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Block III Super Hornet ja vertaansa vailla oleva elektronisen sodankäynnin hävittäjä Growler tarjoavat 

Suomelle kattavan suorituskyvyn tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksineen. Koneiden tukialusominaisuudet 

soveltuvat erinomaisesti Suomen liikkuvaan taistelutapaan ja pohjoisiin sääolosuhteisiin, alhaisilla käyttö- ja 

ylläpitokustannuksilla. Boeingin ja suomalaisen puolustusteollisuuden 25 vuoden kumppanuus takaa kotimaisen 

huoltovarmuuden ja luo edellytykset hyödyntää nykyistä infrastruktuuria ja henkilöstön koulutusta jatkossakin.
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Vuoden 2021 tilinpäätös 

Kulunut vuosi on ollut tapah-
tumarikas ja turvallisuuspo-
liittisestikin mielenkiintoinen. 

Koronan kuohuvat hyökyaallot is-
kevät yhä uudestaan ja herättävät häm-
mennystä rokotteista ja vapautumisen 
tunteesta jo välillä huojentuneiden ih-
misten keskuudessa. Hitaasti parane-
va rokotekattavuus sekä rokotesuojan 
saaneiden tarkastamisen mahdollisuu-
det ovat joutuneet antautumaan aina 
vain uudelleen. Syynä on ollut milloin 
korostettu yksilönsuoja, milloin muu 
säädäntä tai hallinnollinen kankeus. 
Päätöksenteko yhteisen hyvän vuok-
si tuntuu olevan ylitsepääsemättömän 
vaikeaa maassamme. 

Hankalaa on ollut muuallakin. 
Kansainvälisessä turvallisuusympä-
ristössä on koettu yllätyksellisiä ta-
pahtumia. 

Pitkään kestäneen kriisinhallintaoperaation päätyttyä Af-
ganistanin hallinto ja turvallisuusorganisaatio luhistuivat no-
peasti. Valko-Venäjän toiminta hybridioperaatioiden alusta-
na ja sotilaallisen jännitteen lisääntyminen Ukrainan itära-
jalla ovat havahduttaneet pohtimaan turvallisuuspolitiikan 
ratkaisujen logiikkaa ja sotilaallisen voiman käytön rajoi-
tuksia ja mahdollisuuksia. Euroopan unionin tai Naton pää-
töksenteko sekä kahden tai monenvälisten yhteistyömuo-
tojen toimeenpanon mahdollisuudet ovat olleet puntarissa. 
Julkisuudessa näkyvin osuus on valtioiden strategista kom-
munikaatiota ja siten informaatiovaikuttamisen värittämää.

Syvempään analyysiin asioiden kehittymisen syy-seu-
raussuhteista menee aikansa, mutta lyhytkin analyysi osoit-
taa selkeän tarpeen kehittää kokonaisvaltaista tilannekuvaa 
ja tehokasta päätöksentekojärjestelmää Suomessa ja laajem-
minkin, erityisesti Euroopassa. Tarvitsemme strategista ajat-
telua ja ymmärrystä asioiden välisistä suhteista. 

Myös sotilasstrategian ymmärtämiselle on tilausta, ja sik-
si vuoden 2021 viimeinen Kylkirauta-lehtemme käsittelee 
aihetta pääteemanaan. Pääartikkeleissamme kuvataan soti-
lasstrategian olemusta ja merkitystä sekä sen soveltamista 
ja suhdetta valtioon ja valtioihin. 

Suhteiden ja logiikan ymmärtämistä tukevat Kylkirau
dan kahden edellisen numeron artikkelit, joissa käsiteltiin 
sotilaallisen toiminnan suunnittelun suhdetta poliittisiin pro-
sesseihin ja turvallisuuspolitiikan kehittymistä sekä nykyt-
rendejä. Niissä esitetyt näkemykset ja johtopäätökset tuke-
vat sotilasstrategiaa, sotilaallisten keinojen suunnittelua ja 
käyttöä valtion poliittisten päämäärien hyväksi.

Kuluvan vuoden lopun tärkeim-
piä ja mielenkiintoisimpia ratkaisuja 
maanpuolustuksen ja turvallisuuspo-
litiikan harrastajille on uusien moni-
toimihävittäjien HX-valinta, joka on 
lehden ilmestyttyä mitä ilmeisimmin 
julkistettu. Päätöksen vaikutusten ar-
viointi puhuttanee pitkään, ja seuraa-
via askelia hankinnassa seurataan tu-
levissa lehdissämme. 

Samoin kiinnostaviin maanpuolus-
tuksen puheenaiheisiin kuulunee asevel-
vollisuuden kehittäminen. Juuri julkais-
tun asevelvollisuuskomitean raportin 
suositukset ovat herättäneet jo keskus-
telua, ja raportin suosituksiin voi pereh-
tyä komitean puheenjohtajan kirjoituk-
sessa lehdessämme. 

Vuosi 2021 oli myös Kadettikunnan 
100-vuotisjuhlavuosi. Juhlallisuudet ja 
teeman muistamiset ovat sujuneet ko-

ronan haitoista huolimatta hyvin. Komeimpana todisteena 
on Kadettikunnan lipun kärjessä komeileva vapaudenris-
ti nauhoineen. Siirrettyä pääjuhlaa vietettäneen ensi vuon-
na, toivottavasti yhdessä ja mahdollisimman monen kurs-
sin voimin. 

Tämä vuoden viimeinen lehti on minulle viimeinen Kyl
kiraudan päätoimittajana. Luovun tehtävästä haikein mielin. 
Lehden tekeminen on ollut erittäin antoisaa ja stimuloivaa 
hienosti toimivan toimituksen ansiosta. Kiitän lämpimästi 
toimituskuntaa kaikesta tuesta, jota olen neljän päätoimitta-
javuoteni aikana saanut. Kiitän myös Kadettikunnan johtoa 
ja hallitusta saamastani luottamuksesta ja kannustuksesta. 

Kylkiraudan viestintätehtävä Kadettikunnan ja yhteis-
kunnan palveluksessa on selvä. Lehti tuottaa monipuolisia 
ja laadukkaita puheenvuoroja maanpuolustuksesta, turval-
lisuuspolitiikasta ja kokonaisturvallisuudesta.

Lehden on kuitenkin elettävä ajassa, ja siihen kuuluu 
myös avainhenkilöiden vaihtaminen. Ajassa eläminen edel-
lyttää uusia ideoita ja näkökulmia unohtamatta pitää huol-
ta hyväksi koetuista asioista. Otteeni kirvotessa Kylkirau
dan kahvasta siihen tarttuu vahvalla otteellaan ensi vuoden 
alusta komentaja Ville Vänskä. Toivotan Villelle menestys-
tä päätoimittajan tehtävään.

Lämmin kiitos teille, hyvät lukijamme, osoittamastanne 
jatkuvasta mielenkiinnosta lehteämme kohtaan. Antaman-
ne palaute ja kannustus on ollut tärkeää. 

Rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta!

Päätoimittaja
Eversti Vesa Valtonen
vesa.valtonen(at)kylkirauta.fi
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Syyskokous normaalisti

Yleensä tilaisuus, joka pidetään 
normaalisti ei ylitä uutiskyn-
nystä. Kadettikunta ry:n syys-

kokous pidettiin lauantaina 23. loka-
kuuta 2021 Helsingissä. ”Uutta” tilai-
suudessa oli se, että järjestelyt voitiin 
pitkästä aikaa toteuttaa ilman että ko-
ronarajoitukset merkittävästi haittasi-
vat tilaisuutta. 

Kolme edellistä sääntömääräis-
tä kokousta jouduttiin joko peruutta-
maan tai ne pidettiin verkkokokouksi-
na. Kaikesta aisti sen, että tätä oli odo-
tettu. Katajanokan Kasinon Kenraali-
sali oli käytännössä täynnä. Tunnelma 
oli hieno. Haluttiin tulla paikalle ja ta-
vata tuttuja kadettiupseereja. Oikeaa 
yhdessä olemista ei voi korvata kei-
notekoisilla ratkaisuilla.

Kokous eteni perinteisen sujuvas-
ti. Siitäkin huolimatta, että tietojärjes-
telmät kieltäytyivät tukemasta kokous-
ta. Asiat saatiin kuitenkin hyvin käsi-
teltyä. Kokous hyväksyi ensi vuodelle 
toiminta- ja taloussuunnitelman. Jäsen-
maksu ja sen jako kadettipiireille päätettiin pitää entisellään. 
Menossa olevan 100-vuotisjuhlan jälkeen ensi vuoden toi-
minnan teemassa palataan tuttuun ”Kadettiupseerit yhteis-
kunnan palveluksessa”.

Syyskokouksessa valitaan Kadettikunnan hallituksen jä-
senet seuraavalle vuodelle. Olin jo kauan sitten ilmoittanut, 
että jäätyäni reserviin luovun myös Kadettikunnan puheen-
johtajuudesta. Kokous valitsi yksimielisesti uudeksi puheen-
johtajiksi prikaatikenraali Mika Kalliomaan. Onnittelen pri-
kaatikenraali Kalliomaata valinnasta ja toivotan parasta me-
nestystä hienon yhdistyksen johdossa. 

Kokouksessa valittiin myös uudet hallituksen jäsenet pois-
tuvien tilalle. Pois jäävät erovuorossa ollut komentaja Mikko 
Sistonen, everstiluutnantti Petri Toivonen sekä Kadettitove-
rikunnan edustaja kadetti Aapo Käyhkö. Uusina hallitukses-
sa aloittavat ensi vuoden alusta everstiluutnantti Christian  
Perheentupa, kapteeniluutnantti Jussi Ahokas sekä kadetti 
Samuel Ritakorpi. Kiitän lämpimästi nyt hallitustehtävistä 
poistuvia erinomaisesta työstä Kadettikunnan hyväksi sekä 
toivotan tulijat tervetulleeksi Kadettikunnan hallitukseen. 

Syyskokouksen varmasti hienoin hetki oli se, kun ko-
kous yksimielisesti hyväksyi hallituksen esityksen uusis-
ta kunniajäsenistä. Kunniajäsenyys annettiin kahdelle an-
sioituneelle kadettiupseerille. Sekä kenraaliluutnantti Ilkka  
Asparan että kenraalimajuri Sami Sihvon ansiot ovatkin ai-
van poikkeukselliset. Poikkeukselliset olivat myös suosion-
osoitukset, jotka kokousväki antoi uusille kunniajäsenille 
heidän puheenvuorojensa jälkeen.

Kokouksen jälkeen jaettiin myös muita tunnuspalkintoja. 
Niiden määrää lisäsivät sekä menossa oleva juhlavuosi että se, 

ettei peruttujen kokousten takia niitä 
ei ollut voitu jakaa aiemmin. Mainit-
sen niistä tässä yhteydessä majuri Jo-
ni Piriselle luovutetun kannustussti-
pendin. Kapteeni Pirinen on päättä-
nyt tehdä runon jokaisesta Manner-
heim-ristin ritarista. Se on uusi avaus, 
ja on aina hienoa, kun kadettiupseerit 
uskaltavat tehdä jotain uutta. 

Tämä kirjoitus on viimeiseni Ka-
dettikunnan puheenjohtajana. Kolme 
vuotta on mennyt nopeasti. Mitä saa-
tiin aikaan, ja mikä jäi kaivelemaan? 
Keskeisintä on varmasti ollut menos-
sa oleva Kadettikunnan 100-vuotisen 
taipaleen juhlistaminen. 

Juhlavuoden kruununa on Vapau-
denristin ritarikunnan suurmestarin, 
tasavallan presidentin Kadettikunta 
ry:lle luovuttama 4. luokan Vapau-
denristi miekkoineen kiinnitettäväk-
si keltapunaisin nauhoin Kadettikun-
nan lipun kärkeen. 

Kaivelemaan jäi tietenkin se, että 
koronan takia lähes kaikki isommat 

yhteiset tapahtumat jouduttiin joko peruuttamaan tai oleel-
lisesti muuttamaan viimeisen puolentoista vuoden aikana. 

Koranarajoitukset ovat vaikeuttaneet myös kadettipiiri-
en arjen työtä. Taustalla on kuitenkin saatu paljon aikaankin. 
Tietopankkeja on päivitetty ja niiden kielivalikoimaa laajen-
nettu. Juhlakirja valmistui ajallaan, ja se on saanut runsaas-
ti kiittävää palautetta. 

Nyt on hyvä aika jättää vastuu seuraajalle. Kiitän kaik-
kia kadettiupseereja ja kadettipiirejä minulle osoitetusta tu-
esta. Ilman teitä ei olisi Kadettikuntaa. Kiitokset myös kai-
kille minun aikanani hallituksessa olleille. Teidän kanssanne 
on ollut helppoa ja avointa valmistella asioita. 

Mikään ei kuitenkaan Kadettikunnassa toimisi ilman toi-
mistoa ja sen aina jaksavia ja kaikkeen kykeneviä henkilöitä. 
Suurkiitokset Juhalle ja Sabinalle! Ilman teitä tämä olisi ol-
lut paljon vaikeampaa. Haluan tässä yhteydessä myös erik-
seen kiittää eversti Juha Tammikiveä hänen pitkästä ja tulok-
sekkaasta kaudestaan pääsihteerinä ja toivottaa hänelle mu-
kavia uusia eläkepäiviä.

Lopuksi kiitän kaikkia Kadettikunta ry:n tukijoita sekä 
Kylkirauta-lehden lukijoita. Toivottavasti kaikki ehtivät hil-
jentyä joulun viettoon ja nauttia joulun rauhasta.

Toivotan kaikille oikein rauhaisaa joulua ja hyvää uut-
ta vuotta 2022!

Jari Kallio
Kenraalimajuri evp
Kadettikunnan puheenjohtaja  
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KIM JÄÄMERI

STRATEGIAA 
PUOLUSTUSVOIMIEN 

YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Puolustusvoimien strategiapäällikön, kenraaliluutnantti  

Kim Jäämeren haastattelu 

TEKSTI: VESA VALTONEN

Sotilasstrategia on Puolustusvoimien koko 
suorituskyvyn käyttöajatus Suomen päämäärien 

saavuttamiseksi eri turvallisuustilanteissa. 
Puolustusvoimien strategia puolestaan ohjaa strategista 

suunnittelua sotilaallisen maanpuolustuksen kyvyn 
kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Puolustusvoimiin perustettiin stra-
tegiapäällikön tehtävä puolus-
tusvoimauudistuksessa vuonna 

2015. Ensimmäisenä tehtävässä palveli 
nykyinen puolustusvoimain komentaja, 
kenraali Timo Kivinen. Nykyisin puo-
lustusvoimien strategiapäällikkönä pal-
velee kenraaliluutnantti Kim Jäämeri.

Operatiivista strategiaa ja 
strategista operointia

Sotilasstrategiaa on itsenäisessä Suo-
messa muotoiltu historiallisesti opera-
tiivisessa suunnittelukehyksessä. Pää-
esikunnan operatiivisen osaston mer-
kitys on ollut Puolustusvoimien ko-
konaistoiminnan suunnittelussa vahva 
läpi historian.

— Pääesikunnan operatiivinen osas-
to ja sen edeltäjät olivat vuosikymme-
niä kooltaan huomattavan isoja ja puls-
silla lähes kaikesta, kuvailee kenraali-
luutnantti Jäämeri. 

— Operatiivinen suunnittelu sisäl-
si tosiasiallisesti nykyisen määrittelyn 
mukaan sotilasstrategiset pohdinnat ja 
valinnat. Sotilasstrategisten valintojen 
edellyttämä vuoropuhelu valtiojohdon 
kanssa toteutui vaihtelevasti, mutta se ei 
ollut operatiivisen suunnittelun tapaan 
prosessiohjattua, Jäämeri täsmentää.

— Puolustusvoimien pitkän tähtäi-
men kehittämisen strateginen suunnitte-
luohjaus puolestaan kehittyi parlamen-
taaristen komiteoiden ja selontekome-
nettelyjen kautta. 

Puolustusvoimien oma kehittämis-
strateginen suunnittelu sekä toiminnan 
ja talouden suunnittelu ja seuranta käyn-
nistyivät osana silloisen operaatioesi-
kunnan toimintaa.

Kansainvälisen toiminnan edellyt-
tämää ulko-, turvallisuus- ja puolustus-
poliittista ohjausta varten valmistelua 
on tehty puolustusministeriön johdol-
la tarpeen mukaan. 

— Usein sitä on tehty tasavallan pre-
sidentin ja valtioneuvoston ulko- ja tur-
vallisuuspoliittisen ministerivaliokun-
nan (TP-UTVAn) käsittelyjä silmällä 
pitäen. Näihin kaikkiin tarpeisiin yhte-
näisesti vastaamiseksi ja toisaalta suun-
nitteluprosessien kehittymisen myötä ra-
kentui puolustusvoimien strategiapääl-
likön tehtävä, Jäämeri kertaa kehitystä.

Strategiapäällikkö toteaa aiempien 
järjestelyjen täyttäneen oman aikan-
sa sotilasstrategiset tarpeet osana val-
tion poliittis-strategisia valintoja. Nii-
hin pohjaten hän muistuttaa myös his-
toriallisen sotilasstrategisen ymmärryk-
sen tärkeydestä. 

Suomen itsenäisyyden ajan tärkeim-
mät sotilasstrategisen tason johtamista-
paukset ovat viime sotien ajalta. Tilan-
ne oli uniikki, kun silloiset tasavallan 
presidentit luovuttivat ylipäällikkyyden 
marsalkka Mannerheimille.

— Järjestely sotien aikaan oli ainut-
laatuinen, eikä sen perusteella voi so-
tilasstrategisen johtamisen käsikirjaa 
tähän päivään laatia, strategiapäällik-
kö tähdentää. — Selviytymiskamppai-
lun johtamiskyvylle asettamista vaati-
muksista täytyy kuitenkin edelleen ot-
taa opiksi, hän jatkaa ja kehottaa ker-
taamaan vaikkapa Stig Jägerskiöldin 
Talvisodan ylipäällikkö -teoksen sekä 
Max Jakobsonin klassikon Diplomaat
tien talvisota -aikalaiskuvailuja. 

— Sotiemme valtiojohdon toimin-
ta ja strategiset ratkaisut antavat aihet-
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ta ajankohtaisestikin päteville johtopää-
töksille, jotka osoittavat yhteisen stra-
tegisen tilanneymmärryksen ja valtion 
toimien yhteensovittamiskyvyn välttä-
mättömyyden sotilaallisessa kriisissä, 
pohtii strategiapäällikkö.

Sotilasstrateginen 
suunnitteluprosessi

Viime vuosina järjestelmällisyyttä suo-
malaiseen sotilasstrategiseen suunnitte-
luun ovat tuoneet kansainvälisesti yh-
teensopivat sotilaalliset suunnittelupro-
sessit, joita Suomikin soveltuvin osin 
käyttää. Niiden malleja on voitu ”suo-
malaistaa” strukturoimaan sotilasstrate-
gisen tason oletukset, ohjaus ja tavoit-
teet systemaattiseksi kokonaisuudeksi. 

Sotilasstrategia on toimivasti kytketty 
ohjaamaan Suomen puolustuksen toteu-
tuksen muotoilevaa operatiivista suun-
nitteluprosessia.

Tiedusteltaessa muiden maiden soti-
lasstrategisen ajattelun vaikutuksia suo-
malaiseen suunnitteluun Jäämeri koros-
taa kunkin valtion tai koalition omalaa-
tuista ja ainutkertaista tilannetta. 

— Mistään ei voi sellaisenaan kopi-
oida Suomen tilanteeseen sopivaa soti-
lasstrategiaa tai suomalaiseen järjestel-
mään soveltuvaa prosessia. Periaatteet 
ovat kuitenkin universaaleja: poliittis-
strateginen päämäärä ja resursointi, so-
tilaallinen tehtävänerittely voimavara-
kartoituksineen ja näiden pohjalta valit-
tu toiminta-ajatus ja toimet kohti tavoit-
teita. Niitä voimme hyödyntää – omien 
kansallisten tarpeidemme mukaisesti.

— Mahdollisuuteen tähystää muiden 
tapaa muotoilla strategiansa kannattaa 
kyllä aina tarttua. Vertailukehittäminen 
on usein tehokas laadunparannuskeino, 
Jäämeri kiteyttää.

Strateginen ajattelu 
Kenraaliluutnantti Kim Jäämeri pe-
räänkuuluttaa strategisen ajattelun 
kouluttamista Puolustusvoimissa up-
seerikoulutuksen varhaisesta vaihees-
ta alkaen. 

Strategista ajattelua ja strategian te-
kemistä ei voi oppia hetkessä – siinä vai-
heessa kun upseeri on pitkän palvelus-
uran loppuvaiheessa edennyt valmistele-
maan sotilasstrategisen tason asiakoko-
naisuuksia. Sotilasstrategia ei myöskään 
ole turvallisuuspolitiikkaa. Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa tämä tunnistetaan. 
Strategian oppiaine kehittyy.

— Joskus on ajateltu, että ensin nuo-
rena taktiikkaa, sitten esiupseerina ope-

raatiotaitoa ja lopulta ylemmässä joh-
dossa strategiaa. Sotilasopetuksessa en 
kannata tällaista annostelua. Strateginen 
ajattelu on hyvälle taktikolle välttämä-
töntä. Olen käyttänyt esimerkkinä Can-
naeta, jossa Hannibalin voitokas taktiik-
ka nojasi mielestäni keskeisesti strate-
giseen tavoite- ja voimavara-analyysiin 
vastassa olleiden komentajien luonteen-
piirteiden hyödyntämistä myöten, Jää-
meri perustelee näkökulmaansa.

— Strategian opiskelu ei saa olla en-
sisijaisesti historian opiskelua. Sotatai-
to ja strategia sen osana ovat harjoitte-
lemalla kehitettävä taitoja, Jäämeri jat-
kaa. — Vertaus leikkaavaan lääkäriin tai 
vaativaa instrumenttia soittavaan muu-
sikkoon toimii ainakin osin: Ensin on 
opittava metodi ja sen teoriapohja, sitten 
opetellaan taito tekemällä ja harjoittele-
malla. Muiden esimerkeillä ja historial-
lisella tapaustarkastelulla on tietysti tai-
don kehittämisessä ymmärrettävä osansa.

Strategioita tehdään ja niistä kirjoi-
tetaan kirjoja muuallakin kuin sotilas-
organisaatioissa.

— Suomalaisen kokonaisturvalli-
suusmallin, maanpuolustuskurssien ja 
asevelvollisuudenkin myötä meillä on 
erinomainen mahdollisuus käydä kes-
kustelua strategioista myös liike-elä-
män ja muiden organisaatioiden osaa-
jien kanssa. Monikansallisten yritys-

ten tavasta kehittää voittavaa strategi-
aa, vaikkakin bisneselämän logiikalla, 
voi löytää hyödyllisiä elementtejä myös 
sotilasstrategiseen ajatteluun, Jääme-
ri huomauttaa.

Strategisen kaavan ajattelulogiikka 
on strategiapäällikön mukaan yksinker-
tainen. Kyseessä on päämäärien ja niitä 
kohti johtavien tavoitteiden sitouttava ja 
realistinen valinta, kaikkien saatavissa 
olevien voimavarojen kartoittaminen se-
kä parhaan keinojen ja toimintatapojen 
kokonaisuuden, siis varsinaisen strate-
gian, valinta ja käyttö tavoitteiden ja lo-
pulta päämäärän saavuttamiseksi.

— Olennaista on myös näiden osako-
konaisuuksien onnistunut sanoittaminen 
strategiasta päättäville. Toimeenpanossa 
olemme hyviä, ainakin taktis-operatiivi-
sella tasolla, Jäämeri summaa.

Suomen valinnat 
Sotilasstrategiassa on kyse asevoiman 
käytöstä kansallisten turvallisuuspää-
määrien saavuttamiseksi. Suomen so-
tilasstrategia perustuu valtiojohdon va-
litsemaan toimintalinjaan, jota ilmentä-
vät Puolustusvoimien lakisääteiset teh-
tävät, parlamentaarisesti hyväksyttyjen 
selontekojen linjaukset ja eduskunnan 
luottamusta nauttivat hallitustoimet.

 — Perisuomalaiselta tuntuva lähtö-
kohta on presidentti Mauno Koiviston 
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Puolustusvoimien strategiapäällikkö kenraaliluutnantti Kim Jäämeri työssään.
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Suomen ideaksi aikanaan toteama ”sel-
viytyminen”. Suomen aseman suhteelli-
nen paraneminen kylmän sodan jälkeen 
tekee mahdolliseksi lohdullisemmankin 
tavoiteasetannan, Jäämeri toteaa.

Sotilaallisen puolustuksen tavoitteita 
ja sotilasstrategian perusteita käsitellään 
valtiojohdon ja Puolustusvoimien kesken 
jatkuvan suunnittelun periaatteella. Puo-
lustusvoimat antaa valtiojohdon päätös-
ten tueksi asiantuntemukseensa perustu-
via sotilaallisia neuvoja. 

— Puolustusvoimien kehittäminen 
ja tarvittavat sotilaalliset suorituskyvyt 
suunnitellaan uusiksi neljän vuoden vä-
lein jatkuvasti pyörivällä suunnittelusyk-
lillä. Tutkimuksen, toimintaympäristö-
analyysin ja laajasti verkottuneen vertai-
lukehittämisen keinoin varmistetaan ke-
hittämisohjelmien tulevaisuuskestävyys 
ja kustannustehokkuus, Jäämeri valottaa.

Suomen puolustuksen ylläpitämisen 
ja kehittämisen ensisijaisena tavoittee-
na on ennaltaehkäistä Suomea vastaan 
kohdistuva sotilaallisen voiman käyttö 
tai sillä uhkaaminen ja tarvittaessa tor-
jua hyökkäykset.

— Kuulostaa ajatuksena yksinkertai-
semmalta kuin käytännön toteutus, Jää-
meri mainitsee. — Puolustusvoimissa 
pohdimme paljon pidäkkeitä ja kynnyk-
siä sotilaallisen voiman vihamieliselle 
käytölle.

Pidäkkeitä muodostetaan riittävällä 
sotilaallisella suorituskyvyllä sekä kan-
sakunnan näkyvällä tahdolla ja kyvyl-
lä tukea kaikin voimavaroin puolustuk-
sen toteutusta. Niitä muodostetaan myös 
kansainvälisellä puolustusyhteistyöl-
lä. Yhteisvaikutuksena painostusta tai 
hyökkäystä harkitsevan on arvioitava 
Suomeen kohdistettavien sotilaallisten 
operaatioiden joko epäonnistuvan tai 
kustannusten kohoavan niin korkeiksi, 
ettei riskiä kannata ottaa.

 — Sotilaallisen voiman käyttöä 
punnitsevalle on osoitettava, että jokin 
muu vaihtoehto on aina edullisempi. 
Turvallisuutemme luonnollisesti nojaa 
ensi linjassa siihen, että ulko- ja turval-
lisuuspoliittinen toimintamme ennalta-
ehkäisee ylipäätään sotilaallisten toi-
mintavaihtoehtojen harkitsemisen Suo-
mea kohtaan. Puolustuskykymme antaa 
tässä ”rokotuksen” ja viimekätisen sel-
känojan sotilaallista painostusta ja kiris-
tystä vastaan, strategiapäällikkö pohtii.

Syyskuussa julkaistussa valtioneu-
voston puolustusselonteossa nostetaan 
esiin mahdollisena uhkana Suomeen 
kohdistuva laaja-alainen vaikuttaminen. 
Siihen kuuluvat sotilaalliset ja ei-soti-
laalliset vaikuttamisen keinot. Maam-
me turvallisuutta vaarantavat potenti-
aaliset uhkat eivät siis ole luonteeltaan 
ainoastaan sotilaallisia. 

— Voi ajatella, että jos Suomen puo-
lustuskyky tekee sotilaallisen voiman 
käytöstä epäedullista, vaikuttamaan pyr-
kivä ajaa tavoitteitaan muin keinoin. So-
tilaallinen uhka on kuitenkin aina koh-
talonkysymys, ja muun vaikuttamisen 
kanssa selviämme helpommin. Puolus-
tusvoimat tekee siinäkin osansa, strate-
giapäällikkö painottaa.

On tärkeää, että erilaisiin kriiseihin 
varautumisessa Suomi kykenee suunnit-
telemaan ja jo ennakolta yhteensovitta-
maan eri viranomaisten ja muiden toimi-
joiden vastatoimia tehokkaasti ja paras-
ta yhteisvaikutusta tavoitellen. Kriisin 
sattuessa usein varsin nopeatempoises-
ti muuttuva tilanne asettaa suuret vaa-
timukset kriisijohtamiselle. On kyettä-
vä johtamaan kaikkien voimavarojen 
käyttöä mieluiten ennakoivasti ja tilan-
teen mukaan.

— Johtamiskyvyn on oltava valmii-
na ennen kriisin alkua, Jäämeri koros-
taa. — Pitkä kansallinen perinteemme 
kokonaismaanpuolustuksessa ja koko-
naisturvallisuudessa tukee erilaisiin krii-
seihin varautumista. Suomen on kuiten-
kin jatkuvasti arvioitava nykyhetken ja 
tulevaisuuden uhkakuvia sekä tehok-
kaimpia tapoja vastata niihin.

Puolustusselonteossa käsitellään 
melko laajasti Suomen kansainvälistä 
puolustusyhteistyötä. Tällä saralla on 
tapahtunut paljon viimeisen vuosikym-
menen aikana. 

Puolustusvoimissa toimeenpannaan 
valtiojohdon linjaukset sotilaallisen puo-
lustusyhteistyön laajuudesta ja suun-
tautumisesta. Tiivis ohjaussuhde ja oi-
kea-aikainen informointi valtiojohdon 
ja Puolustusvoimien välillä on ensiar-
voisen tärkeää. Panostukset on suunnat-
tava tehokkaasti Suomen turvallisuus 
ja maanpuolustuksen etu johtotähtenä. 
Yhteistyötä ei tehdä yhteistyön vuoksi.

— Aktiivinen puolustusyhteistyö 
eri muodoissaan, syvimmillään Ruot-
sin kanssa tehtävän yhteisen operatiivi-
sen suunnittelun tapaan, on vielä uudeh-
ko väline työkalupakissamme, strategia-
päällikkö luonnehtii. — Yhteisiä etuja 
löytyy muiden kanssa usein luontevasti. 

— Maahamme kohdistuviin turvalli-
suusuhkiin on kuitenkin valmistaudutta-
va vastaamaan kansallisesti. Emme voi 
ulkoistaa Suomen turvallisuuden takaa-
mista tai erilaisiin sotilaallisin uhkiin va-
rautumista muille. Omat teot ratkaise-
vat, kenraaliluutnantti Jäämeri painottaa.
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SOTILASSTRATEGIA 
PUNTARISSA

TEKSTI: PETTERI KAJANMAA 

Strategiaa on helppo ymmärtää, mutta vaikeaa 
toteuttaa. Sotilasstrategia käsittelee sotaa ja 
sen käymistä. Sotilasstrategiassa keskeistä 
on ymmärryksen kehittäminen ja itsenäisen 

näkemyksen luominen.

Valtiot pyrkivät turvallisuuspo-
litiikkansa avulla suojaamaan 
olemassaolonsa ja kansalaisten 

elinmahdollisuudet uhkien vaikutuksil-
ta. Puolustuspolitiikka koskee valtion ja 
yhteiskunnan puolustamista väkivaltaa 
ja sen uhkaa vastaan sekä organisaatioi-
den muodostamista ja ylläpitoa sitä tar-
koitusta varten. 

Suomalaisen ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan ohjausasiakirjat kor-
vaavat monen muun maan suurstrate-
gian ja turvallisuusstrategian. Tuoreen 
Valtioneuvoston puolustusselonteon mu-
kaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikan tärkein tavoite on se, että kansal-
lisin toimin ja kansainvälisellä yhteis-
työllä estetään aseellisten konfliktien ja 
Suomen turvallisuutta ja yhteiskunnan 
toimintakykyä vaarantavien tilanteiden 
syntyminen sekä Suomen joutuminen 
sotilaalliseen konfliktiin.

Sodan kuvan muutos
Maailma, yhteiskunta ja niiden myötä 
myös sodan kuva muuttuvat yhä haasta-
vammiksi. Kansainvälinen systeemi on 
alituisessa konfliktissa, ja eriasteisten 
sotien käyminen on säilynyt yhtenä tär-
keimmistä hallinnan ja vallan keinois-
ta. Vanhat jaot rauhan ja sodan, julkisen 
ja yksityisen, ulkomaisen ja kotimaisen 
sekä valtiollisen ja ei-valtiollisen välillä 
ovat häviämässä. 

Reaalipolitiikan mukaisesti kunkin 
valtion ulkopolitiikkaa sanelevat lop-
pujen lopuksi toimijan oma taloudelli-
nen etu, sijainti, etniset tai uskonnolliset 
kiistat, alue-erimielisyydet, perusmyy-
tit, pitkäaikaiset traumat, ikivanhat vi-
hamielisyydet ja ennen kaikkea vallas-
sa olevien ja valtansa säilyttämään pyr-
kivien tavoitteet. 

Monimutkainen, kilpailullinen ja riip-
puvuus- ja vuorovaikutussuhteinen maa-
ilmamme asettaa haasteen niille, joiden 
tulisi antaa paras neuvo niin siviili- kuin 
sotilasjohtajillekin. Heidän on otettava 
huomioon sotilaallisten osa-alueiden li-
säksi ei-sotilaalliset tekijät, kuten talous, 
psykologia, moraali, poliittinen järjestel-
mä ja alati kehittyvä teknologia. Sivul-
la 8 olevassa kuvassa on esitetty strate-
gian konteksti Colin S. Grayn mukaan. 

Käsitteiden haasteellisuus
Strategia on lukemattomien valintojen 
tekemistä haluttujen tavoitteiden, prio-
risointien, resurssien ja riskien suhteen. 
Useasti sekä käsite strategia että sen si-
sältö ymmärretään hyvin monin eri ta-
voin. Tästä johtuen termiä käytetään 
myös väärin ja väärässä yhteydessä. 
Strategialla on epämääräisesti kuvattu 
suunnitelmaa, konseptia, toiminta-aja-
tusta tai toiminnan suunnan ideaa. Sii-
tä on tullut synonyymi ”jollekin erittäin 
tärkeälle”. 

Monet upseerit, joille sotilasstrategi-
set kysymykset muodostuvat palvelus-
uran loppupuolella arkipäiväisiksi, ko-
kevat haasteelliseksi tarttua käsitteisiin 
strategia ja sotilasstrategia, koska niiden 
välille on vaikeaa muodostaa eroa. 

Sotateoreetikko Carl von Clausewitzin  
klassisen määritelmän mukaan strate-
gialla viitataan sotilaalliseen toimin-
taan, ja se on oppi taistelujen käyttämi-
sestä sodan voittamiseksi.

Sotatieteelliseen strategian käsittee-
seen liittyy tietty tasoajattelu: se mielle-
tään hallitsijan ja ylimmän sotilasjohdon 
asiaksi. Sotilasstrategia on sotapäällikön 
toimintaa sodan päämäärän saavuttami-
seksi sotilaallisin keinoin eli ylimmän 
sotilasjohdon toimintaa, jossa sotilaal-
lisen voiman avulla tuotetaan vaikutusta. 

PETTERI KAJANMAA
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Yksinkertaistaen strategialla haetaan 
vastausta kysymykseen, miksi sotaa käy-
dään? Sotilasstrategia puolestaan pyrkii 
vastaamaan siihen, miten sotaa käydään? 
Suurstrategia tai valtiollisen tason strate-
gia käsittelee rauhan voittamisen ongel-
maa, kun taas sotilasstrategia keskittyy 
sotilaallisen voiton ongelmaan.

Suomella ei ole yhtä varsinaista kir-
joitettua ja julkista sotilasstrategiaa. Suo-
men sotilasstrategia koostuu horisontaa-
lisesta ja aikaan sidotusta suunnittelusta 
sekä vertikaalisista valtionjohdon toimen-
piteistä ja sotilaallisen maanpuolustuk-
sen johtamisesta. Koska sotilasstrategia 
on poliittisen ohjauksen alaista toimintaa, 
sotilasstrategian alaan kuuluvia kysy-
myksiä käsitellään useissa valtionhal-
linnon asiakirjoissa, kuten selonteoissa, 
turvallisuusstrategioissa, riskiarvioissa 
sekä Puolustusvoimien konsepteissa, 
kehittämisohjelmissa ja ohjesäännössä. 

Puolustusvoimien strategiseksi suun-
nitelmaksi kutsutaan kokonaisuutta, jo-
hon kuuluvat Puolustusvoimien pitkän 
tähtäimen suunnitelma eli tavoitetila, 
strategia suorituskykyjen käytöstä ja ope-
roinnista eli puolustusjärjestelmäkonsep-
ti alakonsepteineen sekä suorituskyky-
jen kehittämisen ja ylläpidon strategia 
eli kehittämisohjelma ja sen toteuttami-
seksi tarkemmat kehittämissuunnitelmat 
eri toimijoille, kuten puolustushaaroille. 
Suomessakin sotilasstrategisella tasolla 
päätetään, miten asevoimia käytetään so-
tilaallisten päämäärien saavuttamiseksi.

Moniulotteinen 
toimintaympäristö

Strategian yksi ominaisuus on se, että 
sen avulla voidaan luoda toiminnanva-
pautta. Sotilasstrategian tehtävänä on 
ylläpitää tietoisuutta uhkasta, vastus-
tajasta ja konfliktin mahdollisuudesta. 
Sotilasstrategian ydin on sotilaallisen 
voiman ja sen käyttötarkoituksen hal-
linnassa. 

Sotilasstrategian toimeenpano eli so-
tilaallinen operaatio tapahtuu nykyluokit-
telun mukaan monimutkaisessa taiste-
lutilassa, joka koostuu useista ulottu-
vuuksista (domain) eli operatiivisista 
toimintaympäristöistä. Niitä kuvataan 
lyhenteellä i5D, jossa viisi ulottuvuut-
ta ovat maa-, meri-, ilma-, avaruus- ja 
kybertoimintaympäristö sekä pienen i:n 
kuvaama informaatiotoimintaympäris-
tö. Sotilasstrategian moniulotteinen toi-
mintaympäristö on kuvattu yllä olevassa 
kuvassa. Suomessa kansallisen turvalli-
suuden strateginen johtaminen jakautuu 

suurstrategiselle, poliittisstrategiselle ja 
sotilasstrategiselle tasolle. 

Sotilasstrategia on mutkikas kokonai-
suus. Se, miten sotateorioiden klassikot 
kuvaavat strategian ja sodan suhdetta, 
on edelleen ajankohtaista, mutta nyky-
aikainen toimintaympäristö on muuttu-
nut maataistelujen ja merellä liikkumi-
sen kaksiulotteisuudesta edellä kuvatuk-
si operatiiviseksi toimintaympäristöksi. 

Horisontaalisesti voidaan ajatella ole-
van olemassa osapuolien välinen kilpai-
lu tai kiista, jossa pyritään vaikuttamaan, 
muuttamaan, torjumaan ja kääntämään 
vastapuolen aikeita ja tekoja. Konfliktin 
intensiteetti vaihtelee jatkuvasti suhteessa 
aikaan. Vertikaalisesti toimintaympäris-
tössä vaikuttaa konfliktin eri tasojen vä-
linen vuorovaikutus, joka alkaa taistelun 
tekniseltä tasolta ja ulottuu korkeimmal-
le poliittisen päätöksenteon tasolle asti. 

Tämä vuorovaikutus ei ole luontai-
sesti sopusoinnussa strategian seuraus-
ten kanssa, koska horisontaalinen ulot-
tuvuus muuttaa alituiseen strategian si-
sältöä ja vaikutuksia. Sotilasstrategian 
horisontaaliseen ja vertikaaliseen ulottu-

vuuteen tulee lisätä edellä esitelty ope-
ratiivinen toimintaympäristö. 

Voimavarat hyödyksi
Strategia on monimutkaista ja moni-
ulotteista toimintaa, jolla on seurauk-
sia. Sotilasstrategia korostaa ajattelua, 
ymmärtämistä ja kokonaisuuksien hal-
lintaa. Sotilasstrategian parissa toimivi-
en on nähtävä monimutkaisuuden läpi 
ja osattava pelkistää. Clausewitz huo-
mautti aikoinaan osuvasti, että olisi vir-
he vastata monimutkaisuuteen laatimal-
la kompleksisia sotilaallisia toimia. 

Yksinkertaistettuna strategia on vuo-
ropuhelua tavoitellun ja mahdollisen tu-
levaisuuden välillä. Sen perimmäinen 
tehtävä on muuttaa voimavarat hyödyk-
si. Strategiasta ja sotilasstrategiasta on 
tehty lukemattomia määritelmiä. Mää-
rittelen sotilasstrategian toimintasuun-
nitelmaksi tai joukoksi toimintasuunni-
telmia, joilla käytetään resursseja halu-
tun tuloksen saavuttamiseksi.

Strategian käsitteen laajenemisen 
seurauksena on myös ymmärrys lisään-
tynyt siitä, millaisia ominaisuuksia stra-
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tegian laatijalta eli strategilta vaaditaan. 
Strategilta edellytetään kykyä ajatella ho-
risontaalisesti yhdistäen erilaisia toimin-
toja ja organisaatioita sekä vertikaalisesti 
tehden pitkän tähtäimen tulevaisuuden-
suunnitelmia ja harkiten vaikutusten toi-
sen ja kolmannen asteen seurauksia. Stra-
tegit ovat perinteisesti olleet hallitsijoita 
tai sotilasjohtajia, jotka ratkaisevat tule-
vaisuuteen liittyviä haasteita. 

Sotamarsalkka Bernard Montgome-
ryn mukaan sotilaalliset ongelmat ovat 
yksinkertaisia, mutta ei ole helppoa näh-
dä asiat yksinkertaisina ja valita joukos-
ta tärkeät ja olennaiset asiat. Eräs strate-
gin tärkeimpiä ominaisuuksia on se, et-
tä hänen tulee ymmärtää vastustajaansa 
nopeammin sodan muutosilmiöt ja hä-
nen on pystyttävä oivaltamaan uusien 
tekijöiden vaikutussuhteet. 

Elinikäistä itsensä kehittämistä
Sotilasstrategin tehtävänä on toimia 
asiantuntijana ja antaa paras mahdol-
linen sotilaallinen neuvo poliitikoille, 
jotta he kykenevät asettamaan saavu-
tettavissa olevia tavoitteita. Operatii-

visen tason sotilaat eivät toteuta tak-
tisia tekojaan, kuten taisteluja, itseään 
varten vaan osana kokonaisuutta, jolla 
pyritään täyttämään poliittisen ohjauk-
sen ja päätösten haluamat päämäärät.

Sotilasstrategi vastaa yleisestä so-
tilaallisesta suunnitelmasta, joka joh-
taa toimintaan, jolla päämäärät saavu-
tetaan. Tämä toiminta sisältää käytössä 
olevan sotilaallisen voiman hyödyntämi-
sen vastustajan sotilasjoukkojen, alueen 
tai resurssien hallitsemiseksi. 

Yhdysvaltalaiskenraali David Petraeus  
on todennut, että strategisella johtajalla 
on kolme isoa asiaa, joissa on onnistut-
tava. Aluksi pitää kehittää oikeanlainen 
suuri ajatus. Toiseksi tästä ajatuksesta on 
kyettävä kommunikoimaan organisaati-
ossa oikein. Kolmanneksi on varmistutta-
va siitä, että ajatus toteutetaan oikein. Ve-
näläiskenraali Aleksandr Svetšinin mu-
kaan ”jokainen kysymys, joka strategin 
tulee ratkoa, on erittäin yksinkertainen, 
mutta oikea vastaus vaatii syvällistä so-
dan kokonaistilanteen ymmärrystä”.

Sotilasstrategiassa keskeistä on ym-
märryksen kehittäminen ja itsenäisen 

näkemyksen luominen. Tämän saavut-
taminen on elinikäisen oppimisen tu-
losta. Monimutkaisten kokonaisuuksi-
en hallitseminen vaatii huomattavaa it-
seopiskelua. 

Erinomainen keino itsensä kehittä-
miseen on lukeminen. Lukeminen, jo-
ta suosittelen kehittymisen lisäksi myös 
virkistäytymiseen, kasvattaa tietämyk-
sen ja ymmärryksen lisäksi muun mu-
assa pitkäjänteisyyttä ja empatiakykyä. 

Maanpuolustuskorkeakoulu julkai-
see erilaisia lukusuosituksia itsensä ke-
hittämiseen: https://mpkk.libguides.com/
lukusuositukset/SOTATL.

Eversti Petteri Kajanmaa palvelee 
sotataidon laitoksen johtajana Maan
puolustuskorkeakoulussa. Hänen teok
sensa Sotilasstrategia: yksinkertainen, 
vaikea sota julkaistiin syksyllä 2021. 
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VENÄJÄN 
SOTILASSTRATEGIA 

KEHITTYY
TEKSTI: PENTTI FORSSTRÖM

PENTTI FORSSTRÖM

Venäjän sotilasstrategian ytimenä ovat sodan 
ennaltaehkäisy pidäkkeen avulla ja sotilaallisen voiman 
käyttö. Nämä funktiot ilmentävät Venäjän sotilaallisen 

toiminnan jokapäiväistä käytäntöä.

Sotilasstrategia on vallannut alaa 
Venäjän rauhanaikaisissa pyrki-
myksissä vaikuttaa ennakoivas-

ti kokemiinsa uhkiin. Tämä ei suinkaan 
tarkoita sitä, että offensiivi sodankäyn-
nin strategiana olisi unohdettu, rauhan-
ajan oloissa defensiivin ensisijaisuutta 
vain korostetaan. 

Onkin perusteltua puhua Venäjän so-
tilasstrategian ytimestä puolustukselli-
sena hyökkäyksenä tai päinvastoin. Mo-
lemmat toimintalinjat ovat kummassa-
kin jatkuvasti läsnä, mutta niiden kes-
kinäinen painotus vaihtelee tilanteen ja 
tavoitteen mukaan. 

Venäjän sotilaallisessa toiminnassa 
sotilasstrategia on instrumentin käyttöä 
tavoitteen saavuttamiseksi, ja sen kak-
si funktiota ovat pidäke ja sotilaallisen 
voiman käyttö. Pidäkkeen päämääränä 
on vaikuttaminen potentiaaliseen vas-
tustajaan sodan syttymisen estämisek-
si. Mikäli se epäonnistuu, astuu kuvaan 
sotilaallisen voiman käyttö, jolloin läh-
tökohtana on sotilaallinen voitto vastus-
tajasta. Kaaviokuva Venäjän sotilasstra-
tegiasta osana sotilaallista toimintaa on 
esitetty sivulla 12. Kuvassa on esitet-
ty kirjoittajan tulkinta sotilaallista toi-
minnasta hierarkkisena kokonaisuutena. 

Ongelmat ja niiden ratkaisu
Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien 
Venäjän asevoimien kehittämisessä pe-
rusongelmana oli se, ettei Venäjän pe-

rimä sotilaallinen voima ollut toimin-
nallinen kokonaisuus, jota olisi kehi-
tetty Venäjän tarpeisiin, muuttuneisiin 
olosuhteisiin ja resurssien puitteissa. 
Sodan luonteen kehittymisen Venä-
jä pystyi arvioimaan ja muotoilemaan 
konseptuaalisesti. Johtopäätöksetkin 
sodan paradigmasta mitä ilmeisim-
min tehtiin, mutta niiden realisoimi-
nen käytännön sotilaalliseksi toimin-
naksi ja asevoimien kehittämiseksi vii-
västyi ainakin kolmesta tekijästä. 

Ensimmäisenä tekijänä oli asevoi-
mien kehittämisen ja sen edellyttämi-
en taloudellisten voimavarojen välinen 
epäsuhta. Kärjistetysti joko asevoimat 
olivat liian suuret tai käytettävissä ole-
vaa rahaa oli liian vähän tai syynä oli-
vat molemmat. 

Toisena tekijänä oli asevoimien ra-
kenteellisten elementtien välinen epä-
tasapaino. Kärjistetysti joko joukkojen 
määrä, kokoonpanot ja vahvuudet oli-
vat liian suuria tai henkilöstöä, erityises-
ti varusmiehiä, oli liian vähän tai syynä 
olivat molemmat. 

Kolmantena tekijänä oli poliittisen ja 
sotilaallisen johdon keskinäisessä vuo-
rovaikutuksessa oleva ristiriita-asetel-
ma. Kärjistetysti joko poliittinen johto 
ei tiennyt, miten asia ratkaistaan, tai se 
ei halunnut ratkaista sitä tahi sotilaalli-
nen johto ei halunnut hyväksyä todelli-
suutta ja päästää irti menneestä tai sit-
ten syynä olivat molemmat. 

Ensimmäinen tekijä alkoi taloudel-
lisilta resursseiltaan korjautua 2000-lu-
vulla, mutta erityisesti 2010-luvulla, jol-
loin asevoimat suhteutettiin taloudellis-
ten resurssien mukaisiksi. Toisen tekijän 
tilannetta korjattiin erilaisilla henkilös-
töjärjestelyillä, jotka tuottivat osittais-
ta ratkaisua, mutta asevelvollisuuden 
esimerkiksi varsin liberaaleihin palve-
luksesta vapauttamisen perusteisiin ei 
uskallettu kajota. Ongelman ratkaisu-
na oli se, että asevoimien organisaatio 
sopeutettiin henkilöstöresurssien läh-
tökohdista. Kolmannen tekijän ratkai-
suna oli asevoimien reformin teettämi-
nen ”ulkopuolisella managerilla”, jol-
loin vallassa ollut ylin sotilaspoliittinen 
johto välttyi poliittiselta itsemurhalta. 
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Asevoimien perinpohjainen uudis-
tus vei aikaa viitisen vuotta, minkä jäl-
keen vuodesta 2012 alkaen ei ole perus-
teltua puhua reformoinnista vaan ase-
voimien rakenteen ja toiminnan kehit-
tämisestä tietyillä reunaehdoilla. Yhtenä 
yksityiskohtana on mainittava kahdes-
sakymmenessä vuodessa tapahtunut Ve-
näjän asevoimien vahvuuden muutos, 
joka lukuina ilmaistuna on noin neljäs-
tä ja puolesta miljoonasta neuvostosoti-
laasta tämän päivän alle miljoonaan so-
tilaaseen. 

Toinen yksityiskohta on se, että re-
formin päätteeksi puolustusministeriksi 
nimitettiin Sergei Šoigu, joka taustalleen 
uskollisena toi asevoimien jokapäiväi-
seen käytäntöön palo- ja pelastuslaitok-
sesta tai partioliikkeestä tutun periaat-
teen jatkuvasta valmiudesta. Oleellis-
ta oli tuon periaatteen iskostaminen ja 
testaaminen muun muassa yllätykselli-
sinä valmiustarkastuksina, jotka nyky-
ään ovat pikemminkin säännönmukai-
sia kuin poikkeuksia. Yllätyksellisyys on 
edelleen yksi venäläisen sotataidon pe-
riaatteista, ja nyt sitä harjoitetaan myös 
rauhan aikana.

Sotilasstrategian muutoksen 
olemus

Mielenkiintoinen näkökulma sotilas-
strategian muutoksen tarkastelussa on 
se, että se muuttuu kolmen aspektin, 
rakenteen, suuntauksen ja luonteen, 
mukaan. Rakenteen muutoksella tar-
koitetaan, että sotilaalliseen voimaan 
lisätään uusia välineitä tai keinoja, 
joilla aikaansaadaan uutta vaikutus-
ta kohteessa, muokataan informaatio-
ta tai suoritetaan (keino)älyllinen toi-
mi omien tarkoitusperien saavuttami-
seksi. 

Muutokset täydentävät toisiaan, ja 
ne ovat ilmentymä sotilaallisen kehittä-
misen kumulatiivisesta luonteesta. Esi-
merkiksi tietoverkkovaikuttamiseen liit-
tyvä kehittäminen on ilmeinen paino-
pistealue, joskin julkisuudessa vähem-
män näkyvä. Sen sijaan näkyvyyttä ovat 
saaneet uudet asejärjestelmät, joiden 
merkitys täsmentyy strategisessa pi-
däkkeessä.

Sotilasstrategian suuntautuneisuus 
muuttuu tarkoitushakuisesti siten, että 
vastakkaisten osapuolten keskinäisessä 
suhteessa tapahtuu siirtymä ja vaikutus 
kohdistetaan pääasiassa toiminnan vä-
lineeseen. Tämä tulee esille siinä, että 
asevaikutuksen kehittyessä on vastaa-
vasti kehitetty siltä suojautumiseen tar-

koitettuja välineitä. Suhteellisesti ihmi-
sen osuus maalittamisen ja suoran vai-
kutuksen kohteena siten vähenee. Teo-
reettinen ristiriita aiheutuu tosin siitä, 
että aseellista taistelua pidetään edelleen 
sodan käsitteen lähtökohtana. 

Teknologinen kehitys on kuitenkin 
johtamassa siihen, että toiseen osapuo-
leen vaikuttamiselle on tarkoituksen-
mukaisempia välineitä kuin perintei-
nen asevaikutus. Muutos voidaan ym-
märtää osana sodankäyntiä myös siten, 
että vaikutus suunnataan sotilaallisen 
toiminnan perusteisiin, kuten valtion 
talouteen ja sen resursseihin, väestön 
hyvinvoinnin edellytyksiin tai yhteis-
kunnan ja asevoimien toiminnan kan-
nalta kriittisiin järjestelmiin. Täten so-
tilaallisen toiminnan rakenteen ja suun-
tautumisen kehitys on yhdensuuntaista.

Kolmas aspekti merkitsee sitä, et-
tä sotilaallisen toiminnan luonteessa ta-
pahtuu muutos, jota ilmentää johdon-
mukainen siirtymä vaikutuskohteiden 
tuhoamisesta niiden häirintään ja myö-
hemmässä vaiheessa kehitystä siirty-
mä, jolla pyritään muuttamaan vaiku-
tuskohteiden käyttötarkoituksen mu-
kaista toimintaa. Tässä sotilasstrategian 

muutos on suuntautumassa kohti inhi-
millistä tietoisuutta (kognitiota) ja esi-
merkiksi kyberulottuvuudessa tapahtu-
vaa vaikuttamista. On oletettavaa, et-
tä esimerkiksi kybervaikuttaminen on 
kustannuksiltaan edullisempaa verrat-
tuna perinteisen sodankäynnin välinei-
siin ja muotoihin.

Sotilasstrategian muutos
Venäjä on kehittänyt strategisen pidäk-
keen järjestelmän, jolla pyritään yh-
täältä suotuisten olosuhteiden luomi-
seen ja toisaalta turvallisuutta vaaran-
tavan tai uhkaavan tilanteen ennakoi-
vaan hallintaan. Pidäke on muuttunut 
aiemmasta strategisiin ydinaseisiin tur-
vautumisesta Venäjän kansallisen tur-
vallisuuden politiikan kokonaisvaltai-
seen keinovalikoiman käyttöön, jossa 
sotilaallinen voima on yksi elementti. 

Konseptuaalisesti strateginen pidä-
ke käsittää toimialakohtaisia ja intensi-
teetiltään joustavia vaikutuskeinoja. So-
tilaspoliittinen pidäke osana strategista 
pidäkettä käsittää toimia, joiden tarkoi-
tuksena on luoda Venäjän turvallisuus-
ympäristössä sotilaallisen turvallisuu-
den kannalta otollisia olosuhteita ja tar-
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Venäjän strateginen pidäke järjestelmänä.
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vittaessa edellytyksiä sotilaallisen voi-
man käytölle. 

Sotilaallinen pidäke käsittää Venä-
jän sotilaallisen potentiaalin, ja ope-
ratiivisena toimeenpanijana on ase-
voimat. Ydinasepidäkettä pidetään 
edelleen strategisen vakauden yhte-
nä peruspilarina. Venäjän strateginen 
pidäkejärjestelmä on esitetty sivun 14 
kuvassa.

Sotilaallinen pidäke tai voiman 
käyttö ja sen ytimessä sotilasstrategia 
eivät vaikuta tyhjiössä. Viime vuosina 
on viitattu armeijankenraali Valeri Ge-
rasimovin näkemyksiin ja tuotu esille, 
että sotilaalliset keinot ovat vain osa 
Venäjän vaikuttamista konfliktin rat-
kaisussa. Kirjoittajan tulkinta sotilaal-
lisen toiminnan asemasta on esitetty si-
vulla 15 olevassa kuvassa.

Tavanomaisen sotilaallisen voiman 
vähentyminen ja alueellisen ydinase-
pidäkkeen puute ovat olleet perusteina 
sille, että tavanomaisia joukkoja on in-
tegroitu suuremmiksi alueellisiksi ko-
konaisuuksiksi, voimaryhmiksi eri stra-
tegisiin suuntiin (sotilaspiireihin) vai-
kutusvoiman aikaansaamiseksi. Niiden 
tehtävänä on paikallisen ja alueellisen 

tason pidäkkeen ylläpito ja tarvittaessa 
sotilaallisen voiman käyttö. 

Venäjän sotilaallisen voiman vähen-
tyminen on osaltaan johtanut sotilaalli-
sen turvallisuuden takaamiseksi käytet-
tävien voimien integrointiin, niiden kes-
kitettyyn johtamiseen ja keinojen uudis-
tamiseen. Venäjän sotilaallinen pidäke 
on muuttunut rakenteellisesti, toiminnal-
lisesti ja informaatiollisesti, ja se koskee 
asevoimia kokonaisuudessaan eikä pel-
kästään strategisia ydinaseita.

Nykypäivän tilanne
Rakenteellisesti sotilaallinen pidäke 
sisältää lähinnä ydinaseiden ja tavan-
omaisen asevoiman eri komponentit. 
Toiminnallisesti pidäkkeen olemassa-
oloa ei pyritä todistamaan pelkästään 
voimaa ja sen suuruutta demonstroi-
malla vaan myös sillä, että sitä näyte-
tään ”annostellen”, mihin liittyy vahva 
informaatiovaikuttaminen. Pidäkkeellä 
ei saavuteta toivottavaa vaikutusta, mi-
käli kohde ei siitä tiedä. Venäjä tuo sitä 
esille sopiviksi katsomissaan määrin. 

Rauhan ajan pidäkkeellisen toimin-
nan laaja-alaistuminen, monimuotoistu-
minen, tehostuminen ja kokonaisvaltai-

nen järjestäytyminen ovat ilmentymiä 
siitä, että Venäjän sotilaallisen toimin-
nan painotus on siirtynyt sodan käyn-
nistä sen ennaltaehkäisyyn ja ennakoin-
tiin. Venäjä pyrkii vaikuttamaan sääte-
levästi sotilasstrategisen tilanteen ke-
hitykseen paikallisella, alueellisella ja 
globaalilla tasolla. Teoreettisesti kyse 
lienee Venäjän pyrkimyksestä siihen, 
että se olisi yleismaailmallisesti sodan 
kuvan kehityksen ajuri. 

Pidäkkeen ja sotilaallisen voiman 
käytön raja on kuitenkin veteen piirret-
ty viiva. Operatiivisesti pidäkkeestä on 
perusteltua käyttää nimitystä sotilaalli-
sen voiman käytön valmistelu. On siis 
tapahtunut muutos, jossa sotilaallisen 
voiman pidäkkeellinen funktio pysty-
tään muuttamaan lähes viiveettömästi 
asevoimien suoraksi ja tarvittaessa en-
nakoivaksi käytöksi. 

Pidäkkeen ja sotilaallisen voiman 
käytön välinen raja on operatiivisesti 
häivytetty, mikä on asevoimien niin sa-
notin jatkuvan valmiuden lopputulos. 
Valmiudessa on kuitenkin eroja puo-
lustushaarojen välillä ja niiden sisällä.

Kehitys on johtanut siihen, että Ve-
näjän sotilaallisessa voimankäytössä so-
tilasstrategian perusluonne on ambiva-
lentti: se on sekä puolustuksellinen että 
hyökkäyksellinen riippuen käskystä ti-
lanteen ja tavoitteen edellyttämällä ta-
valla. Nykyään siinä on kyse pikemmin-
kin vaikutuksen intensiteetin säätelystä. 

Rauhan ajan tilanteessa sotilaalliset 
vaikutuskeinot käsittävät informaatio- ja 
tietoverkoissa tapahtuvaa vaikuttamis-
ta. Vaikutusjärjestelmän toisen portaan 
muodostavat asejärjestelmät, joilla on 
riittävää ulottuvuutta yli Venäjän rajo-
jen. Kolmantena portaana voidaan pitää 
asevoimien rauhan ajan joukkoja, joi-
ta voidaan täydentää osittaisella tai ko-
ko yhteiskuntaa koskettavalla liikekan-
nallepanolla. Ennakointi käsitteenä tai 
toimintana ei venäläiselle ole suinkaan 
vierasta eikä reservi historiaa.

Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp,  
sotatieteiden tohtori Pentti Forsström 
on erikoistutkijana Maanpuolustuskor
keakoulun sotataidon laitoksen Venäjä
ryhmässä. Artikkeli perustuu hänen väi
töskirjaansa vuodelta 2019.

Venäjän sotilasstrategia kansallisen turvallisuuden kokonaisuudessa.
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HEGEMONIAN 
MAHDOLLISTAJASTA 

SOTILAALLISEKSI UHKAKSI
TEKSTI: KIMMO KAIPAINEN

KIMMO KAIPAINEN

Uuteen teknologiaan suhtaudutaan sotilaallisissa 
ympäristössä mitattavien suorituskykyjen ja 

käytännössä osoitetun vaikuttavuuden kautta. 
Teknologiaan liitetään kuitenkin paljon käsityksiä, joiden 

merkitystä sotataidon kehittymiselle ei tiedosteta.

Tarkastelen sotatieteiden kentäl-
tä -artikkelissani yhdysvaltalai-
sia käsityksiä uudesta teknologi-

asta sotataidon määrittäjänä. Artikkeli pe-
rustuu yleisesikuntaupseerikurssilla laa-
timaani diplomityöhön.

Sotilasstrategisen tason 
teknologiasuhde

Third offset strategy -käsite virallistui 
puolustusministeri Chuck Hagelin jul-
kistaessa vuoden 2014 marraskuussa 
Defense Innovation Iniative -aloitteen, 
joka tähtäsi Yhdysvaltojen sotilaallisen 
ylivoiman säilyttämiseen ja deterrenssin 
kehittämiseen nousevien uhkien edes-
sä. Kompensaation tarve ei muodostu-
nut vastustajien määrällisestä ylivoi-
masta, vaan potentiaalisten vastustajien 
kyvystä hyödyntää tarjolla olevia uusia  
teknologioita. Tavoittelun kohteeksi 
kaavailluilla uusilla teknologioilla tar-
koitettiin esimerkiksi tekoälyä, hyper-
sonisia aseita, autonomisia robotteja ja 
suunnatun energian aseita.

Yhdysvalloissa uutta teknologiaa kä-
sitellään usein ratkaisuna jopa strategi-
sen tason haasteisiin. Teknologiasuhteella 
on pitkät juuret. Kylmän sodan alkuvai-
heessa Neuvostoliiton konventionaalis-
ta ylivoimaa tasapainotettiin ydinaseil-
la. Tästä käytettiin nimitystä First offset 
strategy, vapaasti käännettynä ensimmäi-
nen kompensaatiostrategia. 

Kylmän sodan loppuajan Second off
set strategy puolestaan tarkoitti Yhdys-

valtojen tapaa tasapainottaa Neuvostolii-
ton ylivoimaisuutta edistynein konven-
tionaalisin asein. Toisen kompensaatio-
strategian jälkimainingeissa levisi myös 
Revolution in Military Affairs (RMA) 
-diskurssi. 1990-luvun alussa käsitteel-
lä tarkoitettiin retoriikkaa, jossa keskei-
siä sodankäynnin mullistajia olivat infor-
maatioteknologia ja täsmäaseet.

Yhdysvaltojen strategisessa kulttuu-
rissa teknologialle annetaan itsenäinen 
selvästi rajattu tehtävä pohtimatta laa-
jemmin uuden teknologian merkitys-
tä tai mahdollisuuksia. Kulttuurillinen 
taipumus valjastaa kaikki kansakunnan 
voimavarat ylemmän strategisen tason 
ehdottoman voiton tavoitteluun tukee 
alemman operatiivis-taktisen tason tu-
livoimaintensiivistä tapaa taistella. Tek-
nologia vaikuttaa antavan helpon tavan 
ratkaista vaikeita ongelmia halliten yh-
tä osaongelmaa kerrallaan.

Sotilaallisia suorituskykyjä kehi-
tetään sodan kuvaan tai konkretisoitu-
neeseen vihollisuhkaan vastaamiseksi. 
Teknologiakäsitykset toimivat käyttö-
voimana voittaville ajatuksille. Länsi-
maissa jaetuiksi käsityksiksi muodostu-
neiden sodan kuvien lisäksi Yhdysval-
loissa käytiin myös sisäisiä sodan kuva 
-diskurssien kamppailuita. 

Teknologia sai erilaisissa kuvitelluis-
sa tulevan sodan todellisuuksissa erilai-
sia merkityksiä. RMA-diskurssiin nivou-
tuneessa sodan kuvassa uusi teknologia 
muutti sodankäynnin todellisuuden ja 

ulottuvuudet mahdollistaen vastustajan 
systeemin romahduttamisen. Yhdysval-
tain asevoimien johdolle tällainen sys-
teeminen sota vaikutti 1990-luvun lopul-
la ja 2000-luvun alussa edustavan perus-
telluinta tulevan sodan kuvaa ja transfor-
maation perustaa.

Innovaatiot konkretisoivat 
teknologiakäsityksiä

Teknologiakäsitysten esittäminen ja 
jakaminen oli keskeinen osa 1990- ja 
2000-luvun sotataidollisia keskustelui-
ta. Innovaatioiden ja uuden teknologian 
merkitysten pohtiminen osoitti keskus-
telijan kiinnittyneisyyttä aikaan. Yh-
dysvalloissa keskusteluun myös kan-
nustettiin.

Innovaatiot sitovat käsityksiä uudes-
ta teknologiasta sotataidolliseen konteks-
tiin. Kylmän sodan päätyttyä kadonnut 
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suurvaltavastustaja antoi Yhdysvalloissa 
välillisesti teknologiakäsityksille koros-
tuneen merkityksen tulevaisuuden sotaa 
ja asevoimia innovoitaessa. 

RMA-diskurssin ja sen johdannais-
ten – Network Centric Warfare (NCW) ja 
EffectBased Operations (EBO) – avulla 
esitettiin tulevaisuuksia, joiden keskeisin 
tekijä oli käytössä oleva uusi teknologia 
lähes vastustajasta riippumatta. Potentiaa-
listen vastustajien merkitys kehitykseen 
vaikutti 1990-luvulla ja 2000-luvun alus-
sa teknologiakäsityksiä vähäisemmältä.

Yhteistä innovaatiodiskursseille oli 
se, että suorituskykyjen esitettiin sovel-
tuvan käyttöön konfliktin luonteesta riip-
pumatta. Innovaatiot nojasivat keskeisil-
tä osin uudesta teknologiasta esitettyihin 
käsityksiin. Teknologiakäsitykset vaikut-
tivat ruokkivan organisaatioon ja dokt-
riiniin liittyneitä muutoksia. 1990-luvun 
keskeisimpiä innovaatioita vietiin käy-
täntöön 2000-luvun alun asevoimatrans-
formaatiossa. Transformaation piti vie-
dä asevoimat suoraan sodankäynnin tu-
levaisuuteen. 

Zeitgeist – ajan henki
Persianlahden sodan jälkeisissä julki-
sissa keskusteluissa ja doktriineissa se-
kä strategia-asiakirjoissa on kolme kes-
keistä teknologiakäsityksiä laajemmin 
ilmentävää diskurssia. Persianlahden 
sodan jälkeen esitetyt teknologiakäsi-
tykset nivoutuivat monin osin sodan 
menestykseen. 

Heti sodan jälkeen uusi teknologia 
hegemonian mahdollistajana -diskurssis-
sa painotettiin uuden teknologian merki-
tystä Yhdysvaltojen johtoaseman säilyt-
tämisessä. Diskurssi korosti Yhdysval-
lat-keskeisyyttä ja omasta aloitteellisuu-
desta ponnistamista kuitenkaan vihollista 
määrittämättä ja korostetun suorituskyky-
keskeisesti. Uuden teknologian kuvattiin 
mahdollistavan Yhdysvaltojen sotilaal-
lisen ylivoiman säilymisen ja sen avul-
la esitettiin pystyttävän vastaamaan niin 
terrorismin vastaisen sodan haasteisiin 
kuin mahdollisen vertaisvastustajan uh-
kaankin. Diskurssiin sisältyi myös kol-
me aladiskurssia.

Uusi teknologia muuttaa sodan
käynnin todellisuuden -aladiskurssi ko-
rosti teknologian merkitystä. Diskurssi 
nivoutui myös RMA-diskurssiin. Dis-
kurssin mukaisesti esitettiin ajatuksia no-
pean transformaation välttämättömyy-
destä sodissa menestymiseksi. Sodan-
käynnin todellisuuden piti kokeman tek-
nologiavetoinen mullistus. 

Uusi teknologia muuttaa sodankäyn
nin ulottuvuudet -aladiskurssi painotti eri-
tyisesti informaatioulottuvuutta, kyber-
ulottuvuutta ja aikaulottuvuuden merki-
tyksen muutosta. Osassa retoriikasta in-
formaatioulottuvuuteen liitettiin myös 
kognitioon vaikuttaminen. Diskurssissa 
merkityksellisimmäksi teknologian tuo-
maksi muutokseksi kuvattiin sotanäyttä-
mön tai taistelutilan ulottuvuuksien laa-
jeneminen ja lisääntyminen. Erityisesti 
virallisten asiakirjojen ulkopuolella esil-
lä olivat myös sokean teknologiauskon 
vaaroista varoittavat puheenvuorot. 

Retoriikka esiintyi kehittämisen ol
tava kokonaisvaltaista -aladiskurssissa, 
joka näyttäytyi vain julkisessa keskus-
telussa. Teknologialle annettiin diskurs-
sissa merkitys muttei ylivertaista asemaa 
sotataidollisen tai organisatorisen kehit-
tämisen rinnalla. Doktriineissa ja strate-
gia-asiakirjoissa teknologian merkitystä 
ei juuri haastettu.

Vuoden 1995 tienoilla julkiseen kes-
kusteluun nousi uusi teknologia asym

metrisenä uhkana -diskurssin retoriikka. 
Diskurssin ensimmäisessä vaiheessa uh-
kaksi esitettiin Yhdysvaltojen teknologia-
edun kiistäminen yksittäisiin keskeisiin 
uuden teknologian järjestelmiin tai nii-
den hyödynnettävyyteen vaikuttamalla. 

Yksittäiset uudet teknologiat esitettiin 
alivoimaisen vastustajan keinona ohit-
taa Yhdysvaltojen teknologinen ylivoi-
ma muun muassa kaksikäyttöteknologi-
oiden avulla esimerkiksi kyber- tai in-
formaatioulottuvuudessa. Esille tulivat 
myös uuden teknologian globaalin le-
viämisen aiheuttamat haasteet. Erityises-
ti informaatioteknologia esiteltiin uutena  
ilmiönä jo aikaisemmin esillä olleiden 
asymmetristen uhkien joukkoon.

2000-luvun alussa uusi teknologia 
asymmetrisenä uhkana -retoriikka oli 
vakiinnuttanut asemansa. Vuonna 2006 
viitattiin jo uuden vuosisadan asymmet-
riaan, jonka kuvattiin sisältävän disrup-
tiivisia uhkia. Niiden kuvattiin vaaran-
tavan Yhdysvaltojen laadullisen ylivoi-
man ja kyvyn projisoida voimaa. 

K
u

va
t:

 p
ix

a
b

ay
.c

om
 ja

 k
ir

jo
it

ta
ja

. K
u

va
n

m
u

ok
ka

u
s 

P
a

si
 V

ä
ät

ä
in

en
K

u
va

t:
 p

ix
a

b
ay

.c
om

 ja
 k

ir
jo

it
ta

ja
. K

u
va

n
m

u
ok

ka
u

s 
P

a
si

 V
ä

ät
ä

in
en



Kylkirauta 4/202119

Vuoden 2006 kuluessa symmetrinen 
teknologiauhka -diskurssi nousi asym
metrisen teknologiauhka -diskurssin rin-
nalle. Diskurssit haastoivat teknologian 
mahdollisuuksista esitetyt väitteet, ja mo-
net esitetyt teknologialupaukset sulivat 
katteettomina. Diskursseissa vastustajia 
määritettiin niiden käytössä olevien tek-
nologioiden kautta. 

Sotataidoltaan kyvykäs ja suoritusky-
vyltään tehokas Yhdysvallat päätyi mää-
rittelemään omaa kehittämistään suhtees-
sa käsityksiin vastustajien mahdollisista 
teknologiavalinnoista ja -kyvykkyyksis-
tä. Uusi teknologia liitettiin jopa nouse-
vien suurvaltojen aiheuttaman haasteen 
keskeisimmäksi osatekijäksi. Retoriikan 
mukaan Yhdysvallat oli ainakin implisiit-
tisesti menettämässä ylivoima-asemaan-
sa vertaisvastustajiin nähden. 

Viimeistään vuonna 2007 myös geo-
politiikan paluu näyttäytyi julkisessa kes-
kustelussa symmetristen teknologiauhki-
en rinnalla. Valtiollisten vastustajien ke-
hittyessä näyttämölle nousivat symmet-

riset teknologiauhkat, kuten taistelutilan 
eristämiseen kykenevät ilmatorjuntajär-
jestelmät. Ne olivat symmetrisiä, koska 
ne pystyivät haastamaan Yhdysvaltojen 
teknologiaedun laajasti ja tasavertaisina 
useissa eri teknologioissa.

 
Suorituskykyperusteinen 

suunnittelu
Uusi teknologia hegemonian mahdollis
tajana -diskurssi sopi yhdysvaltalaiseen 
teknologiaromantismin kulttuurilliseen 
perintöön, jossa teknologia ratkaisee kä-
sillä olevia haasteita, vähentää omia ris-
kejä ja tuottaa suuremman vaikutuksen 
samalla panostuksella. Asymmetrisen 
uhkan muodostuminen käsitteeksi voi-
daan tulkita kulttuurillisesta Yhdysval-
lat-keskeisyydestä käsin. 

Kyvyttömyys ymmärtää muiden ke-
hitysaskeleita ja tulkintoja heikensi ky-
kyä varautua odottamattomaan teknolo-
gian hyödyntämiseen. Kulttuurillisesti 
ehdottomia ja täydellisiä voittoja tavoit-
televassa Yhdysvalloissa uuden teknolo-
gian synnyttämä asetelma aiheutti ali-
voimaisuuden retoriikan lisääntymisen. 

Uusi teknologia vaikutti tarjoavan 
sopivasti mitattavissa olevan uhkan, jo-
ta voitiin kulttuurille sopivasti manage-
roida ja hallita. Potentiaalinen vastusta-
ja voitiin pelkistää uudeksi teknologiaksi 
ja sen aiheuttamaksi uhkaksi. Käyttöön 
otettu suorituskykyperusteinen suunnit-
telu priorisoi potentiaalisten vastustajien 
kykyä niiden tahdon sijaan.

Mainitut teknologiadiskurssit liittä-
vät toisiinsa Second offset -strategian ja 
Third offset -strategian kaudet. Third off
set -strategian pohjalla on koettu sym-
metrinen teknologiauhka ja implisiittinen 
teknologisen alivoiman mahdollisuuden 
tunnustaminen. Kehitystä voidaan pitää 
suorana jatkumona asymmetrisen ja sym-
metrisen teknologiauhkan tunnustaneil-
le teknologiadiskursseille.

Uutta teknologiaa koskevat käsityk-
set ovat kylmän sodan jälkeisellä aika-
kaudella muovanneet yhdysvaltalaista 
sotataitoa toisaalta Yhdysvaltojen omi-
en suorituskykyjen kehittämisen keskei-
senä tekijänä ja toisaalta vastustajien ja 
uhkan määrittämisen keskeisenä tekijä-
nä. Uusi teknologia on korostetun kes-
keinen osa yhdysvaltalaista sotataidollis-
ta kehittämistä. Uuden teknologian uh-
ka on edelleen läsnä yhdysvaltalaises-
sa retoriikassa. 

Yhdysvalloissa kylmän sodan jälkeis-
ten teknologia- ja innovaatiodiskurssien 
saavutuksia hyödynnetään tänäkin päivä-

nä. Investoinnit uusiin teknologioihin ja 
useissa tapauksissa pyrkimykset tekno-
logiasukupolvien yli hyppäämiseen joh-
tivat suorituskykyjen määrän vähenemi-
seen. Uusi kalliimpi teknologia tarkoitti 
esimerkiksi meri- ja ilmavoimille lavet-
tien määrän vähenemistä budjettien sa-
malla kasvaessa. 

Kylmän sodan jälkeinen globaali stra-
teginen paussi ei riittänyt suorituskyky-
jen täydelliseen uusimiseen eikä tekno-
logiseen tulevaisuuteen hyppäämiseen. 
Myöskään terrorismin vastaisen sodan 
materiaalihankinnat eivät tuottaneet suur-
valtavastustajan kohtaamiseen soveltu-
vaa materiaalia.

Teknologia vaikuttaa olevan se ase-
voimien kehittämisen osa-alue, johon liit-
tyviin käsityksiin siviilit pääsevät sel-
keimmin vaikuttamaan. Teknologiakä-
sitykset ovat siviileille portti asevoimien 
muutoksen hallintaan, tai ainakin muu-
tokseen vaikuttamiseen. 

Teknologiakäsitykset mahdollistivat 
asevoimien aiempaa röyhkeämmän käyt-
tämisen kriisien ratkaisemisessa 2000-lu-
vulla. Oletukset teknologian mahdollis-
tamasta täsmällisestä tuhosta ja omien 
joukkojen teknologian kautta saamasta 
suojasta madalsivat asevoimien käytön 
kynnystä. Myös erikoisjoukkojen merki-
tys lisääntyi uuden teknologian edesaut-
tamana.

Opiksi Suomen 
suunnittelujärjestelmälle

Suomessa teknologioihin ja suoritus-
kykyjen rakentamiseen suhtaudutaan 
realistisesti ja resurssitietoisesti pienen 
maan voimavarat tunnistaen. Uusia tek-
nologioita tarkastellaan usein teknisinä 
ilmiöinä niiden suorituskyky tai merki-
tys absoluuttisesti jäsentäen. 

Käsityksemme eivät kuitenkaan ole 
puhtaita kansainvälisistä vaikutteista. 
Pientäkin valtiota voi ohjata Yhdysval-
tojen kaltainen tiedostettu tai tiedosta-
maton sotilaallisen relevanssin säilyttä-
misen tarve. 

Suurvaltojen teknologiadiskurssien 
seuraaminen vailla laajempaa analysoin-
tia ja ymmärrystä niiden lähtökohdista 
ja kehittymisestä voi olla suodattamatta 
tulkittuna pienelle valtiolle kohtalokasta.

Yleisesikuntamajuri Kimmo Kaipai
nen palvelee Panssariprikaatin opera
tiivisessa osastossa.
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Yllätys, yllätys 

Lukijani ja erään kriittisen kolle-
gani innoittamana uskaltaudun 
käsittelemään tässä kolumnissa 

ongelmallisuutta, joka vallitsi erityises-
ti loppukesän ja syksyn Afganistan-kes-
kustelussa. 

Keskustelua seuraten vaikuttaa sil-
tä, että olimme länsimaissa yllättynei-
tä ensinnäkin siitä, että Yhdysvaltojen 
Afganistanista vetäytymisen myötä Ta-
liban-liike marssi elämänsä kesän aika-
na läpi koko maan ja valtasi sen takai-
sin sitkeän, kaksi vuosikymmentä kes-
täneen sissisodan päätteeksi. 

Tarina Talibanin menestyksestä ja 
sen käyttämistä keinoista ovat toivot-
tavasti pitkään myös suomalaisen sota-
taidollisten tutkimuksen kohteena, sil-
lä Afganistanissa ilmiselvästi heikom-
pi löi vahvempansa. Toki häviäjämai-
den joukossa oli myös Suomi. 

Tässä yhteydessä on kuitenkin syy-
tä tarkastella myös toista yllätyksen ai-
hetta. 

Maailma yllättyi lopulta siitä, että 
Yhdysvallat todellakin vetäytyi Afga-
nistanista. Yllättävää tässä keskustelun 
perusteella oli se, että presidentti Biden 
todellakin piti presidentti Trumpin neu-
vottelemasta ”diilistä” kiinni. Yllättävää 
oli myös se, etteivät esimerkiksi naisten 
ja tyttöjen oikeudet elämään ja koulu-
tukseen sittenkään pitäneet suurvaltaa 
afgaanien maassa ajamassa näitä sekä 
sellaisenaan merkittäviä että yleismaa-
ilmallisesti kannatettavia arvoja.

Perustellusti voisi kenties yllättyä 
sen sijaan siitä, että ydin-Kiinan ja äi-
ti-Venäjän läheisyydessä sijaitsevasta 
Bagramin lentotukikohdasta luovuttiin 

kuin varkain yön pimeydessä ja näin 
menetettiin yksi keskeisistä nousuyri-
tyksiä tekevien suurvaltojen konkreet-
tisimmista eristämismahdollisuuksista. 

Jos jotakin aidosti yllättävää tästä 
kaikesta haetaan, on se sitä, että maail-
man ainoan supervallan omien intressi-
en ajaminen tulee yllätyksenä niin mo-
nelle tarkastelijalle. Ei kai kukaan us-
konut, että arvopohjainen liittoumaus-
kollisuus ajaisi ohi esimerkiksi akuutista 
kilpailusta Kiinan kanssa? 

Hedelmätön ja liian pitkään jatku-
nut sota on yritetty päättää Afganista-
nissa jo pian kolmen Yhdysvaltain pre-
sidentin aikana. Se, että Trumpin hal-
linnon aikana neuvoteltu ”rauhansopi-
mus” Talibanin ja Yhdysvaltain välillä 
jäi Bidenin hallinnon lunastettavaksi, 
on toki vaalitaistelun lokaisuutta vas-
ten hieman ironista.

Yhdysvaltojen vetäytymistä Afga-
nistanista on pidetty monessa yhteydessä 
vahvistuksena sille, että suurten sotilas-
joukkojen käyttö konfliktien ratkaisijoi-
na on ohi. Tämä on sellaisenaan perus-
teltu johtopäätös, mikäli asiaa katsotaan 
länsi- ja Yhdysvallat-lähtöisesti. 

On selvää, että presidentti Obaman 
kaudesta lähtien läntinen suurvalta on pyr-
kinyt parhaansa mukaan vetämään jouk-
kojaan edellisen hallinnon kausilla aloite-
tuista kaukosodista. Samalla se on pyrki-
nyt olemaan sitoutumatta sellaisten mer-
kittävien maajoukkojen kokonaisuuksien 
lähettämiseen, joilla pyrittiin ratkaisemaan 
esimerkiksi Irakissa kesällä 2014 nopeas-
ti edennyttä romahdusta. 

Saman trendin voi katsoa vaikutta-
van myös Ranskan ulkomaanoperoinnis-

sa pohjoisessa Afrikassa. Pitkittyneisiin 
ja vaikeasti voitettaviin sotiin on vaikea 
lähettää joukkoja, varsinkin kun sotaa 
käydään sellaista joukkoa vastaan, jo-
ka ei hyväksy läntisiä käsityksiä voitos-
ta ja häviöstä, vaan päättää jatkaa omaa 
sotaansa huolimatta epätoivoiselta vai-
kuttavasta tilanteestaan. 

Tällaisten viimeisten kahden vuosi-
kymmenen sotaväsyttämässä lännessä 
syntyneiden johtopäätösten esittäminen 
on jossakin määrin perusteltua. Toisaal-
ta se on myös varsin lyhytnäköistä, eri-
tyisesti jos tarkastellaan länsimaissa ta-
pahtuvaa panostusta konventionaalisiin 
sotilaallisiin suorituskykyihin. 

Koska näitä kyvykkyyksiä rakenne-
taan suurella rahalla ja suurvaltakilpai-
lun myötä varaudutaan päätään nosta-
vaan valtioiden väliseen konventionaa-
lisen sodan mahdollisuuteen, on liian 
pitkälle menevien päätelmien esittämi-
sessä oltava varovainen. Käyttämättö-
mät asevoimat ovat kuitenkin ennemmin 
tai myöhemmin väistämättömien sääs-
tökuurien kohteena. Jossakin vaiheessa 
on siis löydettävä sota, jossa kalliilla ra-
kennettuja suorituskykyjä on käytettävä. 

Olisikin yllättävää, jos muutaman 
vuoden kuluttua maailma yllättyisi yh-
dysvaltalaisista maajoukoista jollakin 
konfliktialueella.

Palatakseni Afganistaniin, kaikkien 
yllätysten keskellä on julkisessa keskus-
telussa otettu käyttöön myös historian 
oppien synnyttämät lakoniset toteamuk-
set. Eräs tällainen on kutsua Afganista-
nia ilmiselvistä syistä imperiumien hau-
tausmaaksi. Tässäkin yliyksinkertaistuk-
sessa on, kuten historioitsija Andrei Ser-
gejeff on todennut, kovin lyhyet jäljet. 

Olisi kovin perusteetonta väittää, et-
tei Afganistanin sisäpolitiikkaan ole me-
nestyksellistä sekaantua. Pakistan todis-
taa argumentin vääräksi: maa on yksi Ta-
libanin valtaannousun pääarkkitehtejä. 

Länsi onkin saanut yllätyksekseen 
muistutuksen siitä, että omia intresse-
jään sodassa voi ajaa myös viekkaudella. 
Samalla on saatu arvokasta oppia siitä, 
kuinka viholliset maailmalla oppivat ja 
sopeutuvat sotaan tavalla, johon suuria 
läntisiä sotakoneita ei ole suunniteltu.

Antti Paronen
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AFGANISTAN KOMENTAJAN 
SILMIN

TEKSTI: JONI LINDEMAN

Afganistan oli monimuotoinen ja vaativa 
kriisinhallinnan toimintaympäristö. Artikkelin kirjoittaja 
kuvaa omakohtaisiin kokemuksiin perustuen toimintaa 
Afganistanin kriisinhallinnassa niin ISAF- kuin Resolute 

Support (RS) -operaationkin aikana. 

Afganistanin alue on ollut koko 
historiansa ajan eräänlainen 
kynnysmatto idän ja lännen vä-

lillä. Valloittajina ja käskijöinä ovat ol-
leet muun muassa helleenit, persialai-
set, turkkilaiset, mongolit, britit, venä-
läiset ja viimeisimpänä lännen johtama 
koalitio. Ainoa periaatteessa afgaaneja 
hallinnut oli Tšingis-kaani, mutta hä-
nen metodinsa eivät liene nykypäivä-
nä kovin hyväksyttäviä.

Afgaanit ovat historiallisesti pai-
mentolaiskansa, joka on tottunut elä-
mään klaaniyhteiskunnassa. Tässä yh-
teiskuntamallissa yksilö, perhe, suku, 
sukuryhmä, heimo ja klaani muodosta-
vat hallinnon rakenteen. Keskushallin-
to tai ulkopuolinen hallitsija eivät kuu-
lu kokonaisuuteen. 

Operaatiot Afganistanissa
ISAF-operaatio International Securi
ty Assistance Force aloitettiin tammi-
kuussa 2002  Yhdistyneiden kansakun-
tien valtuuttamana ja johtamana. Ope-
raatio keskittyi ensin pääkaupunki Ka-
bulin alueelle, mutta lokakuussa 2003 
johdon otti Nato ja toiminta-alueeksi 
laajeni koko maa. 

Vuonna 2014 tehtiin päätös, että 
ISAF on saavuttanut tavoitteensa, ja 
kansainvälinen yhteisö jatkoi toimin-
taansa Afganistanissa uudella mandaa-
tilla: Resolute Support, RS-operaatio. Se 

oli neuvonanto-operaatio, jossa RS-jou-
kot eivät osallistuneet afgaanien rinnal-
la taisteluun kapinallisia vastaan vaan 
pyrkivät koulutuksella, neuvonnalla ja 
tukemisella kehittämään afgaaniasevoi-
mia entistä tehokkaammaksi. 

Helmikuussa 2020 Yhdysvallat sopi 
Talibanin kanssa ohi Afganistanin viral-
lisen hallinnon väkivallan vähentämises-
tä, vankien vaihdosta, tulitaukoneuvot-
teluiden aloittamisesta Afganistanin hal-
linnon kanssa ja kansainvälisten joukko-
jen vetäytymisestä maasta. Yhdysvallat 
allekirjoitti siis Talibanin kanssa sopi-
muksen, jonka silloinen virallinen Af-
ganistanin hallinto joutui lunastamaan. 

Tehdyn sopimuksen perusteella kan-
sainvälinen yhteisö muutamia avustus-
organisaatioita lukuun ottamatta poistui 
Afganistanista kesällä 2021, ja maa jäi 
Talibanin hallintaan hallinnon turvalli-
suusviranomaisten antautuessa tai vaih-
taessa puolta lähes taistelutta.

Operaatioiden tavoitteet
ISAF-operaatio keskittyi sotilaalliseen 
kriisinhallintaan päämääränään Afga-
nistanin hallinnon turvallisuusviran-
omaisten muodostaminen, varustami-
nen, koulutus ja yhteisoperaatiot. Käy-
tännössä erilaisten poliisiorganisaati-
oiden muodostaminen, varustaminen 
ja kouluttaminen kuului kuitenkin Eu-
roopan unionin johtamalle European  

Union Police Mission (EUPOL) in  
Afganistan -operaatiolle. 

ISAF-joukot mukaan lukien suoma-
laiset sotilaat operoivat myös erilaisten 
poliisien kanssa, koska poliisit osallis-
tuivat aina erilaisiin Search and Clear ja 
muihin sotilaallisiin operaatioihin.  Täl-
laisia poliisivoimia olivat Afghan Na
tional Police (ANP), Afghan National 
Civil Order Police (ANCOP) ja Afghan 
Border Police (ABP). 

ISAF-joukot ja Operation Enduring 
Freedom (OEF) -joukot perustivat erilai-
sia aselajikouluja, joissa ensin koulutet-
tiin afgaaneja kouluttajiksi. Sen jälkeen 
ISAF- ja OEF-sotilaat toimivat mento-
reina ja tukena afgaanien kouluttaessa 
omiaan muun muassa, jalkaväki-, pio-

JONI LINDEMAN
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neeri-, viesti-, sotilaspoliisi- ja huolto-
kouluissa. 

Pohjoisella alueella Camp Sha-
heenissa oli esimerkiksi pioneeri- ja 
viestikoulut, joissa suomalaisiakin so-
tilaita toimi mentoreina. Päämääränä 
oli tehdä Afganistanin asevoimista it-
senäinen toimija, joka kouluttaa omat 
sotilaansa organisaation kasvaessa koh-
ti tavoitevahvuutta sekä täydentää or-
ganisaatiotaan luontaisen poistuman 
ja taistelutappioiden aiheuttamien vah-
vuuksien vähenemisen tasapainottami-
seksi. 

Tavoitteiden saavuttamisessa on-
nistuttiin kohtuullisen hyvin, mikä kä-
vi ilmi muiden neuvonantajaien kans-
sa RS-operaation aikana käydyistä kes-
kusteluista. Suurin haaste ammattihen-
kilöstön kouluttamisessa oli se, etteivät 
erityisesti huollon tehtäviin koulutetut 
sotilaat usein toimineet oman koulutus-
alansa tehtävissä esimerkiksi kunnossa-
pidossa, vaan joukkojen johtajat käyt-
tivät erityiskoulutettuja perusjalkaväen 
tehtävissä eri tukikohdissa sekä taiste-
lutehtävissä. 

Esimerkiksi 209. ja 217. Armeija-
kuntien huolto- ja kunnossapito perus-
tui vielä vuosina 2020 ja 2021 käytän-
nössä sellaisten ulkomaisten urakoitsi-
joiden toimintaan, joiden henkilöstö oli 
pääosin amerikkalaista. Erityisesti huol-
lon ja logistiikan tehtävissä afgaaniase-
voimat eivät kyenneet itsenäiseen toi-
mintaan kansainvälisten joukkojen pois-
tuessa maasta kesällä 2021. 

Muilta osin asevoimat oli ainakin 
pohjoisella toiminta-alueella sangen 
suorituskykyistä kevyttä jalkaväkeä. On-
gelmana oli kuitenkin se, että kalusto oli 
liian teknistä afgaanien koulutus- ja tai-
totasoon verrattuna ja vastustaja oli vie-
läkin kevyempää jalkaväkeä. Vastusta-
ja käytti toimintavarmoja venäläisiä ja 
kiinalaisia aseita sekä liikkui jalan tai 
muuleilla ja moottoripyörillä. Paremmin 
varustetut hallinnon joukot eivät kyen-
neet HMMWV- ja Ford Ranger -ajoneu-
voillaan seuraamaan taistelusta irtautu-
via vastustajia kapeilla vuoripoluilla ja 
tiettömillä taipaleilla. 

Vuosien kuluessa myös afgaanien 
suunnitteluhalu ja -kyky oli parantunut 
verrattuna kokemuksiini vuosilta 2011–
2012 ja 2020–2021. Aiemmin ISAFin 
aikana, kun yritimme suunnitella ope-
raatiota yhdessä, afgaanit totesivat yks-
kantaan, ”miksi tuhlata aikaa ja energiaa 
suunnitteluun, koska Allah on jo päättä-
nyt, kuinka operaatiossa käy? Nähdään 

siis aamulla tuossa tienristeyksessä.” 
Viimeisen komennukseni aikana 

209. ja 217. Armeijakunnat olivat laa-
tineet operaatiosuunnitelmia ja -käsky-
jä joko ylemmän johtoportaan käsky-
jen tai omien komentajien määräysten 
perusteella. Nämä suunnitelmat ja käs-
kyt eivät täyttäneet Nato-standardeja, 
mutta ne olivat afgaanihyviä ja sisäl-
sivät tarvittavat ohjeet, vaatimukset ja 
käskyt operaatioihin osallistuville toi-
mijoille. Melkoista edistystä oli tapah-
tunut kahdeksan vuoden aikana, kun 
otetaan huomioon se, että luku- ja kir-
joitustaito olivat edelleen melko vaati-
mattomalla tasolla.

Jääräpäistä taktiikkaa
Joukkojen taktisessa ja taistelutekni-
sessä osaamisessa oli edelleen puuttei-

ta. Afgaanit ovat vuosisataista soturi-
kansaa, minkä vuoksi käytetty taktiik-
ka suosi yhä suoraa rintamahyökkäystä 
koukkausten ja muiden yllätyksellisten 
toimintatapojen sijaan. 

Jos esimerkiksi afgaanien iskujouk-
ko oli tukikohdassa A ja 20 kilometrin 
päässä oleva poliisin tai asevoimien tu-
kikohta B joutui vastustajan hyökkäyk-
sen kohteeksi, iskujoukko siirtyi järjes-
telmällisesti suorinta reittiä pisteiden A 
ja B välillä. Perusteena oli se, että tämä 
suorin reitti oli, ainakin teoriassa, no-
pein reitti pisteiden välillä. 

Vastustaja tiesi käytetyn taktiikan, 
joten se sulutti reitin tienvarsipommeil-
la ja järjesti tuliylläköitä apuun ryntää-
vää iskujoukkoa vastaan. Tällöin isku-
joukko kärsi usein merkittäviä tappioita 
jo ennen kohteelle pääsyä, ja matka-ai-
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ka pisteiden välillä moninkertaistui. Sa-
malla vastustaja sai aikaa ja mahdolli-
suuden irtautua taistelusta vuorille en-
nen kuin asevoimat pääsivät iskemään. 

Pääosin kohteelle oli olemassa vaih-
toehtoisia reittejä, jotka kartalla ja teori-
assa näyttivät pidemmiltä. Käytännös-
sä näiden vaihtoehtoisten reittien käyt-
tö olisi nopeuttanut kohteelle pääsyä, 
mahdollistanut yllätyksellisen toimin-
nan, vähentänyt tappioita asevoimille 
ja ehkä jopa estänyt tai rajoittanut vas-
tustajan mahdollisuuksia irtautua koh-
teelta lähes tappioitta. 

Taistelutahto murenee
Soturikunnia ja henkilökohtaisen roh-
keuden vuosisatainen ihannointi ei 
antanut mahdollisuutta salakavalien 
keinojen käyttöön, vaikka vastusta-

ja toteutti koko ajan asymmetristä so-
dankäyntiä. Vaikka soturikunnian ja 
rohkeuden ihannointi olikin tärkeää, 
se aiheutti asevoimille kasvavia tappi-
oita vastustajan toimintatapojen kehit-
tyessä. Sillä oli merkitystä asevoimien 
sotilaiden taistelutahtoon ja moraaliin, 
mikä heijastui lisääntyneinä karkaami-
sina ja ”omina lomina”. 

Taistelutahdon heikkeneminen yh-
dessä lisääntyneiden tappioiden kans-
sa aiheutti sen, ettei koulutusjärjestelmä 
kyennyt täydentämään joukkojen tappi-
oita. Taistelutehtävät ja rasitus lepäsivät 
harvenevan joukon harteilla. Nämä te-
kijät heikensivät joukkojen, erityisesti 
jalkaväkitaistelijoiden, suorituskykyä, 
ja lopulta ne olivat yksi syy asevoimien 
nopeaan romahtamiseen kesällä 2021.

Sotilaan silmin katsottuna poliisin, 
yhteiskunnan turvallisuuden perustoimi-
jan, muodostamisessa ja koulutuksessa 
epäonnistuttiin raskaasti. Poliisivoimien 
muodostamisessa satsattiin alusta alka-
en liikaa määrään laadun kustannuksel-
la. Toki lähtökohdatkaan eivät olleet ko-
vin otolliset luotettavan ja toimivan po-
liisin muodostamiselle. 

Iso osa poliisiin rekrytoituneista oli-
vat luku- ja kirjoitustaidottomia, valmiik-
si korruptoituneita tai muuten länsimai-
sen lain väärällä puolella kulkevia huu-
mausaineiden käyttäjiä. Luku- ja kirjoi-
tustaidottomuuden merkittävin syy oli 
se, että ensimmäisen talibanhallinnon ai-
kana vuosina 1996–2001 ja osin jo en-
nen tätä aikaa koulujärjestelmä oli ro-
mahtanut. 

Korruptiota on Afganistanissa ollut 
eri muodoissaan vuosisatoja, joten sen 
kitkeminen parissa vuosikymmenessä 
ei onnistu. Huumeet, erityisesti kanna-
bis, ovat myös olleet maan tapa pitkään, 
vaikka islam kieltääkin erilaiset päihteet. 

Näillä perusteilla EUPOL ei kyen-
nyt luomaan luotettavaa poliisia, varsin-
kaan kun poliisien peruskoulutus kesti 
vain kahdeksan viikkoa. Ei siis ole ih-
me, ettei paikallinen poliisi ollut kovin 
suosittu ja luotettu väestön keskuudes-
sa ja että poliisin toimintatavat koulu-
tusyrityksistä huolimatta olivat lähinnä 
oman käden oikeutta. 

Työ jäi valitettavasti kesken, kun  
EUPOL lopetti poliisin kouluttamisen 
vuonna 2016. Paikallinen poliisi jäi 
oman onnensa nojaan. Heikko palkka-
us, arvostuksen puute ja puutteellinen 
koulutus aiheutti sen, että poliisin mo-
raali ja toimintakyky alkoi laskea jo pal-
jon ennen hallinnon romahdusta. 

Opiksi otettavaa
Sotilaan silmin katsottuna Afganista-
nin kriisinhallintainterventiossa teh-
tiin samoja virheitä kuin aiemmissa ja 
myöhemmissä interventioissa. Sotilaat 
eivät ratkaise kriisejä, vaan sotilaalli-
sella kriisinhallinnalla luodaan perus-
teet siviilikriisinhallinnalle ja diploma-
tialle kestävän ratkaisun löytämiseksi. 
Olennaista on tehdä työtä paikallisten 
lähtökohdista heidän kulttuuriaan ja 
historiaansa kunnioittaen. 

Operaatiolle ei pidä myöskään aset-
taa liian kunnianhimoisia tavoitteita. Jos 
Maslovin tarvehierarkian perustarpeita, 
ruoka, juoma, asunto ja turvallisuus, ei 
ole tyydytetty, on turha tavoitella hier-
arkian ylemmän tason usein abstrakti-
en tarpeiden tyydytystä. Jos kriisialueen 
ihminen kärsii nälkää ja pelkää henken-
sä puolesta, häntä eivät kiinnosta tasa-
arvo tai ihmisoikeudet.

Viime aikoina on keskusteltu siitä, 
oliko Suomi Afganistanissa käymässä 
sotaa. Kokemusteni perusteella voi to-
deta, että olimme vuosina 2011–2012 
ja myöhemminkin vaativassa kriisin-
hallintatehtävässä sodankaltaisissa olo-
suhteissa sotilaallisilla suorituskyvyillä. 

Afganistanissa en pohtinut sitä, olen-
ko sotimassa jonkun puolella jotakuta 
vastaan, vaan olin kriisinhallintakomen-
nuksella vaativissa olosuhteissa. Joh-
din joukkojani parhaan kykyni mukaan 
päämääränä turvallinen palvelusaika ja 
käskettyjen tehtävien toteuttaminen. Tä-
mä oli selvää myös alaisilleni, joiden 
kanssa keskustelin asiasta usein tehtä-
viin lähdettäessä, niillä ollessa sekä nii-
den jälkeen.

Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp 
Joni Lindeman on palvellut useissa 
kriisinhallintaoperaatioissa sekä Na
ton operaatioesikunnassa, Supreme 
Headquarters Allied Powers Europes
sa (SHAPE) vuosina 2013–2016. 
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ILKKA KANERVA

ASKELIA 
ASEVELVOLLISUUDEN 

KEHITTÄMISEKSI
TEKSTI: ILKKA KANERVA

Valtioneuvosto asetti maaliskuussa 2020 
parlamentaarisen komitean selvittämään 
yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja 

maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Komitean 
asettaminen perustui hallitusohjelman kirjauksiin. 
Taustalla vaikutti laajasti jaettu näkemys siitä, että 

asevelvollisuuden kehittämistarpeita on valmisteltava 
parlamentaarisessa kontekstissa.

 

Parlamentaarista asevelvollisuus-
komiteaa edeltäneen Risto Siilas-
maan johtaman asevelvollisuus-

työryhmän raportista on vierähtänyt jo 
vuosikymmen. Toimintaympäristö on 
tässä ajassa muuttunut, joten uudelle 
asevelvollisuuskomitealle oli jo tarve. 
Komitean toimikausi päättyi lokakuun 
2021 lopussa, jolloin odotus sen mie-
tinnöstä ja ehdotuksista alkoi tiivistyä. 
Koronakriisistä huolimatta komitean toi-
mikausi pysyi alkuperäisessä suunnitel-
lussa aikataulussa.

Ennen laajasti puhuttaneen aiheen 
käsittelyä on syytä muistuttaa komite-
alta odotettujen kehittämisehdotusten 
reunaehdoista. Komiteatyön reunaeh-
doiksi määritettiin, että esitysten on tuo-
tettava operatiivista lisäarvoa sotilaal-
liselle maanpuolustukselle ja tuettava 
maanpuolustustahdon ylläpitämistä ja 
vahvistamista sekä kansalaisten yhden-
vertaisuuden vahvistamista. Toimeksi-
anto huomioiden komitean ei ollut tar-
koituksenmukaista esittää vaihto ehtoja, 
jotka olisivat heikentäneet asevelvolli-
suuden merkitystä Suomen puolustus-
kyvyn kannalta.

Asevelvollisuus puolustuksen 
lähtökohtana

Asevelvollisuusjärjestelmä muodostaa 
edelleen Suomen puolustuskyvyn pe-
rustan. Asevelvollisuuden vanha puo-
lustuksellisen pelotteen ajatus ei ole 
kadonnut. Sotilaallisen maanpuolus-
tuksen näkökulmasta järjestelmä itses-
sään ei kaipaa mittavia muutoksia, kos-
ka se täyttää ensisijaisen tarkoituksen-
sa tuottaa koko maan puolustamiseen 
tarvittava reservi. Nykyjärjestelmä on 
osoittanut toimivuutensa, ja Suomes-
sa on vahva tuki asevelvollisuusjärjes-
telmälle.

Trendinä on, että meneillään oleval-
la vuosikymmenellä ikäluokat alkavat 
pienentyä merkittävästi. Kokonaispois-
tuma palvelukseen määrätyistä kutsun-
nan jälkeen ja palveluksessa on hiljal-
leen kasvanut, mikä on kieltämättä haas-
te. Kokonaispoistuman kasvamisella voi 
olla pidemmällä aikavälillä asevelvol-
lisuusjärjestelmää heikentävä vaikutus. 
Asevelvollisuuden yleisen hyväksyttä-
vyyden kannalta tietynlaisena rajana on 
pidetty varusmiespalveluksen suoritta-
neiden kuudenkymmenenviiden prosen-

tin osuutta miespuolisesta ikäluokasta. 
Komitea piti työnsä tavoitteena, et-

tä järjestelmän kehittämisellä tähdätään 
asepalveluksen aloittavien määrän kas-
vattamiseen. Lisäksi komitean ehdotuk-
silla pyritään vaikuttamaan siihen, et-
tä mahdollisimman pieni osa keskeyt-
tää palveluksen. 

Komitea katsoo, että palveluksen 
loppuun suorittavien määrän kasvatta-
minen vaatii huomiota nuorten maan-
puolustustietämyksen lisäämiseen se-
kä hyvinvointiin, jotta heillä on parhaat 
edellytykset suorittaa asepalvelus. Li-
säksi myönteinen palveluskokemus on 
tärkeässä osassa koko järjestelmän hy-
väksyttävyyden kannalta. Komitean 
mietintö sisältääkin ehdotuksia palve-
luksen kehittämiseksi.
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Kutsunnat koko ikäluokalle
Perinteisesti kutsunnoissa on lähestytty 
miespuolista ikäluokkaa ja otettu kop-
pia nuorten miesten elämäntilanteista, 
mutta ennen kaikkea arvioitu palvelus-
kelpoisuus sekä päätetty palvelukseen 
määräämisen ajankohdasta ja paikasta. 

On muistettava se, että jo perustus-
lain mukaisesti maanpuolustusvelvolli-
suus koskee kaikkia sukupuoleen katso-
matta. Komitea pitää tavoiteltavana, että 
kaikki kansalaiset liitetään nykyistä vah-
vemmin tähän velvollisuuteen. Kutsunto-
jen laajentaminen koko ikäluokkaa kos-
keviksi on yksi keino kirkastaa kaikkien 
yhtäläistä maanpuolustusvelvollisuuden 
täyttymistä. Yhteisillä kutsunnoilla ei tar-
koiteta suoraviivaisesti nykyisen mallin 
mukaista kutsuntatilaisuutta, jossa palve-
luspaikka määrätään, vaan komitea eh-
dottaa kutsunnoista kaksivaiheisia.

Koko ikäluokalle järjestettäisiin 
maanpuolustusvelvollisuuteen kiinnit-
tyvä velvoittava kutsuntapäivä. Yhteisel-
lä kutsuntapäivällä tarkoitetaan palveluk-
seen määräämistä edeltävää tilaisuutta, 
jossa nuorille annetaan tietoa maanpuo-
lustusvelvollisuudesta, asevelvollisuu-
desta ja naisten vapaaehtoisesta asepal-
veluksesta. 

Kutsuntapäivänä annetaan myös tie-
toa kokonaisturvallisuuden toimintamal-
lista ja vapaaehtoisen varautumisen mah-
dollisuuksista. Jotta nuorilla olisi tarvit-
tava käsitys vaihtoehdoistaan jo ennen 
kutsunta- tai palvelukseen hakeutumis-
ikää, kutsuntapäivä ajoitettaisiin oppi-
velvollisuusikään.

Kutsuntojen toinen vaihe muistuttaa 
enemmän perinteistä kutsuntatilaisuut-
ta, jossa asevelvollisten palveluskelpoi-
suus arvioidaan ja palveluksesta pääte-
tään. Toinen vaihe kohdennettaisiin vain 
asevelvollisiin ja vapaehtoiseen asepal-
velukseen hakeutuville naisille, jolloin 
erillistä naisten valintatilaisuutta ei enää 
järjestettäisi.

Asevelvollisuutta ei ehdoteta naisia 
koskevaksi, mutta yhteinen kutsuntapäivä 
muistuttaa kaikkien maanpuolustusvel-
vollisuudesta. Lisäksi toivottavana kehi-
tyksenä on, että yhä useampi nainen ot-
taisi osaa sotilaalliseen maanpuolustuk-
seen vapaaehtoisessa asepalveluksessa. 
Tähän on hyvät edellytykset, koska nais-
ten kiinnostus asepalvelukseen on ylei-
sesti lisääntynyt. Kutsuntojen kehittämi-
sen nähdään palvelevan myös asevelvol-
lisia, koska ennakkotiedottamista paran-
tamalla voidaan vaikuttaa myönteisesti 
asevelvollisten palvelusmotivaatioon.

Kansalaispalvelus ei 
toteuttamiskelpoinen

Ajatusta kansalaispalveluksesta pi-
dettiin yllä niin julkisessa keskuste-
lussa kuin komitean kuulemismenet-
telyssäkin. Kyseessä olisi ollut koko 
ikäluokkaa koskeva velvollisuus osal-
listua joko asepalvelukseen tai uuteen 
kansalaispalvelukseen. Yleisesti kan-
salaispalvelus nähtiin asevelvollisuut-
ta täydentävänä eikä sitä täydellisesti 
korvaavana.

Kansalaispalvelusmallia puolusta-
vissa puheenvuoroissa sen etuina pidet-
tiin ensi sijassa kokonaisturvallisuus-
osaamisen laajentumista ja tasa-arvon 
edistämistä. Ehdotettiin, että Puolustus-

voimat olisi valikoidusti varannut soti-
laalliseen koulutukseen tarpeelliseksi 
katsotun määrän henkilöitä. 

Kansalaispalvelus osoittautui kuiten-
kin varsin haasteelliseksi toteuttaa eten-
kin siksi, että valikoivuuteen perustuva 
malli vaatisi laajan tiedon koko ikäluo-
kan soveltuvuudesta ja toimintakyvys-
tä. Palvelukseenvalikointikriteerit edel-
lyttäisivät ensinnäkin fyysisen, psyyk-
kisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kar-
toittamista sekä luonnollisesti riittävää 
motivaatiota palveluksen suorittamista 
kohtaan. Koko ikäluokan kattavan so-
veltuvuusarviointijärjestelmän toteutta-
mista komitea ei pitänyt käytännöllise-
nä, saati kustannustehokkaana.
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Toinen kansalaispalveluksen haaste 
liittyy toteutustapaan. Jos kansalaispal-
velus olisi muita palvelusmuotoja kevy-
empi versio, eikä se olisi rasittavuudes-
saan niihin verrattavissa, se tuskin ke-
hittäisi sotilaallisen maanpuolustuksen 
nykytilaa. Kansalaispalveluksesta voisi 
tulla liiankin houkutteleva vaihtoehto, jo-
hon hakeudutaan raskaamman ja koko-
naisvaltaisemman asepalveluksen sijaan. 
Mallissa on siten piirteitä, joiden voi pe-
rustellusti arvioida ajan myötä heiken-
tävän eikä kehittävän sotilaallista maan-
puolustusta.

Komitea on katsonut, että kokonaan 
uuteen velvollisuusrakenteeseen siirty-
minen ei ole toteuttamiskelpoinen otta-

en huomioon komitealle annetut reuna-
ehdot. Lisäksi kansalaispalvelusmallin 
luomisen arvioidaan vaativan merkittä-
viä resursseja samalla kun varmuutta sen 
tuomasta operatiivisesta lisäarvosta ei 
ole. Ennakkoluuloton asenne kansalais-
palvelusmallin onnistumiselle oli komi-
tean työn alkaessa olemassa, mutta sen 
toteuttaminen ei tässä hetkessä ollut käy-
tännöllisesti mahdollista.

Siviilipalveluksen potentiaali 
esiin

Komitea katsoo, ettei siviilipalveluksen 
koko potentiaalia hyödynnetä tällä het-
kellä. Osin tästä syystä pidetään tavoi-
teltavana, että siviilipalvelus kytkettäi-

siin kiinteämmin kokonaisturvallisuu-
den toimintamalliin ja sille muodostuisi 
selkeämpi asema yhteiskunnan varau-
tumistyössä. Siviilipalveluksen suorit-
taminen on jatkossakin vaihtoehto ase-
velvollisuuden täyttämiselle.

Siviilipalveluksen vakausperustei-
suus ei ole komitean esittämänä uhattu-
na. Siviilipalveluksen perusta ei siten ole 
muuttumassa ja sen järjestämisvastuu säi-
lyy siviilihallinnon ohjauksessa. Näin ol-
len siviilipalvelus ei tule sisältämään liit-
tymiä sotilaalliseen puolustuskykyyn, ei-
kä esimerkiksi työpalveluspaikkoja koh-
denneta puolustushallinnon alalle. Myös 
naisille mahdollistetaan vaihtoehto sivii-
lipalveluksen suorittamiselle, mikä tar-
joaa hyvän tilaisuuden kokonaisturval-
lisuusosaamisen monipuolistumiselle.

Komitean työn ohessa ilmaistu epäi-
lys työpaikkojen militarisoinnista ei ole 
lainkaan aiheellinen. Siviilipalveluksen 
kytkemisellä tiiviimmin kokonaisturval-
lisuusajatteluun voi nähdä olevan täy-
sin päinvastainen toivottu vaikutus, jo-
ka osaltaan tukee kokonaisturvallisuus-
mallin tarpeita.

Katse eteenpäin
Parlamentaarinen asevelvollisuusko-
mitea löysi mahdollisuuksia asevel-
vollisuuden kehittämiseksi, vaikka ko-
vin järisyttäviä muutoksia asevelvolli-
suusjärjestelmään se ei päätynyt esit-
tämään. Tiivistäen voidaan todeta, että 
komitea antoi selkeän tuen velvollisuu-
teen perustuvalle järjestelmälle vapaa-
ehtoisuuteen nojaavien vaihtoehtojen 
sijaan. Koska tämä oli myös komite-
an työn lähtökohta, joutuvat villejä yl-
lätyksiä asevelvollisuuden kehittämi-
seksi odottaneet pettymään.

Vaikkei asevelvollisuusjärjestelmäs-
tä komitean ehdotuksilla ole kehittymäs-
sä absoluuttisen tasa-arvoista, vastaa jär-
jestelmä kansalaisten käsitykseen oikeu-
denmukaisuudesta. Onkin äärimmäisen 
tärkeää havaita, miten käsitykset suku-
puolten tasa-arvosta ja yhteiskunnallises-
ta työnjaosta muuttuvat. Komitean esitys 
kutsuntajärjestelmän ulottamisesta ko-
ko ikäluokkaan on hallittu ja tiedostet-
tu siirto tähän suuntaan. Olemme otta-
massa hyviä askeleita eteenpäin.

Ministeri, kansanedustaja Ilkka Ka
nerva toimi vuosina 2020–2021 parla
mentaarisen asevelvollisuuskomitean 
puheenjohtajana.
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ANTTI LEHTISALO

OSAAMISTA 
MAANPUOLUSTUKSEEN JA 

KOKONAISTURVALLISUUTEEN
TEKSTI: ANTTI LEHTISALO

Maanpuolustuskoulutus MPK on maan kattavin 
kokonaisturvallisuuden kouluttaja – lakisääteinen 
yhdistys, joka tukee valmiutta Puolustusvoimien 
operatiivisena kumppanina. Koulutuksen laatu 
varmistetaan Puolustusvoimien hyväksymien 

koulutusohjelmien mukaisella nousujohteisella 
koulutuksella. 

Maanpuolustuskoulutuksen 
(MPK) koulutuspaikoissa 
koulutetaan koko Suomen alu-

eella laajasti erilaista maanpuolustus- ja 
turvallisuusosaamista. Yhdistyksen tar-
joamaa koulutusta järjestävät noin sata 
palkattua työntekijää ja lähes kolme tu-
hatta sitoutunutta vapaaehtoista koulut-
tajaa ja toimijaa. 

Sitoutuneet kouluttajat ovat oman 
alansa osaajia. He harjaantuvat tehtäviin-
sä aikaisemman osaamisensa ja MPK:n 
kouluttajakoulutuksessa kerrytetyn osaa-
misen kautta. 

Puolustusvoimien operatiivisena 
kumppanina

Maanpuolustuskoulutus MPK:n toi-
min taa ohjaa laki vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta. MPK:n pääteh-
tävänä on Puolustusvoimien strategi-
sena ja operatiivisena kumppanina tu-
kea valmiutta järjestämällä sotilaallisia 
valmiuksia palvelevaa (SOTVA) kou-
lutusta, jonka päätavoitteena on tuottaa 
osaamista paikallisjoukkoihin. Tällais-
ta ovat esimerkiksi yksilölle suunnattu 
aselajikoulutus, johtaja- ja kouluttaja-
koulutus, fyysinen koulutus ja ammun-
ta. SOTVA-koulutusta järjestetään Puo-

lustusvoimien tarpeiden perusteella. 
Vuonna 2020 uudistettu laki va-

paaehtoisesta maanpuolustuksesta toi 
MPK:lle uusia tehtäviä, ja vanhojen teh-
tävien toteutukseen annettiin uusia lin-
jauksia tai tarkennuksia. Laki velvoittaa 
aiempaa selkeämmin Puolustusvoimia 
ohjaamaan ja valvomaan MPK:n julkise-
na hallintotehtävänä antamaa koulutusta.

MPK:n SOTVA-koulutuksen paino-
pisteet noudattavat Valtioneuvoston puo
lustusselonteon linjauksia paikallisjouk-
kojen tarpeiden kannalta. Muut julkisten 
hallintotehtävien mukaiset koulutukset 
tukevat selonteon tavoitteita. Tavoittee-
na on tukea nuorten maanpuolustukseen 
ja asepalvelukseen perehtymistä sekä li-
sätä naisten kiinnostusta vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen hakeutumiseen. 

Koulutusohjelmilla 
yhdenmukaista ja korkeaa laatua 
Koulutusohjelmien päivittäminen ja 
kokonaan uusien ohjelmien laatiminen 
on ollut yksi viime vuosien päätehtä-
vistä. Työtä koulutusohjelmien eteen 
tehdään MPK:n palkatun henkilöstön, 
Puolustusvoimien asiantuntijoiden sekä 
vapaaehtoistoimijoiden yhteistoiminta-
na. Kehitystyön painopiste siirtyy vuo-

den 2022 aikana verkko-oppimisym-
päristöön laadittaviin mallikursseihin. 
Näin varmistetaan koulutusten yhden-
mukaisuus valtakunnallisesti. 

Koulutuksen laatu ja ajantasaisuus 
varmistetaan jatkossakin ensinnäkin sil-
lä, että koulutusohjelmien kehittämistyö-
ryhmät yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa 
osallistetaan koulutuksen kehittämiseen. 
Toiseksi MPK:n kouluttajat osallistuvat 
aktiivisesti Puolustusvoimien koulutta-
jakoulutukseen.

MPK:n tavoitteena on, että reservi-
läiselle voitaisiin nousujohteisen kou-
lutuksen jälkeen taata sodanajan sijoi-
tus Puolustusvoimien paikallisjoukoissa. 
Puolustusvoimat päättää sijoittamises-
ta, mutta kun reserviläinen täyttää teh-
täväkohtaiset vaatimukset, ei estettä si-
joitukselle pitäisi olla. 
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Reserviläisen tulee osoittaa motivaa-
tionsa ja osaamisensa MPK:n koulutuk-
sessa sekä täyttää tehtäväkohtaiset fyy-
siset ja psyykkiset vaatimukset. MPK:n 
kurssit jakautuvat perus-, jatko- ja eri-
koiskursseihin, ja ne muodostavat osal-
listujalle nousujohteisen kokonaisuuden. 

 
Peruskursseilta jatkokursseille

MPK:n kurssirakenne jakautuu yhtei-
seen ja eriytyvään koulutukseen. Yhtei-
nen koulutus koostuu kaikille 18 vuotta 
täyttäneille avoimista peruskursseista. 
Kursseilla koulutetaan osaamista, jota 
kaikki asevelvolliset tarvitsevat. Aihei-
na ovat muun muassa perusampumatai-
to, taistelukoulutuksen perusteet, taiste-
luensiapu ja aselajien peruskurssit. Yh-
teiseen koulutukseen voivat osallistua 
myös täysikäiset ei-asevelvolliset. 

Eriytyvä koulutus koostuu pääosin 
reserviläisille suunnatuista jatko- ja 
erikoiskursseista, joilta voi hakea uut-
ta osaamista tai harjaantua sijoituksen-
sa mukaisessa tehtävässä. Aiemmin tai 
siviilissä hankittu osaaminen huomioi-
daan osallistujien valinnoissa. 

Eriytyvässä koulutuksessa erikois-
tutaan tehtävään, johon reserviläinen 
voidaan sijoittaa koulutuksen jälkeen. 
Koulutuksessa kerrataan aiemmin opit-
tua keskittymällä niiden taitojen, asejär-
jestelmien ja välineiden käytön harjoitte-
luun, jotka on hallittava saavuttaakseen 

sijoituksen edellyttämät osaamisvaati-
mukset. Koulutuksella luodaan riittä-
vä perusosaaminen sodanajan (SA) si-
joittamiskelpoisuuden saavuttamisek-
si sekä tehtävään liittyvät toimintaky-
kyvaatimukset. 

Avainasemassa kouluttajien 
korkea osaaminen 

MPK:n toiminta perustuu pitkälti va-
paaehtoisten, toimintaan sitoutuneiden 
ammattitaitoisten kouluttajien käyttöön 
ja heidän osaamiseensa. MPK:n ja Puo-
lustusvoimien antama kouluttajakoulu-
tus tukee vapaaehtoisia kouluttaja- ja 
asiaosaamisen kehittämisessä ja ylläpi-
tämisessä sekä harjaannuttaa heitä so-
danajan sijoituksia palvelevissa tehtä-
vissä. 

Kouluttajakoulutus on muun kou-
lutuksen tavoin jaettu perus-, jatko- ja 
erikoiskoulutukseen. Perustason kou-
luttajakurssilla (K1) kouluttaja saa teh-
tävänsä edellyttämät perusteet pedago-
giikasta sekä koulutusten suunnittelus-
ta, valmistelusta, toteutuksesta ja arvi-
oinnista. 

Jatkotason kurssilla, kurssinjohtaja-
koulutuksessa (K2), kouluttajana har-
jaantunut vapaaehtoinen kouluttautuu 
kurssien johtajatehtäviin ja noin joukku-
een kokoisten harjoitusjoukkojen kou-
luttajaksi. Tässä vaiheessa koulutuspol-
kua MPK hakee monille reserviläisille 

Puolustusvoimien reserviläiskoulutta-
jan oikeudet. Reserviläiskouluttajaoi-
keuden haltija voi toimia kouluttajateh-
tävissä Puolustusvoimien ja Rajavartio-
laitoksen vapaaehtoisissa harjoituksissa 
ja kertausharjoituksissa.

Erikoistason koulutuksessa, harjoi-
tuksenjohtajan erikoiskurssilla (K3), tu-
levien vuosien suurten harjoitusten joh-
tajat saavat perusteita ja hyviä käytän-
teitä useista kursseista koostuvien har-
joitustapahtumien johtamiseen.

Pedagogiikkaan ja koulutustapahtu-
mien johtamiseen painottuvaa koulutta-
jakoulutusta tukee ja täydentää aselaji-
kohtainen kouluttajakoulutus, joka on 
osa jokaista koulutusohjelmaa. Asela-
jikouluttajakoulutusta toteutetaan sekä 
koulutusohjelmista vastaavissa MPK:n 
piireissä että valtakunnallisesti keski-
tettynä kouluttajakoulutuksena tiiviis-
sä yhteistyössä Puolustusvoimien kans-
sa. Kouluttajia käytetään suunnitelmal-
lisesti sekä MPK:n että Puolustusvoi-
mien koulutus- ja harjoitustoiminnassa. 

Turvallisuutta yhdessä
Maanpuolustuskoulutus MPK:n pii-
reissä työskentelee 18 valmiuspääl-
likköä yhteistyössä Puolustusvoimi-
en henkilökunnan kanssa. Kullakin 
MPK:n valmiuspäälliköllä on vapaa-
ehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen 
keskittyvä vastinparinsa, VMP-upseeri, 
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Puolustusvoimien joukko-osastoissa ja 
aluetoimistoissa. Heidän yhteistoimin-
tansa on avainasemassa, kun suunnitel-
laan reserviläisille mielekkäitä tehtäviä. 

MPK:n valmiuspäälliköillä ja Puo-
lustusvoimien VMP-upseereilla on li-
säksi merkittävä rooli MPK:n koulutta-
jien käytön suunnittelussa. Huomioita-
vana on kouluttajien motivaatio, jaksa-
minen ja eri kouluttajien harjaantuminen 
tehtävissä, jotta koulutusosaamisen jat-
kuvuus toteutuu kaikkialla Suomessa. 

Harjoittelu osana koulutusta
On hyvä, että yksilöt ja yhteisöt kou-
luttautuvat ja kartuttavat näin turvalli-
suusosaamista. Ilman harjoittelua op-
pi voi valua hukkaan. Valtioneuvos
ton puolustusselonteon myötä jatkos-
sa myös MPK:n merkitys korostuu 
Puolustusvoimien paikallispuolustus-
harjoituksissa, jotka antavat mahdolli-
suuden harjoitella toimintaa poikkeus-
oloissa ja häiriötilanteissa viranomais-
ten, järjestöjen ja muiden yhteistyöta-
hojen kanssa. 

Paikallispuolustusharjoituksiin osal-
listumisen lisäksi MPK järjestää Koti-
seutuharjoituksia, joiden tavoitteena on 
tukea viranomaisten turvallisuustyötä 
parantamalla yksilöiden kykyä selviy-
tyä arjen häiriötilanteista sekä tuottaa 
järjestötoimijoille suorituskykyä viran-
omaisten ja kuntien tueksi. 

Jatkossa tavoitteena on kytkeä Koti-
seutuharjoitukset paikallispuolustushar-
joituksiin niin, että harjoituksissa käy-
tetään samoja skenaarioita.

Kaiken takana 14 jäsenjärjestöä
Jäsenjärjestöjen kanssa tapahtuva yh-
teistoiminta on MPK:n koulutustoimin-
nan yksi keskeisimmistä edellytyksis-
tä. MPK on järjestöjen järjestö, eli yh-
distyksessä ei ole henkilöjäseniä, vaan 
sitoutuneet kouluttajat ja toimijat edus-
tavat yleensä neljäätoista eri jäsenjär-
jestöä. Toimintaan voi sitoutua ja kou-
lutuksiin osallistua, vaikka ei kuuluisi-
kaan järjestöihin, mutta moni harrastaa 
koulutuksen ohella muutakin vapaaeh-
toista maanpuolustusta. 

MPK suunnittelee ja kehittää toimin-
taansa jäsenjärjestöjen kanssa yhteistoi-
mintamuistioiden kautta. Niillä sovitaan 
tai tarkennetaan koulutusyhteistyön käy-
tännön asioita ja vastuita, muun muassa 
eri koulutusohjelmien kehittämisvastui-
ta. Esimerkkeinä voidaan mainita johta-
miskoulutuksen kehittäminen Suomen 
Reserviupseeriliitto ry:n kanssa ja kou-
luttajakoulutuksen toteutus Reserviläis-
liitto ry:n kanssa.

Ajassa ja yhteiskunnassa 
mukana

Kun MPK:n toimintaa kehitetään, pyri-
tään ennakoimaan ja huomioimaan yh-
teiskunnan muutokset. Valtakunnalli-
set verkkokurssit ovat käytössä jo tois-
ta vuotta, ja niihin osallistuneiden mää-
rä on jo useita tuhansia. 

Verkko-opetuksen kehittämiseen liit-
tyy kiinteä yhteistyö Jyväskylän yliopis-
ton kanssa. Siitä hyvänä esimerkkinä on 
yhteistyöprojekti Kansalaisen kybertur
vallisuus -verkkokurssi, joka julkaistiin 

lokakuun lopussa. Kurssi tarjoaa kyber-
turvallisuuden kansalaistaitoja helposti 
omaksuttavassa muodossa, ja se on en-
simmäinen askel MPK:n kyberkoulu-
tusohjelman koulutuspolulla.

Koulutusohjelmiin sisältyy jatkossa 
myös etäopiskelua, jolla varmistetaan 
kurssilaisten lähtötaso ennen kurssia se-
kä vähennetään luokkaopetuksen mää-
rää ja keskitytään käytännön harjoittei-
siin. Toiminta noudattaa Puolustusvoi-
mien Koulutus 2020 -järjestelmää, jos-
sa korostetaan eri opetusmenetelmien 
ja simulaattoreiden käyttöä opetusta-
pahtumissa. 

Koulutuksen elävöittämiseksi 
MPK:lla on käytössään omien ampu-
ma-aseiden lisäksi erilaisia harjoitusvä-
lineitä, kuten Noptel-laitteita ja airsoft-
aseita. Reserviläisiä on myös koulutettu 
Puolustusvoimien sisäampumasimulaat-
toreiden ja kaksipuolisen taistelun simu-
laattorin KASI-järjestelmien käyttöön. 

Tulevaisuuden tavoitteita
Kouluttajien ajatuksia ja kehitysideoi-
ta kuunnellaan sekä jatkuvan palaut-
teen että kouluttajakyselyn kautta. Vii-
me vuosien aikana korostuneita kehi-
tystarpeita ovat koulutus- ja oppimate-
riaalin saatavuus, alueellinen vaihtelu 
toimintakulttuureissa ja -tavoissa se-
kä lakiuudistuksesta seuranneet sään-
telyyn ja reunaehtoihin liittyvä epätie-
toisuus ja tarve Puolustusvoimien tu-
kikäytänteiden uudelleenmäärittelylle.

Maanpuolustuskoulutus MPK:n kes-
kustoimistossa työskennellään sen eteen, 
että toiminta olisi mahdollisimman help-
poa kouluttajille ja koulutuksiin osal-
listuville. Tavoitteena on päästä parem-
min tulevaisuudessa hyödyntämään op-
timaalisemmin Puolustusvoimien oppi-
materiaaleja. 

Suuret linjat vaativat myös valmis-
tautumista ja suunnittelua. MPK on val-
miina vastaamaan mahdollisiin asevel-
vollisuuden parlamentaarisen komite-
an mietinnön tekemiin kehittämissuo-
situksiin. Tavoitteena on muun muassa 
se, että mahdollisimman moni ikäluo-
kasta olisi opintojen jälkeen samalla vii-
valla maanpuolustusasioissa, jotta kuka 
tahansa voi osallistua asepalvelukseen 
tai muuhun yhteiskunnan turvallisuut-
ta tukevaan toimintaan. 

Prikaatikenraali evp Antti Lehtisalo 
on MPK:n toiminnanjohtaja.
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JANNE KOSONEN

JOHTAJUUTTA KAIKISSA 
OLOISSA 
TEKSTI: JANNE KOSONEN

Reserviupseerien koulutus käyn-
nistyi 1800-luvulla asevelvolli-
suusarmeijoiden myötä. Reser-

viupseerijärjestelmän kotimaana pide-
tään Preussia, jossa yleinen asevelvol-
lisuus tuli käyttöön vuonna 1808. 

Suomessa reserviupseerien koulutus 
aloitettiin ensimmäisen kerran Krimin 
sodan aikana, kun keväällä 1855 Hel-
singin yliopiston ylioppilaille järjestet-
tiin reserviupseerikurssi. Tälle kurssille 
osallistui parikymmentä nuorta miestä. 
Koulutusta ei kuitenkaan jatkettu sodan 
päättymisen jälkeen. 

Vuoden 1878 asevelvollisuuslain pe-
rusteella Suomi sai oman kansallisen ar-
meijan. Lain mukaan ylioppilas saattoi 
suorittaa asevelvollisuuden vuodessa. 
Vuodesta 1884 lähtien ylioppilailla oli 
mahdollisuus suorittaa reserviupseeri-
tutkinto Haminan kadettikoulussa. 

Vuosina 1884–1899 toimeenpan-
tiin kaikkiaan kuusitoista reserviupsee-
rikurssia. Lähes kaikki koulutus tapah-
tui luokkahuoneessa, eikä koulutukseen 
sisältynyt maasto- tai kenttäpalvelusta. 
Kurssin suorittanut sai ylennyksen re-
servivänrikiksi tarkk’ampujapataljoonan 
reserviin.

Autonomian aikana reserviupseeri-
en määrä jäi kaikkiaan varsin pienek-
si. Reserviupseerikoulutus päättyi, kun 
Suomen sotaväki lakkautettiin 1900-lu-
vun alussa.

Suomen Reserviupseeriliitto juhlii kuluvana vuonna 
90-vuotista toimintaansa. Reserviupseerikoulutuksen 

aloittamiselle Suomessa yli sata vuotta sitten oli selkeä 
syy: isänmaa tarvitsi johtajia.

Koulutus itsenäisyyden alussa
Itsenäisen Suomen reserviupseerikou-
lutus alkoi heti itsenäistymisen jälkeen, 
kun 28. joulukuuta 1917 Vimpelissä al-
koi kurssi reservin päällystölle. Kurs-
sin johtajana toimi Venäjällä sotilas-
koulutuksen saanut Paul von Gerich, 
mutta keskeisissä kouluttajatehtävissä 
toimi jo Suomeen palanneita jääkärei-
tä, kuten Aarne Sihvo, Juho Heiskanen 
ja Paavo Talvela. 

Kurssin tavoitteena oli kouluttaa ryh-
män- ja joukkueenjohtajia sekä komp-
panian päälliköitä suojeluskunnille. 
Kurssin tärkeimmät oppiaineet olivat 
taktiikka, ase- ja ampumaoppi, maasto-
oppi, linnoitusoppi ja topografia. Kurs-
sille osallistui lähes kaksisataa miestä, ja 
se päättyi 12. tammikuuta 1918. 

Kurssin osanottajista noin kahdek-
sankymmentä johti kevään 1918 tais-
teluissa joukkuetta tai komppaniaa ja 
eräät jopa pataljoonaa. 

Vimpelin jälkeen reserviupseereja 
koulutettiin vuosina 1918–1919 Pääma-
jan Reserviupseerikoulussa Seinä  joella, 
Vilppulassa, Mikkelissä ja Helsingissä. 
Kahdelta hieman yli kuukauden kurssil-
ta valmistui yhteensä noin 250 vänrik-
kiä. Reserviupseereja koulutettiin myös  
Viipurin upseerikokelaskursseilla vuon-
na 1919 sekä Tykistökoulun upseeri-
kokelaskursseilla Lappeenrannassa ja 
Perkjärvellä vuosina 1918–1919.

Reserviupseerikoulutus vakiintui 
koulutuksen siirryttyä Haminaan vuon-
na 1920. Ensimmäisellä kurssilla annet-
tiin kaikille kurssilaisille reserviupsee-
rin yleiskoulutus. Opetus pohjautui jal-
kaväki- tai kiväärijoukkueen johtami-
sen perusteisiin, ja niitä täydennettiin 
toisten aselajien taktiikan ja taistelu-
tekniikan opeilla. 

Kaikkiaan Suomessa on koulutettu 
yli 200 000 reserviupseeria, joista Re-
serviupseerikoulussa yli 180 000. Ny-
kyisin noin seitsemästä kahdeksaan pro-
senttia jokaisen ikäluokan varusmiehis-
tä, eli vuosittain noin 1 500 henkilöä, 
saa reserviupseerikoulutuksen. 
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Reserviupseeritoiminta syntyy
Ajatus reserviupseerien järjestäytymi-
sestä heräsi jo ensimmäisten Haminas-
sa koulutuksensa saaneiden reserviup-
seerien keskuudessa. 

Reserviupseerikoulussa joukku-
eenjohtajana toiminut luutnantti Matti  
Alfhtan tuki merkittävästi reserviupsee-
rien järjestäytymistä. Alfhtan toimi vuo-
sina 1921–1923 Kadettikunnan ensim-
mäisenä puheenjohtajana.

Järjestäytynyt reserviupseeritoimin-
ta alkoi Suomessa virallisesti 3. joulu-
kuuta 1925, jolloin Helsingissä perus-
tettiin valtakunnallinen Reserviupsee-
rikerho. Sen sääntöjen esikuvana olivat 
Kadettikunnan säännöt. 

Toiminnan laajennuttua koko maa-
han tuli liiton perustaminen ajankohtai-
seksi. Suomen Reserviupseeriliiton pe-
rustava kokous pidettiin Katajanokan 
Kasinolla 17. toukokuuta 1931. Paikalla 
oli reserviupseereja kahdeksalta paikka-
kunnalta, mutta liiton perustamisasiakir-
jan allekirjoittivat vain Helsingin, Tu-
run ja Riihimäen kerhojen edustajat. En-
simmäisen toimintavuoden lopussa liit-
toon kuului kuusi upseerikerhoa, joissa 
oli jäseniä alle viisisataa. 

Liiton ensimmäiseksi puheenjohta-
jaksi valittiin maatalous- ja metsätietei-
den kandidaatti N. A. Osara. Hän toimi 
myöhemmin muun muassa Helsingin 
yliopiston professorina sekä silloisen 
metsähallituksen pääjohtajana. Jatko-
sodan aikana vuosina 1943–1944 Osa-
ra toimi toisena maatalousministerinä  
Edwin Linkomiehen hallituksessa.

Liiton ensimmäisissä säännöissä toi-
minnan tarkoitukseksi määriteltiin muun 
muassa yhteydenpito jäsenten kesken se-
kä yhdyssiteenä toimiminen reserviup-
seerien ja vakinaisessa palveluksessa ole-
vien upseerien kesken. Liiton tarkoituk-
sena oli myös suoda jäsenille tilaisuus 
pysyä sotalaitoksen kehityksen tasalla, 
harjoittaa jäseniänsä ampuma-aseiden 
käytössä sekä yhdistää jäsenensä yhte-
näiseksi, isänmaallisten aatteiden eläh-
dyttämäksi, lujaksi kansalliseksi reser-
viupseerikunnaksi. 

Ensimmäisten vuosien näkyvin asia 
oli oman lehden, Reserviupseerilehden, 
perustaminen vuonna 1933. Lehdellä oli 
ennen sotia suuri merkitys sotilaallisen 
tiedon levittäjänä. Reserviupseerilehti il-
mestyy nykyisin nimellä Reserviläinen.

Talvisodan aikana liiton toiminta kes-
keytyi kokonaan, mutta se elpyi nopeas-
ti välirauhan aikana. Tästä merkkinä oli 
peräti kolmenkymmenen uuden paikal-

liskerhon perustaminen. Jatkosodan aika-
na liitto piti sääntömääräiset kokouksen-
sa, mutta toiminta oli muuten vähäistä.

Lakkauttamisuhkan alla
Ennen viime sotia suojeluskunnat oli-
vat tärkein vapaaehtoinen maanpuo-
lustusjärjestö. Suojeluskunnat ja moni 
muu isänmaallinen järjestö lakkautet-
tiin liittoutuneiden valvontakomission 
määräyksellä syksyllä 1944. 

Reserviupseeriliitonkin lakkautta-
mista esitettiin useaan kertaan vuosina 
1945–1948. Valvontakomissiolta ei tul-
lut missään vaiheessa kirjallista esitys-
tä liiton lakkauttamisesta, mutta suoma-
lainen äärivasemmisto nosti liiton sen 
toistuvasti esille. 

Syksyllä 1946 tasavallan presidentti 
Juho Kusti Paasikivi keskusteli Reser-
viupseeriliiton lakkauttamisasiasta en-
tisen presidentin K. J. Ståhlbergin kans-
sa. Arvostettu laillisuusmies Ståhlberg 
totesi, ettei ilman oikeudellisia perus-
teita voi tuomita. Oli näytettävä toteen, 
että järjestö on toiminut välirauhan ar-
tiklojen vastaisesti. Kun näin ei ollut, 
liittoa ei voitu lakkauttaa. 

SKDL:n syksyllä 1948 eduskunnas-
sa tekemän välikysymyksen jälkeen Re-
serviupseeriliiton lakkauttaminen nousi 
viimeisen kerran keskusteluun. Lopulta 
Reserviupseeriliitto kuului muun muassa 
Sotilaskotiliiton ja Kadettikunnan kans-
sa niihin maanpuolustusjärjestöihin, jot-
ka pystyivät jatkamaan toimintaansa. 

Liiton merkitys maanpuolustushen-
gen ylläpitäjänä ja voimistajana koros-
tuikin sotiemme jälkeen.

Toimintamahdollisuudet ja 
-muodot vaihdelleet

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus 
oli käytännössä kiellettyä 1990-luvun al-
kuun saakka. 

Reserviupseeriliiton toiminnassa ko-
rostuivat muut toimintamuodot. Heti soti-
en jälkeen huoltoaputoiminta oli tärkeää.  
Myös liikunta sekä vuodesta 1954 alka-
en uudelleen sallittu ampumatoiminta oli-
vat keskeisiä toimintamuotoja. 1960- ja 
1970-luvuilla turvallisuuspoliittinen toi-
minta korostui. Samalla kehitettiin mo-
nipuolista maastotoimintaa. 

Johtamiskoulutuksella on ollut kes-
keinen sija Reserviupseeriliiton toimin-
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nassa. Liitto kehitti 1960-luvulla joh-
tamistaidon kurssit, joiden keskeisenä 
sisältönä olivat modernin siviilijohta-
misen opit. Reserviupseeripiirien järjes-
tämille johtamistaidon kursseille osal-
listui 1980-luvun loppuun mennessä yli  
8 000 henkilöä. 

Seuraava vaihe liiton johtamiskoulu-
tuksessa olivat 1990-luvulla kehitetyt krii-
si- ja sotilasjohtamisen KRISO-kurssit. 
Niillä yhdistettiin sotilas- ja siviilijohta-
misen osia ihmisten johtamisen teemal-
la. Kursseista kehitettiin edelleen nykyi-
set Reserviläisjohtaja 1–3 -kurssit, jotka 
järjestetään Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen kursseina.

Reserviupseeriliiton johtamiskoulu-
tukseen ovat kuuluneet myös useat Kadet-
tikunnan ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
kanssa yhdessä järjestetyt johtamissemi-
naarit ja niistä tehdyt seminaarijulkaisut.

Liiton omaa johtamiskirjallisuutta 
ovat muiden muassa osittain sotiemme 
veteraanien kokemuksiin perustuva Tuli
koe – ihmisten johtaminen sodan ja rau
han aikana -teos sekä reservin johtajan 
sotilasosaamisen ydinasioihin keskittyvä 
Reservin kenttäjohtaja -kirja. 

Pariisin rauhansopimuksen kolman-
nen artiklan mitätöinti vuonna 1990 mah-
dollisti nykymuotoisen vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen rakentami-
sen. Reserviupseeriliitto oli perustamas-
sa Maanpuolustuskoulutus ry:tä vuonna 
1994, ja se on edelleen aktiivinen jäsen 
nykyisessä Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksessä. 

Reserviläistoiminnan peruspilareita 
2020-luvulla ovat vapaaehtoinen maan-
puolustuskoulutus, liikunta sekä perintei-
nen vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja 
aatteellinen toiminta.

Monipuolista toimintaa
Reserviupseeriliitossa on 300 jäsenyh-
distystä ja 20 reserviupseeripiiriä, jois-
sa on yhteensä noin 27 000 henkilöjä-
sentä. Liiton puheenjohtajana toimii 
toimitusjohtaja, reservin yliluutnantti 
Aaro Mäkelä.

Pääosa reserviupseeritoiminnasta ta-
pahtuu paikallisissa reserviupseeriyh-
distyksissä ja maakunnallisissa piireis-
sä. Vuosittain erilaisia tapahtumia jär-
jestetään tuhansia ja niiden osanottaja-
määrät ovat kymmeniätuhansia.

Liikuntatoiminnan keskiössä ovat 
edelleen monipuolinen ampumatoimin-
ta, maastotoiminta, marssit ja sotilasmo-
niottelut. Korona-ajan uutuutena on jär-
jestetty erilaisia etäliikuntatapahtumia. 

Perinteinen, aatteellinen maanpuo-
lustustyö on edelleen toiminnan runko-
na monella paikkakunnalla. Tähän si-
sältyvät kerhoillat ja esitelmätilaisuu-
det, viestintä, veteraaniyhteistyö, kun-
niavartiot ja maanpuolustusjuhlat. 

Yhteistoiminta on ratkaisevan tärkeää.  
Reserviupseeriliitto tekee yhteistyötä 
esimerkiksi muiden maanpuolustusjär-
jestöjen ja puolustushallinnon kanssa. 
Tiiveintä yhteistyö on Reserviläisliiton 
kanssa. Toiminnassa on lisäksi koros-
tunut yhteistyö muiden upseerijärjes-
töjen, Kadettikunnan, Upseeriliiton ja 
Jääkärisäätiön, kanssa. 

Kansainvälistä yhteistyötä liitolla on 
ollut 1930-luvulta lähtien. Aluksi yh-
teistyötä tehtiin pohjoismaisten reser-
viupseerijärjestöjen kanssa. 1990-luvul-
ta lähtien liitolla on ollut tiiviit yhteis-
työsuhteet myös Viron reserviupseeri-
liiton (Eesti Reservohvitseride Kogu, 
EROK) ja Naton reserviupseerijärjestön 
(La Confédération Interalliée des Offi-
ciers de Réserve, CIOR) kanssa.

Reserviupseereja tarvitaan 
jatkossakin

Reserviupseerikoulutuksen aloittami-
selle yli sata vuotta sitten oli selkeä 
syy: isänmaa tarvitsi johtajia. Tarve ei 
ole poistunut, sillä yleiseen asevelvol-
lisuuteen ja laajaan reserviin perustu-
vassa puolustusratkaisussa reserviup-
seereilla on edelleen ratkaiseva mer-
kitys. 

Reserviupseereilta on aina vaadit-
tu paljon, ja niin pitääkin vaatia. Re-
serviupseerien kaksoistehtävästä johta-
jina sekä siviili- että sotilasorganisaati-
oissa hyötyy edelleen koko Suomi. Re-
serviupseeriliiton 90-vuotisjuhlavuoden 
tunnuslause, Johtajuutta kaikissa olos
sa, kuvaa hyvin sitä, mitä odotetaan niin 
yksittäiseltä reserviupseerilta kuin ko-
ko reserviupseerikunnaltakin. 

Majuri res Janne Kosonen on Suo
men Reserviupseeriliiton toiminnan
johtaja.
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TURVALLISUUSPOLIITTISTA 
OSAAMISTA LUKIOLAISILLE

TEKSTI: LEO UKKONEN

Pirkanmaan Reservipiirien Hen-
kisen maanpuolustuksen toimi-
kuntaan kuuluu vajaa kymmenen 

henkilöä Pirkanmaan Reserviupseeri-
piirin, Pirkanmaan Reserviläispiirin ja 
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkan-
maan Piirin jäsenyhdistyksistä. Toimi-
kunta jakaa maanpuolustustietoutta sekä 
edistää turvallisuuspoliittista keskuste-
lua pirkanmaalaisessa maanpuolustus-
työssä ja julkisuudessa. 

Turvallisuuspoliittinen 
tietokilpailu

Toimikunta on viime vuosina suunnan-
nut toimintaansa entistä enemmän lu-
kiolaisten turvallisuuspoliittisen tie-
touden lisäämiseen. Lippulaivaksi on 
tullut jokasyksyinen turvallisuuspo-
liittinen Turpo-tietokilpailu, joista vii-
meisin pidettiin 16. marraskuuta 2021 
Tampereen teknillisessä lukiossa. 

Toimikunta järjestää vuosittain lu-
kiolaisten turvallisuuspoliittisen tieto-
kilpailun sekä siihen liittyvän varuskun-
tavierailun, lukiolaisten turvallisuuspo-
liittisen seminaarin ja ajankohtaiseen 
aiheeseen liittyvän kaikille avoimen 
teemaillan. 

Kilpailuun on kutsuttu osallistumaan 
kaikki pirkanmaalaiset lukiot kolmihen-
kisin joukkuein. Kolme ensimmäistä kil-
pailua järjestettiin Tampereella Kalevan 
lukiossa vuosina 2007–2009. Vuodesta 
2010 alkaen kilpailu on järjestetty eri 
lukioissa Pirkanmaalla, ja kilpailujouk-
kueiden määrä on vaihdellut kolmesta-
toista yhdeksääntoista. Viime vuosina 
kilpailuun on osallistunut myös lukio tai 
kaksi lukiota Pirkanmaan ulkopuolelta.

Toimikunnan jäsenet vastaavat kil-
pailukysymysten ja niiden arvostelupe-
rusteiden laadinnasta sekä arvostelevat 
vastaukset kilpailun aikana. Kilpailun 
ylituomarina on ollut toisesta kilpailusta 
lähtien Jorma Suonio, joka on toiminut 
lähes koko ylituomariaikansa Tampe-

reen kaupungin lukiotoimen johtajana. 
Kilpailun suojelijana on toiminut 

yli kymmenen vuoden ajan Pirkanmaan 
aluetoimiston päällikkö. Viime vuodet 
kilpailu on järjestetty Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen kurssina. Pistelas-
kun on hoitanut yhdistyksen Hämeen 
piiripäällikkö Matti Eskola.

Vuoden valmisteluprojekti
Uuden kilpailun valmistelut alkavat 
edellisen kilpailun jälkeen kilpailupa-
lautteen arvioinnilla. Seuraavaksi mää-
ritetään tulevan kilpailun alustavat ai-
healueet, joita on yleensä kuusi. Suo-
men nykyinen turvallisuuspolitiikka 
ja ajankohtaiset maailman turvallisuu-
teen vaikuttavat tapahtumat ovat kil-
pailun kaksi vakioaihealuetta. 

Vaihtuvat aihealueet määrittyvät 
usein merkittävistä tapahtumista kulu-
neiden tasavuosien tiimoilta. Esimerkiksi 
syksyn 2021 kilpailun yksi aihealue oli 
Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991.

Kilpailun rakennetta ja alustavia ky-
symyksiä hahmotellaan kilpailua edel-
tävän talven ja kevään aikana. Syksyn 
tietokilpailun alustava kilpailukutsu lä-
hetetään kaikkien Pirkanmaan lukioiden 
rehtoreille toukokuussa ennen lukuvuo-
den päättymistä. Kutsussa on kerrottu 
kilpailuaika ja -paikka sekä alustavat 
aihealueet ja palkinnot.

Varsinainen kilpailukutsu lähetään 
elokuussa lukioiden syyslukukauden 
alettua. Kutsussa on ilmoittautumis-
ohjeet, kilpailujärjestelyjen ja aihealu-
eiden tarkennukset sekä lähteet. Toimi-
kunnan opetusalan asiantuntija, Kalevan 
lukion historian ja yhteiskuntaopin leh-
tori Juha Heinonen muistuttaa vielä kil-
pailun lähestyessä kollegojaan joukku-
een ilmoittamisesta kilpailuun.

Kadettikunnan Turvallisuuspolitii
kan tietopankki on ollut kilpailun va-
kiolähde. Tietopankin laajasta sisällös-
tä on ollut hyvä valita kunkin kilpailun 

aihealueisiin sopivia osioita lähteiksi.
Kaikkina kilpailuvuosina on kukin 

voittajajoukkueen jäsen palkittu Puo-
lustusvoimien kultaisella plaketilla ja 
sadan euron rahapalkinnolla. Toiseksi 
sijoittuneen joukkueen jäsenet on pal-
kittu Puolustusvoimien hopeisin plake-
tein ja esinepalkinnoin. Kolmanneksi si-
joittuneen joukkueen jäsenet ovat saa-
neet pronssiplaketit ja esinepalkinnot. 

Viime vuosina kaikkien osallistu-
neiden joukkueiden jäsenille on kyetty 
jakamaan esinepalkinnot, jotka joukku-
eet ovat on päässeet valitsemaan parem-
muusjärjestyksessä. Vuodesta 2019 al-
kaen voittajalukio on palkittu Risto Ryti  
-seuran lahjoittamalla kiertopalkinnolla, 
arvokkaalla Risto Ryti -mitalilla.

Kilpailutapahtuman 
toimeenpano

Kilpailuaikataulu on vakioitunut niin, 
että kilpailu alkaa kello 12 ja päättyy 
kello 15:een mennessä. Kilpailijoille 

LEO UKKONEN
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on tarjolla lounas ennen kilpailun alkua, 
ja kilpailun puolivälissä on kahvitauko. 

Kilpailutilana on lukion auditorio, 
juhlasali tai liikuntasali, jonka etuosaan 
heijastetaan kysymysdiat. Kilpailun aluk-
si on yleensä viisi moniosaista kysymys-
tä. Kun kysymykseen varattu aika on täy-
si, kerätään vastauspaperit ja toimikun-
nan jäsen poistuu arvioimaan vastaukset. 
Kun vastaukset on arvioitu, pistelaskija 
syöttää kunkin joukkueen saamat pisteet 
taulukkoon, joka on heijastettu kilpailu-
tilan etuosaan.

Kahvitauon loppuun mennessä ovat 
viiden ensimmäisen kysymyksen pisteet 
selvillä ja joukkueille on jaettu arvioidut 
vastauspaperit. Kahvitauon jälkeinen osio 
alkaa oikeiden vastausten esittämisellä 
ylituomarin johdolla. Joukkueet tarkista-
vat saamansa pisteet ja esittävät mahdol-
liset valitukset, jotka ylituomari ratkaisee.

Kun kaikki vastaukset on käsitelty ja 
pistekorjaukset on tehty, on kahden vii-
meisen lyhyen kysymyksen vuoro. Nii-
den vastaukset tarkastetaan ylituomarin 
johdolla nopeasti kilpailutilassa. Näissä-
kin tehtävissä on sen verran pisteitä jaos-
sa, että jännitys joukkueiden sijoituksis-
ta pysyy usein kilpailun loppuun saakka. 

Jos loppupisteissä on mitalijoukkuei-
ta tasapisteissä, joukkueiden paremmuus 
ratkaistaan lisäkysymyksen avulla. Joskus 
on tarvittu useita lisäkysymyksiä mitali-
sijojen ratkaisuun. Kilpailu päättyy pal-
kintojen jakoon ja ryhmäkuvaan.

Kannustava oppimistapahtuma
Vuodesta 2011 alkaen edellisen syksyn 
tietokilpailuun osallistuneille lukioille 
on keväisin järjestetty varuskuntavierai-
lu. Vierailuun on voinut osallistua kol-

me lukiolaista kustakin kilpailuun osal-
listuneesta lukiosta. Lisäksi mukaan on 
kutsuttu kilpailuun osallistuneiden lu-
kioiden rehtorit ja vastuuopettajat. Vie-
railujen kohteena ovat olleet lähivarus-
kunnat, muun muassa Panssariprikaati 
ja Porin prikaati. Lisäksi vierailuja on 
järjestetty Santahaminaan, Tikkakos-
kelle ja Uttiin sekä ampumaharjoituk-
siin Niinisalossa.

Reserviläisliitto pyysi muutama vuo-
si sitten toimikunnalta tietoa kilpailujär-
jestelyistä valtakunnallisen kilpailun jär-
jestämistä varten. Toimikunta laati sel-
vitykset, jotka ovat olleet lähtökohtana 
valtakunnalliselle Turpotietäjä-kilpailul-
le, johon myös usea pirkanmaalainen lu-
kio on osallistunut. 

Pirkanmaan kilpailulle on edelleen 
tarve valtakunnallisen kilpailun rinnalla. 
Tuntuu siltä, että lukiolaiset ovat kiinnos-
tuneita osallistumaan tiivistunnelmaiseen 
sosiaaliseen tapahtumaan, jossa joukku-
eiden paremmuus selviää kilpailun aika-
na. Lukioiden innostus lähettää joukkue 
kilpailuun on pysynyt korkeana, ja isän-
tälukioiksi halukkaita lukioita on ollut 
hyvin tarjolla.

Kilpailu on myös oppimistapahtuma, 
jossa oikeiden vastausten selvittämiseen 
panostetaan. Toimikunnan tavoitteena on 
kehittää edelleen kilpailua niin, että läh-
teiden ja esitettävien kysymysten avulla 
kilpailuun osallistujat saisivat lisää intoa 
turvallisuuspoliittisten asioiden opiske-
luun ja itsenäiseen ajatteluun.

Eversti evp Leo Ukkonen on Pirkan
maan Reservipiirien Henkisen maanpuo
lustuksen toimikunnan puheenjohtaja.
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RISTO SINKKO

NUORET LIPUTTAVAT 
MAANPUOLUSTUKSELLE

TEKSTI: RISTO SINKKO

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta järjesti 
nuorisoseminaarin lokakuun 26. päivänä. Seminaari oli 
nimetty Nuorisofoorumiksi, ja sen teemana oli Globaalit 

uhkakuvat ja maanpuolustus. 

Seminaarin alkuosan muodosti nel-
jän asiantuntijan ja yhden kom-
mentointipuheenvuoron esittäjän 

asiantuntijapaneeli. Toisen osan muo-
dosti Arvioita asevelvollisuudesta -pa-
neelikeskustelu, johon osallistuivat po-
liittisten nuorisojärjestöjen, Varusmies-
liiton ja Aseistakieltäytyjäliiton puheen-
johtajat. Paneelikeskustelun juonsivat 
Ruotuväki-lehden päätoimittaja Mik-
ko Ilkko ja Maanpuolustustiedotuk-
sen suunnittelukunnan pääsihteeri He-
li Santala.

Tarkastelen artikkelissani puoluei-
den nuorisojärjestöjen edustajien panee-
likeskustelussa esittämiä kannanottoja. 
Vaikutti siltä, etteivät nuorisopaneelin 
osanottajat juuri kuunnelleet asiantun-
tijoiden arvioita, vaan olivat ladanneet 
esitettäväkseen taustaorganisaationsa 
tärkeimmät näkemykset.

Tilaisuuden lopulla nuorilta polii-
tikoilta kysyttiin, olisivatko he valmii-
ta osallistumaan maanpuolustuksen eri 
tehtäviin kykyjensä ja taitojensa mu-
kaan. Värillisiä äänestyslippuja käyttäen 
kaikki näyttivät vihreää: halua osallistua 
henkilökohtaisesti maanpuolustukseen. 

Monet näkemykset olivatkin pitkäl-
ti yhdenmukaisia, maanpuolustuksen 
tärkeyttä arvostavia. Erikseen panelis-
tit äänestivät yksimielisesti myös sen 
puolesta, että Suomi on puolustamisen 
arvoinen maa.

Maanpuolustus, ihmisoikeudet 
ja tasa-arvo

Paneelipuheenvuorojen ensimmäisellä 
kierroksella moderaattori, päätoimitta-
ja Mikko Ilkko kysyi asevelvollisuus-

järjestelmämme hyvistä ja huonosta 
puolista. Ensimmäinen kommentoi-
ja Aseistakieltäytyjäliiton Lassi Rai-
vonen esitti, että huonona puolena on 
järjestelmän Suomen allekirjoittaman 
ihmisoikeussopimuksen vastaisuus. 
Hyvänä puolena hän piti sitä, että jär-
jestelmä voidaan helposti muuttaa ih-
misoikeussopimuksen mukaiseksi. 

Varusmiesliiton Atte Grönroosin 
mukaan nykyinen malli tuottaa Puo-
lustusvoimien tarvitseman osaamisen. 
Huonona puolena hän mainitsi, että mal-
li on eriarvoistava ja epätasa-arvoinen. 

KD-nuorten Annika Lyytikäinen to-
tesi, että asevelvollisuusjärjestelmä toi-
mii, se on kansainvälisesti arvostettu ja 
maanpuolustustahto on korkea. Huono-
na puolena hän näkee sen muodostavan 
tällä hetkellä suurimman tasa-arvo-on-
gelman. Svensk Ungdomin Frida Sig-
frids tuki näkemystä tasa-arvon ongel-
masta ja totesi siksi siinä olevan muu-
tostarpeen. Hänen mukaansa Suomes-
sa on uskottava maanpuolustus.

Demarinuorten Pinja Perholehti 
kiinnitti huomiota siihen, että asevel-
vollisuus tarjoaa erinomaista johtaja-
koulutusta, mutta se tarjoaa sitä vain 
puolelle ikäluokasta. Kokoomusnuor-
ten näkemys on Matias Pajulan mukaan 
se, ettei nykyinen järjestelmä enää vas-
taa tulevaisuuden tarpeita, vaan se edel-
lyttää kehittämistä.

Perussuomalaisten nuorten Miko 
Bergbomin mielestä hyvä puoli on se, 
että asevelvollisuusjärjestelmä muodos-
taa riittävän pelotteen ja ettei Suomeen 
hyökätä. Huonona puolena hän toi esille 
sen, että naiset jäävät sekä kutsuntojen 

että terveystarkastusten ulkopuolelle. 
Keskustanuorten Hanna Markkanen 

jatkoi aikaisempien kommenttien kan-
natusta ja sanoi olevansa samaa mieltä 
siitä, että nykyinen malli on epätasa-ar-
voinen. Vihreiden nuorten ja opiskeli-
joiden Peppi Seppälä totesi suomalai-
sen järjestelmän toimivan ja nojaavan 
lähtökohtana rauhan puolustamiseen ja 
Suomen toimivan aktiivisesti rauhanvä-
littäjänä myös muissa maissa. Seppälä 
korosti tasa-arvokysymyksen ja ihmis-
oikeusrikkomusten olevan iso ongelma. 

Vasemmistonuorten Liban Sheikh 
totesi, että kansanarmeija ja itsenäinen 
maanpuolustus ovat kulmakiviä. Hä-
nen mielestään asevelvollisuusjärjes-
telmä on miehiä sukupuolisesti syrjivä, 
ja se pitäisi ulottaa koko ikäluokkaan.

Miksi ihmisoikeudet ja  
tasa-arvo?

Esitettyjä näkemyksiä arvioidessani 
ensimmäinen tuntemus on se, että nä-
kemykset pohjautuvat pelkästään rau-
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hanaikaisen käytännön tarkasteluun. 
Käsitys ihmisoikeuksien rikkomuk-
sista viittaa näkemykseen asevelvolli-
suuden ja palveluksen pakottavuudes-
ta, vaikkei puheenvuoroissa sitä suo-
raan sanottukaan. Pohdiskelu ei ulotu 
siihen, mikä olisi tilanne, jos maa jou-
tuisi kokonaan tai osittain jonkin vie-
raan vallan haltuunoton kohteeksi. Mi-
kä olisi ihmisoikeustilanne silloin?

Tasa-arvokysymyksessä osoittau-
tui yllättäen kaksi suuntaa. Asevelvol-
lisuus syrjii miehiä, koska he joutuvat 
tekemään jotain, mitä naiset eivät jou-
du. Toisaalta puheenvuoroissa esitet-
tiin, että naiset jäävät ilman kutsunnois-
sa tarjottuja palveluita ja terveystarkas-
tusta. Naiset jäävät myös ilman Puolus-
tusvoimien tarjoamaa johtajakoulutusta.

Puheenvuorojen arvioinniksi jääkin, 
että osallistujilla oli mahdollisesti en-
nakoivia tietoja tulossa olevasta asevel-
vollisuuskomitean raportista.

Norjan malli ja valikoivuus
Keskustelijat olivat hyvin yksimielisiä 
siitä, että tasa-arvo-ongelman ratkaisu 
alkaa koko ikäluokan kutsunnoista. Pa-
neelistien kannanottojen mukaan kut-
sunnoissa muodostuu pooli, josta voi-
daan valita asepalvelukseen vapaaeh-
toisuuden perusteella sopivimmat ja 
motivoituneimmat. 

Maanpuolustuksen tulee olla hou-
kuttelevaa ja motivoivaa. Vihreiden 
nuorten ja opiskelijoiden Peppi Sep-
pälä painotti erityisesti sitä, että maas-
ta pitäisi rakentaa sellainen, jota halu-
taan puolustaa.

Esiin tuli myös näkemys siitä, että 
kaikkia koskevassa kansalaispalveluk-

sessa voidaan esittää erilaisia tehtäviä 
ja siltä pohjalta siviilipalvelus voitaisiin 
lopettaa. Kokoomusnuorten Matias Pa-
jula totesi, että yksi mahdollisuus saada 
lisää tekijöitä kyberuhkien torjumisek-
si on siviilipalveluksen uudistaminen.

Kahdessa puheenvuorossa tuotiin 
esiin näkemys siitä, että totaalikieltäy-
tymisestä ei pitäisi rangaista.

Ilmastonmuutos suurin haaste
Keskustelun edetessä globaaleihin on-
gelmiin tunnistettiin Kiinan muuttuva 
rooli ja kansainvälisten tuotantoket-
jujen muuttumisen ongelmat. Dema-
rinuorten Pinja Perholehto totesi, et-
tä Suomi ei ole Naton jäsen, vaikka 
harjoitteleekin yhdessä, ja se lisää tur-
vallisuutta. Hän toivoi Euroopan yh-
teisen puolustuksen pohtimista ja sitä, 
mikä on Suomen oman puolustautumi-
sen merkitys rooli. Se vaikuttaa hänen 
mukaansa myös siihen, miten asevel-
vollisuusjärjestelmää pitää kehittää. 

Frida Sigfrids totesi, että ruotsalai-
nen kansanpuolue kannattaa Natoon liit-
tymistä. Kun otetaan huomioon globaalit 
uhkat, totesi Annika Lyytikäinen, tarvi-
taan puolustukseen leveämmät hartiat, 
ja yhtenä mahdollisuutena kristillisde-
mokraattien mielestä on Nato. 

Paneelin osallistujia pyydettiin myös 
lippuäänestämään siitä, onko ilmaston-
muutos suurin ongelma. Vastaukset oli-
vat lähes yksimielisiä. Ainoastaan pe-
russuomalaisten nuorten näkemys oli 
erilainen. Miko Bergbom selvitti, et-
tä välttämättä ilmastonmuutos sellai-
senaan ei ole suurin uhka vaan Kiinan 
nousu uudeksi supervallaksi. Bergbomin  
mukaan Kiina vaurioittaa olemassa ole-

vaa sotilaallista tasapainoa, kun se tu-
lee uudeksi supervallaksi Yhdysvalto-
jen ja Venäjän rinnalle. 

Suurimmasta uhasta keskustelua 
johdateltiin kyberuhkiin ja informaa-
tiovaikuttamiseen. Yksimielisyyttä il-
meni siitä, että asioiden opettaminen 
varusmies- tai siviilipalveluksessa tu-
lee aivan liian myöhään. Oppiminen on 
aloitettava peruskoulussa, olipa se me-
dialukutaitoa ja jotain muuta. Vihreiden 
edustaja Peppi Seppälä kannatti lainsää-
däntötoimia Euroopan unionissa Face-
bookin ja muiden suurten sosiaalisten 
medioiden valeuutisoinnin estämiseksi.

Risto Sinkko on sotatieteiden tohto
ri ja reservin majuri.

Nuorisofoorumin 
paneelikeskusteluun osallistuneet
Pinja Perholehto, puheenjohtaja, 
Demarinuoret
Matias Pajula, puheenjohtaja, 
Kokoomusnuoret
Hanna Markkanen, puheenjohtaja, 
Keskustanuoret
Miko Bergbom, puheenjohtaja, 
Perussuomalainen nuoriso
Peppi Seppälä, puheenjohtaja, 
Vihreät Nuoret ja Opiskelijat
Liban Sheikh, puheenjohtaja, 
Vasemmistonuoret
Frida Sigfrids, ordförande, Svensk 
Ungdom
Annika Lyytikäinen, puheenjohtaja, 
KD-Nuoret
Atte Grönroos, puheenjohtaja, 
Varusmiesliitto
Lassi Raivonen, puheenjohtaja, 
Aseistakieltäytyjäliitto 
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä? 

KADETTIKUNNAN PERINNE- 
JA PALKITSEMISESINEITÄ

Kadettikunnan ansiolevyke
Ansiolevykkeen on suunnitellut taitei-
lija Lauri Leppänen. Ansiolevyke on 
vahvistettu käyttöön 4. elokuuta 1952. 
Levykkeessä on kuvattuna kolme ka-
dettia, ja siinä on tekstit Kadettikun-
nalta sekä Constantem decorat honor. 
Ansiolevyke on pronssia.

Kolme kadettia kuvaavat suomalai-
sen upseerikoulutuksen jatkumoa Haa-
paniemen Sotakoulusta Keisarillisen 
Suomen Kadettikoulun kautta itsenäi-
sen Suomen Kadettikouluun Helsingin 
Arkadiaan, Munkkiniemeen ja Santa-
haminaan.

Suomalaisen upseerikoulutuksen 
katsotaan alkaneen, kun eversti Yrjö 
Maunu Sprengtporten ehdotti 20. maa-
liskuuta 1779 päivätyssä kirjeessään 
Ruotsin kuninkaalle Kustaa III:lle, et-
tä Savon ja Karjalan joukkojen upsee-
ritarpeen tyydyttämiseksi perustettai-
siin sotakoulu, joka sijoitettaisiin Haa-
paniemen tilalle Rantasalmen pitäjään. 
Kuningas hyväksyi esityksen.

Kadettikunnan tunnuslause Cons
tantem decorat honor on merkitty Ka-
dettikunnan lipun nauhoihin. Tunnus-
lause on myös veistettynä suomalaisen 
upseerikoulutuksen perustajan, evers-

ti Yrjö Maunu Sprengtportenin hauta-
paateen. Kadettikunnan tunnuslause on 
saanut Kadettikunnassa suomen kieli-
sen muodon Kunnia kestävän palkka.

Kadettikunnan ansiolevyke voidaan 
myöntää jäsenelle ansioista ja harras-
tuksesta Kadettikunnan toiminnassa ja 
muulle yksityiselle henkilölle yhdistyk-
seen kohdistuneista ansioista. Ansiole-
vykkeet ovat numeroituja. Levykkeen 
taakse kaiverretaan saajan nimi ja le-
vykkeen numero. 

Numeroimaton plaketti on luovutet-
tu suunnittelijalle, taiteilija Lauri Leppä-
selle. Ensimmäinen ansiolevyke nro 1 
luovutettiin kenraalimajuri Kai Savon-
jouselle 3. lokakuuta 1952.

Kadettikunnan kunniakilpi
Kunniakilven on suunnitellut kadet-
tikunnan entinen pääsihteeri, eversti 
Pekka Rapila.

Kadettikunnan kunniakilpi voidaan 
myöntää yhteisölle, joka on merkittä-
västi toiminut Kadettikunnan päämää-
rien edistämiseksi. 

Kunniakilpi voidaan myöntää myös 
Kadettikunnan jäsenelle, joka on toimi-
nut erityisen ansiokkaasti Kadettikunnan 
luottamustehtävissä tai muutoin osal-

listunut erityisen aktiivisesti Kadetti-
kunnan toimintaan, tai Kadettikuntaan 
kuulumattomalle Suomen kansalaiselle, 
joka on erityisen ansiokkaasti toiminut 
Kadettikunnan ja sen jäsenistön hyväksi. 

Lisäksi kilpi voidaan myöntää ul-
komaalaiselle henkilölle tai ulkomai-
selle yhteisölle, joka on erityisen an-
siokkaasti toiminut Kadettikunnan ja 
oman maansa välisen yhteistoiminnan 
edistämiseksi. 

Ensimmäinen kunniakilpi luovutet-
tiin 14. tammikuuta 2003 Maanpuolus-
tuskorkeakoululle.

Kadettikunnan seinälevyke
Seinälevyke voidaan myöntää yhtei-
sölle tai järjestölle tai vastaaville yh-
distyksille kiitokseksi Kadettikuntaan 
kohdistuneista huomionosoituksista. 
Levyke vahvistettiin käyttöön 14. elo-
kuuta 1978. Seinälevykkeen on suun-
nitellut taiteilija Gustav von Numers. 

Ensimmäinen seinälevyke luovu-
tettiin Upseeriliitolle 24. marraskuuta 
1978 liiton täyttäessä 60 vuotta.

Marko Palokangas
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Maanpuolustusta talkootöinä

Pitkälle yhdeksänkymmenluvul-
le varusmiespalveluksen suoritti 
Suomessa yli kahdeksankymmen-

tä prosenttia miespuolisesta ikäluokas-
ta. Asia kiinnosti myös Saksan puolus-
tusvoimain komentajaa, kenraali Klaus 
Naumannia, joka teki maahamme viral-
lisen vierailun Suomen jätettyä Euroo-
pan unionin jäsenhakemuksensa. 

Tulevalle Naton sotilaskomitean pu-
heenjohtajalle selvitettiin tarkasti Suo-
men asevelvollisuusjärjestelmää. Palve-
luksesta karsiutuvien ja siviilipalveluk-
seen hakeutuvien joukon kasvu näkyi jo 
alkavana trendinä, ja keskustelussa poh-
dittiin, voisiko se muuttaa suomalaisen 
turvallisuuspolitiikan perusteita. ”Jos va-
rusmiesten määrä putoaa lähelle kuutta-
kymmentä prosenttia, muuttuu selityk-
sen suunta”, sanoi kenraali Naumann.

Saksassa siviilipalveluksen suoritti 
tuolloin suurempi joukko kansalaisia kuin 
varusmiespalveluksen. Pelkästään sosi-
aalialalla Saksassa oli 110 000 siviilipal-
velustehtävää, ja siviilipalvelusta pidet-
tiin merkittävänä osana julkista taloutta.

Naumannin havainto oli, että Saksas-
sa erityisesti varusmiespalvelukseen ha-
keutuva joutui perustelemaan valintaansa 
ystävilleen ja yhteiskunnalle: Oliko hän 
sotahullu vai peräti uusnatsi? Miksi puis-
tonhoito ja vanhusten auttaminen ei kiin-
nostanut, oliko miehessä vikaa? Kesäl-
lä 1994 Saksan perustuslakituomioistuin 
jopa katsoi, että ”sotilaat ovat murhaa-
jia” -tarran liimaaminen auton perään ei 
ole laissa tarkoitettu kunnianloukkaus.

Siinä ilmapiirissä Suomi näyttäytyi 
outona maana, jossa perusteluja odotet-
tiin varusmiespalveluksesta pois jääväl-
tä. Selittäjän saksalaiskenraali kuitenkin 
otaksui muuttuvan Suomessakin, jos va-
rusmiespalvelukseen menevien määrä 
edelleen alenisi. 

Saksa siirtyi ammattiarmeijaan ja luo-
pui siviilipalveluksesta vuonna 2011. Si-
viilipalveluksen katsottiin vievän suorit-
tavan tason työpaikkoja, joita tarvittiin 
työelämäänsä aloittaville maahanmuut-
tajille ja heikosti työllistyville. Sitä pait-
si koko järjestelmä oli jo niin rappeutu-
nut, että yli puolet miespuolisesta ikä-
luokasta onnistui välttämään sekä sivii-
li- että varusmiespalveluksen, ja moni 
piti palvelukseen päätyviä hieman yk-
sinkertaisina. 

Yhteiskunnalliset trendit ovat Suo-
messa edenneet hitaammin, ja kehitys 
on ollut vakaampaa kuin muualla Euroo-
pan unionissa. Perustelun suuntakaan ei 
ole meillä muuttunut. Varusmies on edel-
leen velvoitteensa hoitava kansalainen, 
jonka ansiosta Suomen turvallisuuspo-
liittinen ratkaisu toimii. 

Asevelvollisuusjärjestelmän vähittäi-
nen syöpyminen on kuitenkin nähtävis-
sä. Osasyynsä siitä kantaa myös Puolus-
tusvoimat, joka ei ole halunnut ”muuttua 
sosiaalitoimistoksi tai vieroitushoitoyk-
siköksi”. Eduistaan huolimatta valikoiva 
asevelvollisuus on lievästikin toteutettu-
na kestämätön kehityssuunta. Jotain sii-
tä kertonee myös tuore ajatus B2-kuntoi-
suusluokasta. On myös muistettava, että 
asevelvollisuus on kansalaisen mahdol-
lisuus valvoa armeijaansa.

Asevelvollisuusjärjestelmää eniten 
uhkaavat asiat liittyvät pohdintoihin ta-
sapuolisuudesta yhteiskuntavastuun kan-
tamisessa. Onko miespuolisiin kansalai-
siin kohdistuva asevelvollisuus Suomen 
keskeisin tasa-arvo-ongelma? Loukkaa-
vatko erilaiset palvelusajat ase- ja siviili-
palveluksen välillä tai niiden sisällä kan-
salaisten yhdenvertaisuutta? 

Joistain asioista on helppo päästä yk-
simielisyyteen. Varusmiespalveluksen ja 
siviilipalveluksen kestosta on helppo löy-
tää sopu, kun kestoa tarkastellaan toisiin-
sa rinnastettavilla mittayksiköillä, kuten 
kiinniolotunteina palveluksessa. Naisten 

mahdollisuus suorittaa varusmiespalve-
lus ja hakeutua sotilasammattiin on rat-
kaissut osan sukupuolten välisestä eri-
arvoisuudesta. 

Ajatus kokonaan vapaasta kansalais-
palveluksesta houkuttelee nuorta polii-
tikkosukupolvea pelottavan paljon. Val-
tion perustehtävää ei kuitenkaan voi jät-
tää ailahtelevan mielialan varaan. Kan-
nattaa muistaa ihmisten lyhytnäköisyys. 
Välittömistä eduistaan vapaaehtoisesti 
luopuvia pidetään helposti tyhminä, ei-
kä kukaan halua tyhmä olla. 

Nykyisen asevelvollisuusjärjestel-
mämme osallistumisvelvollisuus tuot-
taa uskottavan puolustuksen. Asevelvol-
lisuuden korvaaminen palkka-armeijalla 
ei tunnu onnistuvan sen paremmin Sak-
sassa kuin Ruotsissakaan, ja se näyttää 
rekrytointiongelmineen tulevan toivot-
tua kalliimmaksi. 

Tukeutuminen pieneen, joskin innok-
kaaseen, militaristihenkisten vapaaehtois-
joukkoon ei puolestaan olisi uskottavaa 
sen enempää ulkoisesti kuin sisäisesti-
kään. Niinpä järjestelmämme avoimek-
si muutoksen suunnaksi jää suomalai-
sesta keskustelusta unohtunut menette-
ly, jonka on kuitenkin osoitettu toimivan. 

Ase- tai siviilipalvelus voidaan ni-
mittäin tulkita yhteiskunnan eteen teh-
dyksi velvoitetyöksi, jonka saa korvata 
lisäveroa maksamalla tai josta palkitaan 
verovähennyksin. Palvelukseen hakeutu-
vien ja korvaavaa veroa maksavien suh-
detta voi säädellä ja erityisryhmiä, kuten 
vammaisia, voi tukea muuttamalla veron 
suuruutta. Naisia ja miehiä ei tarvitsisi 
kohdella erilaisella tavalla. Vapaaehtoi-
nen valinta takaa yksilölähtöisen tasa-
puolisuuden, eikä vapaamatkustajia ole, 
jos eri palvelusmuodot ovat rasitteiltaan 
yhteismitallisia. Suomalainen progressio 
huolehtisi siitä, ettei järjestelmästä tulisi 
rikkaiden etuoikeus. 

Järjestelmä on käytössä Sveitsis-
sä. Siellä kansalaisvelvollisuutensa voi 
suorittaa aseellisena tai aseettomana so-
tilaspalveluksena tai siviilipalveluksena. 
Ne, jotka syystä tai toisesta eivät niin tee, 
maksavat yhdentoista vuoden ajan noin 
kolme prosenttiyksikköä enemmän ve-
roa kuin palveluksen suorittavat. Perus-
teluitakaan ei siellä taideta tarvita.  

Kalle Liesinen
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Kadettikunnan juhlavuosi lähenee loppuaan

Kadettikunnan 100-vuotisjuhla-
vuosi alkoi koronapandemian 
kurimuksessa, mutta mielialaa 

kohotti melkoisesti Vapaudenristin rita-
rikunnan suurmestarin, tasavallan presi-
dentin antama 4. luokan Vapaudenristi 
miekkoineen kiinnitettäväksi keltapunai-
sin nauhoin Kadettikunnan lipun kärkeen. 

Vapaudenristi otettiin vastaan juhla-
vassa vuosipäivän tilaisuudessa 27. tam-
mikuuta Svenska Klubbenilla Helsingis-
sä. Vapaudenristillä varustettu Kadetti-
kunnan lippu esiintyi ensi kertaa syys-
kokouksessa 23. lokakuuta Katajanokan 
Kasinolla, jossa luovutettiin myös ensim-
mäiset Vapaudenristillä varustetut Kadet-
tikunnan pienoisliput.

Tietopankkien kehittäminen 
jatkui 

Koronapandemian estäessä yhteisöllis-
ten tilaisuuksien järjestämisen voima-
varoja suunnattiin tietopankkien uudis-
tamiseen. 

Kadettikunnan vuosipäivänä julkis-
tettiin uudistetut Veteraanien perintö ja 
Arvet efter Veteranerna -tietopankit verk-
ko-osoitteessa veteraanienperinto.fi. Ke-
säkuun alussa julkistettiin uudistettu Tur
vallisuuspolitiikan tietopankki osoittees-
sa turpopankki.fi ja syksyllä tietopankin 
ruotsinkielinen versio Säkerhetspolitis
ka databanken. 

Kadettikunnan tuottamien tietopank-
kien tarkoituksena on tukea maamme 
koulujen opetusta sekä antaa tietoa kan-
salaisille maamme historiasta ja turvalli-
suuspolitiikasta sekä maanpuolustuksesta 
ja kokonaisturvallisuudesta. Turvallisuus
politiikan tietopankki toimii valtakunnal-
lisen lukiolaisten Turpotietäjä-kilpailun 
päälähdemateriaalina.

Kadettikunta on arvoyhteisö
Kadettikunnan jäsenistön arvotutki-
mus toteutettiin keväällä ja toukokuus-
sa järjestettiin arvoseminaari yhteistoi-
minnassa Suomen Reserviupseeriliiton 
ja Sotilaskotiliiton kanssa. Reserviup-
seeriliitto juhli 90- ja Sotilaskotiliitto 
100-vuotista taivaltaan. 

Arvotutkimus osoitti, että upseerin 
ammattia voidaan edelleen pitää kutsu-
musammattina. Valmius kantaa vastuuta 
ja lojaalisuus valtiojohdon määrittämälle 
turvallisuuspoliittiselle linjalle ovat up-
seerina olemisen perusedellytyksiä. So-

tatieteiden tohtori Risto Sinkko on esitel-
lyt tutkimustuloksia aikaisemmissa Kyl
kirauta-lehdissä. 

Upea juhlakirja valmistui ajallaan
Koronaepidemia esti juhlavuoden ke-
vätkokoustapahtuman järjestämisen Tu-
russa, ja kokous toteutettiin etäyhteyk-
sin Kadettikunnan toimistosta. 

Pandemia ei kuitenkaan estänyt Ka-
dettikunnan 100-vuotisjuhlakirjan val-
mistamista, ja kirja valmistuikin pää-
toimittaja Markku Iskaniuksen johdol-
la projektisuunnitelman mukaisesti huh-
tikuussa. 

Ensimmäiset juhlakirjat luovutettiin 
elokuussa valmistuneille 105. Kadetti-
kurssin ja 88. Merikadettikurssin upsee-
reille. Juhlakirja jaetaan seuraavien vii-
den vuoden aikana opintonsa aloittavil-
le ja päättäville kadettikursseille.

Kumpujen kätköistä
Komentaja Kari Huhtalan arvokas tut-
kimustyö Joukkosi eessä – 1939–1945 
menehtyneet kadettiupseerit ja kadetit 
julkaistiin viime vuonna. Huhtalan jat-
kotyö Kumpujen kätköistä – 1939–1945 
menehtyneiden kadettiupseerien ja ka
dettien hautapaikat julkaistiin syysko-
kouksessa Helsingissä. 

Huhtalan pitämä syyskokousesitelmä 
on katsottavissa Kadettikunnan verkko-
sivulla. Verkkosivulla on myös Huhta-
lan teosten sähköiset näköiskirjat. Kir-
jojen perusteella valmistettu tietopankki 
on verkko-osoitteessa joukkosieessa.fi. 

Kiitos jäsenistölle yhteisistä 
vuosista

Kiitän Kadettikunnan puheenjohtajaa 

Jari Kalliota ja hänen edeltäjiään sekä 
hallituksen jäseniä ja piirien puheen-
johtajia, sihteereitä sekä piirihallitus-
ten jäseniä hyvästä yhteistoiminnas-
ta ja pyyteettömästä kadettiveljeyden 
ja -sisaruuden hyväksi tehdystä työs-
tä. Jokainen meistä voi myötävaikuttaa 
omalla toiminnallaan kadettipiirinsä ja 
kadettikurssinsa hyvän upseerihengen 
ja yhteisöllisyyden luomiseksi ja yllä-
pitämiseksi. 

Suuret kiitokset taistelijaparilleni, 
Kadettikunnan toimistonhoitajana toi-
mivalle Sabina Krogarsille. Sabina on 
sitkeästi kirjanpidon, taloudenhoidon ja 
Kadettisäätiön asioiden hoidon sekä Kyl
kiraudan taittamisen ohessa palvellut hy-
myssäsuin Kadettikunnan jäsenistöä mi-
tä erilaisimmissa pyynnöissä. 

Heikki Pohja pääsihteeriksi 
Toivotan entisen palvelustoverini evers-
ti evp Heikki Pohjan lämpimästi terve-
tulleeksi Kadettikunnan pääsihteerin 
tehtävään. 

Heikki on valmistunut 71. Kadetti-
kurssilta vuonna 1987. Hänellä on moni-
puolinen kokemus maanpuolustuksen ja 
järjestötoiminnan saralta. Heikki on toi-
minut Kylkiraudan kirjallisuus- ja artik-
kelitoimittajana viime vuodet ja perehty-
nyt samalla hyvin Kadettikunnan koko-
naistoimintaan. Menestystä Heikille Ka-
dettikunnan tulevissa haasteissa. 

Constantem decorat honor – Kunnia 
kestävän palkka

Juha Tammikivi 
kadetti 6584
Pääsihteeri vuosina 2009–2021

Vasemmalla eversti evp Juha Tammikivi ja oikealla pääsihteerin tehtävässä 
1.1.2022 aloittava eversti evp Heikki Pohja.
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa

Merkkipäiväluettelo 2022
Vuoden 2022 merkkipäiväluettelo julkaistaan Kadettikunnan verkkosivuilla www.kadettikunta.fi/jasenistolle. 

Luettelossa julkaistaan Kadettikunnan jäsenistä ne, jotka vuonna 2022 täyttävät 
100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 tai 50 vuotta. 
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Kadettikunnan juhlavuoden syyskokous 
Helsingissä 23. lokakuuta 2021

Mika Kalliomaa Kadettikunnan 
puheenjohtajaksi

Kadettikunnan syyskokous järjestettiin 
koronarajoitusten sallimissa puitteissa 
lauantaina 23. lokakuuta 2021 Kataja-
nokan Kasinolla Helsingissä. Kokouk-
seen osallistui 51 jäsentä

Syyskokouspäivän esitelmän piti ko-
mentaja Kari Huhtala, jonka tutkimus-
työ Kumpujen kätköistä – 1939–1945 
menehtyneiden kadettiupseerien ja ka
dettien hautapaikat julkistettiin tilaisuu-
dessa. Lisäksi tilaisuudessa luovutettiin 
Kadettikunnan 100-vuotisjuhlavuoden 
ansiomerkit ja ansiolevykkeet saajilleen.

Kadettikunnan puheenjohtajaksi 
valittiin yksimielisesti prikaatikenraali 
Mika Kalliomaa, joka palvelee Maan-

puolustuskorkeakoulun rehtorina. Va-
rapuheenjohtajana valittiin jatkamaan 
eversti Hannu Aikio. Hallitukseen va-
littiin uusina jäseninä majuri Christian 
Perheentupa, joka on Turun kadettipii-
rin puheenjohtaja ja palvelee Turvalli-
suuskomitean sihteeristössä, ja kaptee-
niluutnantti Jussi Ahokas, joka palve-
lee Merisotakoulussa sekä kadetti Sa-
muel Ritakorpi 107. Kadettikurssilta. 
Ritakorpi toimii Kadettitoverikunnan 
varapuheenjohtajana. 

Entisinä hallituksen jäseninä valit-
tiin jatkamaan everstit Mikko Kauppala, 
Eero Svanberg ja Teemu Nurmela sekä 
majuri Asko Ainoa ja kapteeniluutnantti 
Maarit Sapman. Hallituksen toimikau-
si alkaa 1. tammikuuta 2022.

Kadettikunnan toiminnantarkasta-
jiksi valittiin eversti Ensio Mäkipel-
to ja majuri, kauppatieteiden ylioppi-
las MBA Jorma Komulainen sekä va-
ratoiminnantarkastajiksi majuri, ekono-
mi Hannu Myllynen ja majuri, ekonomi 
Matti Krannila.

Kadettiupseerit yhteiskunnan 
palveluksessa 

Kadettikunnan vuoden 2022 toiminta- 
ja taloussuunnitelma hyväksyttiin yksi-
mielisesti ja vuoden toimintateemaksi 

päätettiin ”Kadettiupseerit yhteiskun-
nan palveluksessa”. 

Toimintavuosi aloitetaan Kadetti-
kunnan vuosipäivän kunnianosoituksel-
la Helsingin Hietaniemessä 27. tammi-
kuuta kello 9 ja iltapäivällä kokoonnu-
taan puolisoiden kanssa Kadettikunnan 
100-vuotisjuhlavuoden päätösjuhlaan 
Helsingin yliopiston juhlasaliin.

Toimintavuoden tapahtumat jatkuvat 
huhtikuun alussa Raaseporissa, jossa jär-
jestetään Kadettikunnan kevätkokousta-
pahtuma yhteistoiminnassa Hankonie-
men kadettipiirin kanssa. Kadettikunnan 
ja kadettipiirien välistä yhteistoimin-
taa kehitetään yhteisessä suunnittelu-
seminaarissa toukokuussa Tallinnassa, 
joka on myös avec-tapahtuma. Touko-
kuun 24. päivänä juhlistetaan Helsin-
gissä Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Kadettisäätiön 70-vuotispäivää yh-
dessä kadettikurssien yhteysupseerien ja 
kadettipiirien edustajien kanssa.

Toukokuun lopulla suoritetaan kun-
nianosoitus peruskorjatulla Haapanie-
men Sotakoulun muistomerkillä Ran-
tasalmella yhteistoiminnassa Kadetti-
koulun, Maasotakoulun, Etelä-Savon 
kadettipiirin, Rantasalmen kunnan ja 
Rantasalmen Rotaryklubin kanssa.

Kesäkuun alussa kutsutaan eri kadet-
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Kuvassa Jari 
Kallio, Matti 
Savonjousi 
ja Reino 
Laajaniemi

Kadettikunnan 
ansiomerkkien luovutus

tisukupolvet puolisoineen Kaaderipäi-
vän tapahtumaan Santahaminaan Maan-
puolustuskorkeakoululle ja elokuussa 
pelataan XXIV Kaaderigolf Pohjanmaan 
kadettipiirin isännöimänä Seinäjoella 
Ruuhikoskigolfin kentällä. 

Syyskausi aloitetaan turvallisuuspo-
liittisella seminaarilla yhdessä Suomen 
Sotatieteellisen Seuran kanssa. Syysko-
kous ja perinteiset Kaaderitanssiaiset 
järjestetään lokakuussa Helsingissä ja 
joulukuussa juhlitaan Suomen itsenäi-
syyttä. Jouluaattona osallistutaan kun-
niavartioihin maamme sankarihaudoilla. 

Kadettikunta kannustaa Kadettipii-
rejä järjestämään piirikohtaisia tapah-
tumia jäsenistön aktivoimiseksi ja yh-
teisöllisyyden kehittämiseksi. Kadetti-
kunta tukee taloudellisesti piiritapahtu-
mien järjestämistä.

Kadettikunnan päähankkeena on 
Suomi kylmässä sodassa tietopankin 
tekninen ja toiminnallinen uudistami-
nen. Toisena tietopankkihankkeena 
käynnistetään syksyllä suomen- ja ruot-
sinkielisen Turvallisuuspolitiikan tieto
pankin sisällön päivitys, joka valmistuu 
keväällä 2023. Tietopankki palvelee en-

sisijaisesti maamme koulujen turvalli-
suuspolitiikan opetusta ja lukiolaisten 
Turpotietäjä-kilpailua. Tietopankki toi-
mii myös avoimena tietopankkina kai-
kille kansalaisille, jotka ovat kiinnostu-
neita turvallisuuspolitiikasta, maanpuo-
lustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta. 

Kolmantena hankkeena jatketaan 
Kadettikunta turvallisuuspoliittisena 
toimijana -julkaisun viimeistelyä, jon-
ka toteuttaa dosentti, komentajakapteeni 
Marco Krogars. Kirjan kuvatoimittaja-
na toimii everstiluutnantti Jukka Haltia. 
Neljäntenä hankkeena toteutetaan vuo-
sina 2022–2025 Kadettitoverikunnan 
historia -tutkimushanke, jonka päätoi-
mittajana on sotilasprofessori, eversti-
luutnantti Marko Palokangas. Viidente-
nä hankkeena toteutetaan kapteeni Joni 
Pirisen toimesta runoteos Mannerheim-
ristin ritareista.

Aspara ja Sihvo kunniajäseniksi
Syyskokous kutsui yksimielisesti ken-
raaliluutnantti Ilkka Asparan Kadetti-
kunnan 31. kunniajäseneksi ja kenraa-
limajuri Sami Sihvon Kadettikunnan 
32. kunniajäseneksi. 

Kumpujen kätköistä -tutkimus 
julkaistiin 

Syyskokouksen jälkeen komentaja Ka-
ri Huhtala piti mielenkiintoisen esitel-
män sodissamme menehtyneistä kadet-
tiupseereista ja kadeteista sekä näiden 
hautapaikoista. Esitelmä on katsotta-
vissa videona Kadettikunnan verkko-
sivulla. 

Tilaisuudessa julkistettiin komentaja 
Huhtalan tutkimus Kumpujen kätköistä 

– 1939–1945 menehtynei
den kadettiupseerien ja ka
dettien hautapaikat. Teos 
on jatkoa Huhtalan vuon-
na 2020 julkaisemalle tut-
kimustyölle Joukkosi eessä 
– 1939–1945 menehtyneet 
kadettiupseerit ja kadetit. 
Julkaisut ovat luettavissa 
sähköisinä Kadettikunnan 
verkkosivulla.
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Pienoisliput Savonjouselle ja 
Laajaniemelle

Kadettikunnan puheenjohtaja luovutti 
Kadettikunnan ensimmäiset 4. luokan 
Vapaudenristillä miekkoineen ja kelta-
punaisin nauhoin varustetut pienoisli-
put everstiluutnantti Matti Savonjou-
selle (numero 96) ja majuri Reino Laa-
janiemelle (numero 97).

— Kadettikunta päätti vuoden 1970 
kokouksessaan jatkaa itsenäisenä yhdis-
tyksenä ja päätti uudesta suunnasta. Joh-
toon tulivat isänmaalliset ja tulevaisuut-
ta rakentavat miehet, Matti Savonjousi 
muistelee kiitospuheessaan. 

— Toimiessani silloin Maanpuolus-
tusjaoston puheenjohtajana esitin Kadet-
tikunnan ensimmäisen pitkäntähtäimen 
toiminnan päämäärän, jonka vuosiko-
kous 1973 hyväksyi seuraavasti: koko 
kansan puolustustahdon kohottaminen, 
materiaalisen valmiuden korostaminen, 
Kadettikunnan taloudellisten edellytys-
ten kehittäminen, yhteistyö maanpuo-
lustus- ja kansalaisjärjestöjen kanssa se-
kä kadettitoveruus ja virikkeitä antava 
yhdessäolo.

— Puoli vuosisataa myöhemmin on 
ilo todeta, miten neljä ensimmäistä koh-
taa ovat hienosti toteutuneet, josta kii-
toksen kantavat myöhemmät, tulevai-
suudenuskoiset, reippaasti toimeenpa-
nevat kadettiveljet, Savonjousi iloitsee.

Kadettikunnan ansiomerkit 
Kadettikunnan hallituksen myöntämät 
Kadettikunnan ansiomerkit numerot 
142–163 luovutettiin seuraaville hen-
kilöille: majuri Mika Barck (Mikkeli), 
komentaja Jyrki Berner, (Espoo), ma-
juri Ville Haapala (Mikkeli), eversti-
luutnantti Heikki Hokkanen (Hamina), 
everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen 
(Helsinki), kenraalimajuri Jari Kallio 
(Helsinki), prikaatikenraali Mika Kal-
liomaa (Lohja), everstiluutnantti Paa-
vo Keskiruusi (Ikaalinen), majuri Niko 
Korhonen (Hämeenlinna), komentaja 
Jarkko Källi (Turku), majuri Jari Lah-
denvesi (Helsinki), everstiluutnantti 
Sami Mattila (Espoo), everstiluutnant-
ti Matti Mikkonen (Kouvola), majuri 
Tero Mäenpää (Kankaanpää), kommo-
dori Henrik Nystén (Helsinki), majuri 
Christian Perheentupa (Piikkiö), evers-
tiluutnantti Kari Sainio (Helsinki), ko-
mentajakapteeni Mikko Salo (Turku), 
everstiluutnantti Jarmo Seppä (Sei-
näjoki), eversti Kai Vainio (Kouvo-
la) ja eversti Vesa Valtonen (Kouvo-
la). Edesmenneen majuri Risto Luuk-
kasen (Tuusula) ansiomerkki on luo-
vutettu hänen omaisilleen.

Kadettikunnan ansiolevykkeet
Kadettikunnan hallituksen myöntämät 
Kadettikunnan ansiolevykkeet nume-

rot 457–470 luovutettiin seuraavil-
le henkilöille: everstiluutnantti Hen-
rikki Haapamäki (Tampere), eversti-
luutnantti Kimmo Hakanen (Kouvo-
la), majuri Timo Hesso (Tampere), 
komentaja Henri Kummala (Paimio), 
komentajakapteeni Kari Laakko (Hel-
sinki), komentaja Tapio Lineri (Turku), 
kapteeni Tommi Myyryläinen (Kouvo-
la), majuri Erkki Paalu (Kankaanpää), 
eversti Timo Pöysti (Helsinki), evers-
tiluutnantti Riku Rantakari (Hämeen-
linna), majuri Tomi Sihvonen (Vaasa), 
everstiluutnantti Matti Soini (Sastama-
la), everstiluutnantti Pasi Virta (Oulu) 
ja everstiluutnantti Nikolai Votshenko 
(Kankaanpää).

Kadettikunnan stipendi 
Joni Piriselle

Kadettikunnan hallituksen myöntämä 
maanpuolustusrahaston stipendi luo-
vutettiin kapteeni Joni Piriselle kan-
nustuksena valmisteilla olevasta Man-
nerheim-ristin ritareista käsittelevästä 
runoteoksesta.

Pääsihteeri

Kadettikunnan ansiolevykkeiden luovutus
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ILKKA ASPARA JA SAMI 
SIHVO KADETTIKUNNAN 

KUNNIAJÄSENIKSI 
TEKSTI: HEIKKI POHJA

Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara

Kadettikunnan 23. lokakuuta pidetty syyskokous 
kutsui kenraaliluutnantti Ilkka Asparan Kadettikunnan 

31. kunniajäseneksi ja kenraalimajuri Sami Sihvon 
Kadettikunnan 32. kunniajäseneksi.

Kadettikunnan sääntöjen mukai-
sesti Kadettikunnan kokous voi 
kolme neljäsosan äänten enem-

mistöllä kutsua kunniajäseneksi hallituk-
sen esittämän yhdistyksen tarkoitusperiä 
huomattavalla tavalla edistäneen jäsenen. 

Kadettikunnan tarkoituksena on 
muun muassa yhdistää jäsenensä voi-
makkaan isänmaanrakkauden elähdyt-
tämäksi ja kadettiperinteitä ylläpitäväk-
si veljespiiriksi sekä herättää ja kehit-
tää maamme upseeriston keskuudessa 

yhteenkuuluvuutta, veljeyttä ja suoma-
laista upseerihenkeä. 

Tarkoituksena on myös saattaa jä-
senistö tuntemaan vastuunsa maanpuo-
lustushengen kehittämisestä koko kan-
san keskuudessa sekä pyrkiä aktiivisesti 
ohjaamaan maanpuolustusmyönteiseen 
ajatteluun vaikuttavaa yleistä mielipi-
dettä. Lisäksi tarkoituksena on toimia 
jäsenistön kehityksen ja yhteiskunnal-
lisen aseman edistämiseksi sekä jäse-
nien ja heidän omaistensa tukemiseksi.

Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara ja 
kenraalimajuri Sami Sihvo täyttävät esi-
merkillisesti sääntöjen kunniajäseneltä 
edellyttämät kriteerit. He ovat paitsi koko 
upseerinuransa myös sen jälkeen toimi-
neet kadettilupauksensa mukaisten arvo-
jen puolesta ja niitä itse tinkimättä nou-
dattaen. He ovat esimerkillisellä olemuk-
sellaan ja korkeat eettiset ja moraaliset 
vaatimukset täyttävällä toiminnallaan ol-
leet erinomaisena kadettiupseerin malli-
na alaisilleen ja työtovereilleen.

Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara 
Ilkka Erkki Sakari Aspara syntyi  
13. kesäkuuta 1951 Helsingissä. Yli-
oppilaaksi hän kirjoitti Töölön yhteis-
lyseosta vuonna 1970. Uudenmaan jää-
käripataljoonassa suoritetun varusmies-
palveluksen jälkeen hän aloitti opinnot 
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Kadettikoulussa vuonna 1971. Kadet-
tiupseeriksi hän valmistui 58. Kadetti-
kurssilta vuonna 1974. Asparan kadet-
tinumero on 5728.

Ilkka Aspara valmistui yleisesikun-
taupseeriksi Sotakorkeakoulun maasota-
linjalta vuonna 1983. Reserviin hän jäi 
vuonna 2011 maavoimien komentajan 
tehtävästä.

Ilkka Aspara on toiminut useissa luot-
tamustehtävissä Kadettikunnassa ja muis-
sa maanpuolustusjärjestöissä. Helsingin 
kadettipiirin hallituksen jäsenenä hän oli 
vuosina 1986–1989 ja 1993–1996. Ka-
dettikunnan hallituksessa Aspara oli jäse-
nenä vuosina 1996–1997 ja Kadettikun-
nan puheenjohtajana 2004–2006. Aspara 
toimi vuosina 2004–2006 Suomen Mar-
salkka Mannerheimin Kadettisäätiön pu-
heenjohtajana sekä Suomen Marsalkka 
Mannerheimin Metsästysmajayhdistyk-
sen hallituksen jäsenenä.

Ilkka Aspara on omalla toiminnallaan 
edistänyt Kadettikunnan turvallisuuspo-
litiikan ja veteraanityön opetusta kou-
luissa. Hän on ollut myötävaikuttamas-
sa siihen, että Kadettikunta on tietotek-
nisen kehityksen myötä jatkanut uusien 
multimediaoppimisympäristöjen tuotta-
mista muun muassa veteraanityön, so-
tahistorian, historian ja turvallisuuspo-
litiikan aloilta. 

Ilkka Aspara on kannustanut upsee-
rikuntaa pohtimaan arvoja sekä osallis-
tumaan arvokeskusteluun

.
Kenraalimajuri Sami Sihvo

Sami Seppo Ilmari Sihvo syntyi  
13. joulukuuta 1932 Käkisalmella. Yli-
oppilaaksi hän kirjoitti Kannaksen yh-
teislyseosta vuonna 1951, minkä jäl-
keen hän suoritti varusmiespalveluksen 
Jääkäripataljoona 4:ssä. Kadettikoulun 
hän aloitti vuonna 1952, ja kadettiup-
seeriksi hän valmistui 38. Kadettikurs-
silta vuonna 1954. Sihvon kadettinume-
ro on 3394. 

Sami Sihvo suoritti upseerikursseja 
Ranskassa vuosina 1957–1958 ja opis-
keli siellä myös sotakorkeakoulussa vuo-
sina 1965–1967. Hän valmistui yleisesi-
kuntaupseeriksi Sotakorkeakoulun maa-
sotalinjalta vuonna 1969. Reserviin hän 
jäi vuonna 1993 Helsingin sotilaspiirin 
päällikön tehtävästä.

Sami Sihvo on toiminut useissa luot-
tamustehtävissä eri maanpuolustusjärjes-
töissä. Kadettikunnan hallituksen jäsene-
nä hän oli vuosina 1981–1987. Suomen 
Marsalkka Mannerheimin Metsästysma-
jayhdistyksen hallituksen jäsenenä Sih-

vo oli vuosina 1996–2002 ja puheenjoh-
tajana 2002–2015. 

Sami Sihvo on kuulunut siihen kau-
kokatseiseen upseeriryhmään, joka on 
edistänyt omalla toiminnallaan maan-
puolustus-, veteraani- ja perinnetyötä. 

Kadettiupseeriuden merkitys
Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara kertoo 
kadettiupseeriuden olevan keskeinen 
osa hänen identiteettiänsä. 

— Identiteetti on muotoutunut omi-
en arvojen ja asenteiden perustalle ra-
kennetusta ammatillisesta koulutukses-
ta sekä kadetti- ja upseerikasvatuksesta, 
joka pohjautuu vuosisataisiin kunniak-
kaisiin upseeriperinteisiin, -hyveisiin ja 
-tapoihin, Aspara kuvailee. 

Kenraaliluutnantti Aspara toteaa, että 
kadettiupseeriksi kasvetaan Kadettikou-
lun ja vanhempien upseerien antaman 
koulutuksen, kasvatuksen ja esimerkin 
sekä palveluksessa hankitun kokemuk-
sen kautta.

— Kadettiupseerius merkitsee mi-
nulle yhteenkuuluvuuden tunnetta sa-
mankaltaisen arvomaailman ja yhtäläisen 
koulutuspohjan ja kadetti- ja upseerikas-
vatuksen saaneiden upseerien kanssa. Se 
merkitsee sitä, että kuuluu joukkoon. Se 
merkitsee kadettiveljeyttä, Aspara kuvai-
lee. — Se merkitsee myös sitoutumista 
siihen normistoon, mitä olen luvannut 
noudattaa valittuani upseerin ammatin, 
nimittäin sotilasvalaan, kadettilupauk-
seen ja virkavalaan, Aspara painottaa. 

Kenraalimajuri Sami Sihvo toteaa, 
että kadettiupseeriksi kouluttautuminen 
on mahdollistanut hänelle ammatin, jossa 
tehtävät ovat olleet monipuolisia. 

— Ammatissani kehittymiselle ovat 
palvelustehtävieni ohella antaneet mah-
dollisuuksia monet upseerin uraan kuu-
luvat kurssit. Minulla oli lisäksi mahdol-
lisuus suorittaa joitakin kursseja Rans-
kassa, ja niistä on ollut hyötyä myöhem-
min tehtävissäni, Sihvo iloitsee.

Kenraalimajuri Sihvo kuvailee, että 
kadettiupseerius on omien kadettikurs-
sitoverieni keskinäistä veljeyttä, joka on 
kestänyt vuosikymmenet. Se on myös 
yhteishenkeä laajemminkin.

— Kadettilupauksen velvoittavat 
sanat ”minä lupaan uhrata työni ja elä-
mäni Isänmaalle” lunasti vanhin veljeni 
nuorena luutnanttina kesällä 1944 joh-
taessaan komppaniansa vastahyökkä-
ystä Karjalan kannaksella. Eivät ne ol-
leet vain juhlavia ja velvoittavia sanoja, 
vaan karua todellisuutta, Sihvo muiste-
lee kunnioittavasti.

Kadettikunta upseerien 
kasvattajana

Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara kertoo, 
että Kadettikunta on maanpuolustusaat-
teellinen järjestö, joka keskittyy veljes-
toimintaan ja maanpuolustusaatteelli-
seen työhön. Hän painottaa, että Ka-
detti kunnan toiminnan keskiössä ovat 
Kadettikunnan arvot kadettiveljeys,  
isänmaallisuus sekä kadettiperinteet ja 
niiden kunnioittaminen. Näiden arvo-
jen sisäistäminen on oleellinen osa ka-
dettiupseerin identiteettiä. 

— Kadettikunnan toiminnassa kun-
nioitetaan kadetti- ja upseeriperinteitä ja 
aikaisempien upseerisukupolvien työtä 
sekä vaalitaan sotiemme veteraanisuku-
polven perintöä, Aspara valottaa. 

Hän jatkaa, että Kadettikunnan tär-
kein tehtävä upseerien kasvattajana on 
ylläpitää ja vahvistaa kadettiupseeriston 
kadettikursseista ja sotilasarvoista riip-
pumatonta yhtenäisyyttä, yhteenkuulu-
vuuden tunnetta ja hyvää yhteishenkeä, 
kadettiveljeyttä.

— Tehtävänsä Kadettikunta tekee 
parhaiten järjestämällä kaikenikäisille 
jäsenilleen kiinnostavia, tapahtumia, As-
para täsmentää. 

— Eri ikäisten ja eri sukupolvia edus-
tavien kadettiupseerien yhdessäolo Ka-
dettikunnan järjestämissä tilaisuuksissa 
on sinänsä erinomaista upseerikasvatus-
ta, hän lisää. 

Kenraalimajuri Sihvo kuvaa, kuinka 
Kadettikunnan monimuotoinen toimin-
ta antaa hyviä mahdollisuuksia upseeri-
na kasvamiseen. Esimerkkeinä hän mai-
nitsee seminaarit ja näyttelyt. 

— Kadettikunnan viestintä eri muo-
doissaan on ollut tehokasta ja ajan vaati-
musten mukaista, Sihvo kiittelee.

Toiminnan 
kehittämismahdollisuuksia

Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara pohtii, 
että maailman muutos haastaa Kadetti-
kuntaa jatkuvasti etsimään uusia tapo-
ja pitää toimintansa mielenkiintoisena 
ja houkuttelevana. 

— Eräänä haasteena näen nuorten 
upseerien toimintaan mukaan saamisen, 
hän kertoo. 

— Syyt ovat ymmärrettävät. Nuoret 
upseerit elävät todellisia ruuhkavuosia. 
Tähän ajanjaksoon osuu yleensä per-
heen perustaminen sekä jatko-opiskelu-
vaihe. Ensimmäiset palvelusvuodet ken-
tällä ovat raskaita runsaine maastovuo-
rokausineen ja pitkine poissaoloineen. 
Jatko-opiskelujen aika on myös kiireis-
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tä. Perheen lisäksi monet harrastukset 
kilpailevat Kadettikunnan kanssa nuo-
ren upseerin vähästä vapaa-ajasta, As-
para puntaroi. 

Aspara mainitsee erääksi ratkaisuk-
si sen, että kadettipiireissä järjestettäi-
siin muutaman kerran vuodessa erityi-
sesti nuorille upseereille kohdennettuja 
tapahtumia. Ne saisivat mielellään olla 
sellaisia, joihin myös puoliso tai koko 
perhe voisi osallistua. 

— Tällainen tapahtuma voisi saada 
nuoren upseerin mukaan kadettipiirin toi-
mintaan, Aspara arvioi. 

Aspara korostaa, että Kadettikunta 
on saavuttanut tunnetun ja tunnustetun 
aseman laaja-alaisen ja korkeatasoisen 
turvallisuuspoliittisen ja maanpuolustus-
ta koskevan tiedon tuottajana ja jakaja-
na. Tämä materiaali on kaikkien turval-
lisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta 
kiinnostuneiden kansalaisten käytettävis-
sä. Tietohakujen valtava määrä Kadetti-
kunnan tuottamille sivustoille on todis-
teena tietosisällön laadusta. 

— Tätä vahvaa asemaa Kadettikunta 
pitää parhaiten yllä päivittämällä ja uusi-
malla tuottamiaan tietosisältöjä jatkuvas-
ti, Aspara painottaa. 

— Vaikuttavin näyttö Kadettikun-
nan arvostetusta asemasta työssä maan-
puolustuksen hyväksi on tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistön Kadettikunnal-
le sen 100-vuotispäivänä myöntämä  
4. luokan Vapaudenristi miekkoineen 
keltapunaisessa nauhassa kannettavak-

si Kadettikunnan lipun tangon kärjessä. 
Tunnustus on poikkeuksellisen korkea, 
Aspara toteaa. 

Kenraalimajuri Sihvo tiivistää, että 
Kadettikunnan toiminnassa yhteistoimin-
nan merkitys eri tahojen kanssa on kes-
keistä – niin kotimaassa kuin kansain-
välisestikin. Hän painottaa, että yhdis-
tyksen viestinnässä asiantuntemus ja ta-
sapuolisuus ovat edelleen luottamuksen 
kannalta kantavia voimia.

Sanoma nuorille 
kadettiupseereille

Kysyttäessä kunniajäseniltä ohjeita 
nuorille kadettiupseereille Sami Sihvo 
toteaa, että jokainen kadettiupseeri luo 
oman polkunsa urallaan, johon mah-
tuu niin onnistumisia kuin vastoinkäy-
misiäkin. Hän korostaa ehdotonta rehti-
yttä ja tasapuolisuutta esimiesasemassa 
olevien tehtävissä. 

— Kadettiupseerin on myös luotet-
tava alaisiinsa. Sen vastapalveluksena 
on alaisten luottamus johtajaansa, Sih-
vo kiteyttää.

Ilkka Aspara puolestaan toteaa, että 
monet ominaisuudet muovaavat hyvän 
upseerin. Aspara mainitsee joitakin toi-
mintaperiaatteita, joita hän itse pitää tär-
keinä. Hän kehottaa kadettiupseeria ole-
maan kaikessa toiminnassaan esimerkilli-
nen ja tekemään aina pienetkin, tehtäväk-
si uskotut työt parhaan kykynsä mukaan. 

Aspara kannustaa ottamaan ja kan-
tamaan vastuuta. Hän painottaa alaisista 

huolehtimista sekä lojaalisuutta esimie-
hiä ja palvelustovereita kohtaan. 

— Ole oma itsesi, älä esitä muuta. 
Luo omalta osaltasi hyvä ilmapiiri työyh-
teisöön. Kehitä itseäsi, seuraa maailman 
tapahtumia ja lue paljon, Aspara päättää. 

Kylkirauta onnittelee uusia kunnia-
jäseniä!

Constantem Decorat Honor

Kenraalimajuri Sami Sihvo
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Muutoksia Kylkiraudan toimituksessa

Kadettikunnan hallitus on kutsu-
nut Kylkirauta-lehden uudeksi 
päätoimittajaksi komentaja Vil-

le Vänskän ja uudeksi artikkeli- ja kirjal-
lisuustoimittajaksi komentaja Kari Aap-
ron. Molemmat aloittavat tehtävissään 
1. tammikuuta 2022 lukien.

Komentaja Ville Vänskä on valmis-
tunut 82. Kadettikurssin rannikkotykis-
töopintosuunnalta vuonna 1999. Valmis-
tuutuaan hän palveli kouluttajana ja yk-
sikön päällikkönä Saaristomeren meri-
puolustusalueella. 

Yleisesikuntaupseerikurssin Väns-
kä suoritti vuonna 2011, jonka jälkeen 
hän on palvellut muun muassa Pääesi-
kunnan operatiivisessa osastossa, Eu-
roopan unionin Atalanta-operaatiossa 
ja merisotaopin pääopettajana Maan-
puolustuskorkeakoulussa. Vänskä on 
palvellut elokuusta 2021 lukien Suo-

menlinnan rannikkorykmentin komen-
tajana Rannikkoprikaatissa.

Komentaja Kari Aapro on valmis-
tunut 74. Kadettikurssin tykistölinjalta 
vuonna 1990, ja rannikkotykistön kap-
teenikurssin hän suoritti vuonna 1994. 
Kadettikurssilta valmistumisen jälkeen 
hän on palvellut perusyksikön koulutta-
jana, varapäällikkönä, päällikkönä, ryk-
menttiupseerina ja opettajana Karjalan 
tykistörykmentissä,Uudenmaan prikaa-
tissa, Rannikkotykistökoulussa ja Me-
risotakoulussa. 

Yleisesikuntaupseerikurssin Aapro 
suoritti vuonna 1999, jonka jälkeen hän 
on palvellut muun muassa Merivoimien 
esikunnan operatiivisessa osastossa, puo-
lustusministeriössä ja Rannikkojääkäri-
pataljoonan komentajana Uudenmaan 
prikaatissa. Hän on palvellut myös useis-
sa kansainvälisissä esikuntatehtävis-

sä. Aapro jää reserviin 1. tammikuu-
ta 2022 lukien Maanpuolustuskorkea-
koulun johtamisen ja sotilaspedagogii-
kan laitoksen pääopettajan tehtävästä. 

Kylkirauta-lehden toimitus toivot-
taa Ville Vänskän ja Kari Aapron läm-
pimästi tervetulleiksi lehden tiimiin. 

— Kylkirauta-lehden toimittami-
nen on ainutlaatuinen luottamustehtä-
vä, joka antaa tekijöilleen monipuoli-
sen mahdollisuuden seurata ja viestiä 
maanpuolustukseen ja kokonaisturval-
lisuuteen liittyviä asioita, väistyvä ar-
tikkeli- ja kirjallisuustoimittaja eversti 
evp Heikki Pohja kuvaillee. 

Pohja korostaa, ettei Kylkiraudan 
laadukas julkaisu ole kenenkään yksit-
täisen henkilön aikaansaannosta vaan 
toimituksen vuorovaikutteisen tiimi-
työskentelyn lopputuote. 

Kylkirauta-lehden toimitus ja Kadettikunnan toimisto 
toivottavat Kylkiraudan lukijoille  

rauhallista joulua ja menestyksellistä vuotta 2022.
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Astelemme reippahasti…  
– Urpo Jokisen muistolle

Musiikkineuvos Urpo Jokisen syntymästä tuli vuon-
na 2020 kuluneeksi 100 vuotta. Hän toimi yli nel-
jäkymmentä vuotta Kadettikuoron johtajana ja oli 

perustamassa Kaaderilaulajat-kuoroa lähes kolmekymmen-
tä vuotta sitten. 

Kaaderilaulajat järjesti 13. marraskuuta 2021 Maanpuo-
lustuskorkeakoulun juhlasalissa Urpo Jokisen muistokonser-
tin Astelemme reippahasti… Satavuotismuistokonsertti oli tar-
koitus järjestää Ritarihuoneella 26. huhtikuuta 2020, mutta ko-
ronapandemia esti sen järjestämisen silloin.

Konsertissa esitettiin Urpo Jokisen säveltämää ja sovit-
tamaa musiikkia. Kuoroa johti Kadettikunnan kunniajäsen, 
everstiluutnantti evp, director cantus Matti Orlamo. Lauluso-
listeina olivat oopperalaulajat Margareta Haverinen ja Henrik 
Lamberg. Margareta Haverinen on Urpon varhainen oppilas 
Tehtaankadun kansakoulusta. Säestäjänä konsertissa oli pia-
nisti Collin Hansen.

Kadettikuoron johtajana
Monet kadettiupseerit muistavat musiikkineuvos Urpo Joki-
sen erityisesti pitkäaikaisena Kadettikuoron johtajana. Täs-
sä tehtävässä hän oli vuodesta 1957 lähtien neljäkymmen-
tä vuotta. 

Urpo Jokinen muisteli Kadettikuoro-vuosiaan: ”Toimin-
ta Kadettikuoron johtajana opetti sen, että oli saatava nopeas-
ti valmiiksi näyttävää ohjelmaa. Sovitukset ja sävellykset tuli 
saada esitettävään kuntoon muutamassa harjoituksessa. Ylei-
sö oli usein arvovaltaista tasavallan presidentistä, kenraaleis-
ta ja heidän puolisoistaan alkaen, joten esitysten tuli olla jon-
kinlaisessa kunnossa. 

Kaikkiin näihin sovituksiin loi pohjan monipuolinen soit-
totaitoni, kokemukseni ja tietenkin myös koulutus, jonka olin 

hankkinut yksityisesti monilta opettajilta ja koulukunnilta. Mai-
nitsen vain Eino Roihan ja Peter Mirolybovin, jonka kaut-
ta sain oppia venäläisen koulukunnan metodeja linjalla Peter 
Agimov ja Rimski-Korsakov, sekä Aarre Merikanto, Ahti Son-
ninen ja Olavi Ingman. Sibelius-Akatemiassa opiskelin vuo-
den pianonsoittoa, kun suoritin musiikinopettajan tutkinnon.”

Kaaderilaulajat perustetaan
Monille kadettikuorolaisille jäi Urpon jättämä kipinä harras-
taa kuorolaulua kadettiajan jälkeenkin. Kadettiupseerikuoron 
perustamista yritettiin monta kertaa, kunnes lopulta syksyllä 
1994 aie toteutui ja Kaaderilaulajat perustettiin.

Kaaderilaulajien itseoikeutettuna ensimmäisenä laulunjoh-
tajana oli Urpo Jokinen, joka johti kuoroa kymmenen vuot-
ta. Tämä kadettiupseerien kuoro oli hänelle tärkeä ja mielui-
sa, sillä Kaaderilaulajissa melkein kaikki laulajat olivat hä-
nen entisiä oppilaitaan Kadettikuoron ajoilta. 

Kaaderilaulajien lisäksi Urpo Jokinen oli vaikuttamassa 
ratkaisevasti Viihdekuoroliiton syntymiseen. Liitto perustet-
tiin keväällä 1994 musiikkineuvos Urpo Jokisen nuijankopau-
tuksella Helsingin Työväenopistossa. Hän oli tämän liiton pu-
heenjohtajana useita vuosia.

Urpo Jokinen sai elämänsä aikana lukuisia huomionosoi-
tuksia. Kadettikuoro ja Kaaderilaulajat kutsuivat hänet kun-
nialaulunjohtajaksi. Vuonna 1989 hän sai musiikkineuvoksen 
arvon. Hänet palkittiin 1990-luvun lopulla 4. luokan Vapau-
denristillä maanpuolustuksen hyväksi tehdystä ansiokkaas-
ta toiminnasta.

Heikki Pohja
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Upseerifilatelistit 75-vuotta
TEKSTI: HEIKKI POHJA

Upseerifilatelistit r.y:n tarkoituksena on Suomen upseeriston filatelian 
harrastuksen ja toiminnan edistäminen. Yhdistyksen 75-vuotisjuhlaa vietettiin 

27. syyskuuta 2021 Helsingissä Ravintola Mamma Rosan kabinetissa. 

Sotien jälkeen annettiin Pää-
esikunnasta käsky, jonka 
mukaan piti selvittää Kata-

janokan upseerikerhorakennuksen 
käyttöä. Siviilihallinnossa oli syn-
tynyt tarve saada tilat omaan käyt-
töönsä. Upseeriston keskuudessa 
oltiin yleisesti sitä mieltä, että ker-
horakennus oli pidettävä edelleen 
upseeriston kokoontumispaikkana.

Yhdistys muodostuu
Tässä vaiheessa kuvaan ja apuun 
astui myös pieni postimerkkeilystä kiin-
nostunut joukko. Miehet pyrkivät omal-
ta osaltaan luomaan toimintaa kerhora-
kennuksen säilyttämiseksi upseeriston 
hallinnassa. Topografikunnassa palvel-
leen majuri Jussi Mariston kokoamas-
ta joukosta kymmenen upseerin ryhmä 
kokoontui 11. maaliskuuta 1946 kerho-
rakennuksessa. Kokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Pääesikunnassa toimis-
topäällikkönä palvellut everstiluutnant-
ti Ragnar Ingelius. 

Jokainen paikalla ollut piti itsestään 
selvänä, että yhdistys nyt perustetaan – 
ja se elää. Olihan upseeristo sodan aika-
na kokoontunut postimerkkeilyn pariin 
Äänislinnassa, ja nyt piti jatkaa samaan 
henkeen. Kokouksessa perustettiin pos-
timerkkikerho, jonka nimeksi tuli Up-
seerifilatelistit, ja Ragnar Ingelius valit-
tiin yhdistyksen ensimmäiseksi puheen-
johtajaksi.

Upseerifilatelistit liittyi vuonna 1947 
perustettuun Suomen Filatelistiliittoon, 
jonka ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin Upseerifilatelistien jäsen, Helsin-
gin poliisikomentaja, yliluutnantti Veik-
ko Hietalahti. Yhdistyksen jäsenistä ovat 
liiton puheenjohtajina toimineet myös 
Vladi Marmo, Björn-Erik Saarinen ja 
Jussi Tuori.

Upseerifilatelistit merkittiin yhdis-
tysrekisteriin 17. syyskuuta 1948, jol-
loin myös ensimmäiset säännöt viralli-
sesti hyväksyttiin. Yhdistyksen tunnus 
hyväksyttiin 12. joulukuuta 1950. Sen 
piirsi silloinen yhdistyksen puheenjoh-

taja Sakari Salokangas. Tunnusta käyte-
tään myös Upseerifilatelistien ansiomita-
leissa ja kerhon standaarissa. Sähköiseen 
muotoon tunnuksen on mukaillut vuon-
na 2006 yhdistyksen jäsen Tapani Tala-
ri. Tunnusta on käytetty myös 70-vuo-
tis- ja 75-vuotisomakuvapostimerkeissä.

Jäsenistö
Upseerifilatelistien jäsenistö muodostuu 
palveluksessa olevista upseereista, evp-
upseereista ja reserviupseereista kenraa-
lista vänrikkiin. Yhdistyksen jäsenmää-
rä kasvoi 1980-luvun alkupuolelle asti, 
jolloin jäseniä oli 291. 

Sen jälkeen jäsenmäärä on vähenty-
nyt. Syynä siihen on muun muassa se, et-
tä postimerkkeilyn kiinnostavuus väestön 
keskuudessa on vähentynyt, ja yhteiskun-
ta on muuttunut tietokoneiden, elektro-
nisten pelien ja älypuhelimien maailmak-
si. Myös Puolustusvoimien hallintoyk-
sikköjen ja upseerien palveluspaikkojen 
määrän vähenemisellä on ollut vaikutus-
ta jäsenistön määrään. 

Postimerkkeilyn kiinnostavuuden hii-
pumisen seurauksena Upseerifilatelis-
tien jäsenistö on ikääntynyt. Yhdistyksen 
keski-ikä vuonna 2021 on 76 vuotta, ja 
ikäjakauma on 46 vuodesta 87 vuoteen. 
Vuosikymmenien aikana yhdistyksessä 
on ollut 327 jäsentä, ja 75-vuotisjuhla-
vuonna jäseniä on 27. Yhdistyksen pit-
käaikaisin jäsen on Jouko Kottila, jolla 
on takanaan 60 jäsenvuotta.

Upseerifilatelistien puheenjohtajana 
toimii kommodori evp Kai Varsio.

Aktiivisesti näyttelyissä
Vuodesta 1958 alkaen on julkais-
tu yhdistyksen Upseerifilatelis
ti-lehteä, joka ilmestyy paperise-
na kaksi kertaa vuodessa. Lehti 
on vuodesta 2011 alkaen julkais-
tu myös verkkolehtenä yhdistyk-
sen verkkosivuilla www.upseeri
filatelistit.com. 

Upseerifilatelistit on vuosi-
kymmenten aikana aktiivisesti jär-
jestänyt postimerkkinäyttelyitä tai 
osallistuneet niihin. Vuonna 2001 

järjestettiin näyttely Helsingin Postimu-
seossa. Vuonna 2019 yhdistys oli posti-
merkkimessulla Filatelistiliiton osastos-
sa mukana Aihefilatelistien kokoamas-
sa näyttelyssä. 

Postimerkkinäyttelyksi voidaan 
kutsua myös vuonna 2018 Postimuse-
on kanssa järjestettyä Puolustusvoimat 
100 vuotta -näyttelykokoelmaa, joka oli 
painettu roll-up-tauluille. Taulut olivat 
esillä puolustusvoimain lippujuhlan päi-
vänä 4. kesäkuuta 2018 Senaatintorilla 
ja sen jälkeen useilla varuskuntapaikka-
kunnilla ja Postimuseossa Tampereella.

Toiminta jatkuu
Huolimatta jäsenistön ikääntymisestä 
Upseerifilatelistit kokoontuu edelleen 
aktiivisesti. Kokoontumiset ovat pa-
rittomien viikkojen maanantaisin kel-
lo 16–18. Kokoontumispaikkana on 
nykyisin Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen auditorio Töölössä.

— Upseerifilatelistit ei enää ole val-
takunnallisesti ”eturintamassa”, vaan toi-
mimme jäsenmäärältään hiipuvana ker-
hona selustassa, puheenjohtaja Kai Varsio 
toteaa. — Otamme mielellämme uusia 
jäseniä yhdistykseemme, Varsio jatkaa.

— Seuraamme aikaamme ja järjes-
tämme jatkossakin jäsenistöllemme kiin-
nostavia esitelmätilaisuuksia noin viisi-
toista tapahtumaa vuodessa, Varsio iloit-
see.

Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toimi-
nasta: www.upseerifilatelistit.com.
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50. Kadettikurssi, 50. Lentokadettikurssi ja 
35. Merikadettikurssi 55 vuotta

Kadettikurssimme viettivät kurs-
sinsa päättymisen 55-vuotisjuh-
laa Hotelli Korpilammella Es-

poossa perjantaina 17. syyskuuta 2021.
Juhlallisuuksiin osallistui yhteen-

sä 62 henkilöä, joista 28 oli puolisoi-
tamme. Tapaaminen oli viidestoista en-
simmäisestä kokoontumisestamme, jon-
ka teimme vuonna 1976 avec-risteily-
nä Tukholmaan.

Iltapäivällä kello 14:ään mennes-
sä kaikki olivat saapuneet, ja ensim-
mäiset keskusteluryhmät alkoivat hil-
jalleen muodostua maittavan kahvihet-
ken lomaan.

Ammattikuntaamme liittyvän mie-
lenkiintoisen esitelmän otsikolla Strate
giset suorituskykyhankkeet piti kenraali-
majuri evp Lauri Puranen. Ammattitai-
dolla pidetyn esitelmän vuoksi kaikkien 
mieliin jäi hävittäjähankintaan ja uuteen 
Pohjanmaa-luokkaan liittyviä hankinta-
perusteita, vaikka valittavan hävittäjän 
mallia ei saatukaan selville. Asia rat-
kennee jouluun mennessä. Jokin maa 
saa tästä todellisen joululahjan. Esitel-
män jälkeen esitelmöitsijä laukaisi Sep-
po Lehdon asentaman kameran ryhmä-
kuvan saamiseksi.

Esitelmän jälkeen tilaisuus jatkui pe-
rinteisellä kurssikokouksella, jossa ka-

dettivääpelimme Pekka Teljamo toimi 
puheenjohtajana. 

Todettiin, että kadettiveljistämme 
on vuosien saatossa kuollut 66 Maa-
voimien, yksi Ilmavoimien ja neljä Me-
rivoimien kadettiveljeä. Erityisen voi-
makkaasti tuoni on niittänyt veljeskun-
taamme juuri tänä vuonna noutaen seit-
semän kadettiveljeämme viimeiseen 
iltahuutoon.

Harri Liikanen piti kuvaesityksen ja 
heijasti seinälle myös tervehdykset, joi-
ta oli tullut muun muassa niiltä, jotka 
olivat estyneet tilaisuuteen saapumasta. 

Kokous hyväksyi Aulis Levän esit-
telemät talousasiat. 

Pitkähkö, mutta antoisa keskustelu 
käytiin seuraavien tapaamisten järjeste-
lyistä. Periaatteessa tultiin siihen johto-
päätökseen, että niin kauan, kun pystys-
sä on kaksikin veljeä, jatketaan viiden 
vuoden välein järjestettävällä avec-pää-
tapahtumilla, joiden väliin sovitellaan 
yksi solo-tapaaminen. Jatkosta päätet-
tiin keskustelun jälkeen, että seuraava 
solo-tapaaminen järjestetään Jyväsky-
lässä seudun veljien järjestämänä.

Kurssikokous päättyi perinteisiin 
kiitoksiin, joita erityisesti suunnattiin 
Risto Raskun johtamalle juhlatoimikun-
nalle. Ennen iltajuhlaa oli parin tunnin 

tauko, joka oli tarkoitettu keskinäiseen 
seurusteluun sekä muuhun lepoon ja vir-
kistykseen. Vilkas puheensorina täytti-
kin hotellin ala-aulan.

Iltajuhla alkoi Risto Raskun terve-
tuliaispuheella ja yhteisellä tervetuliais-
maljalla. Ennen alkupaloja iltaan toivat 
taiteellista antia sopraano Taina Piira, jo-
ta säesti Janne Hovi. Heidän korkealuok-
kainen ja isänmaallinen esityksensä sai 
raikuvat aplodit. Kävivätpä eräät esit-
tämässä henkilökohtaisetkin kiitokset. 

Alkupalojen jälkeen Harri Liikanen 
piti puheen naiselle. Aplodien tauottua 
ruokailu pääsi jatkumaan. Koronapan-
demia vaikutti sen verran, että ohjelmas-
sa ollut tanssimusiikki oli peruttu. To-
sin jäi kysyttäväksi – moniko olisi jak-
sanut? Ohjelmallisen osuuden lopuksi 
Pekka Jouko oli koonnut lauluryhmän, 
joka esitti perinteisen kadetin serenadin 
rouviemme iloksi. 

Juhlatoimikunta kiittää kaikki osal-
listujia – vieraat tekevät juhlan!

Aulis Levä 
Kadetti 4744
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39. Merikadettikurssi 51 vuotta

Merikadettikurssi 39 vietti valmis-
tumisensa 50+1-vuotisjuhlaa Suo-
menlinnassa 1. lokakuuta 2021. 

Mukana oli neljä kadettiveljeä puolisoineen.
Tutustuimme aluksi nykyiseen Merisota-
kouluun koulunjohtajan ja kadettipursimie-
hen opastuksella. Juhlaillallisen nautimme 
paikallisessa ravintolassa keskustellen ja 
muistellen, mitä kaikkea on tapahtunut 
sitten valmistumisemme 25. maaliskuu-
ta 1970.

Jorma Puro
Kadetti 774 me

Maanpuolustuskoulutus MPK on 
Puolustusvoimien strateginen ja 
operatiivinen kumppani sekä Suomen 
kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja.

MPK tuottaa monipuolista ja ajanmukaista 
koulutusta eri kohderyhmille. Toiminnan 
mahdollistavat osaavat reserviläiskouluttajat 
ja muut sitoutuneet vapaaehtoiset.

Lue lisää s. 30-33

Tutustu koulutustarjontaan 
osoitteessa mpk.fi

Turvallisuutta
yhdessä.

Kuva: Sirkka Ojala
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Our CNHF radio system is a complete, infrastructure independent, 
MESH-radio network operating on the HF spectrum. For security and
defence, CNHF offers long-range IP-based communications with the
highest performance, security and reliability never seen before.

On January the 1st 2021, KNL Networks became a part of Telenor Maritime, a Telenor Group
company. Telenor is one of the world's largest mobile telecommunications companies with
operations worldwide, focusing on Europe and Asia. As a part of Telenor, we will work to
develop our MESH network to be even more reliable, robust and secure.

Secure, long-distance data comms
that cut through the fog.

Write to defence@telenormaritime.com or call +358 40 538 2875 (Matti Raustia) to learn more.
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Suomen toiseksi kärsimättömin ihminen
Jyri Häkämies 
Väistämättä
Otava 2021 
Sivuja 304 
ISBN 978-951-1-40482-8

”Kärsimättömin on sen veli.” Näin 
kuvaili Ilpo Kokkila saamiaan 
evästyksiä – arvioinnin otsikkoa 
– mennessään tapaamaan työ- ja 
elinkeinoministeri Jyri Häkämies-
tä. En osaa arvella, onko kirjan ni-
mi tullut kirjoittajan lempisanon-
nasta vai siitä, että hän on väis-
tämättä joutunut törmäyskurssil-
le milloin politiikassa ja milloin 
nykyisessä elinkeinoelämän joh-
totehtävässä.

Häkämies on suoranuottinen 
mies, jonka mielestä Suomen tule-
vaisuuden kannalta tärkeimpien po-
liittisten päättäjien joukko on pie-
ni. Muistaakseni myös Kirsi Piha 
on todennut, että poliittinen eliitti 
mahtuu tavalliseen tilataksiin. Hä-
kämies kyllä pienentää tilan taval-
lisen taksin takapenkiksi. 

Eliitti voisi kääntää Suomen suun-
nan, mutta silloin yhteistä ymmärrys-
tä on oltava enemmän kuin tulostettua 
puhetta. Yhteinen ymmärrys, yhteinen 
missio, edellyttää rohkeutta eli sitä, että 
vastuullinen poliitikko pidättäytyy edes 
hetkittäin keräämästä aplodeja omilta 
joukoiltaan. Laittamattomasti sanottu: 
ongelma vain on se, että eliitti tuntee 
myös Jean-Claude Junckerin maksii-
min, jonka mukaisesti poliitikot kyllä 
tietävät, mitä tehdä, mutta he eivät tie-
dä, miten tulisivat uudelleen valituiksi 
tekemisiensä jälkeen.

Kirja sisältää hyvän katsauksen sekä 
puolustusministeriön että työ- ja elin-
keinoministeriön hallinnonalan kiemu-
roihin. Puolustusministeriajaltaan Häkä-
mies muistelee myös kohua, joka syn-
tyi, kun hän Washingtonin vierailullaan 
vuonna 2007 kutsui Suomen suurim-
maksi turvallisuushaasteeksi Venäjää, ja 
vieläpä kolmesti peräkkäin, jotta viesti 
varmasti menisi perille.

Häkämies kertoo, ettei Venäjältä 
tullut nootteja puheen vuoksi. Syyksi 
poikkeuksellisen vahvalle retoriikalleen 
Häkämies selittää halunneensa painot-
taa geopolitiikan, siis maantieteen, vai-
kutuksen paluuta turvallisuuspolitiik-

kaan. Tuolloinen epädiplomaattiseksi 
kuvailtu ulostulo on nyttemmin muut-
tunut realismiksi. 

Euroopan unionin puolustusulottu-
vuuden Häkämies linjaa – Brysselissä 
yleisesti tiedetysti – siten, että Rans-
ka puskee gallialaisesti asiaa eteenpäin, 
Britannia väheksyy sitä Atlantti-yhteyk-
siään varjellen ja Saksa on historialli-
sista syistä hiljaa. Mielenkiintoista on 
se, että Suomessa jotkut vieläkin helli-
vät tätä ulottuvuutta varsin kontrolloi-
mattomasti.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimi-
tusjohtajan näkökulma luku ”Vatuloin-
tia ja jappastelua” sisältää kohtuullisen 
yksityiskohtaiset – jos en sanoisi tuskas-
tuttavan yksityiskohtaiset – neuvottelu-
kuvaukset kiky-synnytyksestä ja sotesta. 

Sote-väännössä Häkämies ripottelee 
kritiikkiä niin perhe- ja peruspalvelu-
ministeri Krista Kiurulle kuin sosiaali- 
ja terveysministeriön virkajohdollekin. 
Suora lainaus: ”Matkan varrella on tul-
lut selväksi, että yritysvastaisuus on so-
siaali- ja terveysministeriön DNA:ssa”. 
Noh, ei voi hänen mukaansa työmarkki-
namaailmaakaan syyttää muutosten te-

kemisen hosumisesta. – Häkämies 
taitaa itseironian.

Mielenkiintoinen on myös Hä-
kämiehen näkemys Suomen viiden 
kohdan ohjelmasta. Sitä voi sum-
mata esimerkiksi seuraavasti: mi-
tä kannattaisi tehdä markkinatalou-
den uudistamiseksi, julkisen talou-
den tervehdyttämiseksi, kroonisen 
velkaantumisen hillitsemiseksi se-
kä perustuslain tulkinnan järkevöit-
tämiseksi? 

Häkämies esittää myös teesin, 
joka ei saane vastakaikua ammatti-
yhdistyspiireissä: hänen mukaansa 
nimittäin kolmikantasopimisen ai-
ka on auttamattomasti ohi. Kaikilla 
– myös tupoilla – on siis aikansa. 
Häkämies esittää myös utooppiselta 
vaikuttavan ratkaisun vaikuttavam-
malle työnantajien edunvalvonnal-
le, nimittäin nykyisten neljän etujär-
jestön yhdistämisen. Totta on, että 
nelinkertaisen hallinnon yhdistämi-
nen pienentäisi toimintakuluja, mut-
ta mutta… kääntöpuolena on sitten 

se, että vastaavasti luottamushenkilöi-
den ja johtajien vakanssit vähenisivät. 
Tämä ei miellyttäne nykyisten järjestö-
jen vastuuhenkilöitä.

Siunatuksi lopuksi Häkämies tuu-
mii kokoomuksen tulevaisuutta ja tu-
levia hallituskuvioita. Presidenttieh-
dokkaitakin hän pallottelee – ja jättää 
huolellisesti oman nimensä mainitse-
matta. Tulevaisuuden vaatimukset Suo-
melle hän kiteyttää tasavallan president-
tiä mukaillen:

”Suomi tulee hoitaa takaisin (ve-
lanoton) ojasta kadulle”.

Pekka Holopainen
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Tähtien sotaa
Ahti Lappi ja 
Keijo Tossavainen
Tähtien sotaa, ohjus- ja 
avaruuspuolustuksen 
kehitysvaiheita
Ilmatorjuntasäätiö 2021
Sivuja 589
ISBN 978-952-68232-9-4

Suurvaltojen kilpajuoksu ohjus-
puolustuksessa ja avaruuden 
hallinnassa on jatkunut kohta 

80 vuotta. Toisen maailmansodan lo-
pulla saksalaisten ilmahyökkäykset 
V-aseilla aloittivat uuden aikakau-
den sodankäynnissä. Lentävä pom-
mi (V1) oli alku risteilyohjusten ke-
hittämiselle, ja ballistinen kaukora-
ketti (V2) aloitti ballististen ohjus-
ten kehittämisen. 

Kehityksen myötä ydinkärjillä 
varustetut ohjukset syrjäyttivät hyök-
käysaseina pommikoneet, ja ohjus-
ten torjuntakyky, tai pikemminkin 
sen puute, teki asiasta ilmapuolustuk-
sen dilemman, jonka ratkaisemiseen 
tarvittiin sekä riittävä ennakkovaroitus 
että luotettava torjuntakyky. 

Koska sodankäynnissä hyökkäyk-
sellisten rakettien ja ohjusten kehittä-
minen on aina ollut jo deterrenssivaiku-
tuksen kannalta kiinnostavampaa kuin 
niiden torjunnan kehittäminen, suurval-
tojen painopiste on ollut ensin mainitus-
sa. Samalla on kuitenkin yritetty kehit-
tää ohjustentorjuntakykyä, ja rajoitettua 
ballististen ohjusten torjuntakykyä on-
kin syntynyt. 

Kehitystä tapahtui 1950-luvulla laa-
jalla rintamalla sekä idässä että lännes-
sä. Repertuaariin kuuluivat konventio-
naalisten tykistöohjusten kehittämisen 
lisäksi sellaisten mannertenvälisten bal-
lististen ja pitkän kantaman risteilyoh-
justen kehittäminen, joita voitiin lau-
kaista erilaisilta laveteilta – maasiilois-
ta, lentokoneista tai sukellusveneistä. 
Avaruuden valloituksessa Neuvostoliit-
to sai ensin etumatkaa, mutta se hävi-
si kilpailun saamatta ihmistä kuun pin-
nalle.

”Me emme ole hyökkääjiä, mutta 
haluamme ylläpitää massiivista kykyä 
iskeä takaisin”, sanoi presidentti Eisen-
hower vuonna 1954, ja muutamaa vuot-
ta myöhemmin Nikita Hruštšov apri-
koi, että ”Me olemme tyytyväisiä pys-

tyessämme tuhoamaan Yhdysvallat yh-
den kerran. Mitä hyötyä on tuhota jokin 
maa kahdesti?” 

Vuonna 1962 maailma suistettiin en-
sin kolmannen maailmansodan partaal-
le Kuuban ohjuskriisissä, jonka pattiti-
lanteesta molemmat suurvallat onnis-
tuivat kuitenkin perääntymään. Vuon-
na 1979 Yhdysvaltain tuleva presidentti 
Ronald Reagan järkyttyi tultuaan briif-
fatuksi Amerikan mantereen ohjuspuo-
lustuksen tilanteesta. Reagan totesi, et-
tei Yhdysvalloilla ollut todellista kykyä 
puolustautua Neuvostoliiton ohjushyök-
käyksiltä. Tultuaan presidentiksi vali-
tuksi hän lanseerasi kevättalvella 1983 
puheessaan kansakunnalle aloitteen sel-
laisen ohjuspuolustuskyvyn kehittämi-
seksi, jolla ydinohjushyökkäykset voi-
taisiin torjua jo avaruudessa. 

Sen lisäksi, että Reaganin puhe to-
della johti Yhdysvaltain strategisen 
ohjelman, Strategic Defence Iniative 
(SDI), käynnistämiseen, se oli infor-
maatio-operaatio parasta lajia. Neuvos-
toliitto harhautui kilpavarusteluun, jota 
sen jo rapakunnossa ollut talous ei kes-
tänyt sotilasmenojen haukatessa valta-

osan valtion budjetista. Osaltaan 
tällä oli vaikutuksensa kylmän so-
dan päättymiseen. SDI:n vastus-
tajat ristivät ohjelman Tähtien so-
daksi, ja nimi jäi yleisesti elämään.

Kun Yhdysvalloissa president-
tien vaihtuminen aiheutti jopa äk-
kinäisiä doktriinimuutoksia ja yri-
tykset kilpailivat aseteollisuuden 
projekteista, Neuvostoliiton ha-
joaminen ei lopulta merkittävästi 
notkauttanut Venäjän aseteknillis-
tä kehitystyötä. Se on ollut pitkä-
jänteistä ja valtion suunnittelutoi-
mistojen johtamaa läpi vuosikym-
menien. 

Moskovan suojana on vuodes-
ta 1973 ollut ohjustentorjuntajär-
jestelmä, jonka modifioitu versio 
A-235 lienee jo osittain operatiivi-
sessa valmiudessa. S-sarjan ilma-
torjuntaohjusperhettä on myös ke-
hitetty jatkuvasti. Viimeisimpänä 
on S-500 Triumfator M, jolla ar-
vioidaan olevan mannertenvälis-
ten ohjusten torjuntakyky ja joka 

voitaneen liittää Venäjän avaruuspuolus-
tuksen ennakkovaroitusjärjestelmään. 

Teoksen epilogi visioi tulevaisuu-
den sodan kuvaa, jota hallitsevat teko-
äly, digitalisaatio ja verkostoituminen, 
hypersooniset täsmäaseet, laseraseet, ro-
botit ja satelliitit. Sodan kuvasta tulee 
edelleen yhä globaalimpi ja taisteluti-
la ulottuu avaruuteen. Suurvaltojen kil-
pajuoksu avaruuden hallinnasta jatkuu. 
Tekniikan kehitys mahdollistaa edelleen 
paljon, mutta arvotetaanko tämän kil-
pailun voittaminen panosten väärtiksi 
edes suurvalloissa: tähän mennessä tor-
soiksi jääneisiin hankkeisiin on haas-
kattu tähtitieteellisiä summia. 

Molemmilla puolilla on ollut vireil-
lä samankaltaisia projekteja ja samat 
fysiikan lait ovat tulleet vastaan. Ava-
ruuden valloitus on ollut ja tulee ole-
maan vähintään yhtä paljon poliittista 
tahtoa kuin tekniikkaa, ja tämä seikka 
tulee teoksessa myös hyvin selväksi. 

Jussi Ylimartimo
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Hornet-hävittäjät Suomen taivaalle 
Esko Aho
Vuosisadan asekauppa, 
Hornetien nousu Suomen 
taivaalle
Otava 2021
Sivuja 70 
ISBN 9789511429456

Esko Aho on kirjoittanut kir-
jan Hornet-hävittäjähankin-
nasta. Tekijää ei ole tarpeen 

erikseen esitellä. Lukijan hän pääs-
tää aitiopaikalle seuraamaan pää-
töksentekoa aivan sen ytimessä. 
Tavoitteena on antaa ”edes karkea 
kuva siitä, miten hävittäjähankin-
ta 1990-luvun taitteen myrskyisis-
sä oloissa lopulta syntyi”. Asetta-
massaan tehtävässä tekijä onnistuu 
erinomaisesti. Kirja on varsin tasa-
painoinen kokonaisuus, jossa ref-
lektoidaan myös muiden näkemyk-
siä päätöksenteon kulusta ja eri as-
pekteista. 

Kirjaa varten on tehty perus-
teellista taustatyötä. Aho on myös 
haastatellut monia hävittäjähankinnan 
avainhenkilöitä. Aiheeseen liittyvän tie-
teellisen tutkimuksen vähäistä määrää 
hän kritisoi. Ahon näkemyksen mukaan 
tutkimustiedon puute on aiheuttanut ti-
lanteen, jossa Hornet-hankinnan jälki-
arviot perustuvat lähinnä mielipidekir-
joituksissa esitettyihin päätelmiin, jot-
ka ovat ”alkaneet elää omaa elämäänsä 
vähintään puolitotuuksina, kun muuta-
kaan ei ole tarjolla”. 

Kirja alkaa historiaosuudella, jonka 
päälinjana on Ilmavoimien kalustohan-
kinnat osana Puolustusvoimien varus-
tamista. Tarkastelun painopiste asettuu 
sotien jälkeiseen aikaan, MiG 21bis- ja 
Saab Draken -koneiden hankintaan joh-
taneeseen monivaiheiseen tapahtuma-
kulkuun. Samalla lukijalle piirtyy ko-
konaiskuva Suomen turvallisuuspoliitti-
sesti ahtaasta asemasta, Neuvostoliiton 
painostuksesta, johtavien länsimaiden 
epäluottamuksesta – jos ei suoranaises-
ti Suomea, niin ainakin Suomen puo-
lustuskykyä kohtaan – ja Pariisin rau-
hansopimuksen ehtojen raskaasta pai-
nolastista. 

Vastaavalla tavalla kirjoittaja taus-
toittaa hankintapoliittisen linjauksen, 
jonka mukaan asehankinnoissa aikoi-
naan kolmannes materiaalista hankit-

en budjettipainetta. Merkittävä pää-
tös oli Iloniemen neuvottelukunnan 
suositus kahden konetyypin mallis-
ta luopumisesta hävittäjähankinnas-
sa. Aho toteaa, että tämä oli viimei-
nen poliittinen päätös hankintapro-
sessin aikana. 

F-18 Hornetin liittyminen hävit-
täjähankinnan tarjouskilpailuun se-
lostetaan yksityiskohtaisesti ja haas-
tatteluaineistoihin tukeutuen. Kil-
pailutilanteen kiristyminen oli luon-
nollisesti Suomelle eduksi. Erittäin 
vaikea taloudellinen tilanne ja to-
teutunut poliittinen päätöksenteko-
prosessi tarkastellaan pääministerin 
näkökulmasta. 

Huolimatta merkittävästä kus-
tannusvaikutuksesta hävittäjähan-
kinta ei noussut eduskunnassa ai-
heeksi ohi muiden. Aho asettaa asiat 
oikeisiin mittasuhteisiin: ”ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan mullistukset, 
valmistautuminen Euroopan uni-
onin jäsenyyden hakemiseen se-
kä päälle kaatuvat talouden mur-

heet veivät kansanedustajien suurim-
man huomion”. Kirjan kiehtovinta an-
tia on luvut 9 ja 10, joissa lukija pääsee 
aitiopaikalta seuraamaan hävittäjähan-
kinnan viimeisiä, jännittäviä vaiheita 
vaikutusyrityksineen. 

Vuosisadan suomalainen asekauppa 
oli ”vain” asekauppa, jonka tavoitteena 
oli parempi Ilmavoimien suorituskyky 
osana itsenäistä ja uskottavaa puolus-
tuskykyä. Paras ehdokas valittiin suo-
rituskyvyn ja hinnan perusteella. Po-
liittisia vaikuttimia tai tarkoitusperiä ei 
ollut. Esko Ahon kirjan saamassa vas-
taanotossa näkyy, esimerkiksi Ilta-Sa-
nomissa 21. syyskuuta 2021, että tätä 
on jostain syystä vaikea uskoa. 

Ajatuksenkulku menee ilmeisesti 
niin, että kun kerran Hornet-kaupalla 
on jälkikäteen tunnistettuja turvallisuus-
poliittisia vaikutuksia, sillä on täytynyt 
olla turvallisuuspoliittisia tarkoituspe-
riä. Tällöin sorrutaan kuitenkin deter-
ministiseen ajatteluun. Vaikutus ilman 
intentiota on täysin mahdollinen ilmiö. 
Historiallisessa murroskohdassa tehtä-
vien päätösten kaikkien kerrannaisvai-
kutusten ennakointi lienee mahdotonta.

Inka Niskanen

tiin idästä, kolmannes lännestä ja kol-
mannes kotimaasta. Tästä linjasta luo-
vuttiin juuri ennen hävittäjähankkeen 
valintapäätöstä. 

Presidentti Kekkosen pitkän kauden 
aikana tapahtunutta kehitystä kuvataan 
eräiden avainhenkilöiden eli kenraali 
Lauri Sutelan ja kenraali Aimo Pajusen 
kautta, muutamalla hyvin valitulla anek-
dootilla höystettynä. Jälkimmäisen ide-
oimasta parlamentaarisesta puolustusko-
miteasta tuli Ahon mukaan erinomainen 
väline laajemman yhteisymmärryksen ja 
pidemmän aikavälin kehittämisohjelman 
luomiseksi. Vuodesta 1990 alkaen samal-
la toimeksiannolla jatkoi parlamentaari-
nen puolustuspoliittinen neuvottelukun-
ta Jaakko Iloniemen johdolla. 

Aho havainnollistaa aikakausien 
vaihtumista ja historiallisia muutoksia 
sitomalla päätöksentekohetkiä Euroopan 
mullistuksiin: Draken- ja MiG-hankinto-
jen aikaan Berliinin muuri oli rakenteilla, 
kun taas Hornet-valintapäätöstä tehdes-
sä Berliinin muuria revittiin alas. Edulli-
set materiaalihankinnat entisen Itä-Sak-
san alueelta helpottivat Puolustusvoimi-
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Husaariupseeri ilmavoimien kehittäjänä 
Veikko U. J. Heinonen
Arne Somersalo, Ilmavoimien  
1920-luvun komentaja, 
tuntemattomin tunnettu 
suomalainen fasisti?
AC Air Art 2021
Sivuja 470 
ISBN 9789526894133

Kadettiajaltani on jäänyt kak-
si lukemaani kirjaa hyvin 
elävinä mieleen. Toinen oli 

Carl von Haartmanin Antaa Haart
manin yrittää ja toinen Arne So-
mersalon Taisteluvuosien varrel
ta. Miksi juuri nämä? Molemmissa 
kirjoissa kertoja on värikäs ja elä-
mänjanoinen seikkailija, jollainen 
itsekin halusin olla. 

Arne Somersalon nimi myös 
putkahteli esiin erilaisissa yhteyk-
sissä. Kadettikoulun sotahistorian 
oppitunnilla eversti Sampo Ahto  
kertoi vauhdikkaaseen tyyliinsä 
Kiestingin taisteluista, joissa evers-
tiluutnantti Somersalo kunniamerk-
kinauhat rinnassaan johti joukot hyök-
käykseen. Kirjaharastajana Somersalon 
nimeen törmäsin myöhemmin Lapuan 
liikkeen ja sotien jälkeen niin sanotuiksi 
kielletyiksi kirjoiksi päätyneiden teos-
ten yhteydessä. Ihmeen pitkään kesti, 
että Arne Somersalosta kirjoitettiin elä-
mäkerta.

Kiitos Arne Somersalon yhteiskun-
tatieteiden tohtori, lentoupseeri ja maju-
ri evp Veikko U. J. Heinonen kiinnostui 
itsenäisen Suomen ilmavoimien ensias-
kelista. Ilmavoimien tai aikalaistermein 
ilmailuvoimien komentajana toimimi-
sen lisäksi Arne Somersalo ehti olla elä-
essään monessa mukana. 

Finlaysonin tehtailla vaikuttaneen 
Sommersin teollisuussuvun vesa lähti 
ensimmäisen maailmansodan alla suo-
rittamaan tohtoriopintoja Saksaan. Maa-
ilmanpalon sytyttyä opinnot keskeytyi-
vät, eikä vihollismaan kansalaista kat-
sottu Saksassa hyvällä. Arne Somersalo  
hakeutui vapaaehtoisena keisarillisen 
Saksan asevoimien palvelukseen, ja pi-
kakoulutuksen jälkeen hän taisteli hiih-
tojoukkojen mukana Balkanilla, haavoit-
tui ja pääsi upseerikoulutukseen. 

Husaariupseerina Somersalo toi-
mi adjutanttina armeijakunnan kou-
lutuspataljoonassa Saksan länsirinta-

malla ja myöhemmin esikuntaupsee-
rikurssin suoritettuaan armeijakunnan 
esikunnassa. Hänen sotapolkunsa sivusi 
Lockstedtissa koulutuksessa olleita jää-
käreitä, mutta suomalaisjääkärien pyyn-
nöistä huolimatta hän ei hakenut siirtoa 
jääkäripataljoonaan.

Suomen vapaustaistelusta vuonna 
1918 Somersalo sai tietää vasta jälkikä-
teen. Uutisen kuultuaan hän pyysi eroa 
Saksan asevoimista liittyäkseen Man-
nerheimin valkoiseen armeijaan. 

Itsenäisen Suomen sotaväessä So-
mersalo sai ensin luutnantin arvon, mut-
ta sotaväkeä uudelleen järjestettäessä 
hänen Saksassa saamansa esikuntaup-
seerinkoulutus rinnastui yleisesikun-
taupseerikoulutukseen ja sotilasarvo 
korjautui majuriksi. 

Saksaa täydellisesti hallinneena 
yleisesikuntaupseerina hän oli keskei-
sessä asemassa organisoitaessa sotavä-
keä saksalaismallin mukaan. Ilmailuvoi-
mien komentaja Somersalosta tuli vuon-
na 1920, ja hän paneutui tehtäväänsä 
samanlaisella perusteellisuudella ja in-
tohimolla kuin kaikkiin muihinkin teh-

täviinsä elämänsä aikana. Kilpailu 
ja kateus ajoivat Somersalon eroa-
maan sotaväen palveluksesta vuon-
na 1926, jonka jälkeen hän toimi 
hetken siviili-ilmailun parissa. 

Vuosikymmenen vaihteessa 
everstiluutnantti Somersalo profi-
loitui intomieliseksi antikommu-
nistiksi toimien Suomen Suojelus-
liiton pääasiamiehenä, Lapuan liik-
keen taustavoimana ja järjestön pää- 
äänenkannattajan Ajan sanan pää-
toimittajana. Lapuan liikkeen tari-
nan päättyessä vuonna 1932 Mänt-
sälän kapinaan Somersalo oli perus-
tamassa liikkeen aatteelliseksi jat-
kajaksi Isänmaallista kansanliikettä 
(IKL), jonka kansanedustajana hän 
toimi vuodet 1933–1936.

Talvisodan alkaessa 48-vuotias,  
aktiivipalveluksesta eronnut Somer-
salo oli yli-ikäinen rintamapalve-
lukseen. Suojeluskuntien päällikön 
Lauri Malmbergin ja vanhan akti-
vistiystävänsä Paavo Susitaipaleen 
avustamana Somersalo pääsi kui-

tenkin tammikuussa 1940 Ryhmä Su-
den esikuntapäälliköksi Suomussalmen 
korpitaisteluihin. 

Jatkosodan alkaessa Somersalo mää-
rättiin Pohjois-Suomessa toimineen sak-
salaisen taisteluryhmä Nordin yhteysup-
seeriksi. Suomalais-saksalaisten voimi-
en puskiessa kohti Kiestinkiä tämä tuli-
sieluinen seikkailija kohtasi matkansa 
pään elokuussa 1941. Se tapahtui jota-
kuinkin niin kuin muistan Sampo Ahdon 
kuvanneen: saksalaispataljoonia hyök-
käykseen johtaessaan hevosen selästä 
ammuttuna reväärihousuissa ja kunnia-
merkkinauhat rinnassaan.

Kirjaan on livahtanut muutama ikä-
vä virhe, kuten se, että Suomenlinnan 
kuvituskuvana on Viipurin linna, johta-
vat jääkärit ovat jossain kohtaa johta-
via lääkäreitä ja Somersalon sotamuis-
telmien nimen kirjoitusasusta on aina-
kin kolme eri versiota. Pienestä loppu-
silauksen puutteesta huolimatta kirja on 
mainio itsenäisyyden alun ja Ilmavoi-
mien perustamisen sekä suomalaisen oi-
keistoradikalismin historiasta kiinnostu-
neille. Elämänjanoinen hahmo on saa-
nut kelpo elämäkerran.

Ville Vänskä
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Päämajan luottokenraali 
Jukka Kyösti 
Jääkärikenraali 
Antero Svensson 1892–
1949, Mannerheim-ristin 
ritari 5
Minerva 2021 
Sivuja 392  
ISBN 978-952-375-226-9

Jääkärikenraali Antero Svensson 
on itsenäisen Suomen menesty-
neimpiä rintamakomentajia. Hä-

nen monipuolinen sotilaallinen kou-
lutuksensa, sosiaaliset taitonsa ja joh-
tamisominaisuutensa tekivät hänestä 
poikkeuksellisen kyvykkään komen-
tajan.

Elämäkerta perustuu sotahisto-
rioitsija Jukka Kyöstin tutkimukseen, 
jonka keskeinen lähdemateriaali muo-
dostuu asiakirjoista niin sotien kuin 
rauhankin ajalta. Aineistoa on kar-
toitettu myös laajalla kirjallisuustut-
kimuksella ja haastatteluilla. Lisäk-
si lähteinä on hyödynnetty Svensso-
nin omia kirjoituksia ja muistiinpanoja.

Kyösti on kirjoittanut teoksen krono-
logisesti lapsuusvuosista alkaen. Teosta  
on elävöitetty sopivasti kuvituksella sekä 
henkilöhistoriaa sisältävin kainalokirjoi-
tuksin. Svenssonin elämäkerran ohella te-
os kuvaa laajemmin muun muassa suoma-
laisten jääkäreiden vaiheista koulutusajal-
taan Saksassa ja vapaussodan vaiheista.

Antero Svensson valmistui ylioppi-
laaksi Turun suomalaisesta klassisesta ly-
seosta vuonna 1912. Lyseon jälkeen hän 
aloitti opinnot Helsingin yliopiston histo-
riallis-filosofisessa tiedekunnassa ja opis-
keli vuoteen 1915. Isänmaallinen henki 
tempasi palavasieluisen Svenssonin mu-
kaansa, ja vuonna 1915 hän toimikin jo 
Turun alueella värväämässä jääkäreitä.

Antero Svensson matkusti jääkärikou-
lutukseen Saksaan 30. marraskuuta 1915. 
Tiukka ja kurinalainen koulutus päättyi 
toukokuun lopussa 1916. Svensson osal-
listui ensimmäisen maailmansodan tais-
teluihin Kuninkaallisen Preussin Jääkäri-
pataljoona 27:n riveissä. Rintamapalve-
luksen jälkeen Svensson muiden jääkäri-
en keralla palasi Libauhun koulutukseen, 
jossa hänet valittiin koulutettavaksi ratsu-
väkeen. Ennen Suomeen paluutaan An-
tero Svensson yleni jääkäriluutnantiksi 
11. helmikuuta 2018. 

Svensson saapui jääkäreiden ratsuvä-
kiosaston mukana Vaasaan. Sieltä osasto 
siirtyi Seinäjoelle, jossa se jaettiin kah-
tia. Svensson määrättiin muodostettuun  
Uudenmaan rakuunarykmenttiin. 

Hän osallistui vapaussodan taistelui-
hin muun muassa Länkipohjassa, josta so-
taretki johti Kuhmalahden, Luopioisten 
kautta Hauholle sekä myöhemmin Ur-
jalaan, Tammelaan ja lopulta Hämeen-
linnaan.

Vapaussodan jälkeen 25-vuotias An-
tero Svensson oli koulutuksensa ja rinta-
makokemuksensa perusteella taitava up-
seeriksi. Hänen sulava ja mahtipontinen 
käytöksensä oli ominaisuus, joka auttoi 
häntä pärjäämään itsenäisyytemme en-
simmäisten vuosien aikana taistelussa 
sotaväen korkeimmista johtopaikoista. 

Vapaussodan jälkeen Svensson oli en-
nen kaikkea kouluttaja ja kehittäjä. Har-
joitusohjesääntöjen puuttuessa ratsuväki 
turvautui Svenssonin Saksassa kirjoitta-
maan Suomalaiseen sotilaskäsikirjaan. 
Svensson ei ollut suorittanut varsinais-
ta upseerikoulutusta, ja siksi hän moni-
en muiden jääkäreiden tavoin täydensi 
omaehtoisesti osaamistaan upseeritutkin-
toon verrattavalla kurssilla. Hän osallis-
tui Ranskassa ratsuväkiopiston ylemmäl-
le kurssille 8.10.1920–13.9.2021.

Ranskasta paluun jälkeen Svens-
son muutti Lappeenrantaan osana 
Ratsuväkiprikaatin muodostamista 
ja aloitti prikaatin esikuntapäällikkö-
nä lokakuussa 1923. Majuri Svensso-
nin ura ratsuväessä päättyi, kun hä-
net komennettiin vuonna 1924 en-
simmäiselle Suomessa järjestetylle 
Sotakorkeakoulun kurssille.

Sotakorkeakoulusta valmistut-
tuaan hänet määrättiin yleisesikun-
taan tiedustelualan tehtäviin. Toimis-
topäällikkönä hän vastasi Neuvosto-
liittoa koskevien tietojen käsittelemi-
sestä ja jakelusta. Ennen talvisotaa 
everstiluutnantti Svensson palveli 
myös Sotakorkeakoulun opettajana 
sekä sotilasasiamiehenä Puolassa, 
Romaniassa ja Tšekkoslovakiassa. 
Hän palasi neljäksi vuodeksi yleis-
esikunnan osasto 2:n päälliköksi, ja 
talvisodan kynnyksellä hän palveli 
Karjalan kaartin rykmentin komen-
tajana. Everstiksi hänet ylennettiin 
vuonna 1933.
Talvisodassa Svensson toimi rintama-

komentajana 2. Prikaatissa ja 12. Divi-
sioonassa. Hän oli muun muassa avain-
asemassa legendaarisen ”Kollaa kestää” 
-ilmaisun syntymiseen. Välirauhan ajak-
si hänet määrättiin Savo-Karjalan sotilas-
läänin komentajaksi.

Svensson oli Päämajan luottoken-
raali, ja häntä käytettiin komentajana 
taistelupaikoilla, joissa paine oli kovin. 
Hän menestyi jatkosodan hyökkäysvai-
heessa sekä Syvärinniskan ja Viipurin-
lahden puolustajana. Jatkosodan aikana 
hän toimi komentajana 7. Divisioonassa ja  
V Armeija kunnassa. Hänet ylennettiin 
kenraalimajuriksi joulukuussa 1941.

Sodan jälkeen Svensson toimi Hä-
meenlinnassa Kevyen prikaatin komen-
tajana, jolloin hän oli kehittämässä maan 
panssarivoimia ja antamassa suuntavii-
voja myöhemmin Parolaan muodoste-
tulle Panssariprikaatille. 

Svenssonin ajatuksissa puolustusvoi-
main komentajuus ei ollut poissuljettu aja-
tus. Elämänlanka kuitenkin katkesi huh-
tikuussa 1946 virkamatkalla Helsingissä, 
kun hän sai hotellissaan sydänkohtauk-
sen – Päämajan luottokenraali oli poissa.

Heikki Pohja
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Suomen viimeinen kortti – Salpalinja
Terho Ahonen 
Salpalinja, Suomen suoja 
Readme.fi 2021 
Sivuja 638 
ISBN 978-952-373-305-3

Joskus 1960-luvun lopulla Kir-
konmaan linnakkeen laiturin 
pieleen vyöräytettiin jostain löy-

detty tonnien painoinen konekivää-
rikupu. Päällikölle sanottiin ylimal-
kaisesti, että se pitäisi käyttää lähi-
puolustusvalmisteluihin. Huhu kertoi 
pian, että se oli peräisin salaperäisen 
Salpalinjan varastosta. Tietoja tästä 
merkittävästä, Kymenlaakson edus-
tan saarilta Petsamoon ulottuneesta 
valtavasta puolustushankkeesta oli 
vielä silloin kovin vähän.

Salpalinjan jättimäiset raken-
teet ovat edelleen paikallaan, ja ne 
ovat kasvavasti kiinnostaneet suurta 
yleisöäkin. Tämä linnoituslinja on 
täyttänyt kolmen vuosikymmenen 
ajan reservin majurin, ”Herra Sal-
palinjaksikin” kutsutun, itse asiassa 
Salpa-aseman syliin Miehikkälään syn-
tyneen Terho Ahosen elämän. Ahonen 
on vankan journalisti- ja opaskokemuk-
sensa pohjalta luonut helposti lähestyt-
tävän, kiehtovan ja ajatuksia herättävän 
teoksen koko kansan käteen. 

Kaikkiaan 1 200 kilometrin pitui-
nen Salpa-asema oli itsessään suoras-
taan mykistävä projekti. Ahonen aloit-
taa kaukaa ja ottaa esille jopa Sun Tzun, 
jonka oppien mukaan linnake piti teh-
dä niin vahvaksi, että se täytti tehtävän-
sä vain olemassaolollaan, ilman kallista 
taistelemista. Hän punnitsee kokemuk-
sia Kannaksen 1930-luvun linnoitteis-
ta, siteeraa luovaa ajattelijaa ja näkijää, 
Mannerheimin ristin ritaria Wolf Hals-
tia ja arvostaa kenraali Edvard Hanel-
lia, joka nousee esiin hankkeen toteut-
tamisen tehokkaana moottorina. 

Ahonen tutkii kaikki linnoitusase-
man rakennusvaiheet onnistumisineen 
ja vastoinkäymisineen, mutta ei pysäy-
tä tarkasteluaan sotien päättymiseen ja 
Salpa-aseman näennäiseen sammaloitu-
miseen. Hän tuo esille 778 kantalinnoit-
teen, satojen kilometrien estekivi rivien 
ja niihin rakennetun periferian merki-
tyksen Suomen kylmän sodan aikaiseen 
turvallisuuspolitiikkaan. 

Salpa – virallisesti Salpa-asema – 
alkoi aineellistua jo maaliskuussa tal-
visodan lopulla. Sodan päätyttyä se al-
koi nousta rajan suuntaisena sisämaahan 
itäisen Kymenlaakson rannikolta Sai-
maalle, Pieliselle, Kuusamoon ja Sal-
laan. Se oli vuoden 1941 syksyllä ulottu-
massa Petsamoonkin, mutta työt keskey-
tettiin sodan mennessä odottamattoman 
hyvin. Silti vain puolessatoista vuodes-
sa toteutettiin jo yhden sodan runtele-
massa maassa niin käsittämätön puolus-
tustahdon ilmaus, että senkin on täyty-
nyt vielä vuosikymmenien päästä olla 
tekijänä turvallisuuspolitiikassamme. 

Harvat tietänevät, että työn aloittivat 
ruotsalaiset. He toivat Suomeen jo tal-
visodan lopulla noin yhdeksänsataa si-
viiliammattimiestä arvokkaine maanra-
kennuskoneineen ja palkkapusseineen. 
Työt alettiin hetkellisesti Kymijoen Lan-
ginkosken haaralla, mutta ne siirtyivät 
pian Haminan itäpuolelle varsinaisen 
linnoitusaseman alkupäähän. Suomen 
asialle omistautuminen toimi täälläkin, 
niin kuin paremmin tunnetulla tavalla 
Lapissa. Realistina Ahonen kuitenkin 
muistuttaa, että käytännössä Ruotsi lin-

noitti perinteiseen tapaansa omaan 
itärajaansa.

Ahonen on valinnut teoksensa 
tyylilajiksi hyvin persoonallisen ta-
van tuoda esiin Salpa-aseman vai-
heita, mikä tekee kirjasta helppo-
lukuisen ja suorastaan jännittävän. 
Tiedämme, että Suomi selvisi jat-
kosodasta, ja suunnilleen senkin, 
miten se tapahtui, mutta tätä itse-
näisyytemme viimeistä korttia ve-
detään nyt esiin tavalla, jollaista ei 
suurelle yleisölle ole aiemmin ol-
lut tarjolla.

Tekijä, joka on rutinoitunut 
journalisti, ei ole väheksynyt haus-
kojakaan yksityiskohtia ja kiinnik-
keitä nykyaikaan. Hän sanookin esi-
puheessaan, että kirja on ”itseni nä-
köinen”, mutta teos tuo mainiosti 
esiin myös muiden linnoitusharras-
tajien ja tutkijoiden näkemyksiä. 

Tekijä ei kuitenkaan anna lu-
kijan unohtaa, että valtavista beto-
ni- ja teräsmassoista huolimatta lin-
nake ei sodi sellaisenaan, vaan se 

seisoo tai kaatuu sekä sen rakenteiden 
että niissä taistelevien ihmisten lujuu-
den myötä. 

Kirjasta nousee päällimmäiseksi si-
nänsä kiehtovien yksityiskohtien run-
saudesta luovuus, määrätietoisuus ja am-
mattitaito, jolla varsinainen rakennustyö 
suunniteltiin ja toteutettiin. Salpa-ase-
man vaiheisiin tutustuessaan myöhem-
mänkin polven suomalainen tuntee väis-
tämättä ylpeyttä ja kiitollisuutta niitä 
kohtaan, jotka ovat tuoneet tätä valta-
vaa ponnistusta nykypolven tietoisuu-
teen monipuolisella opastus-, vaellus- 
ja museotarjonnalla. 

Salpalinja, Suomen suoja on aiheen-
sa veroinen yhden miehen kulttuurityö, 
joka täyttänee monen lukijan tiedoissa 
sellaisen aukon, jonka olemassaolosta 
hän ei ole edes kovin hyvin ollut peril-
lä, Teos vihdoin kertoo myös puoli vuo-
sisataa sitten Kirkonmaassa palvelleil-
le, mistä kaikesta tuo konekiväärikupu 
oikein viesti.

Heikki Tiilikainen
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Uudenmaan jääkäripataljoonan 100 vuotta
Pertti Suominen 
Jääkäreistä kaupunki- 
jääkäreiksi, Uudenmaan 
Jääkäripataljoona 
1921–2021
Uudenmaan Jääkäripataljoonan 
Säätiö sr 2021 
Sivuja 448 
ISBN 978-952-94-5132-6

Alkusanoissaan Pertti Suomi-
nen toteaa Uudenmaan jää-
käripataljoonan viettävän 

kaksinkertaista juhlavuotta: Polku-
pyöräpataljoona 2:n perustamises-
ta tuli huhtikuussa 2021 kuluneeksi 
100 vuotta, ja heinäkuun alussa täyt-
tyi 25 vuotta siitä, kun itsenäises-
tä Uudenmaan jääkäripataljoonasta 
tuli osa Kaartin jääkärirykmenttiä.

Suominen tietää, mistä kirjoit-
taa: hän on myös Uudenmaan jää-
käripataljoonan 50-vuotishistoriikin 
tekijä vuodelta 1971. Harva voi ni-
metä itselleen samanlaista saavutus-
ta. Nyt käsillä oleva teos nojautuu-
kin alkuosaltaan vahvasti aiemman his-
toriikin uudelleen käsiteltyyn sisältöön. 

Uusi osio antaa hyvän kuvan pans-
saroituja ajoneuvoja käyttävästä isku-
kykyisestä joukosta, jonka toimintaym-
päristö on vaihtunut Uudenmaan metsä-
maastoista pääkaupungin kortteleihin. 
Pataljoonan perinnejoukkoihin ovat ai-
kanaan liittyneet myös talvisodan taiste-
luissa perustettu Polkupyöräpataljoona 5 
ja jatkosodan aikainen Panssaridivisioo-
nan Jääkäripataljoona 5. Molemmat saa-
vat nyt ansaitsemansa käsittelyn varsi-
naisten perinnejoukko-osastojen lisäksi.

Jotenkin mieltäni kiehtoo Suomen 
sotaväen alkuhämärä. Niin tässäkin his-
toriikissa. Käkisalmen läänin rykmentin 
II pataljoona eli oloissa, joita ei voi va-
ruskunnaksi kutsua: joukot oli sijoitet-
tu 19:lle eri paikkakunnalle ja 51 erilli-
seen rakennukseen. Komendantilla lie-
nee riittänyt valvottavaa. 

Henkilökunnan värväyksestä löytyy 
tämä helmi: Alma Petterintytär Teri joen 
kylästä teki vuona 1922 kapitulanttisopi-
muksen alikersanttina määrättynä korp-
raalikunnan johtajaksi ja edelleen patal-
joonan naiskeittiömestariksi. 

Polkupyöräpataljoona 2:n rekryytti-
en kirjo voisi puolestaan aiheuttaa lie-
vää ahdistusta nykyisten pataljoonien 

koulutusupseereille: 3. komppanian 178 
alokkaasta vuonna 1924 oli erään astei-
sia luku- ja kirjoitustaidottomia 26, kan-
sakoulun käymättömiä 53 ja ylioppilaita 
viisi. Muut sitten olivat osittain tai ko-
konaan kansakoulun käyneitä. Erityis-
opetus varsinaisen palveluspäivän jäl-
keen oli perusteltua.

Teoksen toinen pääluku on omistettu 
Jääkäripataljoona 2:n ja luvut XII ja XIII 
muiden perinnejoukko-osastojen sota-
tien kuvaamiseen. Suominen kartoittaa 
huolellisesti sotatoimet talvisodasta ai-
na Lapin sotaan – maallikkolukijan kan-
nalta ehkä hieman liiankin huolellisesti. 

Eräässä kuvaotoksessa kiinnittyy 
huomio pataljoonan Mannerheim-ris-
tin ritari Aarre Voutilaisen läsnäoloon 
rivissä, joka tervehtii valtakunnankans-
leri Adolf Hitleriä tämän käydessä on-
nittelemassa Suomen marsalkkaa hä-
nen 75-vuotispäivänään. 

Erikoisuutena on myös maininta 
muun muassa kesän 1944 taisteluissa 
kadonneista 18:ta Jääkäripataljoona 2:n 
soturista, joista viiden jäännökset löytyi-
vät vuosina 2008–2016 ja tulivat hau-
datuiksi sotilaallisin kunnianosoituksin 
kotimaan multiin.

Lapin sotaan joutuminen oli 
Panssaridivisionaan joukkoihin 
kuuluneille Jääkäripataljoona 2:n 
sotureille šokki: välirauhan sopi-
muksen velvoittamana odotettu 
oletus rauhasta ja paluusta sivii-
liin vaihtui fyysisesti raskaaseen 
ja henkisesti koettelevaan sotaan 
entisiä aseveljiä vastaan. Siitäkin 
selvittiin lopulta jääkärihengessä. 
Vuoden 1944 lopussa pataljoona 
pääsi vihdoin kasarmioloihin Ter-
volaan, josta edelleen marraskuus-
sa 1945 lakkautettavaksi. 

Välittömät sodan jälkeiset vuo-
det elettiin jälleen kokoonpanomuu-
tosten kourissa. Vuonna 1957 patal-
joona sai maakunnallisen nimensä 
Uudenmaan jääkäripataljoona. Pää-
kaupungin puolustajien koulutus 
saattoi vihdoin alkaa.

Seuraavissa luvuissa Suominen 
kertoo sujuvasti pataljoonan kaa-
ren korvesta kaupunkiin. Lopul-
linen kaupunkileima tulee vuon-
na 1989, kun silloinen komentaja, 

everstiluutnantti Pentti Airio huoma-
si pataljoonan panssaroidun kaluston 
ja aiempien sotaharjoitusalueiden –  
Uudenmaan metsämaastojen – välisen 
ristiriidan: harjoitukset tulee tuoda pää-
kaupungin seudulle. 

Näin Valpas-89-harjoitus toteutettiin 
Helsingin strategisissa kohteissa. Avaus  
oli sikäli merkittävä, että harjoituspai-
kan valinnalle pyydettiin etukäteen yli-
päällikön lupa. Merkittävä ajankuva tuo-
kin. Sittemmin pääkaupungin puolusta-
jat ovat jatkuvasti harjoitelleet nimensä 
mukaista toimintaansa Suur-Helsingin 
ympäristöissä.

Pataljoona oli myös merkittävä näy-
teikkunana siviilimaailman päättäjien 
ja ulkomaisten arvovieraiden suuntaan. 
Toimintanäytösten intensiteetti kasvoi 
1970-luvulta alkaen. Seuraavina vuo-
sikymmeninä tulitoimintaharjoituksia 
seurasivat muiden muassa Yhdysval-
tojen, Ison-Britannian ja Neuvostolii-
ton ylin sotilasjohto. 

Sama toiminta jatkuu tänäkin päi-
vänä, nyttemmin vain kaupunkitaiste-
luolosuhteissa ja -kulisseissa. 

Kuriositeettina mainittakoon, että 
aikalaiset panivat merkille Neuvostolii-
ton puolustusministeri marsalkka Andrei 
Gretškon käynnin vuonna 1971 muis-
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tuttaneen ennemminkin valmiustarkas-
tusta kuin ystävällistä sotilasvierailua.

Kehitys 1990-luvulla kulki vääjää-
mättä kohti suurempia joukkokokonai-
suuksia. Tämän sai tuta myös Uuden-
maan jääkäripataljoona vuonna 1996 
viimeisenä viidestä itsenäisestä patal-
joonasta. Koruton lakkauttamistilaisuus 
toimitettiin kesäkuun 28. päivänä, ja jo 
kolme päivää myöhemmin samalle lip-
pukentälle järjestyi Kaartin jääkäriryk-
mentti perustamiskatselmukseensa. 

Kirjan viimeiset luvut on omistettu 
pääkaupungin puolustajien toiminan-
nan kuvaamiseen: oheistoimijat, kuten 
sotilaskoti, ovat saaneet omat lukunsa 
Mannerheim-ristin ritareita unohtamatta.

Tämäkin historiikki tuo esiin suo-
malaisen sotilasorganisaation erikois-
piirteen, erityisen joukko-osastoihin ja 
muihinkin laitoksiin liittyvän ”nimimuu-
tosmanian”. Joukot ovat vuoron perään 
olleet numeroituja – rauhankin aikana – 
tai maakuntiin nimeltään liittyviä. Aja-
tusleikki: jos Suomessa olisi noudatet-
tu Ison-Britannian sotilasperinteitä, pää-
kaupungin puolustajina olisi Santahami-
nan saarella vieläkin Käkisalmen läänin 
rykmentti.

Eversti Pertti Suominen on tehnyt 
merkittävän työn sotilasperinteen kir-
jaamisessa. Teos on ilmavasti taitettu, 
ja kuvat ovat hyvin valittuja ja selkeitä. 
Kirjoitus- tai painovirheitä en havainnut. 

Arviointi on hyvä päättää Joutselän 
taistelun 11. maaliskuuta 1555 menes-
tystä luonnehtivaan lainaukseen: ”Ju-
ho Maununpojan selvänäköisyys, roh-
keus ja luja tahto oli vienyt pienen mut-
ta hyökkäyshenkisen suomalaisen jou-
kon voittoon”. 

Pekka Holopainen

Kirjaa voi tiedustella säätiön asiamie-
heltä: Rauno Loukkola, 
puh. 050 441 4703, 
rauno.loukkola@saunalahti.fi.
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Sotiemme veteraanien ja lottien kertomuksia
Jukka Kuhanen ja 
Esa Sirén 
Sodan tarinat, Rukajärvi 
1941–1944
Gummerus 2020
Sivuja 303
ISBN 978-951-24-0571-8

Viime sodista on kulu-
nut lähes kahdeksan-
kymmentä vuotta. Mo-

nilla suomalaisilla ei ole ollut 
mahdollisuutta keskustella so-
tiemme veteraanien kanssa so-
dan kokemuksista ja muistois-
ta. Osalle asia on ollut myös ta-
bu, ja sen aikaisista muistoista 
on haluttu vaieta.

Sodan tarinat -teoksen kir-
joittajat, Jukka Kuhanen ja Esa 
Sirén, avaavat sotamuistojen ar-
kistoa lukijoilleen. Heidän ta-
voitteenaan on veteraanien pe-
rinnetiedon levittäminen ja sotahistori-
an ymmärretyksi tekeminen. 

Esa Sirén on julkaissut useita me-
nestysromaaneja, ja hän on vakiinnut-
tanut paikkansa yhtenä sukupolvensa 
merkittävimmistä sotakirjailijoista. Juk-
ka Kuhanen on sotahistorian harrasta-
ja, joka on perehtynyt erityisesti Ruka-
järven suunnan tapahtumiin.

Sodan tarinat tarjoaa kuvauksia so-
ta-aikaisista tapahtumista ja elämästä. 
Tapahtumat sijoittuvat Rukajärven rin-
tamalle, mutta veteraanien kertoma so-
veltuu sijoitettavaksi minkä tahansa jat-
kosodan rintamalohkon arkeen. 

Kuhasen ja Sirénin kirja perustuu 
Rukajärven suunnan historiayhdistyk-
sen taltioimaan yli kuudensadan Ruka-
järven suunnalla toimineen veteraanin 
ja lotan haastattelumuistioon vuosilta 
1986–2002. Teoksessa veteraanien ker-
tomukset on ryhmitelty ajallisesti ete-
neviin teemoihin osana 14. Divisioo-
nan sotataivalta. 

Kirjan ensimmäisessä osassa kuva-
taan jatkosodan hyökkäysvaiheen ete-
neminen Rukajärvelle. Toisessa osassa 
tarkastellaan asemasotavaihetta ja eri-
tyisesti elämää rintamalla tänä aikana. 
Mukaan ovat mahtuneet muun muas-
sa kenraaliluutnantti Erkki Raappanan 
50-vuotisjuhlallisuudet ja kalastushar-
rastus, Marskin Majan rakentaminen 

Rukajärvellä ja yksittäisille henkilöil-
le sotavuosina tapahtuneita sattumia. 

Marskin majaa koskeva kohta pe-
rustuu Rukajärven veteraanin, kaptee-
ni Pentti Perttulin muistioon, jonka hän 
on laatinut Suomen Marsalkka Manner-
heimin Metsästysmaja Ry:n 45-juhla-
vuoden kunniaksi.

Kirjan kolmannessa osassa kuva-
taan Rukajärven alueen asemasotavai-
heen merkittävimpiä taisteluita, lento-
toimintaa sekä tiedustelu- ja partiotoi-
mintaa. Viimeisessä osassa käsitellään 
kesän 1944 taisteluita ja jatkosodan 
päättymistä.

Kronologisesti kirjoitettuihin sota-
tapahtumiin sijoitetut tarinat ovat ve-
teraanien henkilökohtaisia kuvauksia 
kokemuksistaan siitä, millaisia jatko-
sodan vuodet käytännössä olivat. Ker-
tomukset on esitetty teoksessa pääosin 
niin kuin veteraanit ovat ne muistaneet. 

Kirjoittajat ovat valinneet kertojiksi 
veteraaneja rivimiehistä sotatoimen joh-
totehtävissä olleisiin upseereihin. Tähän 
valintaan he päätyivät, jotta kirja antai-
si mahdollisimman laajan läpileikkauk-
sen Rukajärven miesten ja naisten ko-
kemuksista. 

Teoksessa on esitelty 24 veteraanin 
ja lotan haastatteluihin perustuvat muis-

telut. Kirjan lopussa on jokaises-
ta heistä lyhyt esittely Rukajär-
ven ajoilta ja haastattelun taltioi-
mishetki. Lähes kaikista on myös 
kuvaus sodan jälkeisiltä vuosilta.

Teosta on elävöitetty runsaal-
la kuvituksella ja toimintaa ku-
vaavin karttapiirroksin. Valoku-
vat on valittu SA-kuva-arkiston 
Rukajärven suunnan kuvista, ja 
ne on pyritty sijoittamaan mah-
dollisimman hyvin kuhunkin ker-
tomukseen.

Kirja muodostaa hyvän koko-
naisuuden jatkosodan ajasta Ru-
kajärvellä. Veteraanien kertomuk-
set elävöittävät perinteistä sota-
historian tapahtumien kerrontaa, 
ja ne mahdollistavat asioihin po-
rautumisen pintaa syvemmälle. 
”Himmetä ei muistot koskaan 
saa.”

Heikki Pohja 
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Kirjalöytöjä hyllystäni  
– kadettikurssien historiikkeja

Veikko U. J. Heinonen 
(toim.) 
Urkin viimeiset, 
65. Kadettikurssin ja 
49. Merikadettikurssin 
historiikki 1981–2021
AC Air Art Oy 2021 
Sivuja 272
ISBN: 978-952-68941-2-6

Aloitimme kadettikurssiem-
me historiikin valmistelu-
työt kadettiveli Juha Tam-

mikiven aloitteesta kurssikokouk-
sessamme Pansiossa vuonna 2014. 
Juhan pyynnöstä valmistelin esityk-
sen siitä, millaista historiikkia oli-
simme rakentamassa. 

Kokouksessa kutsuimme jokai-
sesta aselajista kadettiveljen kirjatoi-
mikunnan jäseneksi. Toimikunnan 
puheenjohtajaksi kutsuimme Sakari 
Honkamaan, jolla tiesimme olevan 
sulavat taidot ylläpitää toimikunnan 
työssä hyvä kuri ja järjestys. Lisäk-
si Sakella oli tuolloin puolustusvoimien 
henkilöstöpäällikkönä palvellessaan laa-
ja näkemys ja yhteistoimintasuhteet läpi 
koko Puolustusvoimien.

Suomen puolustusvoimien kadettiup-
seerit ovat muodostaneet katkeamatto-
man ketjun aina vuodesta 1919, jolloin 
tammikuun 25. päivänä perustettiin it-
senäisen Suomen Kadettikoulu Helsin-
gin Töölön Arkadiassa. Kurssien pituus 
on vuosikymmenten aikana vaihdellut. 
Kadettikurssi 65 valmistui ensimmäisenä 
kolmivuotisena kurssina vuonna 1981. Se 
oli viimeinen presidentti Urho Kekkosen 
virkaan nimittämä kurssi. Sen kunniaksi 
kirjan nimeksi valikoitui Urkin viimeiset.

Kadettikurssit ovat tavanneet tehdä 
jossakin vaiheessa kurssijulkaisun Ka-
dettikoulu-ajoistaan. Kurssikirjojen ni-
met ja sisällöt vaihtelevat. Alkuaikoina 
kurssit nimesivät kirjansa yksinkertai-
sesti kurssinsa nimellä ja aikamäärillä. 
Ne keskittyivät lähinnä koulutuksen ai-
kaisiin asioihin.

Kadettikurssista 39 alkaen historiik-
kien nimeämiseen liitettiin enemmän ajan 
kuvaa ja luonnetta:  Paasikiven wiimeiset 
wakinaisen wäen wänrikit: 39. kadetti
kurssin ja 26. merikadettikurssin histo
riikki 1953–1955. Seuraava kurssi seurasi 

esimerkkiä ja nimesi kirjansa uuden pre-
sidentin mukaan: Urkin ensimmäiset ...  
Kaaderimuistoja 2, 40. Kadettikurssi 
50 vuotta.

Sittemmin kurssit ovat nimenneet kir-
jansa kurssin luonnetta kuvaaviksi ja ker-
toneet laajemmin kurssilaisten vaiheista 
urallaan. Historiikki Niin kirkkaina siin
tävät säilät, 43. kadettikurssi 1957–1959 
kuvaa kurssin ylevää henkeä, kun taas 
Kehityksessä mukana, 46. kadettikurs
sin ja 31. merikadettikurssin historiik
ki 1959–1961 kertoo kurssin valveutu-
neisuudesta.

Historiikkien nimet kuvaavat omalla 
tavallaan kadettikoulutuksen ja ajan omi-
naispiirteitä. Etenkin ne historiikit, jot-
ka on kirjoitettu vuosikymmenten, usein 
neljänkymmenen vuoden jälkeen. Kyl
män sodan upseerit, 48. kadettikurssi ja 
33. merikadettikurssi 1961–1963 kertoo 
kurssista, jonka koulutusta ja uraa vas-
tuun kantajina leimasivat kylmän sodan 
ilmapiiri ja vaatimukset.

Kadettikurssit kokevat olevansa ai-
na parhaita ja kehityksen kärjessä. Toiset 
kurssit haluavat historiikin otsikolla ko-
rostaa kurssin koulutusta, kuten Akatee
misten upseerien kärkijoukko, 49. kadet
tikurssi ja 34. merikadettikurssi 1962–

1965, tai koko uran ajan kestänyttä 
upseerihenkeä ja yhteistyötä, kuten 
Yhdessä vahvana kuin ois käsi kah
vassa kalvan, 50. Kadettikurssi, 50. 
Lentokadettikurssi ja 35. Merikadet
tikurssi 1963–2013 kuvaa hienosti.

Mukaan mahtuu myös lievästi 
itseironisiakin otsikoita, kuten Vii
meiset testaamattomat, 54. kadet
tikurssi 40 vuotta 1970–2010 sekä 
Kirveen kertomaa, 57. Kadettikurssi
en ja 42. Merikadettikurssin 40vuo
tisjuhlakirja.

Kadettikurssin 65 ja Merikadet-
tikurssin 49 tavoitteena oli kirjoittaa 
historiikki, joka kuvaa kurssiaikam-
me lisäksi koko uraamme ja sitä, mi-
ten kehityimme ja vastasimme ajan 
haasteisiin. Siten historiikki sisältää 
kattavan kuvauksen siitä, miten eri 
aselajit ja Puolustusvoimat kokonai-
suudessaan kehittyivät aikanamme 
sekä miten toimintaympäristömme 
uramme aikana muuttui. 

Luonnollisesti lähtökohtanam-
me on ollut Kadettikoulussa saamam-
me opetus ja kadettiperinteet.

Kadettikurssit tunnistavat olevansa 
osa kadettiupseerikurssien ketjua, jotka 
ovat sodan ja rauhan aikana vastanneet 
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
tehtävistä, Suomen sotilaallisesta turval-
lisuudesta.

Meitä edeltävät viimeisimmät histo-
riikkinsa kirjoittaneet kurssit ovat laajen-
taneet historiikkiaan koko uraansa kos-
keviksi, ja kurssimme on jatkanut tuota 
kehitystä. Kurssimme päätti kuitenkin 
poikkeuksellisesti tehdä kurssikertomuk-
sen koko uransa ajalta sitoen tarinansa 
toimintaympäristön ja Puolustusvoimi-
en muutoksiin. 

Teos antaa mahdollisuuden tarkastel-
la yhden kadettiupseerisukupolven koko 
uraa muuttuvassa toimintaympäristössään 
varusmiespalveluksesta aina siihen asti, 
kun viimeinen kurssiveli jätti viestikapu-
lan seuraajalleen. Tämän kadettiupsee-
rikurssin neljä vuosikymmentä upseerin 
elämää vastuineen, iloineen ja suruineen 
tuli täyteen elokuussa 2021. 

Veikko Heinonen
Kadetti 6517
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Kumpujen kätköistä
1939–1945 menehtyneiden 

kadettiupseerien ja kadettien hautapaikat

Keväällä 2020 julkaistun 
Joukkosi eessä -teoksen 
jatkona julkaistiin tämän 

vuoden lokakuussa Kadettikun-
nan syyskokouksen yhteydessä 
teos Kumpujen kätköistä. Kirjassa 
on selvitetty kaikkien sotien 1939–
1945 aikana menehtyneiden kadet-
tiupseerien ja kadettien hauta- tai 
siunauspaikat. 

Teoksen on kustantanut Kadet-
tikunta, ja sitä ovat tukeneet Kaatu-
neiden Muistosäätiö, Kadettikunta, 
Maanpuolustuksen Kannatussäätiö, 
Turvallisuuden Tukisäätiö, Suomen 
Marsalkka Mannerheimin Kadet-
tisäätiö ja Suomen Marsalkka Man-
nerheimin Sotatieteellinen rahasto. 

Teoksen lähtökohtana on Arkis-
tolaitoksen Suomen sodissa 1939–
1945 menehtyneet -tietokanta, jon-
ka perusteella on oltu yhteydessä yli 
kahteensataan seurakuntaan ja var-
mistettu kukin hautapaikka. 

Tietokannassa ei kuitenkaan ole 
mainittu Luovutetun Karjalan alu-
een hautapaikkoja, joten niiden tie-
dot on selvitetty ja varmistettu kirkon-
kirjoista, sodanaikaisista arkistoista, sa-
nomalehtien sodanaikaisista numeroista, 
Karjalan Liiton Karjala-seurojen avulla 
sekä sukututkimuksen menetelmin. Sa-
moin on menetelty niissä noin viides-
säkymmenessä tapauksessa, joissa hen-
kilöä ei löytynyt Arkistolaitoksen tieto-
kannasta tai hautapaikkaa ei ollut mai-
nittu tai hautaa ei löytynyt tietokantaan 
merkityltä hautausmaalta.

Hautapaikkojen selvittämisen jäl-
keen jokaisesta olemassa olevasta hau-
dasta on lisäksi hankittu valokuva.

Talvi-, jatko- ja Lapin sodan sekä 
välirauhan aikana menehtyneitä kadet-
tiupseereja ja kadetteja on haudattu tai 
siunattu kentälle jääneinä Pohjois-Lap-
pia lukuun ottamatta kaikkien nykyis-
ten kadettipiirien alueelle, kaikkiaan 163 
hautausmaalle sekä Laivaston muisto-
ristille Naantalissa. Lisäksi heitä hau-
dattiin 12 hautausmaalle luovutetussa 
Karjalassa ja yhdelle hautausmaalle ny-
kyisessä Ukrainassa, mutta näistä vain 

Sortavalan vanha hautausmaa on säily-
nyt ja sekin ainoastaan osittain. 

Eniten hautoja on Helsingin Hieta-
niemen hautausmaalla, missä on 80 san-
karihautaa, 39 sukuhautaa sekä 12 ni-
meä kadonneiden muurissa. Seuraavak-
si eniten hautoja on Kuopion Hatsalan 
hautausmaalla (25 sankarihautaa), Tam-
pereen Kalevankankaan hautausmaalla 
(15 sankarihautaa ja kahdeksan suku-
hautaa), Turun hautausmaalla (15 san-
karihautaa ja neljä sukuhautaa), Oulun 
hautausmaalla (13 sankarihautaa ja kol-
me sukuhautaa) sekä Ahveniston hauta-
usmaalla (10 sankarihautaa ja viisi su-
kuhautaa). 

Viipurin tuomiokirkkoseurakunnan 
hautausmaille haudattiin 12 talvi- ja jat-
kosodan aikana menehtynyttä kadettiup-
seeria, joista 11 sankarihautausmaalle ja 
yksi sukuhautaan. Nämä hautausmaat 
eivät kuitenkaan ole säilyneet.

Hautoja tarkasteltaessa on huomatta-
va, ettei kentälle jääneen henkilön hau-
taamisesta tai siunaamisesta sankari-

hautaan tai sukuhautaan voi tehdä 
johtopäätöksiä vainajan kuolemas-
ta. Sotien aikana oletuksena oli, et-
tä Puolustusvoimien palvelukses-
sa menehtynyt haudataan sankari-
hautaan, mutta kuitenkin 50 kaa-
tunutta kadettiupseeria ja kadettia 
on haudattu sukuhautaan, yleensä 
omaisten toivomuksesta. 

Vastaavasti 70 muusta kuin vi-
hollistoiminnasta johtuvasta syystä 
menehtynyttä kadettiupseeria tai ka-
dettia on haudattu sankarihautaan. 
Heistä kolme kuoli välirauhan ai-
kana. 

Olemassa oleva hauta ei myös-
kään tarkoita sitä, että henkilö olisi 
välttämättä fyysisesti haudattu sii-
hen. Kaikkiaan 94 kadettiupseeria 
tai kadettia katosi tai jäi kaatunee-
na kentälle. Heistä 72:lla on jäljel-
lä oleva sankarihauta tai heidän ni-
mensä on sukuhaudassa, mutta vain 
kuuden nimen yhteyteen on kirjat-
tu ”jäänyt kentälle”. 

Yhden talvisodassa ja neljän 
jatkosodassa kadonneen kadet-

tiupseerin hauta- tai siunauspaikkaa ei 
etsinnöistä huolimatta löytynyt, ja on-
kin todennäköistä, ettei heillä ole lain-
kaan hautapaikkaa. Kaikkien muiden 
535 talvi-, jatko- ja Lapin sodan sekä 
välirauhan aikana menehtyneen kadet-
tiupseerin ja kadetin sekä kahden Lapin  
miinanraivauksessa kesällä ja syksyllä 
1945 menehtyneen kadettiupseerin hau-
ta- ja siunauspaikat ovat teoksessa kuvi-
en kera ryhmiteltyinä vuoden 2020 ka-
dettipiireittäin ja hautausmaittain. 

Julkaisu on vapaasti luettavissa Ka-
dettikunnan verkkosivuilla. Kirja on ti-
lattavissa Kadettikunnan toimistosta 
hintaan 30 euroa (sisältää postituskulut).

Kari Huhtala
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CONSTANTEM DECORAT 
HONOR 

Ylennetty Puolustusvoimissa 6.12.2021 

kenraaliluutnantiksi 
Pasi Tapio VÄLIMÄKI 73.k 

kenraalimajuriksi 
Kari Juhani NISULA 75.k 

prikaatikenraaliksi 
Sami Heikki NURMI 76.k 

lippueamiraaliksi 
Janne Ilmari HUUSKO 76.k 

everstiksi 
Ville Juha-Pekka HAKALA 82.k 
Kimmo Olavi KINNUNEN 78.k 
Mika Antti KULKAS 82.k  
Petri Kalevi RANTANEN 77.k 
Juhana Matias SKYTTÄ 77.k

kommodoriksi 
Juha Matti TORKKELI 76.k 
 
everstiluutnantiksi 
Lasse Matti AHONEN 87.k 
Ville Tapani HUKKANEN 87.k 
Juha Petteri JUVAKKA 75.k 
Kai Johan Matias KÄNÄ 87.k 
Marko Juhani LEHTINEN 82.k 
Lasse Markus LOUHELA 89.k 
Tommi Marko Juhani LUOMAJÄRVI 78.k 
Timo Kai Valtteri MARTIKAINEN 77.k 
Panu Henrik MATILAINEN 86.k 
Antti Aleksi MONTONEN 87.k 
Ari Kalevi PAAVOLA 80.k 
Matti Tuomas PAKARINEN 86.k 
Jarkko Mikael PELKONEN 79.k 
Christian Olav PERHEENTUPA 87.k 
Sami Mikael PIIRA 86.k 
Juha Martti PUTKISAARI 79.k 
Esa Mikael RAUTIO 80.k 
Henri Markus RUOTSALAINEN 87.k 
Kimmo Johannes RUOTSALAINEN 86.k 
Jouni Aleksi SUOKAS 87.k 
Mika Heikki TOPPINEN 86.k 
Ilkka Markus TUOMISTO 87.k 
Mikko Olavi VIRÉN 87.k 
Annukka Pia YLIVAARA 87.k

komentajaksi 
Klaus Bernhard ERICSSON 69.mek 
Atte Markus LÖYTÖNEN 87.k 
Björn Mikael RÖBERG 86.k
 
majuriksi 
Teemu Tapani ELONEN 90.k  
Heikki Tapani ERKKILÄ 89.k  
Tommi Samuli ESKOLA 89.k  
Matti Pekka FINNILÄ 89.k  
Juha Nikolai GRÖNROOS 89.k  
Arto Arvid HARJUNIEMI 89.k  
Juha Mikael HAUTALA  80.k 
Jani Petteri HEIKKILÄ 89.k  
Janne Ari Matias HEIKKINEN 91.k  
Tommi Tapio HUTTUNEN 89.k  
Henri Antero HUURINAINEN 89.k  
Markus Olavi IIVARINEN 89.k  
Juha Mikael JÄRVINEN 90.k  
Jyrki Kalervo KALLIOLA 90.k  
Mikko Juhani KANKAISTO 91.k  
Heikki Ilmari KANKKIO 90.k  
Tuomas Esko Olavi KARJALAINEN 90.k  
Karri Lars Eino KARMA 91.k  
Ari Matti KOKKO 91.k  
Jari Matti Petteri KOKKONEN 89.k  
Riku Mikael KORTE 91.k  
Ville-Matti Johannes KOSKI 89.k  
Matti Samuli KULMANEN 89.k  
Antti Juhani LAAKSONEN 90.k  
Mikko Kalevi LAITSAARI 90.k  
Lotta Maria LEHTO 89.k  
Janne Kalle Oskari LEPPÄNEN 91.k  
Tatu Aleksi LIPPONEN 92.k  
Eero Eemeli MANNISMÄKI 90.k  
Lasse Mikael MANNONEN 89.k  
Mikko Sakari MAUNU  85.k  
Antti Juhani Iisakki MIETTINEN 95.k 
Timo Juhani MÄKELÄ 89.k  
Janne Sakari NIKKINEN 89.k  
Heikki Sakari NOUSIAINEN 89.k  
Antti Pekka PAKKANEN 96.k  
Tapani Mikael PARVIO 90.k 
Joni Henrik PIRINEN 87.k  
Lauri Markus PIRTTINEN 89.k  
Toni Pauli Kristian PURANEN 89.k 
Miikka Juhana RAUTAKOURA  77.k 
Noora Karoliina REPO 90.k  
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Jukka Tapani SAHINOJA 89.k  
Veikko Joonas SIUKONEN 90.k  
Jaakko Sakari SOINTU 92.k  
Oskari Harri Jaakko SUVANTO 87.k 
Jussi Rainer SYRJÄLÄ 90.k 
Outi Aino Helinä TUISKU 92.k  
Arto Matias Mikael UKSKOSKI 90.k 
Lassi Johannes UTRIO 89.k 
Ville Aleksi VAITTINEN 89.k  
Veli Markus VIINIKKA 89.k  
Ville Olli Matias VILJARANTA 95.k 
Andro Markku VILKMAN 89.k 
Ilkka Erik Ilmari WESTLING 91.k  
Joni Juhani YLÖSTALO 90.k
 
komentajakapteeniksi 
Jenni Mirjam BÄCK 72.mek 
Beatrice Mariina GRANFELT 72.mek 
Oskar Tapani HOLLMÉN 66.mek 
Teemu Johannes HONKANIEMI 72.mek 
Jenni Katariina KERKELÄ 73.mek 
Henri Juho Matias KOSKI 73.mek 
Juho Tuomas Mikael KUOSMANEN 73.mek 
Klaus Valter Juhana NUMMELA 73.mek 
 
yliluutnantiksi 
Albert Mikko Kalle AALTONEN 101.k 
Niko Markus Antero ESKELINEN  101.k 
Juuso Oskari ESKONMAA 101.k 
Marius Kasimir FOUDILA 101.k 
Atte Pekka Johannes HAKANEN 101.k 
Panu Eemeli HAKULINEN 101.k 
Eetu Samuel HAPPONEN 101.k 
Benjamin Alexander HARIMA 101.k 
Lassi Oskari HEIKKINEN 101.k 
Matti Sakari HIETALA 101.k 
Lasse Samuel HILCK 97.k 
Urho Tuomas HINTIKKA 101.k 
Akseli Johannes HIRVONEN 101.k 
Tuomas Jarinpoika HYYTI 101.k 
Juho Martti Santeri JOKIMIES 101.k 
Jani Jesse Johannes JOKINEN 101.k 
Samuel Matti Mikael JÄRVINEN 101.k 
Tuukka Samuel KASKI 101.k 
Mikko Sakari KURIKKA 101.k 
Joonas Otto Kalevi KÄRKI 101.k 
Valtteri Simo Uolevi LAINE 101.k 
Arttu Miikka Severi LEPISTÖ 101.k 
Henrik Antti Ilmari LINNA 101.k 
Tommi Oskari LINTULA 101.k 
Mikko Wilhelm MÄKELÄINEN 101.k 
Saku Lauri Juhani MÄKINEN 101.k 
Tuukka Ilari NEVALAINEN 101.k 
Jouni Johannes NUORGAM 101.k 
Eetu Kalevi Veijonpoika OJANEN 101.k 
Jesse Joonas Oskari PAALANEN 101.k 
Ville Arttu Juhani PARMA 101.k 
Ville Jaakko PENTINMÄKI 101.k 

Ville Paavo Johannes PIKKARAINEN 101.k 
Jussi Juhani POLLARI 101.k 
Pyry Lauri Eevertti PULKKINEN 101.k 
Henri Aleksi RAUHALA 101.k 
Antti Simeon RAVELIN 101.k 
Nicolas Valter RISTOJA 101.k 
Juho Paavo Aleksanteri SAARINEN 101.k 
Jesse Joonas SALLINEN 101.k 
Hannu Kalevi SALMI 101.k 
Mikko Johannes SARHIMAA 101.k 
Olli Sakari SEPPONEN 101.k 
Pekka Olavi SIIKALUOMA 101.k 
Miika Kristian Nikolai SILTAMÄKI 101.k 
Miro Santeri Sebastian SIVÉN 101.k 
Aleksi Johannes SORVALI 101.k 
Tuomas Sakari SUNI 101.k 
Henri Tapani TAIPALE 101.k 
Santtu Ville Oskari TAJAKKA 101.k 
Joonas Jyrkinpoika TIIRA 101.k 
Antti Tapani TIIROLA 101.k 
Tuukka Aleksi TIMONEN 101.k 
Jaakko Juhani TORPPA 101.k 
Tatu Heikki Johannes UIMONEN 101.k 
Asko Aulis Benjamin VALLINKOSKI 101.k 
Melkker VESANEN 101.k 
Joel Jacob WILLNER 101.k 
Tuomas Juhani VITTANIEMI 101.k 
Vili Antero VÄHÄSAARI 101.k 
Mika Petri Olavi YLIPAAVALNIEMI 101.k 
 
 
Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä!
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Suomen Metsäsäätiö onnittelee 
100-vuotiasta Kadettikuntaa!
METSÄELINKEINO - LUPA KUKOISTAA
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100-vuotiasta Kadettikuntaa!
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From Sea to Space, IAI Provides 
Comprehensive Air Defense Solutions

IAI has been mastering air defense systems for 
several decades, as a missile, sensor, and com-
plete system developer, manufacturer, and integra-
tor of all types of systems, from Ballistic Missile 
Defense (BMD) to Very Short-Range Air Defense 
(VSHORAD). With this unique and comprehensive 
capability, accompanied by the track record of com-
bat proven solutions, IAI provides a one-stop-shop 
for air defense solutions. 

The proliferation of aerial delivered weapons 
have exposed military forces to new and evolv-
ing danger, far beyond the traditional risk of air-
craft and helicopters. Today's threats span from 
long-range ballistic missiles and precision-guided 
weapons to mortars, including improvised weap-
ons, rockets, mortars, loitering weapons, UAV`s 
and drone-swarms that pose an increasing dan-
ger to aerial defenses.

In the past, air defense weapon systems were 
designed to cope with specific threats, thus be-
coming vulnerable to attack by other weapons, 
when faced with multi-threat and multi-dimen-
sional adversary. Acting as an OEM, and a prime 
contractor for a wide range of cutting-edge na-
val defense and Ground-Based Air Defense 
(GBAD) solutions, IAI has provided numerous 
air and missile defense systems to custom-
ers worldwide. Today, IAI offers world-lead-
ing air and missile defense capabilities, ad-
dressing all types of threats, from ballis-
tic missiles to very-short-range attack. 
Fully developed, combat proven and ma-
tured through generations, IAI’s air de-
fense solutions were tested and opera-
tionally verified with customers world-
wide in combat and field environment. 
These systems are designed to pro-
vide a complete solution and, when 
required, are interoperable with leg-

acy sensors and battle management systems, en-
abling users to enhance their air defenses, keep 
pace with evolving technology, to face new threats. 

IAI's air defense expertise comprises a range of 
missiles, radars and sensors, battle management, 
and communications techniques. The Barak missile 
family consists of three variants – all using vertical 
launch, aerodynamic and vector thrust, and an ad-
vanced RF seeker providing highly maneuverable 
360° engagement capability. The Medium Range 
variant (Barak MRAD) uses a single-pulse rocket 
motor, covering 35 km with quick-reaction capabil-
ity for mobile air defense. The interceptors are ver-
tically launched from a ‘smart launcher’ that can 
also accommodate other Barak variants that cov-
er up to 150 km.

The interceptors, smart launchers and associat-
ed command, control and communications systems 
are the building blocks for IAI's network-centric air 
defense solutions. Leveraging this open architecture 
design, customers can tailor their Barak MX sys-
tems to integrate with the fully digital radars such 
as the Multi-Mission Radar (MMR) or MF-STAR AE-
SA radars, and battle management systems devel-
oped by IAI or with systems already fielded by the 
user. The sensors and fire units of Barak MX seam-
lessly interface with each other through its mod-
ern network-centric architecture and with com-
mand-and-control centers enabling efficient op-
eration and quick response to evolving threats.

Designed to defeat all types of aerial threats 
with efficient and versatile air defense capa-
bility, IAI provides military forces the tools 
to establish a comprehensive network-cen-
tric, multi-layered air defenses. Based on 
versatile and agile open system architec-
tures, these systems are designed to de-
feat today's threats and are prepared to 
meet future challenges.
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AlAjärven Apteekki
Keskuskatu 14,  
62900 Alajärvi,  

puh. 06 557 2249 
www.alajarvenapteekki.fi

Heikin liHA Oy
Työpajankatu 2,  
00580 Helsinki, 

www.heikinlihaoy.com

w
w
w
.rtkpalvelu.fi

lOuHintAHiekkA Oy
Tuusula,  

www.louhintahiekka.fi

MetAllivAlMiste  
A. lAAksOnen Oy
Pumppaamontie 32,  

05800 Hyvinkää,  
www.laaksonen.fi

MetsäpAlvelu  
turunen Oy

Kauppatie 11, 81200 Eno,  
puh. 0500 278 828, 

www.metsapalveluturunen.fi

Oy j-trAding Ab 
Vantaa,  

www.j-trading.fi

puustelli  
grOup Oy
Harjavalta,  

puh. 010 277 6000 
www.puustelli.fi

rAkennusliike 
evälAHti Oy

Tainionkoskentie 22,  
55100 Imatra,  

www.evalahti.com

rAkennusliike  
t. rAuMAn Oy

Turuntie 8, Salo   
puh. 02 731 3017,  

040 584 9646 

suOMen  
vArustAMOt ry
www.shipowners.fi

tiOri-kuljetus Oy
Helsinki,  

www.tiori-kuljetus.com

WWW.HAMINA.FI

Muuttopalvelut
Logistiikkapalvelut
Tapahtumapalvelut
Varastointi
Kierrätys

020 554 554 
www.niemi.fi  



Kylkirauta 4/202177

AlAjärven Apteekki
Keskuskatu 14,  
62900 Alajärvi,  

puh. 06 557 2249 
www.alajarvenapteekki.fi

Heikin liHA Oy
Työpajankatu 2,  
00580 Helsinki, 

www.heikinlihaoy.com

w
w
w
.rtkpalvelu.fi

lOuHintAHiekkA Oy
Tuusula,  

www.louhintahiekka.fi

MetAllivAlMiste  
A. lAAksOnen Oy
Pumppaamontie 32,  

05800 Hyvinkää,  
www.laaksonen.fi

MetsäpAlvelu  
turunen Oy

Kauppatie 11, 81200 Eno,  
puh. 0500 278 828, 

www.metsapalveluturunen.fi

Oy j-trAding Ab 
Vantaa,  

www.j-trading.fi

puustelli  
grOup Oy
Harjavalta,  

puh. 010 277 6000 
www.puustelli.fi

rAkennusliike 
evälAHti Oy

Tainionkoskentie 22,  
55100 Imatra,  

www.evalahti.com

rAkennusliike  
t. rAuMAn Oy

Turuntie 8, Salo   
puh. 02 731 3017,  

040 584 9646 

suOMen  
vArustAMOt ry
www.shipowners.fi

tiOri-kuljetus Oy
Helsinki,  

www.tiori-kuljetus.com

WWW.HAMINA.FI

Muuttopalvelut
Logistiikkapalvelut
Tapahtumapalvelut
Varastointi
Kierrätys

020 554 554 
www.niemi.fi  



Kylkirauta 4/2021 78

  

  

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.

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 ja se on ladattavissa 

Kadettikunnan verkkosivuilla kohdassa jäsenistölle.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Kadettisäätiö on valmistut-
tanut hautakivitunnuksen kiinni-

tettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. 
Reliefinomaisesti toteutettu merkki on 
60 mm korkea, 45 mm leveä ja sen ko-
konaisvahvuus on noin 7 mm. Tunnus 
kiinnitetään hautakiveen piilokiinni-
tyksenä kahden mukana olevan tapin 
avulla.

Hautakivitunnuksen hinta  on  
52 euroa + postimaksu 6 euroa. Kiinni-
tys hautakiveen maksaa merkin myyjä-

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle
yrityksessä Helsingissä 15 euroa. Mer-
kin kiinnityksessä voi olla  yritys- ja 
paikkakuntakohtaisia eroja.

Hautakivitunnuksen voi tilata Hau-
taustoimisto Autio Oy:stä, osoite Rune-
berginkatu 42, 00260 Helsinki, puhe-
lin 09 448 346, fax 09 449 841 ja säh-
köposti info(at)hautaustoimistoautio.fi. 
Tunnuksia myydään vain kadettiupsee
rin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hauta-
ustoimisto tarkistaa osto-oikeuden tar-
vittaessa Kadettikunnasta.

 
 

                                            antaa Kadettikunta ry:n jäsenille  
 

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

saada enimmillään tunnin ajan. 
 

Puhelin 02 251 1004, www.asianajotoimistolindell.fi 
    Olli-Pekka Lindell, asianajaja, varatuomari 

Elisa Nordling, asianajaja, varatuomari, sposti: elisa.nordling@asianajotoimistolindell.fi  
 
        Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen Marsalkka Mannerheimin   
                          Kadettisäätiön ja asianajotoimiston väliseen sopimukseen. 
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Kenttäpiispan joulutervehdys 
Levollisuutta

Muistelen menneiden joulujen ketjua. Monet 
asiat toistuvat muistoissa samanlaisina: kuusi 
omalla paikallaan ja samalla tavoin koristel-

tuna, aaton ohjelma, ruokapöydän tarjoilut. Ehkä pääl-
limmäisenä on levollisuus. Voi tosin olla, ettei muistoi-
hin ole tallentunut jouluajan vipinää ja tiukkoja aika-
tauluja, kun kaikki työt ja valmistelut on pitänyt saada 
valmiiksi H-hetkeen mennessä.

Mistä joulun levollisuus? Muutamat vapaapäivät 
tuovat lepoa, mutta se ei vielä selitä levollisuuden pe-
rustaa. On mentävä joulun juurille. 

Perinteisen joulukuvaston keskellä on nukkuvan lap-
sen kasvot. Lapsi lepää turvallisesti ja luottaa siihen, että 
vanhemmat pitävät hänestä huolta. Tosin ensimmäisen 
joulun olosuhteet eivät antaneet aihetta levollisuuteen, 
pikemminkin päinvastoin. Aihetta huoliin oli kaukana 
kotoa alkaen majapaikasta, synnytyksestä ja varmaan-
kin myös siitä, mitä syödä ja pukea päälleen. 

Levollisuus nousee siitä, että kaikki järjestyi lopulta 
parhain päin. Lapsi pysyi tervee-
nä ja kasvoi. 

Jeesus-lapsi varttuneena opetti 
turvautumaan taivaalliseen Isään: 
”Älkää huolehtiko hengestänne, 
siitä mitä söisitte tai joisitte, äl-
kää ruumiistanne, siitä millä sen 
vaatettaisitte. Eikö henki ole enem-
män kuin ruoka ja ruumis enem-
män kuin vaatteet? Katsokaa tai-
vaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät 
ne leikkaa eivätkö kokoa varastoon, 
ja silti teidän taivaallinen Isänne 
ruokkii ne... Kuka teistä voi mu-
rehtimalla lisätä elämänsä pituut-
ta kyynäränkään vertaa?” (Matt 
6:25–27). 

Tämän kuluneen vuoden aikana 
on aiheellisesti nostettu esiin erilai-

sia tulevaisuusuhkia, joiden vuoksi on haluttu julistaa 
hätätiloja ympäristön tuhoutumisen ja ilmaston muu-
toksen vuoksi, valtion velkaantumisen tai matalan syn-
tyvyyden ja ruokaturvan kestävyyden vuoksi. Ne ovat 
asioita, joihin on yhdessä tartuttava ja joiden vuoksi 
on oltava valmis suuriinkin muutoksiin elämässämme. 

Samalla Jeesus-lapsi seimessään ja vuorisaarnas-
saan opettaa levollista luottamusta. Taivaallinen Isä on 
Luoja ja elämän ylläpitäjä. Etsimällä hänen hyvää tahto-
aan kuljemme oikeaan suuntaan. Tämä ei tarkoita oman 
osuutemme väistämistä, vaan se kutsuu luottavaisesti 
katsomaan tulevaisuuteen ja tekemään siitä paremman. 

Joulun lapsesta säteilevä luottamus on kuitenkin vie-
lä syvempää. Hän on Jumalan lähettämä pelastaja, joka 
ottaa kantaakseen maailman synnit – myös ihmisen ah-
neuden, joka on johtamassa tuntemamme elämäntavan 
umpikujaan. Tulevaisuus on Jumalan käsissä. Jeesuksen 
kautta ja häneen turvautuen kaikki luodaan uudelleen. 

Siksi joulun profetia Jesajan kirjassa tuo toivoa maa-
ilman pimeälle taivaalle: 

”Kansa, joka pimeydessä vael-
taa, näkee suuren valon. Niille, jot-
ka asuvat kuoleman varjon maassa, 
loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaak-
si riemun, annat suuren ilon. …Sil-
lä lapsi on syntynyt meille, poika 
on annettu meille. Hän kantaa val-
taa harteillaan. Suuri on hänen val-
tansa, ja rauha on loputon Daavidin 
valtaistuimella ja hänen valtakun-
nassaan.” (Jes 9)

Toivotan kaikille Kylkiraudan 
lukijoille perheineen levollista jou-
lun juhlaa ja siunattua alkavaa vuot-
ta 2022.

Pekka Särkiö



Kylkirauta 4/2021 80

IN MEMORIAM

Lukkarinen
Vilho
Eversti
s. 24.4.1926
k. 24.7.2021
Kad.nro 3047
29. Kurssi

Laukka
Risto Urpo
Majuri
s. 7.3.1944
k. 26.6.2021
Kad.nro 5428
54. Kurssi

Leikas
Pentti Kalevi
Eversti
s. 3.3.1943
k. 8.10.2021
Kad.nro 4745
50. Kurssi

Karusto
Aarno Juhani
Majuri
s. 23.1.1926
k. 4.7.2021
Kad.nro 2944
28. Kurssi

Vaintola
Lenni Sakari
Majuri
s. 22.11.1928
k. 19.8.2021
Kad.nro 3331
37. Kurssi

Alén
Kari Jussi Yrjänä
Everstiluutnantti
s. 3.7.1944
k. 25.10.2021
Kad.nro 5257
53. Kurssi

Eskola
Jouko Kalevi
Eversti
s. 14.8.1938
k. 28.10.2021
Kad.nro 3983
46. Kurssi

Vuontelo
Reijo Aulis
Majuri
s. 12.10.1934
k. 24.10.2021
Kad.nro 603me
28. Merikadettikurssi

Lepola
Mauri Engelbert
Yliluutnantti
s. 9.7.1946
k. 4.3.2021
Kad.nro 5323
53. Kurssi
 
Korppinen
Osmo Tapio
Everstiluutnantti
s. 3.8.1946
k. 10.10.2021
Kad.nro 5301
53. Kurssi
 

Kopra
Timo Pekka Tapani
Everstiluutnantti
s. 25.12.1943
k. 13.11.2021
Kad.nro 5299
53. Kurssi
 
Vuori
Pentti Olavi
Kapteeni
s. 11.7.1946
k. 25.10.2021
Kad.nro 5387
53. Kurssi
 
Linkola
Kari Olavi
Kapteeni
s. 14.4.1943
k. 14.11.2021
Kad.nro 4975
51. Kurssi
 
Huttunen
Pertti Päiviö
Everstiluutnantti
s. 6.11.1932
k. 24.11.2021
Kad.nro 3425
39. Kurssi
 
Lankinen
Antti Ensio
Prikaatikenraali
s. 5.2.1949
k. 26.11.2021
Kad.nro 5617
56. Kurssi

Mellanen
Pirkka Juhani
Komentajakapteeni
s. 6.4.1958
k. 4.9.2021
Kad.nro 903me
50. Merikadettikurssi

Lindqvist (ent. Siivola)
Hannu Paavo Volter
Majuri
s. 6.7.1948
k. 14.10.2021
Kad.nro 5804
58. Kurssi

Kling
Pekka Rolf Artur
Everstiluutnantti
s. 7.11.1944
k. 20.10.2021
Kad.nro 4934
51. Kurssi

Korhonen
Heikki Juhani
Everstiluutnantti
s. 28.10.1935
k. 20.10.2021
Kad.nro 3816
44. Kurssi

Österlund
Bo Ragnar
Lippueamiraali
s. 20.7.1946
k. 23.10.2021
Kad.nro 767me
38. Merikadettikurssi

Suvanto
Kari Jaakko
Eversti
s. 16.8.1941
k. 14.9.2021
Kad.nro 4827
50. Kurssi

Lund
Olli-Pekka
Komentajakapteeni
s. 29.10.1969
k. 15.10.2021
Kad.nro 8131
77. Kurssi






