luovuudesta taktiikan ”taiteena” herättää
ajatuksia ja kytkeytyy mainiosti myös
tämän numeron artikkeleihin.
Kuluneena vuonna olemme monin
tavoin viettäneet Puolustusvoimien
satavuotisjuhlaa. Kylkirauta kunnioittaa päättyvää juhlavuotta julkaisemalla
kaksi kadettien Minun puolustusvoimani
-kirjoituskilpailussa hyvin menestynyttä
kirjoitusta. Taidetta käsittelevän numeron teemaan sopii erityisen hyvin kadettiperinnettä ja nuoren kadetin elämää
kalevalaisesta runomitasta sävyjä saanut
kadetin hengentuote. Kadettien kirjoitukset toimivat samalla lähtölaukauksena
ensi vuoteen, jolloin tulee kuluneeksi 100 vuotta itsenäisen
Suomen Kadettikoulun perustamisesta. Vuonna 2019 juhlistamme myös satavuotiasta Rajavartiolaitosta.
Vuodenvaihteessa henkilöstössämme tapahtuu kaksikin
rintamavastuun vaihtoa. Kylkirauta kiittää Kadettikunnan
aikaisempaa puheenjohtajaa, prikaatikenraali Kim Mattssonia
erittäin hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja toivottaa tervetulleeksi
hänen seuraajakseen valitun kenraalimajuri Jari Kallion. Kylkiraudan toimituksessa päästämme haikein mielin vastikään
sotatieteiden tohtoriksi väitelleen artikkelitoimittajamme,
eversti evp Hannu Liimatan kohti uusia haasteita ja toivotamme tiimiimme tervetulleeksi hänen seuraajansa eversti
evp Heikki Pohjan.
Kylkirauta jatkaa uuteen vuoteen jo tutuksi tulleella konseptilla, mutta uusia tuuliakin on luvassa. Jo tässä numerossa
tutustutaan uuteen Turvallisuuspolitiikka-kolumniin, jossa
Mika Kerttunen herättelee keskustelua turvallisuuspolitiikan
ajankohtaisista aiheista. Verkkolehdessä puolestaan on mielenkiintoisia blogikirjoituksia muun muassa johtamisesta ja
upseerien puolisoiden elämästä.
Toivotan kaikille Kylkiraudan lukijoille rauhaisaa joulunaikaa ja voitokasta uutta vuotta!
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Kadettiupseerit yhdessä eteenpäin

V

iimeisessä puheenjohtajan tervehdyksessäni
haluan keskittyä tärkeimpään eli meihin kadettiupseereihin. Paljastan pääviestin
heti: tulevaisuutemme näyttää
valoisalta!
Puolustusvoimien noin kahdeksastatuhannesta sotilastehtävästä suurimman henkilöstöryhmän muodostavat upseerit.
Tänään meitä on virassa 3 140
kadettiupseeria. Tällä joukolla
on vastuu työnsä lisäksi siitä
mielikuvasta, jolla toimintaamme arvioidaan. Vastaamme
henkilöstöryhmänä sekä sotilaallisen maanpuolustuksen
johtamisesta että organisaatiomme esimiestyöstä. Upseerit
luovat jo rauhan aikana puolustusjärjestelmämme selkärangan.
Valmiuden merkitys ja tarve lisääntyy jatkuvasti.
Me olemme ratkaiseva lenkki valmiuden rakentamisessa ja ylläpidossa. Meidän tulee myös näyttää esimerkkiä
valmiusasioissa. Viesteihin tulee vastata, ja repun on oltava
pakattuna.
Upseerien tarve ja määrä kasvavat tulevina vuosina.
Kasvu johtuu muun muassa eläkemuutoksesta, ennenaikaisten eroamisten vähenemisestä ja opistoupseerien tehtävien osittaisesta siirtymisestä upseereille. Lukumäärä kasvaa
vuosittain useilla kymmenillä, ja tehtäviä riittää. Vuonna
2036 on palveluksessa 670 upseeria nykyistä enemmän.
Kadettiupseerien tehtävät monipuolistuvat ja lisääntyvät
koko ajan. Jatkossakin tehtävät suunnitellaan ensisijaisesti
kriisiajan tarpeet huomioon ottaen.
Puheenjohtajan kolmen vuoden kunniatehtävän aikana
olen viimeistään sisäistänyt Kadettikunnan tärkeimmän
tehtävän, joka on huolehtiminen kadettiupseeriston yhtenäisyydestä. Yhtenäinen Kadettikunta tukee parhaiten koko
yhteiskuntaa, mutta erityisesti Puolustusvoimia ja Rajavartiolaitosta. Kadettiupseeristo on instituutio, jota yhteiskunta
arvostaa. Samalla kun työnantajiemme arvostus säilyy korkeana, paranee myös kadettiupseeriston asema.
Minkälaisen mielikuvan haluat antaa työpaikastasi, jossa
palvelet tai jossa olet upseerina palvellut? Meillä kaikilla on
tietysti sananvapaus, mutta anonyymit, yksipuoliset ja jopa
virheelliset tiedot ulospäin eivät lisää sitä korkeata uskottavuutta ja arvostusta, jota nautimme. Kadettiupseerikin saa
parhaan edun ja palvelusympäristön, kun Puolustusvoimilla
ja Rajavartiolaitoksella menee hyvin.

Uusimmat työilmapiirikyselyt osoittavat palvelusympäristömme harvinaisen
terveeksi. Vuoden 2015 puolustusvoimauudistuksen jälkeisistä kyselyistä on voinut havaita
työmotivaation ja jaksamisen
kohentuneen, vaikka työmäärä
on lisääntynyt. Myös me-hengen
ja työolosuhteiden koetaan parantuneen. Sotilasorganisaatioissamme ollaan poikkeuksellisen
tyytyväisiä lähimpään omaan
esimieheen. Arvoperustamme
ymmärretään yhä paremmin ja sen mukaan myös yleensä
toimitaan. Myös ulkopuolisista tutkimuksista käy ilmi, että
Puolustusvoimia arvostetaan työnantajana yhä enemmän.
Olkaamme ylpeitä nykytilanteesta ja huolehtikaamme omalta
osaltamme tason ylläpidosta!
Henkilöstöryhmämme tärkein arvo on kadettiveljeys.
Tuo yksi sana on yhdessä sovittu, ja sen avulla saavutamme
tavoitteemme. Upseeriston arvoperustaa ja yhdessä tekemistä mitataan joka päivä arjen palveluksessa, päätöksissä
ja ratkaisuissa. Esimiehinä meidän on yhä enemmän kiinnitettävä huomiotamme palveluksessa olevien jaksamiseen
ja työkuorman tasaiseen jakaantumiseen.
Kuten syyskokouksessa sovittiin, Kadettikunta on jatkossakin yhtenäinen, organisaatioltaan toimiva ja taloudellisesti
vahva aatteellinen veljesjärjestö – sukupuolineutraalisti. Kadettiveljeys, eli kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen, on jatkossakin kestävin arvoperusta
ja voimanlähteemme. Kadettikunta edistää ja vahvistaa kadettiupseerien ja kadettien yhteenkuuluvuutta ja perinteisiin
rakentuvaa suomalaista upseerihenkeä.
Järjestöstämme ylpeänä, aktiiviseksi rivijäseneksi siirtyvänä puheenjohtajana kiitän kolmesta arvokkaasta vuodesta
jokaista jäsentämme, kadettipiirejä, Kadettikunnan hallitusta,
Kylkiraudan toimitusta sekä toimintamme moottoria, pääsihteeri Juhaa, ja toimistohoitaja Sabinaa. Samalla toivotan
uudelle puheenjohtajalle, kenraalimajuri Jari Kalliolle onnea
kunniakkaaseen luottamustehtävään.
Rentouttavaa joulunaikaa yhteisen ja jälleen kerran laadukkaan lehden parissa.

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali Kim Mattsson

Kylkirauta 4/2018

4

Kohti Itsenäisen Suomen
upseerikoulutuksen juhlavuotta

K

adettikunnan tehtäväkenttä
on laaja, ja se on tunnettu ja
arvostettu järjestö maanpuolustuksen ja turvallisuusalan toimijoiden keskuudessa. Minulle oli erittäin
suuri kunnia tulla kutsutuksi Kadettikunnan puheenjohtajaksi. Haluankin
jo tässä yhteydessä kiittää jäsenistöä
osoitetusta luottamuksesta. Ryhdyn
tehtävään nöyränä ja noudattaen edeltäjieni hyväksi toteamia polkuja.
Kadettikunnan alkuperäinen
ja keskeisin tehtävä oli kadettiupseeriston yhtenäisyyden ja kadettiveljeyden kehittäminen yli kurssi-,
puolustushaara- ja muiden rajojen.
Voin omakohtaisestikin todeta, että
tässä tehtävässä on onnistuttu hyvin.
Aloitin Kadettikoulun reilut kolmekymmentäseitsemän vuotta sitten
ja valmistumisen jälkeen olen aloittanut uudessa tehtävässä yli kaksikymmentä kertaa. Toisinaan olen ottanut
tehtävät vastaan hyvin tuntemiltani ja toisinaan ehkä hieman
vieraammilta kadettiveljiltä. Aina on uudesta ympäristöstä kuitenkin heti löytynyt yhteinen ja aito kadettiupseerien henki ja tuki. Uuteen paikkaan on ollut helppo tulla ja
asettua, sillä jokaisessa paikassa on ollut ympärillä hieno
kadettiupseerien verkosto.
Kadettikunnan toiminta on viime vuosina vakiintunut
selkeiksi kokonaisuuksiksi, ja sen mukaisesti on suunniteltu
myös alkavan vuoden toiminta.
Viime vuosina olemme juhlineet satavuotiasta isänmaata
ja päättymässä on Puolustusvoimien satavuotisjuhlavuosi.
Ensi vuonna Kadettikunnan teemana on Itsenäisen Suomen
kadettikoulutus satavuotta. Tammikuun 25. päivänä tulee kuluneeksi sata vuotta itsenäisen Suomen kadettikoulutuksen
aloittamisesta Arkadian Kadettikoulussa. Samaisena päivänä
ja samassa paikassa Kadettikunta järjestää tulevan vuoden
tammikuussa kutsuvierasjuhlan, jossa kunnioitetaan kadettiupseeriston satavuotista taivalta itsenäisessä Suomessa.

Viikkoa myöhemmin, helmikuun 1. päivänä, Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikoulu järjestää
Senaatintorilla sotilasparaatin ja
Säätytalossa juhlavastaanoton. Tavoitteena on koota Senaatintorin paraatiin marssiosastot mahdollisimman
monelta kadettikurssilta. Kannustankin kaikkia kadettiveljiä varaaman
päivän kalenteriinsa ja osallistumaan
juhlaparaatiin. Tehdään tapahtumasta
näyttävä kadettiupseerien juhla!
Kuten jo edellä totesin, Kadettikunta nauttii muun yhteiskunnan
suurta arvostusta. Sen ovat Kadettikunnan jäsenet vuosikymmenten
työllä rakentaneet. Tutuilla urilla ja
toimintatavoilla on helppo jatkaa
uuteen vuoteen ja kohti parin vuoden
päästä vietettäviä Kadettikunnan satavuotisjuhlia.
Kiitän lämpimästi edeltäjääni,
prikaatikenraali Kim Mattssonia erinomaisesta työstä Kadettikunnan puheenjohtajana. Olemme
jo monta kertaa ennenkin luovuttaneet ja vastaanottaneet
tehtäviä keskenämme. Niinpä tiedän, että minun on tälläkin
kertaa helppo ottaa vastaan hyvin johdettu ja erinomaisessa
kunnossa oleva Kadettikunta ry. Toisaalta tiedän, että prikaatikenraali Mattssonin jälkeen puheenjohtajuuden vastaanottaminen on myös vaativaa.
Kiitän kaikkia Kadettikunnan jäseniä, toimiston henkilökuntaa ja tukijoitamme kuluneesta vuodesta. Toivotan
kaikille perheineen oikein hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa
sekä menestyksellistä uutta vuotta 2019.

Puheenjohtaja 1. tammikuuta 2019 lukien
Kenraalimajuri Jari Kallio
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Kuvat TeaK / Veikko Kähkönen ja Pasi Väätäinen.

artikkelit

Taito ja taide
tekemisen tapana
Teksti: Elina Knihtilä ja Aki-Mauri Huhtinen

Sanotaan, että sodassa ja rakkaudessa kaikki on
sallittua. Nopeasti ajateltuna sotilastoiminnalla ja
näyttämötaiteella ei tunnu olevan kovin paljon yhteistä
– vai onko sittenkin?

V

ielä 1700-luvulla taito ja taide
merkitsivät samaa asiaa. Ihmisen taito osata tehdä käsillään,
jaloillaan, puheellaan tai vartalollaan
taidokkaita asioita merkitsi samalla
myös taidetta. Teknisen vallankumouksen ja erityisesti Euroopan luonnontieteellistymisen myötä taito irrottautui
taiteesta. Ihmiselämä mekanistui, ja
esteettinen kokemus siirtyi enemmän
sille varattuihin lokeroihin, kuten museoihin, gallerioihin, näyttämöille ja
konserttisaleihin.
Luku- ja kirjoitustaidon laajentuessa ja taidealojen koulutuksen kehittyessä taiteilusta syntyi erityisiä ammatteja.
Käsityötaito puolestaan korvautui yhä
enemmän konetyöllä. Ihmisen kokonaisvaltainen ruumiillinen ja henkinen
panos sai tehdä tilaa koneille.
Pekka Vahvanen kuvaa kirjassaan
Kone Kaikkivaltias – Kuinka digitalisaatio tuhoaa kaiken meille arvokkaan,
kuinka teknologia lisää tehokkuutta yksittäisissä tapauksissa ja antaa voimaa
ja valtaa. Se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että kehitys
parantaisi yhteiskuntaa tai kulttuuria
kokonaisuutena. Maapallon lämpeneminen, lajien katoaminen, lisääntyvä
eriarvoisuus ja kansainvaellukset sekä
kasvava taistelu luonnonvaroista ovat
muuttamassa globaaleja sosiaalisia
suhteitamme kriiseiksi ja kroonistuneiksi sodiksi.

Luonnollisesti myös sotaa pidettiin
syntyajoistaan alkaen yhtenä taidon
alana. Sotaa muotoilivat eri aikakausille luonteenomaiset käsitykset ihmisyydestä, sosiaalisista rituaaleista ja soturin
rohkeuden ja pelkuruuden käytöskoodistoista. Aseet ja taisteluvälineet olivat
aikansa aseseppien taidon ja taiteellisuuden huippuluomuksia. Aseiden ei
ollut tarkoitus toimia pelkästään tehokkaina tappamisen välineinä, vaan ne
symboloivat myös sotaa kulttuurisena
ilmiönä.
Ei myöskään ole sattuma, että
sotia on käytetty kaunokirjallisuuden,
näyttämötaiteen ja musiikin taustoittajina. Suuret kirjailijat, säveltäjät ja
kuvataiteilijat ovat asettaneet sodan
ja rakkauden keskeiset voimat usein
klassikkoteostensa tapahtumien mielikuvien vahvistajiksi.
Näyttelijälle taito osata miekkailla
on vaatimus, josta edelleen pidetään
osittain kiinni, sillä monet historian
hiekkaa päällensä saavat klassikkonäytelmät sisältävät dramaattisuuden
korostamiseksi traagisia ja koomisia
”taistelukohtauksia”. Näyttämömiekkailun ja -taistelun harjoittelun ytimessä ovat näyttelijälle tärkeät kontakti,
ajoitus ja energian oikeanlainen suuntaaminen.

Elina Knihtilä

Aki-Mauri Huhtinen
7

Kylkirauta 4/2018

Tekemällä oppii
Suomalaiset kadettiupseerit opiskelevat
Maanpuolustuskorkeakoulussa sodankäynnin edellyttämiä taitoja ja tietoja.
Hyvä kunto ja oman kehon hallinta ovat
kaiken toiminnan perusta, jotta henkilökohtaisia suojavarusteita ja aseita jaksetaan kantaa ja käsitellä nopeutta ja
ketteryyttä vaativissa taistelutilanteissa.
Upseerin on kyettävä samanaikaiseksi johtamaan muita taistelijoita ja
tulkitsemaan taistelukentän kaoottisia tapahtumia. Hänen on kyettävä tekemään
päätöksiä, jotka estävät omien sotilaiden
tappiot ja tuottavat viholliselle mahdollisimman paljon harmia ja päänvaivaa.
Samalla kun hiki virtaa, on aistien ja
aivojen kyettävä salamannopeasti soveltamaan opittuja teoreettisia malleja
ja tietoja vallitsevaan tilanteeseen.
Monet sotateoreetikot ja sotilasjohtajat ovat korostaneet sitä, että taistelussa
mikään ennalta suunniteltu ja mekanistisesti ohjattu sotaliike ei koskaan täysin
toteudu. Inspiraatio, intuitio ja vaisto,
kuten myös kohtalo ja onni, astuvat
usein tapahtumien keskiöön. Sodan kokeneet kuvaavatkin sotaa usein metaforien kautta, sillä pelkästään sanojen ja
järkeilyjen kautta toiminnan täydellistä
kuvaamista ei voi tavoittaa. Samaa tekevät myös taitelijat ja urheilijat omista
kokemuksistaan.
Upseeriksi ei voi kasvaa pelkästään
istumalla luentosaleissa, vaan kasvu tapahtuu oman ruumiillisen ja henkisen
tekemisen kautta. Upseeri siis ”ajattelee
kehollaan” ja kokee toiminnan kokonaisvaltaisena. Oikeiden liikkeiden, toimintojen, rutiinien ja käytänteiden jatkuva
harjoittelu, toistaminen ja soveltaminen,
lähtien erilaisista taistelutekniikoista ja
päätyen sotaliikkeiden suunnitteluun
karttojen ääressä, ovat ydintä ammattitaidon kehittämisessä.
Upseerien opetuksessa korostuvat
mielikuvituksen ja luovan ajattelun
merkitys, koska niiden kautta avautuu
mahdollisuus soveltaa opittuja taitoja ja
tietoja tilanteen mukaisesti. Näyttää kuitenkin siltä, että yhteiskunnalta ja kansalaisilta he saavat erityistä kiitosta sen
mielikuvan mukaisesti, jossa asioiden
koetaan tapahtuvan Puolustusvoimissa
hyvin järjestettyinä, oikea-aikaisesti ja
varmasti.
Elämme kaoottista aikaa. Monille mielikuva Puolustusvoimista ja sen
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upseereista näyttäytyy siis enemmän
turvallisen ja säilyttävän sekä tasapainoisen ja varman maailman edustajana
kuin kovin luovana ja impulsiivisena organisaationa. Tässä ei tietysti ole mitään
väärää. Puolustusvoimilla ja sen upseeristolla on oltava hyvin herkkä tuntosarvi yhteiskuntaan jo pelkästään yleisen
asevelvollisuutemme vuoksi.
Myös upseerikoulutuksessa aletaan
päästä irti siitä ajatuksesta, että jokainen
virhe on kohtalokas ja johtaa upseerin
uran pysähtymiseen. Toki upseerin sodassa tekemä virhe voi pahimmillaan
johtaa tappioihin ja ihmishenkien menetykseen. Siksi virhe ja sota ovat armottomassa yhteydessä toisiinsa.
Puolustusvoimien koulutuksen
vahvuus niin upseerien kuin muidenkin
sotilaiden koulutuksessa on vahva pedagoginen ja kasvatuksellinen perinne
ja tutkittu taustatieto. On selvää, että
satavuotias Suomen puolustusvoimat,
kouluttaessaan ja kasvattaessaan joka
vuosi kymmeniätuhansia suomalaisia
ihmisiä, kehittyy koulutuksessaan ja
kasvatuksessaan. Saahan se erityisesti
varusmiesten ja reserviläisten kautta jatkuvasti kaikupohjaa sille, mikä ihmisen
oppimisessa toimii ja mikä ei.
Varusmieskoulutuksessa eletään
tällä hetkellä suuren uudistamisen
aikaa, ja uudistukset kohdistuvat ensiksi varusmiesten sosiaalisiin oloihin
varuskunnissa, koulutusmetodeihin simulaattoreineen sekä henkilökohtaisiin
oppimistavoitteisiin. On selvää, että
tällaisessa oppimisympäristössä kasvaneella varusmiehellä on Maanpuolustuskorkeakoulun upseerikoulutukseen
tullessaan jo entuudestaan vahva ja
uudenaikainen ihmiskuva.

On opittava
harjoittelemaan
Harjoittelu ja tekemällä oppiminen
ovat keskiössä myös Taideyliopiston
Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen
koulutusohjelmassa. Näyttelijänkoulutuksessakin tähdätään taiteellisen
ajattelun lisäksi kokonaisvaltaiseen
keholliseen hahmottamiseen ja psykofyysiseen toimintavalmiuteen. Puhutaan
paljon kyvystä oppia harjoittelemaan
oikein.
Näytteleminen on toiminnallista ajattelua. Se on kehollista toimintaa ja vuorovaikutuksellisia tilanteita, joita voidaan
8
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harjoitella etukäteen. Koulutuksessa ensimmäiset kolme kandidaattitutkintoon
tähtäävää vuotta painottuvat taitopohjaiseen opetukseen. Kaksivuotinen maisterivaihe taas mahdollistaa yksilöllisemmät
opintopolut ja taitojen syventämisen.
Koulutuksen tehtävä on tarjota myös
sivistykseen liittyviä haasteita ja auttaa
opiskelijaa löytämään oma taiteellinen
ajattelunsa. Opittavia taitoja on paljon.
Näyttelijäntyöntekniikat sekä liikkeen,
puheen, laulun ja musiikin opinnot tähtäävät kaikki samaan kokonaisvaltaiseen
läsnäoloon näytellessä. Yksi näyttelijän
tärkeimmistä taidoista on kyky keskittyä
oikeaan asiaan oikealla hetkellä. Keskittymisen herpaantuessa on kyettävä ohjaamaan asiat takaisin oikealle raiteelle.
Tukena tässä toimivat erilaiset näyttelijäntyöntekniikat.
Yhteistä kadettien koulutuksen
toiminnallisuuden ja sitoutuvan, lukujärjestysmäisen opiskelun lisäksi on
varmasti myös näyttelijän työn luonteeseen kuuluva yhteisöllinen tekeminen
eli vuorovaikutustaidot ryhmässä. Pelkistetysti sanottuna näyttelijän koulutuksessa on pitkälti kyse kommunikaation
opiskelusta – kommunikaatio suhteessa
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Kun nuoret miesnäyttelijät makaavat
uudessa Tuntemattomassa jälleen kerran
poteroissaan, on myönnettävä, että
omissa poteroissa makaamiseen meillä
ei nykyään ole varaa. On oltava utelias ja
avoin yhteistyölle, uusille yllättävillekin
ajatuksille ja yhteneväisyyksille. Sellaisena uutena mahdollisuutena oppimiseen
voidaan nähdä käynnissä olevan dialogi
Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa.

Turkkalainen tapa ei toimi

omaan itseen ja kehoon, työstettävään
materiaaliin, muuhun työryhmään, vastanäyttelijään, näyttämöön ja kaikkein
tärkeimpään eli yleisöön.
Eräät näyttelijäntekniikat korostavat
sitä, että virhe on lahja, koska se johtaa
luovuuden uusille urille. Virheen pelko,
ja ylipäätäänkin pelko ja häpeä, ovat
suurimmat näyttelijäntyön toteutumisen esteet. Jotenkin paradoksaalista on
näyttelijän alitajuisesti kokema häpeä
ja kuolemanpelko näyttämöllä, jota turvallisempaa paikkaa ei ole. Näyttelemistapahtumassa keskitytään ”suojauksien”
ja ylimääräisten defenssien poistoon,
jotta näytteleminen olisi mahdollisimman läsnä olevaa, orgaanista ja samaistuttavaa.
Esittävän taiteen kenttä on jatkuvassa
murroksen tilassa. Näyttelijän ammatti
on lavea, ja mahdollisuudet toteuttaa
näyttelijyyttä ovat yhä moninaisemmat.
Uutta opetussuunnitelmaa vuosille
2020–2025 juuri parhaillaan laadittaessa
onkin motoksi otettu ”Klassiset taidot –
radikaali mieli”.
Klassiset taidot ovat olleet samat
näyttelijälle jo antiikin teatterista lähtien.
Kun suomenkielinen näyttelijäntaiteen

koulutusohjelma aloitti Kansallisteatterin
vintillä 75 vuotta sitten, opetussuunnitelma oli hyvin samankaltainen tiettyihin taitoihin liittyvien asioiden suhteen.
Nykyinen, ja mitä luultavimmin myös
tulevaisuuden, ammattikenttä asettaa
moninaisuudessaan uudenlaisia haasteita. Erityisesti korostuu itsensä johtamisen taito.
Myös näyttelijän työssä on muutamassa vuosikymmenessä tapahtunut
muutos, joka on kohdistunut työskentelykulttuuriin. Se on edelleen jatkuvassa
murroksessa, eikä vähiten #metoo-liikkeen myötä. Vääränlainen autoritäärisyys ja vallankäyttö ovat toivottavasti
menneen talven lumia.
Nuoret opiskelijat etunenässä haluavat purkaa rakenteet, jotka ovat mahdollistaneet luovuutta ja ihmisarvoa syövän
toimintakulttuurin ja johtamismetodit.
Vääristyneet toimintamallit, ”makkaramestarit”, yksi totuus ja yksi katse, saavat
jäädä historiaan tasavertaisuuden ja eettisen oikeudenmukaisuuden sisäistäneen
sukupolven edessä. Nyt tuntuu siltä, että
alalla tarvitaan kykyä oikeaan dialogiin
ja kykyä kuunnella sekä monipuolisia
johtajuustaitoja.
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Nöyryyttävien opetusmenetelmien käyttäminen ja ihmisen tekeminen julkisesti
naurunalaiseksi eivät koskaan ole tuottaneet hyvää sotilasta eivätkä näyttelijää.
Turkkalainen tapa johtaa ei toimi sen
enempää näyttämötaiteessa kuin sotilaskoulutuksessakaan. Myytti kovuudesta
on myytti vailla pohjaa. Surullista on,
että edelleenkin jotkut salassa haaveilevat tuon myytin perään.
Johtajan ”kovuus” ilmenee informaatioaikana enemmänkin siinä, että
hänen puheensa, olemisensa ja tekonsa
vastaavat toisiaan. Omasta itsekorostamisesta hyvät johtajat erottaa johdettavia kuuntelevina, tukevina sekä rajojen
ja yksilön mahdollisuuksien asettajina.
Yksinkertaisesti hyvinä mentoreina ja
tukijoina.
Edellä sanottu ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö Jouko Turkan esille
nostamat asiat – ihmisen lihallisuus ja
äärimmäiset tunteet väkivallasta rakkauteen – olisi entistä ajankohtaisempia ihmisten eläessä yhä enemmän
kuplissa ja keinotodellisuuksissa. Sosiaalisen median minä korvaa lihallista
minää, ja kyberaseet tekevät toisen ihmisen vahingoittamisesta digitaalisen
poikkeaman. Haasteena ajallemme on
osata puhua ja harjoittaa asioita, jotka
ovat kuolemanvakavia. Suomen kieli
taistelee olemassaolostaan englantilaistumisen valtavirrassa, ja tämän johdosta
sanomisella ja sen merkityksillä on yhä
keskeisempi asema. Tätä näyttämötaiteen opetus ja upseerikoulutus osaltaan
koettavat edistää.
Elina Knihtilä on teatteritaiteen
maisteri ja Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön professori. Everstiluutnantti,
¿ORVR¿DQWRKWRUL$NL0DXUL+XKWLQHQ
on Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori.

Kylkirauta 4/2018

Kuvat SA-kuvat / Puolustusvoimat, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

Alpo Kullervo Marttinen, armeijan nuorin eversti ja Raatteentien operaatioiden aivot.
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Sotataito vai sotataide?
Teksti: Janne Mäkitalo

Sotataitoa, Art of War, on yleensä pidetty
käytännöllisenä taitona sotilaallisen voiman käyttämiseksi.
Artikkelissa pohditaan sotataidon ulottuvuutta
taiteen alueelle muutamista yksittäisistä näkökulmista.
Tavoitteena ei ole muodostaa tarkkaa määritelmää
sotataidon tai operaatiotaidon luonteesta taiteena.

B

rittiläistä näkökulmaa edustava
tutkija Jim Storr on tutkimuksessaan 7KH+XPDQ)DFHRI
War (2009) pohtinut sotataidon tai sotilaallisen ajattelun (Military Thought)
luonnetta tieteenä, taitona ja taiteena.

Osaamista ja taitoa
Storr jakaa sotilaallisen voiman käyttöön liittyvät tekijät kolmeen ryhmään:
fyysiseen, moraaliseen ja konseptuaaliseen komponenttiin. Konseptuaalinen
komponentti sisältää kaiken sen, mikä
kertoo, miten tulee taistella. Storr pitää
sitä ajatteluun liittyvänä alueena, koska
se sisältää kaikki menetelmät ja laajemman ajattelun siitä, miten taistelukentällä ja sen ulkopuolella tulee toimia.
Storrin mukaan sotilasajattelu liittyy siihen uutta luovaan henkiseen toimintaan, miten taisteluita, yhteenottoja,
sotaretkiä ja sotia voitetaan. Sotilasajattelu tuottaa sotataidon praktikoille
apuvälineitä, hengentuotteita, joiden
avulla sotia voitetaan. Hänen mukaansa
sotataidon tutkimuksen päätavoitteena
on voittamista palvelevan tiedon tuottaminen.
Itse sodankäynti (&RQGXFWRI:DU)
ei Storrin mukaan ole taidetta eikä
tiedettä. Tiede on tutkimusta, ja sitä
eivät tee taistelutilanteessa toimivat
sotilaat. Tiede kuitenkin tuottaa ratkaisuja, joiden avulla taisteluja ja sotia

voitetaan. Sodankäynti taistelukentällä
ei ole tiedettä vaan taitoa. Myöskään
sodankäynnin taito (Warfare) ei ole
taidetta eikä tiedettä. Sodankäynnissä
ja sodankäynnin taidossa hyödynnetään
tieteen ja tutkimuksen tuloksia.
Storr painottaa osaamista ja taitoa,
eikä hän etene taistelukentällä tapahtuvan päätöksenteon tai johtamisen
laajentamisen sellaiseen innovointiin ja luovuuteen, jonka voisi katsoa
edustavan taiteellisuutta. Myöskään
tieteelliseen tutkimukseen liittyvässä
sotilasajattelussa hän ei korosta taiteellista luovuutta vaan ennemminkin sitä,
että toimintatapojen luominen on rationaalisen ja tutkimuksellisen prosessin
lopputulos.

Uhkarohkea luovuus
Taiteeseen liittyvistä piirteistä ja ominaisuuksista tyypillisin lienee luovuus.
Juuri sitä on pidetty operaatiotaidon
kannalta positiivisena ominaisuutena.
Taiteelliseen luovuuteen on maailmanhistoriassa hyvin usein yhdistynyt
myös negatiivisia kylkiäisiä. ”Nerouden ja hulluuden raja on häilyvä” todetaan usein, kun lahjakkaan taiteilijan
käytös on irrationaalista.
Luoviin ja lahjakkaisiin taiteilijoihin yhdistettyjä epäsovinnaisia piirteitä
ei kuitenkaan pidä yleistää. Sotataito, ja
erityisesti operaatiotaito, sisältää vaati11

Janne Mäkitalo
muksen toiminnan realististen onnistumisedellytysten luomisesta. Suuren
riskinoton sisältävää luovuutta tämä
ei ruoki.
Sotataidon historia tuntee kuitenkin lukuisia sotapäälliköitä, joiden
uroteot sisälsivät merkittäviä, joidenkin tutkijoiden mielestä jopa uhkarohkeita riskinottoja. Esimerkkinä
voidaan mainita vaikkapa sotamarsalkka Erwin Rommel, Afrikakorpsin
eteväksi tunnettu komentaja. ”Erämaan
ketun” operaatioideoihin liittyi kuitenkin usein niin suuria riskinottoja, että
sodan jälkeiset tutkijat ovat jopa kyseenalaistaneet hänen sotataidollista
kyvykkyyttään.
Tobrukin taisteluihin liittyi häikäilemätön, syvin tavoittein tapahtunut
eteneminen ilman että panssaridivisioonien huoltoa ja polttoainetäyden-
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nyksiä oli saatu varmistettua. Tobrukin
kolmas taistelu päättyi Rommelin voittoon ja brittien valtavien varastojen
haltuunottoon. Jos tätä ei olisi saatu
tehtyä, olisivat Pohjois-Afrikan taistelut saattaneet päättyä huomattavasti
aikaisemmin ja legenda ”Erämaan ketusta” jäädä syntymättä.

Hallittu riskinotto
Pasi Tuunainen on osoittanut, että
talvisodan Raatteentien taisteluiden
operaatioidean loi nimenomaan esikuntapäällikkö, kapteeni Alpo Kullervo Marttinen eikä yhtymän komentaja,
eversti Hjalmar Siilasvuo. Operaation
suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen yhteydessä Siilasvuo pyrki toistuvasti välttämään riskinottoa. Marttinen
puolestaan tilannetta seuratessaan tunnisti ja huomioi riskit, eikä hän antanut
pikkutekijöiden järkyttää suuren suunnitelman toimeenpanoa. Hän varmisti
koko ajan, ettei suunnitelmaa vaarantavaa tilannemuutosta ollut kehittymässä.
Vihollisen kärjen liike pysäytettiin
murroksin, miinoin ja tulenkäytöllä.
Vihollisen 44. Divisioona sitoutui
maaston ja vaikean lumitilanteen takia
Raatteentiehen ja sen välittömään läheisyyteen. Se pakotettiin passiiviseksi
toistuvalla sissitoiminnalla. Heikompi
suomalaisyhtymä keskitettiin alueelle
laajalla manööverillä vihollisen mielestä kulkukelvottomia vesistö- ja korpireittejä pitkin siten, että suomalaiset
saavuttivat ajallisen ja paikallisen ylivoiman.
Vihollinen suljettiin motteihin,
jotka aikaa myöten tuhottiin yksi kerrallaan. Tuon ajan ohjesäännöistä tai
Sotakorkeakoulun taktiikan sovellutusharjoitusten materiaaleista ei suoraan
löydy näin yllättävää, rohkeaa ja sotataidollisesti rikasta operaatiomallia.
Operaation ollessa käynnissä
Marttisen toiminnalle tyypillistä oli
tiedustelun painottaminen ja tarve olla
jatkuvasti selvillä tilanteesta. Hänen
riskinottonsa oli hallittua. Siilasvuo
komentajana ja Marttinen hänen esikuntapäällikkönään – kenties myös
luottamuksen valajana – jatkoivat
rohkeasti suunnitelman toimeenpanoa
uskoen sen menestymiseen.
Monet olosuhdetekijät ennen operaatiota ja sen aikana tukivat luottamusta. Esimerkiksi sääolosuhteet
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joukkojen keskittämisen aikaan olivat
lentokelvottomat, joten kolonnat pystyivät siirtymään hyökkäykseen ilman
ilmauhkaa.
Operaatiotaidossa ilmenevän luovuuden menestymismahdollisuudet
kasvavat, kun alkuperäistä innovatiivista operaatioideaa koeponnistetaan
esikunnan sisäisenä työskentelynä. Toimeenpanon käynnistymisen lähestyessä, samoin kuin itse taistelun aikana,
ratkaisun onnistumismahdollisuuksia
peilataan koko ajan tilanneymmärrykseen.
Introvertti, komentajakeskeinen
luova ratkaisu saattaa sekin johtaa menestykseen, mutta ryhmätyöllä voidaan
paremmin eliminoida riskejä.
Esimerkiksi olosuhdetekijöiden kehittyminen voi vaikuttaa operaatioideaan joko sitä puoltaen tai sen kokonaan
vesittäen. Kun taistelu on aloitettu, komentajalla pitää olla rohkeutta viedä
ajatuksensa maaliin saakka, vaikka
sodankäynnin usva hämärtää tilannekuvaa ja lukuisat sirpaletiedot pyrkivät
hänen itseluottamustaan horjuttamaan.

Tieto, kokemus
ja mielikuvitus
Edellä kuvatuissa esimerkeissä luova
innovatiivinen ratkaisu ei kuitenkaan
perustunut pelkkään riskinottoon eikä
onnistuminen sattumaan.
Eversti Hermann Foertsch, saksalainen maailmansotien välisen ajan sotilaskirjoittaja sotataidon ja erityisesti
operaatiotaidon alalta, piti mielikuvitusta sotataidon tulevaisuuden tutkijan
ja kehittäjän suurimpana avuna.
Mielikuvitus, eli ”hengen silmät”,
ei kuitenkaan voinut olla operaatiotaidon ja asevoimien kehittäjän ainoa
henkinen apu. Sotataidon kehittäjällä
tuli olla myös kokemusta ja tietoa.
Carl von Clausewitz tunnisti sodankäyntiin liittyvän merkittävän
henkisen elementin: ”sodankäynnin
sisäisen hengen”. Hänen mukaansa
sotapäällikön päätöksentekoon vaikutti
opittujen taitojen ohella ja jopa niiden
ylitse hänen omaksumansa Intelligenz,
sodankäynnin taidon henki. Hegeliläisessä hengen fenomenologiassa asiasta
käytettiin käsitettä Geist, jolla tarkoitettiin sekä järkeä että innoitusta.
Clausewitzin mukaan komentaja tarvitsi lopulta vain vähän tietoja,
12
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mutta paljon arvostelukyvyn harjoitusta. Hän tarvitsi vain joitain abstrakteja
”totuuksia”, mutta useita näkökulmia.
Innoitus tarkoitti käytännössä kykyä
pragmaattiseen intuitioon eli luovuuteen. Myöhemmin Clausewitz päätyi
artikkeleissaan vielä entisestäänkin korostamaan Geistin hengen merkitystä
ja jätti Intelligenzin järjen taka-alalle.
Napoleonin sotataidon erityisenä
vahvuutena hajautetusti marssimisen
ja keskitetysti iskemisen ohella on
pidetty tapaa suunnata riittävän voimakkaita muodostelmia ratkaisukohtia vastaan. Antoine-Henri Jominin
mukaan ratkaisukohta tarkoitti vihollisen ryhmityksessä ja suunnitelmissa
ennen taistelua ja sen aikana havaittua
”aukkoa” eli heikkoutta.
Ratkaisukohdat saattoivat olla
maantieteellisiä pisteitä ja alueita. Niitä
ei suunniteltu pelkästään kartalla, vaan
suunnittelussa tuli huomioida erityisesti maaston luonne ja vaikutus. Teoreettisen tiedon ja kokemuksen lisäksi, ja
myös niiden perusteella, menestyvällä
sotapäälliköllä tuli olla taito tunnistaa
ja ”nähdä” ratkaisukohdat ja tehdä päätöksensä niihin iskemiseksi.

Suvorovilainen
”silmämäärä”
Neuvostoliittolaisen kenraalin Aleksandr Svetšinin mukaan teollisella
aikakaudella operaatiotaito merkit-
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tävästi laajentuneella taistelukentällä
liittyi menestyksellisen sodankäynnin vaatimiin mielikuvituksellisiin
johtamistaitoihin. Tällä hän tarkoitti
luovan mielikuvituksen hyödyntämistä johtamisessa. Svetšinin lausuma
kuvaa hyvin neuvostoliittolaista sotataidollista ajattelua ja sen taiteellista
ulottuvuutta. Luovan mielikuvituksen
hyödyntäminenhän on taiteelle tyypillistä.
Petteri Lalun tutkimuksen mukaan
generalissimus Aleksandr Suvorovin
sotataidollisista periaatteista on periytynyt neuvostoliittolaiseen ja nykyiseen venäläiseenkin sotataitoon kolme
piirrettä. Ensimmäinen niistä on käsite
silmämäärä. Tällä tarkoitetaan johdonmukaista pyrkimystä tehdä päätökset
ja ratkaista taistelut taktisella tasolla
avautuvien tilanteiden mukaan.
Suvorov käytti silmämäärän perusteella tehtävistä ratkaisuista esimerkkinä leiripaikan, liikkumistavan
ja rynnäkkökohdan valintaa. Piirre ei
esiinny sellaisenaan, eikä se yksistään
ei riitä voittoon. Sitä tulee seurata
nopeuden, joka johtaa yllätykseen.
Kolmas tekijä oli rynnäkön jatkuva
paine, jolla hyödynnetään saavutettua
menestystä.
Silmämäärällä ei siis tarkoiteta
pintapuolista ”näppituntumaa” tai
”hihasta vetämistä”. Se on lukeneelle
sotapäällikölle pitkän kokemuksen ja
harjaantumisen myötä syntyvä kyky

nähdä kulloisessakin tilanteessa otollisin toimintalinja.

Taktisen luovuuden
kehittäminen
Miten kehittää suomalaisten upseerien
sotataidollista ja luovaa ajattelua sekä
kykyä taktisiin innovaatioihin? Miten
luodaan kykyä ”silmämäärään”? Mahdollisuudet kehittyä todellisten joukkojen ja sotaharjoitusten kautta ovat
niin rajalliset, ettei se liene ensisijainen
toimintalinja.
Koska taistelu, puhumattakaan
operaatioista, on nykypäivänä niin
monivaiheinen ja monimuuttujainen
ilmiö, voisi olla perusteltua paloitella se mahdollisimman pieniin osiin ja
vaiheisiin. Nykyisin käytössä olevat
simulointisovellukset ja sotapelityypit
voisivat olla tapa, jolla päästään kokeilemaan ja harjoittelemaan lukemattomia toimintavaihtoehtoja.
Simuloinnin ja sotapelaamisen
kautta kerrytetään kokemuspohjaa siitä,
miten erilaisissa tilanteissa tehdyt ratkaisut vaikuttavat. Kun upseerilla on
tukenaan riittävän laaja kokemuspohja,
on hänen ainakin teoriassa mahdollisuus päätyä parhaalta mahdolliselta
tuntuvaan ratkaisuun joko innovatiivisen oivaltamisen tai huonot vaihtoehdot poissulkevan ajattelutavan kautta.
Tämän tyyppistä metodia käytettiin
joitain vuosia sitten maavoimatutki13

muksessa. Riittävien toistojen jälkeen
päädyttiin luopumaan tietyistä taktisista menettelytavoista. Uudistettua
taistelutapaa ei otettu käyttöön ”silmämäärän” perusteella, vaan laajojen
tutkimusten ja kokeilujen tuloksena.
Edellä kuvatun perusteella vaikuttaa siltä, että sotataidon ja sodankäynnin luonteesta taitona, taiteena
ja tieteenä on tarve tehdä syvällisempi tarkastelu, jopa käsitetutkimus, ja
alistaa se laajemmallekin keskustelulle.
Ajatuksia kirvoittakoon nimimerkin ”Eteenpäin” vuonna 2011 laatima
pohdinta tieteilijöiden ja taiteilijoiden
luonteista 7LHGH¿-sivuston keskusteluosiossa:
”Tieteilijöillä ja taiteilijoilla on
lopulta paljon samoja ominaisuuksia.
Molemmissa vaaditaan tiettyä hulluutta, mielikuvitusta ja munaa kysyä: entä
jos? …Toisaalta taide ei ole pelkkää
luovaa hulluutta vaan työtä tulee prosessoida ja jalostaa, hahmotella, pyyhkiä pois ja aloittaa alusta, hahmotella
uudelleen, siirtyä yksityiskohtiin, repiä
hiuksia jne. Taide ei ole vain hämärä
idea, joka sylkäistään pihalle, vaan
tämän idean esittämisen hiomista kirkkaimmilleen. Siis arkista puurtamista,
joka on toisille yhtä tuskaa ja joillekin
onnekkaimmille luontevaa.”
Kuka uskaltaa korvata sitaatin
sanan taide ilmauksella operatiivinen
suunnittelu?
Everstiluutnantti, sotatieteiden
tohtori Janne Mäkitalo palvelee sotilasprofessorina Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksessa.
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Sota ja taide
Teksti: Eero Tarasti

Miten sota ilmenee taiteissa? Kuinka sota voi antaa
esteettisiä elämyksiä, vaikka se mitä sodassa tapahtuu,
on väkivaltaista ja kauhistuttavaa? Sotaa taiteena voi
lähestyä neljältä kannalta. Taide voi kuvata sotaa, taide
voi yllyttää sotaan, taidetta harjoitetaan sodan aikana,
ja taide voi vastustaa sotaa.

S

anapari sota ja taide saa liikkeelle
suuren määrän mielikuvia, sillä
esimerkkejä sodan kuvauksista
taiteissa ei tarvitse kauan eikä kaukaa
etsiä. Käytän termiä taiteet monikossa,
koska taide usein mielletään kuvaamataiteeksi, ja sivuutetaan esimerkiksi
musiikki, kirjallisuus, elokuva, teatteri
ja ooppera. Mutta mitä on sota ja mitä
on taide? Jotta pysytään tukevasti maankamaralla, on aloitettava määritelmistä.

Väkivaltaa ja
väkivallattomuutta
Sota on väkivaltaa, jota yhteisöt harjoittavat. Ei sota yhtä miestä kaipaa,
sanotaan. Aki-Mauri Huhtinen on lukuisissa sotatieteitä ja johtamista koskevissa tutkielmissaan antanut sodasta
koko joukon käsitteitä.
Itse asiassa sota on läsnä kulttuurissamme joka hetki, vaikkapa puhuttaessa
urhoollisuudesta, vastuullisuudesta ja
yhteenkuuluvuudesta. ”Länsimaisen
ajattelun lumo on sen sotaisuudessa.”
Länsimaiden perikadossa Oswald
Spengler ei kuitenkaan pitänyt sitä
kulttuurimme ”alkusymbolina”. Yksin
ei voi käydä sotaa, vaikka Carl von
Clausewitzin mukaan sitä voikin pitää
laajennettuna kaksintaisteluna.

Sota on väkivaltaa, muttei mitä tahansa. Se on kamppailua: jos vastustaja
ei tee vastarintaa vaan noudattaa vaikkapa Leo Tolstoin tai Mahatma Gandhin
väkivallattomuuden prinsiippiä, ei ole
sotaakaan. Sota tuhoaa, se on selvä. Sota
on eksistentiaalinen ääritilanne. Se saa
aikaan sen, mitä Martin Heidegger ja
Karl Jaspers kutsuivat ”romahtamiseksi” (VFKHLWHUQ), ja sen jälkeen kaikki on
toisin.
Ollakseen sotaa sodan tulee suuntautua kohti rauhaa. Sota ei ole voitettu,
ellei sitä seuraa rauha.
Sotaan liittyy myös voiman käsite.
Brittiläinen taideteoreetikko John
Ruskin puhui voiman ideoista, ideas of
power, joita taidekin välittää – mutta ei
sentään käyttänyt sotaa esimerkkinään.

Esteettinen elämys
Mitä on taide? Taide perustuu esteettiseen elämykseen. Saksalaisen ¿loso¿n
Immanuel Kantin klassisen määrittelyn
mukaan esteettinen elämys tai arvostelma on ohne Intresse, ohne Begriff ja
ohne Subjekt. Tämä tarkoittaa sitä, että
nähdessämme ja kokiessamme minkä
tahansa asian esteettisenä emme piittaa
siitä, onko siitä hyötyä, emmekä välitä,
kuvastaako se jotain käsitettä. Sen voi

15

Eero Tarasti
kokea kuka tahansa, eivät vain jotkut
erityiset ihmiset.
Ajatelkaamme siis, että sodasta tulee
esteettinen elämys ja siitä tehdään taideteos. Silloin sotaa tarkastellaan sellaisenaan piittaamatta, kuka voittaa ja kuka ja
miten siitä hyötyy. Opus pulchrum non
est opus utile eli kaunis teos ei ole hyödyllinen, sanoivat jo roomalaiset. Sodan
estetiikassa tärkeää ei ole esimerkiksi
isänmaa, talous, valta, aate tai mikään
siihen liittyvä idea. Sen voi kokea kuka
tahansa, yhtä hyvin vihollinen.
Paradoksi on siinä, kuinka niin dysforinen ilmiö kuin sota voidaan kokea
kauniiksi. Kuinka sodan aiheuttaman
hirvittävän tuhon voi kokea esteettisesti? Miten väkivallan näkeminen voi
tuottaa taiteellista mielihyvää?
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Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Aristoteleen poetiikassa tragedia määriteltiin
näytelmäksi, joka herättämällä kauhua
katsojassa saa lopulta aikaan säälin ja
mielen puhdistumisen eli katharsiksen.
Edvin Laineen elokuva Tuntematon sotilas päättyy verisen taistelun jälkeen hiljaisuuteen. Tulee rauha, aseet
vaikenevat – ja sitten alkaa soida Sibeliuksen Finlandia-hymni. Kokemus on
aidosti katarttinen.

Taide kuvaa ja yllyttää
pysyen taiteena
Sota ja taide voivat kytkeytyä toisiinsa
neljällä tavalla. Ensinnäkin taiteella voidaan kuvata sotaa. Aihe on ollut suosittu
kaikissa taiteissa.
Toiseksi taiteella voidaan yllyttää,
kiihottaa ja kannustaa sotaan. Italian
risorgimento alkoi 1851 Verdin oopperan Il trovatore esityksestä Venetsiassa,
ja samaa kohtausta Luchino Visconti
käytti elokuvassaan Senso. Lavalla
vedettiin miekat esiin, ja tästä alkoi
vapautuminen Itävallan miehityksestä.
Propagandassa, eli ”maineenhallinnassa”, kuten sanotaan, on taiteella mitä
tärkein rooli. Stalin oli tilannut Dmitri
Šostakovitšilta voiton marssin Helsingin valtauksen kunniaksi – mutta se jäi
esittämättä.
Kolmanneksi taiteella voidaan vastustaa sotaa. Pasi¿stit ovat käyttäneet
taidetta tähän päämäärään Pablo Picasson freskossa *XHUQLFD. Pete Seegerin
melodialla :HVKDOORYHUFRPH, joskin
se kuuluu ennemmin populaarikulttuurin alaan, vastustettiin Vietnamin sotaa.
Kalevi Ahon oopperassa +\|QWHLVHOlmää sota syttyy lopussa ja katsomosta hyökkää sotilaita lavalle paukkeen
keskellä. Tarkoitus on osoittaa sodan
pelottavuus rikkomalla esittämisen eli
representaation rajat.
Neljänneksi taidetta harjoitetaan
myös sodan aikana. Kotirintamalla taide-elämä jatkuu: on näyttelyjä,
konsertteja, teatteria ja oopperaa. Leningradin piirityksessä ¿lharmonikot
jatkoivat konserttejaan. Samoin tehtiin
Helsingissä. Berliinin vaatimuksesta
Bayreuthin näytännöt jatkuivat, vaikka
festivaalin johtajatar Winifred Wagner
olisi ne keskeyttänyt. Suomalaiset
Waldenin kuvanveistäjäsisarukset pitivät klassisten veistostensa näyttelyn
Berliinissä vuonna 1945 ja he saivat

Kylkirauta 4/2018

.XYDWVRXQGÀ\FRPEEFFRPZLNLSHGLDRUJSLQWHUHVWFRPMDZLNLPHGLDFRPNXYDQP3DVL9llWlLQHQ

artikkelit

hyvät arvostelut. Jean Sibelius sävelsi
apollonisen harmonisen viidennen sinfoniansa vuonna 1918.
Taide jatkoi omaa elämäänsä sodasta
piittaamatta. Toisaalta taiteen tuhoaminen on yksi sodankäynnin muodoista:
talebanit tuhosivat Afganistanin suunnattoman arvokkaat kallioon hakatut
Buddha-patsaat.

Sota ja rauha
Joskus edellä mainittujen neljän kategorian rajat häilyvät. Taide voi olla
sekä sodan kuvausta että propagandaa.
Esimerkiksi Albrecht Dürerin maalaus
Kymmenentuhatta marttyyyriä vuodelta 1506 on kuvaus persialaisarmeijan
suorittamasta Rooman legioonalaisten
joukkomurhasta Araratin vuorella. Sa16

malla se on ideologinen viesti orientin
ja erityisesti Turkin taholta uhkaavasta
vaarasta.
Taiteen kuvaus sodasta voi sekoittua myös sodanvastaiseen päämäärään,
josta hyvä esimerkki on Leo Tolstoin
Sota ja rauha. Sodan kritiikki kohdistuu
sen pääaktoriin Napoleoniin. Ruhtinaat
Andrei ja Pierre ihailevat häntä, kunnes
tajuavat, että hän on itsekkyyden ruumiillistuma. Aluksi Napoleon oli tasavallan ja vallankumouksen symboli.
Vastaava mielenmuutos tapahtui
Ludwig van Beethovenilla. Kuultuaan
Napoleonin julistautumisesta keisariksi
hän repi rikki (URLFD-sinfoniansa omistuslehden. Sittemmin Mannerheim antoi
päämajassaan kenraaliensa kuulla tätä
sinfoniaa selostaen heille tapahtumaa.

artikkelit
Aurinkokuningasta esikuvanaan. Sitä
vastoin Aleksanteri ihaili Iliaan ja Odysseian sankareita. Hän piti aina Iliasta ja
miekkaansa pieluksen alla.
Myös historioitsijat ikuistivat sotaa
kuvauksiinsa, joilla on taiteen funktio.
Thukydides tosin sanoo Peloponnesolaissodat-teoksessaan, että ”…useimmat
ihmiset ovat haluttomia etsimään totuutta ja luottavat liikaa kertomuksiin, jotka
on sepitetty ennemmin kuulijan korvaa
miellyttäviksi – siis taiteellisiksi – kuin
todenperäisiksi”.
Useimmat eepokset ovat sotaisia.
Persialaisten kansalliseepos, Ferdowsin
Shahmaneh, on kuvaus mytologisista
taisteluista muun muassa Ahura Mazdan
ja Ahrimanin, hyvän ja pahan, välillä.
Eepoksen aiheet puolestaan heijastuivat
tunnettuun miniatyyritaiteeseen, jossa
taiteellinen kuvaus estetisoi sodan todellisuuden vaikuttavaksi kalligra¿aksi.

Janitsaarit… ja valkyyriat

Viriliteetti antiikissa
Sodan kuvauksessa voi ehkä lähteä liikkeelle sen aktorista, itse sotilaasta. Jo
antiikin aikana sotilaallisuuden ihanne
yhdistyi miehen kehon urheilullisuuteen. Yhdessä ne muodostivat käsitteen
viriliteetti. Antiikin alastomat patsaat
tuovat tämän selvästi esille.
Viriliteetti tulee sanoista virtus,
hyve, ja vir, mies. Idea ihanteellisesta
sotilasurheilijan kehosta oli peräisin
kreikkalaisilta. Roomalaiset patsaat
tosin jo verhosivat miesfiguurit toogiin. Ankara fyysinen kasvatus valmisti
nuoria miehiä metsästykseen ja sotaan,
antiikin maskuliinisuuden ja kauneuden ihanteisiin. Roomalaisen sotilaan
tuli dominoida ja alistaa muita. Hänen
kohtalonsa oli valloittaa maailma.

Antiikin tärkein eepos Ilias on
kuvaus Troijan sodasta, jossa kaikkien
tuntemia sankareita olivat Akhilleus,
Hector ja Patroklos. Jatkeeksi tulivat
helleenisen kauden alussa eläneet esikuvat, kuten Aleksanteri Suuri. Plutarkhoksen Suurten miesten elämäkerroissa
hänet kuvataan sangen tarkoin sekä mieleltään että keholtaan. Plutarkhos kuului
satojen vuosien ajan, aina 1800-luvulle
saakka, kaikkien hallitsijoiden ja sotapäällikköjen kasvatukseen Euroopassa.
Aleksanteri Suuren sodat ovat myös
olleet ehtymätön taiteellisen kuvauksen innoite. Hänen yrityksensä valloittaa maailma, ja erityisesti Gaugamelan
taistelu Dareiosta vastaan, oli Charles
Le Brunin jättimäisten freskomaalausten aiheena Ranskan Aurinkokuninkaan
hovissa 1600-luvulla. Napoleon piti
17

Musiikilla on olennainen rooli sodankäynnissä. Tunnetuin sotaan liittyvä laji
on luonnollisesti marssi. Sellainen on
myös soittimien sointiväri.
Kun Turkin sulttaani lahjoitti 1720
janitsaariorkesterin Puolan hoville,
halusivat kaikki muutkin hovit saada
sellaisen. Sen kautta eurooppalainen
sinfoniaorkesteri sai arsenaaliinsa lyömäsoittimia ja piccolohuilut. Sotilassoittokunnat ovatkin olleet olennainen
osa armeijan juhlamenoja, paraateja ja
mielialan kohennusta.
Musiikin toimintaan yllyttävä funktio on ilmeinen. Richard Wagnerin Valkyyriain ratsastusta pidetään sotaisan
musiikin prototyyppinä. Marcel Proustin romaanin Kadonnutta aikaa etsimässä viimeisessä niteessä ollaan Pariisissa
ensimmäisen maailmansodan aikaan.
Saksalaiset pommittavat sitä zeppeliineistä, ja kertoja vertaa niitä ilmassa
lentäviin valkyyrioihin.
Francis Coppolan Vietnam-kuvauksessa $SRFDO\SVHQRZ, suomeksi Ilmestyskirja. Nyt, amerikkalaiset hävittäjät
pommittavat kylää musiikin myötä.
Lentäjä sanoo kaverilleen: ”Pane tulemaan se Wagner ja kovaa”. Musiikki
on siis diegeettistä, itse juoneen kuuluvaa, eikä pelkkää taustakuvitusta.
Mutta mikä paradoksi – tämä ei ikinä
ollut Wagnerin tarkoitus! Itse asiassa
Valkyyriain ratsastuksessa Brünnhilde
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on pelastanut Sieglinden, jonka rakastetun Siegmundin Hunding on juuri
surmannut. Sieglinde tuodaan turvaan
valkyyriain naisyhteisöön.

Patrioottisuus
Eri maiden kansallishymnit ovat usein
myös sodan käytössä, mutta ne ovat
hyvin harvoin sotaisia. Lähes ainoa
avoimen sotaisa on ranskalaisten Marseljeesi, jonka Rouget de l’Isle sävelsi
yhtenä taisteluyönä vuonna 1792. Sen
alkuperäinen otsake oli Reinin armeijan
sotalaulu.
Aivan kiistatta yllyttävä efekti on
Sibeliuksen Jääkärimarssissa. Se saa
yhä suomalaisten tunteet kiihtymään.
Eikä ihme, sillä musiikillisesti marssi
on sangen onnistunut duurin ja mollin
vuorottelullaan ja rytmisillä pysähdyksillään.
Venäläisessä musiikissa on paljon
sotaan liittyvää. Pjotr Tšaikovskin Pateettinen-sinfonian marssiosa edustaa
sotaisuuden ideaa puhtaassa sinfonisessa musiikissa, säveltäjänsä niin sanottua keisarityyliä. Se oli erittäin suosittu
myös Saksassa, ja Herbert von Karajan
johti sitä mielellään.

Sinfonian
teemojen kamppailu
Šostakovitšin Leningrad-sinfoniassa
kuuluisa marssi crescendo osoittaa,
miten efektiivinen väline sinfoniaorkesteri on sodan kuvauksessa. On kuitenkin
epäselvää, mitä armeijaa siinä kuvattiin
– saksalaisten hyökkäystä vai Stalinin
omia tuhoamismekanismeja.

Kylkirauta 4/2018

Loppujen lopuksi esimerkkinä
sodan symbolisesta läsnäolosta eurooppalaisessa taidemusiikissa on sinfonia
ja sen perustana oleva sonaattimuoto.
Sonaatin ensimmäisessä osassa esitellään teemat, ”sodan aktorit”, mutta sitten
seuraa niin sanottu kehittelyjakso, jossa
aktorit joutuvat keskenään kamppailuun, konÀikteihin ja ”sotaan”. Lopun
kertausjaksossa alkutilanne kuitenkin
palautuu. Sinfoniaan voidaan myös
upottaa surumarssi kaatuneen sankarin
muistoksi, kuten Beethovenin (URLFDVVD
tai Gustav Mahlerin sinfonioissa.

Spektaakkelien juoni
Onko sotaisalla taiteella jokin erityinen
narratiivinen rakenne? Kansansatujen alkuperäiseen malliin kuului, että sankari
varttuu, saavuttaa haavoittumattomuuden ja lopussa joutuu taisteluun, josta
suoriutuu voittajana. Mutta jo kulttuurien tasolla sodat ja paraatit muodostavat
oman narratiivisen tapahtumasarjansa,
spektaakkelinsa.
Juri Lotmanin mukaan elämä Venäjän
maaseudulla oli vuosisatoja niin yksitoikkoista, että vain sodat toivat siihen jotain
vaihtelua. Sodasta voi muodostua myös
arkipäivää, johon totutaan.
Thomas Sebeok, amerikkalainen
antropologi ja semiootikko, teki kenttätyötä Lapissa vuonna 1947. Hän kertoi,
kuinka metsästä kuului alinomaa räjähdyksiä, kun porot joutuivat miinoihin.
Hänen kysyessään lappilaiselta räjähdyksistä tämä oli vastannut matalalla äänellä:
”Sota on sotaa!”
Elokuvan tehokkuus perustuu siihen,
että katsoja samaistuu kameran näkökul-
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maan ja tuntee olevansa tapahtumisen
keskellä. Taiteen tasolle kohoavat sotaelokuvat käyttävät tätä psyykkistä mekanismia hyväksi. Sodanvastaisen julistuksen
käsissä tämä on kaikki tehokasta.
Neuvostoliitossa tehtiin talvisodasta
elokuva, joka on historiallisessa mielessä
täysin virheellinen. Taiteellisesti elokuva
oli kuitenkin niin vaikuttava, että historiallinen totuus jäi taiteen alle.
Taiteen avulla voidaan kontemplaatio
eli empiirisestä todellisuudesta vieraantuminen viedä niin pitkälle, että kaikelle
voidaan nauraa, kuten Woody Allenin
versiossa :DUDQG3HDFH tai Kunnon sotamies Švejkin seikkailuissa. Niissä toimii
esteettinen etäännytys.
Modernismin aikaan puhuttiin vieraannuttamisesta. Rossellinin elokuvassa
Saksa vuonna nolla kuvataan Berliiniä
juuri sodan jälkeen pikkupojan mielenmaiseman kautta. Atonaalinen musiikki
toimii säestyksenä tälle post war -atmosfäärille. Kuten venäläinen kirjailija Viktor
Sklovski on sanonut: ”Runoudessa veri
ei ole verta, vaan loppusointu sanalle
merta.”
Jokaisella kansakunnalla on omat
myyttiset tekstinsä, joihin se aina palaa,
joihin se uskoo ja joista se ammentaa
lentäviä lauseita. Jokainen suomalainen tietää: ”Äl’ yli päästä perhanaa…
Sandels hän Partalassa suurustaan syö.”
Sota panee nämä tunteet ja niihin liittyvät
voimat liikkeelle.
Eero Tarasti on toiminut muun
muassa musiikkitieteen professorina
+HOVLQJLQ\OLRSLVWRVVDYXRVLQD±


Kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.
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Sotataitoa
sotataidon jälkeen
Teksti: Juha Mälkki

Sotataitokeskustelu on keskustelua sodan ja
sodankäynnin taidosta, tiedosta, tieteestä ja taiteesta.
Sotataito ei ole vain taistelun voittamiseen liittyvää
keskustelua, vaan myös kriittisiä arvioita kokonaisten
kriisien ja sotien voittamisen mahdollisuuksista.

Y

ksikään aiheeseen liittyvä
keskusteluteema ei ole toista
teemaa parempi eikä takaa
parempaa ymmärrystä sotataidosta.
On kuitenkin syytä muistaa, että sotataidossa on aina kyse ihmisistä ja siis
inhimillisyydestä, vaikka sodankäynti
onkin ollut välineorientoitunutta kautta
verisen historiansa.
Sotataito liitetään usein käsitteisiin
strategia, taktiikka ja operaatiotaito.
Strategia on päämäärien asettamista
sodille. Sillä on aina kansalliset ja ylikansalliset ulottuvuutensa. Taktiikka
on sotien päämäärien saavuttamiseen
liittyviä konkreettisia toimenpiteitä.
Se on sodankäynnin käytäntöä, ja sen
ymmärrys kumpuaa kineettisiltä ja eikineettisiltä taistelukentiltä. Taktiikka
ilman käytäntöä on kuin luonnontiede
ilman matematiikkaa.
Varsin vähän on kiinnitetty huomiota strategian, taktiikan ja operaatiotaidon väliseen kolminaisuuteen.
Strategia ja taktiikka ovat sotataidon
käsitteinä edelleen relevantteja, mutta
operaatiotaito- ja operatiivinen taso
-käsitteiden käytössä on ollut sekaannusta jo vuosikymmenet. Kumpikaan
käsitteistä ei oikein sovi liittämään strategiaa ja taktiikkaa toisiinsa.

Operatiivisen
hallinnan haasteet
Asevoimat ovat massiivisia organisaatioita, joiden hallinta pelkästään
rauhan aikana vaatii valtavia ponnisteluja. Oikea-aikainen päätöksenteko
eri johtamisen tasoilla on haasteellista,
etenkin sodan olosuhteissa. Asevoimat
ovat kautta aikojen eriyttäneet suunnittelun toimeenpanosta. Strategioita on
aina tehty ja niitä on pantu täytäntöön
taktiikkana. Termit ovat muuttuneet
vuosisatojen saatossa, mutta perusidea
on pysynyt samana.
1900-luvun lopulla länsimainen sodankäyntikeskustelu hukkui operaatio-,
operatiivinen taso- ja operaatiotaitotermeihin. Nykyään mikä tahansa taktinen toimenpide voidaan luokitella
operaatioksi. Kun tarpeeksi taktista on
keskitetty, voidaan puhua operatiivisen
tason toiminnasta. Operatiivisen tason
toiminta taas liitetään operaatiotaitoon,
koska se on laajempaa kuin taktinen
toiminta.
Nykyamerikkalainen asevoima pyrkii hallitsemaan strategian ja
taktiikan välistä ammottavaa kuilua
Operational Design -suunnitteluohjeistuksella, joka perustuu NATO COPD
-ohjeeseen. Suunnittelussa linkitetään
taktisen tason suunnittelun käsitteet
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strategisen tason suunnittelun käsitteisiin. Jokaiselle sodankäynnin tasolle on
siis omanlaisensa suunnitteluelementit.
NATO COPD -suunnitteluohjetta
on kritisoitu komentajien sotataitoajattelun rajoittamisesta. Arvostelu ei ole
ihan oikeutettua, koska se mitä komentajilta tosiasiallisesti puuttuu, ovat käytännönläheiset konseptit sotataidollisen
ajattelun tueksi. Art of War -teema on
ehkä liian vanhanaikainen, jotta siihen
voisi enää sellaisenaan nojata suunnittelupöytien äärellä.
”Sotataide” on toki aina myös
taitoa, mutta toisaalta taide voi olla
myös tarkkaa pohdintaa eri taidesuuntausten välillä. Jos (oikea) taide
voi ilmentää minimalismia, impressionismia tai postmodernismiin viittaavaa,
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miksi sotilaalliset konseptit, operaatiosuunnitelmat ja vaikkapa yksittäiset
sotilaalliset ajattelu- ja ajatustavat (Military Thinking, Military Thought) eivät
voisi ilmentää jotain tiettyä suuntausta.
Tämä olisi erityisen tärkeää keskusteltaessa esimerkiksi erilaisten suunnitelmien taustalla olevien ajattelu- ja
ajatustapojen eroista.
Sotataidon klassikoita siteerataan
turhankin vapautuneesti. Haasteena
on se, että esimerkiksi Clausewitzin
avulla voidaan selittää ihan mikä tahansa sotilaallinen tai ei-sotilaallinen
ilmiö. Taloustieteessä sen sijaan ollaan
huomattavan kurinalaisia teoreetikoiden käytössä. Taloustieteessä voidaan
Marxin avulla selittää tietynlaista
talouteen tai yhteiskuntaan liittyvää
ilmiötä. Joidenkin toisten ilmiöiden
selittämiseen Marx ei sen sijaan sovi.
Vastaavalla tavalla pitäisi ymmärtää
Clausewitzin, Jominin, Liddell Hartin,
Douhet’n ja vaikkapa Sunzin klassikkotekstien reunaehdot.

Sotataidon neljä
koulukuntaa
Sotataito on parhaimmillaan sodankäynnin tuloksellisuutta laajasti
käsittelevä teoreettinen ja samalla
käytännönläheinen keskustelufoorumi,
jossa erilaiset voittamisen selitysmallit
kilvoittelevat keskenään paremmuudesta. Usean vuoden tutkimusten perusteella olen päätynyt erottelemaan
sotataidosta neljä erilaista koulukuntaa.
Koulukunnat voidaan nimetä monin eri
tavoin. Tässä artikkelissa on käytetty
nimikkeitä, jotka selittävät, miten ja
miksi voitto lopulta tapahtuu.
On toisaalta ymmärrettävä, että todellisessa elämässä joudumme ymmärtämään neljää sotataidon koulukuntaa
samanaikaisesti, koska sotia ei voiteta
pitäytymällä vain yhden koulukunnan
mietteissä. Vastaavasti mikään talous ei
pyöri puhtaan uusklassisen koulukunnan voimin, vaikka se onkin nyttemmin länsimaista valtavirtaa. Sotataidon
neljän koulukunnan samanaikainen
tarkastelu kuulostaa monimutkaiselta,
mutta mistään kaavoin hallittavasta
rakettitieteestä ei olekaan kyse, vaan
huomattavasti monimutkaisemmasta
keskusteluavaruudesta.
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Sotataidon koulukunnat antavat
komentajille näkymän voittamisen
saavuttamisen vaihtoehdoista. Aina
ei kannata yrittää vastustajan taistelukyvyn ja tahdon murtamista – joskus
kannattaa yrittää suoraan vastustaa
systeemin romahduttamista. Valinta
riippuu täysin siitä, kuka on vastustajana, ja siitä, minkälaista voittamisen
logiikkaa oman organisaation sotataitotaipumukset painottavat.
Jossain vaiheessa sodankäynnin
menneisyyttä taistelukenttä laajeni
taktisen tason ja taktiikan hallitsemattomaksi. Samalla asevoimien ja
yhteiskunnan voimapolitiikan keinovalikoima laajeni ja tarvittiin uudenlaista organisointia. Armeijaryhmien
sotatoimia ei pystytty enää hallitsemaan suorin käskyin eikä yksittäisillä
taisteluilla saatu haluttua vaikutusta
sotatoimien eikä varsinkaan sotien
ratkaisemiseksi. Tarvittiin uudenlainen sodankäynnin taso laajentuneen
sotanäyttämön hallitsemiseksi.
Sotataidon koulukunnat jakautuvat
horisontaalisesti suoraan ja epäsuoraan sotataitopainotukseen. Suoruus
on meille länsimaisille tyypillisesti
demokraattista avoimuutta, päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja päättelyn
objektiivisuutta. Länsimainen sotataito on pitkälti kuin Käypä hoito -teos,
jota noudattamalla ketään ei syytetä
toimeenpanon virheellisyydestä. Länsimainen poliittinen koneisto hyväksyy voittamiseen liittyvät aikeet, jos
lopputulos osataan arvioida jo ennalta.
Siksi länsimaissa ei useinkaan tukeuduta epäsuoriin sotataidon lähtökohtiin.
Epäsuoruus on suoruuden vastakohta.
Sotataidon koulukunnilla on taktiset ja strategiset koulukuntasuuntauksensa. Taktinen ulottaa vaikutuksensa
paikalliseen ja voi toki vaikuttaa kumuloituneena strategiseen. Esimerkiksi eversti John A. Wardenin kuuluisa
vaikuttamisen viiden kehän tikkataulumalli perustuu taktiseen suoruuteen
ja sen kumuloituvaan strategiseen vaikuttavuuteen. Sen mukaan systeemi
romahtaa, kun taistelukyky ja -tahto
murretaan. Wardenin teokseen Enemy
as a System on kirjattu vuosisataisen
länsimaisen sotataidon vahvuus mutta
myös sen perustavanlaatuiset heikkoudet.
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Sotataidon neljän koulukunnan voittamisen

Taktinen ja strateginen
ulottuvuus
Strategisesti painottuvat sotataidon
koulukunnat eivät ole synonyymi
strategian tutkimuksen koulukunnille, koska sotataidollinen lähtökohta
on kiinnostunut kansakuntakulttuuritasoisista voittamisen ehdoista ja mahdollisuuksista. Epäsuorassa strategiassa
kukistumisen kohteena on aina kulttuuri. Siinä missä suoruuden strategiassa
paikannetaan yhteiskunnan kriittisen
infrastruktuurin heikkouksia, epäsuoruudessa paikannetaan niitä kulttuurisia tapoja ja malleja, joita vastustaja
käyttää hyväkseen, mahdollisesti jopa
kohteen tietämättä.
Vastaavalla tavalla taktinen suoruus
on erilaista kuin taktinen epäsuoruus.
Klassiset taiturimaiset sotaliikkeet
ovat jääneet historiankirjoihin esi-
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logiikka.
merkkeinä taktisesta epäsuoruudesta. Nykyaikana näihin sotaliikkeisiin
voidaan liittää kyber- ja informaatiovaikuttamista lisäämään fyysisten
sotaliikkeiden vaikuttavuutta. Strategisen vaikuttavuuden saavuttaminen
pelkästään taktisilla taisteluliikkeillä on
tunnetusti hyvin vaikeaa. Taktinen menestys ei takaa strategista menestystä,
mistä esimerkkeinä ovat useat Lähi- ja
Kaukoidän sodat ja kriisit kuluneiden
vuosikymmenien aikana.

Sotataito – nyt
Nykymaailman sotien ja kriisien lähempi tarkastelu paljastaa sotataitoon
liittyvien arviointien vähyyden ja
niiden suoranaisen puuttumisen. Parhaimmillaan sodat tuovat paremman
rauhan, mutta ilman sotien ja kriisien
sotataidollisten luonteiden ymmärtä-

mistä on varsin vähän toivoa rauhan
voittamisesta.
Pitkittyneitä kriisejä ei saada loppumaan, ellei ymmärretä, että ne ovat
seurausta eri sotataidon koulukuntien yhteentörmäyksistä, joissa eri
osapuolilla on erilainen käsitys siitä,
miten vastustaja kukistuu. Lopulta eri
osapuolet jatkavat vastustajansa kukistamisyrityksiä siitäkin huolimatta,
että mitään voittamiseen viittaavia tunnusmerkkejä ei ole nähtävissä. Näitä
sotataidollisia Gordionin umpisolmuja
on vaikea purkaa.
Epäsuorasti toimivalle pahin uhka
on toinen epäsuorasti toimiva. Venäläiset harjoittavat epäsuoraa sotataitoa,
koska sen avulla on mahdollisuus saavuttaa etuja sotataidolliseen suoruuteen
nojaavista vastustajista. Hybridisodankäynti on tältä osin hyvä nimike kuvaamaan länsimaiseen sotataitoajatteluun
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ja sen käytäntöön liittyvää kriisiä. Se
kuvaa sitä sotataidon epäsymmetriaa,
joka yleistettynäkin vallitsee idän ja
lännen välillä. Ylivoimaiset sotilaalliset suorituskyvyt eivät ole voittamisen
tae. Tarvitaan ylivoimaista sotataidon
kykyä hallita suoruutta ja epäsuoruutta.
Suomalaisessa keskustelussa
esiintyy aika ajoin pelkoja kansakuntasysteemin romahtamisesta jo rauhan
oloissa. Pelätään, että kansakunta luhistuu kertaheitolla tai että systeemiin
aiheutetut kriittiset häiriöt ajaisivat
”kansakunnan polvilleen”. Lisäksi pelätään, että taistelukyvyn murtaminen
romahduttaisi taistelutahdon ja samalla vaikutus kumuloituisi strategiselle
tasolle asti. Ihan näin yksinkertaista
ei ole kokonaisen kansakunnan voittaminen.
Airiston Helmi -tapaus herätti
yhteiskunnallista huolta. Huoltovarmuuden katsottiin olevan uhattuna
kriisiajan olosuhteissa. Kansakuntasysteemin toimivuus oli siis potentiaalisesti vaarantumassa mahdollisen kriisin
aikana. Lainsäädännön ja kansakunnan elinmahdollisuuksien turvaamisen
väliin muodostuukin helposti saumakohtia, joita kukaan tai mikään ei vartioi. Epäsuorasti vaikuttava vastustaja
löytää juuri nämä saumat ja rakentaa
niihin potentiaalisia sillanpääasemia.
Erityisen uhkaavaa strategisen epäsuoruuden areenalla ovat kulttuuriseen
ajatteluun ja kulttuurisiin toimintatapoihin tehdyt tietomurrot. Jokaisella
kansakunnalla on omat akilleenkantapäänsä, joiden suojaaminen olisi
helppoa, jos kansakunta itse pystyisi
paikantamaan ja samalla myös suojaamaan niitä.
Usein akilleenkantapäät kuitenkin
jäävät paikantamatta ja ne paljastuvat vasta siinä vaiheessa, kun on jo
myöhäistä. Maginot-ajattelu, kaikessa
äärimmäisessä suoruudessaan, kummittelee edelleen länsimaisessa sotataitoajattelussa.
Everstiluutnantti, valtiotieteiden
tohtori Juha Mälkki palvelee tutkimusalajohtajana Puolustusvoimien
tutkimuslaitoksen doktriiniosastossa.
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turvallisuuspolitiikkaa

Kansainvälinen oikeus

K

että kansainvälinen oikeus on sitä,
mitä valtiot siitä tekevät ja miten
ne sitä käyttävät.
Kiihkeän kansallismielisyyden palattua kovin monen pyrkivän poliitikon ohjenuoraksi
kansainvälinen oikeus, ja ylipäätäänkin yhteistyö, leimataan oudoksi globalisaatioksi
ja epäilyttäväksi liberalismiksi.
Omaa etua pyritään edistämään
epäämällä toisten tarpeet ja oikeudet sekä kieltämällä omat
kansainvälisestä oikeudesta
kumpuavat velvoitteet, varsinkin
ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Meillä on vahva vanhasuomalainen perinne uskoa lain
voimaan. Monta lainoppinutta
olemme valinneet presidentiksikin.
Maallemme on myös välttämätöntä uskoa lain voimaan.
Emme voi emmekä halua hyväksyä viidakon lakia kansainvälisten suhteiden tai ihmisoikeuksien perustaksi. Maailman maita ei saa jakaa etupiireihin, eikä maailman maiden
ja kansojen kehittymisen oikeutta saa rajoittaa myyttisillä
tai metafyysisillä perusteluilla jonkin muka-kulttuurin tai
uskomusjärjestelmän ylivertaisesta asemasta.
Lain kirjaimen, valtioiden välisten sopimusten ja alueellisten ja globaalien järjestöjen toivotaan luovan rajoillemme
vakautta. Niiden toivotaan tuovan kansainväliseen elämään
ennustettavuutta. Emme kuitenkaan ole hanakoita uskomaan
yleviin julistuksiin tai vapaaehtoisiin järjestelyihin. Emme
tue kaikkia ehkä hyvääkin tarkoittavia aloitteita, jos ne saattavat vain hidastaa käynnissä olevia tai vesittää jo sovittuja
vahvempia ratkaisuja.
Myöhempien aikojen jälkeinen suomalainen, koivistolainen realismi perustuu paasikiveläiselle tosiasioiden
tunnustamiselle, mutta uskoo myös lain voimaan. Siitä on
lähdettävä, että on edelleen syytä vahvistaa kansainvälistä
oikeutta ohjaamaan maailman menoa.
Tässä työssä tärkeimmät airuet ovat Washingtonissa
tiheästi vierailevat ulko- ja puolustusministerimme sekä
Kremlin kanssa toimivan viestiyhteyden rakentanut tasavallan presidenttimme.

ansainvälinen oikeus,
kansojen oikeus, operoi
lain ja politiikan välimaastossa. Se usein puhuu lain
kieltä, mutta noudattaa myös politiikan logiikkaa: kuka saa ja kenelle annetaan. Oppikirjamainen
määritelmä kertoo kansainvälisen
lain löytyvän valtioiden välisistä
sopimuksista, tapaoikeudesta ja
lain periaatteista, mutta se löytyy
myös tuomioistuimien päätöksistä ja tunnustetuimpien kirjanoppineiden mielipiteistä.
Useimmat meistä sotilaista
tunnistavat sodan oikeussäännöt
eli kansainvälisen humanitaarisen oikeuden. Se on sitovana
tapaoikeutena osa kansainvälistä oikeussäännöstöä siinä missä
esimerkiksi sopimukset, jotka
mahdollistavat papualaisella postimerkillä varustetun postikortin
matkan Port Moresbystä Saarijärven perukoille.
Kansainvälinen oikeus ylläpitää elämäntapaamme, ja
se on tehnyt elämästämme vähemmän häijyä ja kolkkoa.
Oletteko muuten huomanneet, että vaikka väkivaltaa ja taisteluja edelleen käytetään omien päämäärien saavuttamiseksi,
hurmeiset valtioiden väliset sodat ovat melkein kadonneet?
Kuten meille on opetettu, Kreml ei ole kihlakunnanoikeus.
Nykyinen maailmanmeno on osoittanut, ettei sitä oikein ole
Valkoinen talokaan.
Kansainvälisen oikeuden asema valtioiden välisten suhteiden ja osittain valtioiden sisäisten asioiden perustana
pyritään kiistämään. Ei vaadi paljon irtisanoutua asevalvontasopimuksista tai asettaa uusvanhoja tulleja tai vastatulleja, kun sopimukset niin sallivat. On ovelampaa hyödyntää
kansainvälisen oikeuden hiljaisuutta omien äänekkäiden
päämäärien saavuttamiseksi.
Siispä olemme havainneet masinoitavan yleistä mielipidettä toisessa maassa järjestettävässä kansanäänestyksessä,
rakennettavan keinotekoisia saaria, tunkeuduttavan yliopiston tietojärjestelmiin ja manipuloitavan teollisia järjestelmiä.
Tämäkin on kansainvälistä oikeutta: mitä ei ole sovittu tai
tunnustettu, ei ole sovittu tai tunnustettu.
Kansainväliset tuomioistuimet toki lukevat ja kehittävät
kansainvälistä oikeutta. Niiden päätökset esimerkiksi valtioiden välisistä kiistoista, sotarikoksista ja yksityisyyden
suojasta piirtävät hyväksytyn ja hyväksymättömän käytöksen rajaviivoja.
Moni sotarikollinen on yksityishenkilönä päätynyt
Haagin leivättömän pöydän ääreen, ja hyvä niin: se ei
ole voittajien oikeutta vaan hävinneiden ja hävitettyjen.
Varsinkin suurvallat ovat kuitenkin hanakoita kiistämään
oikeusistuimien päätösvallan. Kyynikko voisikin todeta,

Mika Kerttunen
Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp,
valtiotieteiden tohtori
Mika Kerttusen esittely on sivulla 52.
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Minun puolustusvoimani
Maanpuolustuskorkeakoulussa järjestettiin Puolustusvoimien juhlavuoteen
liittynyt kirjoituskilpailu. Ohessa julkaistaan kaksi kadettien kirjoitussarjassa
hyvin menestynyttä kirjoitusta huomionosoituksena itsenäisen Suomen
puolustusvoimien satavuotistaipaleelle.

Sata vuotta kehityksen tiellä

V

apaan valtion asevoimien tulee
edustaa läpileikkausta kansasta
ja olla tiiviisti osa yhteiskuntaa.
Puolustusvoimien on oltava kansalaisten
silmissä luotettava ja heidän arvojaan
edustava toimija. Pienen kansan asevelvollisuusarmeijan on oltava tehokas ja
hyödynnettävä koko kansan potentiaali
maanpuolustukseen, sillä Puolustusvoimien vahvuus on suomalaisten kykyjen
ja taitojen summa.
Jokaisen panosta tarvitaan, ja tästä
syystä Puolustusvoimien ja sen kansalaisille näkyvimmän piirteen, asepalveluksen, on pysyttävä relevanttina.
Ihmiset haluavat palvella vain organisaatiossa, jonka he kokevat edustavan
omia arvojaan. Tehokas organisaatio on
harvoin homogeeninen, vaan se tarvitsee erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia
kykyjä, ominaisuuksia ja ajatuksia.
Tänä päivänä Puolustusvoimat edustaa yhä paremmin koko yhteiskuntaa ja
nauttii kansalaisten laajaa luottamusta.
Puolustusvoimien satavuotisen historian
aikana näin ei aina ole ollut, vaan lopputulos on seurausta koko historian kestäneestä kehityskulusta. Puolustusvoimat
edustaa entistä paremmin kansalaisia
sukupuoleen, etnisyyteen tai poliittisiin
näkemyksiin katsomatta. Puolustusvoimat ei toimi tyhjiössä, ja siksi sen on
uudistuttava muuttuvan yhteiskunnan
mukana.
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on
käsitellä Puolustusvoimien satavuotista
historiaa sellaisena kuin se yhdelle kadetille näyttäytyy. Historiaan peilaten
tarkastelen Puolustusvoimia kansallisen
koheesion luojana, mutta toisaalta muistutan myös siitä, että Puolustusvoimien
toiminnan edellytyksiä ovat luottamus,
neutraalius ja yhteiskunnan tuki.
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Luottamuksen
rakentaminen
Lähtökohdat luotettavien asevoimien
luomiseksi olivat Suomen itsenäisyyden
alussa vaikeat. Itsenäistymistä seurannut murhenäytelmä, jota kutsuttakoon
sisällissodaksi, oli jälkiseuraamuksineen
vielä kansan tuoreessa muistissa.
Itsenäisyyden alkuvuosina Suomen
armeija rakennettiin sisällissodan voittoisan valkoisen armeijan rungolle, joten
se edusti monelle suomalaiselle vieraita arvoja. Upseeristo koottiin Saksassa
koulutetuista jääkäreistä ja entisistä
tsaarin armeijan upseereista. Kenraali
Mannerheim, aatelinen ja suomea puhumaton tsaarin upseeri ei jäänyt aktiivipalvelukseen, mutta jäi silti kansalaisten
mieliin asevoimien komentajana.
Suuren kansanosan silmissä Suomen
armeija ei itsenäisyyden alussa juuri
erottunut sisällissodan valkoisesta armeijasta tai suojeluskuntaliikkeestä,
mikä ei ollut omiaan hälventämään epäluuloa. Miehet, jotka herättivät osalle
kansasta kipeitä muistoja keväältä 1918,
johtivat nyt nuoren valtiomme asevoimia. Sisällissodan haavat haittasivat luotettavan kansanarmeijan rakentamista.
Sosiaalisesti jakautunutta ja sekä
sisäisesti että ulkoisesti haurasta yhteiskuntaamme pyrittiin paikkaamaan
sovittelevalla politiikalla. Punavankeja
armahdettiin ja yhteiskuntaa rakennettiin kiihkottomasti.
Asevelvollisuuslaki säädettiin
vuonna 1922. Toimivan kunnallispolitiikan ja yleisen oppivelvollisuuden ohella yleistä asevelvollisuutta on
pidetty merkittävänä kansakuntaamme
eheyttävänä tekijänä. Yleisen asevelvollisuuden kautta Puolustuslaitoksesta
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muodostui hiljalleen neutraali ja kaikille
kansalaisille hyväksyttävä toimija.
Asevelvollisuuden myötä Puolustuslaitos ja Suojeluskuntaliike erkaantuivat
toisistaan, mikä osaltaan auttoi luottamuksen rakentumista. Suojeluskuntajärjestö ei koskaan onnistunut karistamaan
valkoista historiaansa tai yhteyksiään
äärioikeistoon. Suojeluskuntajärjestön
hyödyllisyys maanpuolustuksen kannalta oli kiistaton, mutta sen historia ja
yhteydet poliittiseen oikeistoon, kuten
Lapuan liikkeeseen, olivat ongelmallisia.
Lapuan liike nousi kapinaan maaliskuussa 1932. Lapuan liikkeessä toimi
myös upseereja, mutta kokonaisuutena Puolustuslaitos pysyi hallitukselle
uskollisena, ja sitä käytettiinkin saartamaan kapinoivia joukkoja. Puolustuslaitos oli näin ensi kertaa todistanut
olevansa poliittisesti neutraali.

Sotien vuodet mittasivat
yhteiskunnan kestävyyttä
Talvisodan syttyessä jokaisen panosta
tarvittiin ja kansa oli hämmästyttävän
yhtenäinen vaikeuksien edessä. Suomea
puolusti aito kansanarmeija, jossa palveltiin riippumatta yhteiskuntaluokasta,
äidinkielestä, kotipaikkakunnasta tai poliittisista näkemyksistä.
Sotilaiden vakaa tahto taistella henkensä uhalla kertoo heidän uskostaan
siihen, että jokaista tarvitaan. Vapaa
mies ei aseta itseään kuolemanvaaraan,
jos kokee oman panoksensa olevan merkityksetön.
Äitini isoisä, parikymppinen viljelijä Toivo Santala, kutsuttiin riviin miltei
suoraan varusmiespalveluksesta. Pientä
poikaansa hän ei liene ehtinyt monta
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kertaa nähdä, ennen kuin kun hän kaatui
helmikuussa 1940 Summassa. Samanlaisia tarinoita löytyy miltei jokaisesta
suvusta, sillä sodissa vuosina 1939–1945
kaatui noin 90 000 suomalaista sotilasta.
Talvisodan sotamenestys herätti innostusta ympäri maailmaa, joka seurasi
sitkeän pienen kansan taistelua suurvaltaa vastaan. Välirauhan astuttua voimaan
itsenäisyys oli säilynyt ja kansa oli yhtenäisempi kuin milloinkaan ennen.
Jatkosota syttyi vuonna 1941 ja
kansalaisten kestävyyttä koeteltiin jälleen. Koko yhteiskunnan voimavarat
valjastettiin sotaponnistuksiin, ja jälleen kaikki kynnelle kykenevät astuivat
riviin. Kolme vuotta kestäneen sodan
loppu häämötti kenttäarmeijan torjuttua
Neuvostoliiton suurhyökkäyksen raskain
tappioin. Karvaat rauhanehdot astuivat
voimaan, mutta itsenäisyys säilyi jälleen.
Isäni isä, lapsena hylätty ja juurikaan
kouluja käymätön 16-vuotias Into Hemberg, kutsuttiin palvelukseen jatkosodan
loppuvaiheessa. Nuori oman onnensa
seppä koki kenties ensi kertaa elämässään kuuluvansa johonkin ja olevansa
tarpeellinen ja haluttu.
Sota loppui välirauhaan, mutta
Inton tie vei sotilasuralle. Tälle miehelle sotilasura tarjosi elinikäisen leivän ja
ympäristön, jossa hän koki tulevansa hyväksytyksi. Hän ei ollut enää hyljeksitty
äpärälapsi, vaan arvostettu ja kunnioitettu ammattisotilas.

Kohti uutta aikaa
Sotien jälkeen Suomi eli sisäpoliittisen
sekavuuden aikaa, kuten myös rauhanajan kokoonpanoon saatettu Puolustuslaitos. Rauhansopimuksessa joukkojen
ja kaluston määrää rajoitettiin ja Neuvostoliitolle epämieluisia henkilöitä
poistettiin Puolustuslaitoksen palveluksesta. Puolustusvoimien komentaja,
jalkaväenkenraali Erik Heinrichs joutui
eroamaan ja kommunistien ohjailema
Valpo pidätti yhteensä noin tuhatviisisataa muuta henkilöä.
Into Hemberg kirjoittaa muistelmissaan sekavista ajoista ja vapunaaton
1948 tapahtumista. Kommunistien vallankaappausyritykseen valmistauduttiin
tehostamalla vartiointia ja patruunatkin
jaettiin. Vallankaappausta ei tullut, mutta
kaukanakaan se ei ollut. Puolustuslaitoksen kansansuosio oli laskemaan päin.
Turussa sotilaspuvussa liikkuvia pilkat-

tiin sotahulluiksi ja joskus käsiksikin
käytiin, muistelee Into Hemberg.
Pölyn laskeuduttua ja siirryttäessä YYA-aikaan myös Puolustuslaitos
uudistui ja kehitti toimintaansa. Erilaisiin
kylmän sodan uhkakuviin piti vastata
uskottavasti ja samalla valmistautua
puolustautumaan itäistä naapuriamme
vastaan.
Suomi osallistui rauhanturvaoperaatioihin Suezilla ja Kyproksella niittäen
mainetta ammattitaitoisilla rauhanturvaajillaan. Heihin lukeutui myös Into
Hemberg, joka palveli Kyproksella
vuonna 1975. Neuvostoliiton romahtaminen vuonna 1991 mullisti maailmaa.
Hetken vaikutti tulevan aika, jolloin sotilaallinen voimankäyttö Euroopassa ei
enää tulisi kyseeseen.
Sittemmin uhkakuvat ovat moninaistuneet, ja paluu vanhaan todellisuuteen
on viimeisen kymmenen vuoden aikana
ollut tosiasia Venäjän kokeillessa rajojaan sekä symbolisesti että kirjaimellisesti. Puolustusvoimien ydinosaaminen,
sotilaallinen maanpuolustus, on tänä
päivänä yhtä tärkeää kuin aiemminkin
maamme historian aikana.

Moderni mutta perinteikäs
– tulevaisuuden haasteet
Puolustusvoimien on pysyttävä tiiviinä
osana suomalaista yhteiskuntaa ja nautittava kansalaisten tukea ja luottamusta.
Puolustusvoimien on uudistuttava alati
muuttuvan yhteiskunnan mukana, mutta
samalla sen on vaalittava omia perinteitään. Tulevaisuuden haasteena on
tasapainon ylläpitäminen muutoksen ja
perinteiden välillä.
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Suomalaiset ovat aiempaa heterogeenisempaa joukkoa. Puhumme useita
eri kieliä, tunnustamme eri uskontoja ja
myös kulttuurimme on entistä moninaisempaa. Kuinka Puolustusvoimat pystyy
hyödyntämään erilaisten ihmisten potentiaalin samalla hyväksyen ihmisten
erilaiset taustat? Voisiko sotilaskoulutusta antaa useammilla kielillä? Puolustusvoimien ja sen näkyvimmän piirteen,
asepalveluksen, tulee olla kansalaisia
yhdistävä, ei erottava tekijä.
Pienenevät ikäluokat luovat haasteen, johon on löydettävä ratkaisuja.
Tulevaisuudessa korostuu Puolustusvoimien kyky hyödyntää asevelvollisten
siviiliosaamista ja ohjata heitä tehtäviin,
joissa he pääsevät hyödyntämään vahvuuksiaan.
Naisten vapaaehtoinen asepalvelus tuli mahdolliseksi vuonna 1995, ja
naisten asema Puolustusvoimissa on normalisoitunut. Naisten panosta maanpuolustukselle koko maamme historian ajan
ei voida aliarvioida. Tulevaisuudessa
heidän potentiaalinsa on otettava huomioon entistäkin tehokkaammin, sillä
naisten määrän Puolustusvoimissa voi
olettaa kasvavan.
Uhkakuvat ovat muuttuneet ja esimerkiksi erilaiset hybridivaikuttamisen
keinot ovat olleet vahvasti esillä viime
aikoina. Uudistuneisiin uhkakuviin vastatakseen Puolustusvoimien tulee entistä
paremmin hyödyntää kansalaisten potentiaalia esimerkiksi kyberpuolustuksessa.
Suomalaiset reserviläiset ovat eri alojen
ammattilaisia, ja heidän tietotaitonsa
hyödyntäminen maanpuolustuksessa
on elintärkeää.
Sadassa vuodessa kuljettu matka on
ollut kivinen, mutta saavutettu kehitys
on ollut hyvä. Suuri osa matkasta on
Puolustusvoimien ja oman lähisukuni
yhteistä historiaa.
Kevään 1918 murhenäytelmän
ääreltä tämän päivän tehokkaaksi ja
luotettavaksi organisaatioksi kehittynyt Puolustusvoimat on yksi itsenäisen
Suomen suurista menestystarinoista.
Puolustusvoimien juhlavuonna on tärkeää juhlistaa saavutettua menestystä,
mutta samalla valmistautua jatkamaan
kehityksen tiellä.

Johannes Hemberg
104. Kadettikurssi
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artikkelit

Minun Puolustusvoimani – vanhaa ja uutta

Luku 1: Alku
Mieleni minun tekevi
Aivoni ajattelevi
Kohtaloani kertoa
Kuuluttaa kaskuja kansalle
Sinä laupias lukija
Lue lukuja lentäviä
Silmiäsi siristä
Tohdin todella todeta
Tämän totisinta totta
Tosia tapahtumia
Täyttä totuutta olevan
Maaseudun maisemista
Satakunnan savotoilta
Pirkanmaan pitäjältä
Tärähtää tämä tarina
Poika pieni pihasella
Palikoita paukutteli
Navetassa naureskeli
Puupyssyillä pelasi
Keittiössä keskusteli
Köökissä kököttelevi
Kuunteli kaskuja korvallaan
Armeijasta aikanaan
Kotona kovasti kyseli
Sankareista sodassa
Kutsuntoihin kuultavaksi
Vuorollansa kutsuttiin
Haastetta haluavansa
Herralle heti haasteli
Nopeasti nostelevi
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Nivaskoita nippusia
Laajan lauman lappusia
Antoi herra papereita
Tyrkkäsi tykö kysyjän

Ammattiakin arvailla
Päähänpistona pälkähti
Kadettikouluun katsahti
Luku 3: Simppu

Luku 2: Varusmies
Astui armeijaan aikanaan
Aulihisti auttamahan
Totisesti tottelemaan
Käskyjä kaikenlaisia
Huovinrinteellä huojuvi
Säkylässä sykkivi
Maavoimissa marssivi
Jääkärinä jämptisti
Kuninkaallisiksi kutsuttiin
Erityisiksi esiteltiin
Tavan tallaajia taatusti
Töhöilivät tökerösti
Hyvin hommansa hoiteli
Osasi oman osansa
Kultapossunsa ansaitsi
Alas auttamaan kysyttiin
Ahdisti Afganistani
Libanonin lemppasi
Kohta kovasti katuisi
Kokemusta kaipaisi
Kaikkea kotvan koetteli
Kohtaloaan kartteli
Kaukana kotoa käväisi
Kaukomaita katsasti
Alkoi uraakin udella
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Saapui simppu siviilistä
Santahaminan sydämeen
Silta saarelle saatteli
Siviiliyden seisautti
Ovat saaren salaisuudet
Siviileiltä salassa
Huhuja huudellaan toki
Totuutta tietävi harva
Perinteistä perille
Pääsi pakon avulla
Vitsejä veistelevi
Runoja rustailevi
Mäntyjä mittailevi
Kaakeleita katsastelevi
Kronikkahan koukeroita
Kauniita kuvia kuvitti
Sai puku päällä puhua
Kera rynsesterin ryntäillä
Kesähelteitä kestävi
Talvitaitoja testata
Paha pakkanen paukkuvi
Nopsaa nenästä nipisti
Kylmä kovasti koetteli
Neljääkymmentä nelisti
Vuosangasta vuorollaan
Takaisin oli tuleva

artikkelit
Tiennyt ei sitä silloin
Kaksi kertaa jäljellä
Päätti perheenkin perustaa
Lapsilukua lisätä
Syntyi soma soturi
Suloinen suihkija
Nopeasti normaaliksi
Arki takaisin taipuipi
Seisoipi rivissä rikki
Milloin unta uneksia?
Silti hommansa hoitavi
Tukea toverit tarjosi
Niinpä koulu etenevi
Kuukaudet kuluvi
Sarka ripeästi riisuttiin
Nuorukaiseksi nimettiin
Kadettina kasvettiin
Keskoseksi kerettiin
Luku 4: Keskonen
Keskosia koetteli
Taktiikoiden taittelu
Kelmuloisten kerintä
Tussattavien tussailu
Vihollista viistettihin
Vähäsen väiteltihin
Kalustoa katsottihin
Tienoota tiedusteltihin
Aikanaan aika koittavi
Aselajitkin ansaita
Jalkaväkeen jäseneksi
Heittimistöön heittiöksi
Lappeenrantaan lampsimahan
Koko poppoo poistuvi
Luku 5: Kaaderi
Itäinen kaunis kaupunki
Kaukana kaaderia kutsuvi
Kaikkea kaunista kokevi
Kauheaakin kukaties
Avantohonkin uppovi
Lumikiepissä nukkuvi
Lentokoneesta loikkasi
Rautalinnusta lipesi
Palveluspaikan perheelleen
Hämeenlinnasta hamusi
Marginaaleja mittailtiin
Tuhannesosia tutkailtiin
Onnistumisesta onnessaan
Kaikki hyvin kääntyvi
Arkea auttamatta
Ei pakoon pääsevä ollut
Pitkittyvi päivät yöt
Puolet kokonaan kotoa
Oli poissa perheen pää
Nautti toki toiminnasta
Vaikka välillä väsähti
Poika perheeseen pamahti

Nyt kakaroita kaksi on
Vastuuta vähän vältteli
Asioita arvotti
Toki toiminnan täysillä
Parhaansa mukaan paukutti
Johti joukon ammuntoja
Ruotsiksikin runoili
Ympärillä ymmärsivät
Turvallisuuskin toteutui
Luku 6: Runon lopetussanat
Suuni jo sulkea pitäisi
Kiinni kieleni sitoa
Laata virren laulannasta
Heretä heläjännästä
Kranaateitta kauaa ammuta
Patruunoitta paukutella
Vartiokin vaihdettahan
Aikansa kutakin kestävi
Kerroinpa kertomukseni
Puolustusvoimista puhelin
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Kokemuksiani korostin
Kansalle kuultavaksi
Vielä sanoa saanen sen
Kyllä kadettia koeteltiin
Kovasti korvennettiin
Kolme vuotta katsottiin
Arvosteltiin arvioitiin
Ura uusi urkenevi
Ylennykseen yllettihin
Luutnanttius luultavasti
Presidentiltä peräisin
Salelta saletisti
Kiitos kuuluupi kaikille
Läheisillekin lähellä
Kavereillekin kaukana
Kouluttajille koulussa
Suloiselle Suomenmaalle

Touko Katajisto
102. Kadettikurssi
Kylkirauta 4/2018

Kadettikunnan vanhin jäsen, Ikikaaderi Olli Sakari Vuorio.
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historiakatsaus

Ikikaaderin taipaleelta
Teksti: Olli Vuorio

Kadettikunnan vanhin jäsen, Ikikaaderi, majuri Olli Vuorio
täytti kuluvan vuoden syyskuun 6. päivänä 99 vuotta.
Merkkipäivän kunniaksi pyysimme päivänsankarilta
muisteloa hänen pitkän ja vaiherikkaan elämänsä vaiheista.

S

ynnyin Turussa 6. syyskuuta
1919, eli tätä kirjoitettaessa
takana on 99 elettyä vuotta.
Helsinkiin muutimme vuonna 1922.
Punavuoren kansakoulun aloitin seitsenvuotiaana vuonna 1925. Vuonna
1927 sain ensimmäisen kirjani, joka
on Jalmari Saulin kirjoittama Amiraali
6SRR¿QUXPSDOLSRLND.
Vuonna 1930 pyrin Norssiin – turhaan. Oppikoulun aloitin Koulukujan
yhteislyseossa. Vanhempieni avioero
vuonna 1934 oli ensimmäinen raju
kokemus. Erot olivat siihen aikaan
hyvin harvinaisia. Jäin kolme vuotta
nuoremman sisareni Tuijan kanssa
äidin huomaan.
Ensimmäisen kamerani Baby
Boxin sain vuonna 1935 pikkuserkultani Osvald Hedenströmiltä. Hän
suurensi minulle kuvat, jotka kiinnitin
heti kansioon. Siitä alkanut harrastus
jatkuu edelleen.
Vuonna 1938 koulumme sai oman,
silloin varsin modernin kiinteistön
Arkadiankadulta ja nimen Arkadian
yhteislyseo. Kiinnostukseni yhteisiin
puuhiin alkoi. Olin ensin koulun toverikunnan sihteeri ja sittemmin puheenjohtaja monen vuoden ajan. En oikein
tajunnut koulunkäynnin ideaa ja niinpä
tuplasinkin muutaman kerran.
Lukiovuosina liityin ikämiessuojeluskunnan poikaosastoon. Sen
harjoituksia pidettiin Töölön tullin
metsämaastossa, jossa ei vielä tuolloin
ollut ainuttakaan rakennusta.
Kesällä vuonna 1939 olin puoli
kesää Itä-Preussissa kieltä oppimassa.
Köningsbergissä liikkeitten ikkunassa

oli kyltti: 1LFKWIU-XGHQ. Juutalaisilla
oli käsivarressaan keltaiset nauhat. –
Saksa hyökkäsi Puolaan ja toinen maailmansota alkoi 1. syyskuuta.
Syksyllä 1939 me koululaiset
olimme tietoisia Suomen neuvotteluista
Neuvostoliiton kanssa, mutta sodan ei
uskottu alkavan. Marraskuun 30. päivänä noin kello 9.15 ilmapommitus
keskeytti historian tuntimme. Koulu
päättyi, ja alkoi talvisota.

Talvisodan aika
Mennessäni koulusta kotiin näin
Malminkadun puutalojen kattojen
yläpuolella viisi ryssän punatähtistä
pommikonetta ja lentäjät niiden ohjaamoissa.
Odotin Suojeluskunnasta tehtävää
joulukuun puoleenväliin saakka –
mutta turhaan. Kouluaikainen heilani
Kaisa kertoi isänsä, joka oli puolustusministeriön sähkölaboratorion johtaja,
tarvitsevan lähettiä. Siitä tulikin minulle mieluisa puuha.
Tammikuun 17. päivänä alkoi
varusmiespalvelukseni Jalkaväen
koulutuskeskus 1:ssä Hyrylässä. Sotilasvarusteiksi jaettiin nahkavyö, turkislakki ja siihen kokardi – siis ”malli
Cajander”.
Aliupseerikurssi Nummenkylässä
keskeytettiin helmikuun puolessa välissä ja oppilaat lähetettiin Taipaleenjoen
rintamalle. Seitsemän oppilasta jätettiin
kuitenkin Hyrylän alokaskomppanian
”santsareiksi”, ja olin yksi heistä. Reserviupseerikoulun kävin kurssilla 47,
joka toimeenpantiin 6.5.–6.9.1940.
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Kurssimatrikkelissa sain luonnehdinnan ”Lapsen kasvot, miehen mitta”.

Välirauhan aika
Jatkoin koulunkäyntiäni Arkadian
koulun kahdeksannella luokalla. Reserviupseerikurssini oppilaat nimitettiin reservin vänrikeiksi 6. joulukuuta
1940. Olin koulun oppilaista ainoa
reservinupseeri, joten minut määrättiin muiden oppilaiden esimieheksi.
Samaan aikaan liityin myös Upseerisuojeluskuntaan.
Ylioppilaskokeeni lähti vuonna
1941 tutkintolautakuntaan hyväksytyin arvosanoin, mutta reaalikoe tuli
reputettuna takaisin.
Jatkoin 4. kesäkuuta varusmiespalvelusta 6. Prikaatissa Sulkavalla.
Minut määrättiin joukkueenjohtajaksi
prikaatin ensimmäiseen pataljoonaan
Puumalaan. Miehet olivat olleet palveluksessa melkein kaksi vuotta, joten he
olivat valioainesta. Prikaati muutettiin
10. kesäkuuta Jalkaväkirykmentti 6:ksi,
ja marssimme kahden päivän aikana
kenttäarmeijan suojajoukoksi Ruokolahteen.

Jatkosota
Jalkaväkirykmentti 6 kuului 18. Divisioonaan Karjalankannaksella, jossa
suomalaisten hyökkäys käynnistyi
heinäkuun lopulla. Nuorta joukkueenjohtajaa pelotti, mutta sitä ei voinut
näyttää.
Ensimmäisessä hyökkäyksessämme 31. heinäkuuta Teerimäen murroksessa jouduimme perääntymään
vihollisen kovan vastuksen vuoksi.
Oman joukkueen pojan kaatuessa vierelleni olin saada šokin.
Hyökkäysvaiheen Tietävälän,
Lietlahden, Mertjärven, Parkkilan,
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Kadettikurssi XXVI
Keväällä 1942 sain tiedon kadettikurssin alkamisesta. Upseerin ura oli ollut
mielessäni jo koulupoikana. Kurssi
alkoi 1. heinäkuuta 1942 Santahaminassa. Kaksi viikkoa kurssin alkamisen
jälkeen ilmeni, että yksi jalkaväkilinjan joukkueista oli viestijoukkue. Sen
täydennykseksi määrättiin aakkosten
loppupäästä kymmenen kadettia, minä
mukana joukossa. Protestini ei auttanut.
Kadettimatrikkelissamme lukee:
”Sipinä kuuluu, Olli lukee”.
Noin kolme viikkoa ennen kurssin päättymistä kapteeni Olavi Larkas
totesi, etten ole vielä jättänyt yhtään
hyväksyttyä venäjän koetta. Kadettiveljeni Hannes Vesterinen preppasi
minua, ja viimeisestä kokeesta sainkin arvosanan 5-. Oliko se armosta vai
ansiosta, en tiedä.
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Kurssimme päätöstilaisuus oli Presidentinlinnassa 4. kesäkuuta 1943.
Valtiosalissa meitä oli 407 kadettipukuista. Marsalkka Mannerheim tuli
saliin kenraaliensa seurassa ja piti
lyhyen puheen. Sen jälkeen presidentti Ryti nimitti meidät vakinaisen väen
upseereiksi. Jokainen kadetti esittäytyi
ja kätteli kumpaakin herraa. Marskin
katse oli isällisen huolestunut. Tilaisuus
oli huippukohta elämässäni. Kadeteista
elossa on enää viisi.

Jatkosodan loppu
Syksyllä 1943 sain siirron Viestipataljoona 5:een eli Aunuksen Ryhmän
viestipataljoonaan. Sen komentajana
oli jääkärimajuri August Sepperi. Olin
nuorempana upseerina luutnantti Toivo
Laivon puhelinkomppaniassa.
Rakensimme kirkasjohtolinjoja.
Pylväskuoppien kaivaminen jäätyneeseen maahan oli kovaa puuhaa. Marraskuun lopusta huhtikuun loppuun
vahvennettu joukkueeni teki 12 526
puhelinpylvästä Säämäjärvellä, Patojärvellä ja Terussa. Moottorisahoja ei
ollut, vaan kaadoimme komeat hongat
pokasahalla. Pylväitä lähetettiin linjojen vuosikorjauksia varten Suomeen
5 656 kappaletta.
Jouduttuamme kesällä 1944 vetäytymään taistellen Aunuksesta Viestipataljoona 5 siirtyi koti-Suomeen
Anttolaan, Sulkavalle, Puumalaan ja
Ruokolahdelle. Lokakuun 17. päivänä
saimme käskyn pataljoonan siirrosta
Ouluun. Lokakuun aikana pataljoona
siirtyi Rovaniemen liepeille Koivuun,
jossa ei enää silloin käyty taisteluja.
Olin tuohon aikaan esikunnassa
kalustoupseerina. Olosuhteet olivat
kurjat, räntää ja pimeää riitti. Marraskuun 13. päivänä komentajamme ilmoitti puhuttelussa, että työt lopetetaan
ja alkaa kotiuttaminen.
Kaksi päivää myöhemmin minut
komennettiin Päämajan viestiosastoon
Mikkeliin, jossa Simo Laurila antoi
opastusta tuleviin toimistoupseerin
tehtäviin. Sittemmin viestiosasto siirtyi Helsinkiin.
Maassa oli valvontakomissio, jolle
jouduin tekemään yhteenvetoja joukkojen viestivälineilmoituksista.
Asekätkentä oli käynnissä, mutta
meillä ei siitä ollut mitään tietoa.
Eräänä iltana Laivanvarustajankadul-
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Kuvat Olli Vuorio, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

Kivennavan ja Mainilan ankarien taistelujen jälkeen päädyimme Valkeasaaren–Aleksandrovkan tasalle syyskuun
alussa. Läheltä piti -tilanteita oli paljon,
mutta Luojaa kiittäen selvisin taisteluista naarmuitta. Jalkaväkirykmentti 6:n
tämän vaiheen tappiot olivat yhteensä
1 670 miestä. Rykmenttimme oli koko
hyökkäysvaiheen kärjessä divisioonan
komentajan, eversti Aaro Pajarin säästellessä tamperelaista lempirykmenttiään Jalkaväkirykmentti 27:ää.
Olin Aleksandrovkassa eteentyönnetyn tukikohdan taisteluetuvartiossa,
kun puna-armeija aloitti 20. syyskuuta hyökkäyksen noin pataljoonan
voimin. Tukikohdasta oli luovuttava.
Sain vahvistukseksi toisen joukkueen,
ja sen voimin tukikohta saatiin vallattua takaisin. Tilanteen rauhoituttua totesin päällystakkini helmassa jalkojen
välissä luodin reiän – minulla oli ollut
suojelusta.
Eräänä vuoden 1942 toukokuisena
iltana vihollisen tykistö ja muut aseet
aloittivat voimakkaan tulituksen pataljoonan lohkolle. Joukkueeni oli komppanian reservinä. Koska moneen tuntiin
ei edestä tullut mitään tietoa, lähdin
yöllä lähettini kanssa etulinjan taisteluhautaan ja kysyin päällikköä, luutnantti
Kyösti Kärriä. Paljastui, että vihollisen
tarkoituksena oli ollut vanginsieppaus
ja uhriksi oli joutunut poikkeuksellisen
pidetty päällikkö Kärri.

le tuli viestimajuri, joka soitti majuri
Väinö Pietariselle sanoen: ”Minulla on
Salosta kuorma-autollinen viestivälineitä, ja Valpo on tulossa, mihin vien
kuorman?” Pietarinen vastasi: ”Mihin
tahansa, mutta äkkiä pois sieltä.”

Rauhan aika
Marraskuussa 1945 sain mieluisan
siirron adjutantiksi Viestikouluun Hämeenlinnaan, jossa morsiameni asui.
Koulun johtajana oli everstiluutnantti
Risto Kare, joka kuitenkin katosi, ja
tilalle tuli everstiluutnantti Matti Virva.
Kare palasi noin puolen vuoden
kuluttua takaisin, mutta ei sanallakaan
kertonut vaiheistaan. Vasta Matti Lukkarin kirjan Asekätkentä ilmestyttyä
vuonna 1984 selvisi, että Kare oli ollut
viestialan kätkennän johtaja ja hän oli
ollut ”linnassa”.
Toukokuun 1947 alussa sain pakkosiirron Viestirykmenttiin, jossa olin
viestin eri tehtävissä kapteenina. Koska
olin pakosta joutunut viestiaselajiin, en
siinä viihtynyt ja vaihdoin huoltoon.

historiakatsaus

Huoltoupseerikurssin jälkeen aloitin Viestirykmentissä helmikuussa
1954 huoltopäällikön apulaisena ja
huoltopäällikkönä. Sain pakollisen
siirron Huoltokoulun opettajaksi toukokuussa 1958. Huhtikuussa 1960
sain siirron Pääesikunnan taloushuolto-osastoon. Totesin jääneeni jälkeen
ylennyksissä ja erosin palveluksesta
16. lokakuuta 1961.
Pääsin toimistopäälliköksi Simo
Laurilan johtamaan Maaseudun Autoliittoon. Vuosina 1962–1963 olin Tehokalusteen varastopäällikkönä, kunnes
minut irtisanottiin sieltä laman vuoksi.
Muutaman kuukauden kuluttua pääsin
harjoittelijaksi rouva Autin agentuuriliikkeeseen.
Agentuuriliikkeen asioissa menin
käymään Pääesikunnassa, jossa tapasin entisen esimieheni eversti Simo
Liikkasen. Hän tarjosi mahdollisuutta
palata palvelukseen, ja 1. kesäkuuta
1963 aloitin kapteenina Pääesikunnan
muonitustoimistossa.
Huoltoesiupseerikurssin kävin
vuonna 1966, jonka jälkeen sain halu-

tun siirron Kaartin pataljoonaan Merikasarmille. Perheelläni oli oma asunto
Lauttasaaressa, vaimo oli töissä ja tytöt
koulussa. Epäilin mahdollista pakkosiirtoa. Hain ja sain töitä Kappakeskuksesta ja erosin Puolustusvoimista 10.
huhtikuuta 1968.

Eläkevuodet
Toimin tarkastajana Pukevassa syyskuuhun 1982 saakka, jolloin siirryin
”oikeasti” eläkkeelle. Sitä ennen
vuonna 1980 kariutui avioliittoni, jonka
piti kestää koko elämän ajan, ja alkoi
uusi Aunen kanssa Myyrmäessä.
Liityin Vantaan Sotaveteraaneihin
ja ilmoitin olevani vain aktiivijäsen.
Erkki Penttilän kanssa olimme tilintarkastajia lähes kolmekymmentä vuotta.
Luottamustehtävistä mainittakoon myös Vantaan valtakunnallinen
kirkkopyhä syyskuussa 1993, jonka
taloustoimikunnassa olin jäsenenä.
Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistyöorganisaation hallitukseen
kuuluin vuosina 1994–2006. Vuosina
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1996–2006 kouluilla pidettiin yli kaksisataa veteraanijuhlaa, ja niissä oli
kuulijoina yhteensä 99 000 oppilasta.
Kerroin heille kokemuksiani etulinjan
elämästä.
Kadettikurssini sihteerinä ja taloudenhoitajana olen toiminut vuodesta
1989 alkaen. Päämajan upseerien lounaalle osallistuin ensimmäisen kerran
vuonna 1986. Silloin kenraalisalissa oli
runsas sata osallistujaa. Vuodesta 2002
olin kolmas ja viimeinen sihteeri. Meitä
Päämajan upseereja on jäljellä kolme.
Ensimmäisen puheeni, Arkadian
yhteislyseon lipun naulauspuheen,
pidin 16. maaliskuuta 1977. Sen jälkeen
puheita ja muistopuheita Arkadiassa
sekä veteraani- ja itsenäisyysjuhlissa on kertynyt kymmeniä, viimeisin
6. joulukuuta 2017. Kadettikunnan
Kylkirauta-lehden toimitusneuvostoon
kuuluin vuosina 2001–2011.
Kylkirautaan, samoin kuin veteraaniyhdistysten lehtiin, olen kirjoittanut
leegion kirja-arviointeja, kuten viimeisin arvioni teoksesta Marsalkan ruusu.
Elokuussa 2001 olin valan esilukijana Viestirykmentin valatilaisuudessa
Lopen kirkolla. Toisen kerran olin vastaavassa tehtävässä Kaartin jääkärirykmentin valatilaisuudessa Helsingissä
toukokuussa 2012.
Valokuvausharrastukseni tuloksena
on kertynyt useita kymmeniä valokuvakansioita, tuhansia dioja, kaita¿lmejä
sekä Ifolor-kuvakansioita. Liikuntaa
olen harrastanut koulupojasta lähtien
ja edelleen käyn sauvakävelylenkeillä.
Terveyteni on ollut koko ikäni
varsin hyvä. Sodassa säilyin – kiitos
Luojan – naarmuitta, eikä senkään jälkeen kohdalleni ole sattunut vakavia
sairauksia, lukuun ottamatta kihtiä jaloissa. Huolimatta muutamista elämän
”kolhuista” olen tyytyväinen elämääni.
Luen joka aamu päivän tekstin
neljän papin kirjoittamasta teoksesta
Matkan pää. Kiitän Luojaa jokaisesta
eletystä päivästä.

Olli Vuorio
Ikikaaderi, kadetti 2674
26. Kadettikurssi
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Eversti Armas Kallas Pihlajamaa.

historiakatsaus

Eversti Armas Pihlajamaa

– rintamakomentaja
Teksti: Jyri Korhonen

Suomen itsenäisyystaisteluissa rintamakomentajat
kantoivat raskaan vastuun. Eversti Pihlajamaa oli neljän
sodan veteraani, vapaussodan sotainvalidi sekä talvi- ja
jatkosodan rintamakomentaja. Hänen elämäänsä ohjasivat
horjumaton velvollisuudentunto ja rakkaus isänmaahan.

A

rmas Kallas Rönnmark syntyi
kaupunginkamreeri Wilhelm
ja Karoliina Rönnmarkin
perheeseen Mikkelissä 26. syyskuuta
1896. Hän varttui mieheksi aikana,
jolloin kenraalikuvernööri Bobrikov
johti venäläistämistoimia Suomen suuriruhtinaskunnassa. Toisaalta samaan
aikaan myös itsenäisyysliike kehittyi
merkittäväksi voimaksi tulevaa vapaustaistelua varten.

Koulutieltä Vapaussotaan
Armas Rönnmark vietti lapsuutensa
Mikkelissä. Hän kävi keskikoulun
Mikkelin suomalaisessa yhteiskoulussa, josta hän valmistui keväällä 1915.
Isä Wilhelm suunnitteli pojastaan
tilanhoitajaa läheiseen Sairilan kartanoon, jonka hän aikoi hankkia. Siksi
Armaksen koulunkäynti jatkui juuri
perustetussa Lapuan Maanviljelyslyseossa, jonka johtaja oli tunnettu
itsenäisyysmies ja myöhempi puolustusministeri Jalo Lahdensuo.
Koulun oppilaat kasvatettiin isänmaallisessa hengessä. Maanviljelyslyseon toverikunta perusti salaseuran,
jonka nimeksi tuli Itsenäisyysklubi
Junkkarit. Kaikki seuran parikymmentä
valan vannonutta jäsentä osallistuivat
vapaussotaan.
Pohjanmaalle oli ensimmäisen
maailmansodan aikana sijoitettu runsaasti venäläistä sotaväkeä, olihan

seutu Venäjän valtakunnan läntistä rajaaluetta. Lokakuun vallankumouksen
jälkeen venäläiset sotilaat syyllistyivät
mielivaltaisiin tekoihin, kuten upseeriensa murhiin ja yleiseen ryöstelyyn.
Armas Rönnmark liittyi Lapuan
suojeluskuntaan syksyllä 1917. Koululaiset muodostivat Matti Laurilan
komppaniassa oman joukkueensa,
jonka johtajana oli ylioppilas Ilmari
Laurila. Tammikuussa 1918 Rönnmark
osallistui Lapuan ja Seinäjoen venäläisten varuskuntien riisumiseen aseista.
Vapaussodan alkunäytösten jälkeen lapualaiset määrättiin Hämeen
rintamalle. Toista viikkoa kestänyt
punaisten hyökkäysaalto Haapamäen
radan suunnassa torjuttiin Vilppulassa.
Lapuan komppanian vapaussota jatkui
Ruovedellä, jossa punaisten puolella
taisteli puolen tuhatta venäläistä, joukossa pelättyjä pääkallotunnuksin ja
mustin lipuin koristautuneita anarkistimatruuseja.
Aloite siirtyi maaliskuussa valkoisille heidän käynnistettyään Tampereen valtaukseen tähtäävät sotatoimet.
Lapualaiset, jotka muodostivat kaksi
komppaniaa Pohjois-Hämeen rykmentissä, hyökkäsivät Jämsästä kohti
Länkipohjaa. Molempien komppanioiden päälliköt, isä Matti ja poika Ilmari
Laurila kaatuivat, ensin mainittu Rönnmarkin viereltä.
Viikkoa myöhemmin, kun jääkärivänrikki Matti Laurila nuorempi mää-
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Jyri Korhonen
rättiin isänsä seuraajaksi, Rönnmark
luovutti hänelle talteen ottamansa isäLaurilan Ukko-Mauserin.
Kersantti Armas Rönnmark haavoittui Lempäälään taistelussa 24.
maaliskuuta 1918 luodin lävistettyä
hänen vasemman reitensä. Kuopion
lääninsairaalasta Rönnmark palasi takaisin joukkoonsa vain parin viikon
toipilasajan jälkeen.
Tampereelta Pohjois-Hämeen rykmentti keskitettiin 16.–18. huhtikuuta
junakuljetuksin Karjalankannakselle
Viipurin valtaustaisteluihin. Viipurissa Rönnmark tapasi koko sodan ajan
postiopiston kurssilla olleen tulevan
vaimonsa Kaarinan.
Sodan jälkeen Rönnmark astui vakinaiseen palvelukseen rykmenttiinsä
joukkueen johtajaksi.
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Vapaussodan jälkeen Suomeen ryhdyttiin
muodostamaan omaa sotalaitosta, johon
oli värvättävä ja koulutettava nopeasti
upseereja. Syyskuussa 1918 alkaneelle
Viipurin upseerikokelaskurssille hyväksyttiin 224 oppilasta, ja heidän joukossaan oli Armas Rönnmark.
Intensiivinen ja elintarvikepulan varjostama kurssi kesti seitsemän kuukautta,
jonka jälkeen kokelaat ylennettiin vänrikeiksi ja komennettiin takaisin joukkoosastoihinsa. Rönnmark oli monen muun
tuoreen upseerin tavoin värväytynyt Aunuksen retkelle.
Sotaväen palveluksesta lomautettuna Rönnmark matkusti Sortavalaan,
jossa hän ilmoittautui huhtikuussa 1919
joukkueenjohtajaksi jääkäriluutnantti Maskulan pataljoonaan. Rönnmark
osallistui Aunuksen retken taisteluihin
Itä-Karjalassa aina Petroskoin porteilla
asti. Kesällä, tilanteen muututtua sotaväsymyksen ja huollon puutteen vuoksi
epäedulliseksi, joukot joutuivat vetäytymään taistellen ja nälästä kärsien takaisin.
Keväällä 1920 Rönnmark osallistui
Petsamon retkeen reservijoukoissa Rovaniemellä ja Ivalossa. Vuosina 1920–
1923 hän palveli Oulussa Pohjanmaan
jääkäripataljoonan joukkueen johtajana,
adjutanttina ja komendanttina.
Rönnmark kävi kuunteluoppilaana
Kadettikoulun, joka tuolloin toimi nykyisen eläinmuseon talossa Arkadiankadulla.
Tammikuussa 1923 Rönnmark sai
siirron kotikaupunkiinsa Mikkeliin
Polkupyöräpataljoona 3:een. Kaksi
vuotta myöhemmin kapteeni vihittiin
avioliittoon Kaarina Bergströmin kanssa.
Heille syntyi kolme tytärtä: Raija (1925),
Heljä (1927) ja Irma (1929). Ajan hengen
mukaisesti Rönnmark suomensi sukunimensä Pihlajamaaksi.
Pihlajamaan ura sotakoulun opettajana alkoi vuonna 1927 Viipurissa, jossa
hän palveli Taistelukoulun taktiikan opettajana ja Jalkaväen kapitulanttikoulun
kurssinjohtajana. Sotakoulu-ura jatkui
kesällä 1933 Kadettikoulussa, jossa hän
toimi talvisodan syttymiseen saakka
opettajana, komppanian päällikkönä ja
koulun johtajan apulaisena. Kadettikoulun toiminnan keskeytyessä Munkkiniemessä sodan vuoksi joulukuussa 1939
majuri Pihlajamaa määrättiin päälliköksi
Niinisalon Sotakoulukeskukseen.
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Kuvat SA-kuva/Puolustusvoimat ja Peter Johansson, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

Upseerin uralle

Rintamakomentajana
Helmikuun alussa 1940 Pihlajamaa
määrättiin Jalkaväkirykmentti 37:n
toisen pataljoonan komentajaksi Laatokan Karjalan mottitaisteluihin. Hän johti
menestyksekkäästi Lemetin itäpuolisten
mottien laukaisun Saarijärven ja Siiran
alueella. Lähes kaksi vuorokautta kestäneiden kovien taisteluiden jälkeen useita
satoja venäläisiä antautui vangeiksi ja
suomalaisten haltuun jäi mittava sotasaalis.
Talvisodan jälkeen Pihlajamaa siirrettiin elokuussa 1940 komentajaksi LänsiPohjan suojeluskuntapiiriin Kemiin. Se
perusti Jatkosotaan Jalkaväkirykmentti
54:n, jonka komentajaksi Pihlajamaa
määrättiin everstiluutnantiksi ylennettynä.
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Rykmentti kuului eversti Viiklan 6.
Divisioonaan. Saksan Norjan armeijalle
(AOK Norwegen) alistettuna sen tehtävänä oli hyökätä Kuusamon koillispuolelta tiettömien korpien kautta Alakurtin
maantielle puna-armeijan joukkojen sivustaan.
Äärimmäisen vaikea tehtävä haastoi
divisioonan komentajiston joukkoineen
epäinhimillisiin ponnistuksiin. Tiestön puuttuessa ei raskaita aseita voinut
kuljettaa hyökkäyksen tueksi, ja omat
tappiot muodostuivat koviksi. Alakurtin
tie saavutettiin vasta kahden kuukauden
taisteluiden jälkeen.
Yhdessä saksalaisten joukkojen
kanssa Alakurtti vallattiin elokuun viimeisenä päivänä. Hyökkäys pysähtyi
syyskuun lopussa vanhan rajan itäpuo-

historiakatsaus
Neuvostojoukot valtasivat Viipurin
kaupungin 20. kesäkuuta 1944. Kun
hyökkäyksen jatkaminen suoraan liikkeestä ei onnistunut, painopiste siirrettiin
kaupungin koillispuolelle Tammisuon ja
Talin suunnalle 3. Prikaatin ja 18. Divisioonan puolustuslohkoja vastaan. Niiden
koillispuolella 4. Divisioonan tuli torjua
vihollisen hyökkäykset VKT-asemassa
Repolanjärven ja Noskuanjärven välissä.
Eversti Pihlajamaan Jalkaväkirykmentti 5 ja everstiluutnantti Kuirin
Jalkaväkirykmentti 25 onnistuivat tehtävissään. Näin luotiin merkittäviä edellytyksiä Talin–Ihantalan suurtaistelun
torjuntavoitolle. Aselepo astui voimaan
4. syyskuuta 1944. Jalkaväkirykmentti
5 siirtyi puolustusryhmitykseen uuden
rajalinjan taakse.

Sotien jälkeen

lelle Vermanjoen linjalle. Divisioonan
alistus saksalaisille päättyi tammikuussa 1942. Jalkaväkirykmentti 54 luovutti
rintamavastuun saksalaisille ja marssi
17. tammikuuta alkaen 450 kilometrin
matkan hiihtäen Kajaaniin, missä se purettiin osana kenttäarmeijan uudelleenjärjestelyjä. Pihlajamaa määrättiin takaisin
Kemiin Jalkaväen koulutuskeskus 16:n
päälliköksi.
Elokuussa eversti Pihlajamaa komennettiin jälleen rintamalle etulinjaan
ryhmitetyn Jalkaväkirykmentti 5:n komentajaksi. Rykmentti taisteli asemasotavaiheen ajan Maaselän kannaksella,
kunnes se tammikuussa 1944 siirrettiin
Maaselän Ryhmän reserviksi Äänisniemelle. Kesäkuun alussa 4. Divisioonan
joukkoja oltiin siirtämässä Syvärille.

Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alettua siirtokuljetukset suunnattiin kiireesti
kohti Karjalankannasta.
Jalkaväkirykmentti 5:n junakuljetukset saapuivat Valkjärvelle 14. kesäkuuta
ja Heinjoelle kaksi päivää myöhemmin.
Joukot oli heitettävä suoraan taisteluun.
Ylivoiman turvin puna-armeijan eteneminen oli ennakoitua nopeampaa, joten
puolustajan tilannekuva laahasi jäljessä
ja johtamistoiminta oli reagoivaa.
Tilanne Pietarin rautatien suunnassa
muodostui uhkaavaksi, mutta eversti Pihlajamaan rykmentti sai neuvostojoukkojen hyökkäyksen pysäytetyksi Perkjärven
asemakylän tasalla. Saavutetun ajanvoiton turvin joukkoja ehdittiin siirtää seuraavalle puolustustasalle.
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Eversti Armas Pihlajamaa määrättiin
17. marraskuuta 1944 sotilaspiirin päälliköksi Kemiin, joka oli kuukautta aiemmin vallattu saksalaisilta. Lapin sodan
päätyttyä keväällä 1945 Pihlajamaa määrättiin Petsamon rajakomiteaan.
Uusi valtakunnan raja vedettiin
Korvatunturilta suoraan Nautsiin. Sotilaspiirin komentajana eversti Pihlajamaa
joutui Valpon kuulustelemaksi aseiden ja
sotamateriaalin hajavarastoinnista.
Marraskuussa 1946 Pihlajamaa sai
siirron Jalkaväkirykmentti 6:n komentajaksi Turkuun, jossa hän vietti loppuelämänsä. Turun eteläisen sotilaspiirin
päälliköksi Pihlajamaa määrättiin tammikuussa 1952 ja Turun pohjoisen sotilaspiirin päälliköksi helmikuussa 1953.
Neljän sodan veteraani eversti Armas
Kallas Pihlajamaa sai kutsun viimeiseen
iltahuutoon 30. Toukokuuta 1955. Suunnitelmissa ollut oman saunan rakentaminen eläkepäivien iloksi ei koskaan ehtinyt
toteutua.
Rintamakomentajana isänmaalle
kaikkensa antanut upseeri menehtyi virassa ollessaan vain 58-vuotiaana. Hänet
on haudattu Rönnmarkien sukuhautaan
Mikkelissä.
Majuri evp Jyri Korhonen oli yhdessä everstiluutnantti Ari Raunion kanssa
avustajana viime kesänä julkaistussa
elämäkerrassa Eversti Armas Kallas
Pihlajamaa, Sotilaan elämä. Teoksen on
kirjoittanut ja kustantanut Pihlajamaan
tyttären poika Peter Johansson.
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?
Upseeriperinteet ja -kasvatus

uomalaisen upseerikoulutuksen ja
-kasvatuksen historia ulottuu aina
1700-luvulle, josta lähtien maassamme on annettu koulutusta upseerisukupolville toinen toisensa jälkeen.
Uutta sotakoulua perustettaessa tai uutta
kurssia aloitettaessa ovat vanhemmat
kadetit ja upseerit osallistuneet koulun
perustamiseen, opettamiseen ja tulevan
upseeriston kasvattamiseen. Näin on
muodostunut henkisen perinteen katkeamaton ketju 1700-luvun Haapaniemen
Sotakoulusta aina 2010-luvun kadettien
koulutukseen.
Lukuisten tutkimusten kautta tiedetään, että sotilasjoukon, ja varsinkin
upseeriston, identiteetti muodostuu monista tekijöistä. Vahvimpia identiteetin
muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä
ovat yhteenkuuluvuutta syventävät perinteet ja arvokasvatus.
Suomalaisen upseerikasvatuksen
perinteet ovat siirtyneet kadettipolvelta
toiselle yli kahdensadan vuoden ajan.
Jo Haapaniemen Sotakoulussa annettiin
suurta arvoa kadettipiirin sisäiselle lujuudelle ja keskinäiselle luottamukselle.
Näiden arvojen ymmärrettiin ulottavan
vaikutuksensa kauas tulevaisuuteen.
Samaa arvopohjaa voidaan soveltaa
myös sotilasperinteiden alalajiin, upseerija kadettiperinteisiin.
Varsinaisten opetustavoitteidensa lisäksi Kadettikoululla on aina ollut merkittävä vastuu kasvattaa upseereja myös
Puolustusvoimien yhteisiin arvoihin ja
perinteisiin. Koulun monisäikeinen historia on aikojen saatossa synnyttänyt
omintakeisen sisäisen perinne- ja kas-
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vatusympäristön, josta jokainen kadettiupseeri on saanut omansa – niin hyvässä
kuin kenties pahassakin. Kautta aikojen
peruskoulutukseen kuuluneen ammatilliseettisen upseerikasvatuksen ilmentymänä
upseeristo on muodostanut voimakkaan
yhteenkuuluvuuden lujittaman ammattikunnan.
Upseerin henkinen kasvuprosessi jatkuu koko elinajan. Sen perusta
muodostuu opiskelun ja ensimmäisten
joukko-osastopalvelusvuosien aikana.
Tulosta ei mitata opintopisteinä, kursseina eikä suorituksina. Sen arvioivat
kansamme syvät rivit suorittaessaan
rauhan ajan asevelvollisuuttaan ja äärimmäisessä tapauksessa myös johdettavana olevat sotajoukot. Uudeksi lenkiksi
suomalaisten upseerien vuosisataiseen
ketjuun ei voi liittyä pelkällä ulkoluvulla
tai taistelutekniikan hallitsemisella, vaan
omaksumalla ikiaikaiset upseerihyveet ja
toimimalla niiden mukaisesti.
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Perinteiden merkitys ei siis ole vain
vanhojen tunnusten ja muistojen vaalimisessa eikä hyväksi koettujen ulkonaisten muotojen ja tapojen tunnollisessa
noudattamisessa. Niiden syvällisempi
merkitys ja niiden oikea ymmärtäminen
ilmenevät luottamuksellisena ja puhtaiden arvojen ilmapiirinä, joka syntyy
silloin, kun kadettipiiri tuntee olevansa
yhtä samaa jakamatonta kokonaisuutta.
Oikein ymmärretyt perinteet velvoittavat yhteistyöhön ja yhteisvastuuseen. Ne
kasvattavat yksilön ja joukon sisäistä lujuutta edistämällä sotilaskurin korkeinta
astetta – itsekuria.
Perinteitä ja niiden sisäistämistä ei
saa ymmärtää väärin. Jokainen kadettiupseeri on velvollinen toimimaan osaltaan siten, että kaikki yhteisöön kuuluvat
kokevat asian yhtä arvokkaaksi. Perinteiden opettaminen ja oppiminen on yhtäältä kasvattamista ja toisaalta kasvamista.
Kadettien opiskellessa kurssikokonaisuudessa perusopintojaan on oikeanlaisen
yhteishengen, ”kadettihengen”, syntyminen haastava, mutta samalla ehdottoman
tärkeä asia.
Kadetti- ja upseerihengen syntyminen, riippumatta aselajista, puolustushaarasta tai kadettikurssista, hyödyttää
sekä yksilöä että koko Puolustusvoimia.
Upseerien keskinäinen, sotilaallinen
mutta luonteva käyttäytyminen on perusedellytys kitkattomalle yhteistyölle
pienen kansan Puolustusvoimissa ja
myös Rajavartiolaitoksessa. Laadussa
on voimamme.

Marko Palokangas

pääsihteerin palsta

J

Kadettikurssit ja kadettipiirit
– elinikäinen tukiverkosto

aana-Elina Sairasen kirjoitus
”Upseerin lesken ajatuksia” sivuilla 50–51 sai minut pohtimaan
Kadettikunnan roolia upseerin kuolemantapauksen sattuessa. Joukostamme
poistuu vuosittain 70–80 kadettiupseeria. Olemme yhteydessä jokaisen joukostamme poistuneen kadettiupseerin
lähiomaiseen tai asiainhoitajaan.
Kadettikunta ja Suomen Marsalkka
Mannerheimin Kadettisäätiö lähettävät
omaisille surunvalittelun ja ohjeet säätiön hautaus- ja perheavustuksesta sekä
perintöoikeuteen liittyvästä neuvontapalvelusta. Käytännössä neuvontapalvelun toteuttaa asianajaja, oikeustieteen
maisteri Kaisa Mähkä Asianajotoimisto
Lindell Oy:stä. Neuvontapalvelun rahoittaa Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö, jonka hallituksena
toimii Kadettikunnan hallitus.
Kadettisäätiö on myöntänyt viime
vuoteen mennessä hautaus- ja perheavustuksia yhteensä 843, ja avustusten
arvo yhteensä on 406 924,00 euroa.
Säätiön hallitus käsittelee vuosittain
10–20 tukianomusta.
Sosiaalista neuvontapalvelua
voivat käyttää kaikki Kadettikunnan
jäsenet, ja se on tarkoitettu ohjaavaksi
neuvontapalveluksi. Asianajotoimiston
kanssa on sovittu, että kutakin tapausta
kohden voidaan käyttää aikaa enintään
yksi tunti. Tämän on katsottu riittävän
ohjaavaan neuvontapalveluun. Neuvontaa on annettu vuosittain 40–70
tapauksessa. Säätiön hallitus pitää
neuvontapalvelua tarpeellisena, joten
sitä jatketaan myös tulevaisuudessa.
Kadettikunnan päätehtävänä on
tukea ja vahvistaa elinikäistä kadettitoveruutta, jossa huolehditaan jokaisesta kadettiveljestä ja -sisaresta
viimeiseen iltahuutoon asti.
Kadettitoveruus ja kiinteys luodaan
Kadettikoulussa ja puolustushaara-,
aselaji- sekä toimialakouluissa. Kiinteys syntyy yhteisistä tapahtumista ja
koettelemuksista. Kolme vuotta kestävien upseerin opintojen jälkeen jokainen kadetti tuntee kadettiveljensä
ja -sisarensa niin hyvässä kuin pahassa.
Kadettikurssi on verkosto, jonka jäsenten keskinäinen luottamus on avain-

asemassa. Verkosto toimii elinikäisesti.
Vanhimmat kadettikurssit tapaavat jopa
kuukausittain esimerkiksi lounaalla,
jonne osallistuvat myös puolisot ja
monesti myös lesket.
Oma kadettikurssini kokoontui
alkuvaiheessa viiden vuoden välein,
jolloin myös puolisot olivat aina
mukana. Nykyisin kokoonnumme suurella joukolla lähes vuosittain.
Nuoremmat kadettikurssit tapaavat
aika ajoin erilaisissa palvelustehtävissä
kurssiveljiään ja -sisariaan. Sotatieteiden maisterikurssi, esiupseerikurssi ja
yleisesikuntaupseerikurssi kokoavat
yhteen kadettiupseereja useammilta
kadettikursseilta. Kurssien aikana on
jälleen mahdollisuus verkostoitua ja
tutustua syvemmin kadettiveljiin ja
-sisariin sekä heidän kumppaneihinsa.
Kadettikurssien yhteydenpidosta
vastaavat yleensä kurssien kadettivääpelit ja kadettipursimiehet, ellei
kurssin kesken ole toisin sovittu. Kadettikunta ylläpitää luetteloa kadettikurssien yhteysupseereista ja tarjoaa
kadettikursseille mahdollisuuden käyttää Kadettikunnan verkkosivua kurssin
yhteydenpitoon.
Tavoitteena on, että kadettikurssit
järjestävät kurssikohtaisia tapaamisia ja
jälleennäkemisiä määrävuosin. Kokeneimmat ja aktiivisimmat kadettikurssit
tapaavat useita kertoja vuodessa. Tapaamisissa ovat monesti mukana myös
puolisot, joilla on mahdollisuus rakentaa omia ystäväverkostojaan.
Kokemuksesta voin sanoa, että
ystäväverkostot on hyvä luoda jo aikaisessa vaiheessa ja niitä on myös
jaksettava ylläpitää, mutta vaikeina
aikoina ne kyllä palkitsevat.
Kadettikunta on jaettu alueellisiin
kadettipiireihin, joiden toiminta käynnistyi jo lähes 95 vuotta sitten. Nuorin
kadettipiiri, Länsi-Uudenmaan kadettipiiri, juhli tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan.
Kadettipiiriverkosto on muuntautunut eri aikoina Puolustusvoimien ja
Rajavartiolaitoksen organisaatiomuutosten mukaisesti. Kadetin ensimmäinen kadettipiiri on Kadettitoverikunta,
josta hän upseeriksi valmistuttuaan siir39

tyy asuinpaikkakuntansa kadettipiiriin.
Kadettipiirin alue voi käsittää useita
kuntia ja kaupunkeja. Tavoitteena on,
että jokainen valmistuva upseeri otetaan
juhlallisesti vastaan omassa kadettipiirissään.
Kuluvana syksynä osallistuin Helsingin kadettipiirin uusien upseerien
vastaanottotilaisuuteen ja paikalla olivat
myös joukko-osastojen komentajat niin
Puolustusvoimista kuin Rajavartiolaitoksestakin. Lämminhenkisessä tilaisuudessa uusille upseereille luovutettiin
Suomen pöytäliput ja Kadettikunnan
jäsenmerkit. Jäsenmerkki on upseerin
tutkinnon merkki pienoiskoossa.
Kadettipiirien toiminta on alueellisesti hyvin vaihtelevaa. On kadettipiirejä, joissa jäsenistö koostuu pääosin
evp-upseereista, ja paikallinen varuskunta voi olla lakkautettu jo aikoja
sitten. Kadettipiiri on verkosto, jonka
tavoitteena on saada eri-ikäiset upseerisukupolvet kohtaamaan yhteisissä
tapahtumissa ja yhteisen lipun alla. Kadettipiiri on myös tukiverkosto, johon
jokainen kadettiupseeri on perheineen
tervetullut.
Osallistumalla voit vaikuttaa oman
kadettipiirisi toimintaan ja toiminnan
sisältöön sekä toimintamuotoihin. Tervetuloa mukaan Kadettikunnan vuoden
2019 tapahtumiin.
&RQVWDQWHP GHFRUDW KRQRU ±
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi, kadetti 6584
juha.tammikivi(at)kadettikunta.¿
Twitter (at)kadettikunta
facebook.com/kadettikunta
instagram.com/kadettikunta1921
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toiminta

Kadettikunnan syyskokous Helsingissä

K

adettikunnan syyskokous pidettiin Maanpuolustuskurssien maneesissa Helsingissä
27. lokakuuta 2018. Syyskokouspäivän
käynnisti esitelmätilaisuus, jossa Rajavartiolaitoksen henkilöstöpäällikkö,
prikaatikenraali Matti Sarasmaa kertoi
Rajavartiolaitoksen toiminnasta ja toimintaympäristön muutoksesta.
Rajaupseerin tehtävissä korostuu
rajaturvallisuus, moniviranomaisyhteistyö, kansainvälisyys ja myös sotilaallinen osaaminen. Sarasmaa totesi
esityksensä lopuksi, että Rajavartiolaitoksen perustamisesta tulee kuluneeksi
satavuotta ensi vuonna.

Sotavahinkosäätiö palkitsi
Sotavahinkosäätiön puheenjohtaja,
vakuutusneuvos Harri Kainulainen ja
säätiön hallituksen jäsen, kenraaliluutnantti Ilkka Aspara luovuttivat Sotavahinkosäätiön myöntämät 2 000 euron
maanpuolustuspalkinnot Etelä-Savon
kadettipiirille, eversti Heikki Hiltulalle
Oulun kadettipiiristä, eversti Mika Kalliomaalle Länsi-Uudenmaan kadettipiiristä ja everstiluutnantti Ilkka Kourille
Helsingin kadettipiiristä sekä majuri
Esa Koivulle Pohjois-Satakunnan kadettipiiristä.

Prikaatikenraali Matti Sarasmaa
kertoi Rajavartiolaitoksen toiminnasta.

Kadettikunnan pienoisliput
Kourille ja Ruohoselle
Kadettikunnan puheenjohtaja luovutti
Kadettikunnan pienoisliput everstiluutnantti Ilkka Kourille Helsingin kadettipiiristä ja Seppo Ruohoselle Turun
kadettipiiristä. Molemmat upseerit ovat
tehneet pyyteetöntä ja pitkäaikaista
maanpuolustusaatteellista työtä Kadettikunnan tarkoitusperien hyväksi.
Puheenjohtaja luovutti everstiluutnantti Ilpo Karviselle puolustusministerin
myöntämän Kadettikunnan ansiomitalin
ja Kylkiraudan päätoimittajana toimineelle eversti Mika Kalliomaalle oman
toimikautensa sidotut Kylkirauta-lehdet.

Kaartin jääkärirykmentin Uudenmaan
jääkäripataljoonan komentajana sekä kadetti Tomi Paananen 104. Kadettikurssilta, joka toimii Kadettitoverikunnan
varapuheenjohtajana.
Entisinä hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan eversti Kai Vainio,
everstiluutnantit Eero Svanberg ja Sami
Mattila sekä komentajakapteeni Mikko
Sistonen ja kapteeniluutnantti Maarit
Sapman. Hallituksen toimikausi alkaa
1. tammikuuta 2019.
Kadettikunnan toiminnantarkastajiksi valittiin eversti Ensio Mäkipelto
ja majuri, kauppatieteiden ylioppilas
MBA Jorma Komulainen sekä varatoiminnantarkastajiksi majuri, ekonomi
Hannu Myllynen ja majuri, ekonomi
Matti Krannila.

Itsenäisen Suomen
kadettikoulutus 100 vuotta
Kadettikunnan vuoden 2019 teemana
on Itsenäisen Suomen kadettikoulutus
100 vuotta. Juhlavuoden tapahtumat
aloitetaan 25. tammikuuta, jolloin järjestetään Kadettikunnan vuosipäivän
kunnianosoitus Helsingissä Hietaniemen hautausmaalla ja lasketaan seppeleet Sankariristille ja Suomen marsalkka

Jari Kallio Kadettikunnan
puheenjohtajaksi

Kadettikunnan pienoislipulla palkitut everstiluutnantit Ilkka Kouri
ja Seppo Ruohonen.
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Kadettikunnan puheenjohtajaksi valittiin
yksimielisesti kenraalimajuri Jari Kallio,
joka palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina. Varapuheenjohtajana
valittiin jatkamaan kommodori Henrik
Nystén, joka toimii Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Meripuolustuspiirin
päällikkönä.
Hallitukseen valittiin uusina jäseninä
everstiluutnantti Juha Helle, joka palvelee Kadettikoulun johtajana ja everstiluutnantti Petri Toivonen, joka palvelee
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Puheenjohtaja luovutti eversti
Mika Kalliomaalle päätoimittajakauden sidotut Kylkirauta-lehdet.

toiminta
Mannerheimin haudalle sekä kukkalaite ensimmäisen kadettikurssin kadettivääpelin ja kurssin priimuksen, kadetti
numero yhden, kapteeni Reino Einari
Laineen haudalle.
Vuosipäivän vastaanotto järjestetään
Arkadian Kadettikoulun rakennuksessa, jossa ensimmäisen kadettikurssi
aloitti opintonsa 25. tammikuuta 1919.
Kadettikurssilta valmistui 56 upseeria
31. maaliskuuta 1920.
Eduskuntavaaleihin liittyen Kadettikunta järjestää yhteistoiminnassa Upseeriliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton
kanssa turvallisuus- ja puolustuspoliittisen paneelin 21. maaliskuuta Helsingissä.
Kadettikunnan kevätkokous ja veljespäivällinen järjestetään 5.–6. huhtikuuta Jyväskylässä yhteistoiminnassa
Keski-Suomen kadettipiirin kanssa.
Keski-Suomen kadettipiirin jäsenet toivotetaan tervetulleiksi veljespäivälliselle
5. huhtikuuta. Syyskokous järjestetään
26. lokakuuta perinteiseen tapaan Helsingissä.
Kadettikunta jatkaa yhteistoimintaa
Suomen Sotatieteellisen Seuran kanssa
järjestäen yhteisen turvallisuuspolitiikan
seminaarin 18. syyskuuta Helsingissä.
Lisäksi Kadettikunta toimii yhteistoimintaosapuolena Suomen Sotatieteellisen Seuran ”Suomen puolustuksen
monet kasvot” -seminaarisarjassa, jonka
kevätseminaari järjestetään 14. huhtikuuta Turussa ja syysseminaari 29. lokakuuta
Lappeenrannassa. Seminaarijärjestelyihin osallistuvat myös Turun ja EteläKarjalan kadettipiirit.
Kadettipiirien ja kadettikurssien välinen golfmestaruus ratkaistaan XXI Kaaderigol¿ssa 6.–7. elokuuta Tuusulassa.
Erittäin suosittujen Kaaderitanssiaisten
perinnettä jatketaan 25. lokakuuta Santahaminassa.
Ensi vuoden laajin tapahtuma järjestetään Kouvolassa, jossa Pohjois-Kymen
kadettipiiri ja Kouvolan kaupungin perusopetus sekä Kouvolan varuskunnan
joukot järjestävät yhteistoiminnassa
koululaisten itsenäisyyspäivän juhlan 3.
joulukuuta.
Kadettikunnan ensi vuoden päähankkeena on Turvallisuuspolitiikan tietopankin sisällön päivitys, joka valmistuu
talvella 2019. Tietopankki palvelee ensisijaisesti maamme koulujen turvallisuuspolitiikan opetusta. Verkkosivusto
toimii myös avoimena tietopankkina kansalaisille. Kadettikunnan verkkosivuille

Sotavahinkosäätiön puheenjohtaja Harri Kainulainen ja säätiön
hallituksen jäsen Ilkka Aspara luovuttivat maanpuolustuspalkinnot.
ja tietopankkeihin on kohdistunut viime
vuosina yli kolmetoistamiljoonaa tietohakua.
Kadettikunnan toisena keskeisenä hankkeena on Maailman muutos ja
Suomi -tietopankin teknisen alustan uudistaminen, jolla taataan verkkosivuston toimivuus erilaisilla älylaitteilla ja
tietokoneilla.
Kolmantena hankkeena jatketaan Kadettikunnan satavuotisjuhlakirjan toimittamista. Kirjan päätoimittajana on eversti,
sotatieteiden tohtori Markku Iskanius.
Kirjan käsikirjoitus on jo valmistunut,
ja seuraavaksi valmistetaan juhlakirjaan
sisällytettävät teema-artikkelit.
Neljäntenä hankkeena saatetaan loppuun Kadettikunta turvallisuuspolitiikan
toimijana -tutkimus- ja kirjahanke, jonka
tutkijana toimii kasvatustieteiden tohtori
Kaisa-Maria Tölli.
Puolustusvoimien satavuotisjuhlien
jälkeen juhlitaan satavuotiasta itsenäisen Suomen kadettiupseerikoulutusta ja
Kadettikoulua, jonka perinnepäivä on
20. maaliskuuta. Heti seuraavana päivänä
21. maaliskuuta Rajavartiolaitos täyttää
sata vuotta.
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Kadettikunta kannustaa jäsenistöä
osallistumaan juhlavuoden tapahtumiin. Niistä mainittakoon Kadettikoulun paraati 1. helmikuuta 2019 Helsingin
Senaatintorilla, jonne kaikki kadettiveljet- ja sisaret ovat tervetulleita. Toisena
yhteisenä tapahtumana on Kaaderipäivä
10. kesäkuuta Santahaminassa, jonne
toivotetaan tervetulleiksi edustajat kaikilta kadetti- ja merikadettikursseilta sekä
kadettipiireistä.

Yhteistoimintaa
kehitetään
Kadettikunnan toiminnan keskiössä on
oma jäsenistö ja jäsenistöä palveleva
viestintä. Kadettikunnan ja kadettipiirien
toiminnan sekä viestinnän kehittämisseminaari järjestetään Tallinnassa 17.–19.
toukokuuta. Seminaarissa päivitetään piiritoimintaohje ja viestintästrategia sekä
pohditaan yhteistoiminnan ja viestinnän
kehittämistä.
Ensi vuoden keskeisimmistä tapahtumista on tietoa toisaalla lehdessä.

Pääsihteeri
Kylkirauta 4/2018

ajankohtaista

Viimeaikaiset aseelliset konﬂiktit
ja niiden opetukset

S

odankäynnissä vallitsee pitkän
aikavälin logiikka. Vietnamin
ja Persianlahden sodilla sekä
kylmän sodan päättymisellä on ollut
merkittävä vaikutus länsimaisten asevoimien kehittämiselle. Seurauksena on
ollut asevoimien supistaminen, siirtyminen ammattiarmeijoihin, teknologian
korostaminen ja keskittyminen kriisinhallintaan.
Venäjä on keskittynyt alueensa puolustamiseen ja asevoimien reformiin.
Syyrian sotaa on käytetty uusien aseiden
ja suorituskykyjen testaamiseen. Viime
vuosien tapahtumien myötä suurvallat
ovat jälleen alkaneet rakentaa kykyä
käydä suurvaltasotaa.
Suomi on useimmista länsimaista
poiketen säilyttänyt yleisen asevelvollisuuden ja suurehkon reservin, mikä
viimeaikaiset tapahtumat huomioiden
on ollut viisas ratkaisu. Samalla on luotu
valmius reagoida entistä ketterämmin
eriasteisiin uhkiin.

Länsimaisia kokemuksia
Länsimaisista kokemuksista seminaariväelle luennoi sotilasprofessori, everstiluutnantti Jyri Raitasalo. Hän viittasi
aluksi John Lewis Gaddisin käsitykseen
suurstrategiasta, jonka mukaan tavoitteet
ja käytettävissä olevat keinot on laitettava jonkinlaiseen tasapainoon. Loputtomasta määrästä tavoitteita pitää valita
ne, joihin päästään välineillä, joihin on
varaa ja jotka ovat käytettävissä. Karl
Marxin mukaan ihmiset tekevät historiaa, mutta eivät itse valitse olosuhteita.
Sotiin mennään asevoimilla, jotka on
rakennettu edellisten sukupolvien päätösten mukaisesti.
Esimerkiksi Suomen 1990-luvun
alussa tekemän Hornet-kaupan vaikuttavuus kestää lähes neljäkymmentä vuotta.
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Kylmän sodan aikana varauduttiin
tavanomaiseen laajamittaiseen sotaan,
kulutussodankäyntiin ja ratkaisutaisteluihin. Sen päättyessä vanhat opit heitettiin monessa länsimaassa roskakoriin.
Varsinkin Euroopassa heräsi kysymys
asevoimien tarpeellisuudesta ja kehittämisestä sodan uhkan väistyessä. Seurauksena oli puolustuksen halpuutus.
Neljännesvuosisadassa Naton eurooppalaisten jäsenmaiden yhteenlasketut puolustusbudjetit ovat vähentyneet
noin 20 prosenttia, vaikka järjestöön on
liittynyt 13 uutta jäsentä. Suomi on ollut
länsimaiden joukossa harvinainen poikkeus.
Persianlahden sota vuonna 1991
osoitti korkean sotilasteknologian
muuttavan sodankäyntiä. Täsmäaseet,
verkottuneet johtamisjärjestelmät ja
sensorit saivat monet uskomaan ajatukseen sodasta, joka olisi niin tarkkaa ja
täsmällistä, että Clausewitzin määrittelemät sodan kitka ja sumu poistuisivat
– syntyi ”teknoilluusio”.
Kylmän sodan päättyessä uskottiin
siirryttävän yhteistyövaraiseen maailmanjärjestykseen. Kaikkiaan 21 valtiota luopui asevelvollisuudesta ja siirtyi
ammattiarmeijaan vuosina 2000–2010.
Asevoimia supistettiin merkittävästi ja
käyttöön otettiin uusia, entistä parempia asejärjestelmiä. Teho kasvoi, mutta
samalla kasvoivat myös kustannukset.
Seurauksena oli se, että korkean teknologian aseita olisi tarvittaessa riittänyt
käytettäväksi vain lyhyeksi aikaa.
Voidaankin kysyä, missä menee
pienten eurooppalaisten maiden kriittinen kyky rakentaa uskottavat asevoimat
siten, että niillä on kyky taistella pitkäaikaisesti. Monessa maassa asevoimia
kehitettiin silmällä pitäen kriisinhallintatehtäviä oman alueen ulkopuolella ja
monikansallisissa operaatioissa. Tällä
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tavalla kansalaisille voitiin perustella
asevoimien tarvetta. Länsi tempaisi aloitteen joukkojen kokoamisessa
ja johtamisessa. Ongelmia kuitenkin
syntyi tappioiden myötä. Operaatioista
ei päästy kunnialla irti.
Syyskuun 11. päivän terrori-iskut
Yhdysvalloissa olivat iso muutos. Ne
johtivat sotaan Afganistanissa, jossa
Yhdysvallat on ollut jo 17 vuotta. Se
tuo mieleen Vietnamin sodan, jossa
kunniallisen rauhan saavuttaminen vei
pitkän aikaa.
Naton silloinen pääsihteeri George
Robertson lausui vuonna 2003 jäsenmailla, lukuun ottamatta Yhdysvaltoja,
olevan jatkuvassa valmiudessa 1,5 miljoonaa sotilasta, ja valtaosaa heistä hän
piti hyödyttöminä sen aikaisiin tehtäviin.
Paine eurooppalaisten asevoimien kehittämiseen oman alueen ulkopuolella
toteuttaviin operaatioihin kasvoi.
Vuoden 2011 ilmaiskut Libyaan johtivat siihen, että eurooppalaisilta valtioilta loppuivat täsmäaseet, ja Yhdysvallat

Kuvat taskandpurpose.com, theatlantic.com cnn.com express.co.uk, kuvanm. Pasi Väätäinen.

Kadettikunta ja Suomen Sotatieteellinen Seura
järjestivät 20. syyskuuta Tieteiden talossa Helsingissä
turvallisuuspoliittisen seminaarin viimeaikaisista
aseellisista konﬂikteista ja niistä saaduista opeista.
Paikalla oli reilut kuusikymmentä kuulijaa.

ajankohtaista
joutui rientämään apuun. Vaikka laajamittaisen väkivallan käytöllä saavutettiin
poliittinen tavoite hallinnon kukistamiseksi, hajosi koko valtio taisteleviin
ryhmittymiin ja sekasortoon, jonka vaikutukset tunnemme vielä pitkään.
Kriisinhallinnalle ei näy loppua.
Hauraiden maiden indeksin perusteella
maailmassa on noin kuusikymmentä valtiota, joihin länsimaisesta näkökulmasta voisi tehdä sotilaallisen intervention.
Niissä esiintyy muun muassa terrorismia
ja vähemmistöjen sortoa, mikä heijastuu
naapurimaihin ja laajemmallekin.
Samaan aikaan kun kriisi Ukrainassa syveni loppuvuonna 2013, NatoEuroopassa pohdittiin, miten kansalaiset
kyetään vakuuttamaan puolustuksen
tarpeellisuudesta. Tavoitteena oli, että
kansalaiset ymmärtäisivät puolustuksella
olevan edelleen merkitystä.
Venäjän toimet Krimillä ja Ukrainassa samoin kuin Kiinan toiminta
Etelä-Kiinan merellä ovat muuttaneet
kansainvälisen turvallisuustilanteen.
Suurvallat rakentavat jälleen perinteistä kykyä käydä suursotaa, joka perustuu tarvittaessa massojen käyttöön.
Yhdysvaltojen maavoimissa on aloitettu
muutosprosessi, jolla palautetaan perin-

teinen laajamittainen sodankäyntikyky.
Muutoksen arvioidaan kestävän jopa
kolmekymmentä vuotta.
Sodankäynti ei kuitenkaan ole teknologiakilpailu. Poliittisia päämääriä ei
voida saavuttaa, vaikka käytettävissä
olisi suurikin sotilasteknologinen etu
vastustajaan nähden. Aina on olemassa
muita keinoja – taktisia, operatiivisia tai
poliittisia – joilla voidaan asettaa kapuloita vastustajan rattaisiin. Ei suostuta
taistelemaan niillä keinoilla, joita vahvempi osapuoli haluaa. Esimerkkinä
tästä on terrorismi. Puolustuksen kehittämisessä pätee pitkän aikavälin logiikka,
jossa U-käännökset eivät onnistu.
Asevoiman käyttö johtaa aina ennakoimattomiin seurauksiin. Tavoitteena tulee olla riittävä pelote sodan
ennalta ehkäisemiseksi ja uskottava
sodankäyntikyky valtiotoimijoita vastaan. Tänään tärkeitä kehittämiskohteita
länsimaissa ovat elektroninen sodankäynti, ilmatorjunta, epäsuora tuli ja
maasijoitteinen kaukovaikuttaminen.
Riippuvuus avaruudesta kasvaa. Laatu
ei kokonaan korvaa kokonaan määrää.
Suursodan uhka on palannut.
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Venäjän asevoimien
sotataito ja suorituskyky
Sotilasprofessori, everstiluutnantti Petteri Lalun alustuksen mukaan Venäjän
asevoimien vahvuus on 900 000 henkeä.
Koulutettua reserviä on arviolta noin
kaksi miljoonaa, mutta sen suorituskyky
on osin kyseenalainen. Puolustushaaroja
ovat maavoimat, ilma- ja avaruusvoimat
ja merivoimat. Itsenäisiä aselajeja ovat
strategiset ohjusjoukot, maahanlaskujoukot, erikoisjoukkomuodostelmat
ja rautatiejoukot. Lisäksi on olemassa
noin puoli miljoonaa selustajoukkoihin
kuuluvaa, jotka eivät ole asevoimien
johdossa.
Venäjälle tärkeää on strateginen
ydinasetasapaino suhteessa Yhdysvaltoihin. Se perustuu mannertenvälisiin
ydinkärkiohjuksiin, ydinsukellusveneisiin ja pommikoneisiin. Ydinkärkiä
Venäjällä on lähes tuhatviisisataa. Maasijoitteisista ohjuksista puolet on siiloissa
ja puolet liikkuvia. Toisin kuin Yhdysvallat, Venäjä on kehittänyt jatkuvasti
ydinasettaan.
Tavanomainen asevoima on sotilaspiirien johdossa. Sotilaspiiriin kuuluu
ilma-armeija, 2–4 yleisjoukkojen armeijaa ja rannikoilla merivoimien yksiköitä. Joukkojen alueellisessa sijoittelussa
näkyy jossain määrin Venäjän puolustusratkaisu. Lännessä ja luoteessa on
maan väestön ja teollisuuden painopiste,
jonka suojaaminen on tärkeää. Samalla
on tehty vastatoimia Naton laajenemiselle ja aktiivisuuden kasvulle. Krimin
ja Ukrainan tapahtumien myötä vuoden
2014 jälkeen on tehty paljon joukkojen uudelleen ryhmityksiä Ukrainan ja
Valko-Venäjän suuntaan.
Eteläinen sotilaspiiri on ollut etulinjassa 1990-luvulta alkaen. Idässä
painetta aiheuttavat Kiina ja Yhdysvaltojen pitkäaikainen painopisteen
muutos Euroopasta Tyynellemerelle.
Oman haasteensa luo mannerjään vetäytyminen pohjoisessa, jonne aikanaan
suunniteltiin perustettavan kaksi arktista
prikaatia. Ensimmäinen, joka ei vielä ole
tavoitevahvuudessaan, on muodosteilla
Alakurttiin.
Ydinaseella luotavan pelotteen lisäksi Venäjä valmistautuu tavanomaisin asein käytävään sotaan. Joukot on
pääosin muodostettu puolustuksellisiin
tehtäviin, ei niinkään interventio-operaatioihin kauas emämaasta.
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Asevelvollisuus on käytännössä valikoiva. Saapumiseriä on kaksi.
Järjestelmästä johtuen voi prikaatien
henkilöstöstä 60–80 prosenttia olla varusmiehiä. Nopean toiminnan joukkoina
ovat pataljoonien taktiset ryhmät, joiden
vahvuus on 800–900 sotilasta. Käytettävissä on hieman yli sata maavoimien
taktista ryhmää.
Ilmapuolustus perustuu ilmatorjuntaohjuksiin. Hävittäjävoimaa käytetään
hyökkäyksellisen ilmavoiman tukemiseen ja ilmanherruuden saavuttamiseen
vastustajan alueella. Lähialueellamme
on Iskander-ohjuksia, joiden kantama
sopimusten mukaan on enimmillään
500 kilometriä. Niiden etuna on yllättävyys ja ohjusten vaikea torjuttavuus.
Venäjän Itämeren laivastolla on edelleen maihinnousukyky, ja kehitteillä on
uusia pienikokoisia maihinnousualuksia.
Syyriaa käytetään uusien aseiden
ja suorituskykyjen testaus- ja koulutuspaikkana. Niitä ovat muun muassa
risteilyohjukset, täsmäaseet ja lennokit.
Lennokkeja ryhdyttiin kehittämään voimakkaasti vuoden 2008 Georgian sodasta
saatujen kokemusten perusteella. Syyriassa niitä on käytetty ilmavoimien maalien osoitukseen ja alueen valvontaan.
Merkittävä uutuus oli avaruusperusteisen johtamisjärjestelmän luominen Syyrian sotatoimien johtamiseksi.
Krimin valtaus ja Syyrian sota ovat olleet
onnistuneita operatiivis-taktisia operaatioita. Syyrian kokemukset ovat
korostaneet tiedustelu-, valvonta- ja
johtamisjärjestelmien (C4+ISTAR) merkitystä. Informaation, kyberin ja hybridikeinojen käyttö on korostunut.
Syyskuun Vostok-sotaharjoituksessa
suoritettiin pataljoonan maahanlasku lentokentän haltuun ottamiseksi. Tuhannen
kilometrin siirtolennon päätteeksi kaikkiaan 25 IL-76-konetta laski maahan
yhteensä 51 BMD-2-panssaroitua ajoneuvoa laskuvarjoin. Alueella harjoiteltiin myös komentopaikan haltuunottoa
laskemalla maahan pataljoona 40 kuljetushelikopterin ja niitä tukevien taisteluhelikoptereiden voimin.
Pohjoisessa suoritettiin merikoukkaus, jossa Pohjoinen laivasto lähti
omalta alueeltaan elokuun alussa, harjoitteli pohjoisväylällä ja teki maihinnousun Tsukotkan niemimaalle. Sitä seurasi
270 kilometrin marssi omalla kalustolla,
minkä jälkeen harjoiteltiin kohtaamistaistelua toisen maihinnousuosaston kanssa.
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Sen laivasto-osasto oli laskenut maihin
niemimaan kierrettyään.
Vostok-sotaharjoitus sekä Itämerellä huhtikuussa pidetty laivastoharjoitus, jonka yhteydessä varattiin ilmatila
kuitenkin toteutumatta jääneelle ohjuskokeelle, ovat hyviä esimerkkejä informaatiovaikuttamisesta. Ne ovatkin
aiheuttaneet länsimaiden kansalaisten
keskuudessa vilkasta keskustelua Venäjän tarkoitusperistä.
Yleisesti voidaan todeta, että Venäjällä vuonna 2008 toteutettu asevoimauudistus on onnistunut varsin hyvin.
Ensimmäinen tavoite on strategisen ydinasetasapainon säilyttäminen, ja toisena
tavoitteena on kyky kontrolloida entisen
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Neuvostoliiton aluetta. Tarvittaessa on
kyettävä käymään paikallissotaa.

Mitä Suomessa
tulee ottaa opiksi?
Tutkimuslaitoksen doktriiniosastossa
työskentelevä Mikko Lappalainen korosti, että voidaksemme oppia on tärkeää on
ymmärtää, mitä havaitaan, mitä piilotetaan ja mitä halutaan nähtävän. On paljon
asioita, jotka tapahtuvat tavallisen kansalaisen kokemuspiirin ulottumattomissa.
Lappalainen havainnollisti asiaa kolmiolla, jossa ylimpänä on taktiikka, keskellä operaatiotaito ja alimpana strategia.
Ylin osa näkyy osin päivittäin uutisissa,

ajankohtaista

mutta mitä alemmas kolmiossa mennään,
sitä enemmän jää näkemättä. Sekin, mitä
nähdään, edellyttää analyysia ja tulkintaa
muun muassa soveltuvuudesta olosuhteisiimme.
Oppeja haettaessa tulee käyttää kullekin tasolle sopivia tarkastelukehikoita.
Taktiikka perustuu tuleen, liikkeeseen ja
suojaan. Operaatiotaidossa vaikuttavat
aika, voima ja tila ja strategiassa johto,
asevoimat ja kansa. Kaikilla tasoilla korostuu informaation merkitys.
Taktisella tasolla viime aikojen aseellisissa konÀikteissa on korostunut suojan
merkitys. Kehittyvät sensorit, tekoäly ja
tulenkäytön tehostuminen vaikeuttavat
salassa toimimista. Suojaa pitää hakea

uusin keinoin – liikkeellä, määrällä, kyllästämällä sekä hyödyntämällä toiminnassa rakennettuja alueita.
Operaatiotaidossa tärkeää on ajan
hallinta. Valmiuden kohottamisen nopeuden lisäksi tulee pohtia sitä, miten pitkään
voidaan olla valmiudessa ja tarvittaessa
käydä sotaa. Yleensä operaatiot kestävät
pidempään kuin on suunniteltu, joten siihenkin pitää varautua. Ennaltaehkäisyn
näkökulmasta on tärkeää muodostaa itselle edullinen asema, joka kiistää vastustajalta hyötyjen saavuttamisen rajoitetulla
voimankäytöllä. Kynnyksen pitää olla
korkea.
Strategisen tason opit viimeaikaisista konÀikteista osoittavat, että kansan
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tuki on mitä keskeisintä. Kansalaisten
tulee ymmärtää asevoimien käyttö- ja
toimintaperiaatteista johtuvat, muuhun
yhteiskuntaan kohdistuvat vaatimukset
eli resurssit, toimivaltuudet ja nopea
päätöksenteko. Siksi doktriinin tulisikin
olla julkinen.
Puolustusvoimien toimintaa ohjaava
perustehtävä on ennaltaehkäisy. Huomiota tulee kiinnittää tavoitteiden ja keinojen
tasapainoon. Sotilaallisen ja poliittisen
valmiuden ja kyvyn pitää mahdollistaa
kyky toimia tarvittaessa nopeastikin.
Puolustusvoimia on kyettävä käyttämään
strategisten päämäärien saavuttamiseksi.
Puolustusvoimien kehittämisen tulee
olla järjestelmällistä ja pitkäjänteistä.
Tutkimukseen ja kehittämiseen tarvitaan
lisäpanostusta. Tärkeää on teknologian
tarjoamien mahdollisuuksien ketterä
hyödyntäminen. Uusia suorituskykyjä on
voitava ottaa nopeimmin kehittyvillä alueilla, kuten kyber, avaruus ja informaatioteknologia, käyttöön paljon nykyistä
nopeammin. Toimintaympäristön jatkuva
muutos edellyttää uudenlaista ajattelua
henkilöstöratkaisuissa ja osaamisen kehittämisessä. Muussa tapauksessa sotilas
vanhentuu jo valmistuessaan.
Lappalainen päätti esityksensä
kysymykseen, miten puolustuksemme pidetään uskottavana muuttuvassa
toimintaympäristössä. Perustana on
systemaattinen, pitkäjänteinen, mutta
avainalueilla aiempaa herkempi kokeileva ja osallistava kehittämistoiminta.
Puolustusvoimien toiminnan tulee
perustua laajasti jaettuun, yhteiseen
käsitykseen asevoimien optimaalisesta
käytöstä kansallisten strategisten päämäärien saavuttamiseksi – eli meillä pitää
olla kirkas doktriini. Jo määritelmänsä
mukaisesti doktriinin tulee olla julkinen
ja kansalaisten sekä poliittisen johdon
jakama. Tämä luo perustan maanpuolustustahdon ylläpitämiselle muuttuvassa
toimintaympäristössä ja lähettää samalla
selkeän viestin muille toimijoille. Yksi
osa tätä kansallista ymmärrystä ja samalla
viestiä on se, että Suomen on kansallisen
turvallisuutensa varmistamiseksi tehtävä
tiivistyvää kansainvälistä yhteistyötä.

Kai Vainio
Kadetti 6114
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Kylkiraudan artikkelitoimittaja vaihtuu

K

adettikunnan hallitus on kutsunut uudeksi Kylkiraudan
artikkeli- ja kirjallisuustoimittajaksi eversti evp Heikki Pohjan. Hän
aloittaa tehtävässään 1. tammikuuta
2019 lukien.
Upseerinurallaan Pohja palveli
muun muassa Uudenmaan jääkäripataljoonan komentajana Kaartin
jääkärirykmentissä ja useissa esimiestehtävissä Pääesikunnan operatiivisessa
osastossa ja henkilöstöosastossa sekä
Helsingin aluetoimistossa. Heikki
Pohjan tavoittaa sähköpostiosoitteesta
KHLNNLSRKMD DW N\ONLUDXWD¿ tai puhelinnumerosta 040 517 1100.
Nykyinen artikkeli- ja kirjallisuustoimittaja, sotatieteiden tohtori, eversti
evp Hannu Liimatta toivottaa Heikki
Pohjan lämpimästi tervetulleeksi Kylkiraudan tekijöiden joukkoon.
– Toimin artikkeli- ja kirjallisuustoimittajana kuusi vuotta. Valmistelin
samaan aikaan väitöskirjaani, joten iltaisin ja viikonloppuisin ei juuri ollut
ajanvieteongelmia, hän muistelee.
Liimatta pitää Kadettiupseerien
jäsenlehden tekemistä ainutlaatuisena
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luottamustehtävänä ja toteaa viihtyneensä tehtävässä erinomaisesti.
– Olen kuitenkin sitä mieltä, että
vastuuhenkilöitä kannattaa aika ajoin

vaihtaa. Uudet tekijät tuovat mukanaan
uusia ideoita. Sitä kautta koko lehti säilyttää tuoreutensa ja uudistuu, Liimatta
summaa.

Hannu Liimatta luovutti artikkeli- ja kirjallisuustoimittajan tehtävät
seuraajalleen Heikki Pohjalle.
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Länsi-Uudenmaan kadettipiiri 25 vuotta

L

änsi-Uudenmaan kadettipiiri
juhlisti neljännesvuosisataista taivaltaan 13. marraskuuta Casino Helsingin perinteikkäässä
Fennia-salongissa. Päivän käännyttyä
juhlalliseksi illan pimeydeksi alkoivat
juhliin saapuneet piirin jäsenet ja kutsuvieraat puolisoineen ryhmittyä salongin loungeen. Ilman täytti mukava
puheensorina, kun monet tapasivat
tuttujaan vuosien jälkeen.
Illan isäntä, piirin puheenjohtaja
komentaja Henri Lavi ja rouva Saija
Lavi toivottivat veljet ja sisaret sekä
Länsi-Uudenmaan piirin ystävät tervetulleiksi juhlailtaan. Tämän jälkeen
olikin jo vuoro siirtyä salongin puolelle
juhlaillalliselle.
Pöytiin siirtymistä johti juhlien itseoikeutettu kunniavieras, sotiemme
veteraani ja kaukopartiomies Hannes
Tuovinen Vihdistä. Hän toimii korkeasta 96 vuoden iästään huolimatta vireän
aktiivisesti Länsi-Uudenmaan kadettipiirin yhteistyöveteraanina. Hän muun
muassa kiertää säännöllisesti piirin jäsenten mukana koululaisvierailuilla.
Illallisen lisäksi vieraat nauttivat
kuulumisten vaihtamisesta, ja perinteiseen tapaan maljojakin kohotettiin
ja puheita kuultiin.
Piirin ensimmäinen puheenjohtaja,
eversti evp. Ensio Mäkipelto muisteli
puheessaan, kuinka hän sai vuosien
1992–1993 taitteessa sotilasläänin
esikunnassa Lohjalla palvellessaan
yksiselitteisen käskyn: ”Perusta LänsiUudenmaan kadettipiiri.” Näin tehtiin,
ja piirin perustamiskokous oli Lohjalla
27. tammikuuta 1993. Kadettikunnan ja
piirien työn tarjoamasta innostuksesta
kertonee jotain sekin, että muutamat
perustamiskokouksen herroista kaadereista ovat edelleen piirihallituksen
aktiivisia jäseniä!
Maittavan illallisen jälkeen päästiin
eräiden vieraiden mukaisesti ”paremman ohjelman” pariin. Estradin valtasi
viihdetaiteilija, taikuri Keke Pulliainen,
joka vei juhlaväen tajunnan ja nauruhermot käsityskyvyn tuolle puolen.
Pienen verryttelytauon jälkeen siirryttiin Duo E. Alavillamon tahdittamiin
tanssin pyörteisiin.
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Kellon kääntyessä hyvän tovin seuraavan vuorokauden puolelle pääsivät
viimeisetkin vieraat siirtymään Fennia-salongista raikkaaseen yöilmaan,
lämmintä ja kaaderitoveruutta henkivää
kokemusta rikkaampina.
Länsi-Uudenmaan kadettipiiri kiittää tukijoitaan ja erityisesti
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Kadettikunnan hallitusta juhlan mahdollistamisesta. Tavataan samoissa
merkeissä uudestaan, vaikkapa vuonna
2043!

Henri Lavi
Kadetti 8863
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Upseerin lesken ajatuksia

K

un kemiat ja elämänkokemus
kohtaavat, syntyy yhteinen
onnellinen elämä ja rakkaus.
”Turvallinen ja hyvä mies, joka pysyy
sanojensa takana.” Näin sanoin vihkipapille, kun kerroin Ykän luonteesta
Tyrvännön kauniin puukirkon sakastissa syyskuussa 2011 vähän ennen kuin
sanoimme toisillemme ”Tahdon” läheistemme läsnä ollessa.
Elämä oli hyvää ja helppoa.
Olimme onnellisia ja rakastuneita. Osasimme arvostaa keskinäistä rakkautta.
Ykän ura Puolustusvoimissa sai
rinnalleen minun työkokemukseni niin
käräjäoikeudesta, vankilasta, poliisihallinnosta kuin Puolustusvoimistakin
– yrittäjyyttäni unohtamatta. Se yhdisti
ja lujitti meitä toisiimme. Keskinäinen
huumori, nauru ja ajatusmaailma olivat
arkea.
Kotona Ykä oli rento, nauravainen
ja tunteita osoittava vaatimaton mies.
Hän arvosti ja kunnioitti minua puolisona ja naisena. Niin miehenä kuin
upseerinakin häneen pystyi luottamaan.
Kun Ykä puki virkapuvun päälleen, hänestä tuli hetkessä ryhdikäs upseeri, ja
olemuksellaan hän sai rivit järjestykseen ja ojennukseen.
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Muistokirjoituksessa Ykää pidettiin
suoraviivaisena ja vastuunkantavana
upseerina, jonka kanssa oli helppo
työskennellä. Kotona hän oli Elämäni
Ritari: arvostin häntä suuresti ja olin
hänestä ylpeä.
Ykä jäi reserviin 1. tammikuuta
2016, ja päätöstä puolsi se, että minäkin
olin jo pois työelämästä. Tarkoitus oli,
että meillä olisi mahdollisuus pitkään
yhteiseen elämään, jossa olisi paljon
yhteisiä asioita siten, että molemmilla
olisi myös omat tärkeät asiat, kuten
Ykällä metsästys ja minulla käsityöt.
Ykälle oli kunnia-asia valmistaa
riistaruokansa itse. Hän aina sanoikin,
että ”se joka riistan kaataa, se myös
valmistaa”. Heräsin aamuisin, kun keittiössä jo uunipadat kolisivat ja hirvipaisti oli menossa uuniin.
Kaikki kuitenkin muuttui tammikuisena päivänä 2018. Olimme Vierumäellä liikunnallisella lomalla. Ykä
oli ollut perusterve urheileva mies. Hän
oli tuntenut pieniä oireita, ja sen takia
olimme käyneet sairaalassa tarkistuttamassa, että kaikki on kunnossa. Lääkäri
toivotti mukavia hiihtokilometrejä: Ykä
oli lääkärin mukaan terve mies niin

50

kuin hänen oli työssä ollessaan lääkärintarkastuksissakin todettu olleen.
Todellisuudessa oireet olivat kuitenkin olleet varoitusmerkki vakavammasta. Hän lähti hiihtämään, antoi
minulle suukon lähtiessään. Seuraavaksi tulikin sitten kaksi poliisia pihaan
myssyt kourassa sekä ruumisauto. Ykä
kuoli 11. tammikuuta 2018, lääkärikäyntiä seuraavana päivänä, hiihtoladulle sydänkohtaukseen – ja maailmani
romahti.
Olimme aiemmin Ykän kanssa lukeneet Kylkirauta-lehdestä upseerien
kuolinilmoituksia, ja Ykä oli pohtinut
ääneen, kuinka nuorena osa upseereista
oli menehtynyt. Moni on menehtynyt
vuoden parin päästä jäätyään reserviin.
Olimme keskustelleet keskenämme
myös haastavista asioista, kuolemastakin. Kumpikin tiesimme toisen toiveet,
jos jotain tapahtuisi. En voinut uskoa,
että jouduin niin pian käyttämään sitä
tietoa.
Ykä oli antanut ohjeeksi, että jos
hänelle tapahtuisi jotakin, ottaisin
yhteyttä hänen kadettiveljeensä, joka
laittaisi rattaat pyörimään hautajaisten
järjestämiseksi. Ykä oli toivonut sotilashautajaisia, mutta antoi kuitenkin
minulle vapaat kädet hoidella asiat
parhaaksi katsomallani tavalla.
Halusin toteuttaa Ykän toiveen,
myös sen, että hänet haudattiin virkapuvussaan arvomerkit kunniamerkkeineen rinnassaan. Lisäksi minulle oli
tärkeää, että kävin katsomassa häntä
virkapuvussaan vielä ennen arkun sulkemista. Tiesin että hän olisi ollut rohkeudestani ylpeä ja olisi arvostanut sitä.
Puolustusvoimat oli suurena apuna
hautajaisten ja muistotilaisuuden järjestämisessä. Kruunu ei hylkää omaansa,
ajattelin. Olin ja olen edelleen kiitollinen kaikesta saamastani avusta.
Laskin rakkaani arkulle sydämen
muotoisen neilikkaseppeleen kirkkoupseerin tukiessa minua suuressa
surussani. Pystyin jotenkuten lukemaan
itse viimeisen tervehdykseni hänelle:
”Kiitos suuresta rakkaudestasi. Olet
aina sydämessäni.”
Kävin päivittäin haudalla puhumassa Ykälle ja joka käynnillä hajosin
henkisesti. Pyysin häntä johdattamaan
minua elämässäni oikeille urille ja
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tekemään oikeita päätöksiä. Kerran
kohtasin seurakunnan työntekijän, ja
hän sanoi sanat, jotka jäivät mieleeni:
”Et saa Ykää takaisin, vaikka kävisit
kuinka usein. Vaikka toisit haudalle
aurinkotuolin ja olisit haudalla koko
kesän, Ykä ei palaa.”
Silloin ymmärsin, että surutyötä voi
tehdä muuallakin kuin Ykän haudalla.
Ymmärsin myös, että elämäni täytyy
jatkua, ettei vielä ollut minun vuoroni
lähteä. Ykänkin toiveena oli, että jatkaisin elämääni mahdollisimman nopeasti. ”Älä jää tuleen makaamaan”, oli
Ykä sanonut, jos hänelle joskus jotakin
tapahtuu.
Puolustusvoimat on kuin iso koti
siellä työskenteleville ja heidän perheilleen. Se on useimmille enemmän
elämäntapa kuin työ. Sen kautta meilläkin oli ystäväperheitä, tapahtumia,
juhlia, rutiineja. Isänmaallisuus oli tärkeää ja näkyi arjessa. Kaveria ei jätetä.
Yhtäkkiä tuo kodin ovi onkin sulkeutunut leskeksi jäätyäni, ja olen
jäänyt ulkopuolelle siviilimaailmaan,
jossa on erilaiset säännöt kuin kruunun
maailmassa. Jäin ulkopuolelle, sillä
leskenä minulla ei ole ollut mahdollisuutta valita, kuten vaikka avioeron
yhteydessä.
Olin tukenut Ykää hänen urallaan,
odottanut kotona tai matkustanut välillä
mukana palveluspaikkakunnille. Moni
puoliso hoitaa vielä lapset ja arjen. Osa
joutuu elämään arkea pelko seuranaan,
kun puoliso lähtee ulkomaankomennukselle.
Kuoleman jälkeen ovi onkin sulkeutunut, ja koko elämä on tahtomatta muuttunut. Muutto pienempään
kotiin, lähemmäs palveluita oli ainoa
vaihtoehto itselleni. – Mietin myös,
mitä tapahtuu, jos perheessä on vielä
alaikäisiä lapsia. Kuinka selvitä asuntolainasta, arjesta kasvattajana ja kaikista vastuista, joita tulee, kun jää yksin
vastuuseen.
Mietin, mitä toivoisin omien kokemusteni myötä Puolustusvoimilta.
Olisiko Puolustusvoimien mahdollista
perustaa leskien yhdistys, joka tiedottaisi leskille ja se olisi avoin niille,
jotka kokevat sitä tarvitsevansa.
Leskellä ei useimmiten ole voimavaroja lähteä etsimään itse tietoa
tai ottaa yhteyttä mihinkään. Yhdistys olisi vertaisryhmä ja kunnioitus
leskelle puolison rinnalla tehtyä työtä

kohtaan. Kaikki yhteisen perheen ovet
eivät sulkeutuisi, vaan leski voisi olla
edelleen osana Puolustusvoimien tapahtumia uudessa yhteisössä. Toivon,
että lesket voisivat kokea saman veljeyden kuin upseeriveljet – eli leskeä
ei jätetä.
Samoin toivon, että Puolustusvoimissa herätetään upseerien taholla
keskustelua, miten perheen elämä on
järjestetty, jos menehdyt. Voin vain kuvitella, miten vaikea tilanne on, jos asioista ei ole etukäteen kotona puhuttu.
Myös vakuutus- ja ammattiliittoasiat
kannattaa päivittää vuosittain.
Sanoin rakkaalle Ykälleni hautajaisissa: ”Kiitos suuresta rakkaudestasi, olet aina sydämessäni.” Sanon sen
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joka kerta hänelle haudalla käydessäni.
Saman haluan sanoa Puolustusvoimille
toivoen, ettei leskeä jätetä.

Jaana-Elina Sairanen
Kirjoittaja on eversti evp Yrjö Sairasen leski.
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Mika Kerttunen
turvallisuuspolitiikan kolumnistiksi

T

ässä Kylkirauta-lehdessä julkaistiin ensimmäinen turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä
kolumnini. Kolumneissa tarkoitukseni on valottaa maailman menoa turvallisuuden ja politiikan taustojen ja
syvien virtauksien avulla.

Pääsin opiskelemaan Norjaan
ylimmälle upseerikurssille. Sittemmin opetin strategiaa Ruotsin
maanpuolustuskorkeakoulussa sekä
johtamista ja kyberpuolustusta Baltian maanpuolustuskorkeakouluissa.

Aloitin kansainvälisellä oikeudella. Tulevissa numeroissa luvassa on
ainakin puolustusyhteistyötä, sotilasstrategian teoriaa ja käytäntöjä, lähialueita ja kaukomaita sekä muutama
bitti verkkoturvallisuutta.

Akateemisia asioita harrastan
Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasstrategian dosenttina, Tarton
yliopiston lakitieteen vierailevana
luennoitsijana ja Tallinnan teknisen
yliopiston kyberturvallisuuden vanhempana tutkijana.

Olen Puolustusvoimien palveluksesta reserviin siirtynyt jalkaväkimies, yleisesikuntaeverstiluutnantti ja
valtiotieteiden tohtori.

Viime vuosina olen keskittynyt
kansainväliseen kyberdiplomatiaan
myös puolen tusinan eri ulkoministeriön yhteistyökumppanina.

Kadettikoulusta valmistuttuani
palvelin kylmän sodan loppuvuodet
Jääkäriprikaatissa. Kapteenikurssin
jälkeen löysin itseni Maanpuolustusopistosta ja yleisesikuntaupseerikurssin jälkeen Maanpuolustuskorkeakoulun
strategian laitoksesta, jossa sitten vierähtikin useita vuosia.
Tuona aikana osallistuin Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetus- ja tietopakettien laatimiseen sekä hallitustyöskentelyyn.

Tällaiselta taustalta ponnistan.
Toivon kirjoitusteni herättävän lukijoita ajattelemaan ja kaikessa ystävällisyydessä myös sopivasti heitä ärsyttävänkin. Minut
tavoittaa Kylkiraudan sähköpostiosoitteesta toimitus(at)
N\ONLUDXWD¿Pidempiin pohdintoihini pääsee käsiksi Linkedinin ja FSLHH:n kautta.

Mika Kerttunen

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

Kylkirauta-lehden toimitus ja Kadettikunnan toimisto
toivottavat Kylkiraudan lukijoille
Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Vuotta 2019.
Kylkirauta 4/2018
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Tunnetut tuntemattomat
Satu Jaatinen
Tuntemattomat
Suomen suosituimman
tarinan monet maailmat
Docendo 2018, sivuja 205
ISBN 978-952-291-457-6

J

aatinen aloittaa pelkistetysti
toteamuksella ”Suomen historia on sotaa”. Siten ei liene
poikkeuksellista, että suomalaisten luetuimpiin kaunokirjallisiin
teoksiin lukeutuva kirja käsitteleekin juuri sotaa. Väinö Linnan
Tuntematon sotilas on sikäli
erikoisessa asemassa Suomessa,
että hyvin monet lukijat kokevat
kirjan autenttiseksi raportiksi,
mitä se ei ole. Kyseessä on taiteellinen teos, joka kertoo tietystä
historian vaiheesta kuvitteellisten
henkilöiden kautta.
Kustantajan mukaan Jaatisen kirja kertoo kirjasta, josta on
monta tulkintaa. Olipa tulkinta
mikä tahansa, kohu on aina varma. Perusoletuksena yleensä on se, että uusi
tulkinta on väärä. Jaatinen on kirjoittanut tietopaketin ensisijaisesti romaanin
lukeneille ja elokuvat nähneille, joten
tällaiset henkilöt saavatkin hänen kirjastaan eniten irti.
Lähtökohtana on, että Tuntematon
sotilas kuvaa maata, joka on kovin
erilainen kuin Suomi 2000-luvulla.
Jaatinen havainnoi, kuinka teoksen
tapahtumien aikoihin Suomella oli
ollut oma armeija vasta vähän yli kaksikymmentä vuotta. Toisin kuin nykyaikana, asevelvollisuus ei vielä tuolloin
ollut mitenkään itsestään selvä ajatus.
Tämän päivän lukijalla voi muutenkin
olla vaikeuksia ymmärtää 1930-luvun
lopun ihmisten ajatusmaailmaa. Myös
Pentti Haanpään kasarmielämän kuvauksien ymmärtämisessä voi olla samoja
ongelmia.
Ilmestyessään Tuntematon sotilas toimi terapeuttisena kokemuksena sodat kokeneille. Itselleni teos oli
aikoinaan kurkistus aikuiseen maailmaan. Se näyttäytyi paljon tylympänä kuin perinteisten Biggles- ja Bob
Moran -kirjojen kuvaukset.

Linnan romaani herätti paljon
keskustelua. Sitä käytiin esimerkiksi
suomalaisten sotilaiden olemuksesta
ja heidän näkökulmastaan itse sotaan.
Ylevyys oli siitä yleensä varsin kaukana. Jylhän arvokkaasta ”Sturm”vaikutelmasta ei ollut tietoakaan, kun
suomalainen jalkaväki rämpi uuvuttavin marssein kohti Itä-Karjalaa.
Virallisen isänmaallisuuden ja yksimielisyyden vaikutelman ja kirjan
kuvauksen välillä oli huutava ristiriita.
Helsingin Sanomien kirjallisuuskriitikko Toini Havu lyttäsi kirjan totaalisesti.
Jaatinen toteaa Havulla olleen henkilökohtainen motiivi teilaukselleen, sillä
hänen luutnanttina palvellut veljensä
oli kaatunut jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana.
Kirjan ensimmäisen elokuvaversion
valmistelu oli ulkopoliittista ajankuvaa
parhaimmillaan. Jatkosota oli arka aihe
vielä 1950-luvullakin, ja niinpä esimerkiksi pääministeri Kekkonen kutsuttiin
asian tiimoilta kuultavaksi Neuvostoliiton suurlähetystöön. Elokuvan käsikirjoitus jopa luettiin suurlähetystössä
ennen kuvausten alkua. Neuvostoliitto
reagoi herkästi kaikkeen, mikä liittyi
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käytyyn sotaan. Syynä olivat kenties sodan aloitus – tai yleensäkin
jatkosotaa edeltäneet vaiheet.
Jaatinen toteaa, että nykyiset
Tuntemattoman sotilaan lukijat
ovat vapaita oman kokemuksellisuuden painolastista, he lukevat vain kirjaa sodasta. Myös
teoksen kolme elokuvasovitusta
kertovat omasta aikakaudestaan.
Edvin Laineen versio on kanonisoitu itsenäisyyspäivän vakioesitys televisiossa, kun taas Rauni
Mollberg taivutti historiaa omiin
draamamieltymyksiinsä sopivaksi. Aku Louhimiehen elokuva toi
jatkosodan armottomuuden realistisuudessaan tasolle, jonka vain
nykyaikainen digitaalitekniikka
mahdollistaa.
Jokainen lukija voi valita
oman versionsa Tuntemattomasta sotilaasta. Ken haluaa lukea
ja kokea alkuperäisen version,
valitkoon Sotaromaanin. Ehkä
hänkin voi yhtyä silloisen kustannustoimittajan arvokkaiksi
osoittautuneisiin korjauksiin ja muutosehdotuksiin.

Pekka Holopainen

Kylkirauta 4/2018

kirja-arvio

Pataljoonan komentajat keskiössä
Lauri Hietaniemi
Auno Kuirin ja Heikki Mikkolan palveluksia isänmaalle
Otavan Kirjapaino Oy
Keuruu, sivuja 240
ISBN 978-952-94-0825-2

L

auri Hietaniemi tuli tutuksi eversti Hannu Aikion
kanssa kirjoittamastaan
Jääkäripataljoona 1:n historiikista
Ilomantsista Ilomantsiin. Eläkkeellä oleva kemian tohtori on selvästi
jäänyt sotahistorian koukkuun.
Tällä kertaa hän on paneutunut
kahteen aktiiviupseeriin, jotka
ansaitsivat kannuksensa pataljoonan komentajina sodassa. He ovat
Mannerheim-ristin ritari Auno Kuiri
sekä Panssarivaunupataljoonan komentaja Heikki Mikkola.
Kahdentoista vuoden ikäero
kuljetti miehiä kovin erilaisia reittejä. Auno Kuiri luikahti jääkäriksi
Saksaan heti kansakoulun käytyään ja osallistui vapaussotaan ryhmän ja
joukkueen johtajana. Kadettikoulussa jääkäripäällystölle tarkoitetun kuuden kuukauden kurssin suoritettuaan luutnantti
Kuiri avioitui Heikki Mikkolan isosiskon
kanssa. Tuolloin 13-vuotias Heikki sai
lankomiehen, joka kannusti häntä muotonsa löytäneelle upseerin uralle ja toimi
muutenkin mentorina nuoremmalleen.
Sotien aikanakin miehet pitivät yhteyttä. Usein se kulki kenttäpostikuulumisina kotien kautta. Lauri Hietaniemi
on saanut haltuunsa tämän henkilökohtaisen kenttäpostin ja käyttänyt sitä kirjansa
elävöittämiseen. Myös taistelukentällä
miesten tiet kohtasivat, ja kaappasipa
jääkärieverstiluutnantti Auno Kuiri kerran
panssarimajuri Heikki Mikkolan tehtävään lähettämän taisteluvaununkin käyttöönsä, kun tunsi paremmin Perkjärven
taistelun sekavan tilanteen.
Molemmat komentajat menestyivät
rintamatehtävissä, vaikka olivat luonteiltaan erilaisia. Yhteistä heille oli huolehtiminen koulutuksesta ja kunnollisesta
valmistautumisesta tehtäviin. Se auttoi
myös silloin, kun piti improvisoida.
Auno Kuiri piti itse määrittelemäänsä
”lievää huumoria” yhtenä johtamisensa
kulmakivistä. Perkjärven taisteluissa
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muutama venäläinen taisteluvaunu ajoi
linjojen läpi ja hermostutti alueella olleita
joukkoja. Kuiri kertoi itse tapahtumasta:
”No, tykkiasemasta oli joku huomannut,
ja sieltä juoksi joku mies hengästyneenä
ja tulee ja sanoo, että vihollinen se menee,
ja se on jo kaukana tuolla menossa. Mä
sanoin sille, että älä nyt hermostu, että
mä olen soittanut Viipuriin, ettei ne myy
bensaa niille. Äijä katsoi minua pitkään
ja lähti tyytyväisenä.” Epäilemättä pitkän
katseen takana syntyi pakokauhun sijasta
oivallus, etteivät vaunut yksinään ja ilman
suojamiehistöjään pitkälle pääse.
Kuiri ja Mikkola tunnettiin pelottomina miehinä. Molemmat haavoittuivat
taisteluissa venäläisiä vastaan. Heikki
Mikkola osallistui myös Lapin sotaan ja
sai saksalaisen luodin selkäänsä Saariselällä. Kyseessä oli tyypillinen tilanne,
jossa kevytaseiset suomalaiset koukkasivat metsien kautta saksalaisten selustaan
ja nämä puolestaan murtautuivat tietä
myöten karkuun.
Herroista kumpikin jatkoi virassa
sotien jälkeen, everstiluutnantti Mikkola
kahdesti Panssarikoulun johtajanakin.
Eläköidyttyään Auno Kuiri työskenteli
pankinjohtajana sekä toiminnanjohtajan
tehtävissä Varsinais-Suomessa. Heikki
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Mikkola puolestaan jatkoi siviiliuralla Hämeen Maakuntaliiton
toiminnanjohtajana. Molemmat
tunnettiin yhteiskunnallisina vaikuttajina alueillaan.
Lauri Hietaniemen tapa yhdistää tapahtumahistoriaa, sukututkimusta ja yksityiskirjeiden kertomaa
on kiehtova. Silti lukija jää kaipaamaan asiansa osaavaa kustannustoimittajaa, jollaiset tuntuvat
hävinneen jollekin menneisyyden
kustannuspaikalle. Tälläkään kertaa
kirjoittajan kieli ei tuota tuskaa,
vaikka possessiivisuf¿ksin toistuva laiminlyönti sattuukin korvaan.
Kirjan ulkoasu on huolella tehty,
sen sijaan kirjan rakenne olisi hyötynyt ammattimaisen kustantajan
tuesta.
Pohjimmiltaan on kyse siitä,
kuinka helpolla lukija selviää urakastaan. Paljon auttaa, kun tutustuu
etukäteen kirjan liitesivuihin sekä
etu- ja takakanteen. Silti on kohdattava aloittavien historiantutkijoiden
perisynti, kaiken mielenkiintoisen
haaliminen samoihin kansiin. Kun tähän
on varautunut, voi nauttia kirjoittajan
löytämistä tapahtumista. Tällainen on
esimerkiksi tarina siitä, miten Reino Honkanen sai Lapin sodan aikana tehtävän
kuljettaa Raahessa pidätetyt inkeriläiset
taistelijat junalla tapaamaan kohtalonsa
Neuvostoliitossa. Myöhemmin asiasta
kuulusteluihinkin joutunut kaaderiveli
Honkanen osasi järjestää vartioinnin niin
huonosti, että kaksi kolmasosaa pidätetyistä livisti matkan aikana karkuun. Aina
ei voi täydellisesti onnistua, ja hyvä niin.
Lauri Hietaniemen toista teosta voi
tiedustella kirjoittajalta tai %RRN\¿-nettikirjakaupasta. Kenraalikunnasta olemme
lukeneet paljonkin, mutta Hietaniemen
maanpuolustushenkinen kirja muistuttaa
ihmisistä, jotka saivat asiat tapahtumaan
käytännössä ja pitivät ne hallinnassaan
myös vaikeina aikoina. Se kertoo sotilasja kulttuurisuvun panoksesta maatamme
puolustettaessa ja arkea elettäessä. Mieleni tekisi sanoa kirjan tekevän kunniaa tavallisille aktiiviupseereille, mutta kukapa
nyt tavallinen olisi – eivät ainakaan Kuiri
ja Mikkola.

Kalle Liesinen

kirja-arvio

Totuus on tehtävissä
Swanström, André
Hakaristin ritarit
Suomalaiset SS-miehet,
politiikka, uskonto ja sotarikokset
Atena 2018, sivuja 316
ISBN 978-952-300-468-9

A

ndré Swanströmin tuore
tutkimus suomalaisista
SS-miehistä vahvistaa
yhden olettamuksen: ”totuus”
on rakennettavissa – kun oikein
kovasti yrittää. Enkä nyt tarkoita loogista päättelyä ja kriittistä
otetta tutkimuksen lähdeaineiston
tarkasteluun.
Swanström koettaa sinnikkäästi todistella suomalaisten
osuutta juutalaisten joukkomurhaamisessa ja operaatio Barbarossaan liittyneissä muissa
julmuuksissa toisessa maailmansodassa, erityisesti Ukrainassa.
Hän käyttää toistuvasti esimerkkeinään
muun muassa hollantilaisia ja tanskalaisia SS-miehiä.
Suomalaisen pataljoonan – niin
kutsuttujen ”divisioonan miesten” –
syyllistämiseen hänelle riittää se, että
suomalaiset olivat käyttäneet samoja
etenemisreitin liikenteellisiä solmukohtia, kuten Maikop ja Armavir, kuin
pahamaineiset Einsatzgruppet ja -kommandot. Suomalaisten syyllistämiseen
riittää siis se, että heidän olisi pitänyt
tietää samalla alueella tapahtuneen
sotarikoksia…
Mitään tarkempaa todistetta suomalaisten osallistumisesta ampumisiin
ei ole. Tutkija Swanström oikaisee
mutkat rennosti ja – ikään kuin omanlaista dialektiikkaa käyttäen – kirjoittaa: ”Kuuluminen komppaniaan (7. K/
Westland-rykmentti), jonka tehtäväksi
annettiin kylän polttaminen ja siviilien
surmaaminen, langettaa epäilyksen
varjon kaikkien komppanian miesten,
myös suomalaisten (joita muuten oli
yhdeksän) ylle.” M.O.T.
Politiikan osuus tutkimuksessa
on mielenkiintoinen. Swanström on
paneutunut suomalaisten SS-miesten
poliittiseen vakaumukseen lähinnä

hakemuspapereissa ilmoitettujen tietojen kautta. Suuri osa pyrkijöistä oli
hyvin nuoria, vain noin 20-vuotiaita
sota-ajan kasvatteja. Heidän päämotiiveinaan Saksaan lähdölle olivat
seikkailunhalu, sotilaskoulutuksen
hankkiminen ja Suomen auttaminen –
toisin sanoen sotiminen Neuvostoliittoa
vastaan. Yllätys ei liene kenellekään,
että evakkoperheiden pojat katsoivat
suureksi tehtäväkseen myös Karjalan
palauttamisen.
Vanhemmalla ikäluokalla, samoin
kuin upseereilla, oli tietysti enemmän
myös poliittista taustaa. Erityisen
löydön Swanström tuntuu tehneen
huomattuaan joidenkin miesten kuuluneen Akateemiseen Karjalaseuraan
tai Isänmaalliseen Kansanliikkeeseen
tai olleen ajattelultaan muuten vain
isänmaallisia.
Tämä ei ole läpimurtomainen löytö,
sillä voimakas kansallismielisyys
kuului ajan henkeen erityisesti suomalaisen reserviupseeriston keskuudessa.
Tuntuu jotenkin epäluonnolliselta, että
selkeästi vasemmistolaisuuteen suuntautuneet olisivat ylipäätänsäkään edes
hakeutuneet Saksaan koulutukseen. Oikeistolaiset tendenssit näyttävät joka
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tapauksessa jo sellaisenaan tehneen hakijasta tutkijan mielestä
fasistin, kansallissosialismin
intomielisen kannattajan ja sitä
kautta useissa tapauksissa myös
potentiaalisen sotarikollisen.
Swanström käyttää teoksestaan lähes kuusikymmentä
sivua SS-miesten uskonnollisen
vakaumuksen ja sotilaspappien
toiminnan tarkasteluun. Hautojen riimusymbolit saavat myös
perusteellisen käsittelyn, mikä
tutkimuksen kokonaisaiheen
huomioon ottaen tuntuu hieman
sivuseikalta. Ehkäpä selitys tälle
löytyy siitä, että Swanström on
kirkkohistorian dosentti.
Tutkija joutuu joka tapauksessa toteamaan, ettei suomalainen SS-mies ollut kovinkaan
vastaanottavainen kolmannen
valtakunnan ateistiselle maailmankatsomukselle, kuten ei kansallissosialistiselle propagandalle
yleensäkään.
Yleisesti ottaen tutkimus ei tuo esiin
mitään uutta. Swanströmin löydökset
sotarikoksista perustuvat epämääräisiin
kuulopuheisiin ja yksittäisiin heittoihin
SS-miesten henkilökohtaisessa kirjeenvaihdossa.
Mainittakoon, että jopa punainen
Valpo tutki monet kyseiset tapaukset
huolellisesti, eikä löytänyt niistä mitään
rikoksiin viittaavaa. Tapauksia on puitu
vuosien varrella useita kertoja myös
julkisuudessa. Swanströmiltä tosin
löytyy tähänkin selitys: vaikeneminen,
kiistäminen ja huonosti hoidetut tutkinnat – yhteenvetona ”maineenhallinta”.
Kohtuuden nimessä on todettava,
että tutkimuksen loppusanoihin voi
osin myös yhtyä: kyseessä todellakin
oli joukko, johon mahtui niin vakaumuksellisia fasisteja (mitä määreellä
sitten tarkoitetaankaan), illuusionsa
menettäneitä isänmaanystäviä kuin
onnensotureita matkalla uuteen Eurooppaan.

Pekka Holopainen
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Kyllä niitä vammoja taisi jäädä
Tuomioja, Erkki, toim.
Veli-Pekka Leppänen
Ei kai eilisestä jäänyt
vammoja
Poliittiset päiväkirjat
1998–2000
Tammi 2018, sivuja 806
ISBN 978-952-04-0235-8

E

rkki Tuomiojan poliittisten mammuttiluokan
päiväkirjojen kolmannen
niteen nimi on toiveikas. Kirjan
luettuani epäilen otsikkoa syvästi.
Monesti niitä vammoja on jäänyt
– ja monille. Eikä vähiten kirjoittajalle.
Voin vaikuttaa omalaatuiselta, mutta mielestäni Tuomiojan
päiväkirjamerkinnät ovat – koukuttavia. Tuomiojaa voi syyttää
monesta asiasta, mutta ei ainakaan laiskuudesta, sen verran pikkutarkkaa on päivien menon ylöskirjaus.
Kirjan alkupuolella eduskunnasta nousee erityisesti esiin erilaisten
poliittisten manööverien veivaus
ponsitaiteiluineen eli nykytermein toimenpidealoitteineen. Meno kirjassa
näyttää juuri siltä, millaisena se näyttäytyy myös kadunmiehelle: poliittiselta juonittelulta.
Tuomioja kykenee jakamaan mielenkiintoaan sekä aikaansa moninaisiin
menoihin: SDP:n eduskuntaryhmän
puheenjohtajuuteen, myöhemmin
kauppa- ja teollisuusministeriyteen,
joka vaihtuu presidentin vaalien jälkeen ulkoministeriyteen, Helsingin
työväenyhdistykseen, Sadankomiteaan,
Pohjoismaiden sosialidemokraattien
yhteistyökomiteaan, Elannon ja Nesteen hallintoon ja niin edelleen.
Luonnollisesti vaalikampanjat ja
perinteiset vapunpäivän puheet edellyttävät odottelua, seisoskelua ja palelemista toreilla ja työväentalojen
pihoilla. Myöhemmin ulkoministerinä
Tuomioja on kotonaan niin Azoreilla
kuin Tyrnävän työväentalollakin – jo
pelkkä luettelon tekeminen hengästyttää. Kaiken lisäksi Tuomioja on aktiivinen kuntourheilija. Ei siis ihme, että
muistiinmerkittävää riittää.
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Tuomioja tuntuu saaneen synnyinlahjanaan eräänlaisen perusvastarannankiisken luonteen. Yhdistyneenä
puhe- ja kirjoituslahjoihin luonteenpiirre johtaa kyseenalaistamiseen,
haluun täsmentää, terävöittää – tai jopa
kirjoittaa uusiksi koko virkamiesteksti
omaa OECD-kokouksen puheenvuoroa
odotellessa.
Vähemmästäkin poliittiset vastustajat, virkamiehet ja yritysjohtajat
hermostuvat, puhumattakaan oman
puolueen puheenjohtajasta Paavo
Lipposesta. Jälkimmäinen tuntui
olleen jatkuvasti kanto Tuomiojan
kaskessa: hallituksen työskentelyssä
Lipponen tuntui liian usein säestävän
valtiovarainministeri Sauli Niinistöä
ja menevän muutenkin oikealta ohi
kokoomuslaista politiikkaa myötäillen.
Kirjassa nouseekin sangen usein
esille tarve vaihtaa puolueen puheenjohtajaa – vaihtoehdon ollessa
Tuomioja. Tällaista kannunvalantaa
tyytymättömät näyttävät tehneen säännöllisin väliajoin ja monenlaisissa kokoonpanoissa. Ilman menestystä, kuten
nyt tiedetään.
Tuomiojan kirjoissa synninpäästön
saavien henkilöiden lukumäärä ei ole
järin suuri. Virhelista kattaa ainakin
seuraavat ihmistyypit: omaa etuaan
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ajavat, paremmalle vakanssille
pyrkivät, muuten vain pökköpäät sekä ne, jotka eivät ymmärrä
selvää asiaa.
Jo päiväkirjojen edellisessä osassa tuli esille Tuomiojan
määrätietoinen toiminta Suomen
Nato-lähentymisen torjumiseksi.
Sama linja säilyy läpi kolmannenkin niteen. Tällä kertaa ulkoministerin tehokkaana sivustatukena
toimi vastanimitetty tasavallan
presidentti. Myös kriisinhallinta
haluttiin pitää vain YK-johtoisena. Asia käy ilmi päiväkirjojen
kuvauksissa Kosovon tilanteen
kriisiytymisestä sekä Euroopan
unionia koskevista kokouksista.
Näissäkin päiväkirjoissa pitkänä linjana näyttäytyy Tuomiojan turhautuminen, erityisesti
siihen, että suomalaiset eivät näy
ymmärtävän haluta punavihreää
politiikkaa. Hän pohtii luopumista ja siirtymistä – milloin ulkomaille,
milloin yliopistomaailmaan. Kummallista kyllä, tänä päivänä tiedämme,
etteivät nämä tapahtumaketjut realisoituneet. Olisiko politiikka sittenkin
se Tuomiojan olemassaolon tarkoitus?
Ja nimenomaan oikeassa olemisen.
Veli-Pekka Leppänen on tehnyt jälleen tarkkaa työtä. Pienenä kauneusvirheenä mainittakoon puolustusvoimien
tiedustelupäällikön virheellinen nimi
– pariinkin kertaan.

Pekka Holopainen
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Paikkakuntahistoriaa Karstulasta
Jussi Halttunen
Karstuset sotatöissä
T-print 2018
Sivuja 267
ISBN 978-952-69014-1-1

O

petusneuvos, filosofian
tohtori ja metsänhoitaja
Jussi Halttunen on viimeksi kuluneiden reilun kymmenen vuoden aikana tehnyt suuren
urakan. Hän on kirjoittanut yhdeksän kirjaa, joissa kuvaillaan
pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitsevan Karstulan kunnan historiaa ja ihmisten elämää. Tässä
käsiteltävä kirjasarjan kahdeksas
osa ilmestyi Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi viime vuonna.
Lukijoilta saadun hyvän palautteen ansiosta siitä on sittemmin
otettu uusi painos.
Teoksessa on kaksikymmentäyksi sotahistoriallista kertomusta karstusten – jota lempinimeä
kirjoittaja paikkakuntalaisista käyttää
– kohtaloista sodissa. Ensimmäisessä
tarinassa kuvaillaan Karstulan taistelua Suomen sodassa 21. elokuuta 1808.
Ikäpolveni kansakoululaisille se lienee
aikoinaan tullut tutuksi kansallisrunoilija J. L. Runebergin runon Otto von
Fieandt säkeiden kautta.
Suomen ja Viron vapaussodan
kautta Halttunen johdattaa lukijan
syksyn 1939 ylimääräisiin harjoituksiin ja edelleen talvisodan Taipaleen
taisteluihin. Suurin karstulalaisista
sotilaista oli sijoitettu everstiluutnantti Armas Kempin komentaman Jalkaväkirykmentti 30:n ensimmäiseen
pataljoonaan. Myöhemmin rykmentti
tunnettiin Jalkaväkirykmentti 21:nä.
Aluksi 10. divisioonan reservinä
ollut pataljoona koki tulikasteensa ja
ensimmäiset suuret tappionsa epäonnistuneessa yöllisessä vastahyökkäyksessä
vihollisen valtaamaan Koukunniemeen.
Veriset torjuntataistelut Kirvesmäessä
ja Terenttilässä lienevät useimmille entuudestaan tuttuja pataljoonan toisen
komppanian päällikön, luutnantti Yrjö
Jylhän runoudesta.

Jatkosodan hyökkäysvaiheessa
suurin osa Karstulan miehistä taisteli
Karjalan Armeijaan kuuluneen 11. divisioonan Jalkaväkirykmentti 50:ssä sekä
panssarintorjuntakomppanioissa. Ensimmäiset kovat taistelut käytiin Jänisjärven itäpuolella Soanlahdessa, josta
hyökkäys eteni aikanaan Äänisen rannoille. Asemasotavaiheessa rykmentti
siirrettiin Syvärille. Kesäkuussa 1944
se heitettiin tuleen Karjalankannakselle. Joukot olivat yksi vahva lenkki
ketjussa, joka pysäytti puna-armeijan
suurhyökkäyksen rynnistyksen Talin–
Ihantalan taisteluissa.
Osa karstusista ehti mukaan myös
Lapin sotaan saksalaisia vastaan.
Pienen paikkakunnan uhri isänmaalle
talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa oli kallis: 250 kaatunutta. Määrä
oli suuri, tarkasteltiinpa sitä joko kokonaismääränä tai suhteutettuna paikkakunnan väkilukuun.
Paikkansa kirjan artikkelien joukossa on löytänyt myös – tälläkin
hetkellä ajankohtainen – kertomus
kolmen karstulalaisen miehen sotaretkestä Wiking-divisioonan hyökkäysjoukoissa Ukrainan Rostoviin.
Mielenkiintoisia ovat myös kuvaukset
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kaukopartiomies Paavo Suorannan, venäläisen sotavanki Dimitrin ja Karstulasta asekätkentään
osallistuneiden isänmaallisten
ihmisten elämänvaiheista.
Teoksensa viimeisessä artikkelissa kirjoittaja palaa talvisodan
taistelupaikoille ja käy yhdessä
ystäviensä kanssa jättämässä
hautakynttilän myötä hyvästit
Kirvesmäelle.
Halttusen teos kuvaa ennen
kaikkea paikallishistoriaa ja
karstulalaisten ihmisten elämänkohtaloita. Artikkelien alkuun
sijoitetut lyhyet yleiskuvaukset
kulloinkin käsiteltävästä historiallisesta ajanjaksosta, sodasta tai
taistelusta auttavat kuitenkin lukijaa sijoittamaan paikallishistorian
osaksi yleistä historiankulkua.
Halttunen selvästikin tuntee
karstulaisensa. Artikkelien asiasisältö perustuu vuosikausien
pitkäjänteiseen tutkimustyöhön.
Tarinoiden mausteena on ripaus ¿ktiota. Kuvaukset vaikkapa kolmen sodan
sotarepusta ja elämänsä viimeiseen
taisteluun lähtevän miehen ajatuksista
kuulostavatkin kirjoittajan kuvaamina
varsin uskottavilta.
Teos on artikkelikokoelma, joten
kertomuksissa esiintyy jonkin verran
toistoa. Jäsentelyn etuna on kuitenkin
se, että kirjan tapahtumia voi lukea
myös yksittäisinä tarinoina.
Suurten kirjakauppojen joulumyyntikatalogeista Jussi Halttusen teoksien
kaltaisia, elämänmakuisia tarinoita
saattaa olla turha etsiä. Aiheesta kiinnostuneet voinevat kuitenkin tiedustella kirjoja suoraan tekijältä osoitteesta
VRWDVDYRWWD DW JPDLOFRP.

Hannu Liimatta
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ajankohtaista

Vuonna 2019 merkkipäiväänsä viettävät
Kadettikunnan jäsenet
100 vuotta
Vuorio Olli

Maj

95 vuotta
Nissilä Erkki

Kaptl 18.Mek 11.03.1924

90 vuotta
Aro Antero
Gulin Juhani
Riistelä Jukka
Saarenheimo Klaus
Timonen Seppo
Vaara Aarno
Vallas Kalevi
Vallimies Terho

Ev
Ltn
Maj
Evl
Evl
Maj
Ev
Evl

26.K

37.K
33.K
36.K
36.K
35.K
37.K
33.K
35.K

06.09.1919

24.11.1929 matkoilla
13.10.1929
14.02.1929
18.03.1929
25.06.1929
22.12.1929
31.05.1929
11.02.1929

85 vuotta
Eskeli Pentti
Evl 45.K
Fredriksson Karl-Johan Ev 41.K
Hattunen (Veli-) Heikki Evl 45.K
Hautaniemi Antti
Evl 42.K
Heino Mikko Martti I Evl 42.K
Herranen K Juhani
Evl 42.K
Hietamäki Erkki
Evl 42.K
Hietavalkama Ilpo
Maj 45.K
Huuhtanen Raimo
Maj 31.Mek
Innanen Jouko
Maj 45.K
Jokinen Arto
Evl 44.K
Kangasvaara Seppo Evl 42.K
Kare Tapio
Maj 41.K
Karvinen Antero
Kenrm 42.K
Kauranen Veli
Maj 45.K
Kinnari Matti
Evl 41.K
Kinnunen Olavi
Kom29.Mek
Knuuttila Petteri
Evl 27.Mek
Koivisto Aarno Komdri 27.Mek
Koskimaa Kai
Evl 41.K
Kuusisto Reijo Jaakko Ev 40.K
Lareva Pentti
Evl 41.K
Mattila Matti
Evl 40.K
Peltola Antti
Maj 42.K
Santalahti Tapio
Evl 41.K
Sihvonen Aulis
Evl 42.K
Terävä Mauri Matti
Maj 43.K
Tuomola Olli
Ev 45.K
Tähtinen Veikko
Evl 40.K
Uotila Antti
Evl 42.K
Vuontelo Reijo
Maj 28.Mek
Vuorenmaa Anssi
Evl 44.K
Vuori Martti Einar
Ev 43.K
Vuorinen L Pertti
Kom 27.Mek

02.01.1934
04.09.1934
30.08.1934
11.09.1934
01.06.1934
04.01.1934
07.11.1934
06.01.1934
21.06.1934
17.03.1934
31.10.1934
15.10.1934
04.05.1934
04.01.1934
07.10.1934
22.01.1934
31.08.1934
19.11.1934
22.05.1934 perhep.
10.12.1934
18.03.1934
30.10.1934
14.02.1934
29.11.1934
12.04.1934
09.09.1934
25.11.1934
20.07.1934
02.01.1934
27.08.1934
12.10.1934
22.10.1934 perhep.
20.11.1934
17.11.1934

80 vuotta
Ahlström Matti J

28.10.1939
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Maj 49.K
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Auer Pentti Aijol
Maj 51.K
Hannuksela Juhani
Evl 47.K
Happonen Heikki
Evl 47.K
Heinonen Seppo
Maj 49.K
Helanen Yrjö
Evl 49.K
Helle Alpo
Maj 49.K
Honka Paavo Pekka Maj 50.K
Honkanen Taisto
Maj 51.K
Huhto Timo
Maj 50.K
Hälikkä Eino
Evl 47.K
Jokinen Hannu
Maj 49.K
Kaakinen Tauno
Maj 49.K
Keskinen Matti
Evl 47.K
Kosonen Kyösti
Evl 47.K
Kujanpää Esko
Maj 48.K
Kylliäinen Asko
Evl 49.K
Kyntöjärvi Jukka
Maj 50.K
Laajaniemi Reino
Maj 46.K
Lahti Erkki
Maj 48.K
Launo Kari
Maj 48.K
Lehtonen Matti
Evl 47.K
Lehtovirta Eino
Evl 50.K
Leppämäki Asko
Maj 50.K
Loponen Esko
Maj 48.K
Luostarinen Heikki
Ev 46.K
Miettinen Aku
Evl 47.K
Mirhola Pertti
Maj 47.K
Munukka Raimo
Maj 51.K
Myllyaho Erkki
Evl 46.K
Myllyniemi Urho
Evl 31.Mek
Mäkeläinen Reijo
Evl 49.K
Määttä Ahti
Maj 47.K
Mökkönen Matti
Evl 48.K
Nikunen Heikki
Kenrl 46.K
Ohristo Antti
Evl 47.K
Paakkanen Tauno
Maj 47.K
Pantzar Harri
Evl 50.K
Perkkala Paavo
Evl 46.K
Pippuri Kauko
Maj 47.K
Pitkänen Paavo
Evl 46.K
Pohjavirta Olavi
Maj 49.K
Prosi Mauri
Evl 48.K
Pyötsiä Pertti
Ev 48.K
Pönkänen Tuomo
Evl 46.K
Raittila Pasi
Ev 47.K
Reinikainen Matti
Maj 48.K
Ristolainen Osmo
Maj 48.K
Rovio Martti
Maj 48.K
Räsänen Pauli
Maj 49.K
Saikkonen Reijo
Maj 48.K
Sakko Teuvo
Maj 48.K
Siltakorpi Aarno
Kapt 52.K
Sotamaa Pekka
Evl 48.K
Stenström Lars
Ev 47.K

01.07.1939
27.02.1939
12.08.1939 matkoilla
04.08.1939
17.09.1939
28.04.1939
25.11.1939
23.12.1939
29.10.1939
10.11.1939
05.10.1939
11.02.1939
14.03.1939
22.11.1939
19.12.1939
06.09.1939
30.09.1939
04.09.1939
07.11.1939
27.03.1939
24.07.1939
25.06.1939
06.09.1939
01.12.1939
23.04.1939
26.04.1939
07.07.1939 ei v.o.
06.02.1939
01.09.1939
15.06.1939
28.08.1939
14.04.1939
15.07.1939
12.04.1939
02.11.1939
15.03.1939
08.09.1939
10.08.1939 perhep.
01.03.1939
03.03.1939
06.12.1939
09.09.1939
17.04.1939 ei v.o.
22.12.1939
25.11.1939
26.05.1939
19.10.1939
18.02.1939
24.12.1939
15.07.1939
03.09.1939
28.07.1939
07.02.1939
29.09.1939

ajankohtaista
Susineva Juhani
Evl 48.K
Syvänperä Jouni
Evl 48.K
Takamaa Seppo
Evl 47.K
Tanninen Matti
Evl 47.K
Termala Pekka
Maj 47.K
Tiilikainen Raimo Komdri 31.Mek
Tiitola Tuomas
Maj 50.K
Toivonen Arto-Pekka Maj 48.K
Torstila Jukka
Maj 50.K
Torvinen Olli
Evl 47.K
Viitanen Martti
Evl 50.K
Virkajärvi Jaakko V Evl 47.K
Virolainen Ahti K
Evl 48.K
Viskari Pentti Tuomas Maj 46.K
Vuolento Pertti
Ev 46.K

04.12.1939
04.03.1939
10.09.1939
04.02.1939
21.04.1939
13.04.1939
07.05.1939
20.04.1939
24.10.1939
22.12.1939
26.05.1939
04.04.1939
17.03.1939
10.01.1939
16.03.1939

75 vuotta
Ahlgren Sakari Heimo Maj 53.K
Ahlqvist Bjarne Birger Ev 51.K
Ahola Keijo Sakari
Maj 53.K
Alén Kari Jussi Yrjänä Evl 53.K
Asplund Ingmar
Maj 53.K
Bäckman Timo Carl Kom 38.Mek
Gottberg Björn
Kom 37.Mek
Gran Manne
Komkapt 35.Mek
Hakala Jorma
Maj 52.K
Hartikainen Heikki
Evl 51.K
Hellman Veikko
Maj 52.K
Hiltula Heikki
Ev 53.K
Hollo Ilkka
Kenrl 51.K
Honkonen Keijo
Maj 51.K
Hurme Pentti
Maj 52.K
Hämäläinen Pekka J Ev 53.K
Hämäläinen Pentti
Ev 51.K
Ikonen Erkki
Evl 52.K
Innanen Jorma
Maj 52.K
Isosomppi Sakari
Evl 52.K
Janhila Pentti
Evl 52.K
Jääskeläinen Harry
Evl 52.K
Jääskeläinen Kari F
Ev 52.K
Karikoski Pekka
Evl 52.K
Kauppi Jaakko
Evl 53.K
Kauppila Tarmo
Ev 50.K
Kiianlinna Lauri
Prkenr 51.K
Kling Pekka
Evl 51.K
Knaapila Kari
Maj 56.K
Koskivirta Kalle
Kapt 53.K
Kunnari Kauko
Evl 51.K
Kurtto Risto
Evl 52.K
Lahdenperä Jouko
Evl 53.K
Lahtinen Seppo
Kapt 52.K
Laine Eero
Evl 54.K
Lanamäki Carl-Henrik Maj 54.K
Lanki Antero
Evl 52.K
Levä Aulis
Evl 50.K
Liusvaara Aarno
Ev 53.K
Lohi Alpo
Evl 52.K
Löytynoja Antti
Maj 52.K
Madekivi Jaakko
Evl 52.K

04.02.1944
18.10.1944
21.03.1944
03.07.1944
07.05.1944
12.07.1944
01.01.1944 matkoilla
09.03.1944
20.11.1944
15.01.1944
16.04.1944
04.08.1944
10.11.1944
15.05.1944
06.02.1944
22.09.1944
22.03.1944
14.09.1944
21.11.1944
03.11.1944
23.02.1944
06.12.1944
18.09.1944
10.04.1944
26.12.1944
02.02.1944 matkoilla
27.12.1944
07.11.1944
23.06.1944
13.08.1944
11.01.1944
29.10.1944
08.01.1944
23.01.1944
26.12.1944
03.05.1944
02.06.1944
07.01.1944
18.07.1944
21.03.1944
11.01.1944
14.10.1944
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Manninen Teuvo
Maj 52.K
Markkanen Matti O Kaptl 37.Mek
Mikkonen Arto
Ev 51.K
Niemelä Ilmari
Evl 52.K
Nokkala Juhani
Evl 54.K
Nousiainen Jouko S Evl 51.K
Nybom Leif Ingvald Evl 52.K
Ollila Olli
Evl 54.K
Pajunen Markku
Evl 51.K
Palomäki Erkki
Evl 55.K
Pellinen Heikki Tapio Maj 52.K
Peltonen Lauri
Maj 51.K
Peltoniemi Erkki
Evl 50.K
Pikkukangas Heino
Ev 51.K
Pohjanheimo Kari
Evl 52.K
Puro Jorma
Komkapt 39.Mek
Rahja Osmo
Komkapt 39.Mek
Rantakari Seppo
Maj 51.K
Rantanen Kari
Evl 52.K
Rastas Raimo
Evl 53.K
Reiman Kalevi
Evl 53.K
Rintakoski Aulis
Maj 52.K
Suominen Pertti
Ev 51.K
Taipale Eero
Maj 54.K
Tervaskari Lauri Komkapt 37.Mek
Tiensuu Seppo
Maj 52.K
Toimela Heikki
Evl 52.K
Tossavainen Keijo P Evl 52.K
Tuomainen Heikki J Kapt 51.K
Tuominen S Ilari
Evl 51.K
Tynkkynen Kai
Evl 52.K
Vainio Kari
Maj 53.K
Vainio Kimmo
Maj 52.K
Vapaavuori Arto
Maj 51.K
Vedenkannas Jaakko Evl 52.K
Vehviläinen Aarno Kenrm 51.K
Vihriälä Tuomo Aarne Maj 51.K
Virsunen Jyri Leo J
Maj 54.K
Voipio Jukka Taneli Evl 52.K
Väisänen Erkki Juhani Evl 51.K
Wallander Kaj
Ev 52.K

09.11.1944 ei v.o.
13.01.1944
12.05.1944
19.01.1944
11.12.1944
23.01.1944
10.04.1944
14.10.1944
19.03.1944
14.12.1944
19.03.1944
24.10.1944
05.02.1944
19.01.1944
01.07.1944
30.07.1944
24.12.1944
15.05.1944
13.09.1944
18.04.1944
01.08.1944
24.07.1944
11.10.1944
06.07.1944
10.08.1944
27.12.1944
17.01.1944
25.01.1944
25.06.1944
04.01.1944
06.05.1944
20.05.1944
18.02.1944
20.07.1944
25.07.1944
15.08.1944
04.12.1944
02.12.1944
04.10.1944
10.09.1944
14.03.1944

70 vuotta
Aaltonen Jussi Tapio Maj 62.K
Ahola Hannu Ilmari Kom 59.K
Ahonen Heikki T Komkapt 59.K
Bergius Panu
Evl 59.K
Ekdahl Timo Jalmari Ev 59.K
Hasila Esko
Ev 57.K
Heinrichs Km Mikael Evl 59.K
Holmström Hans Vamir 42.Mek
Hulkkonen Heikki O Evl 57.K
Hurmerinta Markus Ylil 42.Mek
Härkin Veijo
Maj 60.K
Jokisalo Jorma
Ev 57.K
Kaakinen Esa
Evl 59.K
Kannaste Matti
Kapt 57.K
Kapanen Tapani
Maj 58.K
Karppinen Jussi
Maj 58.K

22.11.1949
09.08.1949
10.10.1949
06.03.1949
03.06.1949
13.02.1949
11.06.1949
14.06.1949
30.03.1949
20.04.1949
09.12.1949
24.01.1949
14.10.1949
22.02.1949
21.08.1949
01.09.1949
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ajankohtaista
Keskinen Vesa
Evl 58.K
Klemetti Veikko
Maj 60.K
Koljonen Pekka
Maj 60.K
Korhola Pekka
Evl 57.K
Korkeila Seppo
Evl 58.K
Koskenranta Juha
Maj 57.K
Koskinen Mauri
Evl 57.K
Kotiaho Paavo
Evl 58.K
Kukkonen Martti
Ev 58.K
Kuparinen Veli-Pekka Ev 57.K
Lankinen Antti
Prkenr 56.K
Lappalainen Seppo
Maj 60.K
Latva-Pukkila Pekka Evl 58.K
Lehtonen Timo Juhani Ev 57.K
Lepistö Pentti
Evl 60.K
Majuri Pekka
Ev 57.K
Makkonen Martti
Evl 58.K
Mikama Matti
Maj 60.K
Nykyri Jukka
Maj 57.K
Orlamo Matti
Evl 57.K
Ortamala Jouko
Ylil 57.K
Parviainen Olli
Evl 58.K
Päivärinta Pertti
Evl 58.K
Rajaniemi Martti P
Evl 58.K
Rantanen Markku
Maj 59.K
Raunio Ari
Evl 57.K
Rautavaara Matti
Evl 57.K
Rimali Markku
Kapt 58.K
Rouhiainen Kari
Kapt 59.K
Ruotsalainen Pertti
Ev 57.K
Saartokoski Pekka
Maj 57.K
Seppänen Paavo K
Evl 58.K
Silvast Risto Tapani Maj 58.K
Simola Heikki
Evl 58.K
Sinivaara Erkki
Kom 43.Mek
Soikkeli Antero
Maj 57.K
Sovelius Mikko Veli Maj 58.K
Suni Raino
Maj 57.K
Tamminen Olavi
Kom 43.Mek
Tarvajärvi Atte
Evl 58.K
Toivonen Seppo T
Evl 58.K
Ulander Ilkka
Evl 58.K
Urhovaara Esa
Evl 58.K
Uutinen Ari
Ev 57.K
Vesikallio Anssi
Evl 56.K
Vesterinen Pentti A
Maj 56.K
Ylä-Tuuhonen Tuomas Evl 58.K

29.01.1949
18.07.1949
30.01.1949
24.08.1949
09.06.1949
30.09.1949
19.06.1949
20.11.1949
05.03.1949
30.07.1949
05.02.1949
06.03.1949
16.12.1949
10.03.1949
25.09.1949
25.09.1949
22.05.1949
26.09.1949
28.12.1949
10.10.1949 ei v.o.
26.12.1949
29.12.1949
05.08.1949
24.07.1949
04.04.1949
03.06.1949
02.04.1949
24.07.1949
28.06.1949
14.10.1949
12.05.1949
02.12.1949
22.04.1949
25.10.1949
26.01.1949
05.12.1949
10.10.1949
03.11.1949
03.12.1949
09.10.1949
04.01.1949
05.06.1949
11.06.1949
19.09.1949
12.04.1949
21.03.1949
30.09.1949

60 vuotta
Aarnio Markus A Komdri 50.Mek
Ahtinen Hannu(-Matti) Maj 87.K
Gardberg Anders L
Ev 66.K
Halonen Kalevi
Evl 66.K
Hartikainen Veli-Matti Maj 68.K
Heinonen Hannu H Komkapt 69.K
Helminen Reima P
Ev 66.K
Holopainen Pentti U Kom 53.Mek
Huhtamo Ari Pertti
Maj 71.K
Huuskonen Vesa Matti Ev 69.K

04.10.1959
30.07.1959
21.07.1959
22.09.1959
07.03.1959
21.06.1959
25.03.1959
30.04.1959
11.06.1959
02.10.1959
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Hyvärinen Pertti Olavi Ev 68.K
Intke Pekka
Evl 67.K
Juurtti Tatu Petteri
Ev 66.K
Juutilainen Jouni Petri Maj 67.K
Kaarniemi Tapio
Maj 66.K
Karjunen Sauli Matti Maj 70.K
Kauppinen Harri M
Ev 70.K
Kauppinen Lauri
Evl 67.K
Kinnunen Hannu R
Kom 68.K
Kivinen Timo
Kenrl 66.K
Kosonen Risto J
Ev 68.K
Koukkari Timo
Evl 67.K
Kukkola Eero
Maj 68.K
Kuula Heikki T
Kapt 89.K
Kuusela Jussi
Evl 69.K
Lahti Teppo Tapio
Ev 66.K
Laine Hannu Kalevi Maj 66.K
Liimatainen Markku K Maj 66.K
Lindberg Jarmo I
Kenr 66.K
Luhtajärvi Martti K
Maj 73.K
Luoma Harri Antero Evl 67.K
Luukka Eero
Evl 67.K
Luukkainen Tapio
Evl 66.K
Maijala Tapio J
Komdri 66.K
Majuri Tapio
Komkapt 66.K
Mecklin Kai Tapio
Evl 68.K
Mustonen Terho Jouni Evl 67.K
Myllykangas Mikko Ev 66.K
Napari Tarmo
Maj 67.K
Nikkari Jukka K
Evl 69.K
Nikkinen Hannu
Maj 66.K
Ohra-Aho Harri K Kenrm 66.K
Ojala Hannu Kalevi Ev 68.K
Pauni Janne
Ev 66.K
Petäsnoro Raimo
Ev 68.K
Pitkonen Jorma Komkapt 51.Mek
Pohjola Ari
Maj 68.K
Puranen Lauri Tapio Kenrm 67.K
Pöllänen Juha Olavi Evl 67.K
Raaterova Esko Juhani Maj 66.K
Raittila Tapio J
Evl 66.K
Rankila Jari
Evl 67.K
Rehunen Esa
Maj 66.K
Renko Markus
Evl 66.K
Ristola Jari Antero
Maj 66.K
Rotonen Timo T
Kenrm 66.K
Salo Kimmo Olavi
Evl 66.K
Sarkio Juha
Maj 66.K
Sirola Jari
Evl 66.K
Ståhlhammar Timo Komdri 52.Mek
Suuronen Eero T
Evl 66.K
Tiilikainen Antti
Maj 67.K
Tilli Ilkka Tapio
Evl 67.K
Tuomi Kimmo
Maj 68.K
Tynkkynen Pekka J
Ev 68.K
Urmas Juha
Evl 66.K
Usva Jyrki
Ylil 67.K
Utriainen Tomi Ilmari Maj 66.K
Vihottula Matti Juhani Evl 66.K
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06.02.1959
18.11.1959
03.10.1959
04.03.1959
13.02.1959
25.02.1959
27.05.1959
17.02.1959
19.04.1959
08.12.1959
01.04.1959
23.04.1959
06.12.1959
07.12.1959
06.04.1959
11.09.1959
02.09.1959
25.04.1959
10.06.1959
10.08.1959
04.06.1959
11.01.1959
06.04.1959
10.02.1959
28.08.1959
02.09.1959
21.01.1959
24.09.1959
30.04.1959
03.05.1959
02.05.1959
27.04.1959
23.09.1959
23.12.1959
21.06.1959
02.08.1959
29.07.1959
22.03.1959
10.07.1959
08.04.1959
30.10.1959
08.03.1959
24.03.1959
14.05.1959
22.09.1959
16.07.1959
02.08.1959
03.08.1959
05.04.1959
12.11.1959
20.03.1959
30.08.1959
03.05.1959
11.04.1959
14.03.1959
14.01.1959
09.10.1959
14.01.1959
09.10.1959

ajankohtaista
Viljakainen E Matti
Maj 68.K
Virtanen Harri Tapani Ev 66.K
Väinölä Antti-Jussi
Maj 69.K
Wetterstrand Jari Komkapt 50.Mek
Wihersaari Juha Isto Ev 68.K

09.08.1959
01.12.1959
25.03.1959
27.04.1959
26.01.1959

50 vuotta
Aheristo Marko K Kom 61.Mek
Anttila Jussi Tapani Kapt 77.K
Danielsson Jari H
Kom 60.Mek
Enkkilä Tomi Juhani Kapt 76.K
Granqvist Timo
Maj 76.K
Haaparanta Juha P
Kapt 92.K
Hakalahti Timo
Evl 77.K
Halmo Sami
Maj 78.K
Hamunen Jaakko
Ev 77.K
Hanén Tom K
Komdri 61.Mek
Harju Mikko
Maj 78.K
Helminen Vesa P
Evl 77.K
Hietanen Mikko T
Maj 76.K
Hirsimäki Marko
Evl 78.K
Hotti Aki Janne
Evl 77.K
Hurskainen Pasi
Maj 76.K
Huumonen Jukka A Lmaj 78.K
Huusko Janne I
Komdri 76.K
Härkönen Kimmo
Maj 77.K
Iitti (Juha) Petteri
Evl 77.K
Isberg Kristian
Kom 61.Mek
Jokila Jukka T
Kapt 80.K
Jokinen Tuomas J Komkapt 71.Mek
Juntunen Kimmo
Maj 79.K
Jämsä Markku
Evl 76.K
Järvinen Ari Juhani
Kapt 71.K
Kaartinen Markus K Maj Ou TK
Kajanus Ari
Maj 78.K
Kalliomäki Jouni
Evl 76.K
Karjalainen Tuomo
Ylil 79.K
Karppinen Marko J Kom 76.K
Kiianlinna Tero-Jukka Maj 78.K
Kotilehto Jukka
Evl 76.K
Kotinurmi Teijo
Kapt 88.K
Koverola Sami
Maj 78.K
Kunelius Ari
Maj 77.K
Kuosmanen Juha
Kapt 77.K
Kuosmanen Rainer
Ev 76.K
Kurttila Juri
Evl 76.K
Kuusrainen Jyrki
Maj 78.K
Laakso Jukka Tapani Evl 77.K
Laaksonen Marko
Kom 77.K
Laine Juha-Pekka
Kaptl 60.Mek
Laitonen Vesa
Evl 76.K
Lappalainen Timo
Maj 78.K
Leskinen Aleksi
Maj 77.K
Lineri Tapio
Kom 77.K

25.06.1969
27.12.1969
04.05.1969
04.07.1969
23.02.1969
22.11.1969
16.03.1969
13.08.1969
12.03.1969
06.06.1969
22.12.1969
17.12.1969
15.08.1969
08.09.1969
07.02.1969
06.05.1969
19.10.1969
01.10.1969
16.04.1969
06.06.1969
27.05.1969
04.05.1969
02.08.1969
23.11.1969
05.01.1969
25.10.1969
19.09.1969
01.02.1969
22.05.1969
09.10.1969
26.10.1969
05.12.1969
11.09.1969
05.03.1969
22.06.1969
18.03.1969
08.08.1969
24.10.1969
13.03.1969
22.06.1969
29.05.1969
01.09.1969
07.04.1969
06.10.1969
06.09.1969
10.09.1969
03.03.1969

Lukkari Jari
Maj 77.K
Lund Olli-Pekka
Kom 77.K
Maaluoto Marko
Maj 78.K
Mattila Jarmo Antero Evl 77.K
Mattila Jussi Markus Kom 60.Mek
Mattila Mika Yrjö T Maj 90.K
Miettinen Ariko K
Maj 77.K
Monola Mikko-Petteri Evl 76.K
Myller Janne
Evl 77.K
Mäkelä Jari Sakari
Maj 77.K
Mäkelä Juha
Evl 76.K
Mäntynen Mikko J
Evl 77.K
Niemi Mika Matti
Maj 78.K
Nummila Esa M Komkapt 82.K
Nurkkala Arto
Maj 77.K
Nurmi Jukka
Ev 76.K
Nyman Tomi
Maj 77.K
Pelkonen Harri Tapio Maj Ou TK
Peltonen Mika T
Ylil 78.K
Pesu Simo Erik
Evl 77.K
Pulkkinen Jyrki
Kapt 89.K
Pursiainen Jari Petri Maj 89.K
Puustinen Markku
Evl 76.K
Päiviö Markus
Ev 77.K
Rintakoski Mikko
Maj 77.K
Rytkönen Mika K
Ev 77.K
Saareks Marko
Evl 78.K
Saarikoski Pasi V
Evl 77.K
Saastamoinen Mika J Maj 77.K
Sainio Jussi
Ev 76.K
Salminen Juha Olavi Evl 78.K
Salonen Jarmo Olavi Maj 77.K
Salonen Timo Pekka Evl 76.K
Seppälä Jari Juhani
Evl 76.K
Seppälä Juha Petteri Ev 77.K
Siikaluoma Ismo J Kom 62.Mek
Siiskonen Vesa
Maj 77.K
Soramies Yrjö
Maj 78.K
Suikkanen Riku J
Ev 76.K
Tarvainen Kimmo
Evl 77.K
Timonen Janne Tapio Maj 77.K
Tuhkalainen Juha
Maj 77.K
Tunkkari Antti Juhani Ev 77.K
Tuominen Marko A Komdri 60.Mek
Vainio Vesa Antero
Evl 76.K
Valtonen Vesa Petteri Ev 77.K
Viiru Antti
Kaptl 77.K
Viitasaari Markku T Evl 77.K
Villikari Mikko
Kom 61.Mek
Vähäkainu Jari H
Kapt 89.K
Väänänen Ari-Pekka Evl 77.K
Ylönen Mika Tapani Maj 77.K
Yrjölä Petteri
Kapt 80.K

16.07.1969
29.10.1969
16.01.1969
15.12.1969
19.07.1969
27.10.1969
15.05.1969
20.04.1969
29.05.1969
24.07.1969
17.05.1969
28.09.1969
18.04.1969
12.10.1969
25.03.1969
17.07.1969
27.08.1969
01.01.1969
06.03.1969
26.07.1969
17.04.1969
19.11.1969
25.03.1969
22.12.1969
05.02.1969
12.03.1969
20.08.1969
20.11.1969
14.02.1969
10.07.1969
21.09.1969
20.04.1969
15.09.1969
28.10.1969
09.03.1969
19.06.1969
01.07.1969
15.08.1969
22.04.1969
08.07.1969
07.05.1969
04.02.1969
25.09.1969
03.01.1969
02.06.1969
10.07.1969
01.05.1969
18.09.1969
19.06.1969
29.11.1969
20.05.1969
23.08.1969
23.03.1969

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. 050 470 7291.
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Constantem Decorat Honor
Kenraaliluutnantiksi
Ilkka Pertti Juhani LAITINEN
Timo Tapani ROTONEN

69.k
66.k

1.9.2018
6.12.2018

lippueamiraaliksi
Jori Matias HARJU

74.k

6.12.2018

prikaatikenraaliksi
Matti Olavi Antero SARASMAA 74.k

1.9.2018

everstiksi
Karri Juhana HEIKINHEIMO
Juha Tapio HELLE
Vesa Antero HAPPONEN
Juha Tapani KAUHANEN
Pertti Jarmo Ilmari HOLMA
Jukka Petteri NURMI
Tuukka Tapani KARJALAINEN
Jussi Tapio SAINIO

76.k
76.k
75.k
78.k
73.k
76.k
80.k
76.k

6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018

kommodoriksi
Matti Kalevi LALLUKKA
Juha-Mikko RAVANTI

60.mek 6.12.2018
60.mek 6.12.2018

everstiluutnantiksi
Tuomo Johannes AHONEN
Ilkka Sakari IKONEN
Lauri Veikko NORONEN
Tapio Kaleva PIHLAJAMÄKI
Arto Ilpo Henrik PURKUNEN
Ville Tero Juhani VIITA
Matti Tapani YLINEN
Kari-Petri Oskari HUOVINEN
Jari Martti Olavi HYVÖNEN
Vladimir PANSCHIN
Tommi Keijo Petteri SIKANEN
Jukka Ilari NIKKILÄ
Markus Ville Juhani ILONEN
Hannu Pekka FLYGARE
Teemu Tapio KILPELÄINEN
Jari Juhani TURTIAINEN
Tomi Olavi IIKKANEN
Kari Pekka TAPANAINEN

83.k
83.k
83.k
76.k
74.k
83.k
74.k
83.k
83.k
72.k
84.k
83.k
83.k
74.k
83.k
75.k
86.k
80.k

6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018

ylennetty reservissä everstiluutnantiksi
Pekka Johannes LOUNIALA
70.k
Jari Armas PIIRA
68.k
Juha Petteri TAITTO
74.k

6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018

komentajaksi
Jan Emil Torsten BRUNBERG
Vesa Petteri NORI
Mikko Leonard SISTONEN
Sakari Yrjö Matias SOINI
Mika Petteri PARTANEN

6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018

Kylkirauta
4/2018
Kylkirauta 4/2018

67.mek
59.mek
66.mek
66.mek
58.mek

majuriksi
Ville Matti Sakari ALA-NIKULA
Teijo Petri KOTINURMI
Toni Antero PELHO
Rauli Juhani KORTET
Jarkko Petteri LINNE
Veli-Matti PESOLA
Toni Juhani HAUTALA
Ilkka Antero KARHU
Hannu Pekka Olavi KORHONEN
Mika Antero LÖTJÖNEN
Juha Eerik MASSINEN
Mikael Hannes KALLIOMÄKI
Jari Mikael RIKKONEN
Teemu Jari Tapio VIRKKALA
Pertti Hannu J KAINULAINEN
Matti Yrjö JORVA
Petri Juhani RUOTSALAINEN
Klaus Henrik SEPPÄNEN
Ilkka Juho Antero KILPELÄINEN
Ari Olavi RAATIKAINEN
Jonne Mikael HOVILAINEN
Jaakko Juhani JÄNTTI
Tuukka Tapani ANTIKAINEN
Lasse Markus LOUHELA
Harry-Pekka BÄCKSTRÖM
Jarmo Krister VALLIONIEMI

87.k
88.k
87.k
87.k
87.k
87.k
87.k
87.k
87.k
87.k
87.k
86.k
92.k
87.k
85.k
87.k
87.k
87.k
87.k
88.k
88.k
87.k
89.k
89.k
89.k
89.k

6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018

ylennetty reservissä majuriksi
Tommi Sakari KARLSSON
Arimo Antti Väinö KOIVISTO
Jussi Henrikki RISSANEN
Otto Aleksis SEECK

88.k
83.k
83.k
82.k

6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018

komentajakapteeniksi
Pauli Johannes LEMPA
Lauri Ilmari VIROLAINEN
Marko Tapani KAIPIA
Samu Markus RAUTIO
Christian Johan V LÅNGSTEDT
Elena Kaarina OJALA
Sami Sakari JALONEN
Markus Bengtsson SJÖSTRÖM
Olli Henrik TANSKANEN
Juha Pekka LAUKKA

71.mek
69.mek
73.mek
70.mek
70.mek
70.mek
70.mek
70.mek
70.mek
70.mek

6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018

kapteeniksi
Misha Mihail AALTO
96.k
Hans-Michael GROS
96.k
Jani Kalevi HEISKA
96.k
Antti Petri Mikael KUKKONEN 95.k
Lasse Esko Johannes TARVAINEN 96.k

1.9.2018
1.9.2018
1.9.2018
1.9.2018
1.9.2018

kapteeniluutnantiksi
Niko Ville Hermanni GRÖNFORS 79.mek 1.9.2018
Petteri MATTILA
79.mek 1.9.2018
Ville Mikael TERVAKANGAS
79.mek 1.9.2018
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ylennetty reservissä yliluutnantiksi
Jakko Veli Valtteri HÄKLI
90.k
Jarkko Juhani SALMINEN
89.k

6.12.2018
6.12.2018

Reserviin
Kenrl Jaakko Sakari Kaukanen
62.k
Komkapt Jari Martti O Rautiokoski 88.k
Evl Kimmo Kalevi Tiainen
71.k
Ev Erkki Tapio Matilainen
75.k
Komkapt Pasi Johan Dahlbo
71.k
Evl Juha-Matti Honkela
71.k
Maj Jari Petri Huhtala
79.k
Kom Kari Tapani Huhtala
55.mek
Maj Raimo Kalevi Hyle
72.k
Komkapt Timo-Pekka Tapio Ikonen72.k
Ev Pertti Juhani Immonen
70.k
Ev Jyrki Tapani Isokangas
73.k
Evl Jukka-Pekka Kiukas
75.k
Maj Mika Marko Tapio Korhonen 81.k
Ev Petri Mathias Kosonen
71.k
Evl Pekka Juhani Lampén
71.k
Evl Juha Tapani Manninen
72.k
Maj Jarkko Juhana Miettinen
91.k
Ev Vesa Tapani Nissinen
70.k
Maj Jarkko Tapio Nykänen
80.k
Komkapt Timo Martti O Oksanen 73.k
Evl Jalo Juha Ensio Palosaari
73.k
Ev Jukka Ilmari Parvinen
72.k
Ev Pasi Jouko Pasivirta
72.k
Evl Kari Olavi Pigg
73.k
Ev Pertti Kalevi Posti
71.k
Komkapt Jari Tapio Pullinen
72.k
Maj Jyrki Matti Kaleva Ryhänen 72.k
Evl Juha Olavi Salminen
78.k
Komkapt Olli Jukka Saravuo
55.mek
Kom Jukka-Pekka Schroderus
73.k

1.9.2018
1.11.2018
1.11.2018
1.12.2018
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019

Evl Yrjö Sakari Seppänen
Ev Timo Mikko Ilmari Soikkeli
Evl Veli Pekka Sulkava
Evl Mikko Pekka Taussi
Evl Jari Petri Tunturi
Maj Tomi Juhani Tuomisalo
Ev Kaarle Tapani Törrönen
Evl Kalle Risto Mikael Virtanen
Evl Antti Juhana Teräväinen
Evl Tomi Juhani Immonen

72.k
72.k
73.k
70.k
72.k
79.k
73.k
72.k
73.k
73.k

1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
1.2.2019
1.4.2019

102. Kadetttikurssilta ja 85. Merikadettikurssilta valmistuneet Rajavartiolaitoksen luutnantit 31.8.2018
Aleksi Johannes ALHO
LSMV
Ida Maria AUVINEN
P-KR
Sami Petteri BLOMQVIST
K-SR
Eric David GARANT
SLMV
Tuomas Henrikki HASSINEN
P-KR
Riku Petteri HEINONEN
P-KR
Janne Kasperi HISSA
SLMV
Anssi Juhani HÄTÄLÄ
SLMV
Juuso Ville Kasperi HÖGBLOM
RMVK
Joel Erik Axel JUUSTI
RMVK
Olli Matias KARJALAINEN
LR
Janne Ilari KARPPANEN
P-KR
Eetupekka Johannes KOJO
LR
Saku Tuomas Aleksi KOMUJÄRVI
SLMV
Richard Matias MELLIN
LSMV
Ville Eemeli NÄRVÄNEN
SLMV
Aapo Matti Antero PIHLAJAMÄKI
LSMV
Anton Ville Aleksi PURHO
K-SR
Valtteri Sera¿m PUTKONEN
KR
Sami Johannes SAAPUNKI
LR
Henri Ilmari SIMILÄ
K-SR
Simo Pekka Elias SINKKO
LSMV
Ville Markus TERVONEN
LR

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä ja toivottavat reserviin siirtyneille menestystä!
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Tervetuloa Pekingiin
Kylkiraudan lukijamatkalle la 6.4. – la 13.4.2019
Kulttuuria ja historiaa sekä modernia nykypäivää: Kiinan muuri, Taivaallisen Rauhan aukio,
Taivaan Temppeli, Kesäpalatsi, Kielletty kaupunki, Olympialaisten Linnunpesä ja Kuutio,
World Park’in pienoismaailma esityksineen …
Hintaan 1 350 € sisältyy:
•
•
•
•
•
•

Finnairin suorat lennot turistiluokassa
majoitus kahden hengen huoneessa
ohjelman mukaiset ateriat ja retket
paikallisten oppaiden ja kuljettajien palvelut
ryhmäviisumi
asiantuntijaoppaan palvelut

Lisämaksusta
- yhden hengen huone 300 €
- Pekingin Ankka -illallinen ja perään
akrobaattiesitys 50 €.

Matkaohjelma (kokonaisuudessaan www.farfair.fi):
1. Päivä Yön yli lento Pekingiin (18.20 - 06.55)
2. Päivä Taivaan Temppeli ja puisto, Wangfujingin iltatori
Lentoasemalta Taivaan Temppeliin ja puistoon, jossa kiinalaisten tanssia, laulua, tai’jieta. Lounas ja tutustuminen
HongQiao-markkinaan. Hotelliin ja illalla Wangfujingin iltatorille.
3. päivä Kiinan Muuri, Henkien Tie ja Olympiastadionit
Aamiainen. Koko päivän retki: Kiinan muuri, lounas, Ming-dynastian hauta-alueen ”Henkien tie”. Olympialaisten
Linnunpesä ja Kuutio.
4. päivä Taivaallisen Rauhan aukio, Kielletty Kaupunki, Hiilikukkula, Silkkimarkkinat
Aamiaisen jälkeen Taivaallisen Rauhan aukiolle. Tutustutaan Kiellettyyn kaupunkiin ja Keisarin Palatsiin. Hiilikukkulalta näemme yli kaupungin. Lounas. Käynti Silkkimarkkinoilla. (Illalla Pekingin Ankka -illallinen ja Akrobaattiesitys lisämaksusta).
5. päivä Marco Polon silta, Japanin miehitysmuseo, World Park
Aamiaisen jälkeen Marco Polon sillalle, josta alkoi 1931 Kiinan vastarintasota Japanin miehitystä vastaan, miehitysmuseo. Lounas. World Park ja maailman kuuluisimpien rakennusten teemapuisto sekä tanssiesityksiä.
6. päivä Kesäpalatsi, Helmimarkkina ja Zidan
Aamiaisen jälkeen Kesäpalatsiin, Pitkän Iän kukkulalta veneellä Kunming-järven Shí qi kông qiáo –sillalle. Lounas.
Helmimarkkina ja Zidanin liikekeskus.
7. päivä Omavalintaiset kohteet
Aamiainen. Päivä on varattu omavalintaisiin kohteisiin oppaan avustamana. Kotimatkan valmisteluja. Ostokset ja
mahdollisten räätäli- ja optikkotuotteiden nouto.
8. päivä Paluulento Helsinkiin
Aamiaisen jälkeen lentoasemalle ja lento klo 10.55 -14.15.

Lentoaikataulu:
AY 085 Helsinki - Peking 6.4. 18:20 - 06:55 (7.4.);
AY 086 Peking - Helsinki 13.4. 10:55 - 14:15
Hotelli: Sunworld Hotel Wangfujing **** erinomaisella paikalla keskustassa.
Varaukset 22.1.2019 mennessä. www.farfair.fi (matkavaraussivu) tai puh. 040 7188888
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Kenttäpiispan joulutervehdys
Mikä antaa toivon ja voiman toimia murrosvaiheissa?

A

jattelen Islannin varhaisia uudisasukkaita. He lähtivät Norjasta puuveneellä avomerelle.
Mukana oli kaikki se, mitä he tarvitsivat
elämää varten.
Veneeseen oli mahdutettu hevoset
ja lampaat, koirat ja kanat, kalaverkot,
työkalut, viljan ja vihannesten siemenet.
Sekä ihmiset. Yhdenkin naisen kuolema
lapsivuoteelle saattoi merkitä sukupuuttoa. Lapsen syntyminen taas merkitsi
toivoa. Elämä jatkui.
Yritän samaistua purjehdukselle
valmistuvien ajatuksiin. Taakse jää tuttu
ympäristö, kylvön ja korjuun kierto sekä
sen mukanaan tuoma leipä. Mikä odottaa
määränpäässä – jos sinne päästään?
Pienelläkin tiedon murulla voi pelastaa yhteisön hengen. Pajun kuori parantaa
kuumetaudin. Aurinkokiven – kalsiittikiteen – läpi katsomalla
löytää auringon pilvien takaa ja vene pysyy suunnassa. Suoturpeen seasta kaivamalla voi löytää rautamalmia, joka ahjossa
lietsomalla pelkistyy hiilen avulla raudaksi. Siitä takomalla
saa veitsiä, kirveitä, kuolaimia ja kuokkia.
Matkaan on lähdettävä syksyllä, jotta varhain keväällä voi
tehdä ensikylvön. Kuinka pitkälle lähtöä voi pitkittää ennen
kuin tulevat myrskyt, pakkaset ja lumisateet?
Olemme nyt samankaltaisessa tilanteessa. Ilmaston kuumeneminen uhkaa elämän edellytyksiä. On rohjettava muuttaa
totuttuja elämäntapoja ja lähdettävä tuntemattomaan. Sotilaille
on selvää, että ilmaston vaarallinen lämpeneminen merkitsee
turvallisuusuhkaa. Sen estämiseksi on taisteltava itseään ja
kuluttavaa elämäntapaamme vastaan.
Tilanne ei ole maailmanhistoriassa kuitenkaan uusi. Profeetta Jesaja toi Israelin kansan ahdistukseen sanan Jumalalta:
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille,
jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus.” (Jes
9:1–6).
Valo ei ole näkyvissä vaan pilvien takana. Sen mukaan on
kuitenkin suunnistettava. Adventti on valon etsimisen aikaa ja
avautumista Jumalan valolle.
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Jouluevankeliumin viesti paimenille
keskellä yötä on vastaus valon ja pelastuksen kaipaukseen: ”Älkää pelätkö!
Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren
ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa
kapaloituna seimessä.”
Joulun lapsessa toivon sanoma saa
uuden ja suuremman ulottuvuuden: tähän
lapseen on kätkettynä Jumalan läsnäolo
ihmisten keskellä. Joulun lapsi on tuonut
pelastuksen pahan vallasta kaikkien
ulottuville. Siksi ei ole syytä pelätä epävarmaa tulevaisuutta, pimeyttä tai kuolemaa. Jumala on kanssamme. Jumalan
rakkauden valo on tullut lähellemme
Jeesuksessa.
Edelleen on jatkettava hyvän tulevaisuuden rakentamista
syntyville lapsille. Emme ole yksin. Aiempien sukupolvien
voimanlähteet ovat yhä auki. Rukous ja luottamus Jumalan
apuun kantavat edelleen.
Tulevaisuudessakin lienee taisteluja, jotka haastavat meitä.
Ilmasto kuumenee ja pakolaisten määrä kasvaa. Metsiä on
istutettava paljon lisää sitomaan ilmakehän hiilidioksidia. Länsimaista korkeaa elintasoa on leikattava, koska se perustuu
luonnon liikakäytölle.
Aineellisen elintason tavoittelun tilalle tarvitaan lisääntyvää vastuuta elämästä. Suomessa tämä on helppo ymmärtää,
koska meille metsät ja niityt, järvet ja joet, suot ja puuttomat
tunturit ovat aina olleet ystäviä. Niiden elinvoimasta on riittänyt
ravintoa ja turvaa myös ihmisille.
Toivotan kaikille Kylkiraudan lukijoille rauhallista joulujuhlaa sekä Jumalan siunausta alkavalle uudelle vuodelle.

Pekka Särkiö
Kenttäpiispa
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ajankohtaista

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. Relie¿nomaisesti toteutettu
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on
52 euroa + postimaksu 6 euroa. Kiinnitys hautakiveen maksaa merkin

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

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

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.

Testamenttilahjoitus
Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.
Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa testamenttilahjoituksen laatimisessa.
Kylkirauta 4/2018
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V

Reality check

ieraskielisillä ilmauksilla ei
aina ole täsmällistä vastinetta
suomen kielessä. Todellisuustarkistus on kuitenkin siedettävä käännös
termistä UHDOLW\FKHFN – siis toiminnasta, jonka lopputuloksena suomalainen
saa ”jalkansa maahan”. Samaan merkitysryhmään kuuluu myös uudissana
faktantarkistus. Sillä tarkoitetaan todellisuustarkistusta kapeampaa journalistista lähestymistapaa, jolla arvioidaan eri
lähteistä saatua informaatiota suhteessa
osoitettaviin tosiasioihin.
Ensimmäisten faktantarkistukseen
erikoistuneiden organisaatioiden katsotaan syntyneen 2000-luvun alussa. Tämä
Wikipediasta löytyvä tieto on humpuukia
sotilaan korvissa: Niin kauan kuin sotilastiedustelua on harjoitettu, on tehty myös faktantarkistusta;
niin kauan kuin on ollut voittavia upseereja, myös reality
FKHFNon kuulunut ajattelun peruselementteihin. Matka kohti
todellisuutta on aina aloitettu pohtimalla, ovatko kaikki faktat
käytettävissä.
Itse sain ensimmäiset oppini raakatiedon ja johtopäätösten
perustavanlaatuisesta erosta jo varusmiesajan tiedustelukoulutuksessa. Niinpä luulen, että muutkin tiedon laadun ja käyttökelpoisuuden tekijät ovat akateemisen koulutuksen saavilla
sotilailla hyvin hallussa.
Sen sijaan todellisuuden hallinta voi upseereillekin olla
faktantarkistusta vaikeampaa, koska se edellyttää luopumista
miellyttämisen halusta, sovinnaisuudesta ja usein myös omien
toiveiden seuraamisesta. Lisäksi todellisuuteen sopeutuva
luova ajattelu tapaa kohdata vastarintaa ja leimaamista, koska
uusien näkökulmien hyväksyminen ja niiden erottaminen häiriköinnistä on kivuliasta vanhan säilyttäjille.
Suomettumisen loppuvuosina saattoi maamme eliitin keskuudessa kuulla arvion valtavirrasta poikkeavien näkemysten
esittäjästä. Tämä saattoi olla ”hyvin informoitu” tai sitten ei
ollut. Jos hän ei ollut hyvin informoitu, hänet saattoi ohittaa
olkaa kohauttamalla. Hyvin informoitu tiesi asiasta käytyjä
poliittisia kabinettikeskusteluja ja oli perehtynyt taustatietoihin. Hänellä oli ikään kuin oikeus olla asiasta jotain mieltä.
Yleensä kuitenkin sitä mieltä, josta vallitsi yhteisymmärrys. Jos
oli informoitu, mutta eri mieltä, oli suuri pelko olla neuvostovastainen. Se oli vähintään yhtä kuolettava leimakirves kuin
nykyään ovat sovinistinen, rasistinen, fasistinen tai muuten
kiimainen.
Korkeaan virkamiesetiikkaan kuuluvat puolueettomuuden,
riippumattomuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset. Virkamiehen sisäistetty palvelussuhde kansalaiseen sekä pysyminen
oman ekspertiisin alueella vapauttavat poliittisesta painolastista, joskaan eivät muutosvastarinnasta. Sen voittamiseksi on
tärkeää pitää omat aivonsa omassa hallinnassaan ja keskittyä
todellisuustarkastuksen käytännön toteutukseen.
Amiraali Jan Klenbergillä on poikkeuksellinen käytännön kyky huomata lyhyellä vilkaisulla virheitä hänelle esitellyissä taulukoissa. Kannettuani adjutanttipostina taas kerran

jonkin bumerangin puolustusvoimain
komentajalta takaisin Pääesikuntaan
kysyin amiraalilta, minkä taikatempun
hän oikein teki. ”Lasken vain summasarakkeet yhteen sekä pystyyn että vaakasuoraan, aika usein siellä on virheitä”,
kuului vastaus. Tuolloin elimme aikaa,
jolloin Exel-taulukoita ei vielä tunnettu
ja yhteenlaskun piti kuulua Pääesikunnan
majureiden arkitöihin.
Koneäly lienee vapauttanut puolustusvoimain komentajan päässälaskutehtävistä arvioimaan pelkästään
lähtötietojen laatua. Vieläkään se ei
vapauta huomaamasta sellaista ajatusvirhettä, jota varomääräysvalmistelusta
amiraalille tarjottiin. Uusien Taipalsaaren
onnettomuuksien välttämiseksi hänen haluttiin nimittäin määräävän, että uivien vaunujen painopisteen
olisi pysyttävä kaikissa olosuhteissa vedenpinnan yläpuolella.
No, niin hän ei todellakaan määrännyt, varmaankin yleissivistystä jo Ressun lukiosta.
Kenraali Gustav Hägglundilla oli oma tapansa irrottautua
ajattelemaan boksin ulkopuolelle. Vielä hänen matkatessaan
kohti kesämökkiviikonloppua saattoi Pääesikunnan osastopäällikkö saada soiton autopuhelimesta: ”Kuule, olen ajatellut…”
Varsinaiset siniset ajatukset syntyivät kuitenkin kateellisten
sanoin yhteistyössä Suomen pystykorvan kanssa ja kenraalin
sanoin odottaessa lintuhaukkua kannon nokassa. Hirvensalmen
korvessa yleinen mielipide ei kenraalia häirinnyt, jos se sitä
nyt olisi muutenkaan tehnyt.
Ajatteluajan varaamisen ja yleissivistyksen lisäksi pienet
matematiikkaniksit ovat upseerille hyödyllisiä. Tapaan itse
testata ajatuksiani miettimällä, mitä silloin tapahtuisi, jos tekisin täysin päinvastoin. Useimmat tekijät nimittäin toimivat
lukusuoralla molempiin suuntiin, ja jos ne eivät toimi, syy
siihen on parasta tietää. Korrelaation ja kausaliteetin eron ymmärtäminen säästääkin kaikkein noloimmilta ajatusansoilta.
Kaikki kausaalisuhteet eivät kuitenkaan lukusuoralle sovi,
vaan niihin liittyy ehdollisia todennäköisyyksiä.
Helppoa todellisuustarkastus ei siis ole. Kaiken lisäksi
faktojen muuttuessa sanoiksi niihin tulee lisää väriä: jokin
näkökohta korostuu tai jokin jää pois. Faktasta voi tulla myös
valhe, jos sitä liikaa pelkistää. Paljon kuitenkin auttaa, jos
pitää huolta termien ja ilmaisun selkeydestä ja ymmärtää
rajoitteensa: Voimme ennustaa Ausreißerien määrän, mutta
emme tiedä, mihin ne osuvat. Sen vuoksi puhumme taistelun
arvaamattomuudesta sekä sotataidosta ja sotatieteistä taiteen
kumppaneina. Sen vuoksi etsimme komentajia, joilla onni on
mukanaan.
Ehkä niin on tulevaisuudessakin, vaikka louhisimme itsemme tekoälytyökaluilla kuinka syvälle olevaisen kompleksisuuteen tahansa. Sadan prosentin varmuus sopii toki tavoitteeksi,
mutta 110 prosentin varmuudesta puhuvat vain hölmöt.

Kalle Liesinen
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IN MEMORIAM
Siiropää
Matti Jussi
Majuri
s. 19.1.1946
k. 5.6.2018
Kad.nro 5467
46. Kurssi

Muhonen
Veli Ensio
Majuri
s. 20.12.1942
k. 19.10.2018
Kad.nro 4992
51. Kurssi

Havu
Pekka
Everstiluutnantti
s. 13.9.1931
k. 4.10.2018
Kad.nro 3421
39. Kurssi

Kärkiö
Reijo Erkki Olavi
Majuri
s. 29.1.1944
k. 15.9.2018
Kad.nro 5167
52. Kurssi

Nordman
Folke
Majuri
s. 11.5.1932
k. 18.10.2018
Kad.nro 3539
40. Kurssi

Wikman
Matti Ossian
Everstiluutnantti
s. 31.8.1926
k. 6.11.2018
Kad.nro 3106
30. Kurssi

Kauppinen
Juhani Antti Sakari
Everstiluutnantti
s. 5.5.1932
k. 20.10.2018
Kad.nro 3588
41. Kurssi

Stenbäck
Ernst Olavi
Majuri
s. 6.4.1930
k. 21.10.2018
Kad.nro 589me
27. Merikadettikurssi

Martikainen
Teuvo Kalevi
Majuri
s. 19.1.1940
k. 22.9.2018
Kad.nro 4191
48. Kurssi

Ulfsson
Stig-Björn Erik
Everstiluutnantti
s. 1.12.1933
k. 13.9.2018
Kad.nro 3729
42. Kurssi

Jokinen
Pekka Juhani
Everstiluutnantti
s. 14.6.1944
k. 18.10.2018
Kad.nro 5407
54. Kurssi

Visamo
Juha Veikko Ilmari
Eversti
s. 19.12.1938
k. 3.11.2018
Kad.nro 3869
44. Kurssi

Karttunen
Veikko Vilho
Kapteeniluutnantti
s. 15.3.1934
k. 27.8.2018
Kad.nro 609me
29. Merikadettikurssi

Rautiainen
Esko Juhani
Everstiluutnantti
s. 22.12.1946
k. 20.10.2018
Kad.nro 5458
54. Kurssi

Nykänen
Pertti Edvard
Kenraaliluutnantti
s. 30.7.1937
k. 22.11.2018
Kad.nro 3839
44. Kurssi

Lahtinen
Jussi Valentin
Everstiluutnantti
s. 21.7.1945
k. 6.10.2018
Kad.nro 5313
53. Kurssi

Johansson
Ensio Anselmi
Majuri
s. 21.5.1953
k. 11.11.2018
Kad.nro 6046
61. Kurssi
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