KYLKIRAUTA
kylkirauta.fi

4/2020

teemana

henkinen
kestävyys

pääkirjoitus

S

Romahtaako rintama?
– murtuvatko mielet?

otilasjohtajia on kautta aikain
pohdituttanut joukkojensa henkinen kestävyys taistelussa.
Kirjoissa ja tutkimuksissa, joihin otsikkokin viittaa, aihetta on käsitelty
monipuolisesti. Tarkastelu on usein tapauskohtaista, ja analyysi pureutuu kysymykseen, miksi henkinen kantti petti,
miksi pelko ja pakokauhu sai vallan?
Taistelun kääntyminen, laadukkaasta
suunnitelmasta ja osoitetusta johtamistaidosta huolimatta, katastrofiksi on
mahdollista, jos henkinen kestävyys
pettää – joukolta tai sen johtajalta.
Aikamme hektinen ja suorituskeskeinen elämänmuoto sekä varsinkin vuonna
2020 jopa poikkeusoloihin johtanut pandemia ovat osoittaneet, että henkisen
kestävyyden romahtaminen ei uhkaa
vain sodan ajan taistelevia joukkoja tai
päivittäisessä työssään vaaratilanteiden parissa palvelevia
ensilinjan auttajia. Henkistä pahoinvointia on kaikkialla, ikään
tai sosiaaliseen luokkaan katsomatta. Äskettäin uutisoitiin,
että joka viides joukossamme voi henkisesti pahoin. Työn ja
vapaa-ajan sekoittuminen on yksi tekijä, joka on eräiltä osin
kovasti ylistetyn etätyön aiheuttamaa.
Onneksi tietoisuutemme mielenterveyttä uhkaavista tekijöistä on parantunut. Erityisen tärkeää on tieto siitä, että
henkistä kestävyyttä voidaan lisätä ja syvästäkin henkisestä
lamasta on mahdollisuus toipua.
Lehtemme teemanumero henkinen kestävyys avaa kattavan
näkymän mahdollisuuksista ja hyvistä käytännöistä, joilla
yksilöiden henkistä jaksamista voidaan tukea. Kokonaisuutena näkymä on rohkaiseva, koska ongelman moniulotteisuus
tunnistetaan laajalti arjessa ja ammattilaisten koulutuksessa.
Toisaalta käy myös esille se, ettei eri menetelmiä kuitenkaan
hyödynnetä täysimääräisesti.
Teema-artikkeleissa puheenvuoron saavat sosiaali- ja kriisipäivystys, pelastustoimi, kriisinhallintapalveluksen tukijärjestelmä, Puolustusvoimien henkisen kestävyyden konsepti,
opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulma sekä median rooli
tiedon välittäjänä ja vaikuttajana.
Yhteistä artikkeleille on se, että niiden kirjoittajat toimivat
viitekehyksissä, joissa ammattilaisten odotetaan aina auttavan
ja venyvän. Jatkuva suorituspaine ja usein arkityöhön kuuluvat
šokeeraavat kokemukset kuormittavat hivuttaen myös näitä
superyksilöitä. He kestävät – heidän pitää kestää, näin ainakin oletamme ja luomme samalla painetta heidän henkiselle
kestävyydelleen.

Teemanumeroa valmistellessani
käsiini ohjautui Erkki Mielosen kirja
Pelko ja pakokauhu – henkinen paine
sodassa. Vuonna 1968 julkaistu teos
vaikuttaa olevan edelleen monessa suhteessa ajankohtainen. Kirjan johdannossa
todetaan: ”Henkinen varustautuminen
on saanut osakseen ilahduttavan suurta,
joskin sävyltään hiljaisempaa huomiota. Tämä varustautuminen on vähintään
yhtä tärkeää, ja sen hyväksi voidaan
tehdä paljon, osittain niukoinkin määrärahoin, joten kaikki mahdollisuudet on
tutkittava ja käytettävä hyväksi. Henkisen kestokyvyn ja tähän nojaavan kansallisen puolustusvalmiuden lisäämiseksi
tehtävän työn tulokset eivät myöskään
vanhene – –”.
Lainauksesta voi tehdä ajankohtaisen johtopäätöksen: pieninkin henkisen
kestävyyden edistämiseen tähtäävin panostuksin on saavutettavissa paljon. Tämä on erityisesti johtamiseen ja ongelman
tunnistamiseen liittyvä asia, johon moni toimija ja yhteisö
voi vaikuttaa, ilman erillistä käskyä. Mieluummin ennaltaehkäisevästi kuin vasta kriisin aikana. Ensilinjan ja jälkihoidon
auttajien, johtajien, opettajien ja palvelutehtävissä toimivien
ihmisten henkinen kestävyys on yhteiskunnan kriisinkestävyyden jokapäiväinen kulmakivi.
Lopuksi katse tulevaan vuoteen: Sen ensimmäisellä
neljänneksellä saamme jälleen viettää 100-vuotisjuhlia. Ensimmäisen kadettikurssin upseerit perustivat Kadettikunnan
27. tammikuuta 1921. Ensi vuoden avausnumerossamme aiheesta on tuhti tietopaketti. Vuoden muissa numeroissa Kylkirauta jatkaa tuttuun tapaan maanpuolustuksen, sotatieteiden ja
yhteiskunnan turvallisuuden ajankohtaisilla teemoilla.
Hyvät lukijat, kiitos kuluneesta vuodesta ja antamastanne
kannustavasta palautteesta. Toivotan teille levollista ja palauttavaa joulunaikaa.
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uosi on taas lopuillaan, ja silloin on tapana arvioida mennyttä ja pohtia, mitä tuleva
vuosi tuo tullessaan. Päättyvä vuosi on
ollut monin tavoin poikkeuksellinen.
covid-19-tilanne on merkittävästi vaikuttanut niin kaikkien kansalaisten kuin
Kadettikunnankin toimintaan.
Erilaiset kokoontumisrajoitukset
ovat vaikeuttaneet tärkeimmän tehtävämme, jäsenistön yhteisöllisyyden,
edistämistä. Seminaareja ja muita tapahtumia on siirretty runsaasti verkkoon. Niissä kyetään kyllä hoitamaan
asiat, mutta sosiaalista kanssakäymistä
ja yhteisöllisyyden edistämistä verkkoyhteydet eivät kunnolla tue.
Lokakuussa pidettiin Kadettikunnan sääntömääräinen syyskokous
Helsingissä. Koska kevätkokous peruutettiin, syyskokouksessa käsiteltiin
koko vuoden keskeiset asiat. Kokoontumisrajoituksien vuoksi paikalle voitiin ottaa vain enintään
kaksikymmentä henkilöä. Ohjelma keskittyi sääntömääräisiin
asioihin, ja muun muassa erilaiset palkitsemiset ainoastaan todettiin ja palkinnot toimitetaan ansioituneille erikseen.
Huomionosoituksista korkea-arvoisin oli eversti evp Ensio
Mäkipellon kutsuminen Kadettikunnan kunniajäseneksi.
Vuoden kadettiupseeriksi valittiin kapteeni Lotta Lehto EteläSatakunnan kadettipiiristä. Parhaat onnittelut eversti Mäkipellolle, kapteeni Lehdolle sekä kaikille muille palkituille.
Poikkeuksellisista järjestelyistä huolimatta kokous sujui
hyvin. Tästä on kiittäminen kaikkia kadettipiirejä ja Kadettikunnan toimistoa erinomaisesta valmistelusta.
Kadettikunnan hallitukseen tulee muutamia muutoksia: pitkäaikainen varapuheenjohtaja kommodori evp Henrik Nystén
luopuu tehtävästä, ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin
eversti evp Hannu Aikio. Erovuorossa oli everstiluutnantti Sami
Mattila. Lisäksi eversti Juha Helle ja Kadettitoverikunnan edustaja kadetti Alfred Andersson jäävät pois. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin majuri Asko Ainoa, eversti Teemu Nurmela
ja kadetti Aapo Käyhkö.
Haluan kiittää kaikkia hallitukselle osoitetusta tuesta.
Samoin kiitän kommodori Nysténiä, eversti Hellettä, everstiluutnantti Mattilaa ja kadetti Anderssonia aktiivisesta toiminnasta
Kadettikunnan hallituksessa. Toivotan uudet hallituksen jäsenet
tervetulleiksi. Hallituksessa pyrimme jatkossakin tekemään
parhaamme Kadettikunnan ja sen jäsenistön hyväksi.
Kokouksessa tehtiin useita päätöksiä, joista nostan esille
vain muutamia. Ensi vuoden teemana on itse oikeutetusti ”Kadettikunta 100 vuotta”. Tammikuun 27. päivänä tulee täyteen
100 vuotta Kadettikunnan perustamisesta. Vallitsevan covid19-tilanteen takia emme valitettavasti voi oikeana päivänä pitää
suunniteltua pääjuhlaa, vaan sen aika on 27. tammikuuta 2022.
Olemme näkyvästi esillä jo ensi vuonnakin. Helsingissä
järjestetään 27. tammikuuta 2021 muun muassa seppeleenlaskutilaisuus ja uudistetun Veteraanien Perintö -tietopankin

julkistamistilaisuus. Juhlapäivästä ja
satavuotisen Kadettikunnan toiminnasta viestitään laajasti. Saadaksemme
mahdollisimman suuren julkisuuden
kannustan kaikkia kadettipiirejä osallistumaan juhlapäivän viettoon piirille
sopivalla tavalla.
Syyskokouksessa hyväksyttiin
myös Kadettikunnan strategia 2030
ja siihen pohjautuva kolmivuotissuunnitelma. Strategian valmistelussa kadettipiirit olivat aktiivisesti mukana,
vaikka koronan takia viimeistely jäikin
hallituksen tehtäväksi. Strategia ei tuo
mitään suuria suunnan muutoksia.
Siihen ei ole tarvetta. Alkuvuodesta
tehdyt tutkimuksetkin osoittivat, että
nykyinen toiminta vastaa pitkälti jäsenistön toiveita.
Kadettikunta on jatkossakin vahva
maanpuolustusaatteellinen yhteisö, joka
edistää ja vahvistaa kadettiupseerien ja
kadettien yhteenkuuluvuutta ja upseerihenkeä. Toimintamme
tulee olla sellaista, että jokainen kadettiupseeri iästä tai asemasta
riippumatta voi helposti löytää itseä ja läheisiään kiinnostavaa
toimintaa. Kadettikunnan näkyvyyttä edistämme tehokkaalla
viestinnällä ja ylläpitämällä korkeatasoisia tietopankkeja.
Kokouksen yhteydessä otettiin esille tapakoulutuksen tarve.
Upseerien odotetaan tuntevan yleiset hyvät käyttäytymistavat
erilaisissa tilaisuuksissa. Siksi kadettien opintoihin on aina kuulunut niin sanottu ”käyttäytyminen kalustetuissa tiloissa”.
Ajat ovat muokanneet tapakulttuuria. Jääkärimajuri Bertel
Winell laati vuonna 1924 kirjan Upseerin käyttäytyminen palveluksessa ja sen ulkopuolella. Siitä lyhyt lainaus: ”Myöskin
palveluksen ulkopuolella on upseerin esiintymisessään ja käyttäytymisessään oltava sotamiehen esikuvana. Hänen on aina
oltava tietoinen siitä, että armeijan virkapukua on kannettava
kunnialla, että hänen velvollisuutensa on edistää sen arvoa.
Hänen julkisen esiintymisensä tulee olla varmaa ja tietoista,
mutta kuitenkin vaatimatonta, ei milloinkaan röyhkeää, käyttäytymisensä aina moitteetonta, kuten hänen säätyiselleen sopii.”
1960-luvun alun kadeteille jaetussa käyttäytymisohjeessa
kadetteja muun muassa kehotettiin kaupungilla käydessään
välttämästä joutumaan kahnauksiin ”lättähattujen” kanssa.
O tempora, o mores. Kadettikoulussa uusille kadeteille pidetään edelleenkin tapakoulutusta ja korostetaan hyvien tapojen
merkitystä. Hyvien perinteisten käyttäytymistapojen aika ei ole
ohi. Tapakoulutus voisi olla yksi hyvä aihe kadettipiireille ensi
vuoden yhteisiä tapahtumia pohdittaessa.
Vuoden vaihteen lähestyessä haluan kiittää Kadettikunnan
jäseniä ja kaikkia Kylkirauta-lehden lukijoita siitä työstä, jota
olette tehneet suomalaisen maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden eteen.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

Puheenjohtaja
Kenraalimajuri Jari Kallio

Kuvat Pixabay.com, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

artikkelit

Koulutus ja kulttuuri
– henkisen kriisinkestävyyden
peruspilarit
Teksti: Anita Lehikoinen

Koulutusjärjestelmällä ja osaamisen ylläpitämisellä on
tärkeä merkitys väestön henkiselle kriisinkestävyydelle.
Suomen korkea sivistystaso luo perustan toimintakyvyn
säilymiselle, kriiseistä toipumiselle ja jälleenrakentamiselle.

K

un valtiota ja sen kansalaisia
kohtaa kriisi, herää pian kysymys henkisestä kriisinkestävyydestä ja sen vahvuudesta. Näin
on erityisesti, jos joudutaan pitkäkestoiseen häiriötilanteeseen tai poikkeusoloihin. Kansalaisten henkinen
kriisinkestävyys vaikuttaa vahvasti
siihen, miten kriisissä toimitaan ja
miten siitä toivutaan. Mutta mitä henkinen kriisinkestävyys on, ja miten sitä
luodaan ja ylläpidetään?

Moniulotteinen henkinen
kriisinkestävyys
Henkinen kriisinkestävyys on käsitteenä ja ilmiönä moniulotteinen, vaikeakin. Usein käytetyn määritelmän
ja lähestymistavan ilmiöön tarjoaa
valtioneuvoston periaatepäätöksenä
hyväksytty Yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Strategian mukaan henkisellä
kriisinkestävyydellä tarkoitetaan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan sekä
kansakunnan kykyä kestää kriisitilanteiden aiheuttamat henkiset paineet ja
kykyä selviytyä niiden vaikutuksilta.
Henkinen kriisinkestävyys on
turvallisuusstrategiassa hahmotettu
perustellusti laajasta näkökulmasta.
Henkisen kriisinkestävyyden luominen
ja ylläpitäminen on pitkäjänteistä työtä,
ja monen tahon toimenpiteillä voidaan
vaikuttaa siihen.

Väestön toimintakyvyn ja palvelujen sekä henkisen kriisinkestävyyden
ylläpitäminen ovat yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisia elintärkeitä toimintoja. Koulutusjärjestelmällä
ja osaamisen ylläpitämisellä on näissä
tärkeä merkitys. Niillä tuetaan väestön psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista
hyvinvointia sekä vahvistetaan kansakunnan henkistä ja sosiaalista eheyttä.
Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
on ensiarvoisen tärkeää varmistaa keskeisten koulutuspalvelujen häiriötön
jatkuminen. Myös kulttuuripalveluilla
sekä nuorisotyön ja liikunnan palveluiden toiminnan ylläpitämisellä on kriisien aikana hyvin merkittävä tehtävä
kansakunnan henkisen kriisinkestävyyden ylläpitämiselle, väestön turvallisuudentunteelle sekä toimintakyvyn
jatkuvuudelle.
Kaikki edellä mainitut vahvistavat
yksilöiden kykyä käsitellä ja kohdata
häiriö- ja poikkeustilanteita. Valistunut ja sivistynyt väestö pystyy kriisien
aikana ottamaan vastaan ja hyödyntämään tietoa ja ohjeita – ja erottamaan
oikean tiedon virheellisestä tai harhaanjohtavasta informaatiosta.

Koulutusjärjestelmä
perustana
Kansakunnan henkinen kriisinkestävyys rakentuu yksilöiden henkisestä
5

Anita Lehikoinen
kriisinkestävyydestä. Yksilötasolla
olennaisia tekijöitä ovat osaaminen,
toimintakyky, luottamus viranomaisiin ja toisiin ihmisiin, osallisuuden ja
yhteenkuuluvuuden tunne sekä ihmisen
perustarpeiden täyttyminen, esimerkiksi ravinto, lämpö ja suoja.
Henkisen kriisinkestävyyden perustaa rakennetaan normaalioloissa.
Tässä opetus- ja kulttuuriministeriöllä on merkittävä tehtävä. Ministeriön
toimialojen työllä on kauaskantoisia
vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin
ja menestymiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden
osaamis- ja luovuusperustasta ja niitä
tukevien instituutioiden jatkuvasta kehittämisestä.
Koulutusjärjestelmän keskeisiä tehtäviä on antaa kaikille kansalaisille riittävät tiedolliset ja taidolliset v almiudet
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demokraattisessa yhteiskunnassa toimimiseen. Laadukkailla ja tasa-arvoisilla
koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopalveluilla luodaan perustaa
aktiiviselle kansalaisyhteiskunnalle,
yhteiskunnalliselle yhteenkuuluvuudelle, luottamukselle, kansalaisten keskinäiselle kunnioitukselle, avoimuudelle
ja monikulttuurisuudelle. Suomessa
kansalaisten luottamus sekä toisiinsa
että yhteiskunnallisiin toimijoihin on
kansainvälisesti vertaillen korkealla
tasolla.

Kriisitilanteiden aikana henkisen
kriisinkestävyyden näkökulma tulee
huomioida käytännössä kaikilla hallinnonaloilla. Viranomaisnäkökulmasta
olennaista henkisen kriisinkestävyyden ylläpitämiseksi on se, että jokainen viranomainen kykenee hoitamaan
vastuulleen kuuluvan tehtävänsä mahdollisimman hyvin.
Viranomaisen perustehtävässä onnistumisen lisäksi viestintä on tärkeä
työkalu henkisen kriisinkestävyyden
ylläpitämiseksi. Oikea-aikainen ja
selkeä viestintä lisää luottamusta viranomaisten toimintaan, ja sillä voidaan
edesauttaa kansalaisten tulevaisuudenuskon säilymistä.
Koronapandemia tarjoaa historiallisesti ainutlaatuisen tilaisuuden tarkastella ja arvioida, miten suomalaisten
henkinen kriisinkestävyys näyttäytyy
pitkäkestoisessa kriisitilanteessa. Valtioneuvosto aloitti jo keväällä 2020
säännöllisten Kansalaispulssi-kyselyiden tekemisen. Tilastokeskuksen
toteuttamassa kyselyssä selvitetään
säännöllisin väliajoin kansalaisten mielipiteitä muun muassa viranomaisten
toiminnasta, vastaajan omasta mielialasta, luottamuksesta tulevaisuuteen
ja ohjeiden noudattamisesta. Kansalaispulssi on luettavissa verkkosivuilla
https://www.stat.fi/tup/htpalvelut/tutkimukset/kansalaispulssi.html.
Kansalaispulssin kymmenen ensimmäisen kyselykierroksen vastausten
perusteella 60–70 prosenttia vastaajista on kokenut Suomen viranomaisten
varautuneen koronan kaltaiseen tautiepidemiaan melko hyvin tai erittäin
hyvin. Kyselyt toteutettiin huhtikuun
ja syyskuun välisenä aikana.
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Kuva pixabay.com ja Anita Lehikoinen, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

Viestintä ja tutkimus
avainasemassa

Vastaajista yli 75 prosenttia on
suhtautunut tulevaisuuteen melko luottavaisesti tai erittäin luottavaisesti. Toisaalta 40–50 prosenttia vastaajista on
kokenut tuntevansa vähintään jonkin
verran stressiä. Nuorten 15–29-vuotiaiden vastaajien luottamus tulevaisuuteen on ollut hieman heikompaa kuin
30–74-vuotiaiden. Nuoret ovat myös
kokeneet hieman enemmän stressin
tunnetta.
Kansalaispulssi-kyselyn tulosten
perusteella suomalaisten luottamus
viranomaisten toimintaan sekä mielialat näyttäytyivät siis kevään ja kesän
aikana kohtuullisen hyvinä. Kuitenkin
on selvää, että koronapandemia ja sen
yhteiskunnalliset seuraukset asettavat
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vielä pitkään kansalaisten henkisen
kriisinkestävyyden koetukselle.

Koronapandemian haasteet
Koronapandemian johdosta toteutetut
koulutusjärjestelmän poikkeukselliset
järjestelyt keväällä 2020 olivat haaste
monilla tasoilla ja monille toimijoille.
Opetushallinnon viestintään ja ohjeistukseen kohdistui kovia odotuksia.
Paikallishallinnon toimijat joutuivat
toimimaan kovassa paineessa. Kovimmassa tilanteessa olivat tietysti
opettajat, oppilaat ja opiskelijat. Myös
perheille tilanne oli ja on edelleenkin
kuormittava.
Kriisinkestävyyttä kuitenkin riitti,
koulutusjärjestelmän toiminta pystyt-
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teena”, ja tämän valtioneuvosto myös
hyväksyi.
Teemassa keskitytään pandemioiden aiheuttamiin kriiseihin ja niiden
laajamittaisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Tutkimuksella luodaan ratkaisuja ja monitieteistä asiantuntijuutta
pandemioiden aiheuttamien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toimialojen merkittävä tehtävä
näiden haasteiden ratkaisemissa näkyy
tutkimusteemassa vahvasti.

Luottamus tulevaisuuteen

tiin turvaamaan, ja opetus jatkui nopeasti käyttöön otetuin poikkeuksellisin
toimin. Täysin vaurioitta ei silti selvitty. Varhaiskasvatus ja koulut ovat tärkeitä paitsi oppimisen myös laajemmin
hyvinvoinnin kannalta: näissä usein havaitaan ensimmäisenä lasten ja nuorten
ongelmat tai vaikea tilanne ja ohjataan
ammattilaisten avun piiriin. Ohjauksen
ja tuen tarve onkin lisääntynyt, ja tähän
tarpeeseen on opetus- ja kulttuuriministeriö reagoinut lisärahoituksella.
Kevät teki erityisen näkyväksi ja
tuntuvaksi myös taide-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen moninaisen
merkityksen. Palvelujen sulkemisella
ja rajaamisella on luonnollisesti ollut
vaikutusta kaikenikäisten liikunnan
määrään sekä taiteen ja kulttuurin har-

rastamiseen. Näillä on selkeä yhteys
henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin
ja toimintakykyyn ja siten henkiseen
kriisinkestävyyteen. Kriisitilanteenkin
aikana näiden palveluiden jatkuminen
tuo kansalaisten arkeen normaaliajan
rutiineja.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle kuuluvat myös korkeakoulutus
ja tiede. On selvää, että nyt tarvitaan
tutkimusta pandemian vaikutuksista,
myös uusiin kriiseihin varautumisen
kannalta. Tutkimusta tehdäänkin jo
paljon niin kansainvälisesti kuin Suomessakin.
Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto
esitti vuoden 2021 yhdeksi teemaksi
”Pandemiat yhteiskunnallisena haas7

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti
vuonna 2015 yhteistyössä Turvallisuuskomitean kanssa henkistä kriisinkestävyyttä käsitelleen seminaarin.
Seminaarin aloituspuheenvuoron piti
presidentti Martti Ahtisaari.
Useita kriisitilanteita eri alueilla
nähnyt ja kokenut Ahtisaari korosti
puheessaan suomalaisen yhteiskunnan keskeisten periaatteiden merkitystä
kriisitilanteissa:
”Häiriöt ja kriisit eivät tapahdu
yhteiskunnallisessa tyhjiössä. Kaikki
yhteiskunnat heijastavat myös kriisitilanteissa kyseisen yhteiskunnan keskeisiä periaatteita. Huonon hallinnon,
korruption ja ihmisoikeusloukkausten
sävyttämät yhteiskunnat reagoivat ongelmatilanteisiin samalla tavalla kuin
ne yhteiskuntaa muutenkin johtavat.
Tasa-arvoinen ja egalitäärinen yhteiskunta puolestaan pyrkii huolehtimaan
siitä, että kansalaisten yhdenmukainen
kohtelu toteutuu myös kriisien aikana ja
niiden jälkeen. – – Tästä syystä meillä
pohjoismaissa on tavallista paremmat
mahdollisuudet selvitä ja toipua myös
yhteiskunnan häiriötiloista.”
Presidentti Ahtisaaren tavoin
uskon, että Suomi kansakuntana selviää ja toipuu sekä koronatilanteesta
että tulevaisuudessa kohtaamistamme
uusista kriiseistä. Suomen vahva sivistystaso luo perustan toimintakyvyn
säilymiselle, kriiseistä toipumiselle ja
jälleenrakentamiselle.
Filosofian maisteri Anita Lehikoinen on opetus- ja kulttuuriministeriön
kansliapäällikkö.
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Henkinen huolto
Puolustusvoimissa
Teksti: Janne Aalto

Romaanissaan Anna Karenina Leo Tolstoi kirjoittaa, ettei ole
olemassa olosuhteita, joihin ihminen ei sopeutuisi, erityisesti
jos näkee kaikkien ympärillään olevien niihin sopeutuvan.
Ajatuksessa voi nähdä yhtymäkohtia päämääriin, joita
sotilaan toimintakyvyn koulutuksella ja poikkeusolojen
järjestelyillä Puolustusvoimissa tavoitellaan: joukkojen ja
yksittäisen sotilaan psyykkisen kestokyvyn varmistamista
äärimmäisissä kriisitilanteissa.

P

ohdittaessa sotilaan psyykkistä
kestävyyttä ja hänen henkistä
huoltoaan ollaan tekemisissä
kaikkien toimintakyvyn osatekijöiden
kanssa. Kokonaisvaltainen psyykkinen jaksaminen poikkeuksellisissa
olosuhteissa vaatii paljon niin yksilön
fyysiseltä, psyykkiseltä, sosiaaliselta
kuin eettiseltäkin toimintakyvyltä.
Mitään näistä toimintakykyisyyden
osa-alueista ei voi luoda tyhjästä.
Koulutus ja valmistautuminen ovat
avainasemassa. Samalla ne ovat merkittäviä henkisen huollon elementtejä ennaltaehkäistäessä psyykkisiä ja
moraalisia traumoja. Psyykkisestä
jaksamisesta huolehdittaessa ja sitä
kouluttaessa on äärimmäisen tärkeää
tietää, keitä pohjimmiltaan koulutetaan:
millaisia ihmisiä koulutettavat ovat arvoiltaan ja asenteiltaan, millainen on
heidän taustansa ja mitä valmiuksia
heillä on kohdata erilaisia psyykkisesti
haastavia tilanteita?

Koulutus – valmistautuminen
tulevaan
Koulutus 2020 -ohjelmaan liitetty varusmiesten toimintakykykoulutus kehittää osaltaan henkisen kestokyvyn

tavoitteita sekä taistelijan kehoon
(fyysinen) että mieleen (psyykkinen,
sosiaalinen, eettinen) liittyvillä harjoitteillaan.
Harjoitteita suunniteltaessa on pyritty ottamaan huomioon se, millaisia
palvelukseen saapuvat varusmiehet
ovat taustoiltaan ja valmiuksiltaan.
Julkisuudessa paljon esillä ollut varusmiesten aiempaa heikompi fyysinen
kestävyyskunto ei tässä suhteessa ole
ainoa muuttuja.
Henkisessä kestävyydessä on huomioitava myös muutokset yhteiskunnan
arvomaailmassa, sosiaalisten suhteiden
rakentumisessa ja esimerkiksi kyvyssä pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä
vastoinkäymisten sietämiseen. Samalla
on tiedostettava, että yhtenäiskulttuurin
aika on kauas taakse jäänyttä elämää.
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosastolla loppuvuodesta valmistuvasta tutkimuksesta käy
ilmi esimerkiksi se, että viime heinäkuun saapumiserässä alokkaille tehtyyn kyselyyn vastanneissa oli useita
henkilöitä, jotka olivat eläneet ainakin
osan lapsuuttaan tai nuoruuttaan sotatoimialueella. Äidinkieliä vastaajajoukossa oli lähes kolmekymmentä, ja
moni vastaaja koki olevansa esimerkik9

Janne Aalto
si enemmänkin eurooppalainen kuin
suomalainen. Kyselyyn vastasi noin
1 250 alokasta, ja vastaajat edustivat
neljää joukko-osastostoa eri puolustushaaroista ja eri puolelta Suomea.
Tarkasteltaessa edellä mainittuja
tietoja esimerkiksi sen valossa, että
taistelun oikeutuksen kokemuksella
on merkittävä sotilaiden henkistä jaksamista tukeva ja moraalisia traumoja
vähentävä vaikutus, voidaan kysyä,
miten isänmaan puolustamisesta pitäisi
tulevaisuuden nuorille sotilaille puhua.
Osan isänmaa on toisella puolella
maailmaa, ja niistä, jotka ovat Suomessa syntyneet ja kasvaneet, yhä
useampi identifioi itsensä eräänlaiseksi
maailmankansalaiseksi. Samanlaista
kosketusta isänmaahan kuin aiemmilla
sukupolvilla ei enää monella ole. Ei ole
mitään konkreettista maa-aluetta, jota
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puolustaa. Arvot ovat muuttuneet abstraktimmiksi, ja niiden rinnalla kriisitilanteiden, äärimmäisenä esimerkkinä
sodan, kova ja konkreettinen todellisuus voi olla hyvinkin vaikea mieltää
– ja kestää.

Varusmiehille suunnatun Taistelijan
mieli -koulutuskokonaisuuden päämääränä on kehittää sekä tietoa ja
ymmärrystä siitä, millaisia haasteita
sota- ja taistelutilanne psyykkiselle, sosiaaliselle ja eettiselle toimintakyvylle
aiheuttaa. Tarkoituksena on antaa yksittäiselle sotilaalle valmiuksia selvitä
näistä haasteista. Harjoitteet on integroitu osaksi muuta sotilaskoulutusta.
Tavoitteena on, että koulutuksen
saanut kykenee esimerkiksi tunnistamaan taistelustressin oireita itsessään
ja muissa taistelijoissa sekä osaa ennaltaehkäistä tai lievittää niitä esimerkiksi mielikuvaharjoittelun ja oikean
hengitystekniikan avulla. Lisäksi sotilaita valmistetaan siihen, että taistelutilanteessa tulee väistämättä tappioita
ja siinä myös kohtaa tilanteita, joissa
joutuu toimimaan oman arvomaailmansa vastaisesti.
Johtajiksi koulutettaville annetaan
lisäksi koulutusta joukkokäyttäytymisen ilmiöistä ja niihin reagoimisesta.
Tällä on erityistä merkitystä yksittäisen
sotilaan henkiseen jaksamiseen silloin,
kun joukon ja ryhmän tarjoama tuki
uhkaa kääntyä itseään vastaan eikä
ryhmäkiinteys toteudu positiivisella
tavalla. Joukon johtajan oikea-aikainen
ja oikein toteutettu ryhmäkiinteyden
tukeminen lisää yksittäisen sotilaan
turvallisuuden tunnetta ja henkistä
jaksamista.
Johtajakoulutuksessa opitaan taistelutahdon kohottamisen puheen kaava.
Sen soveltaminen vaatii oman joukkonsa tuntemista. Myös purkukeskustelun
(defusing) tavoitteet, toteuttaminen
sekä johtaminen kuuluvat johtajiksi
koulutettavien kokonaisuuteen.
Kerran opittu ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että asia hallittaisiin lopullisesti.
Henkisen harjoittelun, arvioinnin ja
kehittämisen tulee olla samalla tavoin
jatkuvaa kuin fyysisenkin. Maailmassa,
yhteiskunnassa ja eri kulttuureissa sekä
alakulttuureissa tapahtuva muutos on
jatkuvaa. Varsinkaan asevelvollisuu-
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Taistelijan mieli -ohjelma

teen perustuvissa asevoimissa ei ole
varaa hukata tarkkaa tietoisuutta siitä,
millaisia ihmisiä tulevaisuuden sotilaiksi koulutamme.
Luulo ei ole tiedon väärtti, ja se,
minkä asiasta jokunen vuosi sitten
oppi, saattaa tutkimuksen valossa ollakin nyt uudella tavalla. Siksi jatkuva
kehittäminen ja koulutus tulee ulottaa
myös reservin koulutustapahtumiin
sekä erityisesti ammattisotilaille.

Tukea sotatoimialueella
Filosofian tohtori Ville Kivimäki julkaisi vuonna 2013 väitöskirjaansa
pohjautuvan kirjan Murtuneet mielet.
10

Taistelu Suomalaissotilaiden hermoista
1939–1945. Kirja toi laajempaan julkisuuteen rintamamiesten psyykkisen
kestämisen ja murtumisen syitä sekä
tapoja, joilla kestämistä yritettiin tukea.
Sotilaiden psyykkisen kestokyvyn
pettäminen ei sinällään ole uusi tai harvinainen ilmiö. Siitä vain ei ole julkisesti kovin paljon puhuttu. Eri lähteistä
saatujen arvioiden mukaan jopa noin
40 prosenttia sodissa haavoittuneista on
ollut psyykkisesti haavoittuneita. Persianlahden ja Afganistanin sodista saatujen tietojen mukaan prosenttiosuuden
määrä ei ainakaan ole vähenemässä.
Taistelustressin ja posttraumaattisen stressireaktion lisäksi sotilaiden on

artikkelit
Tutkimuksesta
toimintamalliksi

havaittu kärsivän niin sanotusta moraalisesta stressistä, joka voi johtaa myös
moraaliseen vammaan. Moraalinen
stressi ilmenee syyllisyytenä toiminnasta, jolla sinällään on ollut juridinen
ja moraalinen hyväksyntä, mutta jonka
yksittäinen sotilas on kokenut epäeettisenä ja arvojensa vastaisena.
Kivimäki toteaa kirjassaan, että
vuonna 1941 Karjalan kannaksella
taistelleessa 15. Divisioonassa huomattiin jo varhain, että oli tarpeen tehdä
jotain nopeasti kasvaneelle joukolle
henkistä murtumista lähestyneitä sotilaita. Erityinen Lepola perustettiinkin
16. heinäkuuta 1941.

Lepolan tarkoituksena oli tarjota
mahdollisuus hetken hermolepoon ja
toisaalta myös osoittaa, ettei hermoihin vetoamalla päässyt helposti pois
rintamalta. Samalla yritettiin estää Lepolaan saapuvien miesten päätymistä
psykiatrisiksi potilaiksi. Lepolassa vietettiin yleensä kolmesta viiteen päivää.
Lepolasta saatuja tuloksia pidettiin
jatkosodassa rohkaisevina. Käytäntöä
ei kuitenkaan jatkettu. Suurvaltojen
asevoimat ovat kuitenkin havainneet
vastaavanlaisen toiminnan hyödyt merkittäviksi. Esimerkiksi Irakin sodassa
Yhdysvaltain asevoimat käytti vastaavanlaista hoitoa tarjoavaa joukkuetta,
joka seurasi hyökkäävää divisioonaa.
11

Pääesikunnan koulutusosasto tilasi
vuonna 2016 Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta tutkimuksen, jonka
tavoitteena oli tuottaa selvitys psyykkisen toimintakyvyn ylläpidosta ja
palauttamisesta taistelukentällä sekä
Lepola-toiminnan käyttökelpoisuudesta yksilöiden taistelukyvyn palauttamisessa rintaman läheisyydessä.
Tutkimuksen tuloksena on esitetty
sodan ajan henkisen huollon organisointia viiteen portaaseen. Henkistä
huoltoa ei ole esityksessä kytketty lääkintähuoltoon. Taustalla on ajatus siitä,
että lääkintähuollolla on kädet täynnä
työtä fyysisesti vammautuneiden ja sairastuneiden sekä varsinaisten psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden
hoitamisessa. Henkisen huollon hyvällä organisoinnilla lääkintähuollon
kuormitusta voidaan vähentää.
Ensimmäinen henkisen tue porras
on vertaistuki – oma taistelijapari ja
oma ryhmä. Tämä tuki osoittautuu
usein myös parhaaksi. Tosin joillekin
saattaa riittää myös niin sanottu 0-taso
eli taito tunnistaa itsessään omaan toimintakykyyn vaikuttuvia tunteita ja
ajatuksia sekä kyky käsitellä niitä rakentavalla tavalla.
Toisen portaan muodostavat
ryhmän johtaja ja omalta osaltaan myös
joukkueen johtaja. Näiden ensiarvoisen tärkeiden portaiden toimivuuden
takaamiseksi on yksittäisen sotilaan
kouluttamiseen toimintakyvyn eri
osa-alueilla varusmiespalveluksessakin syytä panostaa.
Kolmas porras on ensimmäinen
niin sanottu ammattilaisporras. Sodan
ajan joukkoyksiköihin sijoitettu sotilaspappi muodostaa toimintakyvyn
tukiryhmän. Tukiryhmä työskentelee
oman tehtävänsä ohessa, ja siihen valitaan sotilaspapin esityksestä henkilöitä,
jotka esimerkiksi oman siviiliosaamisensa perusteella sopivat ryhmään.
Henkilöt toimivat sotilaspapin johdolla
itsenäisesti, mutta tukiryhmille luodaan
yhtenäistä koulutusmateriaalia sekä toimintamalleja.
Neljäs porras ei ole suoranainen
tukielementti, mutta sen avulla voidaan päästä selville tuen tarpeesta ja
kohdentaa sitä oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan. Portaan muodostavat
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Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen
kokoonpanoon kuuluvat toimintakyvyn
tutkimusryhmät.
Tutkimusryhmät kykenevät itsenäisesti keräämään tietoa yksittäisten
joukon toimintakyvystä ja raportoimaan siitä joukon johtajalle. Ryhmien keräämät tiedot kerätään yhteen ja
analysoidaan. Näin saadaan mahdollisimman laaja ja tarkka kuva joukkojen toimintakyvyn kokonaisuudesta
ja mahdollisista tukitarpeista. Vaikka
ryhmät eivät itse tarjoa henkistä tukea,
on niillä kuitenkin tilanteen vaatiessa mahdollisuus tehdä hyvin lyhyitä
interventiota tutkimassaan joukossa
tai antaa toimenpide-ehdotuksia sen
johtajalle.
Viidennen portaan muodostavat
”Lepolat”. Koska näille suunnitelluille joukoille ei ole toistaiseksi kehitetty
parempaakaan nimeä, käytän tässä yhteydessä ehkä hieman harhaanjohtavaakin Lepola-nimitystä.

Palautumisen metodi
Lepolan tukimetodi perustuu BICEPSajatteluun :
Brevity – lyhyys. Lepolaan tulleen
sotilaan on tarkoitus palata joukkoonsa
muutamissa päivissä.
Immediacy – välittömyys. Sotilas
lähetetään Lepolaan heti kun oireet
huomataan. Lepolaan voi henkilön lähettää joukon johtaja. Erillistä lääkärin
tai sotilaspapin lähetettä tai esitystä ei
välttämättä vaadita.
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Centrality – keskitetty. Tiedetään,
mistä henkistä tukea saa ja mihin sellaista tarvitsevat sotilaat voidaan lähettää.
Expectancy – odotettavuus. Kaikille kerrotaan, että stressireaktiot
poikkeuksellisissa olosuhteissa ovat
normaaleja ja ne tasaantuvat kyllä.
Proximity – läheisyys. Lepola sijaitsee lähellä taistelevia joukkoja, jotta
irrottautumista tilanteen vaatimasta
ajattelutavasta ei tapahdu.
Simplicity – yksinkertaisuus.
Lepola ei tarjoa lääketieteellistä hoitoa,
vaan sen toiminta perustuu siihen, että
tarjotaan lepoa, ruokaa, mahdollisuutta peseytyä ja vaihtaa puhtaat vaatteet
sekä aktiivista, ohjattua, fyysistä ja
psyykkistä palauttavaa toimintaa.
Tutkimusten mukaan vastaavien
organisaatioiden toimenpitein on yli
90 prosenttia oireilevista sotilaista
pystytty palauttamaan joukkoonsa.
Akuutin psykiatrisen hoidon tarpeen
arviointia varten on Lepolan kokoonpanossa oltava myös terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka päätöksellä
henkilö voidaan siirtää lääkintähuollon
piiriin.

Paluu sotilaasta siviiliksi
Brittiläinen kollegani totesi taannoin,
että kyllä sotilaiden psyykettä ja moraalia voidaan operaatiossa kohtuudella
hoitaa. Todellinen työ alkaa vasta sitten
kun he kotiutuvat. Silloin törmätään
niin fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin
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kuin eettisiinkin ongelmiin, jotka aiheutuvat palveluksesta.
Kotiuttaminen on osa palvelusta, ja
sen henkinen huolto on Puolustusvoimien vastuulla. Tätä ei ole kuitenkaan
toistaiseksi mietitty kovin tarkasti. Aihepiiriä koskeva tutkimus on suunniteltu käynnistettäväksi.
Tarkoituksena on välttää sellainen
tilanne, jossa kiitetään palveluksesta,
toivotetaan hyvää jatkoa ja kehotetaan
kääntymään kunnalliseen sosiaali- ja
terveyspalvelujen puoleen, jos jotain
ilmenee. Nykyisin kriisinhallintapalveluksesta kotiutuville järjestetään kotiuttamistilaisuudet. Olisiko samanlainen
malli toteutettavissa laajemmin, jos
tilanne sitä vaatii?
Sotilaan on myös sopeuduttava
uudelleen siviilielämään, ja siinäkin
kruunun pitää huolehtia tytöistään ja
pojistaan.
Kenttärovasti, sotatieteiden tohtori
Janne Aalto palvelee Puolustusvoimien
tutkimuslaitoksen toimintakykyosastolla. Artikkeli on laadittu yhdessä Taistelija sodassa- tutkimusryhmän johtajan,
everstiluutnantti Jari Haralan sekä tutkijoiden valtiotieteiden tohtori Liisa
Eräsen ja liikuntatieteiden maisteri
Tommi Ojasen kanssa. Lähteet ovat
tutkimusryhmän hallussa.

www.finlit.fi/keruut

Varuskuntamuistot
Suomen varuskuntajärjestelmä vakiintui 100 vuotta sitten, kun
tilapäisesti sijoitettuja ja rajalla olleita joukkoja alettiin sijoittaa
pysyviin varuskuntiin. Sadan vuoden ajan varuskunnat ovat
olleet paitsi asepalveluksen suorituspaikkoja myös työpaikkoja
ja asuinyhteisöjä, joita ovat muovanneet sodan ja rauhan ajat,
sotilasammattien muuttuminen ja yhteiskunnan rakennemuutos.
Ne ovat luoneet ympäristöihinsä taloudellista ja sosiaalista
toimeliaisuutta, ja siksi niiden lakkauttamiset on koettu
paikkakuntia heikentävinä iskuina.
Keräämme nyt kaikkiin Suomen varuskuntiin liittyviä muistoja.
Kirjoita kokemuksistasi!

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi.
Tekstien pituutta ei ole rajoitettu.
Otamme vastaan myös valokuvia,
äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä
ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista
aineistoa, jonka lähettämiseen
sinulla on oikeus ja/tai lupa. Jos
lähetät vastauksen postitse tai
liitetiedostona, kirjoita vastaukseesi
nimesi tai nimimerkkisi, yhteystiedot,
syntymäaika, ammatti ja lupa
lähettämäsi aineiston arkistointiin
nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon
sekä lupa aineiston käyttöön arkiston
sääntöjen mukaisesti.
Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 28.2.2021 mennessä
− verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/varuskuntamuistot tai
− postitse osoitteeseen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
Arkisto/Joensuun toimipiste, PL 111,
80101 Joensuu, merkitse kuoreen
tunnus ”Varuskuntamuistot”.

Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:
− Millaisia muistoja sinulla on varusmiesajasta, varuskunnasta
tai sotilaskodista?
− Oletko kuulunut varuskunnan kantahenkilökuntaan tai
työskennellyt varuskunnassa siviilinä?
− Oletko suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen?
Kerro kokemuksistasi!
− Miten naisten asepalvelus ja pääsy sotilasuralle on
vaikuttanut varuskuntaelämään?
− Onko perheenjäsenesi työskennellyt varuskunnassa?
Millaisia muistoja sinulla on siitä?
− Oletko asunut varuskunta-alueella henkilökunnan jäsenenä,
puolisona tai lapsena?
− Millainen varuskunta oli asuinpaikkana? Onko sinulla
muistoja asumisoloista ja yhteisöstä?
− Kuinka varuskuntaelämä on muuttunut aikojen kuluessa?
− Onko perheessäsi tai suvussasi säilynyt varuskuntamuistoja
aiemmilta vuosikymmeniltä?
− Oletko asunut varuskuntapaikkakunnalla? Mitä varuskunta
on merkinnyt paikkakunnan asukkaille, ja miten se on
vaikuttanut ympäristön elämään?
− Onko sinulla muistoja lakkautetusta varuskunnasta? Miten
lakkauttaminen koettiin paikkakunnalla?
Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Ali-, Toimija Opistoupseerien Perinneyhdistys, Sotilasperinteen Seura,
Suomen Sotahistoriallinen Seura, Suomen Sotilassosiologinen
Seura ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Vastaukset arkistoidaan
SKS:n arkiston Joensuun toimipisteeseen. Tiedotamme keruun
tuloksista keväällä 2021. Arvomme kirjapalkintoja kaikkien
vastaajien kesken.

Lisätietoja:
Jukka Timonen, SKS:n arkiston Joensuun toimipiste, p. 040 730 1739, jukka.timonen@finlit.fi

Kuva: Tapani Flyktman

Muistitietokeruu 1.10.2020–28.2.2021

Kuvat pixabay.com, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.
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Media
– uhka vai mahdollisuus yhteiskunnan
resilienssin rakentamisessa
Teksti: Minna Holopainen

Median kyky täyttää tietotyhjiöitä ja ehkäistä niiden
syntymistä on osa kansakunnan puolustusvalmiutta
ja yhteisen resilienssin rakentamista. Kansalaiset
tarvitsevat sekä fyysistä suorituskykyä että henkisiä
voimavaroja. Tieto ja ymmärrys siitä, mitä tapahtuu, auttaa
selviytymään haasteista. Toimittajan työtä on vastata
mahdollisimman hyvin tähän tarpeeseen.

I

hmismieli tekee meille kaikille
omat silmänkääntötemppunsa.
Yksi sellainen liittyy matkan pituuteen: tuntematon taival tuntuu tuttua
pidemmältä, vaikka kilometreissä
mitattuna matka olisi aivan sama. Jo
se auttaa, että matkan edistymistä voi
seurata kartalta. Kaikkein joutuisimmin
matka etenee, kun maamerkit ovat tuttuja: nyt ollaan jo tässä mutkassa, kohta
tulee tuo risteys, ja sitten ollaankin pian
perillä.
Jokaisen omat kyvyt ja kokemukset
vaikuttavat siihen, miltä matkanteko
tuntuu ja miten hyvin siitä selviää.
Fyysisen suorituskyvyn rinnalla tarvitaan henkisiä voimavaroja, joita on
paljon vaikeampi mitata. Eri ihmisillä
on omat tapansa kohdata vaikeudet ja
selvitä niistä.
Yksi asia kuitenkin yhdistää meitä
ihmisinä: tieto ja ymmärrys siitä, mitä
tapahtuu, auttaa meitä eteenpäin.
Median rooli vapaassa demokratiassa perustuu siihen yksinkertaiseen
ajatukseen, että kansalaisilla on oikeus
saada tietoa heihin vaikuttavista asioista niin, että he pystyvät toimimaan
yhteiskunnassa. Eri ihmiset kaipaavat
ja kuluttavat tietoa eri määrän ja eri

tavoin: tiiviimmin tai laajemmin, nopeammin tai hitaammin, viileinä faktoina tai inhimillisinä tarinoina. Mikään
yksittäinen media ei pysty täyttämään
kaikkien tiedontarvetta täydellisesti,
mutta kaikkia medioita ajaa eteenpäin
pyrkimys tavoittaa yleisönsä mahdollisimman laajasti.

Vapaan yhteiskunnan
instituutio
Suomessa tuntuu vallitsevan laaja yhteisymmärrys journalismin tehtävästä.
Vapaata mediaa arvostetaan vapaan yhteiskunnan instituutiona, joka turvaa
vallankäytön valvontaa ja kansalaisten
kykyä toimia yhteiskunnan itsenäisinä
jäseninä. On suuri etuoikeus työskennellä journalistina maassa, jossa riippumattoman median merkitys useimmiten
ymmärretään ja tunnustetaan sekä juhlapuheissa että arkielämässä.
Suuressa osassa maailmaa tilanne
on toinen, eikä kehitys kulje hyvään
suuntaan. Kun valtaa kootaan yksiin
käsiin, ensimmäinen uhka ja siksi myös
uhri on vapaa tiedonvälitys. Mitä autoritaarisempi hallinto on, sitä kovemmin
se kurittaa mediaa.
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Minna Holopainen
Viime ajoilta näkyvin esimerkki
Suomen lähiympäristöstä on ValkoVenäjä, jossa kovat otteet ovat kohdistuneet sekä kotimaiseen että ulkomaiseen mediaan. Vaikka suomalainen
matkailija pääsee maahan ilman viisumia, suomalainen toimittaja ei voi matkustaa sinne tekemään työtään ilman
pidättämisen ja kiinnioton riskiä.
Venäjällä, Puolassa ja Unkarissa
kansainvälinen tiedonvälitys vielä
onnistuu, mutta etenkin oman maan
toimittajien työolot käyvät yhä karummiksi.
Tieto voi lisätä tuskaa, mutta samalla se on aina myös valtaa. Yksinvaltaisiin järjestelmiin ei istu ajatus
kansalaisten vallasta ja vapaudesta
valita tietolähteensä.
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Demokratiassa vallankäyttäjien kykyä
ymmärtää vapaata tiedonvälitystä mitataan toden teolla vasta silloin, kun
julkaistava tieto on oman toiminnan
kannalta rasite. Sitä se voi olla monesta
syystä: joskus media voi kertoa virheistä tai väärinkäytöksistä, mutta joskus
pelkkä asian keskeneräisyys tai siihen
liittyvät ristiriidat ja muut herkkyydet
riittävät sekoittamaan tilannetta tiedon
tullessa julki. Tai niin ainakin pelätään,
mikä joskus jopa myönnetään toimittajalle itselleenkin.
”Jos kirjoitat tästä nyt, tämä uudis
tus ei taaskaan mene läpi”, muistan
tutun virkamiehen aikoinaan voihkaisseen. Sillä kertaa taisi käydä kuten
kokenut valmistelija oli arvannut: uutisointi herätti niin kipakkaa keskustelua,
että uudistus jäi silloin vielä tekemättä.
Aikanaan sekin silti toteutui, ehkä
vielä paremmin valmisteltuna ja perusteltuna. Ja ehkä vain otti aikansa, että
ratkaisuun oltiin valmiita. Journalistin
motiivina ei tietysti ollut sen enempää
vauhdittaa kuin hidastaa uudistusta,
vaan yksinkertaisesti tuoda hanke
yleisön tietoon kuten yhteiskunnan
läpinäkyvyys edellyttää.
Tällaista arkista kitkaa julkisuuden
ja päätöksenteon välille syntyy säännönmukaisesti. Kitka kertoo riippumattoman roolijaon toimivan.
Kuluvan vuoden koronakriisi on
osoittanut, että poikkeustilanteessa
jännitteet vielä kärjistyvät. Tilanne on
paradoksaalinen, koska kriisin alkaessa
sekä yleisön tiedontarve että päättäjien tarve tiedottaa yleisölle kasvoivat
räjähdysmäisesti. Media on mielletty
tiedon välittäjänä tarpeellisemmaksi
kuin koskaan, mutta samaan aikaan
pyrkimys kontrolloida tiedon kertomisen tapaa ja ajoitusta, joskus jopa
tietosisältöä, on kasvanut.
Päätöksentekijöiden ja hallinnon
tavoite on sinänsä ymmärrettävä: kun
pyritään selkeään, yhdenmukaiseen
ja vakuuttavaan viestintään, tuntuu
epätarkoituksenmukaiselta tuulettaa
julkisesti päätösten tekoon liittyviä
epävarmuuksia ja erimielisyyksiä.
Median tehtävä poikkeusoloissa ei
kuitenkaan eroa normaalitilanteesta.
Yleisöllä on yhä oikeus tietää, miten
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ja miksi päätökset syntyvät ja mistä
vaihtoehdoista valinnat tehdään. Tieto
varmasti lisää tuskaa, mutta se on edelleen valtaa, joka kansanvaltaisessa
demokratiassa kuuluu kansalle – poikkeusoloissakin. Aukottoman yhtenäisyyden ja läpinäkyvyyden näkökulmat
päätyvät väistämättä törmäyskurssille.

Yhtenäisyyden illuusio
Yhtenäisyyden ihanteen tavoittelijalle
media näyttäytyy törmäystilanteissa
ehkä uhkana ja vähintäänkin rasitteena. Toimittajat peräävät esityksiä, kun
ne valmistuvat ja tulevat lain mukaan
julkisiksi. Virkakoneisto taas haluaisi
antaa päättäjille painetilanteessa työrauhan, kunnes päätökset on tehty.
Eripuraisia esityksiä ei haluta päästää
julkisuuteen ennen kuin niistä syntyy
yksimielisyys, vaikka se kuuluisi hallinnon viestintärutiineihin. Yhtenäisyyden illuusiota vaalitaan riippumatta
siitä, miten totta se kaikissa asioissa on.
Äkillisessä tilanteessa suora rivi
ministereitä lisää varmaankin kansan
luottamusta siihen, että kriisistä selvitään ja maan johto on tilanteen tasalla. Tilanteen pitkittyessä näkemyserot,
valmistelun vaiheet ja mahdolliset virheet tulevat kuitenkin väistämättä esiin,
ja keinotekoiset yritykset säilyttää illuusio kääntyvät itseään vastaan.
Silloin toimittajan työtä on kertoa
yleisölleen, oliko kaikki sitä, miltä se
näytti. Illuusioiden ylläpitäminen ei
kuulu vapaan median tehtäviin, eivätkä
illuusiot ole demokratian näkökulmasta kestävä tapa rakentaa kansakunnan
resilienssiä.
Virheet syövät varmasti luottamusta, mutta vielä enemmän sitä syö niiden
piilottelu. Ristiriidat ja kiistanaiheet
eivät katoa kiistämällä niitä, vaan ne
käyvät sitä ilmeisemmiksi, mitä enemmän niitä peitellään. Epävarmuus ja
keskeneräisyys ovat ymmärrettävä osa
vaikeita prosesseja, jos niistä pystytään
viestimään ymmärrettävästi. Jopa päätösten muuttaminen muuttuu ymmärrettäväksi, jos alkuperäistä ratkaisua ei
koskaan esitetty ainoana vaihtoehtona.

Media haastaa
Mitä tekemistä median uutiskilpailulla
sitten on resilienssin kanssa? Säilyisikö

16

Kuvat pixabay.com, kuvanm. Pasi Väätäinen.

Törmäyskurssilla
poikkeusoloissa?

yhteiskunnan yksimielisyys paremmin,
jos valmiista asioista kerrottaisiin vasta
aikanaan eikä asioita revittäisi julkisuuteen ennen aikojaan? Eiväthän kaikki
edes kaipaa tietoa kaikista asioista,
joista media käy kilpajuoksua.
Suomessa perustuslaki määrittelee, että sananvapauteen kuuluu paitsi
oikeus viestiä itse myös oikeus ottaa
vastaan viestejä, tietoa. Siksi oltaisiin
kestämättömällä pohjalla, jos uutisointi
rajoittuisi vain niihin aiheisiin, joista
kaikki varmasti haluavat lukea ja joita
kukaan ei koe turhiksi tai tungetteleviksi. Kansalaisilla on oikeus vastaanottaa myös viestintää, josta naapuri ei
ole kiinnostunut, kunhan sen sisältö
pysyy laissa säädetyissä rajoissa.
Toki on myös asioita, jotka salataan hyvästä syystä ja lakiin perustuen: esimerkiksi liikesalaisuuksien,
kansalaisten yksityiselämän tai maanpuolustuksen etujen suojaamiseksi.
Myös median lähtökohtana on noudattaa lakeja ja journalismin etiikkaan
perustuvaa itsesääntelyä ja välttää
tarpeettoman vahingon aiheuttamista
yhteiskunnalle ja yksilöille. Toimi-
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tustyön arjessa tätä harkintaa tehdään
päivittäin enemmän kuin ulkopuolelta
ehkä arvaa. Ammattimediassa vastuun
tästä kantaa viime kädessä päätoimittaja.
Kansalaisen on voitava luottaa
paitsi uutisten sisältöön myös siihen,
että hänen tärkeänä pitämänsä asiat tulevat uutisoiduiksi, kun se muita tärkeitä etuja loukkaamatta on mahdollista.
Siksi media ei voi rajata työtään sen
perusteella, etteivät kaikki kaipaa jotakin tietoa, ja laiminlyödä niitä, jotka
sitä haluavat.
Myös kriittisen tai epäuskoisen
kansalaisen pitää voida luottaa tiedotusvälineiden kertovan, mitä todella tapahtuu, riippumatta siitä, miellyttääkö
se yhteiskunnan vallanpitäjiä vai ei.
Demokratian kypsyyttä mitataan
sillä, miten paljon läpinäkyvyyttä päätöksenteko ja päätösten tekijät kestävät, ja median kyvykkyyttä sillä, miten
hyvin se kykenee yleisön luottamuksen
saavuttamaan. Siksi uutiskilpailu ja tarvittaessa myös viranomaisten salauslinjan haastaminen kuuluvat median
tehtäviin.

Tyhjiöt täyttyvät aina
Demokratian kovin ydin on sen tarjoa
ma mahdollisuus järjestäytyneeseen
vallanvaihtoon. Mitä enemmän kansalaiset luottavat siihen, että vallanpitäjät
voidaan valita vaaleissa, sitä vähemmän tarvetta on ajaa näkemyksiä läpi
muilla, ehkä väkivaltaisillakin, keinoilla. Sama pätee tietoon: mitä paremmin
kansalaiset voivat luottaa saavansa
oikeaa tietoa omien valintojensa pohjaksi, sitä vähemmän jää tilaa huhuille
ja salaliittoteorioille.
Jollei media kykene täyttämään tehtäväänsä luotettavan ja ihmisiä kiinnostavan tiedon tuottamisessa, tietoa
etsitään mistä tahansa muualta. Aivan
varmasti sitä myös tuotetaan muualla,
eikä pelkästään hyvässä tarkoituksessa.
Informaatioympäristöön pätevät samat
lainalaisuudet kuin fyysiseenkin todellisuuteen: tyhjiöt täyttyvät aina.
Internetin ja sosiaalisen median
aikakaudella tietotyhjiöt täyttyvät, ja
niitä täytetään monin verran nopeammin kuin aiemmin olisi voinut kuvitella. Osa täytteestä on hyödyllistä, osa
harmitonta, mutta osa on aina poten-
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tiaalisesti pahantahtoista tai muuten
vahingollista.
Tunnettu turvallisuuspolitiikan tuntija ja keskustelija Janne Riiheläinen
on kiteyttänyt median roolin vanhaa
armeijahokemaa mukaillen: jokaisessa
maassa on media, joko oma tai vieras.
Riippumatta siitä, tulevatko pyrkimykset horjuttaa yhteiskuntaa maan
rajojen sisältä tai ulkopuolelta, media
on niiden torjumisessa välttämätön
kanava myös päättäjien ja viranomaisten viestinnälle. Siksi ammattimaisen
median kyky täyttää tietotyhjiöitä tai
vielä mieluummin ehkäistä niiden syntymistä on myös osa kansakunnan puolustusvalmiutta ja yhteisen resilienssin
rakentamista.
Yhtälö toimii, jos päättäjät ja viestijät ymmärtävät median riippumattoman
roolin ja näkevät siihen väistämättä
liittyvien jännitteiden yli. Vapaan yhteiskunnan resilienssi ei voi perustua
valheelliseen yksimielisyyteen tai
tiedon säännöstelyyn. Tieto on valtaa,
ja median tehtävänä on auttaa kansalaisia hankkimaan sitä.
Mitä vaikeammassa tilanteessa
ollaan, sitä suuremman vastuun media
kantaa siitä, että kaikilla yhteiskunnan
jäsenillä olisi käytössään mahdollisimman luotettava kartta siitä selviytymiseen.
Valtiotieteiden maisteri Minna
Holopainen on Suomen Tietotoimiston
vastaava päätoimittaja ja Päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja.
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Henkinen kriisinkestävyys
– väestön tukeminen kriisissä
Teksti: Tove Ruokoja

Kriisinkestävyydellä on yhteys väestön toimintakykyyn.
Tilanteen johtamisen ja päätöksenteon selkeys sekä
yhdenmukainen ja johdonmukainen viestintä vahvistavat
turvallisuudentunnetta. Kansalaisten kriisinkestävyyden
heikentäminen on merkittävä hybridivaikuttamisen muoto.

Y

hteiskunnan turvallisuusstrategiassa yksi elintärkeistä toiminnoistamme on henkinen
kriisinkestävyys. Nykyään käytetään
myös paljon termiä resilienssi, joka
on kykyä selviytyä vastoinkäymisistä.
Kriisinkestävyys on vahvasti yhteydessä väestön toimintakykyyn, ja joskus
nämä ovatkin päällekkäisiä asioita.

Tarve sosiaalipalveluiden
päivystäjille
Suomessa alettiin merkittävästi kehittää sosiaalipäivystysjärjestelmää
2000-luvun puolivälissä. Tavoitteena
oli saada jokaiseen kuntaan ympärivuorokautinen päivystys, joka vastaisi
avuntarpeeseen niin sanotuissa sosiaa
lisissa hätätilanteissa. Käytännössä
nämä olivat usein kiireellisiä lastensuojelutehtäviä.
Tapaninpäivänä 2004 tapahtunut
Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofi oli
ensimmäinen Suomen rajojen ulkopuolella tapahtunut tilanne, joka aiheutti
mittavaa avun tarvetta Suomessa niin
uhreille kuin heidän läheisilleenkin.
Tällöin tunnistettiin myös kriisijohtamisen ja psykososiaalisen tuen kehittämistarpeita.
Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys
nimettiin 2012 valtakunnalliseksi toi-

mijaksi psykososiaalisessa tuessa. Vantaalla kehitettiin malli, jossa sosiaali- ja
kriisipäivystystyötä tehtiin yhdennetysti. Onnettomuuden uhrit ja heidän läheisensä saivat psykososiaalista tukea,
joka koostui akuutista kriisityöstä ja
kiireellisestä sosiaalityöstä.
Vantaa onkin ollut jollain tasolla mukana lähes kaikissa yhteiskuntaamme kohdistuneissa kriiseistä siitä
alkaen, viimeisimpänä antamassa tukea
Kuopion kouluiskun jälkeen. Nykyään
psykososiaalisen tuen ja palveluiden
järjestäminen on osa lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa.

Palvelumallia kehitetään
Kansainvälisesti sosiaalityö on ollut
merkittävä toimija katastrofitilanteissa.
Suomessa sosiaalityötä on tehty yksilöja perhetasolla, ja yhteisötason toiminta
on jäänyt vähemmälle. Suomen Punainen Risti (SPR) on merkittävä toimija
katastrofin kohdanneiden ihmisten auttamisessa myös kotimaassa. SPR on ylläpitänyt psykologien valmiusryhmää,
joka on toiminut monessa suuronnettomuustilanteessa, esimerkiksi Jokelan
kouluampumisen jälkeen.
Valtakunnallisesti myös Suomen
mielenterveys ry:n ylläpitämä kriisikeskusverkosto on tarjonnut tukea kriisin
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Tove Ruokoja
kohdanneille. Uudenmaalla toimivat
tällä hetkellä ympärivuorokautiset
sosiaali- ja kriisipäivystykset, mutta
muualla maassa sosiaalipäivystys ja
kriisityö järjestetään yleensä erillisinä.
Varsinainen kriisivalmiuden taso vaihtelee, eikä osaamista ole valtakunnallisesti kehitetty systemaattisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriön
perustama Äkillisten traumaattisten
tilanteiden psykososiaalisen tuen kehittämisen työryhmä antoi vuonna 2019
kaksitoista suositusta kriisitilanteiden
psykososiaalisen tuen kehittämisestä.
Suositukset korostivat psykososiaalisen tuen olevan lakisääteistä toimintaa,
jonka tulisi olla ammattilaisten toteuttamaa ja joka tulee myös dokumentoida
asianmukaisesti. Tutkimusnäytön pohjalta suosituksissa korostui lähipalveluiden rooli, pitkäaikaisen tuen malli
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Haasteellinen
koronavirustilanne
Kuluvana vuonna yhteiskuntaamme on
kohdannut maailmanlaajuinen kriisitilanne, koronapandemia. Se on tuonut
esiin yhteiskuntamme kompleksisuuden ja systeemisyyden, myös henkisessä kriisinkestävyydessä. Meillä ei ole
olemassa suunnitelmaa eikä mallia siitä,
miten väestöä tuetaan pitkäkestoisessa
kriisissä.
Suomalaisten kriisien jälkihoito
on tähän asti yleensä hankkeistettu, ja
niihin on haettu erillistä valtionavustusta. Olemassa olevat psykososiaalisen
tuen mallit eivät suoraan ole sovellettavissa nykyiseen tilanteeseen, koska
niiden lähtökohtana on ajatus siitä, että
varsinainen uhka ja vaaratilanne ovat jo
ohi, jolloin ihmisten toipumista voidaan
seurata ja tukea.
Nykyinen tilanne haastaa meidän
jokaisen turvallisuudentunnetta ja
arkea. Kukaan ei ole turvassa pandemian vaikutuksilta. Yksilöinä voimme
pelätä niin oman kuin läheistemmekin
terveyden ja hengen puolesta. Samalla joudumme olemaan huolissamme
toimeentulostamme, harrastustemme
säilymisestä sekä ystävyyssuhteiden
ylläpidosta. Emme myöskään tiedä,
kuinka kauan tilanne jatkuu. Miten
voimme tällaisessa tilanteessa pitää
huolta ihmisten jaksamisesta?
Tilanteen johtamisen ja päätöksenteon selkeyden merkitystä ei voi liikaa
korostaa. Tähän liittyy yhdenmukainen
ja johdonmukainen viestintä. Turvallisuuden ja hallinnan tunne kaoottisessa tilanteessa syntyy pitkälti tiedon ja
johdonmukaisen toiminnan yhtälöstä.
Suomessa tulisikin luoda viranomaisten
ylläpitämä kriisisivusto kansalaisille.
Tällaisesta sivustosta olisi ollut jälleen
hyötyä Psykoterapiakeskus Vastaamon
tietoturvaan liittyneessä tapauksessa.
Ruotsissa ylläpidetään jo sivustoa
krisinformation.se.
Lisäksi tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä median kanssa ja pyrkiä aktiivisesti viestimään myös niistä asioista,
jotka ihmiset voivat tehdä itsensä ja
läheistensä jaksamisen hyväksi. Tulee
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muistaa, että pääosin ihmiset kohdataan
heidän lähiympäristössään ja lähipalveluissaan, mitään sirkustemppuja ei
siis tarvita.

Käyttäytyminen kriisissä
Potentiaalisesti traumatisoiva tapahtuma on äkillinen ja voimakkaasti
vaikuttava tapahtuma, johon liittyy
esimerkiksi kuolema, loukkaantuminen, koskemattomuuden menetys tai
niiden uhka. Traumatisoitumiseen eli
traumaattiseen psyykkiseen kriisiin liittyy hallinnan tunteen menetys ja kokemuksen ylivoimaisuus, jossa yksilön
tavanomaiset selviytymis- ja sopeutumiskeinot eivät ole riittäviä.
Vastaava ilmiö voi esiintyä paitsi
yksilön myös yhteisön tai organisaation
tasolla. Kriisitilanteessa on normaalia
reagoida. Tämä tapahtuu yleensä alun
niin sanotun šokkivaiheen jälkeen.
On tavallista, että johdon toimintaa
kyseenalaistetaan rajustikin. ”Väärin
sammutettu” on kaikille kriisitilanteissa johtaneille tuttu ilmiö. Omat vaikeat tunteet ja kyvyttömyys käsitellä
niitä saattavat näkyä vihamielisyytenä, joskus jopa viranomaisten ohjeiden
voimakkaana vastustamisena. Ihmisten
omat aiemmat elämänkokemukset aktivoituvat: miten olet vaikeissa elämäntilanteissa tullut autetuksi ja kohdatuksi.
Ihminen on periaatteessa sopeutuvainen ja oppii. Vähitellen uusi tilanne muuttuu niin sanotuksi uudeksi
normaaliksi ja löydämme uusia selviytymiskeinoja. Olemme luontaisesti toimijoita ja haluamme osallistua
toisten auttamiseen. Kevään koronatilanteessa näimmekin muun muassa
erilaisia naapuriavun muotoja.
Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
omaan selviytymiseen on merkittävä
kokemus, joka ylläpitää toimintakykyä.
Yhteiskunnan tulisi antaa tähän kanavia, ja tässä järjestöjen toiminta tarjoaa
erinomaisen alustan. Myös yritykset
ovat nykypäivänä erittäin aktiivisia
toimijoita ja ne kantavat yhteiskuntavastuuta. Työntekijät voivat osallistua
hyväntekeväisyystempauksiin. Yritys
voi tarjota palvelujaan tai tuotteitaan.
Tällaiset yhteistyömuodot ovat muualla maailmassa olleet kriisitilanteissa
varsin yleisiä.
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sekä tiivis viranomaisyhteistyö. Näitä
suosituksia ei ole vielä ehditty jalkauttaa eikä viedä lainsäädäntöön.

Aktiivinen tuki tarpeen
Tutkitusti kriisitilanteissa ihmisten
tulisi pysyä aktiivisina ja ylläpitää rutiineja. Säännöllinen päivärytmi on tärkeää, ravinnosta ja levosta on pidettävä
huolta. Sosiaalisten kontaktien ylläpito
tukee jaksamista, ja sitä voi tehdä myös
sosiaalisessa mediassa. Omia huoliajatuksia voi hallita ja yrittää kontrolloida tietoisesti. Harrastukset, ulkoilu,
lukeminen ja musiikki tarjoavat kaikki
taukoa ajatuksilta. Median seuraamista
voi säännöstellä.
Nämä ohjeet ovat erittäin toimivia myös pitkäkestoisessa kriisissä,
ja suurin osa selviääkin niiden avulla
hyvin. Kriisitilanteissa tulisikin olla
jatkuvasti tarjolla tietoa tällaisista kaikille soveltuvista keinoista, mutta myös
tietoa siitä, milloin on syytä hakea apua
ja mistä sitä saa. Ahdistuneisuus, unet-
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tomuus ja erilaiset somaattiset oireet
voivat vaatia myös lääkärin arviointia
pidempään jatkuessaan.
Edellä mainitut keinot eivät kuitenkaan yksinään riitä, sillä väestöömme
kuuluu myös niitä, jotka ovat arjessaan koko ajan riippuvaisia sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluista tai joilla
arjen rutiinit ovat olleet hukassa jo
pitkään. Nämä henkilöt ovat kriisitilanteessa haavoittuvassa asemassa, ja
heidän tavoittamisekseen ja tukemisekseen tulisi löytää uusia keinoja ja
menetelmiä. Esimerkiksi lastensuojelun
asiakkaina olevien perheiden tuen tarve
voi entisestään kasvaa.
Sosiaalityöllä ja myös sosiaalipolitiikalla on keskeinen merkitys näiden
väestöryhmien tarpeiden huomioimisessa ja tunnistamisessa. Tässä tarvitaankin uudenlaista asiantuntijuutta ja
sosiaalipalvelujen roolin ymmärrystä.
Liian monessa kunnan valmiussuunni-

telmassa sosiaalityötä pidetään perushuollon toteuttajana. Tällaisen mallin
aika on selkeästi ohi.
Lisäksi tarvitsemme kohdistettua
tukea kaikille kriittisten alojen työntekijöille, jotta he säilyttävät työkykynsä. Lähiesimiesten ja kollegoiden
tuki, työnohjaus, mahdollisuus lepoon
ja lomaan sekä yksilöllisten tarpeiden
ja elämäntilanteiden huomiointi on
keskeistä. Tässä tarvitaan yhteistyötä
työterveyden ja henkilöstöhallinnon
kesken. Kaikenlainen joustavuuden ja
inhimillisyyden lisääminen tukee jaksamista.

Kriisituki varmistettava
Kriisitilanteissa on tyypillistä, että kaikenlaisia hankkeita ja aloitteita ilmestyy
hyvin nopeasti. Avataan puhelinlinjoja
ja chatteja sekä pidetään tilaisuuksia
ja webinaareja. Kukaan ei koordinoi
21

toimintaa eikä arvioi, tavoittaako se
ne, jotka todella tarvitsevat apua. Toiminta on usein akuuttivaiheeseen painottuvaa ja tukimuodot puretaan hyvin
nopeasti, jopa ennen kuin ihmiset ovat
ne löytäneet. Suunnitelmallisuus avun
järjestämisessä valtakunnallisella ja
alueellisella tasolla puuttuvat.
Vastaavia kokemuksia on muun
muassa Isosta-Britanniasta, jossa
mielenterveyden ammattilaiset ovat
koronapandemian myötä vedonneet
hallitukseen, jotta se sitoutuisi laatimaan kansallisen ohjelman, jolla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin.
Vastaavaa järjestäytymistä ja organisoitumista kaivataan myös meillä Suomessa.
Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen iski poikkeusolojen alettua
hiljaisuuden aika. Yhteydenotot ja hätäkeskuksen välittämät tehtävät vähenivät selkeästi. Kuitenkin jo kesäkuussa
oltiin normaalilla tasolla ja heinä- ja
elokuussa yhteydenotoissa saavutettiinkin ennätysluvut.
Perheet ovat kertoneet, että kevään
eristäytyminen on ollut erittäin raskasta ja perheiden taloudellinen tilanne
on heikentynyt. Nuorissa on havaittavissa lisääntynyttä ahdistuneisuutta
ja väkivaltaista käyttäytymistä. Tulevaisuudessa on siis huomioitava, että
kriisitilanteessa alkuun ihmiset kyllä
selviytyvät ikään kuin pakosta, mutta
tilanteen normalisoituessa alkaa myös
piilossa pysynyt avun tarve tulla esiin.
Tätä pitäisi meidän palvelujärjestelmämme kyetä ennakoimaan.
Tämä kriisi on osoittanut jälleen
sen, että väestömme selviytyminen ja
toiminta tilanteessa on avain kriisissä
menestymiseen. Siksi tähän pitää uskaltaa myös satsata, nyt ja tulevaisuudessa.
Mahdollisimman hyvä kriisin
hoito rakentaa luottamusta yhteiskuntaan myös laajemmin. Onnistumisen
ja selviytymisen kokemus kasvattavat
resilienssiä pitkälle tulevaisuuteen,
ja ne ovat hyödynnettävissä uusissa
mahdollisissa kriisitilanteissa. Tähän
ajatukseen perustuu myös traumaattisissa tilanteissa yksilö- ja perhetasolla
tehtävä akuutti kriisityö.
Sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden
maisteri Tove Ruokoja toimii Vantaan
sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkönä.
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MentalFireFit
– pelastustoimen henkistä huoltoa
Teksti: Saku Sutelainen

MentalFireFit-hankkeessa laajennetaan pelastajan ja
pelastusalan ymmärrystä mielenterveyden ja työssä
jaksamisen tärkeydestä. Artikkelin kirjoittaja toimii
hankkeen projektipäällikkönä, ja hänet on valittu Vuoden
Palomieheksi vuonna 2019.Valintaperusteina mainittiin
määrätietoinen työ pelastusalan henkisen hyvinvoinnin ja
siihen liittyvän osaamisen kehittämiseksi.

M

entalFireFit-hanke purjehtii
myötätuulessa, mutta välillä
tuulee vastaankin. Henkistä työsuojelua ja työssä jaksamista
ei koeta pelastusalalla ammatillisesti
tärkeiksi, ja näissä asioissa kilpaillaan
jatkuvasti operatiivisen toiminnan
kanssa. Olen kuitenkin saanut hankkeessa varsin vähän kriittistä palautetta.

Huomio henkiseen
työsuojeluun
Pelastuslaitoksissa on kiinnitetty
huomiota fyysiseen harjoitteluun ja
kuormitukseen. Työssä jaksamisen
varmistamiseksi on korostettu fyysisen kunnon merkitystä tai huolellista
työvuorosuunnittelua.
Suomen Palopäällystöliiton Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa -hanke käynnistettiin
1. elokuuta 2018, ja se kesti puolitoista
vuotta. Sitä seurasi jatkohanke, joka
sai nimensä Työterveyslaitoksen fyysisestä pelastusalan kuntotestauksesta,
FireFitistä.

MentalFireFit oli nimenä esillä jo
edellisessäkin hankkeessa. Jatkohanke
käynnistettiin positiivisin odotuksin,
koska edellinen hanke järjesti muun
muassa tiettävästi maailman ensimmäisen vain pelastusalalle suunnatun
posttraumatyöpajan. Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa
-hankkeessa onnistuttiin lisäämään
tietoisuutta kuormittavien tilanteiden
jälkeisistä reaktioista ja toimista sekä
tuomaan yksilökohtaista vertaispurkua
pelastustoimeen.

Oppia monipuolisesti
työyhteisöistä
Aloitin opinnot Helsingin Pelastuskoulussa vuonna 2002, ja sain kunnian olla
”brankkari” Helsingin pelastuslaitoksella vuoteen 2018 saakka. Yli puolet
tuosta ajasta olin osana lääkäriambulanssin henkilöstöä Kallion pelastusasemalla, jolloin pääsin mukaan
defusing-toimintaan.
Vuosien varrella rakensin erilaisten
koulutusten ja oman terapian kautta pe23

Saku Sutelainen
rusteita hankkeelle. Opiskelin parissa
kriisi- ja traumatyön koulutuksessa ja
samalla tutustuin traumatyön suomalaisiin asiantuntijoihin, psykologi Salli
Saareen ja psykologi Soili Poijulaan.
Työnohjaajakoulutus avasi maailman
uusin silmin, ja suoritin ensihoitajan
tutkinnon ammattikorkeakoulussa.
Olin pelastusalalta muutaman
kuukauden virkavapaalla Helsingin kriisipäivystyksessä ja HUS:n
nuorisopsykiatrian osastossa. Näistä
kokemuksista laajeni näkökulmani pelastusalan jälkipurkujen kehittämiseen.
Vuonna 2018 pääsin Suomen Palopäällystöliiton kanssa työskentelemään pelastajan ja ensihoitajan ammatillisen
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ja kokonaisvaltaisen jaksamisen edistämiseksi.

Kun vuosien varrella kuulin poliisien
posttraumatyöpajasta, pohdin, miksei
pelastusalalla ole vastaavaa. Työpaja
koostuu vertaistuesta, henkiseen kuormitukseen ja kumulatiiviseen stressiin
liittyvästä informatiivisesta osuudesta
sekä terapiasta, jossa voidaan käyttää
apuna EMDR-menetelmää.
EMDR-menetelmän (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) perustana ovat henkilön omat
elämänkokemukset sekä kyky ja halu
kohdata omiin kokemuksiin liittyviä
vaikeita tunteita. EMDR-terapia antaa
mahdollisuuden vaikeiden kokemusten
ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen
työstämiseen. Menetelmän käyttö voi
nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta
toipumista ja vähentää henkilön kokemaa stressiä menneisyyden tapahtumista. Muutokset tapahtuvat mielikuvissa,
tunteissa, kehossa ja uskomuksissa.
Rikoskomisario Juha Järvelin ja
ylikonstaapeli Pasi Härkönen käynnistivät poliisissa posttraumatyöpajat
vuonna 2010. Työpajat on toteutettu
kolmipäiväisinä internaattijaksoina, ja
ne ovat saaneet suuren suosion poliisien keskuudessa. Yli kolmesataa poliisia
on saanut apua ainutlaatuisesta työpajasta, johon kohdistuu syvää luottamusta. Vaikutuin toiminnasta, kun pääsin
tutustumaan poliisien työpajamalliin
vuonna 2018.
Seuraavana vuonna oli pelastustoimen oman työpajan vuoro. Hätäkeskuslaitos käynnistää oman työpajan
tammikuussa 2021, ja sosiaali- ja
kriisityön ammattilaiset valmistelevat
omaansa. Työpajamalli toimii oikeasti!
Yhteistoiminnassa rikoskomisario
Järvelinin kanssa kehitämme seuraavaksi ensilinjan auttajien moniviranomaistyöpajaa, jossa edellä mainittujen
toimijoiden lisäksi voisi olla mukana
myös Rajavartiolaitos.

Kuormittavien
tehtävien jälkihoito
Haaveena on saada myös Suomeen
kuuden päivän mittainen posttraumaretriitti, jollaisessa vierailimme
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Poliisitoimi
suunnannäyttäjänä

vuosi sitten Yhdysvalloissa. Siellä
moniviranomaisista koostunut osallistujajoukko kärsi traumaperäisistä
stressihäiriöstä (PTSD) ja sen oireista. Retriitti oli silmiä avaava kokemus.
Vuodet ensilinjan ammatissa ja kuormittavat työtehtävät jättävät jälkensä
– valitettavasti.
Erityisen kuormittavia työtilanteita
ovat esimerkiksi onnettomuudet, joissa
kuolonuhrien tai loukkaantuneiden
määrä on suuri, joissa on vaikeasti
loukkaantuneita tai menehtyneitä lapsipotilaita tai joissa kollega loukkaantuu tai kuolee. Erityisen kuormittaviksi
24

koetaan myös tilanteet, joihin liittyy
uhkaa ja väkivaltaa tai omia toimintavirheitä. Nämä työtehtävät lisäävät
myös riskiä traumaperäiselle oireilulle.
Käsittääkseni traumaperäinen stressihäiriö on Suomessa alidiagnosoitu.
Hakeudumme huonosti hoitoon henkisesti kuormittavien tilanteiden jälkeen.
”Työtehtävissä kuuluu pärjätä, koska
niin on aina tehty.” Kun lopulta joku
menee työterveyshuoltoon, hän saa
todennäköisesti masennusdiagnoosin.
Ymmärtääkö ensilinjan auttaja edes
itse, että hänellä on voimakkaasti kuormittavia työtehtäviä? Tuon stigman
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poisto ja tietoisuuden lisääminen ovat
tärkeimpiä MentalFireFit-hankkeen
tavoitteita.

Toimintamallia jalkautetaan
Teemme hankkeessa yhteistyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun
kanssa. Olemme rakentaneet koulutuspaketin pelastusalan esimiehille
henkisestä työhyvinvoinnista. Verkkokoulutuksessa käsitellään kuormittavia
tilanteita reaktioiden ja niiden huomioimisen ja reagoinnin kautta.
Toimintamalliin sisältyy useita
osia ja kaksi eri moduulia, joista jäl-

kimmäinen syventävä osio jalkautetaan ensi vuonna. Suositus pelastusalan
jälkipurun hoitamiseksi on saatu juuri
valmiiksi. Poliisilla on ollut vastaavanlainen käytössä jo vuosia. Suosituksessa huomioimme kaikille yhteneväiset
jälkipurkutoiminnot (defusing ja vertaispurku) sekä ohjeet niiden käynnistämiseen.
Jälkipurkutoimen (defusing) tehtävänä on saattaa kaikille osallisille yhteneväinen tilannekuva tapahtuneesta.
Mitä ”kovempi keikka”, sitä enemmän
näkökenttä kaventuu. Se on luonnollinen toiminta, jotta pystymme toimi25

maan henkisesti hyvin kuormittavalla
tehtävällä.
Jälkipurkutoimet pyrkivät tunnistamaan akuutin stressireaktion ja antamaan siihen tarvittavaa informaatiota
muun muassa akuutista stressihäiriöstä.
Istunnoissa saa parhaimmillaan myös
ammatillisen ja vertaistukea hyödyntävän hyväksynnän toiminnalleen.
Seurannan tarkoituksena on huomioida jatkotoimenpiteitä tarvitsevat
henkilöt ja ohjata heitä matalan kynnyksen yli työterveyshuoltoon, jotta
mahdollinen traumaperäisen stressihäiriön oireiden mukainen hoito pääsisi
viipymättä alkamaan. Yksittäisinä toimina purkuistunto ei poista esimerkiksi
stressihäiriön syntymistä, kuten Käypä
hoito -ohjeessa kerrotaan. Kuten edellä
on mainittu, ensilinjan auttajien vertaistukea hyödyntävillä purkuistunnoilla
on paljon laajempi tarkoitus.
Vertaistukea hyödyntävissä yksilöllisissä purkuistunnoissapäästään
syvemmälle tuntemuksiin verrattuna
ryhmäpurkuun. Vertaistukea hyödynnettäessä voidaan huomioida myös
pitkän aikavälin tapahtumia.
Vertaispurku on pelastusalalla
otettu vaihtelevasti käyttöön. Toisaalla
ei ole kuultu koko asiasta, kun taas osa
pelastusalueista käyttää sitä jatkuvasti
muun muassa osana uusien työntekijöiden perehdytystä.
Pohjanmaan poliisilaitoksessa on
huomattu vertaispurkuitilanteiden
vähentäneen stigmaa puhua vaikeista
asioista, lisänneen tietämystä kuormittavien tilanteiden vaikutuksista ja
madaltaneen kynnystä hakea ammattiapua. Tällaista käyttäytymistä toivotaan myös pelastustoimeen.
Joulukuussa 2020 järjestettiin pelastusalan toinen posttraumatyöpaja.
Oli voimaannuttavaa olla todistamassa
ammattilaisten rohkeutta ja vahvuutta keskustella omista vaikeista tilanteistaan ja niiden seurauksista. Ennen
kaikkea oli upeaa huomata, kuinka he
saivat ja ottivat vastaan apua.
Saku Sutelainen on pelastaja-ensihoitaja, työnohjaaja ja MentalFireFitprojektipäällikkö.
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Psykososiaalinen tuki
kriisinhallintatehtävissä
Teksti: Dina Varjamo

Kriisinhallintaoperaatiossa työskennellään haastavissa
olosuhteissa, joissa fyysinen sekä henkinen rasitus
ovat jatkuvasti läsnä. Henkilöstön psykososiaalinen
tuki varmistetaan ennen kriisinhallintapalvelukseen
lähtemistä, palveluksen aikana ja palveluksen jälkeen.
Rauhanturvaajien läheiset huomioidaan järjestämällä
koulutusvaiheessa läheistenpäiviä sekä operaation
aikana tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

K

onfliktit ovat maailmailmanlaajuisesti muuttuneet. Aikaisemmin rauhanturvajoukot olivat
selkeästi puolueettomia toimijoita konfliktien eri osapuolten välissä. Nykyään
osapuolia voi olla vaikea määritellä, ja
rauhanturvaajista on tullut läsnä olevana
joukkona toisaalta yksi toimija ja toisaalta myös aseellisen uhkan kohde. Yhä
haasteellisemmiksi muodostuneet kriisinhallintatehtävät kuormittavat rauhanturvaajien toimintakykyä ja jaksamista
monin tavoin.

Koulutuksella tasapainoiseksi
rauhanturvaajaksi
Tutkimustulosten mukaan suurin osa
rauhanturvaajista kotiutuu ilman erityisiä fyysiseen tai psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia haasteita. Kuitenkin
osalla kotiutuneista esiintyy pitkittynyttä
traumaperäistä stressioireilua, ja posttraumaattinen stressihäiriö voi ilmetä
vuosienkin kuluttua kriisinhallintapalveluksen päättymisestä.
Kriisinhallintapalvelukseen lähtevien rauhanturvaajien koulutuksessa
toimintakyvyn teema on keskeinen, ja
koulutuksen aikana huomioidaan kokonaisvaltaisesti kaikki sotilaan toimintakyvyn osa-alueet. Tarkoituksena on
vahvistaa rauhanturvaajan psyykkistä

sietokykyä, resilienssiä, jotta yksilöllä
on varsinaisen palveluksen aikana optimaalinen kyky ylläpitää omaa fyysistä suorituskykyään, pysyä henkisesti
työkuntoisena ja palautua stressaavien
tilanteiden jälkeen.
Toisaalta pyritään lisäämään myös
rauhanturvaajan keinoja pysyä jatkuvassa toimintavalmiudessa toimialueella,
jossa sotilaallisen ja aseellisen uhkan
mahdollisuus on todellinen päivittäisessä
elämässä. Toimintakyvyn kokonaisvaltainen ylläpitäminen on merkittävää niin
yksilön kuin koko rauhanturvajoukonkin
selviytymiselle.
Rauhanturvaajan identiteetti profiloituu herkästi ”voittamattomaksi supersotilaaksi”. Siksi on erityisen tärkeää
jatkuvalla valistustyöllä pyrkiä muuttamaan vanhakantaisia asenteita. Vaarana on se, etteivät avun tarpeessa olevat
henkilöt uskalla hakea tarvitsemaansa
hoitoa, koska ulkopuolisen tuen tarve
mielletään helposti heikkoudeksi.
Todellista henkistä vahvuutta ja osoitus selviytymiskyvystä on kuitenkin se,
että hakee ja vastaanottaa apua oikeaaikaisesti silloin, kun omat voimavarat
eivät hetkellisesti riitä arjessa selviytymiseen tai normaaliin elämään kiinnittymiseen kriisinhallintapalveluksen
päätyttyä. Yksilön toipumisennuste on
27

Dina Varjamo
sitä parempi ja paranemisaika sitä lyhyempi, mitä nopeammin saa oikeanlaista
hoitoa.
Aika ajoin yhteiskunnallisessa keskustelussa viriää puhe Suomen sotien
veteraaneista, sodan traumoista ja sodan
jättämistä ylisukupolvisista arvista.
Traumoista on parhaimmillaan selvitty
uppoutumalla kovaan työntekoon, jättämällä surut surematta ja vaikenemalla
tunteista. Historiasta oppineena ymmärrämme paremmin, miten käsittelemättömät traumat vaikuttavat kantajaansa
ja pahimmillaan siirtyvät sukupolvelta
toiselle.
Tänä päivänä meidän tulee olla hereillä suomalaisten rauhanturvaajien ja
heidän läheistensä kokemusten äärellä.
Meidän tulee työstää ja kehittää psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmää
mahdollisimman toimivaksi ja matalalla
kynnyksellä lähestyttäväksi. Toisaalta
kaikkein merkittävin työ on siinä, miten
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saamme jokaisen rauhanturvaajan näkemään rikkinäisen mielen korjaamisen
vähintään yhtä tärkeänä kuin murtuneen
käden hoitamisen.

Puolustusministeriö vastasi sotilaallisen
kriisinhallinnan tukitoimista vuoden
2007 loppuun saakka, jolloin vastuu
siirtyi Puolustusvoimille. Puolustusvoimien johtamis- ja hallintorakennetta
muutettiin vuonna 2008, ja Maavoimien esikunta perustettiin Mikkeliin.
Samanaikaisesti kriisinhallintatehtäviin
tarkoitettujen joukkojen kouluttamisen ja
perustamisen vastuu siirtyi Puolustusvoimien kansainväliseltä keskukselta Porin
prikaatille Säkylään.
Pääesikunnan johdolla järjestettiin
kokeiluluontoisia rauhanturvaajien palautetilaisuuksia vuosina 2003–2004.
Vuonna 2008 operaatioista kotiin palaaville kriisinhallintaveteraaneille alettiin
järjestää ensimmäisiä kertoja purku- ja
palautetilaisuuksia nykymuodossaan.
Puolustusvoimissa varauduttiin sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävien muuttumiseen ja henkisen kuormittavuuden
lisääntymiseen.
Puolustusvoimauudistuksessa
vuonna 2015 sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden johtamisvastuu
siirtyi Porin prikaatista Maavoimien
esikuntaan, jonne perustettiin kriisinhallinnan operaatiokeskus. Sotilaallisen
kriisinhallinnan psykososiaalisen tuen
ohjausvastuu siirtyi Pääesikunnan koulutusosastolle, johon perustettiin muun
muassa tukea koordinoivan erikoissuunnittelijan tehtävä.
Käytännön tukitoimien toteuttamisvastuu säilyi Porin prikaatissa, ja
joukko-osastoon palkattiin kriisinhallinta-asioiden sosiaalikuraattori. Kriisinhallinta-asioiden sosiaalikuraattori
toimii asiantuntijana psykososiaalisen
tuen kentällä, kouluttaa operaatioon
lähtevää henkilöstöä, toteuttaa asiakastyötä rauhanturvaajien ja heidän läheistensä kanssa sekä tekee yhteistyötä eri
sidosryhmien kanssa tukijärjestelmän
kehittämiseksi.

Henkilöstön valmentaminen
operaatioon
Kriisinhallintahenkilöstön- ja veteraanien tukijärjestelmän tarkoituksena on
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Tukijärjestelmän juuret

varmistaa kriisinhallintahenkilöstön
psykososiaalinen tuki ennen kriisinhallintapalvelukseen lähtemistä, palveluksen aikana ja palveluksen jälkeen.
Puolustusvoimille tärkeitä yhteistyökumppaneita tuen järjestämisessä ovat
puolustusministeriö, Valtiokonttori, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry ja Vammautuneet Kriisinhallintaveteraanit ry.
Puolustusvoimat on allekirjoittanut
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n kanssa
viimeisimmän kumppanuussopimuksen
27. lokakuuta 2020. Sopimuksessa määritellään Puolustusvoimien ja Suomen
Rauhanturvaajaliiton yhteistoimintaa
psykososiaalisen tuen järjestämisessä
rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen
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kriisinhallintapalveluksen eri vaiheissa.
Ennen kriisinhallintapalvelusta rauhanturvaaja käy läpi valintaprosessin,
joka sisältää myös lääkärin arvion soveltuvuudesta kriisinhallintatehtäviin.
Valinta- ja koulutustilaisuuteen valitulle henkilöstölle lähetetään etukäteen
opiskeltavaksi kirjallista materiaalia,
ja varsinainen koulutus on rakennettu
muutaman viikon mittaiseksi käytännön harjoituksia ja teoriaa sisältäväksi
ajanjaksoksi.
Porin prikaati ja sen kriisinhallintakeskus vastaavat kriisinhallintaoperaatioiden rotaatiokoulutusten
suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta. Kriisinhallintapalvelukseen lähtevä henkilöstö saa tietoa muun muassa

artikkelit
taan suomalaiseen lääkintähenkilöstöön,
operaatiota johtavaan kansainväliseen
organisaatioon tai kotimaassa toimivaan
Sotilaslääketieteen keskukseen.
Operaatioaikana Puolustusvoimat
järjestää läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, joiden painopiste on
edellä mainittujen läheistenpäivien sisältöjen lisäksi vertaistuessa. Läheisillä
on mahdollisuus verkostoitua ja jakaa
keskenään kokemuksia kriisinhallintapalveluksen vaikutuksista arkeen.
Läheisille järjestettävään tilaisuuteen
kutsutaan myös kokemusasiantuntijoita.
Läheiset ovat arvostaneet sitä, että aikaisemmin kriisinhallintapalveluksessa
olleen sotilaan puoliso tai vanhempi
jakaa tuntemuksiaan ja antaa vinkkejä
siitä, miten kannattaa valmistautua ja
mitä kannattaa huomioida, kun rauhanturvaaja palaa kotiin.

Saattaen kotimaan tehtäviin

psykososiaalisen tuen palveluista, ihmissuhdeasioista, sotilaan toimintakyvystä
ja vakuutusturvasta sekä kouluttautuu
akuutin kriisitilanteen toiminnassa sekä
stressinhallintataidoissa.
Pitkien rotaatiokoulutusten aikana
rauhanturvaajien läheiset huomioidaan
järjestämällä läheistenpäiviä. Rauhanturvaajien kutsumille läheisille kerrotaan
operaatioista, toimialueiden turvallisuustilanteista ja elinolosuhteista, esitellään
kalustoa ja tiedotetaan psykososiaalisen
tuen palveluista sekä vakuutusturvasta.
Päivien tarkoituksena on vahvistaa
osaltaan perheyhteyttä tarjoamalla mahdollisuus viettää aikaa yhdessä pitkän
koulutusrupeaman aikana. Samalla osallistujien on mahdollista saada vastauksia

moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Toimintakyky operaatiossa
varmistetaan
Operaatioaikana henkilöstöä tuetaan
operaation tukihenkilöstön voimin. Sosiaalikuraattori ja sotilaspappi vastaavat
suurten operaatioiden aikaisesta henkilöstön psykososiaalisesta tuesta yhdessä
lääkintähenkilöstön ja psykososiaalisen
tuen ryhmän kanssa.
Operaation ja henkilöstön on mahdollista saada kuraattorin sekä papin palveluita kotimaan tukena, jos operaation
kokoonpanoon ei ole sisällytetty kyseisiä
tehtäviä. Pienissä operaatioissa tukeudu-
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Kriisinhallintapalveluksen päätteeksi
Porin prikaati järjestää kriisinhallintahenkilöstön palaute- eli kotiuttamiskoulutustilaisuuksia operaatiosta kotiutuneille
kriisinhallintaveteraaneille yhdestä viiteen kuukautta kotiinpaluun jälkeen.
Säkylässä järjestettävien tilaisuuksien
tavoitteena on tarjota henkilöstölle mahdollisuus käydä kriisinhallintapalveluksen aikaisia kokemuksiaan läpi ohjatusti
pienryhmissä ja yksilökohtaisissa keskusteluissa.
Asiantuntijoiden avulla tuetaan henkilöstön kotiutumista antamalla tietoa
kotiinpaluusta, kotiutumiseen liittyvistä
ihmissuhdeasioista, käytettävissä olevista psykososiaalisen tuen palveluista
ja vertaistukitarjonnasta. Samalla pyritään tavoittamaan nopeasti ne rauhanturvaajat, jotka mahdollisesti tarvitsevat
enemmän tukea ja ohjausta palveluksen
jälkeiseen arkeen sopeutumisessa.
Kotiuttamiskoulutuksissa on huomattu, miten tärkeää on se, että tilaisuuteen saadaan kokemusasiantuntijoiksi
kriisinhallintaveteraaneja. Kokemus
asiantuntija rohkaisee osallistujia hakemaan apua kertomalla kokemuksistaan
ja mahdollisista arjen haasteistaan sekä
olemalla avoin omasta selviytymistarinastaan. Tärkeimpänä viestinä on se,
että avun hakeminen ei ole koskaan liian
myöhäistä ja, kuten rauhanturvaajien
oma motto ”kaveria ei jätetä” osoittaa,
vertaistukea on aina saatavilla.
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Kuva Puolustusvoimat.

artikkelit

Kotiuttamiskoulutuksiin osallistuu
myös Suomen Rauhanturvaajaliitto,
jonka edustaja kertoo kotiutuneille liiton
toiminnasta ja tarjolla olevasta vertaistuesta. Vertaistuen merkitys psykososiaalisen tukijärjestelmässä ammattiapua
kevyempänä tukimuotona on kiistämätön.
Vertaistuki voi olla keskustelua,
käytännön asioiden hoitamisessa avustamista tai esimerkiksi konkreettista saattamista ensimmäiselle terapiakäynnille.
Liiton kouluttamat vapaaehtoiset jäsenet
toimivat puhelinpäivystäjinä Rauhanturvaliiton vertaistukipuhelimessa ja
tukevat palautetilaisuuksia toimimalla
myös ryhmänohjaustehtävissä.
Kotiuttamiskoulutusten aikana osallistujilta kerätään palautetta koulutuksesta, operaatioajasta ja kotiutumisesta.
Palautteet käsitellään asianmukaisissa
hallintoyksiköissä, ja niitä huomioidaan
monin tavoin alati jatkuvan kehittämistyön tukena.
Annettujen palautteiden pohjalta on
muun muassa kehitetty kriisinhallinnan
työilmapiirikysely, joka on vuoden 2020
aikana viety operaatioiden toteutettavaksi jokaisen rotaation aikana. Tällä pyritään pääsemään jo operaation kuluessa
kiinni mahdollisiin työhyvinvointia ja
yksilön kokonaisvaltaista toimintakykyä
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heikentäviin asioihin sekä tekemään parantamissuunnitelmia tehtyjen havaintojen perusteella.

Tukijärjestelmän
kehittäminen
Puolustusministeriön kansallinen sotilaallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelma ohjaa psykososiaalisten tukitoimien
kehittämistyötä Puolustusvoimissa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Ensimmäinen veteraaniohjelma laadittiin
vuonna 2013, ja vuonna 2020 laadittu
ohjelma on järjestyksessään kolmas.
Tuoreimmassa ohjelmassa korostuu
uusina tavoitteina kriisinhallintatehtävissä toimineiden vertaistuen kehittäminen.
Kansainvälistä yhteistyötä tehdään
Nordefco Veteran issues -työryhmässä.
Työryhmän kautta vertaillaan eri maiden
välisiä eroja kriisinhallintaveteraanien ja
heidän läheistensä tukitoimissa. Työryhmän järjestämissä seminaareissa jaetaan
alan toimijoiden kesken parhaita käytänteitä ja ajankohtaista tutkimustietoa.
Nordefco-työryhmän yhtenä työmuotona on erilaisten tutkimus- ja
selvityshankkeiden toteuttaminen.
Hankkeiden tavoitteena on tuottaa uutta
ja ajankohtaista tietoa kriisinhallintaveteraanien psykososiaalisesta tervey-
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dentilasta, hyvinvoinnista sekä tuen ja
hoidon tarpeista. Toimenpiteillä ja kehittämistyöllä on Suomessakin päästy
psykososiaalisissa tukitoimissa lähelle
muiden Pohjoismaiden tasoa.
Pääesikunnan koulutusosasto ja Puolustusvoimien tutkimuslaitos suunnittelevat yhdessä erilaisia tutkimushankkeita
ja kyselyitä, joilla kartoitetaan olemassa olevan tukijärjestelmän riittävyyttä.
Kriisinhallintapalveluksen eri vaiheissa
toteutettavien palautekyselyiden avulla
kerätään laaja-alaista tutkimustietoa, ja
tulosten avulla kehitetään psykososiaalisen tuen järjestelmää sekä vaikuttavuutta
kriisinhallintaorganisaatiossa. Viimeisimpänä Puolustusvoimien tutkimuslaitos on julkaisut vuonna 2019 raportin
kriisinhallintahenkilöstön psykososiaalisen toimintakyvyn tutkimuksesta.
Dina Varjamo on kriisinhallintaasioiden sosiaalikuraattori ja kansainvälisten tehtävien tapaturma-asiamies
Porin prikaatissa.

Kuvat Puolustusvoimat ja Antti Piesanen, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.
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Nuorten upseerien käsityksiä

luottamuksesta
Teksti: Antti Piesanen

Taisteluosaston komentaja rakentaa luottamuksen
alaisiinsa johtamisen, oman ammattitaitonsa ja luonteensa
avulla. Luottamuksella on merkittävä vaikutus taistelussa
menestymiselle. Artikkeli perustuu kirjoittajan pro
gradu -tutkielmaan, jossa tarkastellaan sotatieteiden
maisterikurssilla opiskelleiden käsityksiä luottamuksen
vaikutuksista komentajan asemaan.

L

uottamus on tuttu ja arkinen
käsite. Sen yksiselitteinen määrittely on kuitenkin haastavaa,
miltei mahdotonta. Käsittelemme ja
tulkitsemme erilaisista tilanteista johtuvia tunteita eri tavoin, joten koemme
myös luottamuksen yksilöllisesti. Silti
luottamusta pidetään erittäin merkittävänä asiana ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Luottamuksen monet kasvot
Luottamuksen voidaan ajatella jakaantuvan kolmeen eri vaiheeseen: etuun
tai haittaan, kokemukseen ja samaistumiseen perustuvaan luottamukseen.
Luokituksen mukaan ihmisten välinen
luottamus alkaa etuun tai haittaan perustuvasta luottamuksesta. Ihminen
uskoo saavuttavansa etuja tai välttävänsä haittoja toimimalla toisen odotusten
mukaisesti.
Yhteistyön myötä luottamus voi
kehittyä kokemukseen perustuvaksi
luottamukseksi. Yhteiset kokemukset
ja niistä tehdyt havainnot auttavat ihmisiä ennustamaan toistensa käyttäytymistä. Ennustaminen luo tuttuuden
tunnetta, joka luo luottamusta. Samaistumiseen perustuva luottamus kehittyy

kokemukseen perustuvasta luottamuksesta sekä toistensa ymmärtämisestä ja
kunnioittamisesta.
Ihmisellä on tarve liittää tunteet
sosiaalisiin suhteisiin ja etsiä merkityksellisyyden tunnetta. Samaistumisen
avulla voidaan tuntea merkityksellisyyttä, jolloin luottamukseen liittyy
yksilön identiteetin rakentuminen sekä
yhteisöllisyys.
Nykytutkimuksessa luottamus liitetään sosiaalisen pääoman käsitteeseen.
Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan
sosiaalisia verkostoja, joihin sisältyy
esimerkiksi organisaation sääntöjen,
käyttäytymisen ja toiminnan kokonaisuus. Sosiaalisen pääoman näkökulmasta luottamus voidaan hahmottaa
systeemisenä luottamuksena ja henkilötason luottamuksena.

Toiminta organisaatiossa
Systeeminen luottamus tarkoittaa
luottamista organisaatioon, sen toimivuuteen ja omaan asemaan organisaatiossa. Organisaatioon luottaminen luo
raamit tulevaisuuden ennakoimiseen.
Yhteisiin sääntöihin ja toimintatapoihin
luottamalla uskotaan saatavan samaa
kohtelua myös tulevaisuudessa.
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Antti Piesanen
Organisaatioiden ansaitsema luottamus rakentuu kuitenkin yksittäisten
työntekijöiden toiminnasta. Henkilötason luottamuksella tarkoitetaan organisaatiossa työskentelevien ihmisten
välisiä luottamussuhteita.
Puolustusvoimissa luottamusta käsitellään yleensä syväjohtamisen mallin
mukaan. Tällöin luottamuksen rakentaminen perustuu rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen.
Luottamusta voidaan rakentaa selkeän
ja johdonmukaisen käyttäytymisen
avulla. Lisäksi sitä muodostuu asettamalla ryhmän etu oman edun edelle
sekä huolehtimalla alaisista. Luottamusta voidaan lisätä myös toimimalla
esimerkkinä.
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Luotettavan johtajan ominaisuuksina
mainitaan usein avoimuus, rehellisyys,
oikeudenmukaisuus ja ammattitaito.
Ominaisuuksille yhteistä on niiden
vuorovaikutuksellisuus. Luotettavalle
johtajalle keskeistä onkin hyvän vuorovaikutussuhteen luominen alaisiinsa.
Luottamuksen on havaittu lisäävän
merkittävästi avoimuutta, sitoutumista
ja työhyvinvointia. Avoimuus on edellytys luovalle ongelmanratkaisulle. Tämä
taas mahdollistaa sekä yksilöiden että
toiminnan kehittymisen. Sitoutuminen
vaikuttaa työntekijän motivaatioon ja
työssä jaksamiseen. Työhyvinvoinnin on
todettu parantavan työsuoritusten laatua,
helpottavan työntekijöiden yhteistyötä ja
vähentävän poissaoloja.
Luottamuksen on havaittu myös
siirtyvän henkilöstä toiseen, mikä vaikuttaa merkittävästi sen työskentelyä
sujuvoittavaan vaikutukseen. Lisäksi
luottamuksella on todettu olevan resursseja lisääviä vaikutuksia. Luotetun
henkilön on helpompi saada tukea ja
kartuttaa tietämystään toisten ihmisten
avulla. Toiminnanvapautta on myös
helpompi antaa niille, joihin luotetaan.
Luottamuksen puuttuessa turvaudutaan helposti ylimääräiseen valvontaan,
joka kuluttaa resursseja. Epäluottamus
lisää ennakoimattomuutta, hallitsemattomuutta ja välinpitämättömyyttä.

Luotettavat ja epäluotettavat
komentajat
Pro gradu -tutkimuksen kyselyyn vastasivat sotatieteiden maisterikurssilla 9
opiskelleet 46 Maavoimien upseeria. He
kuvailivat vapaamuotoisissa vastauksissaan luotettavaa ja epäluotettavaa taisteluosaston komentajaa sekä luottamuksen
vaikutuksia omaan toimintaansa.
Opiskelijoiden käsityksen mukaan
komentaja voi rakentaa luottamuksen
alaisiinsa johtamisen, oman ammattitaitonsa ja luonteensa avulla. Lisäksi
ulkoiset tekijät, kuten aiempi kokemus
komentajasta tai kuulopuheet, vaikuttavat luottamuksen rakentumiseen joko
myönteisesti tai heikentävästi riippuen
siitä, millaisia vastaajien kokemukset
komentajasta ovat olleet tai millaisena
komentajaa kuulopuheiden mukaan pidetään.
Johtaminen mainitaan useassa vastauksessa. Luotettavasta komentajasta
kertovissa vastauksissa korostetaan
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tehtävätaktiikkaa ja sen piirteitä, kuten
toiminnanvapautta, tehtävään liittyvän
tuen saamista sekä onnistumisen edellytysten mahdollistamista. Vastaavasti
epäluotettavasta komentajasta kerrottaessa ilmenee, että alaisen toiminnanvapauden rajoittaminen vähentää luottamusta.
Toiminnanvapauden rajoittamista kuvaillaan komentajalta saaduilla yksityiskohtaisilla ohjeilla ja asioiden jatkuvana
varmisteluna.
Luottamusta rakentavana koetaan
myös komentajan vuorovaikutustaidot.
Vastausten perusteella luottamusta voi
rakentaa kuuntelemalla alaista ja kysymällä alaisen mielipidettä. Nuoret upseerit arvostavat avointa keskustelua, jossa
asioista voidaan olla myös eri mieltä
asemaan ja arvomerkkeihin katsomatta.
Johtamisessa nuoret upseerit käsittävät viestinnän rakentavan tai heikentävän
luottamusta riippuen sen laadusta. Luottamusta rakentava viestintä on vastausten
perusteella rehellistä ja selkeää. Luottamusta heikentävä viestintä on puolestaan
luonteeltaan epäselvää tai pinnallista,
mikä saa alaisessa aikaan tunteen siitä,
ettei komentaja kerro kaikkea.
Ammattitaito koetaan merkittävänä luottamusta rakentavana tekijänä.
Vastausten perusteella alaiset odottavat
komentajan osaavan niin omien kuin vihollisenkin joukkojen käyttöperiaatteet,
niiden suorituskyvyn sekä taktisten periaatteiden soveltamisen. Ammattitaidossa
alaiset arvostavat myös johdonmukaista
ja perusteltua toimintaa. Lisäksi päätöksentekokyky ja esimerkkinä toimiminen
ovat tärkeitä ominaisuuksia luottamusta
rakentavalle komentajalle. Luottamusta
vähentävät epäselvä toiminta, epäselvät
ja toteuttamiskelvottomat käskyt, huono
taktinen osaaminen, epäolennaisiin asioihin keskittyminen sekä tehottomuus.
Epäluotettavasta komentajasta kertovat vastaukset korostavat komentajan
luonteen ja motiivien vaikutusta luottamuksen rakentamiseen. Vastuunpakoilu
tai omien virheiden myöntämättä jättäminen, asiaton käyttäytyminen ja henkilökohtaisten motiivien takia johtaminen
vähentävät luottamusta. Käyttäytymisestä vastauksissa mainitaan komentajan kärsimättömyyteen liittyvät piirteet
sekä mielipiteiden ja toiminnan ailahtelevaisuus. Sellaisten henkilökohtaisten
motiivien kuten oman edun tavoittelun
paljastuminen alaisille vaikuttaa merkittävästi epäluottamuksen syntyyn.
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Komentajan luottamuksen rakentumisen tek

Vaikutukset toimintaan
Vastausten perusteella luottamuksen
käsitetään vaikuttavan johtamiseen, toimintakykyyn, sitoutumiseen, tehokkuuteen ja alaisen sisäiseen motivaatioon.
Luottamus mahdollistaa tehtävätaktiikan
mukaisen johtamisen. Epäluottamus taas
heikentää vuorovaikutusta ja käytössä
olevien resurssien hyödyntämistä ja lisää
komentajan selän takana toimimista.
Luottamuksen koetaan vaikuttavan
alaisen toimintakyvyn eri osa-alueisiin.
Se lisää uskoa omiin kykyihin ja ammattitaitoon, mikä vaikuttaa myönteisesti
itsetuntoon. Epäluottamuksen vaikutuksesta taas kyseenalaistetaan tehtävässä
onnistuminen ja saatujen tehtävien järkevyys. Epäluottamus koettelee myös
uskoa muiden ympärillä olevien tekijöiden luotettavuuteen. Siten luottamus
koko taisteluosastoon horjuu ja sen
toiminta osana isompaa kokonaisuutta
muuttuu epävarmaksi.
Epäluotettavan komentajan vaikutuksesta moni vastaaja toteaa käyttävänsä aikaa asioiden varmisteluun tai
etsivänsä esikunnan muista henkilöistä

sotatieteiden kentältä
vastaajien käsityksissä komentajalle
asetettujen odotusten lisäksi tavoitteiden, yhteistyön ja toiminnanvapauden
arvostuksena. Yhteinen tavoite, yhteistyö komentajan ja alaisen välillä sekä
alaisen ammattitaidon arvostaminen ja
hyödyntäminen koetaan luottamusta rakentavaksi. Aiemmin esitetyt organisaation vaikutukset luottamukseen tukevat
nuorten upseerien käsityksiä luottamuksen rakentumisesta.
Luottamus vaatii teorian perusteella
jatkuvaa ylläpitoa luottamusta rakentavien tekojen avulla. Tästä syystä taisteluosaston komentajan on tarkastellun
tutkimuksen perusteella oltava toimissaan ammattitaitoinen ja johdettava alaisiaan tehtävätaktiikan tavoin.
Luonteenpiirteiden muuttaminen on
ehkä mahdotonta. Komentajan on käyttäydyttävä asiallisesti ja toimittava muita
kunnioittaen. Toimiessaan näin komentaja vaikuttaa myös alaistensa alaisiin
sekä yhteistyökumppaneihin, koska luottamus ruokkii luottamusta ja rakentuu
vastavuoroisuusefektin tavoin ihmisestä
toiseen. Komentajan rakentaessa luottamuksellisen suhteen yhteen alaiseen on
todennäköistä, että myös tämän alaisen
tuntemat henkilöt luottavat komentajaan.

kijät ja luottamuksen vaikutukset toimintaan.
luotettavaa sijaista komentajalle. Epäoleellisiin asioihin keskittyminen lisääntyy ja töiden kuormittavuus kasvaa.
Henkinen toimintakyky joutuu koetukselle kasvaneessa kuormituksessa ja
epävarmuudessa.
Vastausten perusteella luottamuksen
käsitetään vaikuttavan sitoutumiseen
myönteisesti. Sitoutuminen ilmenee
joukkoon kuulumisen tunteena ja kokemuksena. Luotettavan komentajan
koetaan vaikuttavan toiminnan tehokkuuteen. Luottamuksen käsitetään
mahdollistavan oman tehtävän kannalta olennaiseen keskittymisen sekä
helpottavan esimiehen ja alaisen välistä
yhteistyötä.
Komentajan ollessa luotettava nuoret
upseerit haluavat olla luottamuksen arvoisia. Komentajalle ei haluta tuottaa
pettymystä, vaan ollaan valmiita työskentelemään kovemmin kuin tarvittaisiinkaan. Luottamuksen voidaan todeta
vaikuttavan myönteisesti yksilön sisäiseen motivaatioon.

Komentajan ylläpidettävä
luottamusta

Avain taisteluosaston
menestykseen

Teorian mukainen etuun tai haittaan
perustuva luottamus ei esiintynyt vastauksissa sellaisenaan. Suurin osa vastauksista oli luonteeltaan kokemukseen
perustuvaa luottamusta tai jopa samaistumiseen perustuvaa, toista kunnioittavaa ja ymmärtävää luottamusta. Tätä
havaintoa tukee luottamuksen tarkastelu sosiaalisen pääoman ja organisaation
vaikutuksen näkökulmasta.
Sosiaalisen pääomaan liitetyn systeemisen luottamuksen vaikutus ilmenee vastauksista. Komentajaan saatetaan
luottaa tuntematta häntä entuudestaan,
tai häneen ainakin halutaan luottaa.
Organisaation vaikutus luottamukseen
tukee tätä ajatusta. Komentaja edustaa
Puolustusvoimia ja omaa taisteluosastoaan, jolloin tuntemattomasta tulee ikään
kuin tuttu vastaajien arvojen ja asenteiden näkökulmasta. Komentajaan luotetaan hänen asemansa ja taustansa vuoksi.
Puolustusvoimien organisaatiokulttuuri ja selkeät toimintatavat esiintyvät

Luottamus lisää avoimuutta ja työ
hyvinvointia. Avoimuudella mahdollistetaan luova ongelmanratkaisukyky ja
edistetään rehellisyyttä. Työhyvinvointi
on laaja käsite, johon liittyy työssä jaksaminen. Tutkimuksen tuloksissa yksilön
sisäinen motivaatio ja toimintakyky ovat
oleellinen osa työssä jaksamista.
Luottamus vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen, toimintaan ja sitä kautta
taisteluosaston menestymiseen. Voidaankin todeta, että mitä enemmän organisaation jäsenet luottavat toisiinsa,
sitä tehokkaammin organisaatio toimii.
Taisteluosasto on ihmisistä koostuva
organisaatio, jonka tarkoituksena on
voittaa taisteluita. Tässä valossa luottamus vaikuttaa merkittävästi taisteluiden
voittamiseen.
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Kapteeni Antti Piesanen palvelee
Maasotakoulun koulutuskeskuksessa.
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Henkinen kantti

ysyy henkistä kanttia
todeta presidentti Paasi
kiven linjaa noudattaen, että ”kaiken viisauden alku
on tosiasiain tunnustaminen”.
Tällaisen kantin kysyminen on
konkreettisesti läsnä kansallisessa
ulko- ja turvallisuuspoliittisessa
keskustelussa, josta on viime aikoina ollut vaikea löytää mainintoja siitä, että Itämeren alueesta
on muodostunut strategiselta
merkitykseltään yhä kriittisempi, kiistellympi ja koetellumpi
alue. Pahimmillaan Paasikiven
korostama kokonaisuus on korvattu tällaisessa tilanteessa puheella universaaleista arvoista ja
ihmisoikeuksien peräänkuuluttamisesta. Onkin kuin puhuttaisiin
eri todellisuuksista.
Itämeren alueen strategisen
painopisteen kehitykseen on vaikuttanut moni seikka.
Keskeisimpinä ovat olleet Venäjän ja lännen kiristyneet
suhteet johtuen ensin mainitun toimista Ukrainassa. Itämeri on alueena näiden suhteiden luonnollinen kilpakenttä.
Tämän meren laineilla ja rannikoilla on mahdollista kohdata
toisensa tavalla, joka ei onnistu Ukrainassa. Siellä Venäjä
on omilla joukkojensa käytöllä ja jäätyneen konfliktin tavoittelullaan lunastanut takaisin omaa etupiiriään. Tämän
tiedostaminen ei luonnollisestakaan tarvitse tarkoittaa asian
hyväksymistä.
Se, miten Itämeren alueen kasvanutta strategista merkitystä tarkastellaan, on vahvasti liitoksissa näkemykseen
omasta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta asennostamme ja
asemastamme. Niistä puhuttaessa julkisessa keskustelussa tavataan korostaa yleisiä ja universaaleiksi miellettyjä
arvoja. Näitä ovat läntisissä yhteiskunnissamme sellaiset
kuten tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, jaettu näkemys ihmisoikeuksista ja käsitys oikeusvaltiosta. Sellaisenaan ne
ovat arvoina kauniita, hyviä ja pysyväisluontoisia, mutta
niiden käyttö kansallisia intressejä ohjaavina tekijöinä ei
suoranaisesti edistä tosiasioiden tunnustamista.
Suomalaiseen keskusteluun on tullut myös ilahduttavia
ääniä intressien ja turvallisuuden korostamisen merkityksestä. Eräänä tällaisena on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan
keskittyvässä verkkojulkaisu The Ulkopolitistissa Tony
Salmisen julkaisema muistutus siitä, miten realistisimmat
tarkastelijat asiaa hahmottavat.
Kirjoituksessaan Salminen esittääkin, että ulkopolitiikassa intressit ja arvot erotetaan toisistaan. Tällä hän korostaa
arvopohjaisen ulkopolitiikan pohjaavan sananmukaisesti kul-
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loisenkin päätöksentekokoneiston
arvomaailmaan. Luonnollisesti
tämä voi painotuksiltaan muuttua,
ja jotkin arvot vaihdella, varsinkin jos arvorakenteita tuodaan yhä
konkreettisimpiin ja perinteisesti
intressipohjaisiin vaikuttimiin,
kuten kansalliseen turvallisuuteen.
Tällainen perinteisesti hyviä
arvoja ja niiden universaaliutta
korostava tarkastelu on inhimillisyydessään ihailtavaa, mutta
samalla siltä puuttuu sisäänrakennettu kyky reagoida kovan turvallisuuden kysymyksiin. Miten
esimerkiksi naisten ja lasten
oikeuksia koulutukseen korostava suuntaus voisi ottaa kantaa
lähialueella tapahtuvaan maihinnousukalustojen keskittämisen aiheuttamaan uhkatason nousuun?
Retorisenakin kysymys paljastaa maailmojen välisen eron
arvo- ja intressipohjaisessa turvallisuuspolitiikassa.
Strategian arvolähtöisyyden ongelmallisuutta kuvaa erinomaisesti Yhdysvaltain presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantajan tuulista paikkaa kolmetoista kuukautta
miehittänyt ja siitä sivuun jouduttuaan eläköitynyt kenraaliluutnantti H. R. McMaster, jonka mukaan Yhdysvaltojen
Afganistan-strategia oli toistuvasti laadittu sen mukaan, mitä
Yhdysvallat haluaisi tehdä, eikä niinkään sen mukaan, mitä
tilanne alueella vaati.
Tähän konkretisoituu arvolähtöisen strategian ongelmallisuus: arvot siirtyvät taustavaikuttimien asemasta ohjaajan
paikalle. Tällaisessa tilanteessa saattavat joutua sivuun niin
mahdolliset intressipohjaiset tavoitteet kuin niiden saavuttamiseen laaditut strategiatkin. Pahimmillaan arvioista tulee
– McMasteria mukaillen – operaatioita ohjaavia toimia, jotka
ovat aiheuttaneet se, että Yhdysvallat on sotinut Afganistanissa kaksikymmentä eri sotaa kahdenkymmenen vuoden
aikana, vuosi kerrallaan.
Arvojen tietynlaisesta perusluonteisuudesta huolimatta
niiden ohjaamana päätöksiä on helppo muuttaa, ja niiden välillä tapahtuvat painotusmuutokset ovat aina oikeita. Pienen
valtion intresseissä sen sijaan on säilyä hengissä valtioiden
välisessä kilpailevassa, anarkkisessa ja konfliktuaalisessa
todellisuudessa. Tämä yksinkertainen pyrkimys yksiselitteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi kysyykin henkistä kanttia
arvopohjaista turvallisuutta vaaliessa.

Antti Paronen
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Kadettiupseerien tappiot
jatkosodassa
Teksti: Kari Huhtala

Komentaja Kari Huhtalan tutkimus Joukkosi eessä
– 1939–1945 menehtyneet kadettiupseerit ja
kadetit julkaistiin keväällä 2020. Artikkeli on jatkoa
Kylkiraudan numerossa 4/2019 julkaistuun kirjoitukseen
kadettiupseerien tappioista talvisodassa. Tutkimuksen
tausta ja määritelmät on esitelty aikaisemmassa
artikkelissa.

T

alvisodan aikana palveluksessa oli, mukaan luettuna sodan
aikana valmistuneet kadettikurssit, 1 689 kadettiupseeria, joista sodan
aikana 92 kaatui ja 13 kuoli muusta kuin
vihollistoiminnasta johtuvasta syystä.
Välirauhan aikana 24. Kadettikurssilta ja 13. Merikadettikurssilta valmistui
yhteensä 204 upseeria. Kun talvisodan
aikana oli menehtynyt 101 ja välirauhan
aikana 16 kadettiupseeria, oli jatkosodan
syttyessä palveluksessa 1 776 kadettiupseeria. Kaikki heistä eivät kuitenkaan
olleet rivissä, sillä osa haavoittuneista
oli edelleen toipilaina.

Kadettiupseerit jatkosodassa
Jatkosodan aikana 25.–27. Kadettikursseilta ja 14.–17. Merikadettikursseilta
valmistui 871 upseeria, joten sodan päättyessä oli valmistuneita kadettiupseereja
kaikkiaan 2 861. Sodan aikana palveluksessa oli 2 764 kadettiupseeria. Luvusta on poistettu ennen sotaa kuolleet ja
siviilitehtävänsä vuoksi palveluksesta
vapautetut.
Sen sijaan sitä, kuinka monta kadettiupseeria oli varsinaisesti rivissä tai
edes palveluksessa jatkosodan missäkin
vaiheessa, on mahdotonta sanoa, sillä
useita heistä oli haavoittumisen vuoksi
toipilaina koko sodan ajan. Lisäksi hyökkäysvaiheen päätyttyä vuodenvaihteessa

1941–1942 useita ensimmäisten kadettikurssien upseereja oli vapautettu palveluksesta, ja syksyllä 1944 ja keväällä
1945 palveluksesta erosi useita upseereja.
Kadettiupseerien lukumäärää ja
tappioita jatkosodassa tarkasteltaessa
keskeytetyt kadettikurssit vaikeuttavat
asiaa huomattavasti talvisotaa enemmän. Kadettikurssi 25 aloitti opintonsa
tammikuussa 1941, mutta kurssi keskeytettiin puolen vuoden opintojen jälkeen
kesäkuussa 1941, ja kadetit määrättiin
liikekannallepanossa joukkoihin.
Kadettikurssi 25 palveli virallisesti
kadetteina yli vuoden palaamatta kouluun, kunnes heidät nimitettiin vakinaisen väen upseereiksi heinäkuussa 1942.
Tänä aikana kurssilta kaatui tai kuoli
29 kadettia.
Kadettikurssi 26 alkoi kesäkuun
alussa 1941 vahvuudella 176, mutta
se keskeytettiin vain kahden viikon
opintojen jälkeen, ja kadetit määrättiin
joukkoihin. Kurssi aloitettiin uudestaan
huomattavasti suuremmalla vahvuudella
heinäkuussa 1942, mutta tässä välissä oli
kaatunut tai kuollut 29 kadettia.
Kadettikurssi 27 päätettiin suurhyökkäyksen alettua nopeutetulla aikataululla
kesäkuussa 1944, ja kadetit määrättiin
joukkoihin. Heidät kuitenkin nimitettiin
virkaan vasta kahden kuukauden kuluttua 10. elokuuta 1944. Sitä ennen kaatui
26 kadettia, joista viisi nimitettiin vir39

Kari Huhtala
kaan muun kurssinsa mukana kaatumisensa jälkeen.
Merikadettikurssi 15 aloitettiin kesäkuussa 1941, mutta se keskeytettiin
vain kahden viikon opintojen jälkeen,
ja kadetit määrättiin joukkoihin. Kurssi
aloitettiin uudelleen kaksinkertaisella
vahvuudella niin sanotulla kadettikokelasjaksolla helmikuussa 1942. Kadetit
olivat uudelleen komennettuina joukkoihin toukokuusta alkaen, kunnes varsinainen kadettikurssi jatkui joulukuussa
1942. Sekä alkuperäiseltä kurssilta että
uudelta kurssilta kaatui yksi kadetti.

Tarkastelujakso
Jatkosodan päivämäärät ovat yksiselitteiset. Suomen hallitus totesi maan
olevan sodassa Neuvostoliittoa vastaan
25. kesäkuuta 1941. Jatkosodan aselevon
määräpäivä oli 4. syyskuuta 1944, mutta
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neuvostojoukot päättivät taistelutoimintansa 5. syyskuuta. Lapin sota käytiin
15.9.1944–27.4.1945.
Tarkastelun takarajan määrittäminen
on kuitenkin tulkinnanvaraista. Esimerkiksi kaksi upseeria, luutnantti Karl-Erik
Valleala 26. Kadettikurssilta ja kapteeni
Erkki Mäkelä 22. Kadettikurssilta, kuolivat loppukesällä 1945 miinanraivauksessa Lapissa ja kapteeni Pentti Nurminen
20. Kadettikurssilta joutui pakkolaskun
jälkeen sotavangiksi vuonna 1943 ja
kuoli vuonna 1948 mahdollisesti vankeudessa saamaansa keuhkotautiin.
Tutkimuksessa tarkastelun takarajaksi määritettiin Lapin sodan päättyminen.
Vaikka toukokuun ja joulukuun välisenä
aikana vuonna 1945 kuoli 12 kadettiupseeria, ei selkeitä haavoittumisista johtuneita kuolemantapauksia ollut.
Siinä, missä talvisodassa jokaista
yhdeksää kaatunutta kadettiupseeria ja
kadettia kohti yksi kuoli muusta kuin
vihollistoiminnasta johtuvasta syystä,
jatkosodan seitsemän kuukautta kestäneessä hyökkäysvaiheessa suhde oli
14 kaatunutta jokaista muusta syystä
menehtynyttä kohti.
Kolme kuukautta kestäneessä suurhyökkäyksen torjuntavaiheessa suhde
oli 21 kaatunutta jokaista muusta syystä
menehtynyttä kohti. Yli kaksi vuotta
kestäneen asemasodan aikana hieman
enemmän kuin joka toinen menehtynyt kadettiupseeri kuoli esimerkiksi
tauteihin tai sairaskohtaukseen, lentoonnettomuuksissa, omassa miinoitteessa, vahingonlaukauksista tai tekemällä
itsemurhan.
Kaiken kaikkiaan jatkosodan aikana
joka viides menehtynyt kadettiupseeri tai
kadetti kuoli muusta kuin vihollistoiminnasta johtuvasta syystä.

Kaatuneet kadettiupseerit
ja kadetit
Jatkosodan alkamisesta Lapin sodan
päättymiseen menehtyi yhteensä
329 kadettiupseeria. Heistä 250 kaatui
ja 79 menehtyi muusta kuin vihollistoiminnasta johtuvasta syystä. Nämä
250 kaatunutta upseeria edustavat noin
yhdeksää prosenttia jatko- ja Lapin
sodan aikana palveluksessa olleista noin
2 700 kadettiupseerista. Mikäli kaatuneet 81 kadettia lasketaan mukaan, kaatumisprosentti on 12. Vertailuna voidaan
todeta, että jatkosodassa rivissä olleista
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noin 28 000 reservin upseerista kaatui
tai katosi noin 3 400, eli 12 prosenttia.
Suurimmat tappiot kohtasivat 26. Kadettikurssia, jolta kaatui kadetit mukaan
luettuna 55 upseeria, eli 13 prosenttia
kurssin vahvuudesta. Kadettikurssi 23
kärsi suhteellisesti suurimmat tappiot.
Kurssin vahvuudesta kaatui 28 prosenttia
ja mukaan luettuna muusta kuin vihollistoiminnasta johtuneesta syystä kuolleet
31 prosenttia vahvuudesta.
Kadettikursseilta 4 ja 5 ei kaatunut
jatkosodassa eikä Lapin sodassa yhtään
upseeria.
Merivoimissa kaatuneita oli eniten
14. Merikadettikurssilta, neljä upseeria,
jotka kaikki palvelivat rannikkotykistössä.
Sotilasarvoittain kaatuneet olivat
kaksi everstiä, kaksi everstiluutnanttia, 37 majuria tai komentajakapteenia,
79 kapteenia, ratsumestaria tai kapteeniluutnanttia, 129 luutnanttia, yksi vänrikki ja 81 kadettia. Vänrikkien vähäinen
määrä johtuu siitä, että välirauhan ja jat40

kosodan aikana kadettikurssilta valmistuttiin yleensä luutnantteina.
Kaatuneista kadettiupseereista oli
yleisesikuntaupseereja seitsemän, joista
yksi palveli Merivoimissa ja yksi Ilmavoimissa. Lisäksi neljä kadettiupseeria
oli suorittanut yleisesikuntaupseerikurssin tai aloittanut keskeytetyllä kurssilla,
mutta kaatui ennen nimitystään yleisesikuntaupseeriksi.

Isänmaan puolesta
Maavoimien 277 kaatuneesta kadettiupseerista ja kadetista 209:n aselajina
oli jalkaväki, johon sisältyivät myös
polkupyörä- ja jääkärijoukot sekä panssarintorjuntajoukot. Kenttätykistöstä oli
33 kaatuneista ja ratsuväestä 11. Aselajina viesti oli kahdeksalla, huolto kuudella, pioneeri viidellä, panssari kolmella ja
ilmatorjunta kahdella.
Maavoimien kadettiupseereista toimi kaatuessaan tai kuolettavasti
haavoittuessaan kaksi prikaatin tai ryk-
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mentin komentajana, 48 pataljoonan
tai kevyen osaston komentajana, viisi
patteriston komentajana, neljä taisteluosaston k omentajana, 102 komppanian
päällikkönä, viisi patterin päällikkönä,
61 joukkueen johtajana ja yhdeksän tulenjohtajana.
Muissa Maavoimien tehtävissä kaatui
41 kadettiupseeria ja kadettia, joukkueen
varajohtajasta divisioonan esikuntapäällikköön. Huomionarvoista on todeta, että
48 kaatuneesta pataljoonan tai kevyen
osaston komentajasta 18 kaatui ollessaan
henkilökohtaisesti johtamassa taistelua
aivan etulinjassa.
Ilmavoimien 32 kaatuneesta kadettiupseerista ja kadetista 31 oli ohjaajia
ja yksi tähystäjä. Ohjaajista kaksi oli
laivueen komentajaa ja 13 lentueen
päällikköä.
Merivoimien 22 kaatuneesta
kadettiupseerista ja kadetista 14 oli rannikkotykistökoulutettua ja kahdeksan
laivastokoulutettua. Heistä kaatui linnakkeiston komentajana yksi, patteriston

komentajana kolme, joukkueen johtajana
yhdeksän, tulenjohtajana yksi ja aluksen
päällikkönä neljä. Neljä kaatui panssarilaiva Ilmarisella joko esikuntatehtävissä
tai aluksen henkilöstöön kuuluvina.
Kadettiupseerien raskaimmat taistelut olivat Tali–Ihantala 25.6.–7.7.1944 ja
Äyräpää–Vuosalmi 4.–14.7.1944, joissa
kummassakin kaatui 19 kadettiupseeria.
Raskaimmat päivät olivat 4. ja 5. heinäkuuta 1944, jolloin kumpanakin kaatui
tai haavoittui kuolettavasti Teikarsaaren,
Äyräpään ja Salmin taisteluissa kahdeksan upseeria.
Yksittäisenä tapahtumana kaatui
eniten kadettiupseereja panssarilaiva
Ilmarisen ajaessa miinaan ja upotessa
Utön edustalla 13. syyskuuta 1941, jolloin neljä upseeria kaatui. Äyräpäässä
puolestaan Jalkaväkirykmentti 49:n
III Pataljoonan komentopaikka sai
täysosuman lentopommista 4. heinäkuuta 1944, jolloin kaatui kolme kadetti
upseeria.
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Mannerheim-ristin ritarina kaatui neljä
kadettiupseeria. Kapteeniluutnantti
Osmo Kivilinna 8. Merikadettikurssilta
kaatui miinalaiva Riilahden torpedoinnissa elokuussa 1943. Kapteeni Soini
Mikkonen 22. Kadettikurssilta kaatui
partiomatkalla Seesjärvellä helmikuussa 1944. Luutnantti Lauri Nissinen
26. Kadettikurssilta kaatui ilmataistelussa
Kannaksella kesäkuussa 1944. Luutnantti
Matti Varstala 26. Kadettikurssilta kaatui
Talissa kesäkuussa 1944.
Mannerheim-ristin ritareista majuri
Toivo Häkkinen 10. Kadettikurssilta
kuoli keuhkotautiin toukokuussa 1944
ja majuri Auvo Maunula 10. Kadettikurssilta lento-onnettomuudessa toukokuussa
1944.
Kolme kadettiupseeria nimitettiin
Mannerheim-ristin ritareiksi kaatumisensa jälkeen. Kapteeni Caj Toffer
19. Kadettikurssilta nimitettiin Sevastopolin tukikohdan taistelusta heinäkuussa 1942. Majuri Eero Leppänen
11. Kadettikurssilta nimitettiin Kuuterselän vastahyökkäyksestä kesäkuussa 1944
ja majuri Pentti Valkonen 19. Kadettikurssilta nimitettiin Tornion taisteluista
lokakuussa 1944.
Vanhin jatkosodassa kaatuneista
kadettiupseereista oli yleisesikuntaeversti
Toivo Elomaa 1. Kadettikurssilta, joka oli
kaatuessaan 5. heinäkuuta 1944 Jalkaväkirykmentti 44:n komentajana Salmissa
viidenkymmenen vuoden ja seitsemän
kuukauden ikäinen.
Nuorin puolestaan lienee kadetti,
reservin vänrikki Heikki Kuokkanen
27. Kadettikurssilta. Hän oli mennyt talvisodan aikana alaikäisenä varusmiespalvelukseen 16-vuotiaana, hänet ylennettiin
reservin vänrikiksi 18-vuotiaana, ja hän
oli kaatuessaan 22. kesäkuuta 1944 Erillinen Pataljoona 20:n joukkueen johtajana
Tienhaarassa, Viipurissa, kahdenkymmenen vuoden ja kolmen kuukauden
ikäinen.
Yksi kadettiupseeri kaatui muualla kuin Suomen rintamalla. Luutnantti, SS-Obersturmführer Viljo Norvio
21. Kadettikurssilta kaatui Darjewkassa,
Ukrainassa SS-rykmentti Westlandin rivissä marraskuussa 1941.
Kari Huhtala on yleisesikunta
komentaja evp.
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?
Porilaisten marssi

orilaisten marssi on alkuperältään todennäköisesti ranskalainen. 1700-luvun puolivälissä
sitä esitettiin Tanskan hovissa. Ruotsissa marssia on kuultu 1700-luvun
lopulla.
Suomessa Porilaisten marssilla
on ollut eri nimiä, joista mainittakoon
Leskikuningattaren marssi, Bonaparten
marssi ja Marsch maestoso. Ruotsin
vallan ajan lopulla marssi oli eri nimillään yleisesti tunnettu Suomen ruotujakoisessa sekä värvätyssä sotaväessä.
Suomen sodan jälkeen marssia
ei maassamme juurikaan tunnettu.
Suomen Kaartin soittokunta on sitä
tiettävästi esittänyt ainakin vuonna
1829. Turussa Krenatööritarkk’ampuja
pataljoonan kapellimestari Conrad
Greve oli sovittanut ja omistanut sen
1840-luvulla pataljoonalleen.
Marssi tuli yleiseen tietoisuuteen,
kun Greve vuonna 1851 sovitti sen puhallinsoittokuntakokoonpanolle säveltäessään musiikin Fredrik Berndtsonin
laulunäytelmään Ur livets strid. Marssi
esitettiin näyttämön taustamusiikkina
kohtauksessa, jossa Porin Rykmentin
upseerit keskustelivat keskenään. Näytelmä sai paljon innostunutta huomiota
Suomessa, ja suurelle yleisölle tuntematonta marssia ryhdyttiin lehdistössä
kutsumaan porilaisten marssiksi.
Ensimmäiset sanat marssiin laati
Zacharias Topelius vuonna 1858, ja
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samana vuonna Akademiska Sång
föreningen lauloi sen Fredrik Paciuksen
sovittamana. Entistä tunnetummaksi
marssi tuli, kun Johan Ludvig Runeberg laati marssiin sanat keväällä 1860
ja julkaisi ne samana vuonna Vänrikki
Stoolin tarinoiden toisessa osassa Porilaisten marssina.
Marssista tuli Suomen heräävän
kansallistunnon lippulaiva, kun kenraalikuvernööri kielsi sen esittämisen
1860-luvun alussa. Viranomaiset olivat
Topeliuksen mukaan kutsuneet Porilaisten marssia ”Suomen marseljeesiksi”.
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Asevelvollisen sotaväkemme aloittaessa toimintaansa Suomessa vuonna 1881 jokainen
pataljoona sai oman kunniamarssinsa.
Porilaisten marssi määrättiin 2. Turun
Tarkk’ampujapataljoonan kunniamarssiksi. Itsenäisessä Suomessa marssista tuli itseoikeutetusti koko armeijan
kunnia- ja juhlaparaatimarssi 11. marraskuuta 1918.
Sotaväen päällikkö määräsi Porilaisten marssin tilapäisesti käytettäväksi myös Polkupyöräpataljoona 2:n
kunniamarssina vuonna 1923. Sotien
jälkeen monet joukko-osastot käyttivät Porilaisten marssia juhlallisissa
seremonioissaan vahvistettujen kunniamarssien puuttuessa. Uudet joukko-osastoperinteet vahvistettiin vasta
vuoden 1956 lopussa.
Porilaisten marssi on itsenäisyyden
ajan ollut Suomen puolustusvoimien
yhteinen kunniamarssi, jota esitetään
puolustusvoimien ylipäällikölle ja
puolustusvoimain komentajalle sekä
tietyissä tilanteissa Puolustusvoimille.
Marssi on merkittävä myös erilaisissa
valtiollisissa seremonioissa sekä kansainvälisissä urheilusaavutuksissa.

Marko Palokangas

kolumni

Y

Upseerin henkinen kestävyys

htymän komentaja oli saanut
joukkonsa ratkaisutaisteluun,
joka ei sujunut kuin Strömsössä. Esikuntaharjoituksen johto tarjoili
komentajalle avokätisiä houkutuksia
muuttaa tehtyjä päätöksiä ja samalla
vesittää tavoitetta. Pelattiin upporikasta
ja rutiköyhää. Vaikka taistelu voitettaisiinkin, vihollinen ei sallisi joukkojensa
jäämistä saarroksiin. ”Tapatatko miehiäsi vain kunnianhimosi ja jääräpäisyytesi
tähden”, kuiskuteltiin komentajan korvaan.
Muutoksia suunniteltuun ei tehty,
sillä komentajan mielestä epäröinti ja
myöhäiseksi jäänyt säätäminen olisivat vain lisänneet kitkaa ja mitätöineet
hyödyt. Koska kyseessä oli harjoitus,
1980-luvulle siirretty Tali–Ihantala onnistui, ja vihollisen hyökkäyksen kärki paloiteltiin osiin. Komentaja sai palkinnoksi
kiertävän ”Komentajan selkäranka” -pystin. Kaikilla oli hyvä
mieli, eikä kukaan kuollut, olihan kyse vain harjoituksesta.
Harjoitelleelle komentajalle tilanteet jättivät miettimistä,
niin kuin oli myös tarkoitettu. Monet kysymykset toimivat
kuin liukusäätimet Skyllan ja Kharybdiin välillä: liiallinen
uhkarohkeus vei karille toiselle ja liiallinen varovaisuus toiselle rannalle. Säätäminen onnistui määrättyyn pisteeseen
asti, mutta rajan jälkeen se, mikä aikaisemmin oli positiivista,
kääntyikin negatiiviseksi.
Oli asioita, joissa kultainen keskitiekään ei toiminut. Jos
jätti voimia reserviin, ne eivät riittäneet ratkaisuun. Täytyi
siis tehdä päätös, jolla kaikki voimat otettiin käyttöön ja arpa
heitettiin lopullisesti. Piti myös ajatella, mitä myöhemmin
tapahtuisi, sillä lopputulos oli seuraavan kehityskulun alku –
toki myös ylemmän johtoportaan murhe.
Monitasoisia monimuuttujia sisältävät ongelmat eivät ole
vain upseerien yksinoikeus, vaan niitä kohtaavat useat akateemisissa ja käytännöllisissäkin tehtävissä toimivat. Upseereilla
on kuitenkin muihin nähden selkeä ero: sodassa ongelmankäsittely tulee palkituksi tai rangaistuksi korvaamattomina
arvoina, koettuina kauheuksina ja suruna.
Ennen kuin henkistä kestävyyttään kannattaa kokeilla, on
päästävä selville omasta mielenlaadustaan. Osaanko käsitellä
ajatteluni liukukytkimiä oikein? Osaanko välttää tarpeettomia,
mutta kohdata välttämättömiä riskejä? Kykenenkö sopeutumaan, kun sellaista tarvitaan, mutta toimimaan määrätietoisesti, kun on sen aika? Miten suhtaudun muiden mielipiteisiin,
neuvoihin, arvosteluun ja lopulta myös muutosvastarintaan?
Kykenenkö kriisiajan johtajan toimiin, mutta jaksan hoitaa
myös rauhan ajan tehtäviä?
Historiasta tiedämme, etteivät kaikki rauhan ajan tähdet
välttämättä loista taistelukentällä, ja toisaalta muistamme
joidenkin taistelukentän onnistujien olleen jokseenkin mahdottomia työtovereita rauhan oloissa. Aivan ääripäitä lukuun
ottamatta tämä ei ole sotaväessä ongelma, koska ammattiin
syventymisen myötä jokaiselle voidaan löytää paikka organisaatiossa. Toimivan kokoonpanon rakentaminen on normaalia
43

henkilöstöjohtamista, eikä siinä tarvitse
olla ylimääräistä dramatiikkaa, jos ei viivettäkään.
Oman päänsä sisältä jokainen voi
sitten draamoja etsiä. Helpointa lienee
suhteellisen suoraviivaisilla, avoimilla ja
positiivisesti yksinkertaisilla upseereilla.
Vaikeampaa on, jos kärsii huijarisyndroomasta: ”Voiko luvata, että nerokas
taisteluajatus toimii?” – No, kukaan ei
voi, sillä sodassa satunnaismuuttujia riittää, eikä niistä ole riittävää tietoa matemaattiseen varmuuteen asti. Vaikka
tämän ymmärtää, voivat kortisolitasot
silti nousta.
Upseerille asetetaan kovat henkiset
vaatimukset, joiden täyttämisessä sotilaallinen järjestelmä toki auttaa. On
osattava käyttää ihmisjoukon aivoissa syntyvää synergiaa,
mutta myös katkaista oikea-aikaisesti luova prosessi ja luottaa itsekin omaan syvään rintaääneensä. On ymmärrettävä,
että päätökseen johtava prosessi on omansa ja toimeenpanon
johtaminen taas oma kokonaisuutensa. Tapahtumien kulku
voi viedä aivan uuteen todellisuuteen, johon on sopeuduttava
punaista lankaansa hukkaamatta.
Jotkut meistä näyttävät kestävän stressiä kuin kalliot.
Aivan kaikkea ei ulkoa päin kuitenkaan näe. Ihmisruumiilla
on ikävä tapa kehittää fyysisiä oireita, jos jännitteitä ei muuten
saa purettua. Liian moni suomalainen etsii siihen vaihtoehtoa
pullosta. Sen enempää fyysiset kuin henkisetkään vaikeudet
eivät kuitenkaan saisi olla päätöksenteon ja johtamisen tiellä.
Voittajana on helpompi katsella painajaisiaan kuin häviäjänä, mutta yhtä kaikki, menetettyjen ihmishenkien kanssa
tapaaminen on aina aamuöisin. Millainen tuo kohtaaminen
on, riippuu sekin ihmisen henkisestä kestävyydestä. Upseerin
on oltava pehmeän kova ja joustava jääräpää, joka kykenee
kohtaamaan vastuunsa sodassa ja muistonsa sodan jälkeen.
Henkisen kestävyyden kuvajaiseksi meille on kehittynyt
suomalainen sisu. Sille ei ole täsmällistä vastinetta muissa
kielissä. Balls, cojones, persévérance, nerv tai uthållighet eivät
yksin tai yhdessä kata koko käsitettä. Sisun varassa kerran
jo maahan lyötykin pyrkii päämääräänsä tahdonvoiman ja
resilienttien ratkaisujen avulla. Sellainen sopii hyvin myös
upseerille, mutta henkisen kestävyyden koko kirjoa sisukaan
ei kata. Suomalaiseen sisuun nimittäin liittyy elimellisenä
osana ja samalla rasitteena altavastaajan rooli.
Kenraaliluutnantti Ilkka Hollo kuului 1990-luvulla siihen
jääkiekkoliiton hallitukseen, joka kummasteluista huolimatta
palkkasi Kurt Lindströmin Suomen maajoukkueen päävalmentajaksi. Muistan elävästi hänen ennen maailmanmestaruuskisoja tiivistämänsä ajatuksen henkisen kestävyyden
kattavuudesta: ”Piti palkata ruotsalainen, kun omien kantti
ei kestä voittaa.” Henkinen kestävyys ei siis ole pelkästään
vastoinkäymisistä toipumista, vaan myös kykyä ottaa menestys vastaan.

Kalle Liesinen
Kylkirauta 4/2020
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Kadettikunnan vuosikokous Helsingissä
24. lokakuuta 2020
Kokoustapahtuma
koronan varjossa
Kadettikunnan kevätkokous oli suunniteltu pidettäväksi 25. huhtikuuta Säkylässä, mutta koronaviruspandemian
takia se jouduttiin peruuttamaan ja
siirtämään pidettäväksi syyskokouksen
yhteydessä Helsingissä Katajanokan
Kasinolla.
Pandemian laajenemisesta johtuen
vuosikokouksen ohjelmaa supistettiin
ja osallistujamäärä rajattiin viranomaisten suosituksen mukaisesti 20 henkilöön. Kadettikunnan ansiomitalien
luovutusta ei voitu toteuttaa kevät- eikä
syyskokouksessa, joten ansiomitalit
postitettiin saajilleen. Näin jouduttiin
toimimaan myös muiden huomionosoitusten toimittamiseksi.

Hiljainen hetki ja
huomionosoitukset
Kadettikunnan puheenjohtaja avasi kokouspäivän hiljaisella hetkellä, jossa
kunnioitettiin vuonna 2019 kuolleiden
58 kadettiupseerin muistoa. Tämän jälkeen todettiin huomionosoitukset.

Kapteeni Lotta Lehto
vuoden kadettiupseeriksi
Kadettikunta on nimennyt ansioituneen
upseerin Vuoden kadettiupseeriksi
vuodesta 1976 alkaen. Katajanokan
Kasinolla julkistettiin neljäskymmenesviides Vuoden kadettiupseeri, joista
34 aikaisemmin nimettyä ovat olleet
aktiivipalveluksessa ja kymmenen on
edustanut evp-upseereita.
Vuoden kadettiupseeriksi nimettiin
kapteeni Lotta Lehto o.s. Kotkasaari
Huittisista, Etelä-Satakunnan kadettipiiristä. Perusteluissa todettiin muun
muassa se, että Lotta aloitti aktiivisen
järjestötoiminnan jo upseeriopintojen

Vuosikokous koronan varjossa Katajanokan Kasinolla.
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alkuvaiheessa toimien Kadettioppilaskunnan sihteerinä vuosina 2003–2004.
Hän on toiminut vuodesta 2006 alkaen
Etelä-Satakunnan kadettipiirin hallituksessa ja kadettipiirin sihteerinä.
Kapteeni Lotta Lehto on tehnyt pitkäjänteistä ja merkittävää työtä palvelustehtävissä, joiden perusteella sadat
upseerit Porin prikaatissa ja sen ulkopuolella ovat muodostaneet käsityksensä upseeriyhdistysten ja -järjestöjen
kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Palaute
on ollut poikkeuksetta erinomaista.
Kapteeni Lotta Lehdolle myönnettiin maanpuolustusrahaston stipendi ja
hänen nimensä kirjataan Kadettikunnan
Kultaiseen Kirjaan. Lotta Lehdon haastattelu on toisaalla lehdessä.

Ansiomitalit
Kadettikunnan ansiomitalin on suunnitellut everstiluutnantti Paavo Salonen. Tasavallan presidentti vahvisti
mitalin käyttöön 14. joulukuuta 1990.
Ensimmäinen Kadettikunnan ansiomitali miekkojen kera luovutettiin
puolustusministeri Elisabeth Rehnille
vuonna 1991.
Todettiin, että puolustusministeri
Antti Kaikkonen on myöntänyt Kadettikunnan hallituksen esityksestä ansiomitalit miekkojen kera Kadettikunnan
vuosipäivänä 27. tammikuuta 2020
seuraaville henkilöille: eversti Pentti
Juhani Väänänen, Tampere; everstiluutnantti Pertti Sakari von Hertzen,
Hämeenlinna; majuri Jarno Ilmari
Limnéll, Espoo; majuri Hannu Kalervo
Myllynen, Espoo ja filosofian tohtori,
dosentti Jussi Lauri Juhani Niinistö,
Helsinki.
Lisäksi puolustusministeri on
myöntänyt Kadettikunnan ansiomitalit seuraaville henkilöille: kenraaliluutnantti Ilkka Juhani Korkiamäki,
Hämeenlinna; kenraalimajuri Jukka
Mikko Pennanen, Kouvola; eversti
Pekka Matti Elias Holopainen, Helsinki; eversti Ari Antero Rautala, Helsinki; eversti Jari Petteri Rokka, Helsinki;
kommodori Kai Uolevi Varsio, Helsinki; everstiluutnantti Karl Martin Mikael

toiminta
Heinrichs, Kirkkonummi; everstiluutnantti Jussi Tuomas Napola, Joensuu;
everstiluutnantti Jouko Samuli Nousiainen, Ristiina; everstiluutnantti
Veikko Kustaa Simola, Lahti; majuri
Jarmo Kalevi Niemenmaa, Kankaanpää; majuri Antti Juhani Pipinen, Sodankylä; majuri Saku Uolevi Silmu,
Säkylä; majuri Markus Rikhard Tanskanen, Loppi; kapteeni Hannu Markus
Pietilä, Hämeenlinna; kapteeni Topi
Kalervo Piiroinen, Kajaani; kapteeni
Erik Matias Stenström, Raisio; kapteeni Kalle Paavo Vuorinen, Kuopio;
luutnantti Lauri Johannes Mattila,
Helsinki; teollisuusneuvos Esko Matti
Eela, Säkylä; kaupunkineuvos Paavo
Sakari Latva-Rasku, Lapua; ylijohtaja Lauri Mikael Luukanen, Littoinen;
viestintäneuvos Pertti Tapani Mikola,
Raisio ja kunnanjohtaja Teijo Mäenpää,
Säkylä.

Stipendit
Todettiin, että Kadettikunnan hallitus
on myöntänyt Kadettikunnan stipendit
seuraaville henkilöille: everstiluutnantti Henrikki Haapamäki, Pirkanmaan ja
Kainuun kadettipiiri; komentaja Kari
Huhtala, Keski-Suomen kadettipiiri
ja majuri, kasvatustieteiden tohtori
Juha-Pekka Kurvinen, Pohjanmaan
kadettipiiri.
Huomionosoitusten jälkeen pääsihteeri esitteli Kadettikunnan strategiatyön ja Strategia 2030:n sekä
järjestötutkimuksen ja viestintätutkimuksen keskeisimmät havainnot.
Helsingin kadettipiirin puheenjohtaja,
eversti Timo Pöysti ja Oulun kadettipiirin puheenjohtaja, everstiluutnantti
Pasi Virta esittelivät piiriensä strategianalyysien tulokset.

Kadettikoulutuksen
juhlavuosi 2019
Vuosikokouksen puheenjohtajiksi
valittiin Jari Kallio ja Timo Pöysti.
Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Kadettikunnan pääsihteerin. Vuosikokouksessa käsiteltiin ja vahvistettiin
yksimielisesti hallituksen valmistelemat vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus tilivuodelta 2019.

Kenraalimajuri Jari Kallio valittiin jatkamaan Kadettikunnan puheenjohtajana.
Todettiin, että vuosi 2019 oli ollut
täysipainoinen toimintavuosi, jonka
aikana juhlistettiin monin eri tavoin
itsenäisen Suomen satavuotista kadettikoulutusta. Juhlavuosi näkyi selkeästi myös Kylkirauta-lehden sisällössä.
Tärkeimpinä veljestapahtumina olivat
juhlavastaanotto Arkadian Kadettikoulussa ja yli viidenkymmenen kadettikurssin edustajien osallistuminen
ohimarssiin Senaatintorilla sekä Kaaderipäivä Santahaminassa ja perinteiset
Kaaderitanssiaiset Maanpuolustuskorkeakoulussa.
Turvallisuuspoliittiseen keskusteluun osallistuttiin järjestämällä
eduskuntavaalien alla vaalipaneeli Katajanokan Kasinolla yhteistoiminnassa
Upseeriliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Lisäksi järjestettiin
turvallisuuspoliittinen seminaari teemalla ”EU:n puolustus – utopiaa vai
tavoitetila?” yhteistoiminnassa Suomen
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Sotatieteellisen seuran ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa.
Kadettipiirien maanpuolustusaatteellinen toiminta on ollut edelleen
aktiivista, ja piirien tai yksittäisten
kadettiupseerien järjestämiin tilaisuuksiin osallistui viime vuonna yli
29 000 opettajaa, koululaista ja muuta
kansalaista. Tilaisuuksia järjestettiin
yhteensä 468. Kadettipiirien maanpuolustusaatteellisiin tilaisuuksiin on osallistunut 1970-luvulta alkaen jo lähes
2,9 miljoonaa henkilöä. Kadettikunnan
tietopankkeihin tehtiin lähes 12 miljoonaa tietohakua.

Jari Kallio jatkaa
puheenjohtajana
Kadettikunnan puheenjohtajana valittiin jatkamaan yksimielisesti kenraalimajuri Jari Kallio, joka palvelee
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina.
Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin

Kylkirauta 4/2020
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Eversti Ensio Mäkipelto (oikealla) kutsuttiin Kadettikunnan kunniajäseneksi. Puheenjohtaja, kenraalimajuri Jari Kallio kuvassa vasemmalla.
eversti Hannu Aikio, joka on toiminut
aikaisemmin Helsingin kadettipiirin
puheenjohtajana ja Kadettikunnan
hallituksen jäsenenä.
Hallitukseen valittiin uusina jäseninä everstiluutnantti Teemu Nurmela,
joka palvelee Kadettikoulun johtajana
ja majuri Asko Ainoa, joka palvelee
Rajavartiolaitoksen esikunnassa sekä
kadetti Aapo Käyhkö 106. Kadettikurssilta, joka toimii Kadettitoverikunnan
varapuheenjohtajana.
Entisinä hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan everstit Mikko Kauppala ja Eero Svanberg, everstiluutnantti
Petri Toivonen sekä komentaja Mikko
Sistonen ja kapteeniluutnantti Maarit
Sapman. Hallituksen toimikausi alkaa
1. tammikuuta 2021.
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Toiminnantarkastajiksi valittiin
eversti Ensio Mäkipelto ja majuri,
kauppatieteiden ylioppilas MBA Jorma
Komulainen sekä varatoiminnantarkastajiksi majuri, ekonomi Hannu Myllynen ja majuri, ekonomi Matti Krannila.

100-vuotisjuhla siirretään
vuodelle 2022
Kadettikunnan vuoden 2021 teemana
on Kadettikunta 100 vuotta. Tapahtumat aloitetaan 27. tammikuuta, jolloin
järjestetään Kadettikunnan vuosipäivän kunnianosoitus Helsingissä Hietaniemen hautausmaalla ja lasketaan
seppeleet Sankariristille ja Suomen
marsalkka Mannerheimin haudalle yhteistoiminnassa Helsingin kadettipiirin
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kanssa. Kadettikunta laskee seppeleen
myös ensimmäisen puheenjohtajansa,
everstiluutnantti Matti Alftanin haudalle Riihimäellä yhteistoiminnassa
Etelä-Hämeen kadettipiirin kanssa. Koronavirusepidemian takia suunniteltu
satavuotispääjuhla 27. tammikuuta on
siirretty vuodelle 2022.
Kevätkokous toteutetaan huhtikuussa Turussa, jossa järjestetään lisäksi päivä- ja iltajuhla mikäli maamme
koronatilanne sen sallii. Kadettikunnan
ansiomitalit ja juhlavuoden ansiomerkit luovutetaan saajilleen Turussa.
Kadettikunta 100 vuotta -juhlakirja
julkistetaan kevätkokoustapahtuman
yhteydessä. Kaaderipäivä toteutetaan
kesäkuussa Santahaminassa ja XXIII
Kaaderigolf pelataan elokuussa Tuusulassa.
Kadettikunnan jäsenistön arvotutkimus toteutetaan maalis-huhtikuussa
sähköisellä webropol-järjestelmällä.
Tutkimustulokset julkistetaan Kadettikunnan ja Suomen Reserviupseeriliiton arvoseminaarissa 20. toukokuuta
Helsingissä.
Turvallisuusympäristömme on
jatkuvassa muutoksessa, joten Kadettikunta uudistaa talven ja kevään
aikana Turvallisuuspolitiikan tietopankin sisällön. Uudistettu tietopankki
osoitteessa www.turpopankki.fi julkistetaan kesäkuussa. Tietopankki on ainutlaatuinen kokonaisturvallisuuden
ja maanpuolustuksen tietolähde, joka
toimii myös lukiolaisten Turpotietäjäkilpailun tärkeimpänä lähdemateriaalina. Turvallisuuspolitiikan seminaari
järjestetään syyskuussa yhteistoiminnassa Suomen Sotatieteellisen seuran
kanssa.
Perinteiset Kaaderitanssiaiset järjestetään lokakuussa Santahaminassa
teemalla Kadettikunta 100 vuotta.
Syyskokous pidetään Katajanokan
Kasinolla, jossa luovutetaan juhlavuoden ansiolevykkeet saajilleen. Tilaisuudessa julkistetaan myös Kadettikunta
turvallisuuspoliittisena toimijana -historiakirja.

Tavoitetila 2030
Kadettikunnan vuosikokous hyväksyi
yksimielisesti Kadettikunnan strategia
2030:n, jossa todetaan Kadettikunnan
tavoitetilasta seuraavaa: Kadettikunta
on yhtenäinen, organisaatioltaan toi-

toiminta
miva ja taloudellisesti vahva maanpuolustusaatteellinen yhteisö, joka
on Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tärkeä yhteistyökumppani.
Kadettikunta edistää ja vahvistaa kadettiupseerien ja kadettien yhteenkuuluvuutta ja perinteisiin rakentuvaa
suomalaista upseerihenkeä.
Toiminnan perustana on isänmaanrakkaus ja maanpuolustusaate.
Kadettikunnan toiminta tukee upseerin yhteiskunnallisen arvostuksen
ylläpitoa. Kadettikunta on tiiviisti verkottunut sekä valtakunnallisesti että
paikallisesti muiden upseeri- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Kadettikunnan jäsentoiminta ja viestintä on
vuorovaikutteista. Jäsenet osallistuvat
aktiivisesti toiminnan ideointiin ja toteuttamiseen. Kadettikunnan jokainen
jäsen kokee kuuluvansa hänelle tärkeään aatteelliseen ja toiminnalliseen
yhteisöön.

Kadettikunnan toiminnan tarkoituksena on
– kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen
– kadettiupseerien ammattitaidon
kehittäminen
– upseerin ammattiylpeyden ja arvostuksen vaaliminen
– upseerikunnan verkottuminen turvallisuuden ja maanpuolustuksen
toimintakenttään ja osallistuminen
asiantuntijoina siinä käytävään keskusteluun
– kansalaisten maanpuolustustahdon
vahvistaminen jakamalla tietoa
Suomen turvallisuuspolitiikasta ja
maanpuolustuksesta sekä kokonaisturvallisuudesta.

lon Kadettikunnan kunniajäseneksi.
Mäkipelto on siten Kadettikunnan
kolmaskymmenes kunniajäsen, joista
ensimmäinen on Suomen marsalkka
Mannerheim.
Kadettikunnan puheenjohtaja Jari
Kallio onnitteli huomionosoituksen
saaneita ja kiitti kadettipiirejä aktiivisesta edellisen vuoden toiminnasta sekä
päätti vuosikokouksen korostaen sitä,
että vuoden 2021 toimintasuunnitelma
toteutetaan koronatilanteen sallimissa
puitteissa.

Pääsihteeri

Eversti Ensio Mäkipelto
kunniajäseneksi
Kadettikunnan vuosikokous kutsui
yksimielisesti eversti Ensio Mäkipel-

Kylkirauta-lehden toimitus ja Kadettikunnan toimisto
toivottavat Kylkiraudan lukijoille
Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Vuotta 2021.
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Ensio Mäkipelto
Kadettikunnan kunniajäseneksi

adettikunnan syyskokous 24.
lokakuuta kutsui yksimielisesti eversti evp Ensio Mäkipellon kadettikunnan kunniajäseneksi.
Kadettikunnan sääntöjen mukaisesti Kadettikunnan kokous voi kolme
neljäsosan äänten enemmistöllä kutsua
kunniajäseneksi hallituksen esittämän
Kadettikunnan tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen jäsenen.
Kadettikunnan tarkoituksena
on muun muassa yhdistää jäsenensä voimakkaan isänmaanrakkauden
elähdyttämäksi ja kadettiperinteitä
ylläpitäväksi veljespiiriksi sekä herättää ja kehittää maamme upseeriston
keskuudessa yhteenkuuluvuutta, veljeyttä ja suomalaista upseerihenkeä.
Tarkoituksena on myös saattaa jäsenistö tuntemaan vastuunsa maanpuolustushengen kehittämisestä koko kansan
keskuudessa sekä pyrkiä aktiivisesti
ohjaamaan maanpuolustusmyönteiseen
ajatteluun vaikuttavaa yleistä mielipidettä. Lisäksi tarkoituksena on toimia
jäsenistön kehityksen ja yhteiskunnallisen aseman edistämiseksi sekä jäsenien ja heidän omaistensa tukemiseksi.
Eversti Mäkipelto täyttää esimerkillisesti sääntöjen kunniajäseneltä
edellyttämät kriteerit. Hän on paitsi
koko upseerinuransa myös sen jälkeen
toiminut kadettilupauksensa mukaisten
arvojen puolesta ja niitä itse tinkimättä noudattaen. Hän on esimerkillisellä
olemuksellaan ja korkeat eettiset ja
moraaliset vaatimukset täyttävällä
toiminnallaan ollut erinomaisena kadettiupseerin mallina kadettiveljilleen
ja -sisarilleen.
Ensio Ilmari Mäkipelto syntyi
23. heinäkuuta 1950 Soinissa. Yli
oppilaaksi hän kirjoitti Ähtärin yhteiskoulusta vuonna 1979. Uudenmaan
rakuunapataljoonassa suorittamansa
varusmiespalveluksen jälkeen hän
aloitti opinnot Kadettikoulussa vuonna
1971. Kadettiupseeriksi hän valmistui 58. Kadettikurssilta vuonna 1974.
Mäkipellon kadettinumero on 5775.
Ensio Mäkipelto valmistui yleisesikuntaupseeriksi Sotakorkeakoulun
maasotalinjalta vuonna 1983. Reserviin hän jäi vuonna 2006 Läntisen
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maanpuolustusalueen esikunnan osastopäällikön tehtävästä.
Eversti Mäkipelto on toiminut
monissa Kadettikunnan luottamustehtävissä useissa kadettipiireissä. Kadettikunnan luottamustehtäviin hänet
valittiin ensimmäisen kerran vuonna
1976, jolloin hän aloitti Lahden kadettipiirin sihteerinä. Lahden kadettipiirin
hallituksessa hän toimi useita vuosia
1970- ja 1980-luvuilla, muun muassa
varapuheenjohtajana.
Palvelusuraan liittyneiden siirtojen
myötä Mäkipelto pääsi tutustumaan
myös muiden kadettipiirien toimintaan. Hän toimi Vaasan kadettipiirin
hallituksessa vuonna 1987 ja piirin puheenjohtaja vuosina 1988–1989. LänsiUudenmaan kadettipiirin hallituksen
puheenjohtaja Mäkipelto oli vuosina
1993–1994.
Eversti Mäkipelto oli Kadettikunnan hallituksen varapuheenjohtajana
vuosina 2007–2012, jona aikana hän
muun muassa johti talousjaostoa, toimi
Kadettikunnan arvotoimikunnan puheenjohtajana ja reservin neuvottelukunnan jäsenenä. Hän jatkaa edelleen
Kadettikunnan hallituksen talousjaoston jäsenenä.
Ensio Mäkipelto on toiminut Kadettikunnan toiminnantarkastajana
vuodesta 2013 alkaen ja Lahden ka-
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dettipiirin puheenjohtajana vuodesta
2019 alkaen.
Kunniapuheenjäseneksi kutsumisen jälkeen Mäkipelto kiitti saamastaan kunnianosoituksesta ja kannusti
kaikkia kadettiupseereja aktiiviseen
toimintaan Kadettikunnan periaatteiden mukaisesti.
Eversti Mäkipelto kuvaili esimerkein keskeisiä vaikuttamismahdollisuuksia tarkoituksenmukaisten
toimenpiteiden edistämiseksi. Hän
mainitsi esimerkiksi, että nykyisin
Lahden kadettipiirissä järjestetään kuukausittain upseerilounaita, jotka ovat
saaneet valtaisan suosion jäsenistön
keskuudessa. Tapahtumiin on onnistuttu saamaan korkeatasoisia alustajia.
Mäkipelto muisteli lämmöllä
myös kymmenen vuoden mentoriaikaansa Maanpuolustuskorkeakoulussa kadettien johtamisen opinnoissa.
Hän totesi, että oppimistapahtumien
yhteydessä oli hyvä mahdollisuus tukea
opiskelijoita ja samalla oli mahdollisuus kertoa myös kadettiveljeydestä
ja käyttäytymisperiaatteista upseerin
palvelusuralla. Hän muistutti, että
mentoritoiminnassa myös mentori
oppii, ja kannusti reserviin siirtyneitä
kadettiupseereita lähtemään mukaan
mentoritoimintaan.
Eversti Mäkipelto on edistänyt Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan ja
veteraanityön opetusta kouluissa sekä
kannustanut upseerikuntaa pohtimaan
arvoja ja osallistumaan arvokeskusteluun. Hän muisteli olleensa jo nuorena
upseerina 1970-luvulla työryhmässä
valmistelemassa koulujen opetuspakettia – silloin opetusmateriaali valmistettiin omakätisesti piirtoheitinkalvoille.
Kylkirauta onnittelee kunniajäsen
Ensio Mäkipeltoa!
Constantem Decorat Honor
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Lotta Lehto
vuoden 2020 kadettiupseeriksi

adettikunnan hallitus nimesi
vuoden kadettiupseeriksi
kapteeni Lotta Lehdon, os.
Kotkasaari, Etelä-Satakunnan kadettipiiristä. Kapteeni Lehto on järjestyksessään neljäskymmenesviides Vuoden
kadettiupseeri ja toinen nainen, joka
on saanut tämän kunniamaininnan.
Hänelle on luovutettu Maanpuolustusrahaston stipendi, ja hänen nimensä kirjataan Kadettikunnan Kultaiseen
Kirjaan.
Porin prikaatin esikunnassa Säkylässä osastoesiupseerina palveleva
Lotta Lehto on kotoisin Riihimäeltä, ja
hän asuu nykyään Vampulassa Huittisissa. Hän valmistui 89. Kadettikurssin
jalkaväkilinjalta vuonna 2005, jonka
jälkeen aloitti joukko-osastopalvelun
Porin prikaatissa. Hänen kadettinumeronsa on 9680. Kapteeni Lehdolle on
myönnetty Kadettikunnan ansiomitali
vuonna 2015.
— Upseerin uralle minut kutsuivat
paitsi halu tehdä työtä yhteiskunnan
eteen myös mielenkiintoiset ja vaihtelevat työtehtävät, Lehto muistelee.
Lotta Lehdon ensimmäiset palvelusvuodet vierähtivät kranaatinheitinkomppaniassa. Sen jälkeen hän palveli
esikuntakomppaniassa, myös yksikön
päällikkönä.
— Kuluneen sotilasurani parasta,
opettavaisinta ja samalla raskainta
aikaa oli palvelus perusyksikön päällikkönä. Oman yksikön onnistumisten
lisäksi mieleen ovat painuneet hetket,
jolloin varusmies on käynyt kotiutumisen kynnyksellä kiittämässä siitä,
kuinka suuren muutoksen varusmiespalveluksen suorittaminen toi hänen
elämäänsä, Lehto iloitsee.
Lehto aloitti aktiivisen järjestötoiminnan jo Kadettioppilaskunnan
sihteerinä vuosina 2003–2004. EteläSatakunnan kadettipiirissä hän on
toiminut vuodesta 2006 alkaen kadettipiirin sihteerinä. Lisäksi hän on
Upseeriliiton Huovinrinteen osaston
sekä Huovinrinteen upseerikerhon
johtokunnissa.
— Kadettipiirimme kaksi suosituinta tapahtumaa ovat Kadettikunnan vuosipäivän iltajuhla ja uusien

upseerien tulojuhla. Kadettikunnan
vuosipäivän iltajuhla sisältää nykyisin
myös Porin prikaatin upseerikunnan
läksiäiset. Juhla järjestetään yhdessä
Porin prikaatin ja Huovinrinteen upseeriyhdistysten kanssa, Lehto kertoo. —
Syyskuun alussa järjestettävän uusien
upseerien tulojuhlan tarkoituksena on
tutustuttaa Porin prikaatissa palveluksensa aloittavat kadettiupseerit paitsi
Porin prikaatin upseerikuntaan myös
evp-upseereihin.
Etelä-Satakunnan kadettipiirin
toimintaan sisältyvät myös perinteiset seppeleenlaskut, kunniavartiot ja
kokoukset. Upseerilounaita pyritään
järjestämään noin viisi kertaa vuodessa.
Kapteeni Lotta Lehto kuvaa kadettipiirinsä vahvuudeksi yhteistyön.
Hän kiittelee toimivaa yhteistyötä
paitsi paikallisten toimijoiden, kuten
Huovinrinteen upseerijärjestöjen Porin
prikaatin, myös Pohjois-Satakunnan ja
Turun kadettipiirien kanssa.
— ”Korpivaruskuntana” meillä
on vahvuutemme ja heikkoutemme.
Jäsenistöstä suurin osa asuu kaukana
varuskunnasta, mutta toisaalta lähellä
varuskuntaa asuvat muodostavat kadettipiirin toiminnan ydinjoukon, Lehto
valottaa.
Lehdon mielestä yhtenä selkeänä
vahvuutena on paikallinen upseerikerho, joka toimii ilman ulkopuolista
ravintoloitsijaa. Upseerikerho mahdollistaa tilaisuuksien ja juhlien järjestä49

misen maltillisilla kustannuksilla.
Kapteeni Lehdolla on lukuisia
muistoja kadettipiirinsä toiminnasta.
Hän kertoo osallistuneensa ensimmäisiin kadettipiirin tapahtumiin yksikön
päällikön ilmoittamana.
— Ensimmäisiin juhliin oli näin
helppo mennä. Vanhempiin upseereihin
sekä varsinkin evp-upseereihin tutustui
juuri näissä tilaisuuksissa, ja kynnys
osallistua seuraaviin tapahtumiin laski.
Etelä-Satakunnan kadettipiirin nykyinen puheenjohtaja, majuri Sami Silmu
on päällikkö, joka johdatti nuoret upseerit kadettipiirin toimintaan mukaan,
Lehto kiittelee.
Yhteistä näille kaikille tilaisuuksille Lehdon mukaan on lämminhenkinen
tunnelma ja se, kuinka hyvin uudet upseerit otetaan osaksi porukkaa. Mieleenpainuvimpana tapahtumana hän
muistelee vierailua Brysseliin, jonka
eversti Hannu Teittinen järjesti toimiessaan Etelä-Satakunnan kadettipiirin
puheenjohtajana.
Kylkiraudan haastattelussa Lehto
kertoo olevansa kiitollinen Kadettikunnan hallitukselle nimityksestään
Vuoden kadettiupseeriksi. Hän kertoo
valinnan tulleen suurena yllätyksenä.
Hän sanoo tuntuvan erityisen hyvältä
ajatella, että joukko-osastossa palvelevan upseerin työpanos Kadettikunnan
hyväksi arvotetaan näin korkealle.
Kysyttäessä Vuoden kadettiupseerin arvoperustaa Lehto toteaa, että hän
kokee Puolustusvoimien olevan tasaarvoinen työantaja ja Puolustusvoimien
henkilöstön arvoperustan olevan myös
omansa. — Isänmaallisuus, ammattitaito, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus,
luotettavuus ja yhteistyö ovat niitä
asioita, joita jokainen kadettiupseeri
tarvitsee päivittäin työssään ja elämässään, Lehto kiteyttää.
Kylkirauta onnittelee Vuoden kadettiupseeria!
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Tarton rauhan 100-vuotisjuhlallisuudet

ammikuussa 1918 alkanut sotatila Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä päättyi 14. lokakuuta
1920 Tartossa solmittuun rauhansopimukseen. Sopimuksessa vahvistettiin
muun muassa ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen rajat.
Tarton rauhansopimuksen solmimisen 100-vuotispäivää juhlistettiin
muun muassa Helsingissä 14. lokakuuta 2020. Juhlapäivän järjestelyistä
vastasi Vapaussotiemme Helsingin
seudun perinneyhdistys ry.
Juhlalliset kunnianosoitukset alkoivat kello 12 seppeleenlaskulla vapaussodan ylipäällikön, Suomen marsalkka
C. G. E. Mannerheimin patsaalla. Seppeleet laskettiin myös Tarton rauhan
neuvottelukunnan puheenjohtajan
J. K. Paasikiven ja silloisen tasavallan
presidentin K. J. Ståhlbergin patsailla.
Kaartin soittokunta vastasi musiikista
seppeleenlaskujen aikana.
Tämän jälkeen siirryttiin Ravintola
Ostrobotnian juhlasaliin, jossa Vapaus
sotiemme Helsingin seudun perinne
yhdistys ry:n puheenjohtaja toivotti
vieraat tervetulleiksi. Maljapuheen piti
Vapaussodan Perinneliiton puheenjohtaja, kenraalimajuri Kalervo Sipi.
Satavuotisjuhlassa sai ensiesityksensä noin kolmikymmenminuuttinen
dokumenttielokuva, joka vastaa kysymykseen, minkä sodan rauhasta oli

kyse, ja miksi siitä neuvoteltiin venäläisten kanssa? Saatesanat elokuvaan
kertoi Oulun yliopiston historian professori Kari Alenius, joka on toiminut
dokumentin asiantuntijana. Elokuvan
Sodan ja rauhan kasvot – Vapaussodasta Tarton rauhaan on käsikirjoittanut ja ohjannut Nina Schleifer. Toisena
käsikirjoittaja on toiminut Jyrki Uutela.
Elokuva osoittaa, miten Suomen
ja muiden Venäjän reunavaltioiden
tapahtumat sata vuotta sitten linkittyivät ensimmäiseen maailmansotaan
bolševikkien tavoitellessa maailmanvallankumousta. Vaikka Suomi oli julistautunut itsenäiseksi 6. joulukuuta
1917, maa oli kuitenkin venäläisten
sotajoukkojen miehittämä. Tarvittiin
vapaussota, jonka lopputuloksena
varmistettiin todellinen valtiollinen
itsenäisyys eli vapautuminen Venäjän
vallasta sekä demokraattinen yhteiskuntajärjestys. Dokumenttielokuva
on katsottavissa verkkosivulla https://
www.vapaussodanperinto.fi/dokumenttielokuva-sodan-ja-rauhan-kasvot-vapaussodasta-tarton-rauhaan/
Kaaderilaulajien tuplakvartetti
esitti Ostrobotnian juhlassa isänmaallisia lauluja everstiluutnantti evp, director cantus Matti Orlamon johdolla.
Juhlan yhteydessä kuultiin myös
Kadettikunnan ikikaaderi, majuri evp
Olli Vuorion tervehdys. Hän muisteli

kadettikurssinsa valmistumiseen liittyviä juhlallisuuksia ja tapaamista ylipäällikkö Mannerheimin kanssa.
Juhla päättyi koronavirustilanteen
rajoitukset huomioiden yhteislauluna
esitettyyn Kuullos pyhä vala -lauluun.
Prikaatikenraali evp Hannu Luotola kirjoitti Kylkiraudan numerossa
2/2020 julkisuudessa vähemmän esillä
olleen rauhansopimuksen taustoista ja
merkityksestä otsikolla ”Tarton rauhasta 100 vuotta”. Artikkeli on luettavissa osoitteessa https://kylkirauta.
fi/wp-content/uploads/2020/06/KR-2_20_netti_PPD.pdf
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Vasemmalla Ikikaaderi Olli Vuorio. Keskellä seppeleenlasku Suomen marsalkka C. G. E. Mannerheimin
patsaalla. Oikealla Vapaussodan Perinneliiton puheenjohtaja, kenraalimajuri Kalervo Sipi.
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Lyhyt oppimäärä hybridisodankäyntiin
Tuula Malin
Putinin pihapiirissä,
Venäjän suurvaltaoperaatiot
Suomessa
Docendo, 2020
Sivuja 286
ISBN 978-952-291-732-4

T

oimittaja Tuula Malin on
tutkinut ja kirjoittanut venäläisten maakaupoista
liki kahdenkymmenen vuoden
ajan. Nyt ulkomaalaiskauppoja
säätelevän lain astuttua voimaan
Suomessa vuoden alusta hän on
yhdistänyt nämä tutkimukset
eräänlaiseksi loppuraportiksi.
Toimittaja Malinin mukaan
maakaupat ovat osa laajempaa
venäläistä hybridioperaatiota Suomessa. Putinin pihapiirissä, Venäjän suurvaltaoperaatiot Suomessa
on kattava esitys hybridivaikuttamisen laajasta kentästä.
Kirjan kantavana teemana on
se, kuinka Venäjä pyrkii monin erilaisin vaikuttamiskeinoin muodostamaan
Suomesta suojaavan puskurivyöhykkeen. Tuula Malin kuljettaa lukijaa
polveilevasti erilaisten tapahtumien ja
aihetodisteiden kautta Venäjän Suomeen
kohdistuvaan hybridioperaatioon, jonka
keskiössä ovat maakaupat. Tarkastelu on
melko mustavalkoista ja osin keltaisen
lehdistön tyyliin tarkoitushakuisia.
On vaikea uskoa, että lähes kaikki
kirjassa esitetyt venäläisten maakaupat,
huviveneomistukset, yritysjärjestelyt,
informaatiovaikuttaminen, ääriliikkeiden nousu, palvelunestohyökkäykset, internetissä riehuvat trollit ja niin
edelleen olisivat osa koordinoitua ja
valtiojohtoista operaatiota, joka tähtää
Suomen kaappaamiseen karhun kainaloon. Suomi ei ole Ukraina, eivätkä
täällä toimi samanlaiset hybridivaikuttamisen keinot kuin Krimillä keväällä
2014.
Lievästä sekavuudestaan ja hysterian lietsomisesta huolimatta kirja antaa
ajattelemisen aihetta. Valtaosa toimittaja
Malinin esittämistä aihetodisteista ovat
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen
vuonna 2015 julkaiseman hybridisodan-

käynnin tutkimuskatsauksen mukaisten
hybridin keinojen ja ilmenemismuotojen
viitekehyksen mukaisia. Tutkimuskatsauksessa viitataan Venäjän yleisesikunnan päällikön, armeijankenraali Valeri
Gerasimovin tammikuussa 2013 Venäjän sotatiedeakatemiassa pitämään
puheeseen, joka käsitteli sodankäynnin
muutosta.
Näiden niin kutsuttujen Gerasimovin oppien mukaan ei-sotilaallisten ja
epätavanomaisten keinojen käyttö on
lisääntynyt sodankäynnissä. Valtiolliset tavoitteet saavutetaan käyttämällä
salaisia sotilasoperaatioita, informaatiovaikuttamista, poliittisia taloudellisia ja
humanitaarisia keinoja sekä hyödyntämällä väestön protestipotentiaalia.
Tuula Malin käsittelee jotakuinkin
kaikki keinot kirjassaan, joka herättää
pohtimaan, olemmeko hybridisodassa.
Onko kansan voimakas polarisoituminen esimerkiksi poliittisesti vasemmalle ja oikealle tai maahanmuuttoasioissa
”rasisteiksi” ja ”suvakeiksi” ulkopuolelta ruokittua? Sinänsä esimerkiksi
venäläisten Suomessa tekemille maakaupoille on esitettävissä muitakin perusteltuja ja varsin rationaalisia syitä
kuin maan sotilaallisen valtaamisen
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valmistelu tai sotilastiedustelu.
Mielenkiintoisen alaluvun kirjassa muodostavat niin kutsutut
hyödylliset idiootit, joiden naii
viutta tai narsismia Venäjä käyttää informaatiovaikuttamisessaan
hyväksi. Venäjällä nämä ”arvovaltaiset Suomen erikoisasiantuntijat”
luovat kuvaa Suomesta venäläisvihamielisenä valtiona, jossa venäläisvähemmistöä sorretaan ja
venäläisäideiltä riistetään lapset
silkkaa ilkeyttään.
Kotimaassa vastaavasti hyödylliset idiootit toistavat Venäjän
valtaviestejä, heiltä löytyy ymmärrystä Venäjän kansainvälisiä sopimuksia rikkovalle toiminnalle, he
tehtailevat kunnianloukkaussyytteitä ja vainoavat Venäjää arvostelevia toimittajia. Demokratiassa
tämän kaltainen sananvapaus on
sallittua ja sosiaalinen media antaa
jokaiselle kylähullulle maailmanlaajuisen näkyvyyden. Onneksi
kotimaan media on viime vuosina
kuin yhteisellä päätöksellä jättänyt nämä
desantit ilman huomiota.
Lopuksi minua erityisesti ärsyttänyt
havainto: ”Tapasin maakauppaprojektini
aikana lukuisia sotilaslähteitä alipäällystöstä aina ylimpään sotilasjohtoon
saakka. Joukossa oli sotilasuransa aktiivivaiheessa olleita henkilöitä sekä
evp-virkakuntaa. Monet halusivat puhua
toimittajalle tv-kameroiden ulkopuolella. Julkinen esiintyminen ulkopoliittisesti herkäksi koetussa aiheessa ei
houkutellut.” ”Haastattelin Iltalehdelle
sotilaslähdettä, joka halusi hänkin pysytellä asemansa vuoksi nimettömänä.”
”Merivoimien päällystöön kuuluva sotilaslähde totesi…”, ”…tapasin armeijan kenraalikuntaan kuuluvan upseerin.
Mies halusi pysytellä lähdesuojan piirissä.”
Edellä mainitut olivat suoria lainauksia Putinin pihapiirissä -kirjasta.
Nimettömät sotilaslähteet ovat aikamme
ilmiö, jolle minulta ei löydy ymmärrystä. Jos upseeri ei voi tai uskalla omalla
nimellään lausua näkemyksiään ja
seisoa niiden takana, niin vaihtoehtona
on aina vaieta.
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Mannerheimin luottokenraali
Pekka Visuri
Mannerheim ja Heinrichs,
marsalkka ja hänen kenraalinsa
Docendo 2020
Sivuja 399
ISBN 978-952-291-832-1

R

atsuväenkenraali C. G. E.
Mannerheim ja jääkärimajuri Axel Erik Heinrichs
tapasivat toisensa ensimmäisen
kerran tiettävästi maaliskuussa
1918 Seinäjoella, jonne jo silloin
diplomaattisesti kyvykäs Heinrichs
oli päätynyt lähetystön osana niin
sanottua jääkärikonfliktia ratkaisemaan.
Sotien välisenä aikana miehet
eivät juurikaan olleet yhteistoiminnassa Mannerheimin vetäydyttyä
kansakunnan reserviin lukuun
ottamatta 1930-luvulla alkanutta
puolustusneuvoston puheenjohtajuutta. Vuonna 1939 miehet olivat
kuitenkin tunteneet toisensa jo yli kaksikymmentä vuotta, joten kylmiltään yhteistyötä ei talvisodan alkaessa aloitettu.
Talvisodan alettua Heinrichs toimi
III armeijakunnan komentajana Itä-Kannaksella. Tehtävässään hän sai pysyttyä
Mannerheimin, Kannaksen armeijan komentajan kenraaliluutnantti Östermanin
ja painopistesuunnan II armeijakunnan
komentajan kenraaliluutnantti Öhquistin jatkuvien erimielisyyksien ulkopuolella. Lopputulemana helmikuussa
1940 oli johtamis- ja sotilaallinen kriisi
Kannaksella, joka johti Östermanin vapauttamiseen tehtävistään ja Heinrichsin
nimittämiseen armeijan komentajaksi.
Pari päivää sodan päättymisen jälkeen Heinrichs ilmoittautui Mannerheimille ja totesi, ettei kyennyt täyttämään
tehtäväänsä armeijan komentajana,
johon Mannerheim vastasi: ”Oli selvää,
että kävi niin kuin kävi. Teidäthän komennettiin johtamaan katastrofia.”
Kesäkuun puolivälissä 1940 Mannerheim ilmoitti – osana laajempaa kenraalikierrätystä – nimittävänsä Heinrichsin
yleisesikunnan päälliköksi. Mannerheim
teki samalla selväksi, ettei hän voinut
antaa esikuntapäällikölleen yksinoikeut-
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ta johtaa esimerkiksi tiedustelupalvelua
tai sotatoimien valmistelua eikä toimia
noiden alojen ainoana esittelijänä. ”En
tahdo olla yhden miehen vanki. Minun
täytyy saada itse neuvotella kenen kanssa
tahansa, kuuluipa hän esikuntaan tai ei,
ja tehdä itse johtopäätökset.”
Heinrichsia askarrutti, kuka sovittaisi yhteen suuren esikunnan monet
toiminnot, sillä oli vaikea kuvitella, että
ylipäällikkö itse ehtisi toimia esikuntapäällikkönään.
Syksyllä 1940 suurvaltapolitiikassa
sanottiin yhtä ja tehtiin toista. Myöhäissyksyllä Hitler ja Molotov vakuuttelivat yhteisymmärrystä Berliinissä, mutta
samaan aikaan Saksan idän sotaretken
suunnittelu jatkui. Mannerheimin toimeksiannosta ensikontaktit Saksan
sodanjohdon kanssa toteutuivat kenraalimajuri Paavo Talvelan kuriiritehtävinä
joulukuussa 1940, mutta vuodenvaihteen jälkeen vastuu neuvotteluista siirtyi
Heinrichsille. Keväällä 1941 Heinrichs
teki Saksaan puolenkymmentä neuvottelumatkaa, jotka nyt on teoksessa tarkoin
dokumentoitu.
Jatkosodan alettua Heinrichs nimitettiin Karjalan armeijan komentajaksi,
ja hän onnistui – Mannerheimin hyvällä
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tuella – sekä tehtävässään että tulemaan toimeen voimakastahtoisen
alaisensa, kenraalimajuri Paavo
Talvelan kanssa.
Jalkaväenkenraaliksi ylennettynä Heinrichs palasi takaisin
yleisesikunnan päälliköksi tammikuussa 1942. Kenraalimajuri Aksel
Airon vastatessa operaatioista
suoraan ylipäällikölle Heinrichsin
tehtävänä oli pitää yhteyttä saksalaisiin, erityisesti yhteyskenraali
Erfurthiin. Sodan lopun lähestyessä
Suomen rauhanpyrkimykset asettivat Heinrichsin diplomaatintaidot
koetukselle.
Mannerheim nimitti Heinrichsin seuraajakseen puolustusvoimain komentajana tammikuussa
1945. Asekätkentäjutun paljastuminen johti kuitenkin Heinrichsin eroon saman vuoden aikana,
vaikka presidentti Mannerheim
lupasi tarvittaessa tukensa virassa
jatkamiselle.
Sodan jälkeen Heinrichs kirjoitti valtiojohdon käyttöön useita
muistioita Suomen sotilaspoliittisesta
asemasta, ja keväällä 1948 Heinrichs oli
mukana YYA-valtuuskunnassa Moskovassa. Merkittävä osoitus Heinrichsin
nauttimasta arvostuksesta oli se, että
hänestä tuli Mannerheimin muistelmien
haamukirjoittaja yhdessä eversti Aladár
Paasosen kanssa.
Mannerheimin ja hänen lähikenraaliensa suhteet eivät olleet läheskään ongelmattomia, mutta suhde Heinrichsiin
muodostui tässä mielessä jopa poikkeukselliseksi. Toki kriisivaiheita heidänkin
yhteistyössään oli, näistä suurimpana
kesän 1944 suurhyökkäykseen valmistautuminen kaikkine liepeineen.
Visuri ei kirjassaan mene luonteenpiirteisiin, mutta keskeinen ansio loppuun saakka kestäneestä yhteistyöstä ja
ystävyydestä ylipäällikön kanssa lankeaa
Heinrichsille. Jalkaväenkenraalin diplomaattinen ja joustava perusluonne pitkän
sotilaskarriäärin lisäksi useilta elämänaloilta hankitun sivistyksen tukemana
loi jatkuvan menestyksen sekä vaativan
marsalkan alaisena esikuntatehtävissä
että sotatoimiyhtymien komentajana.

Jussi Ylimartimo
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ansanedustaja Antti Hackzell nimitettiin Suomen
pääministeriksi 8. elokuuta
1944. Hänellä oli yksi tärkeä tehtävä: luotsata Suomi rauhaan yhdessä
tasavallan presidentiksi neljä päivää
aiemmin valitun Suomen marsalkka
Mannerheimin ja ulkoministeriksi
nimitetyn Carl Enckellin kanssa.
Hackzell, karhunkaatajasta
rauhantekijäksi on professori Martti
Häikiön kirjoittama elämäkerta
yhdestä 1900-luvun alkupuoliskon
merkittävimmistä suomalaisista
yhteiskuntavaikuttajista. Teoksen
nimessä karhunkaatajalla viitataan
karhujahtiin Venäjän Karjalassa,
jonne Hackzell lähti kolmen nuoren ystävänsä kanssa helmikuussa 1909.
Professori Häikiö on arvostettu historiantutkija, joka on kirjoittanut lukuisia
historiateoksia, kuten vuonna 2017 ilmestyneen Suomen leijona – Svinhufvud itsenäisyysmiehenä. Häikiö ei petä lukijaansa
uudessakaan teoksessa. Kirja on kirjoitettu selkeäksi ja mukaansa tempaavaksi.
Kronologiseksi kirjoitettu henkilöhistoria
mahdollistaa lukijalle aikamatkan itsenäisen Suomen syntyvaiheisiin ja itsenäisyyden ensimmäisiin vuosikymmeniin.
Häikiö on kirjassaan käyttänyt lähdeviitteitä, ja käytetyt lähteet on mainittu
kirjan lopussa. Teoksessa on erityisesti
hyödynnetty Hackzellin yksityisarkistoa,
joka on taltioituna Kansallisarkistossa.
Kirjan kuvitukseen on koottu aikamatka
Hackzellin elämänpolulta. Kuvissa on esitetty muun muassa sukulaisia sekä keskeisiin tapahtumin osallistuneita henkilöitä ja
niihin liittyviä lehtileikkeitä.
Antti Hackzell kasvoi ja kävi koulunsa Mikkelissä ja opiskeli sen jälkeen
lakimieheksi. Opiskeluajan jälkeen hänen
elämäntarinansa laajimman viitekehyksen
muodostaa Venäjä. Hän eli ja kohtasi eri
rooleissa kolme erilaista Venäjää. Toimiessaan asianajajana 1910-luvun Pietaris-

sa elettiin vanhaa keisarin Venäjän aikaa.
Hänen toimintansa Pietarissa päättyi
bolševikkien kaappaukseen, ja Hackzellin
perhe pääsi viime hetkellä pakoon vuonna
1917. Vallankumouksessa Hackzell menetti kotinsa ja lakitoimistonsa.
Hackzell koki vallankumouksen ja
sisällissodan sekasortoisen NeuvostoVenäjän ja sittemmin Neuvostoliiton
ensin rajamaakunnan Viipurin maaherrana
vuosina 1918–1920, sitten Tarton rauhan
suomalais-venäläisen sekakomitean varapuheenjohtajana ja vuodesta 1922 alkaen
Suomen ensimmäisenä Moskovan-lähettiläänä. Ura suurlähettiläänä päättyi vuonna
1927 ristiriitaan silloisen ulkoministerin
kanssa.
Kolmantena näkökulmana Suomen
itänaapuriin olivat ulkoministerin, pääministerin ja rauhanvaltuuskunnan puheenjohtajan tehtävät, kun vastassa oli
suurvallaksi noussut Stalinin Neuvostoliitto. Hackzell oli maaherra-aikanansa
hankkinut perheelleen Ollilan Maatilan
Vuoksen rannalta Karjalasta. Sotien seurauksena tästäkin kodista oli luovuttava.
Hackzellin toiminta 1930-luvulla
työnantajajärjestön johtajana sekä ulkoministerinä takasivat sen, että hänestä tuli
yksi tuon ajan keskeisimmistä vaikuttajista Suomessa. Hän oli pitkäjänteinen
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vaikuttaja, jonka asiantuntemus,
tunnollisuus ja henkilöstöverkostot monilla aloilla veivät eteenpäin
isänmaan taloudellista kehitystä ja
turvallisuuspoliittista asemaa.
Antti Hackzellin ulkopoliittisista saavutuksista Häikiö nostaa
merkittävimmäksi toiminnan ulkoministerinä vuosina 1932–1936.
Hackzell oli keskeinen vaikuttaja,
kun Suomen ulkopolitiikka luotsattiin Pohjoismaiden yhteyteen.
Käytännössä se tarkoitti hakeutumista niin lähelle Ruotsia kuin mahdollista. Hackzell pyrki vuodesta ja
vuosikymmenestä toiseen lisäämään
Suomen kansainvälistä liikkumavaraa idän paineessa.
Hackzell johti Suomen rauhanvaltuuskunnan rajan yli Moskovaan
7. syyskuuta 1944. Ennen neuvottelumatkalle lähtöä Hackzell piti
radiossa 2. syyskuuta koskettavan
puheen ja totesi: ”Tämä hetki ja
tämä ratkaisu on vakavin, minkä
kansamme nykyisinä koettelemuksen vuosina on elänyt.”
Rauhanneuvottelut eivät kuitenkaan
alkaneet heti, vaan Suomen valtuuskunta
joutui odottamaan viikon epätietoisuudessa. Odottaessaan neuvotteluiden alkamista
Hackzell sai hänet pysyvästi lamauttaneen
oikeanpuolisen halvauksen. Teoksessa
kuvataan piinaviikon yksityiskohtaiset
tapahtumat ja keskustelut, joilla oli suuri
vaikutus rauhanehtoihin. Niiden tuloksena
Antti Hackzellin ansiosta muun muassa
Suomelle kaavaillut sotakorvaukset saatiin
puolitettua.
Moskovasta palattuaan Hackzell vietti
hiljaiseloa kotonaan puolisonsa Elsien
kanssa. Syksyn 1945 kunnallisvaaleissa
Hackzell halusi päästä äänestämään. Hänet
vietiin äänestyspaikalle ambulanssilla ja
kannettiin äänestyshuoneeseen, jossa hän
toimitti viimeisen velvollisuutensa. Antti
Hackzell sai vuoden 1946 alussa aivoverenvuodon, ja hän kuoli 64-vuotiaana 14.
tammikuuta 1946. Aikamatka isänmaan
vapauden ja itsenäisyyden puolesta oli
päättynyt.

Heikki Pohja
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F

ilosofian tohtori Timo J.
Tuikka on astunut Veikko
Huovisen viitoittamalle
tielle: vuonna 1971 julkaistu Veitikka oli historiallinen tutkimus
Adolf Hitlerin elämästä ja teoista. Tutkimus perustui – Huovisen
mukaan – ennalta näkemättömiin
ja löytämättömiin lähteisiin muun
muassa Hitlerin nuoruusvuosilta.
Teos oli lähdeviittein varustettu, ja siinä oli uutta ennen
näkemätöntä kuvamateriaalia.
Aikalaisilta meni jokin tovi huomata Huovisen pirullinen motiivi:
osoittaa, että totuus on aina tehtävissä.
Tuikka puolestaan on ”sattumalta”
törmännyt Orimattilassa presidentti
Urho Kekkosen salaisiin päiväkirjoihin. Siis niihin, joita ei todellakaan
ole tarkoitettu julkisuuteen ja joissa
presidentti antaa palaa ilman estoja –
ja joita ei kukaan Tuikkaa ennen ole
saanut käsiinsä.
Jo Kaarlo Hillilän elämäkerta vuodelta 2011 osoitti sen, että Tuikka on
vähintäänkin epäsovinnainen histo
riantutkija. Tuikan käyttämät kielikuvat ja sanonnat saivat todennäköisesti
useamman kuin yhden kollegan nieleskelemään tai ainakin kulmiaan rypistelemään. Ja saavat nytkin, epäilemättä.
Romaani – sillä romaani tämä päiväkirjakooste on – tuo esiin aiempiakin arveluja Kekkosen perimmäisistä
tunnoista Neuvostoliittoa ja koko puo
lueettomuuspolitiikkaa kohtaan. Tuikan
mukaan Kekkosen myyttistä hahmoa
oli jopa helpompi lähestyä kaunokirjallisin keinoin kuin tutkimuksen kautta.
Kirjailijan mielessä oli aluksi humoristinen romaani, mutta tarinasta tuli
lopulta traagisempi kuin hän oli ajatellut. Presidentti käsittelee unissaankin
kansalaissodan tapahtumia. Hän potee
syyllisyyttä Suomeen pyrkineiden juu-
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talaisten kohtalosta ja avioliiton ulkopuolisista suhteista. Kyynisyyden
puutteesta ei salaisten päiväkirjojen
Kekkosta voi ainakaan syyttää.
Tuikka on jakanut teoksensa Kekkosen presidenttivuosien mukaan
26 lukuun: kultakin vuodelta on puolestaan poimittu merkittävimmät tapahtumat ”päiväkirjaan vienteinä”. Rennon
puhekieliseen sisältöön Tuikka on sijoittanut muutamia helmiä, joiden voi
hyvin olettaa olleen itsensä Kekkosen
ajattelemia. Esimerkiksi: ”Historian
tunteminen on tärkeää, jotta sitä voi
vääristellä poliittisesti tarkoituksenmukaiseksi.”
Kekkonenhan tuotteisti ja otti
omakseen puolueettomuuspolitiikan,
jonka ylimmän tulkitsijan toimen hän
otti itselleen 1960-luvun puolivälissä.
Edelleen Kekkonen mainitsee erään
aikalaisen lastenkutsujensa osanottajan olleen erityisen lahjakas ajattelija:
siispä ei hänestä koskaan tulisi menestyvää poliitikkoa. Ja niin edelleen.
Puoliso Sylvin kuoltua Kekkonen
tuntee olonsa yksinäiseksi ja purkaa
oloaan pakkomielteiseen urheiluun
ja painontarkkailuun. Vanheneminen
ja terveyshuolet turhauttavat. ”Saan
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vaihdella hallituksia ja hajotella
eduskuntia miten lystään, mutten
saa itse päättää ruokajuomistani
ja nukkumaanmenoajoistani.”
Vuosien vieriessä saa presidentti useammin osallistua ikätovereittensa hautajaisiin kuin
kalareissuihin. Samaan aikaan
omaa asemaa lujitetaan muun
muassa nimittämällä Kustaa
Vilkuna arvonimilautakunnan
puheenjohtajaksi, kekkoslaisittain ”metalliromun jakelupäälliköksi”. Näin kyettiin pitämään
arvonimiin ja kunniamerkkeihin
syvästi kiintynyt suomalainen
eliitti tyytyväisenä.
Jotkut muistiin viennit ovat
hervotonta tavaraa. Vai mitä
miettisi tästä ETYKiin liittyvästä: ”En taaskaan uskaltanut katsoa
halatessa Leonidia silmiin, ettei
hän saisi nousuhumalaiseen kalloonsa moiskauttaa samanlaista
huulisuudelmaa kuin Honeckerille. Ryssän nuoleminen ETYKissä olisi
poliittinen kuolonsuudelma.”
Vuonna 1978 Kekkonen oli ajautunut oman kunnianhimonsa ansaan:
lähes kaikki puolueet olivat pyytäneet
hänet ehdokkaakseen presidentinvaaleissa, eikä 300 valitsijamiehen saaminen tuntunut enää mahdottomalta. Max
Jakobsonin sanoin: leijonankesyttäjältä
olivat leijonat loppuneet.
Kirja on etevän keveästi kirjoitettu. Ainakin yksi huti on kirjaan jäänyt:
Kai Korte ei ollut oikeuskansleri vielä
vuonna 1971, vaan oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston päällikkö. Oikeuskansleri hänestä tuli vuonna 1982.

Pekka Holopainen
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tsikko on peräisin Mauno
Koiviston vuonna 1945
tekemästä päiväkirjaviennistä, jossa hän lainaa
Salomoa. Bergholm on Koivisto-biografiassaan halunnut
keskittyä niihin solmukohtiin
Koiviston elämässä, jotka muuttivat ärhäkkää miestä. ”Kiihkeä”
ei varmaankaan ole ensimmäinen
epiteetti, joka Koivistosta tulee
mieleen – ei ainakaan sellaisen,
joka tottui aikoinaan katselemaan
hänen ulostulojaan julkisuudessa. ”Fundeeraaja” tai ”kryptinen
jahkailija” olisivat ehkä osuneet
paremmin kohdalle.
Koivisto itse tunnustaa nuorena olleensa hankala henkilö. Hankaluus
lienee selitettävissä hänen toimillaan
sosialismiin hurahtaneena kommunismin vastaisena taistelijana vaaran
vuosien Suomessa. Nuori Koivisto
otti herkästi nokkiinsa, jos vaistosi,
ettei häntä kuunneltu – tai kuunneltu
oikein. Bergholmin mukaan Koivisto
oli sangen yksin oman sosialistisen
tulkintansa kanssa.
Sotavuosien kirjeenvaihto tuo esille
Koiviston uskonnollisen pohjavireen
– vireen, joka pysyi sangen hyvin piilossa myöhempinä poliitikkovuosina.
Sodan koettelemukset ja tilanteet,
joissa henki oli katkolla, saivat Koiviston kirjoittamaan: ” Muistan miten
mielestäni kohosi harras kiitos Jumalan
puoleen – – Hän se meitä armollisesti
johdatti, se oli lopputulos.” Vakaa usko
sallimukseen näkyy myös kotiutuksen
hetkellä: ”On sanottu, että Jumala on
nähnyt Suomen kansasta niin paljon
vaivaa, ettei anna sen tuhoutua. Toivottavasti niin on.”
Rauhan tultua Koivisto aloitti
opiskelun, jossa ei ollut sijaa iloiselle
opiskelijaelämälle. Vai mitä sanotaan
tahdista: iltakurssein suoritetut kes-

kikoulu- ja lukio-opinnot sekä ylioppilaskirjoitukset neljässä vuodessa,
filosofian kandidaatti ja lisensiaatti
vuonna 1953 ja tohtoriksi vuonna 1956
sosiologiasta. Totisesti Koivisto noudatti omaa ohjettaan, jonka mukaan ei
kannattanut opiskella, ellei voima riitä
loppuun asti. Siinä sitä on ohjenuoraa
nykyisille ikuisille opiskelijoille…
Samaan aikaan Koivisto ehti rahoittaa opiskelunsa töitä tehden, osallistua kunnallispolitiikkaan, kirjoittaa
pakinoita puoluelehteen nimimerkillä
”Puumies” ja toimia satamalakon murtajana osana antikommunistista taistelua. Sosiaalidemokraattinen puolue
oli havainnut, kuinka tärkeätä oli pitää
satamat auki viennin ja tuonnin mahdollistamiseksi – myös sotakorvaustoimitusten toimiminen oli liipaisimella.
Seikka, jonka olivat myös kommunistit
havainneet, mutta päinvastaisin tarkoituksin.
Lakkojen tavoitteena oli saada
aikaan levottomuuksia, jotka voisivat
suotuisissa olosuhteissa johtaa vallanvaihdokseen epäparlamentaarisin keinoin. Koivisto terästi itseään: ”Kunpa
en hermostu! En saa menettää hermojani, en yksinkertaisesti saa. Minun on
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kestettävä, minun on taisteltava,
taisteltava loppuun asti, häviöön
tai voittoon, saman tekevää.” Niin
kuin nyt tiedetään, Koiviston
kamppailu päättyi voittoon, eikä
vähiten siksi, että suomalaisten
kommunistien taistelukyky oli
Moskovassakin rankattu heikoksi.
Koiviston tohtorinväitöskirja Sosiaaliset suhteet Turun satamassa käynnisti myönteisen
julkisuuden pyörteen, joka kesti
lähes neljäkymmentä vuotta.
Muut tekevät mitä voivat, mutta
Koivisto tekee mitä tahtoo, kuului
innostunut slogan Viikkosano
mien artikkelissa.
Nimitys Helsingin Työväen
Säästöpankin toimitusjohtajaksi
vuonna 1959 tuotti Koivistolle ensimmäisen hyvin palkatun
toimen ja samalla muuton Helsinkiin. Turkulainen paikallispolitikointi vaihtui valtakunnan
tasoon. Koivistosta tuli vähin erin
sisäpiiriläinen, joten Tamminiemen pesänjakajat -teoksen lanseeraama käsitys Koivistosta yksinäisenä sheriffinä
m/Gary Cooper ei taida sittenkään pitää
täysin kutiaan. Ärhäkkyydestään hän
kyllä luopui ja tottui pitämään pelikorttinsa lähellä rintaansa.
Elettiin aikaa, jolloin presidentti
Kekkonen oli Maalaisliiton avulla eristänyt Sosiaalidemokraattisen puolueen
poliittiseen paitsioon. Bergholm päättää biografian ensimmäisen osan kysymykseen siitä, tuhoutuisiko Koiviston
poliittinen tulevaisuus Sosiaalidemokraattisen puolueen ja sen vihollisten
ristituleen.
Me tiedämme, miten tuossa kamppailussa lopulta kävi, mutta odotan
kiinnostuneena seuraavia elämäkerran
osia. On hyvä saada valaistusta siihen,
miten Koivisto asemoitui muun muassa
noottikriisin ja Sosiaalidemokraattisen
puolueen hovikelpoiseksi tulemisen
pelissä.

Pekka Holopainen
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itä jos tulevaisuuden
keskeinen teknologinen infrastruktuuri on
kiinalainen? Onko Yhdysvaltojen
kylmän sodan aikainen idealismi
muuttunut peruuttamattomasti näköalattomaksi kyynisyydeksi ja
peittelemättömäksi ahneudeksi
à la Trump? Vaatiiko Yhdysvalloista riippuvaisten valtioiden
– kuten Naton jäsenien – oma
etu alistumista Yhdysvaltojen
edessä? Kuinka kauan Kiina voi
jatkaa nousuaan?
Hiski Haukkalan mukaan
suuri peli on palannut lyhyen
euforian jälkeen. Euforian, jonka aiheutti Berliinin muurin murtuminen ja
Neuvostoliiton luhistuminen. Maailma
muuttuu jälleen moninapaiseksi, eivätkä asiat mene toiveittemme mukaan.
Suurta peliä häiritsemään ilmaantui
covid-19-virus pandemiaksi laajentuneena, mikä toi uutta ulottuvuutta
kansainväliseen taloudelliseen epävakauteen, jonka lopullisia seurauksia ei
voi vielä arvioida. Haukkala toivottaa
lukijansa tervetulleeksi kriisien maailmaan.
Kahdessa ensimmäisessä luvussa
Haukkala luotaa suomalaisen toimijuuden syntyä ja kehitystä. Neuvostoliiton
kanssa solmittua YYA-sopimusta tarkastellessaan Haukkala toteaa seikan,
joka kyllä tiedettiin, mutta jota ei taatusti ääneen sanottu: sopimuksen perimmäinen tarkoitus Suomen kannalta
oli sopimuksessa todetun sotilaallisen
yhteistoiminnan välttäminen kaikissa
olosuhteissa. Muut luvut käsittelevätkin sitä muuttuvaa turvallisuusympäristöä, jossa Suomen on reittinsä
navigoitava: kartoittamattomistakin
meristä voisi puhua…
Suurvaltakilpailun paluussa ongelmallisinta Euroopalle – ja siinä sivussa
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Suomelle – on riippuvuus Yhdysvallatjohtoisen järjestelmän jatkuvuudesta.
Presidentti Trumpin käynnistämä katseen siirtäminen horisontista amerikkalaisten kengänkärkiin alkaa lopultakin
näkyä ”vapaan maailman” johtajuusvajeena.
Alun perin kylmän sodan aikainen politiikka oli aidosti idealistista,
mutta Trumpin kaudella Yhdysvaltojen politiikka on muuttunut avoimen
kyyniseksi ja ahneeksi. Yhdysvaltojen
halu tehdä sille edullisia ”diilejä” on
johtanut kansainvälisen sopimuspohjan
hapertumiseen, ja tämä ilmiö rasittaa
erityisesti pieniä kansainväliseen järjestykseen turvaavia maita, Suomea
etunenässä.
Vaan eipä ole Yhdysvallat yksin
syyllinen ilmiöön. Kiina käyttää tylysti
sääntöpohjaista järjestelmää hyväkseen
valtiokontrollinsa avulla, ja kasvaessaan tämä käenpoikanen alkaa työntää
Yhdysvallat-emoa pesästään.
Venäjä taas puolestaan pelaa omaa
peliään, jossa tavanomaisilla sääntöpohjilla pyyhitään pöytää. Muut eivät
taida vieläkään ymmärtää, että venäläisen katsannon mukaan sovinnonhalu ja kompromissin haku ovat vain
heikkouden merkkejä – eivät valtio58

miestaitoa. Tässä virhepäätelmän
teossa Haukkalan ”vallattomaksi”
nimeämä Eurooppa on kunnostautunut varsin hyvin.
Vallaton Eurooppa ei siis tarkoita vapaasti kasvatettua vekaraa, vaan nimenomaan Euroopan
unionia, jonka toimintakyky on
aste asteelta heikentynyt – eikä
vähiten Yhdysvaltojen asennemuutoksen vuoksi. Haukkala
myös ampuu alas sangen suoraviivaisesti joidenkin suomalaisten hellimän ajatuksen Euroopan
unionista puolustustoimijana.
Pelkät puheet eivät kuro umpeen
odotusten ja todellisten kykyjen
välistä eroavuutta.
”On se saatanaa, että kansa
on pieni”, totesi Paasikivi vuonna
1938, ilmeisen turhautuneena
siihen, että isoisemmat sopivat asioista pienten päiden yli.
Samaa sanoo Haukkala hieman
raffinoidummin: Yhdysvaltojen
presidenttiä kuunnellaan hänen
ajatuksistaan riippumatta, mutta pienen
maan päämiehellä pitää olla painavaa
sanottavaa. Valta on todella kansainvälistä valuuttaa.
Nykyisessä keskinäisriippuvuuden
ajassa pienilläkin voi olla merkitystä,
toteaa Haukkala. Pienelläkin voi olla
suuri strategia, tai sillä tulisi olla: pelissä ovat suomalaisten turvallisuus
– viime kädessä olemassaolo – hyvinvointi ja tulevaisuus.
Teoksensa lopuksi Haukkala esittää
Suomen periaatteiden huoneentaulun
– kymmenen käskyä – joita tulisi tulevan menestyksen nimissä noudattaa.
Viimeinen käsky elähdyttää tämän arvioitsijaa suuresti yksinkertaisuutensa
ja ytimekkyytensä vuoksi.
Se on: Älä typerehdi.

Pekka Holopainen

kirja-arvio

Maanpuolustustahto Suomessa
Toim. Teemu Häkkinen,
Miina Kaarkoski
ja Jouni Tilli
Maanpuolustustahto
Suomessa
Gaudeamus 2020
Sivuja 309
ISBN 978-952-345-083-7

T

eos on ensimmäinen laaja
ja monitieteinen sekä
vertaisarvioitu yleisesitys maanpuolustustahdosta,
jota tarkastellaan historiallisesti, poliittisesti ja muun muassa
sosiologisesti aina 1800-luvun
loppupuolelta nykypäivään asti.
Kirja on aarreaitta turvallisuusja puolustuspoliittiseen moniääniseen keskusteluun ja myös
monenlaisen yhteiskunnallisen
turvallisuustoiminnan tueksi.
Kirjassa on kolme teemallista pääosiota ja yksitoista lukua,
joissa maanpuolustustahdon suomalainen kehityskaari hahmottuu ja joissa
maan puolustaminen nähdään tahtoasiana. Useiden eri tieteenalojen tutkijat
ovat saaneet huomattavia ulkopuolisia
tutkimusrahoituksia, joten on ilmeistä, miten tieteellisesti relevantiksi,
ei yksinomaan Suomessa vaan myös
monissa kirjassa mainituissa maissa,
maanpuolustustahtotutkimus nykyisin
arvotetaan.
Tässä teoksessa rajaudutaan maanpuolustustahtoon Suomessa, mutta
kansainvälisesti orientoituneiden tutkimushankkeiden ansiosta kirjassa
tuodaan toistuvasti esille maailmalta
kerättyjä vaikutteita, esimerkiksi käsitemäärittelyssä. Erityisen kiinnostavaksi nostoksi luokittelen kytkennät
Ruotsin, ja mahdollisesti myös Norjan,
”maanpuolustustahto”-tulkintoihin käsitteistä försvarsvilja, motståndsanda
ja motståndsvilja. On lupa odottaa
jatkossa lisää myös suomalaista tutkimuskirjallisuutta tästä kansainvälisesti
keskeisestä tutkimusteemasta.
Suomen kansalaisten maanpuolustustahtotilan mittaamiset ovat olleet
käytössä jo 1970-luvulta alkaen, ja
ne ovat pohjautuneet niin kutsutun

henkisen maanpuolustustyön perinteeseen. Kirjan aarreaittamaisuus ilmenee muun muassa siinä, että se tarjoaa
myös nykyiseen keskusteluun sellaisia aikoinaan puhuttaneita, sittemmin
joko vaiettuja tai muutoin marginaaliin
jääneitä, mutta edelleen varsin kiinteästi henkiseen maanpuolustustahtoon
kytkeytyviä käsitteitä kuten kansalaiskasvatus ja yhteiskuntapalvelu.
Hieman pelkistäen kirjassa itsenäisen Suomen maanpuolustustahdon
historia näyttäytyy ajoittaisina vaihteluina toisaalta poliittisten kamppailujen ja toisaalta konsensuksen välillä.
Poliittiset kamppailut ovat olleet myös
käsitteellisiä ja jopa hegemonisia ajattelutapojen ja vaihtoehtoisten katsomusten välisiä.
Viime vuosikymmeninä maanpuolustustahtoon liittyviä käsitteellisiä
kamppailuja ei ole Suomessa ollut,
vaan – kuten kirjassa vakuuttavasti
osoitetaan – perinteisesti on juututtu
maanpuolustustahdon mittaamiseen
yhden kysymyksen avulla. Tosin ennen
mittaustaan mitattava ilmiö on ensin
rakentunut tai sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti rakennettu osaksi suurta
kertomusta meistä suomalaisista.
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Kirjan mukaan tarve vahvistaa maanpuolustustahtoa on
kirjattu lakiin pitkin 1900-lukua,
kuten myös esimerkiksi nykyisistä Puolustusvoimien tehtävistä
voimme havaita. Mielestäni kirja
olisi kaivannut ehkä enemmänkin
myös oikeustieteellistä asiantuntemusta, koska ymmärtääkseni
tätä kautta olisi voitu ratkoa jännitettä ja ristiriitaa perustuslaillisen maanpuolustusvelvollisuuden
ja kokonaisturvallisuustoiminnan
välillä. Kumpaistakin teemaa
tässä kirjassa käsitellään, mutta
jatkotutkimuksien ja muunlaisen
toiminnan varaan jää se, miten
tätä haastetta yhteiskunnassamme
kenties tulevina vuosikymmeninä
pyritään jäsentämään.
Kirjan historiallisessa, osin
ehkä yllättäen myös sodan oikeutusta ja etiikkaakin läpileikkaavasti käsittelevässä, tarkastelussa
sukupolvien pitkä ketju piirtyy
soturimainettamme puolustavaksi jo ajoilta ennen Suomen itsenäistymistä. Mutta kuten kirjan moniääninen
aineisto meille kertoo ja kannustaa
miettimään, olemmeko jatkossakin
valmiita ja jos olemme, miten, tätä soturiuttamme ja sotatyön asiantuntijan
mainetta isoisiltä pojille ja isiltä tyttärille välittämään ja tulevaisuudessa
lunastamaan? Kenties olisimme jo
2020-luvulla valmiita syvällisemmin
pohtimaan, millaista kertomusta itsestämme jatkossa välitämmekään.
Teos tarjoaa keskeisiä käsitteitä
yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja
yksi keskeisimmistä on maanpuolustussuhde. Käsitteen avulla saadaan
yksilökeskeisempi kuva kansalaisten
suhtautumisesta maanpuolustukseen.
Mutta miten sitten toimijuus ja toimintakyky ilmenevät, ja miten voisimme
kenties ylläpitää ja kehittää näitä yhteiskunnallisen turvallisuustoiminnan
kivijalkoja? Miten voisimme kanavoida suomalaisten maanpuolustustahtoa
käytännön toiminnaksi, ja ovatko nykyiset osallistumis- ja vastuuttamismahdollisuudet riittäviä?

Juha Mäkinen
Kylkirauta 4/2020
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Kirjalöytöjä hyllystäni
K. W. Janarmo
Varhaisilmailumme
1753–1919
Otava 1963
Sivuja 120
”Kun maassamme 1918 pantiin sotilas- ja vähin erin siviili-ilmailukin
alulle, työn suorittajien katseet
olivat määrätietoisesti tulevaisuuteen kohdistuneina. Menneestä ei
tiedetty mitään, eikä siitä liioin
välitettykään… Näiltä vuosilta
periytyy se Suomen kansan ja jopa
lentäjienkin keskuudessa yleisesti
vieläkin vallalla oleva käsitys, että
maamme ilmailulla tuskin on lainkaan varhaishistoriaa, tai että se on
ainakin hyvin köyhää. Aloittihan
ilmavoimiemme komentaja (kiistelty eversti Väinö Vuori, arvioitsijan huomautus) 1931 antamansa
julkilausuman seuraavasti: Kulunut
10 vuoden aika ei ole vielä sinänsä
mikään pitkä, mutta kun ilmailunkin ikä Suomessa on likipitäen sama,
voidaan…”
Näin johdatteli eversti evp Kuno
Waldemar Janarmo (vuoteen 1935
Chanson) kirjaansa Varhaisilmailumme
1753–1919. Janarmo oli tunnettu ilmailumies, Aero-lehden perustaja ja päätoimittaja sekä historiasta kiinnostunut
kirjoittaja. Hän suoritti kansainvälisen
lentäjätutkinnon Ruotsissa vuonna 1918
ja palveli Ilmavoimissa sekä Puolustusvoimien kansainvälisissä tehtävissä ja jäi
eläkkeelle Pääesikunnan ulkomaaosaston päällikön tehtävistä vuonna 1952.
Varhaisilmailun unohtaminen saattoi ärsyttää Janarmoa senkin vuoksi, että
hän itse hakeutui ilmailun pariin ja upseerin uralle tuolta unohdetulta puolelta.
Upseerin valtakirja hänellä on vuodelta
1921, mutta kadettiupseerien luetteloon
häntä ei ole sisällytetty. Vuoden 1954
Kuka kukin on -kirja kertoo kuitenkin
oleelliset tiedot.
Varhaisilmailumme historia kuvaa
myös Janarmon sotatien alkua Koivistolla, jossa suomalainen lento-osasto
tuki amiraali Sir Walter Cowanin brittiläistä laivasto-osastoa sen pönkittäessä
Suomen ja Baltian maiden itsenäisyyspyrkimyksiä vuonna 1919.
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Suomessa lentäminen kiinnosti jo
varhain Turun akatemiaa, jossa matemaatikko ja piispa Jakob Gadolin edisti
asian tieteellistä tarkastelua. Janarmo on
valinnut varhaisilmailunsa alkuvuodeksi
vuoden 1753, jolloin Gadolin nimitettiin fysiikan professoriksi. Gadolin sai
puhtia teoreettiselle ilmailukiinnostukselleen Montgolfierin veljesten vuonna
1783 rakentamasta kuumailmapallosta.
Seuraavana vuonna Oulussa apteekkari
Johan Julin rakensi Ruotsin kuninkaan
kunniaksi valtakunnan ensimmäisen
lentävän pallon. Miehittämätön lento
tapahtui 29. elokuuta 1784.
Jos Suomi olisi jo tuolloin kuulunut
Venäjään, ei lentoa olisi sallittu. Nimittäin Katariina II:n ukaasin mukaan
kuumailmapalloja sai lennättää vain talvella, kun rakennusten katot ja metsät
olivat lumen peitossa. Venäjällä suhtauduttiin muutenkin muuta Eurooppaa
epäilevämmin vapaaseen ilmailuun, ja
lopulta sortokautena 1910 lakkautettiin
mahtikäskyllä myös maahamme tuolloin
perustettu Aeroklubi.
Sotilasilmailusta keisarillisella Venäjällä pidettiin kuitenkin huolta, jopa
niin, että sillä oli hyvin organisoidut
ilmapallojoukot ja ilmalaivoja ennen
lentokoneiden aikaa. Niinpä useitakin
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Haminan kadettikoulun kasvatteja toimi ilmailun tehtävissä. Heistä
ilmapallokomppanian päälliköksi (Puolassa 1902) ja ilmalaivan
kapteeniksi (Puolassa ja Ranskassa 1912) ehti everstiluutnantti
Martin von Schoultz. Lähempänäkin ilmailua nähtiin, sillä koko
ensimmäisen maailmansodan
ajan helsinkiläiset saattoivat seurata vuonna 1910 Vladivostokista
Viaporiin siirretyn 3. Siperialaisen
ilmapurjehduskomppanian toimintaa Santahaminassa ja Vallisaaressa.
Janarmon kirja on vuodelta
1963. Se koostuu lyhyistä kertomuksista, jotka käyvät läpi niin
hänen löytämänsä ”lintumiehet”
kuin vakavammatkin yrittäjät.
Jälkimmäisiä toki Suomessakin
riitti: Kansallisrunoilijamme poika,
insinööri Jacob Runeberg rakensi
lentokyvyttömän höyrykäyttöisen
lentoveneen vuonna 1879. Kuvanveistäjä Karl Adolf Aarno Tampereelta oli ensimmäinen suomalainen,
joka hankki ilmaa raskaamman lentokoneen, joskin hänen lentoyrityksensä
vuonna 1911 olivat epäonnisia.
Tietokirjana Varhaisilmailumme
tehtäisiin nykyään toisin. Ilmailun kehittymisestä ilmapalloista jäykistettyihin
palloihin, ilmalaivoihin ja viimein ilmaa
raskaampiin laitteisiin luotaisiin kokonaiskuva. Kirjan anekdootitkin järjestettäisiin selkeämmiksi kokonaisuuksiksi.
Silti voin kuvitella, että Janarmon kirjaa
on aikoinaan käytetty herrasmieskilpailuissa tietolähteenä.
Vaikka metsä välillä katoaakin puilta
Varhaisilmailumme-kirjaa lukiessa, on
pakko arvostaa eversti Janarmon paneutumista asiaan. Vanhan tiedon hankkiminen ennen sen digitalisointia on vaatinut
paljon työtä. Toisaalta hän on koonnut
aineistonsa viimeisillä hetkillä, jolloin
saattoi henkilökohtaisesti haastatella
ensimmäisen maailmansodan ja Venäjän vallankumouksen kokeneita, joiden
kokemusmaailma saattoi olla paljon uskomaamme rikkaampi. Jo se houkuttelee
selailemaan tätä antikvariaattien aarretta
kerran toisensa jälkeen.

Kalle Liesinen

ajankohtaista

Vuonna 2021 merkkipäiväänsä viettävät
Kadettikunnan jäsenet
100 vuotta
Maunula Mauri					Kapt

26.k		 02.06.1921

95 vuotta
Järvinen Pentti					Evl		
Kärpänoja Kalervo			Ev		
Lukkarinen Vilho					Ev		

31.K		 16.09.1926
30.K		 22.05.1926
29.K		 24.04.1926

90 vuotta
Arovaara Hannu V			 Ev		 39.K		
Elonheimo Matti K			Maj 38.K		
Hurmerinta Ilmari					Ev		 38.K		
Lehtonen Lauri					Insev 24.Mek
Leino Ilkka A					Evl		 37.K		
Malmen Stig					Kenrm 38.K		
Mikkola Antti					Evl		
42.K		
Miss Antero					Evl		
39.K		
Paanila Teuvo					Ev		
42.K		
Parviainen Matti Adolf		Evl		
39.K		
Sihvola Raimo					Ev		
38.K		
Simola Veikko Kustaa		Evl		
41.K		
Snellman Arvo					Evl		
39.K		
Sydänmäki Pekka					Evl		
40.K		
Yli-Paavola Jouko J			Maj 39.K		
Ylätupa Pertti					Ev		
38.K		

04.10.1931
11.05.1931
05.03.1931 perhep.
28.06.1931
29.12.1931
01.06.1931
23.05.1931
26.11.1931
17.11.1931
09.06.1931
16.09.1931
23.05.1931
02.05.1931
03.07.1931
14.05.1931
02.03.1931

85 vuotta
Aalto Heikki Tapio		 Maj 46.K		 25.02.1936
Arjavalta Aimo Kaarle Ev		 44.K		 08.05.1936
Auvinen Risto Juhani		 Evl		 45.K		 28.05.1936
Bruun Martti Oliver		 Evl		 44.K		 27.08.1936
Eronen Matti Juhani		 Evl		 45.K		 25.03.1936
Haapanen Matti				 Evl		 31.Mek		05.08.1936
Heikkilä Mikko Juhani		Maj 44.K		 07.09.1936
Heikkilä Pekka Olavi		 Kom 29.Mek		22.02.1936
Jokinen Pertti E				 Kenrl 41.K		 14.01.1936
Jouttijärvi Pentti				 Maj 46.K		 19.04.1936
Juutilainen Antti				 Evl		
43.K		 28.08.1936
Kemppainen Pentti		 Evl		
46.K		 04.12.1936
Kinnari Juhani				 Ev		 44.K		 05.04.1936
Kippo Jaakko				 Evl		
45.K		 05.11.1936
Kivimäki Jukka				 Maj 42.K		 17.02.1936
Kunnari Heimo				 Evl		
44.K		 19.08.1936
Kuosa Vilho				 Maj 46.K		 10.07.1936
Kurka Eero				 Maj 48.K		 08.12.1936
Kurki Kari				 Evl		
45.K		 10.11.1936
Larkka Eero				 Maj 46.K		 12.07.1936
Lehtimäki Pentti				 Kenrl 46.K		 26.06.1936
Liusvaara Jouko				 Ev		 45.K		 14.11.1936
Lumme Matti				 Ev		 44.K		 22.02.1936
Maasalo Veikko				 Maj 45.K		 24.11.1936
Niemi Aatos				 Maj 47.K		 20.06.1936
Nurmi Pekka				 Maj 45.K		 31.12.1936
Olanterä Martti				 Ev		 43.K		 13.05.1936
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Peitsalo Pekka				 Maj 45.K		 20.05.1936
Peltomaa Mauri				 Evl		
45.K		 03.06.1936
Piiroinen Raimo				 Evl		
45.K		 29.11.1936
Pukkinen Jussi				 Evl		
45.K		 23.11.1936
Rantanen Hannu T			 Evl		
47.K		 15.08.1936
Sarviharju Pekka				 Maj 48.K		 13.09.1936
Savonheimo Jukka S		 Kapt 33.Mek		05.12.1936
Savonjousi K Matti		 Evl		 44.K		 08.06.1936
Sivuoja Pentti				 Evl		
44.K		 24.02.1936
Stadius Paul				 Evl		
46.K		 18.03.1936
Suorauma Pekka				 Maj 31.Mek		29.09.1936
Suuronen Reino				 Maj 46.K		 24.11.1936
Talari Tapani			 Komkapt33.Mek		20.11.1936
Teulahti Pentti				 Evl		
45.K		 17.01.1936
Tirronen Uolevi				 Evl		 29.Mek		03.12.1936
Tolla Pertti				 Kenrl 44.K		 30.09.1936
Tuomi Taimo				 Evl
44.K		 28.06.1936
TurunenRaimo				 Evl		
45.K		 08.11.1936
Vikström Juhani				 Evl		
45.K		 10.10.1936
Virrankoski Mikko A		 Evl		
42.K		 29.11.1936
Virtapohja Harri				 Evl		
44.K		 22.03.1936
80 vuotta
Aalto Markku Taisto		 Maj
Aalto-Setälä Pentti H		 Maj
Aho Paavo Abraham		 Ev		
Alhonen Tuukka J			 Evl		
Amberla Martti A				 Maj
Bergius Pekka				 Evl		
Bäckman Juha Aunus 		Evl		
Ekman Bo-Erik V			 Evl		
Ericsson Martti August		Evl		
Eronen Arto Johannes		Evl		
Finnilä Matti				 Maj
Grönqvist Ole				 Maj
Grönroos Tor-Björn		 Maj
Hakala Heimo				 Maj
Hakala Niilo				 Evl		
Hankia Arto				 Maj
Harjapää Mauri				 Maj
Hautamäki Jussi				 Kenrl
Hellsten Jouko Heikki Evl		
Helste Juhani				 Evl		
Hiekkalinna Simo				 Evl		
Hietanen Kari Tapani		 Prkenr
Hietanen M Heikki		 Ev		
Hietanen Pentti Jaakko		Evl		
Hirva Jaakko				 Evl		
Huttunen Matti				 Evl		
Hämäläinen Matti J		 Maj
Juottonen Jorma				 Evl		
Juutilainen Aarne				 Maj
Juvakka Esko				 Evl		
Kaikkonen Olavi				 Evl		

50.K
50.K		
50.K		
49.K		
49.K		
49.K		
49.K		
48.K		
49.K		
50.K		
49.K		
49.K		
49.K		
53.K		
48.K		
51.K		
50.K		
48.K		
50.K		
49.K		
51.K		
49.K		
50.K		
49.K		
49.K		
49.K		
51.K		
48.K		
49.K		
52.K		
49.K		

08.05.1941
20.09.1941
28.10.1941
16.02.1941
19.02.1941
11.11.1941
22.07.1941
09.04.1941
30.05.1941
24.03.1941
24.04.1941
01.12.1941
01.03.1941
24.11.1941
18.09.1941
16.09.1941
13.02.1941
15.04.1941
31.10.1941
16.06.1941
13.12.1941
16.05.1941
04.04.1941
06.04.1941
08.09.1941
26.11.1941
24.02.1941
25.01.1941
13.07.1941
06.12.1941
28.07.1941
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ajankohtaista
Kallionpää Juhani				 Evl		
49.K		
Kaltiainen Kyösti V		 Maj 51.K		
Kanerva Seppo			 Komdri 34.Mek
Karjalainen Kyösti			 Maj 52.K		
Kauriinoja Risto				 Maj 51.K		
Kausto Matti				 Evl		
48.K		
Kiiski Seppo				 Maj 51.K		
Kilponen Raimo				 Maj 49.K		
Kinkku Pekka				 Maj 50.K		
Kivi Veikko				 Kapt 49.K		
Korkka Pauli				 Evl		
49.K		
Kotilainen Leo				 Ev		 51.K		
Kurki Pekka				 Evl		
50.K		
Kuusela Juhani				 Maj 52.K		
Laakso Anssi				 Evl		
51.K		
Laakso Pekka				 Evl		
49.K		
Lahtinen Markku				 Evl		
48.K		
Lange Kaarle				 Maj 52.K		
Lapinleimu Eero				 Evl		
49.K		
Lappalainen Esko				 Evl		
49.K		
Lappi Ahti				 Evl		
48.K		
Latvio Esa				 Evl		
50.K		
Laukkanen Erkki				 Ev		 49.K		
Lehtinen Erkki				 Evl		
49.K		
Lehto Ismo				 Maj 51.K		
Lehtosuo Kimmo				 Evl		
48.K		
Leirimaa Antero				 Ev		 48.K		
Leislahti Juhani				 Evl		
50.K		
Levander Veikko				 Maj 50.K		
Lipitsäinen Matti				 Maj 50.K		
Lusa Pertti				 Maj 49.K		
Luukkanen Risto H		 Maj 50.K		
Malinen Jorma				 Maj 50.K		
Manni Risto				 Maj 50.K		
Maraste Risto				 Maj 49.K		
Martinkauppi Toivo		 Kapt 52.K		
Moisala Markku			 Komdri 36.Mek
Mälkönen Antti				 Maj 50.K		
Mökkönen Olavi				 Maj 51.K		
Nikkanen Juhani				 Maj 49.K		
Noko Ilkka Paavo				 Evl		 50.K		
Numminen Antti			 Prkenr 51.K		
Nurmi Antti				 Maj 48.K		
Olli Juhani				 Maj 49.K		
Ossi Martti				 Evl		
49.K		
Ovaskainen Sulo				 Maj 49.K		
Pasanen Juhani				 Evl		
49.K		
Pelkonen Juha				 Evl		
49.K		
Pietikäinen Antero			 Evl		
50.K		
Pippola Paavo				 Ev		 50.K		
Pulkka Kalevi				 Evl		
51.K		
Rajahalme Esko				 Ev		 50.K		
Rantakari Risto K				 Ev		 49.K		
Rauti Tapani				 Maj 49.K		
Rehunen Teuvo				 Maj 48.K		
Renvall Torsten				 Maj 49.K		
Roiha Esa				 Evl		
49.K		
Ropo Matti Juhani				 Ev		 48.K		
Roselius Risto				 Evl		
51.K		
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16.02.1941
07.09.1941
05.01.1941
01.12.1941
27.09.1941
24.05.1941
05.02.1941
31.03.1941
15.01.1941
30.07.1941
20.03.1941
24.02.1941
01.08.1941
28.03.1941
07.03.1941
07.09.1941
17.11.1941
11.12.1941
23.08.1941
29.09.1941
07.07.1941
02.08.1941
01.05.1941
01.06.1941
24.11.1941
23.05.1941
06.11.1941
05.03.1941
17.05.1941
13.09.1941
14.04.1941
24.05.1941
28.07.1941
02.05.1941
30.04.1941
15.01.1941
14.03.1941
15.03.1941
25.03.1941
30.09.1941
25.09.1941
11.12.1941
18.02.1941
12.07.1941
05.09.1941
21.07.1941
30.05.1941
20.03.1941
16.04.1941
14.11.1941
19.03.1941
12.05.1941
03.01.1941
25.03.1941
02.06.1941
17.02.1941
01.03.1941
20.05.1941
01.11.1941

Runoinen Esko				 Evl		
50.K		
Rytty Yrjö				 Maj 49.K		
Saarikko Veijo				 Kapt 49.K		
Saukko Esko				 Evl		
50.K		
Savaste Kimmo K I		 Maj 49.K		
Savolainen Kari			 Prkenr 48.K		
Suorsa Aarno				 Maj 48.K		
Suvanto Kari				 Ev		 50.K		
Syväterä Olli				 Maj 51.K		
Sälli Jaakko				 Maj 50.K		
Tammelin Kalevi				 Maj 49.K		
Tanskanen Seppo T		 Kenrm 48.K		
Tarjanne Jukka				 Kom 37.Mek
Teeriaho Tapio				 Evl		
49.K		
Telin Esko				 Maj 50.K		
Thomenius Pauli				 Evl		
49.K		
Thum Kyösti				 Maj 51.K		
Tiainen Heikki				 Maj 50.K		
Tiilikainen Heikki				 Evl		 33.Mek
Toivonen Matti				 Evl		
49.K		
Tolonen Kalle Jaakko		 Maj 49.K		
Uusipaikka Pentti				 Evl		
48.K		
Valtanen Pekka				 Maj 49.K		
Vesenterä Pertti				 Maj 50.K		
Viitanen Jouko Juhani		Evl		
50.K		
Viitasaari Yrjö			 Kenrm 49.K		
Vilhu Raimo Tapani		 Evl		
49.K		
Villikari Risto Juhani Komdri 36.Mek
Virtala Kauko Rainer		 Maj 50.K		
Virtanen Mikko Antero		Maj 49.K		
Von Fieandt Juhani		 Evl		 49.K		
Vulli Pekka				 Evl		
49.K		
Vuolevi Matti				 Evl		
49.K		
Wilander Boris				 Maj 49.K		

03.11.1941
19.04.1941
28.03.1941
05.04.1941
11.07.1941
15.11.1941
09.03.1941
16.08.1941
30.03.1941
31.08.1941
08.09.1941
22.03.1941
20.10.1941
27.05.1941
15.07.1941
12.05.1941
27.08.1941
10.02.1941
02.06.1941
11.02.1941
07.09.1941
27.12.1941
11.03.1941
17.02.1941
28.01.1941
06.06.1941 ei v.o.
13.03.1941
10.05.1941
11.10.1941
13.04.1941
23.07.1941 ei v.o.
25.10.1941
11.07.1941
19.05.1941

75 vuotta
Arjamaa Markku J			 Ylil 53.k		 03.09.1946
Blomqvist Rafael				 Kapt 55.k		 13.08.1946
Fraktman Ilkka				 Evl		
54.k		 07.05.1946
Hankaniemi Tapani		 Evl		
54.k		 26.12.1946
Hanska Kari				 Evl		
54.k		 31.05.1946
Iivonen Antti				 Ev		
54.k		 28.11.1946
Ilveskoski Ahti				 Evl		
55.k		 06.11.1946
Järvimäki Martti				 Evl		
54.k		 02.01.1946
Kaari Jarkko			 Komkapt38.mek 25.02.1946
Kalliopuska Kauko		 Maj 56.k		 09.01.1946
Kanerva Kalevi				 Evl		
53.k		 28.10.1946
Karhumäki Veikko			 Maj 55.k		 14.04.1946
Kaskeala Juhani			 Amir		 38.mek 26.07.1946
Kasurinen Kari-Aapo		 Ev		
56.k		 07.06.1946
Ketola Matti				 Kom 40.mek 18.01.1946
Kilpeläinen Veikko		 Evl		
55.k		 27.11.1946
Koivisto Pertti				 Evl		
54.k		 27.03.1946
Koskela Raimo				 Evl		
53.k		 25.07.1946
Koskinen Hannu				 Evl		
55.k		 18.03.1946
Koskinen Kari				 Evl		
58.k		 11.04.1946
Krogerus Jan				 Kaptl 37.mek 05.01.1946
Kukko Yrjö				 Ev		
54.k		 11.05.1946
Kylä-Harakka Ilkka		 Kenrl 53.k		 21.01.1946
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Laukka Jan				 Kenrm 56.k		 20.07.1946
Laurila Paavo				 Maj 55.k		 13.05.1946
LehtonenAntti-Jussi		 Maj 54.k		 21.03.1946
Lyytinen Jouni				 Ylil 55.k		 09.11.1946
Mansikkala Jukka				 Evl		
57.k		 30.03.1946
Mattila Seppo				 Evl		
56.k		 30.03.1946
Mälkki Jouko				 Evl		
53.k		 26.07.1946
Niipola Harri				 Evl		
57.k		 09.02.1946
Nikki Raimo				 Maj 55.k		 09.12.1946
Paimela Timo				 Evl		
54.k		 06.03.1946
Pajunen Leevi				 Kom 40.mek 21.05.1946
Peltola Yrjö				 Evl		
55.k		 14.04.1946
Peltonen Kauko				 Maj 59.k		 28.03.1946
Piira Reijo				 Ev		
53.k		 28.07.1946
Poutanen Matti				 Evl		
55.k		 16.11.1946
Pulkkinen Pekka J			 Evl		 54.k		 02.11.1946
Pylvänäinen Hannu		 Maj 60.k		 12.08.1946
Rantala Matti				 Ylil 54.k		 02.02.1946
Rantala Veijo				 Evl		
57.k		 08.03.1946
Reinamo Raimo				 Maj 55.k		 07.05.1946
Ropponen Juhani				 Kom 38.mek 20.01.1946
Ruonansuu Lauri				 Ev		
53.k		 27.02.1946
Saikkonen Juhani				 Evl		
54.k		 26.04.1946
Setälä Paavo				 Evl		
55.k		 11.08.1946
Sillanpää Juhani				 Evl		
56.k		 15.09.1946
Sipi Kalervo				 Kenrm 53.k		 24.06.1946
Strömmer Martti			 Komkapt42.mek 05.02.1946
Suutarinen J Pekka		 Evl		 53.k		 10.06.1946
Taivalaho Juhani				 Kapt 57.k		 02.04.1946
Tiainen Esa Aarne				 Maj 55.k		 06.07.1946
Tynys Ilkka				 Maj 58.k		 14.08.1946
Vainio Arto			 Komkapt38.mek 09.06.1946
Vainio Reijo				 Ev		
54.k		 12.06.1946
Vitikainen Timo A			 Evl		
54.k		 21.10.1946
Väänänen Eero T			 Kom 40.mek 03.09.1946
Äyräväinen Hannu		 Komdri 40.mek 19.10.1946
Österlund Bo			 Lamir 38.mek 20.07.1946
						
70 vuotta
Aho Martti				 Evl		
60.k		 28.01.1951
Aspara Ilkka Erkki 		 Kenrl 58.k		 13.06.1951
Heino Hannu Pekka		 Ev		 60.k		 24.08.1951
Hemilä S Juhani				 Maj 58.k		 10.04.1951
Hilden Kari Pekka J		 Maj 61.k		 19.08.1951 matka
Hyttinen Aarni Ilmari		 Maj 59.k		 14.12.1951
Julkunen Alpo				 Ev		
59.k		 10.05.1951
Juntunen Seppo J			 Evl		 61.k		 03.04.1951
Järvisalo Matti				 Evl		
59.k		 04.10.1951
Kalinen Kari				 Evl		
60.k		 17.02.1951
Kekkonen Seppo				 Kapt 59.k		 20.11.1951
Keso Tenho				 Evl		
61.k		 11.10.1951
Kiljunen Paavo				 Kenrl 58.k		 02.06.1951
Koivumäki Seppo				 Evl		
60.k		 12.11.1951
Korhonen Pentti K			 Evl		 59.k		 20.01.1951
Korpela Rauli				 Ev		
59.k		 28.06.1951
Lairio Timo				 Evl		
61.k		 16.02.1951
Lampinen Kari				 Insevl 58.k		 05.05.1951
Liesinen Kalle Tapani		Ev		
61.k		 23.12.1951
Lindell Olli-Pekka				 Maj 63.k		 14.05.1951

Määränen Pekka				 Maj 60.k		 19.05.1951
Nordström Paul			 Komkapt44.mek 28.08.1951
Partanen Raimo				 Evl		
59.k		 16.02.1951
Pietilä Heikki				 Evl		
58.k		 17.07.1951
Puheloinen Ari Tapani		Kenr 58.k		 26.12.1951
Pussinen Seppo				 Maj 61.k		 21.10.1951
Seppänen Reijo				 Evl		
60.k		 12.03.1951
Suoraniemi Ismo J		 Komkapt 60.k		 10.12.1951
Talka Ismo				 Evl		
59.k		 08.05.1951
Teerinen Aulis				 Maj 62.k		 17.07.1951
Telen Timo				 Evl		
59.k		 12.01.1951
Tikka Jaakko			 Komdri 44.mek 17.05.1951
Tuunanen M Pekka		 Prkenr 60.k		 31.01.1951
Viljanen Risto Yrjö		 Maj 61.k		 29.12.1951
Villanen Matti K			 Komdri 44.mek 07.11.1951
Virmalainen Jyri P			 Maj 60.k		 30.09.1951
Vuohelainen Kyösti		 Maj 61.k		 16.10.1951
60 vuotta
Ahtikoski Kari-Pekka		 Maj 68.k		 31.10.1961
Alajoki Tapio Kauko 		 Maj 69.k		 27.01.1961
Auvinen Risto			 Komkapt52.mek 25.04.1961
Ekman Jan Mikael			 Kapt 69.k		 11.04.1961
Hannola Esa				 Evl		
68.k		 13.01.1961
Harjunpää Juha Esko		 Kom 53.mek 17.01.1961
Holma Lasse Tapio		 Evl		
69.k		 06.05.1961
Hulkko Petri Jussi 			 Kenrl 68.k		 26.09.1961
Kallio Jari				 Kenrm 68.k		 21.06.1961
Kannisto Ahti Pekka 		 Kom 69.k		 18.01.1961
Kapulainen V Sakari		 Evl		 69.k		 19.02.1961
Karjalainen Matti T		 Ev		
68.k		 07.06.1961
Karjalainen Timo K		 Evl		 69.k		 10.10.1961
Keinänen Vesa				 Evl		
68.k		 21.09.1961
Kekkonen Jouko T			 Maj 69.k		 20.03.1961
Kerttunen Mika Juha		 Evl		 70.k		 26.10.1961
Ketola Veli-Matti				 Maj 68.k		 17.07.1961
Kinnarinen Tero K			 Evl		 69.k		 10.07.1961
Kivinen Lasse				 Evl		
71.k		 05.11.1961
Koskinen Erkki T				 Ev		
70.k		 14.11.1961
Kovanen Timo				 Maj 70.k		 28.11.1961
Kuisma Petri				 Maj 70.k		 01.02.1961
Kuivanen Timo				 Kapt 69.k		 14.06.1961
Kuljukka Antti				 Maj 70.k		 16.03.1961
Kuparinen Petri T			 Evl		
69.k		 23.10.1961
Kupiainen Arto				 Evl		
68.k		 15.01.1961
Kylmäniemi Hannu		 Evl		
68.k		 02.02.1961
Laari Jouni				 Evl		
69.k		 30.12.1961
Lahdenperä Jyrki K		 Ev		 69.k		 08.10.1961
Lahdenpää Petri A			 Maj 69.k		 25.04.1961
Luomanen Markku T		 Maj 70.k		 23.05.1961
Malkamäki Jukka				 Kapt 69.k		 01.08.1961
Manninen Pertti K			 Maj 69.k		 28.08.1961
Martikainen Mika A Komdri 52.mek 19.12.1961
Melanen Petri				 Maj 68.k		 25.02.1961
Mustaniemi Timo J		 Ev		
69.k		 24.12.1961
Myllykangas Markku 		Kenrm 69.k		 15.07.1961
Mäkeläinen Timo K		 Maj 69.k		 10.04.1961
Niemenkari Arto				 Ev		
70.k		 20.09.1961
Niskanen Pentti Olavi		Kom 52.mek 06.10.1961
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Nurminen Arto-Pekka		Ev		
68.k		
Ojanen Aki Edvard		 Maj 68.k		
Ollonqvist Juha Pekka		Evl		
69.k		
Orava Jukka Antero		 Ev		
69.k		
Paananen Jyrki				 Maj 68.k		
Pallaspuro Juha Matti		 Kom 69.k		
Paloharju Topi Akseli		 Ev		 68.k		
Peltonen Hannu Olavi		Evl		
69.k		
Peura Ilkka				 Evl		
69.k		
Piekkala Jyrki				 Ltn		
69.k		
Puhakka Tino Pentti		 Kom 69.k		
Pyötsiä Eero Tapio			 Kenrl 68.k		
Rairama Ismo Juhani		 Kom 68.k		
Rautiola Aarne				 Maj 68.k		
Reini Harri Tapani			 Evl		
69.k		
Repo Tero Kalervo			 Maj 72.k		
Räisänen Tommi Olavi		Maj 69.k		
Saariaho (Veli) Pekka		 Ev		 69.k		
Saarikoski Anssi H		 Ev		
70.k		
Saastamoinen Timo I Komdri 69.k		
Sarvanto Kari				 Kaptl 52.mek
Savolainen Timo J			 Maj 68.k		
Sievänen Pekka				 Maj 70.k		
Silvasti Markus				 Evl		
69.k		
Soininen Mika				 Ev		
68.k		
Tolkki Kai Tapio				 Ev		
68.k		
Toveri Pekka Juhani		 Kenrm 69.k		
Tudeer Jussi Oskari		 Evl		 71.k		
Tulppala Jyrki				 Evl		
69.k		
Tuononen Jukka				 Evl		
68.k		
Valkeajärvi Jukka M		 Ev		 69.k		
Virta Pasi Olavi				 Evl		 69.k		
Vuoksenturja Jorma		 Kaptl 52.mek

14.12.1961
03.03.1961
04.01.1961
14.10.1961
26.04.1961
09.09.1961
28.05.1961 ei v.o.
24.04.1961
11.04.1961
22.08.1961
11.05.1961
16.08.1961
16.06.1961
28.10.1961
11.09.1961
15.04.1961
06.06.1961
24.07.1961
17.02.1961
06.07.1961
10.12.1961
13.04.1961
01.12.1961
12.09.1961
20.03.1961
22.05.1961
06.04.1961
19.05.1961
13.06.1961
22.01.1961
26.11.1961
13.01.1961
23.04.1961

50 vuotta
Erkkilä Kalle Al				 Kapt 78.k		
Friberg Sami				 Maj 79.k		
Haikala Mika Petteri		 Maj 78.k		
Hakanen Mika				 Evl		
78.k		
Heikkilä Heikki J				 Insmaj 78.k		
Heinua Pasi Tapio				 Evl		
79.k		
Hemminki Petteri J		 Evl		 79.k		
Herranen Janne Sakari		Maj 78.k		
Hildén Arto Ilari				 Evl		
80.k		
Hilve Aku				 Maj 77.k		
Hirvelä Arto Tapio			 Evl		
79.k		
Huhtala Jari Petri				 Maj 79.k		
Hukkanen Ville Tapani		Maj 87.k		
Ingalsuo Juho				 Kapt 78.k		
Irenius Mika Antti O		 Maj 78.k		
Isosomppi Tero				 Kaptl 61.mek
Jäntti Arro Petri				 Maj 79.k		
Kantola Harry				 Evl		
81.k		
Karsikas Jarkko				 Evl		
78.k		

30.04.1971
10.10.1971
05.09.1971
07.02.1971
26.07.1971
04.11.1971
11.01.1971
02.03.1971
30.10.1971
07.01.1971
19.02.1971
21.12.1971
21.07.1971
24.09.1971
16.02.1971
28.09.1971
19.04.1971
14.01.1971
01.01.1971

Keinonen Timo				 Maj 80.k		 10.06.1971
Keränen Tommi				 Evl		
78.k		 28.06.1971
Keski-Rauska Ari				 Maj 81.k		 28.06.1971
Kettunen Jari Marko 		 Maj 88.k		 13.07.1971
Klemetti Juha				 Maj 81.k		 12.06.1971
Kopare Jyri Eljas N		 Kom 79.k		 09.10.1971
Korvala Marko Petteri		Ev		
78.k		 05.08.1971
Kovanen Jan-Petri K		 Maj 92.k		 09.07.1971
Kukonlehto Raino H		 Maj 80.k		 18.03.1971
Kumpula Heikki				 Evl		
78.k		 19.05.1971
Kuutsa Mika				 Maj 79.k		 23.10.1971
Leeve Sami				 Evl		
79.k		 23.06.1971
Lehtisalo Petri				 Maj 78.k		 02.07.1971
Linkaja Sami Olavi		 Maj 81.k		 06.11.1971
Linteri Matti Johannes		Kom 81.k		 16.07.1971
Liukko Jyri Tuomas		 Evl		
79.k		 12.03.1971
Luomanpää Tomi				 Maj 81.k		 16.07.1971
Luotola Klaus				 Maj 79.k		 12.09.1971
Manelius Petri				 Maj 77.k		 18.03.1971
Melkko Sami Juhani		 Maj 80.k		 26.07.1971
Mikkola Tatu				 Evl		
78.k		 27.01.1971
Mikkonen Riku				 Evl		
78.k		 15.02.1971
Mure Ari Juhani				 Evl		
78.k		 13.11.1971
Nokelainen Mano-Mikael		Evl		
79.k		 05.04.1971
Ojala Jyrki Olavi				 Evl		 79.k		 29.06.1971
Olli Juha Pekka				 Maj 82.k		 17.03.1971
Paavola Ari Kalevi		 Maj 80.k		 04.05.1971
Pelkonen Jarkko				 Maj 79.k		 01.04.1971
Pilviö Mikko Jukka Komkapt 82.k		 04.07.1971
Pirkkalainen Jarkko		 Maj 64.mek 12.04.1971
Pyyhtinen Harri O			 Evl		 79.k		 07.09.1971
Ratinen Juha Martti 		 Evl		 92.k		 15.10.1971
Rautio Antti				 Maj 80.k		 11.05.1971
Ravela Pekka Olavi		 Maj 79.k		 22.07.1971
Rentola Hannu Jaakko		Maj 89.k		 01.10.1971
Riihimäki Jari				 Ev		
78.k		 06.03.1971
Rimmanen Sauli A			 Kom 62.mek 23.08.1971
Rinne Jarno Tapio				 Maj 80.k		 28.05.1971
Ristiluoma Juha				 Kapt 78.k		 08.06.1971
Saarela Jukka Petri		 Evl		 79.k		 13.08.1971
Salin Mika Kalervo		 Kom 80.k		 22.07.1971
Salo Mikael				 Evl		
80.k		 08.08.1971
Salonen Joakim A			 Evl		
79.k		 07.10.1971
Seppänen Juha Matti Komkapt 79.k		 03.05.1971
Silmu Sami				 Maj 80.k		 02.12.1971
Teljamo Heikki				 Kaptl 62.mek 28.06.1971
Tillander Johan				 Kom 79.k		 21.04.1971
Toivanen Asko Tapio		 Evl		
91.k		 23.03.1971
Turtinen Raimo				 Maj 78.k		 27.06.1971
Töhönen Markus				 Maj 79.k		 08.01.1971
Vierelä Heikki			 Komkapt62.mek 31.01.1971
Wunsch Richard			 Komkapt 79.k		 04.03.1971
Äikäs Pekka Jussi				 Maj 80.k		 01.04.1971

Kadettikunta ry esittää kunnioittavat onnittelut merkkipäiväänsä viettäville!
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Constantem Decorat Honor
Ylennetty Puolustusvoimissa 6.12.2020

Lari Jooseppi PIETILÄINEN
Konsta Heikki TEITTINEN

kenraaliluutnantiksi
Timo Tapio KAKKOLA		

70.k

PE

kenraalimajuriksi
Mikko Petteri HEISKANEN
Vesa Juhani VIRTANEN		

70.k
73.k

PE
PE

prikaatikenraaliksi
Juha-Pekka KERÄNEN		
Timo Kalevi SAARINEN		

75.k
72.k

ILMAVE
PVLOGLE

everstiksi
Vesa Pekka HELMINEN		
Jukka Olavi KOTILEHTO		
Ari Tapio LEHMUSLEHTI
Teemu Severi NURMELA		
Jari Markus RIIHIMÄKI		

77.k
76.k
78.k
79.k
78.k

MAASK
JPR
PE
MPKK
JÄRJK

kommodoriksi
Jyri Markku SAANIO		
Kaarle Sakari WIKSTRÖM

59.mek PE
61.mek PE

everstiluutnantiksi
Kimmo Petter ALESMAA		
Joonas Hermanni FRAKTMAN
Sami Sakari HALMO		
Ville Juhani HALONEN		
Juha Kalevi HOLLANTI		
Pasi Antero HURSKAINEN
Pekka Jyremi JYRKÖNEN
Jaakko Tapio KAUPPINEN
Pekka Tapani KINNUNEN
Marko Juhani KURJENMÄKI
Kari Petteri KURKINEN		
Jani Pekka KYLÄ-HARAKKA
Sami Patrik LEEVE		
Mikko Iisko Eerikki LEHTO
Mikko Juhani LEHTO		
Mikko Johannes LEPPÄLÄ
Jarmo Kalevi NIEMENMAA
Antti Sakari RAJAHALME
Mikko Olavi RAUTIAINEN
Aki Petteri TAMMI		
Juha Ilari TUOMINEN		
Jussi Tapani TUOVINEN		
Marko Tapani UOTINEN		

85.k
85.k
78.k
86.k
86.k
76.k
88.k
87.k
85.k
77.k
75.k
85.k
79.k
86.k
85.k
85.k
75.k
86.k
87.k
77.k
85.k
86.k
85.k

PE
MAAVE
MERIVE
PE
MPKK
PE
ILMAVE
MAAVE
MAAVE
PE
RÄJK
MAAVE
PE
PE
PE
PE
MAAVE
MERIVE
ILMAVE
PE
PE
PVJJK
MAAVE

komentajaksi
Heikki Juhani HEILALA		
Jouko Juhani KORKALA		
Henri Johannes KUMMALA
Tom Kristian LUND		
Janne Johannes PALOHEIMO

68.mek
72.mek
69.mek
78.k
60.mek

PE
PE
PE
MERVE
PE

69.mek RPR
68.mek MERIVE

majuriksi
Hanna Elisa AALTOLA		
88.k
Jyrki Sebastian Michael ANTILA 88.k
Tomi Sakari ASPHOLM		
88.k
Lasse Juhani AUVINEN		
91.k
Santtu Samuli EKLUND		
90.k
Kimmo Johannes FRILANDER
89.k
Antti Hermanni HAATAJA
88.k
Toni Kristian HAUTANIEMI
88.k
Heikki Olli HEIKKILÄ		
88.k
Juha Tapio HIRSIMÄKI		
88.k
Juha-Matti Ilmari HIRVONSALO 88.k
Justus Markku Olavi HOKKANEN 89.k
Maria Johanna HOKKANEN
88.k
Antti Sakari JUNTUNEN		
91.k
Lauri Kalle Antero KEINÄNEN 88.k
Janne Tapio KEMPPI		
89.k
Janne Markus KESKINEN
88.k
Lasse Olaus Oskari KONTTINEN 91.k
Ville Juhani KORHONEN		
89.k
Markus Juha Antero LAHTI
92.k
Janne Mikael LAMPINEN		
88.k
Simo Mikko Petteri LAPATTO
89.k
Olof Oscar LASSENIUS		
90.k
Tero Olavi LYYTIKÄINEN
90.k
Antti Juhani LÄHTEENMÄKI
91.k
Heikki Tapani LÄHTEENMÄKI 89.k
Vesa-Pekka MUONA		
89.k
Tuomas Ilari MUSTONEN
88.k
Lauri Kalevi MÄKINEN		
90.k
Juha Petteri NIEMI		
88.k
Ville-Heikki NIEMINEN		
88.k
Jaakko Johannes NIKKANEN
90.k
Juha Pekka Ensio NIKONEN
88.k
Esa Vihtori NOROKORPI		
88.k
Matti Petrus NYKYRI		
90.k
Matti Paavali OJALA		
89.k
Timo Tapani OSMALA		
88.k
Tuukka Juho Armas PALONEN
88.k
Jussi Tuomas PARTANEN		
89.k
Jonas Patrik POLSO		
91.k
Timo Tapani PRÄTTÄLÄ
89.k
Esa Juhani RAJALA		
89.k
Kalle Matias RANINEN		
88.k
Matti Olavi RANTANEN		
88.k
Anna Tarja RODUIT		
85.k
Mika Olavi RÄSÄNEN		
88.k
Jiri Mikael SIVONEN		
88.k
Jukka Vesa Johannes SORSA
88.k
Antti Tapio SUIKKARI		
88.k
Juho Aleksi SUVANTO		
88.k
Juho Nuutti TARVAINEN		
89.k
65

3.LOGR
MPKK
PSPR
3.LOGR
PE
ILMAVE
ILMAVE
LAPLSTO
MAASK
MPKK
MPKK
SATLSTO
KAARTJR
KARLSTO
KARLSTO
PORPR
PORPR
ILMASK
PSPR
PE
UTJR
MAAVE
MPKK
KARLSTO
KARPR
KAIPR
MAASK
KAIPR
KARLSTO
MAASK
KAIPR
SATLSTO
KARLSTO
UTJR
LAPLSTO
KARPR
ILMAVE
KARPR
PVLOGLE
UTJR
MAAVE
MPKK
MAAVE
MAASK
PVLOGLE
MAASK
ILMASK
ILMAVE
PVLOGLE
MPKK
JPR
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Antti Juhani TIITTALA		
Seppo Kalevi TOLPPI		
Antti Kalevi UKKONEN		
Eerika Irene VANHATALO
Jussi Petteri VIITANEN		
Marko Tapio YLÄ-HÄKKINEN

88.k
88.k
88.k
88.k
89.k
90.k

PE
KAARTJR
KAIPR
ILMAVE
PORPR
SATLSTO

komentajakapteeniksi
Aleksi Valdemar LAINE		
72.mek
Tuukka Pekka LEHTINEN
71.mek
Mikko Juhani LEMPIÄINEN
71.mek
Juha Jaakko LEPISTÖ		
89.k
Harri Lasse Sakari MYKKÄNEN 71.mek
Moritz ORANEN			71.mek
Mika Tapio RIMPELÄ		
72.mek
Sampo Tuomas SIPARI		
71.mek

MERIVE
RLAIV
RPR
MERIVE
RLAIV
MERIVE
RLAIV
UUDPR

kapteeniksi
Mikael Veli-Matias HÄNNINEN

PSPR

96.k

yliluutnantiksi
Joni-Petteri ARO			100.k
Feisal BEDRETDIN		
100.k
Arseni DEMIDOV		
83.mek
Jyrki Tapio EEROLA		
100.k
Topi Juhani Nestor HANNULA
100.k
Heikki Oskari HARJU		
83.mek
Tahvo Arto Valtteri HIRVONEN 100.k
Lauri Tapio HONKASILTA
100.k
Jonne Jalmari HUHTALA		
83.mek
Ville Valtteri HUOKKO		
100.k
Eetu Pentti HÄNNINEN		
100.k
Joonas Mikael ILOMÄKI		
100.k
Ari Risto Tapani JÄRVINEN
94.k
Joni Petteri KESTI		
100.k
Petteri Mikael KUMPULAINEN 100.k
Samuli Pekka Olavi KÖNÖNEN 100.k
Niko Petteri LAPPALAINEN
100.k
Tommi Henrik LEIRIMAA
100.k
Jussi-Pekka LEMETTINEN
100.k
Joni Henrik Mikael LOUNASAHO 83.mek
Juuso Pekka LUKKARI		
83.mek
Riku Henrik MANELIUS		
100.k
Lauri Johannes MATTILA		
99.k
Akseli Jeremias MATTILA
83.mek
Joonas Petteri MUSTAJOKI
100.k
Matti Jorma Kullervo MÄNTTÄRI 100.k
Heikki Viljam MÄÄTTÄ		
100.k
Mikael Ilmari Johannes NIEMELÄ 100.k
Antti Veli Johannes NISSINEN
100.k
Niklas Taylor PAASI		
100.k
Sasha Jan-Patrick PALOMÄKI
100.k
Juho Mikkel RITALAHTI		
100.k
Jussi Samu Valtteri RUUSKANEN 83.mek
Janne Heikki Aleksi RYYNÄNEN 100.k
Samuli Topias SALORANTA
100.k
Felix Kasimir SARANEN		
100.k
Joonas Juhani SATTA		
100.k
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Ville Aleksanteri SAVELA		
100.k
Veijo Tapani SIIKANEN		
100.k
Markus Hannu Tapani SKIPPARI 100.k
Kim Kristian STÅHLHAMMAR 83.mek
Teemu Kalevi TEPPOLA		
100.k
Oliver Tapaninpoika TERÄMÄÄ 100.k
Petrus Taneli TOMMILA		
83.mek
Santtu Krister TUOMISALO
100.k
Juho Pekka VARJOKALLIO
83.mek
Janne Heikki M VEPSÄLÄINEN 83.mek
Juhani Henrik VIITALA		
83.mek
Timi Pauli Mikael VILJAKAINEN 100.k
Jussi Pekka VIRTANEN		
100.k

KAIPR
JPR
MAASK
RLAIV
JPR
JPR
RLAIV
LAPLSTO
RLAIV
RLAIV
PORPR
KARPR
MAASK

Ylennetty reservissä 6.12.2020
everstiluutnantiksi
Harri Timo Sakari JANHUNEN
Jari Pekka RUSKELA		

71.k
72.k

majuriksi
Marko Olavi BOM 		
78.k
Erik Johannes FABRITUS		
85.k
Jukka Tapani KOSKI-LAMMI
85.k
Titta Anneli LINDQVUIST
83.k
Henri Toivo Sakari RAUHAMÄKI 85.k
Tatu Matti TULOKAS 		
85.k

PORPR
PORPR
RLAIV
KARPR
KARLSTO
RLAIV
UUDPR
ILMASK
RPR
MAASK
ILMASK
JPR
LAPLSTO
JPR
KAIPR
RPR
KAIPR
KARPR
KARPR
PORPR
RLAIV
PORPR
KAARTJR
RLAIV
PSPR
KARPR
KAIPR
PORPR
MAASK
JPR
KARPR
PORPR
UUDPR
PSPR
KAARTJR
JPR
UUDPR

yliluutnantiksi
Tom Henrik Kristian LAURELL
Juho Hermanni PAPPONEN

97.k
92.k

Ylennetty Puolustusvoimissa kapteeniksi tai kapteeniluutnantiksi 1.9.2020
Olli Juhani AHTIAINEN			PSPR
Sakari Johannes Uolevi ALANKO		
KARPR
Ville Tuomas ANTTALAINEN		
UTJR
Pasi Ilkka Tapio ANTTILA		
JPR
Lauri Kalevi EEROLA			
MAASK
Mika Tapani ETELÄNSAARI		
PSPR
Henri Sebastian FILATOFF		
PORPR
Joona Eerik GYLDEN			
KARLSTO
Sami Ilari HAAPSALO			
PSPR
Juho Oskari HARTIKAINEN		
JPR
Jussi-Matti Ilmari HEIKKINEN		
ILMASK
Anssi Jeremias HEINÄMÄKI		
PSPR
Juho Samuli HEINÄNEN			
KAARTJR
Panu Juhani HEISKA			
UTJR
Riku Valtteri HELLGREN			MAASK
Nico Teemu Henrik HOLOPAINEN
KARPR
Toni Sebastian HULT			
PSPR
Joni Kalevi HUOVILA			
KARPR
Aapo Herman Roopertti HÄNNINEN
KAIPR
Lasse Henrik HÄRKÖNEN		
KAIPR
Jani Juhani Kristian IIROLA		
MAASK
Niko Mikael INTKE			
KARPR
Jon Eelis Mikael JALOJÄRVI		
PSPR
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Jan Antti JOUTSI				MAASK
Juho Jousia JUVONEN			
KAARTJR
Joonas Markku Tapio KALLIOLA		
ILMASK
Santtu Jussi KAUPPINEN			
JPR
Lauri Veikko KEMPPAINEN		
KAIPR
Pekka Juha Olavi KILPALA		
KARPR
Lauri Henrikki KILPELÄINEN		
MAASK
Jan Martin KINBERG			
ILMASK
Mikko Erik KOPONEN			
KAIPR
Jaska Petteri KOSKINEN			
PORPR
Ville Valtteri KOSTIAINEN		
UTJR
Panu Ivar KULLBERG			
KAARTJR
Juho Elias KUNNAS			
UTJR
Matias August KUURE			KARLSTO
Niko Johannes KÄHÄRÄ			
LAPLSTO
Otto Eemeli KÄNSÄLÄ			
JPR
Otso Eemeli KÖNÖNEN			
JPR
Heikki Juhana LAHERTO			
UTJR
Juuso Oskari LEHTO			
PORPR
Joni Juhani LEHTOLA			
LAPLSTO
Kalle Joonas Valtteri LIND		
KARPR
Jani Kai Sebastian LINDHOLM		
KAAARTJR
Eetu Oskari LOHI			
KARPR
Jussi Ville Tapani LOPONEN		
PSPR
Lauri Antero LOPPUKAARRE		
KAIPR
Aleksanteri Ukko Juhani MARKKANEN PORPR
Eino-Juhani MATIKAINEN		
PORPR
Jori Jesper Juhani MUUKKONEN		
KARPR
Ville Tapani MÄKELÄ			KARPR
Timo Viljami MÄKI			KAIPR
Tuomas Martti Rikhard MÄKINEN		
PSPR
Jose Jesperi MÄNTYLÄ			
PSPR
Jari Juhani NUMMINEN			
LAPLSTO
Juuso Jesperi OINASMAA		
KARPR
Henri Olavi OJALA			
PSPR
Saska Joonatan PAJUNEN			
UUDPR
Aito Juhana PALOHEIMO		
PORPR
Jussi Anselmi PAULAMÄKI		
PORPR
Niko Elmo Petteri PELTOLA		
PSPR
Matti Oskari PELTOMÄKI		
PORPR
Antti Olli Sakari PIESANEN		
KAIPR
Jorma Erkki Antero PIIRAINEN		
KAIPR
Miikka Johannes POHJA			
KAARTJR
Walter Matias POMELL			
PORPR
Jukka Antti Tapani RAJAMÄKI		
KARPR
Ismo Antoni REUNAMÄKI		
PORPR
Ari Matti RIIKONEN			
PORPR
Jesse Miikkael ROUSU			
PORPR
Jukka Tapani SAARELA			KAARTJR
Visa Veikko Olavi SAARISTO		
PSPR
Tom Erik SANDBERG			
MAASK
Aleksanteri Pasi Anttoni SIRÉN		
MAASK
Sulo Sampo Kalevi SUIHKONEN		
JPR
Joonas Juhani SUOMINEN		
JPR
Tuomas Juhana TAIPALE			KARLSTO
Tatu Henrikki TANILA			PORPR
Eetu Johannes TAPANINEN		
MAASK
Veli-Pekka TIKKANEN			PORPR

Pekka Tapio TIRRI			
PSPR
Markus Juha Antero TUOHIMÄKI		
KARPR
Jarno Juhani TUOMINEN			JPR
Julius Juho VAPPULA			KARPR
Teemu Heikki Tapani VATANEN		
KAIPR
Toni Petteri VILJAKAINEN		
MAASK
Juho Aleksi VIRTANEN			PORPR
Tapio Eirik VOIONMAA			PSPR
Henrik Otto-Eric ÖSTERLUND		
PORPR
Vadim GUSEV				RLAIV
Rico Jouko Jarinpoika HANDOLIN
RLAIV
Juho Aleksi HÄNTI			RLAIV
Joonas Olavi KORHONEN		
RLAIV
Toni Petteri KUHANEN			
RLAIV
Leo Ilkka LAINE				RLAIV
Joe Kasper LINDBERG			
UUDPR
Miikka Eerikki NYNÄS			
RLAIV
Jukka Petteri PANKASALO		
RLAIV
Kalle Ville Kasperi VUOJOLAHTI		
RLAIV
Jan Erik WESTERBERG			RLAIV
Kristoffer WIDTH			
RPR
Niklas Matti Aleksi EERIKKILÄ		
UTJR
Henrik Mikael FORSSTRÖM		
UTJR
Juha Matias HAKKARAINEN		
SATLSTO
Valtteri HAUTAKOSKI			LAPLSTO
Joel Anton Joonatan JALOJÄRVI		
KARLSTO
Kari-Jussi Severi KORHONEN		
LAPLSTO
Joni Eerik KOUVA			
LAPLSTO
Lauri Kalevi LAPPALAINEN		
LAPLSTO
Henri Nikodemus LINDBERG		
KARLSTO
Markus Mikael MALMGREN		
KARLSTO
Simo Petteri MYNTTINEN		
UTJR
Sami Lauri Oskari NISONEN		
KARLSTO
Harri Matti Olavi SAVOLAINEN		
UTJR
Joel Henrik Juhani SEPPÄNEN		
LAPLSTO
Arto Viljam TÄHTINEN			
KARLSTO
104. Kadettikurssilta ja 87. Merikadettikurssilta valmistuneet Rajavartiolaitoksen luutnantit 28.8.2020
Elmo Matias ESKELINEN		
P-KR
Santeri Veikko-Henrik HILJANDER
LSMV
Aleksi Eemil Antero HUOVINEN		
LR
Tatu Eero Wiljami JAAKKOLA		
RMVK
Otto Petteri JUUSELA			
K-SR
Jiri Kalevi Helmeri KAPLAS		
K-SR
Juho Jaakko Jesperi KAUPPINEN		
SLMV
Ilkka KESKITALO			LR
Santeri Matias Jarkonpoika KETTULA
VLLV
Toni Kristian LAAKSO			
LSMV
Eetu Aapeli LESONEN			P-KR
Jussi Tapio MASALIN			RMVK
Joel Johannes MUSTANEN		
LSMV
Julius Jiri Johannes NORDLUND		
SLMV
Juha Antero PARVIAINEN 		
KR
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Jani Olavi POHJA			
SLMV
Eerik Eetu Juhani PURHO			
K-SR
Jani Antti Vihtori SALMINEN		
VLLV
Myrsky Petteri Samuel SALMINEN
LSMV
Valtteri Juuso Elias SAUKKONEN		
K-SR
John Konstantin SITTNIKOW		
RMVK
Valtteri Mikael TERVONEN		
LR
Maria Tuulia TYNI			
P-KR
Juha Christian VUOLLE			SLMV
Ylennetty Rajavartiolaitoksessa
komentajaksi
Kimmo Sakari AHVONEN

63.mek 1.9.2020

kapteeniksi
Ville Miio Matias JUVONEN
Janne Juuso Tapio KYLLÖNEN
Olli Juhani PARTANEN		
Jussi Aukusti PEKKALA		
Atte Kasper SIEVÄLÄ		
Mikko Juhani SORASALMI

98.k
98.k
97.k
98.k
98.k
98.k

kapteeniluutnantiksi
Matti Erland HEISKALA		
Jussi Ilmari HÄRMÄLÄ		
Toni Sebastian LAITINEN
Samuli Jouko Juhani RASTAS
Lauri Matias RINTA-HARRI
Petter Jaakko J STAUFFER

81.mek
81.mek
81.mek
81.mek
81.mek
80.mek

1.9.2020
1.9.2020
1.9.2020
1.9.2020
1.9.2020
1.9.2020

Rajavartiolaitoksesta reserviin
kaptl Janne Oskari SAARINEN
komkapt Paul Christian KARLE
ylil Max Wilhelm MOBERG
maj Mika Jarmo J SANDSTRÖM
evl Sami Juhani MATTILA
evl Esa Olavi VEIKKANEN

77.mek
72.mek
80.mek
90.k
74.k
73.k

11.6.2020
1.7.2020
28.7.2020
1.10.2020
1.12.2020
1.12.2020

1.9.2020
1.9.2020
1.9.2020
1.9.2020
1.9.2020
1.9.2020

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä ja toivottavat reserviin siirtyneille menestystä!
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jäsenille

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. Reliefinomaisesti toteutettu
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on
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, www.asianajotoimistolindell.fi
Olli-Pekka Lindell, asianajaja, varatuomari
Elisa Nordling, asianajaja, varatuomari, sähköposti: elisa.nordling@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.
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muistokirjoitus

In memoriam
– Amiraali Jan Klenberg 1931–2020

A

Klenbergillä oli merkittävä rooli, kun laman keskellä
tehtiin historialliset päätökset
Hornet-hävittäjistä, maavoimien
kalustohankinnoista sekä naisten
vapaaehtoisen asepalveluksen
aloittamisesta.
Erään reserviläisen sanoin
”amiraali Jan Klenberg oli puolustusvoimain komentaja, kun
Neuvostoliitto romahti, Baltian
maat itsenäistyivät, Suomi liittyi Euroopan unioniin, Hornetit
hankittiin ja Suomen sotilaallinen valmius oli parempi kuin
koskaan”.
Klenbergiä arvostettiin suuresti sekä Puolustusvoimissa että
kansalaisten keskuudessa. Hän
kävi säännöllisesti eri toimi
pisteissä ja paikkakunnilla, ja hän
viesti tahtotilansa suoraan henkilöstölle ilman välikäsiä.
Hän oli herrasmies paitsi käytökseltään myös sydämeltään.
Hänen tyylitajunsa oli erehtymätön, ja moraaliltaan hän oli päätään pidempi muita. Hän oli suoraselkäinen, ehdottoman
rehellinen, koviinkin päätöksiin kykenevä, selkeä johtaja
ja upseerin perikuva.
Samalla hän oli rakastava puoliso, isä ja isoisä vaimolleen Riitalle, lapsilleen Liisalle ja Heidille sekä neljälle
lapsenlapselleen.

Kuva Puolustusvoimat/Sotamuseo.

miraali Jan Klenberg
kuoli 28. elokuuta Helsingissä 88-vuotiaana.
Hän oli syntynyt Mikkelissä
22. lokakuuta 1931.
Jan Klenberg sai kasvatuksensa maanpuolustushenkisessä
kodissa. Isä, Gotthelm Klenberg,
oli Suomen ensimmäinen eläinlääkintäkenraalimajuri, ja myös
isoveli Bo Klenberg (1924–2011)
palveli uransa aikana meri
voimien komentajana.
Valmistuttuaan Helsingin
suomalaisesta lyseosta Jan Klenberg aloitti sotilasuransa Suomen
Joutsenella kansimiehenä vuonna
1949. Hän suoritti merikadettikurssin nro 23 ja palveli nuorena
upseerina usean aluksen päällikkönä.
Hänet tunnettiin Merivoimissa vauhtia rakastavana nuorena
upseerina mutta myös tekno
logian osaajana.
Sotakorkeakoulun jälkeen
Klenberg toimi kahdesti laivueen
komentajana sekä opetti Merisotakoulussa ja Sotakorkeakoulussa. Hänelle karttui yli kymmenen vuoden kokemus
laivapalveluksessa.
Merivoimien syvällisen tuntemuksen lisäksi Klenberg
oli turvallisuuspolitiikan osaaja. Hän toimi Harvardin kansainvälisen politiikan laitoksen tutkijana 1966–1967, valmisteli Puolustusvoimien kehittämisperusteita ensimmäisen
ja toisen parlamentaarisen puolustuskomitean sihteeristössä
ja toimi valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtajana.
Työllään hän saavutti laajan luottamuksen yhteiskunnan
vaikuttajien keskuudessa.
Merivoimien komentajuuden (1980–1983) jälkeen Klenberg palveli seitsemän vuotta (1983–1990) Pääesikunnan
päällikkönä. Hänet nimettiin ensimmäisenä meriupseerina
puolustusvoimain komentajaksi (1990–1994).
Amiraali Klenberg oli erityisen sovelias johtamaan Puolustusvoimia maailman murroksessa. Moni vaikea päätös
uskallettiin tehdä, kun Klenberg selvitti niiden perusteet ja
tuki niitä kaikin keinoin.
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Timo Kivinen
Kirjoittaja on puolustusvoimain komentaja.
Muistokirjoitus on julkaistu aikaisemmin
Helsingin Sanomissa 25. syyskuuta 2020.
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Kenttäpiispan joulutervehdys
Sinä teet runsaaksi riemun

P

oikkeusaikoina entinen normaali alkaa tuntua kaukaiselta.
Aika ennen viime maaliskuuta
tuntuu kaukaiselta, kuin unelta. Covidpandemia on vienyt yhteisen elämän
toisenlaiseen normaaliin, jossa pidetään
etäisyyttä ja vältetään fyysisiä kontakteja. Monet yleisötilaisuudet on peruttu.
Ajatukseni ovat tulevassa joulussa.
Jouluun liittyivät entisessä normaalissa joululaulutilaisuudet ja pikkujoulut,
kyläily sukulaisten luona ja perheen parissa vietetyt juhlapyhät. Onko joulu
peruttu?
Joulu kestää aikaa ja ajan myrskyjä.
Kahden vuosituhannen ajan kristikunta
on viettänyt joulua mitä erilaisimmissa tilanteissa, niin sodan kuin rauhan
aikoina, niin kulkutautien levitessä kuin runsauden ja hyvinvoinnin aikoina. Joulun viettotavat voivat vaihtua, mutta
sen sanoma pysyy. Joulu tuo pysyvyyttä muutosten keskelle
ja tuttuutta sekä toivoa silloin, kun kiinnekohdat elämältä
puuttuvat.
Nykyihmiselle on teknisen kehityksensä ansiosta syntynyt hallinnan illuusio, ettei mikään ihmisen ulkopuolinen
voima voi horjuttaa häntä kasvavan hyvinvoinnin uralta. Tosiasiassa ihminen ja hänen järjestelmänsä ovat haavoittuvia.
Vakavat pandemiat ja muut vastoinkäymiset ovat seuranneet
mukana läpi ihmiskunnan historian.
Kulunut vuosi on osoittanut, kuinka lyhyessä ajassa
monet asiat voivat muuttua. Muutos on tosiasiassa jatkuvaa, mutta vasta suuret harppaukset huomaamme selvästi.
Covid-pandemia on itse asiassa kuin muistutus tulevien
mullistusten mahdollisista haasteista modernille yhteiskunnalle. Esimerkiksi sopeutuminen ilmaston kuumenemisen
seurauksiin voi muuttaa elämämme perusteellisesti. Tämä
ahdistaa etenkin nuoria, jotka joutuvat elämään läpi muutosten.
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Joulun alla on tapana toivoa jotain.
Lapset toivovat itselleen usein lahjoja.
Tiedostava nuori taas ajattelee laajemmin ja toivoo yhteiselle elämälle hyvää.
Ehkä nämä toiveet ja huokaukset on
kuultu, ja ihmiskunnan suunta on vähitellen kääntymässä, ainakin joissain
asioissa.
Eräiden suurten haasteiden edellä
on nimittäin tapahtunut muutoksia
ja vastatoimia. Viime aikojen arviot
maapallon väestönkasvusta eivät näytä
enää niin uhkaavilta kuin vielä jokin
aika sitten. Myös uusiutuvan energian kehittämisessä on otettu suurempia
harppauksia kuin on osattu ennakoida.
Samoin liikennepäästöjen vähentäminen etenee. Tulevaisuuden edellytyksenä on kuitenkin tuhoavan ja elämästä piittaamattoman
itsekkyyden hillitseminen.
Rauha maassa ja ihmisillä hyvä tahto. Tätä monet odottavat joululta, että huolet ja levottomuudet voisivat väistyä
ja ihmiset huomata toisensa toista ihmistä kaipaavina lähimmäisinä.
Sanonnan alkuperä on Luukkaan jouluevankeliumissa
ja enkelin ilosanomassa: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa
ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on
hyvä tahto!”
Joulun sanomassa maa ja taivas koskettavat, ihmisen
kaipaus ja Jumalan rakkaus kohtaavat. Jumala ojentaa auttavan ja vapauttavan kätensä maailmaan – poikansa Jeesuksen
Kristuksen, jonka ojennetut kädet kantavat maailman synnin.
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon.
Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon.” (Jes 9).
Toivotan runsasta jouluiloa kaikille Kylkiraudan lukijoille!

Pekka Särkiö
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IN MEMORIAM
Heikkinen
Vilho Erik
Everstiluutnantti
s. 17.8.1928
k. 24.6.2020
Kad.nro 3265
36. Kurssi

Kärki
Rauno Olavi
Eversti
s. 12.4.1930
k. 25.9.2020
Kad.nro 3441
39. Kurssi

Neittamo
Seppo Antero
Komentajakapteeni
s. 25.1.1940
k. 27.10.2020
Kad.nro 664me
32. Merikadettikurssi

Knuuttila
Jukka Sakari
Everstiluutnantti
s. 30.7.1939
k. 22.9.2020
Kad.nro 668me
32. Merikadettikurssi

Wirta
Pentti (Juha) Johannes
Majuri
s. 5.7.1947
k. 1.10.2020
Kad.nro 5720
57. Kurssi

Teikari
Pekka Jalmari
Komentajakapteeni
s. 21.9.1942
k. 15.11.2020
Kad.nro 692me
34. Merikadettikurssi

Wiikinkoski
Uolevi Viljo
Everstiluutnantti
s. 7.3.1936
k. 25.9.2020
Kad.nro 3964
45. Kurssi

Partonen
Pekka Tapani
Everstiluutnantti
s. 9.3.1953
k. 17.10.2020
Kad.nro 6337
63. Kurssi

Koskelo
Heikki Juhani
Kenraaliluutnantti
s. 12.12.1935
k. 12.11.2020
Kad.nro 3755
43. Kurssi

Kivimäki
Jouko Uolevi
Eversti
s. 15.2.1945
k. 5.9.2020
Kad.nro 5298
53. Kurssi

Palmén
Niilo Torsti
Eversti
s. 26.10.1926
k. 21.10.2020
Kad.nro 3050
29. Kurssi

Tiainen
Aimo Yrjö
Everstiluutnantti
s. 23.1.1928
k. 2.12.2020
Kad.nro 3327
37. Kurssi

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

