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Luotettavin valinta Suomelle
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

ulunut vuosi on ollut tapahtumarikas ja turvallisuuspoliittisestikin mielenkiintoinen.
Koronan kuohuvat hyökyaallot iskevät yhä uudestaan ja herättävät hämmennystä rokotteista ja vapautumisen
tunteesta jo välillä huojentuneiden ihmisten keskuudessa. Hitaasti paraneva rokotekattavuus sekä rokotesuojan
saaneiden tarkastamisen mahdollisuudet ovat joutuneet antautumaan aina
vain uudelleen. Syynä on ollut milloin
korostettu yksilönsuoja, milloin muu
säädäntä tai hallinnollinen kankeus.
Päätöksenteko yhteisen hyvän vuoksi tuntuu olevan ylitsepääsemättömän
vaikeaa maassamme.
Hankalaa on ollut muuallakin.
Kansainvälisessä turvallisuusympäristössä on koettu yllätyksellisiä tapahtumia.
Pitkään kestäneen kriisinhallintaoperaation päätyttyä Afganistanin hallinto ja turvallisuusorganisaatio luhistuivat nopeasti. Valko-Venäjän toiminta hybridioperaatioiden alustana ja sotilaallisen jännitteen lisääntyminen Ukrainan itärajalla ovat havahduttaneet pohtimaan turvallisuuspolitiikan
ratkaisujen logiikkaa ja sotilaallisen voiman käytön rajoituksia ja mahdollisuuksia. Euroopan unionin tai Naton päätöksenteko sekä kahden tai monenvälisten yhteistyömuotojen toimeenpanon mahdollisuudet ovat olleet puntarissa.
Julkisuudessa näkyvin osuus on valtioiden strategista kommunikaatiota ja siten informaatiovaikuttamisen värittämää.
Syvempään analyysiin asioiden kehittymisen syy-seuraussuhteista menee aikansa, mutta lyhytkin analyysi osoittaa selkeän tarpeen kehittää kokonaisvaltaista tilannekuvaa
ja tehokasta päätöksentekojärjestelmää Suomessa ja laajemminkin, erityisesti Euroopassa. Tarvitsemme strategista ajattelua ja ymmärrystä asioiden välisistä suhteista.
Myös sotilasstrategian ymmärtämiselle on tilausta, ja siksi vuoden 2021 viimeinen Kylkirauta-lehtemme käsittelee
aihetta pääteemanaan. Pääartikkeleissamme kuvataan sotilasstrategian 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 prosesseihin ja turvallisuuspolitiikan kehittymistä sekä nykytrendejä. Niissä esitetyt näkemykset ja johtopäätökset tukevat sotilasstrategiaa, sotilaallisten keinojen suunnittelua ja
käyttöä valtion poliittisten päämäärien hyväksi.

Kuluvan vuoden lopun tärkeimpiä ja mielenkiintoisimpia ratkaisuja
maanpuolustuksen ja turvallisuuspolitiikan harrastajille on uusien monitoimihävittäjien HX-valinta, joka on
lehden ilmestyttyä mitä ilmeisimmin
julkistettu. Päätöksen vaikutusten arviointi puhuttanee pitkään, ja seuraavia askelia hankinnassa seurataan tulevissa lehdissämme.
Samoin kiinnostaviin maanpuolustuksen puheenaiheisiin kuulunee asevelvollisuuden kehittäminen. Juuri julkaistun asevelvollisuuskomitean raportin
suositukset ovat herättäneet jo keskustelua, ja raportin suosituksiin voi perehtyä komitean puheenjohtajan kirjoituksessa lehdessämme.
Vuosi 2021 oli myös Kadettikunnan
100-vuotisjuhlavuosi. Juhlallisuudet ja
teeman muistamiset ovat sujuneet koronan haitoista huolimatta hyvin. Komeimpana todisteena
on Kadettikunnan lipun kärjessä komeileva vapaudenristi nauhoineen. Siirrettyä pääjuhlaa vietettäneen ensi vuonna, toivottavasti yhdessä ja mahdollisimman monen kurssin 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 päätoimittajavuoteni aikana saanut. Kiitän myös Kadettikunnan johtoa
ja hallitusta saamastani luottamuksesta ja kannustuksesta.
Kylkiraudan viestintätehtävä Kadettikunnan ja yhteiskunnan palveluksessa on selvä. Lehti tuottaa monipuolisia
ja laadukkaita puheenvuoroja maanpuolustuksesta, turvallisuuspolitiikasta ja kokonaisturvallisuudesta.
Lehden on kuitenkin elettävä ajassa, ja siihen kuuluu
myös avainhenkilöiden vaihtaminen. Ajassa eläminen edellyttää uusia ideoita ja näkökulmia unohtamatta pitää huolta hyväksi koetuista asioista. Otteeni kirvotessa Kylkirau
dan kahvasta siihen tarttuu vahvalla otteellaan ensi vuoden
alusta komentaja Ville Vänskä. Toivotan Villelle menestystä päätoimittajan tehtävään.
Lämmin kiitos teille, hyvät lukijamme, osoittamastanne
jatkuvasta mielenkiinnosta lehteämme kohtaan. Antamanne palaute ja kannustus on ollut tärkeää.
Rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta!

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

Sisältö
1

Vyötti miekan vyötärölle
kupeellensa Kylkiraudan.

Teiss’ on taiston tulta, peistä,
kylmyyttä myös Kylkirauan.
– Eino Leino
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Kadettikunta ry on itsenäisen
Suomen kadettikouluissa upsee
rin tutkinnon suorittaneiden up
seerien ja Maanpuolustuskor
keakoulussa opiskelevien kadet
tien maanpuolustusaatteellinen
yhteisö.
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Syyskokous normaalisti

leensä tilaisuus, joka pidetään
normaalisti ei ylitä uutiskynnystä. Kadettikunta ry:n syyskokous pidettiin lauantaina 23. lokakuuta 2021 Helsingissä. ”Uutta” tilaisuudessa oli se, että järjestelyt voitiin
pitkästä aikaa toteuttaa ilman että koronarajoitukset merkittävästi haittasivat tilaisuutta.
Kolme edellistä sääntömääräistä kokousta jouduttiin joko peruuttamaan tai ne pidettiin verkkokokouksina. Kaikesta aisti sen, että tätä oli odotettu. Katajanokan Kasinon Kenraalisali oli käytännössä täynnä. Tunnelma
oli hieno. Haluttiin tulla paikalle ja tavata tuttuja kadettiupseereja. Oikeaa
yhdessä olemista ei voi korvata keinotekoisilla ratkaisuilla.
Kokous eteni perinteisen sujuvasti. Siitäkin huolimatta, että tietojärjestelmät kieltäytyivät tukemasta kokousta. Asiat saatiin kuitenkin hyvin käsiteltyä. Kokous hyväksyi ensi vuodelle
toiminta- ja taloussuunnitelman. Jäsenmaksu ja sen jako kadettipiireille päätettiin pitää entisellään.
Menossa olevan 100-vuotisjuhlan jälkeen ensi vuoden toiminnan teemassa palataan tuttuun ”Kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa”.
Syyskokouksessa valitaan Kadettikunnan hallituksen jäsenet seuraavalle vuodelle. Olin jo kauan sitten ilmoittanut,
että jäätyäni reserviin luovun myös Kadettikunnan puheenjohtajuudesta. Kokous valitsi yksimielisesti uudeksi puheenjohtajiksi prikaatikenraali Mika Kalliomaan. Onnittelen prikaatikenraali Kalliomaata valinnasta ja toivotan parasta menestystä hienon yhdistyksen johdossa.
Kokouksessa valittiin myös uudet hallituksen jäsenet poistuvien tilalle. Pois jäävät erovuorossa ollut komentaja Mikko
Sistonen, everstiluutnantti Petri Toivonen sekä Kadettitoverikunnan edustaja kadetti Aapo Käyhkö. Uusina hallituksessa 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 kokous yksimielisesti hyväksyi hallituksen esityksen uusista kunniajäsenistä. Kunniajäsenyys annettiin kahdelle ansioituneelle kadettiupseerille. Sekä kenraaliluutnantti Ilkka
Asparan että kenraalimajuri Sami Sihvon ansiot ovatkin aivan 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. Mainitsen niistä tässä yhteydessä majuri Joni Piriselle luovutetun kannustusstipendin. Kapteeni Pirinen on päättänyt tehdä runon jokaisesta Mannerheim-ristin ritarista. Se on uusi avaus,
ja on aina hienoa, kun kadettiupseerit
uskaltavat tehdä jotain uutta.
Tämä kirjoitus on viimeiseni Kadettikunnan puheenjohtajana. Kolme
vuotta on mennyt nopeasti. Mitä saatiin aikaan, ja mikä jäi kaivelemaan?
Keskeisintä on varmasti ollut menossa oleva Kadettikunnan 100-vuotisen
taipaleen juhlistaminen.
Juhlavuoden kruununa on Vapaudenristin ritarikunnan suurmestarin,
tasavallan presidentin Kadettikunta
ry:lle luovuttama 4. luokan Vapaudenristi miekkoineen kiinnitettäväksi keltapunaisin nauhoin Kadettikunnan lipun kärkeen.
Kaivelemaan jäi tietenkin se, että
koronan takia lähes kaikki isommat
yhteiset tapahtumat jouduttiin joko peruuttamaan tai oleellisesti muuttamaan viimeisen puolentoista vuoden aikana.
Koranarajoitukset ovat vaikeuttaneet myös kadettipiirien arjen työtä. Taustalla on kuitenkin saatu paljon aikaankin.
Tietopankkeja on päivitetty ja niiden kielivalikoimaa laajennettu. Juhlakirja valmistui ajallaan, ja se on saanut runsaasti kiittävää palautetta.
Nyt on hyvä aika jättää vastuu seuraajalle. Kiitän kaikkia kadettiupseereja ja kadettipiirejä minulle osoitetusta tuesta. Ilman teitä ei olisi Kadettikuntaa. Kiitokset myös kaikille minun aikanani hallituksessa olleille. Teidän kanssanne
on ollut helppoa ja avointa valmistella asioita.
Mikään ei kuitenkaan Kadettikunnassa toimisi ilman toimistoa ja sen aina jaksavia ja kaikkeen kykeneviä henkilöitä.
Suurkiitokset Juhalle ja Sabinalle! Ilman teitä tämä olisi ollut paljon vaikeampaa. Haluan tässä yhteydessä myös erikseen kiittää eversti Juha Tammikiveä hänen pitkästä ja tuloksekkaasta kaudestaan pääsihteerinä ja toivottaa hänelle mukavia uusia eläkepäiviä.
Lopuksi kiitän kaikkia Kadettikunta ry:n tukijoita sekä
Kylkirauta-lehden lukijoita. Toivottavasti kaikki ehtivät hiljentyä joulun viettoon ja nauttia joulun rauhasta.
Toivotan kaikille oikein rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta 2022!

Jari Kallio
Kenraalimajuri evp
Kadettikunnan puheenjohtaja
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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.

P

uolustusvoimiin perustettiin strategiapäällikön tehtävä puolustusvoimauudistuksessa vuonna
2015. Ensimmäisenä tehtävässä palveli
nykyinen puolustusvoimain komentaja,
kenraali Timo Kivinen. Nykyisin puolustusvoimien strategiapäällikkönä palvelee kenraaliluutnantti Kim Jäämeri.

Operatiivista strategiaa ja
strategista operointia
Sotilasstrategiaa on itsenäisessä Suomessa muotoiltu historiallisesti operatiivisessa suunnittelukehyksessä. Pääesikunnan operatiivisen osaston merkitys on ollut Puolustusvoimien kokonaistoiminnan suunnittelussa vahva
läpi historian.
— Pääesikunnan operatiivinen osasto ja sen edeltäjät olivat vuosikymmeniä kooltaan huomattavan isoja ja pulssilla lähes kaikesta, kuvailee kenraaliluutnantti Jäämeri.
— Operatiivinen suunnittelu sisälsi 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 tähtäimen kehittämisen strateginen suunnitteluohjaus puolestaan kehittyi parlamentaaristen komiteoiden ja selontekomenettelyjen kautta.
Puolustusvoimien oma kehittämisstrateginen suunnittelu sekä toiminnan
ja talouden suunnittelu ja seuranta käynnistyivät osana silloisen operaatioesikunnan toimintaa.
Kansainvälisen toiminnan edellyttämää ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittista ohjausta varten valmistelua
on tehty puolustusministeriön johdolla tarpeen mukaan.
— Usein sitä on tehty tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan (TP-UTVAn) käsittelyjä silmällä
pitäen. Näihin kaikkiin tarpeisiin yhtenäisesti vastaamiseksi ja toisaalta suunnitteluprosessien kehittymisen myötä rakentui puolustusvoimien strategiapäällikön tehtävä, Jäämeri kertaa kehitystä.
Strategiapäällikkö toteaa aiempien
järjestelyjen täyttäneen oman aikansa sotilasstrategiset tarpeet osana valtion poliittis-strategisia valintoja. Niihin pohjaten hän muistuttaa myös historiallisen sotilasstrategisen ymmärryksen tärkeydestä.
5

KIM JÄÄMERI
Suomen itsenäisyyden ajan tärkeimmät sotilasstrategisen tason johtamistapaukset ovat viime sotien ajalta. Tilanne oli uniikki, kun silloiset tasavallan
presidentit luovuttivat ylipäällikkyyden
marsalkka Mannerheimille.
— Järjestely sotien aikaan oli ainutlaatuinen, eikä sen perusteella voi sotilasstrategisen johtamisen käsikirjaa
tähän päivään laatia, strategiapäällikkö tähdentää. — Selviytymiskamppailun johtamiskyvylle asettamista vaatimuksista täytyy kuitenkin edelleen ottaa opiksi, hän jatkaa ja kehottaa kertaamaan vaikkapa Stig Jägerskiöldin
Talvisodan ylipäällikkö -teoksen sekä
Max Jakobsonin klassikon Diplomaat
tien talvisota -aikalaiskuvailuja.
— Sotiemme valtiojohdon toiminta ja strategiset ratkaisut antavat aihet-
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Sotilasstrateginen
suunnitteluprosessi
Viime vuosina järjestelmällisyyttä suomalaiseen sotilasstrategiseen suunnitteluun ovat tuoneet kansainvälisesti yhteensopivat sotilaalliset suunnitteluprosessit, joita Suomikin soveltuvin osin
käyttää. Niiden malleja on voitu ”suomalaistaa” strukturoimaan sotilasstrategisen tason oletukset, ohjaus ja tavoitteet systemaattiseksi kokonaisuudeksi.
Sotilasstrategia on toimivasti kytketty
ohjaamaan Suomen puolustuksen toteutuksen muotoilevaa operatiivista suunnitteluprosessia.
Tiedusteltaessa muiden maiden sotilasstrategisen ajattelun vaikutuksia suomalaiseen suunnitteluun Jäämeri korostaa kunkin valtion tai koalition omalaatuista ja ainutkertaista tilannetta.
— Mistään ei voi sellaisenaan kopioida Suomen tilanteeseen sopivaa sotilasstrategiaa tai suomalaiseen järjestelmään soveltuvaa prosessia. Periaatteet
ovat kuitenkin universaaleja: poliittisstrateginen päämäärä ja resursointi, sotilaallinen tehtävänerittely voimavarakartoituksineen ja näiden pohjalta valittu toiminta-ajatus ja toimet kohti tavoitteita. 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 peräänkuuluttaa strategisen ajattelun
kouluttamista Puolustusvoimissa upseerikoulutuksen varhaisesta vaiheesta alkaen.
Strategista ajattelua ja strategian tekemistä ei voi oppia hetkessä – siinä vaiheessa kun upseeri on pitkän palvelusuran loppuvaiheessa edennyt valmistelemaan sotilasstrategisen tason asiakokonaisuuksia. Sotilasstrategia ei myöskään
ole turvallisuuspolitiikkaa. Maanpuolustuskorkeakoulussa tämä tunnistetaan.
Strategian oppiaine kehittyy.
— Joskus on ajateltu, että ensin nuorena taktiikkaa, sitten esiupseerina ope-
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ta ajankohtaisestikin päteville johtopäätöksille, jotka osoittavat yhteisen strategisen tilanneymmärryksen ja valtion
toimien yhteensovittamiskyvyn välttämättömyyden sotilaallisessa kriisissä,
pohtii strategiapäällikkö.

Puolustusvoimien strategiapäällikkö kenraaliluutnantti Kim Jäämeri työssään.

raatiotaitoa ja lopulta ylemmässä johdossa strategiaa. Sotilasopetuksessa en
kannata tällaista annostelua. Strateginen
ajattelu on hyvälle taktikolle välttämätöntä. Olen käyttänyt esimerkkinä Cannaeta, jossa Hannibalin voitokas taktiikka nojasi mielestäni keskeisesti strategiseen tavoite- ja voimavara-analyysiin
vastassa olleiden komentajien luonteenpiirteiden hyödyntämistä myöten, Jäämeri perustelee näkökulmaansa.
— Strategian opiskelu ei saa olla ensisijaisesti historian opiskelua. Sotataito ja strategia sen osana ovat harjoittelemalla kehitettävä taitoja, Jäämeri jatkaa. — Vertaus leikkaavaan lääkäriin tai
vaativaa instrumenttia soittavaan muusikkoon toimii ainakin osin: Ensin on
opittava metodi ja sen teoriapohja, sitten
opetellaan taito tekemällä ja harjoittelemalla. Muiden esimerkeillä ja historiallisella tapaustarkastelulla on tietysti taidon kehittämisessä ymmärrettävä osansa.
Strategioita tehdään ja niistä kirjoitetaan kirjoja muuallakin kuin sotilasorganisaatioissa.
— Suomalaisen kokonaisturvallisuusmallin, maanpuolustuskurssien ja
asevelvollisuudenkin myötä meillä on
erinomainen mahdollisuus käydä keskustelua strategioista myös liike-elämän ja muiden organisaatioiden osaajien kanssa. Monikansallisten yritys6

ten tavasta kehittää voittavaa strategiaa, vaikkakin bisneselämän logiikalla,
voi löytää hyödyllisiä elementtejä myös
sotilasstrategiseen ajatteluun, Jäämeri huomauttaa.
Strategisen kaavan ajattelulogiikka
on strategiapäällikön mukaan yksinkertainen. Kyseessä on päämäärien ja niitä
kohti johtavien tavoitteiden sitouttava ja
realistinen valinta, kaikkien saatavissa
olevien voimavarojen kartoittaminen sekä parhaan keinojen ja toimintatapojen
kokonaisuuden, siis varsinaisen strategian, valinta ja käyttö tavoitteiden ja lopulta päämäärän saavuttamiseksi.
— Olennaista on myös näiden osakokonaisuuksien onnistunut sanoittaminen
strategiasta päättäville. Toimeenpanossa
olemme hyviä, ainakin taktis-operatiivisella tasolla, Jäämeri summaa.

Suomen valinnat

Sotilasstrategiassa on kyse asevoiman
käytöstä kansallisten turvallisuuspäämäärien saavuttamiseksi. Suomen sotilasstrategia perustuu valtiojohdon valitsemaan toimintalinjaan, jota ilmentävät Puolustusvoimien lakisääteiset tehtävät, parlamentaarisesti hyväksyttyjen
selontekojen linjaukset ja eduskunnan
luottamusta nauttivat hallitustoimet.
— Perisuomalaiselta tuntuva lähtökohta on presidentti Mauno Koiviston

Suomen ideaksi aikanaan toteama ”selviytyminen”. Suomen aseman suhteellinen paraneminen kylmän sodan jälkeen
tekee mahdolliseksi lohdullisemmankin
tavoiteasetannan, Jäämeri toteaa.
Sotilaallisen puolustuksen tavoitteita
ja sotilasstrategian perusteita käsitellään
valtiojohdon ja Puolustusvoimien kesken
jatkuvan suunnittelun periaatteella. Puolustusvoimat antaa valtiojohdon päätösten tueksi asiantuntemukseensa perustuvia sotilaallisia neuvoja.
— Puolustusvoimien kehittäminen
ja tarvittavat sotilaalliset suorituskyvyt
suunnitellaan uusiksi neljän vuoden välein jatkuvasti pyörivällä suunnittelusyklillä. Tutkimuksen, toimintaympäristöanalyysin ja laajasti verkottuneen vertailukehittämisen keinoin varmistetaan kehittämisohjelmien tulevaisuuskestävyys
ja kustannustehokkuus, Jäämeri valottaa.
Suomen puolustuksen ylläpitämisen
ja kehittämisen ensisijaisena tavoitteena on ennaltaehkäistä Suomea vastaan
kohdistuva sotilaallisen voiman käyttö
tai sillä uhkaaminen ja tarvittaessa torjua hyökkäykset.
— Kuulostaa ajatuksena yksinkertaisemmalta kuin käytännön toteutus, Jäämeri mainitsee. — Puolustusvoimissa
pohdimme paljon pidäkkeitä ja kynnyksiä sotilaallisen voiman vihamieliselle
käytölle.

Pidäkkeitä muodostetaan riittävällä
sotilaallisella suorituskyvyllä sekä kansakunnan näkyvällä tahdolla ja kyvyllä tukea kaikin voimavaroin puolustuksen toteutusta. Niitä muodostetaan myös
kansainvälisellä puolustusyhteistyöllä. 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 turvallisuuspoliittinen toimintamme ennaltaehkäisee ylipäätään sotilaallisten toimintavaihtoehtojen harkitsemisen Suomea kohtaan. Puolustuskykymme antaa
tässä ”rokotuksen” ja viimekätisen selkänojan sotilaallista painostusta ja kiristystä vastaan, strategiapäällikkö pohtii.
Syyskuussa julkaistussa valtioneuvoston puolustusselonteossa nostetaan
esiin mahdollisena uhkana Suomeen
kohdistuva laaja-alainen vaikuttaminen.
Siihen kuuluvat sotilaalliset ja ei-sotilaalliset vaikuttamisen keinot. Maamme turvallisuutta vaarantavat potentiaaliset uhkat eivät siis ole luonteeltaan
ainoastaan sotilaallisia.
7

— Voi ajatella, että jos Suomen puolustuskyky tekee sotilaallisen voiman
käytöstä epäedullista, vaikuttamaan pyrkivä ajaa tavoitteitaan muin keinoin. Sotilaallinen uhka on kuitenkin aina kohtalonkysymys, ja muun vaikuttamisen
kanssa selviämme helpommin. Puolustusvoimat tekee siinäkin osansa, strategiapäällikkö painottaa.
On tärkeää, että erilaisiin kriiseihin
varautumisessa Suomi kykenee suunnittelemaan ja jo ennakolta yhteensovittamaan eri viranomaisten ja muiden toimijoiden vastatoimia tehokkaasti ja parasta yhteisvaikutusta tavoitellen. Kriisin
sattuessa usein varsin nopeatempoisesti muuttuva tilanne asettaa suuret vaatimukset kriisijohtamiselle. On kyettävä johtamaan kaikkien voimavarojen
käyttöä mieluiten ennakoivasti ja tilanteen mukaan.
— Johtamiskyvyn on oltava valmiina ennen kriisin alkua, Jäämeri korostaa. — Pitkä kansallinen perinteemme
kokonaismaanpuolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa tukee erilaisiin kriiseihin varautumista. Suomen on kuitenkin jatkuvasti arvioitava nykyhetken ja
tulevaisuuden uhkakuvia sekä tehokkaimpia tapoja vastata niihin.
Puolustusselonteossa käsitellään
melko laajasti Suomen kansainvälistä
puolustusyhteistyötä. Tällä saralla on
tapahtunut paljon viimeisen vuosikymmenen aikana.
Puolustusvoimissa toimeenpannaan
valtiojohdon linjaukset sotilaallisen puolustusyhteistyön laajuudesta ja suuntautumisesta. Tiivis ohjaussuhde ja oikea-aikainen informointi valtiojohdon
ja Puolustusvoimien välillä on ensiarvoisen tärkeää. Panostukset on suunnattava tehokkaasti Suomen turvallisuus
ja maanpuolustuksen etu johtotähtenä.
Yhteistyötä ei tehdä yhteistyön vuoksi.
— Aktiivinen puolustusyhteistyö
eri muodoissaan, syvimmillään Ruotsin kanssa tehtävän yhteisen operatiivisen suunnittelun tapaan, on vielä uudehko väline työkalupakissamme, strategiapäällikkö luonnehtii. — Yhteisiä etuja
löytyy muiden kanssa usein luontevasti.
— Maahamme kohdistuviin turvallisuusuhkiin on kuitenkin valmistauduttava vastaamaan kansallisesti. Emme voi
ulkoistaa Suomen turvallisuuden takaamista tai erilaisiin sotilaallisin uhkiin varautumista muille. Omat teot ratkaisevat, 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.

V

altiot pyrkivät turvallisuuspolitiikkansa avulla suojaamaan
olemassaolonsa ja kansalaisten
elinmahdollisuudet uhkien vaikutuksilta. Puolustuspolitiikka koskee valtion ja
yhteiskunnan puolustamista väkivaltaa
ja sen uhkaa vastaan sekä organisaatioiden muodostamista ja ylläpitoa sitä tarkoitusta varten.
Suomalaisen ulko-, turvallisuus- ja
puolustuspolitiikan ohjausasiakirjat korvaavat monen muun maan suurstrategian ja turvallisuusstrategian. Tuoreen
Valtioneuvoston puolustusselonteon mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein tavoite on se, että kansallisin toimin ja kansainvälisellä yhteistyöllä 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 haastavammiksi. Kansainvälinen systeemi on
alituisessa konfliktissa, ja eriasteisten
sotien käyminen on säilynyt yhtenä tärkeimmistä hallinnan ja vallan keinoista. 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 loppujen lopuksi toimijan oma taloudellinen etu, sijainti, etniset tai uskonnolliset
kiistat, alue-erimielisyydet, perusmyytit, pitkäaikaiset traumat, ikivanhat vihamielisyydet ja ennen kaikkea vallassa olevien ja valtansa säilyttämään pyrkivien tavoitteet.
Monimutkainen, kilpailullinen ja riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteinen maailmamme asettaa haasteen niille, joiden
tulisi antaa paras neuvo niin siviili- kuin
sotilasjohtajillekin. Heidän on otettava
huomioon sotilaallisten osa-alueiden lisäksi ei-sotilaalliset tekijät, kuten talous,
psykologia, moraali, poliittinen järjestelmä ja alati kehittyvä teknologia. Sivulla 8 olevassa kuvassa on esitetty strategian 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 sisältö ymmärretään hyvin monin eri tavoin. Tästä johtuen termiä käytetään
myös väärin ja väärässä yhteydessä.
Strategialla on epämääräisesti kuvattu
suunnitelmaa, konseptia, toiminta-ajatusta tai toiminnan suunnan ideaa. Siitä on tullut synonyymi ”jollekin erittäin
tärkeälle”.
9

PETTERI KAJANMAA

Monet upseerit, joille sotilasstrategiset kysymykset muodostuvat palvelusuran loppupuolella arkipäiväisiksi, kokevat haasteelliseksi tarttua käsitteisiin
strategia ja sotilasstrategia, koska niiden
välille on vaikeaa muodostaa eroa.
Sotateoreetikko Carl von Clausewitzin
klassisen määritelmän mukaan strate
gialla viitataan sotilaalliseen toimintaan, ja se on oppi taistelujen käyttämisestä sodan voittamiseksi.
Sotatieteelliseen strategian käsitteeseen liittyy tietty tasoajattelu: se mielletään hallitsijan ja ylimmän sotilasjohdon
asiaksi. Sotilasstrategia on sotapäällikön
toimintaa sodan päämäärän saavuttamiseksi sotilaallisin keinoin eli ylimmän
sotilasjohdon toimintaa, jossa sotilaallisen voiman avulla tuotetaan vaikutusta.
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Moniulotteinen
toimintaympäristö
Strategian yksi ominaisuus on se, että
sen avulla voidaan luoda toiminnanvapautta. Sotilasstrategian tehtävänä on
ylläpitää tietoisuutta uhkasta, vastustajasta ja konfliktin mahdollisuudesta.
Sotilasstrategian ydin on sotilaallisen
voiman ja sen käyttötarkoituksen hallinnassa.
Sotilasstrategian toimeenpano eli sotilaallinen operaatio tapahtuu nykyluokittelun mukaan monimutkaisessa taistelutilassa, joka koostuu useista ulottuvuuksista (domain) eli operatiivisista
toimintaympäristöistä. Niitä kuvataan
lyhenteellä i5D, jossa viisi ulottuvuutta ovat maa-, meri-, ilma-, avaruus- ja
kybertoimintaympäristö sekä pienen i:n
kuvaama informaatiotoimintaympäristö. Sotilasstrategian moniulotteinen toimintaympäristö on kuvattu yllä olevassa
kuvassa. Suomessa kansallisen turvallisuuden strateginen johtaminen jakautuu
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Yksinkertaistaen strategialla haetaan
vastausta kysymykseen, miksi sotaa käydään? Sotilasstrategia puolestaan pyrkii
vastaamaan siihen, miten sotaa käydään?
Suurstrategia tai valtiollisen tason strategia käsittelee rauhan voittamisen ongelmaa, kun taas sotilasstrategia keskittyy
sotilaallisen voiton ongelmaan.
Suomella ei ole yhtä varsinaista kirjoitettua ja julkista sotilasstrategiaa. Suomen sotilasstrategia koostuu horisontaalisesta ja aikaan sidotusta suunnittelusta
sekä vertikaalisista valtionjohdon toimenpiteistä ja sotilaallisen maanpuolustuksen johtamisesta. Koska sotilasstrategia
on poliittisen ohjauksen alaista toimintaa,
sotilasstrategian alaan kuuluvia kysymyksiä käsitellään useissa valtionhallinnon asiakirjoissa, kuten selonteoissa,
turvallisuusstrategioissa, riskiarvioissa
sekä Puolustusvoimien konsepteissa,
kehittämisohjelmissa ja ohjesäännössä.
Puolustusvoimien strategiseksi suunnitelmaksi kutsutaan kokonaisuutta, johon kuuluvat Puolustusvoimien pitkän
tähtäimen suunnitelma eli tavoitetila,
strategia suorituskykyjen käytöstä ja operoinnista eli puolustusjärjestelmäkonsepti alakonsepteineen sekä suorituskykyjen kehittämisen ja ylläpidon strategia
eli kehittämisohjelma ja sen toteuttamiseksi tarkemmat kehittämissuunnitelmat
eri toimijoille, kuten puolustushaaroille.
Suomessakin sotilasstrategisella tasolla
päätetään, miten asevoimia käytetään sotilaallisten päämäärien saavuttamiseksi.

suurstrategiselle, poliittisstrategiselle ja
sotilasstrategiselle tasolle.
Sotilasstrategia on mutkikas kokonaisuus. Se, miten sotateorioiden klassikot
kuvaavat strategian ja sodan suhdetta,
on edelleen ajankohtaista, mutta nykyaikainen toimintaympäristö on muuttunut maataistelujen ja merellä liikkumisen kaksiulotteisuudesta edellä kuvatuksi operatiiviseksi toimintaympäristöksi.
Horisontaalisesti voidaan ajatella olevan olemassa osapuolien välinen kilpailu tai kiista, jossa pyritään vaikuttamaan,
muuttamaan, torjumaan ja kääntämään
vastapuolen aikeita ja tekoja. Konfliktin
intensiteetti vaihtelee jatkuvasti suhteessa
aikaan. Vertikaalisesti toimintaympäristössä vaikuttaa konfliktin eri tasojen välinen vuorovaikutus, joka alkaa taistelun
tekniseltä tasolta ja ulottuu korkeimmalle poliittisen päätöksenteon tasolle asti.
Tämä vuorovaikutus ei ole luontaisesti sopusoinnussa strategian seurausten kanssa, koska horisontaalinen ulottuvuus muuttaa alituiseen strategian sisältöä ja vaikutuksia. Sotilasstrategian
horisontaaliseen ja vertikaaliseen ulottu10

vuuteen tulee lisätä edellä esitelty operatiivinen toimintaympäristö.

Voimavarat hyödyksi

Strategia on monimutkaista ja moniulotteista toimintaa, jolla on seurauksia. Sotilasstrategia korostaa ajattelua,
ymmärtämistä ja kokonaisuuksien hallintaa. Sotilasstrategian parissa toimivien on nähtävä monimutkaisuuden läpi
ja osattava pelkistää. Clausewitz huomautti aikoinaan osuvasti, että olisi virhe vastata monimutkaisuuteen laatimalla kompleksisia sotilaallisia toimia.
Yksinkertaistettuna strategia on vuoropuhelua tavoitellun ja mahdollisen tulevaisuuden välillä. Sen perimmäinen
tehtävä on muuttaa voimavarat hyödyksi. Strategiasta ja sotilasstrategiasta on
tehty lukemattomia määritelmiä. Määrittelen sotilasstrategian toimintasuunnitelmaksi tai joukoksi toimintasuunnitelmia, joilla käytetään resursseja halutun tuloksen saavuttamiseksi.
Strategian käsitteen laajenemisen
seurauksena on myös ymmärrys lisääntynyt siitä, millaisia ominaisuuksia stra-

tegian laatijalta eli strategilta vaaditaan.
Strategilta edellytetään kykyä ajatella horisontaalisesti yhdistäen erilaisia toimintoja ja organisaatioita sekä vertikaalisesti
tehden pitkän tähtäimen tulevaisuudensuunnitelmia ja harkiten vaikutusten toisen ja kolmannen asteen seurauksia. Strategit ovat perinteisesti olleet hallitsijoita
tai sotilasjohtajia, jotka ratkaisevat tulevaisuuteen liittyviä haasteita.
Sotamarsalkka Bernard Montgomeryn mukaan sotilaalliset ongelmat ovat
yksinkertaisia, mutta ei ole helppoa nähdä asiat yksinkertaisina ja valita joukosta tärkeät ja olennaiset asiat. Eräs strategin tärkeimpiä ominaisuuksia on se, että hänen tulee ymmärtää vastustajaansa
nopeammin sodan muutosilmiöt ja hänen on pystyttävä oivaltamaan uusien
tekijöiden vaikutussuhteet.

Elinikäistä itsensä kehittämistä

Sotilasstrategin tehtävänä on toimia
asiantuntijana ja antaa paras mahdollinen sotilaallinen neuvo poliitikoille,
jotta he kykenevät asettamaan saavutettavissa olevia tavoitteita. Operatii-

visen tason sotilaat eivät toteuta taktisia tekojaan, kuten taisteluja, itseään
varten vaan osana kokonaisuutta, jolla
pyritään täyttämään poliittisen ohjauksen ja päätösten haluamat päämäärät.
Sotilasstrategi vastaa yleisestä sotilaallisesta suunnitelmasta, joka johtaa toimintaan, jolla päämäärät saavutetaan. Tämä toiminta sisältää käytössä
olevan sotilaallisen voiman hyödyntämisen vastustajan sotilasjoukkojen, alueen
tai resurssien hallitsemiseksi.
Yhdysvaltalaiskenraali David Petraeus
on todennut, että strategisella johtajalla
on kolme isoa asiaa, joissa on onnistuttava. Aluksi pitää kehittää oikeanlainen
suuri ajatus. Toiseksi tästä ajatuksesta on
kyettävä kommunikoimaan organisaatiossa oikein. Kolmanneksi on varmistuttava siitä, että ajatus toteutetaan oikein. Venäläiskenraali Aleksandr Svetšinin mukaan ”jokainen kysymys, joka strategin
tulee ratkoa, on erittäin yksinkertainen,
mutta oikea vastaus vaatii syvällistä sodan kokonaistilanteen ymmärrystä”.
Sotilasstrategiassa keskeistä on ymmärryksen kehittäminen ja itsenäisen
11

näkemyksen luominen. Tämän saavuttaminen on elinikäisen oppimisen tulosta. Monimutkaisten kokonaisuuksien hallitseminen vaatii huomattavaa itseopiskelua.
Erinomainen keino itsensä kehittämiseen on lukeminen. Lukeminen, jota suosittelen kehittymisen lisäksi myös
virkistäytymiseen, kasvattaa tietämyksen ja ymmärryksen lisäksi muun muassa pitkäjänteisyyttä ja empatiakykyä.
Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisee erilaisia lukusuosituksia itsensä kehittämiseen: 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

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

S

otilasstrategia on vallannut alaa
Venäjän rauhanaikaisissa pyrkimyksissä vaikuttaa ennakoivasti kokemiinsa uhkiin. Tämä ei suinkaan
tarkoita sitä, että offensiivi sodankäynnin strategiana olisi unohdettu, rauhanajan oloissa defensiivin ensisijaisuutta
vain korostetaan.
Onkin perusteltua puhua Venäjän sotilasstrategian ytimestä puolustuksellisena hyökkäyksenä tai päinvastoin. Molemmat toimintalinjat ovat kummassakin jatkuvasti läsnä, mutta niiden keskinäinen painotus vaihtelee tilanteen ja
tavoitteen mukaan.
Venäjän sotilaallisessa toiminnassa
sotilasstrategia on instrumentin käyttöä
tavoitteen saavuttamiseksi, ja sen kaksi funktiota ovat pidäke ja sotilaallisen
voiman käyttö. Pidäkkeen päämääränä
on vaikuttaminen potentiaaliseen vastustajaan sodan syttymisen estämiseksi. Mikäli se epäonnistuu, astuu kuvaan
sotilaallisen voiman käyttö, jolloin lähtökohtana on sotilaallinen voitto vastustajasta. Kaaviokuva Venäjän sotilasstrategiasta osana sotilaallista toimintaa on
esitetty sivulla 12. Kuvassa on esitetty kirjoittajan tulkinta sotilaallista toiminnasta hierarkkisena kokonaisuutena.

Ongelmat ja niiden ratkaisu

Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien
Venäjän asevoimien kehittämisessä perusongelmana oli se, ettei Venäjän pe-

rimä sotilaallinen voima ollut toiminnallinen kokonaisuus, jota olisi kehitetty Venäjän tarpeisiin, muuttuneisiin
olosuhteisiin ja resurssien puitteissa.
Sodan luonteen kehittymisen Venäjä pystyi arvioimaan ja muotoilemaan
konseptuaalisesti. Johtopäätöksetkin
sodan paradigmasta mitä ilmeisimmin tehtiin, mutta niiden realisoiminen käytännön sotilaalliseksi toiminnaksi ja asevoimien kehittämiseksi viivästyi ainakin kolmesta tekijästä.
Ensimmäisenä tekijänä oli asevoimien kehittämisen ja sen edellyttämien taloudellisten voimavarojen välinen
epäsuhta. Kärjistetysti joko asevoimat
olivat liian suuret tai käytettävissä olevaa rahaa oli liian vähän tai syynä olivat molemmat.
Toisena tekijänä oli asevoimien rakenteellisten elementtien välinen epätasapaino. Kärjistetysti joko joukkojen
määrä, kokoonpanot ja vahvuudet olivat liian suuria tai henkilöstöä, erityisesti varusmiehiä, oli liian vähän tai syynä
olivat molemmat.
Kolmantena tekijänä oli poliittisen ja
sotilaallisen johdon keskinäisessä vuorovaikutuksessa oleva ristiriita-asetelma. Kärjistetysti joko poliittinen johto
ei tiennyt, miten asia ratkaistaan, tai se
ei halunnut ratkaista sitä tahi sotilaallinen johto ei halunnut hyväksyä todellisuutta ja päästää irti menneestä tai sitten syynä olivat molemmat.
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Ensimmäinen tekijä alkoi taloudellisilta resursseiltaan korjautua 2000-luvulla, mutta erityisesti 2010-luvulla, jolloin asevoimat suhteutettiin taloudellisten resurssien mukaisiksi. Toisen tekijän
tilannetta korjattiin erilaisilla henkilöstöjärjestelyillä, jotka tuottivat osittaista ratkaisua, mutta asevelvollisuuden
esimerkiksi varsin liberaaleihin palveluksesta vapauttamisen perusteisiin ei
uskallettu kajota. Ongelman ratkaisuna oli se, että asevoimien organisaatio
sopeutettiin henkilöstöresurssien lähtökohdista. Kolmannen tekijän ratkaisuna oli asevoimien reformin teettäminen ”ulkopuolisella managerilla”, jolloin vallassa ollut ylin sotilaspoliittinen
johto välttyi poliittiselta itsemurhalta.
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Sotilasstrategian muutoksen
olemus
Mielenkiintoinen näkökulma sotilasstrategian muutoksen tarkastelussa on
se, että se muuttuu kolmen aspektin,
rakenteen, suuntauksen ja luonteen,
mukaan. Rakenteen muutoksella tarkoitetaan, että sotilaalliseen voimaan
lisätään uusia välineitä tai keinoja,
joilla aikaansaadaan uutta vaikutusta kohteessa, muokataan informaatiota tai suoritetaan (keino)älyllinen toimi omien tarkoitusperien saavuttamiseksi.
Muutokset täydentävät toisiaan, ja
ne ovat ilmentymä sotilaallisen kehittämisen kumulatiivisesta luonteesta. Esimerkiksi tietoverkkovaikuttamiseen liittyvä kehittäminen on ilmeinen painopistealue, joskin julkisuudessa vähemmän näkyvä. Sen sijaan näkyvyyttä ovat
saaneet uudet asejärjestelmät, joiden
merkitys täsmentyy strategisessa pidäkkeessä.
Sotilasstrategian suuntautuneisuus
muuttuu tarkoitushakuisesti siten, että
vastakkaisten osapuolten keskinäisessä
suhteessa tapahtuu siirtymä ja vaikutus
kohdistetaan pääasiassa toiminnan välineeseen. Tämä tulee esille siinä, että
asevaikutuksen kehittyessä on vastaavasti kehitetty siltä suojautumiseen tar-
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Asevoimien perinpohjainen uudistus vei aikaa viitisen vuotta, minkä jälkeen vuodesta 2012 alkaen ei ole perusteltua puhua reformoinnista vaan asevoimien rakenteen ja toiminnan kehittämisestä tietyillä reunaehdoilla. Yhtenä
yksityiskohtana on mainittava kahdessakymmenessä vuodessa tapahtunut Venäjän asevoimien vahvuuden muutos,
joka lukuina ilmaistuna on noin neljästä ja puolesta miljoonasta neuvostosotilaasta tämän päivän alle miljoonaan sotilaaseen.
Toinen yksityiskohta on se, että reformin päätteeksi puolustusministeriksi
nimitettiin Sergei Šoigu, joka taustalleen
uskollisena toi asevoimien jokapäiväiseen käytäntöön palo- ja pelastuslaitoksesta tai partioliikkeestä tutun periaatteen jatkuvasta valmiudesta. Oleellista oli tuon periaatteen iskostaminen ja
testaaminen muun muassa yllätyksellisinä valmiustarkastuksina, jotka nykyään ovat pikemminkin säännönmukaisia kuin poikkeuksia. Yllätyksellisyys on
edelleen yksi venäläisen sotataidon periaatteista, ja nyt sitä harjoitetaan myös
rauhan aikana.

Venäjän strateginen pidäke järjestelmänä.

koitettuja välineitä. Suhteellisesti ihmisen osuus maalittamisen ja suoran vaikutuksen kohteena siten vähenee. Teoreettinen ristiriita aiheutuu tosin siitä,
että aseellista taistelua pidetään edelleen
sodan käsitteen lähtökohtana.
Teknologinen kehitys on kuitenkin
johtamassa siihen, että toiseen osapuoleen vaikuttamiselle on tarkoituksenmukaisempia välineitä kuin perinteinen asevaikutus. Muutos voidaan ymmärtää osana sodankäyntiä myös siten,
että vaikutus suunnataan sotilaallisen
toiminnan perusteisiin, kuten valtion
talouteen ja sen resursseihin, väestön
hyvinvoinnin edellytyksiin tai yhteiskunnan ja asevoimien toiminnan kannalta kriittisiin järjestelmiin. Täten sotilaallisen toiminnan rakenteen ja suuntautumisen kehitys on yhdensuuntaista.
Kolmas aspekti merkitsee sitä, että sotilaallisen toiminnan luonteessa tapahtuu muutos, jota ilmentää johdonmukainen siirtymä vaikutuskohteiden
tuhoamisesta niiden häirintään ja myöhemmässä vaiheessa kehitystä siirtymä, jolla pyritään muuttamaan vaikutuskohteiden käyttötarkoituksen mukaista toimintaa. Tässä sotilasstrategian
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muutos on suuntautumassa kohti inhimillistä tietoisuutta (kognitiota) ja esimerkiksi kyberulottuvuudessa tapahtuvaa vaikuttamista. On oletettavaa, että esimerkiksi kybervaikuttaminen on
kustannuksiltaan edullisempaa verrattuna perinteisen sodankäynnin välineisiin ja muotoihin.

Sotilasstrategian muutos

Venäjä on kehittänyt strategisen pidäkkeen järjestelmän, jolla pyritään yhtäältä suotuisten olosuhteiden luomiseen ja toisaalta turvallisuutta vaarantavan tai uhkaavan tilanteen ennakoivaan hallintaan. Pidäke on muuttunut
aiemmasta strategisiin ydinaseisiin turvautumisesta Venäjän kansallisen turvallisuuden politiikan kokonaisvaltaiseen keinovalikoiman käyttöön, jossa
sotilaallinen voima on yksi elementti.
Konseptuaalisesti strateginen pidäke käsittää toimialakohtaisia ja intensiteetiltään joustavia vaikutuskeinoja. Sotilaspoliittinen pidäke osana strategista
pidäkettä käsittää toimia, joiden tarkoituksena on luoda Venäjän turvallisuus
ympäristössä sotilaallisen turvallisuuden kannalta otollisia olosuhteita ja tar-

Venäjän sotilasstrategia kansallisen turvallisuuden kokonaisuudessa.

vittaessa edellytyksiä sotilaallisen voiman käytölle.
Sotilaallinen pidäke käsittää Venäjän sotilaallisen potentiaalin, ja operatiivisena toimeenpanijana on asevoimat. Ydinasepidäkettä pidetään
edelleen strategisen vakauden yhtenä 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 Gerasimovin näkemyksiin ja tuotu esille,
että sotilaalliset keinot ovat vain osa
Venäjän vaikuttamista konfliktin ratkaisussa. Kirjoittajan tulkinta sotilaallisen toiminnan asemasta on esitetty sivulla 15 olevassa kuvassa.
Tavanomaisen sotilaallisen voiman
vähentyminen ja alueellisen ydinasepidäkkeen puute ovat olleet perusteina
sille, että tavanomaisia joukkoja on integroitu suuremmiksi alueellisiksi kokonaisuuksiksi, voimaryhmiksi eri strategisiin suuntiin (sotilaspiireihin) vaikutusvoiman aikaansaamiseksi. Niiden
tehtävänä on paikallisen ja alueellisen

tason pidäkkeen ylläpito ja tarvittaessa
sotilaallisen voiman käyttö.
Venäjän sotilaallisen voiman vähentyminen on osaltaan johtanut sotilaallisen turvallisuuden takaamiseksi käytettävien voimien integrointiin, niiden keskitettyyn johtamiseen ja keinojen uudistamiseen. Venäjän sotilaallinen pidäke
on muuttunut rakenteellisesti, toiminnallisesti ja informaatiollisesti, ja se koskee
asevoimia kokonaisuudessaan eikä pelkästään strategisia ydinaseita.

Nykypäivän tilanne

Rakenteellisesti sotilaallinen pidäke
sisältää lähinnä ydinaseiden ja tavanomaisen asevoiman eri komponentit.
Toiminnallisesti pidäkkeen olemassaoloa ei pyritä todistamaan pelkästään
voimaa ja sen suuruutta demonstroimalla vaan myös sillä, että sitä näytetään ”annostellen”, mihin liittyy vahva
informaatiovaikuttaminen. Pidäkkeellä
ei saavuteta toivottavaa vaikutusta, mikäli kohde ei siitä tiedä. Venäjä tuo sitä
esille sopiviksi katsomissaan määrin.
Rauhan ajan pidäkkeellisen toiminnan laaja-alaistuminen, monimuotoistuminen, tehostuminen ja kokonaisvaltai15

nen järjestäytyminen ovat ilmentymiä
siitä, että Venäjän sotilaallisen toiminnan painotus on siirtynyt sodan käynnistä sen ennaltaehkäisyyn ja ennakointiin. Venäjä pyrkii vaikuttamaan säätelevästi sotilasstrategisen tilanteen kehitykseen 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 piirretty viiva. Operatiivisesti pidäkkeestä on
perusteltua käyttää nimitystä sotilaallisen voiman käytön valmistelu. On siis
tapahtunut muutos, jossa sotilaallisen
voiman pidäkkeellinen funktio pystytään muuttamaan lähes viiveettömästi
asevoimien suoraksi ja tarvittaessa ennakoivaksi käytöksi.
Pidäkkeen ja sotilaallisen voiman
käytön välinen raja on operatiivisesti
häivytetty, mikä on asevoimien niin sanotin jatkuvan valmiuden lopputulos.
Valmiudessa on kuitenkin eroja puolustushaarojen välillä ja niiden sisällä.
Kehitys on johtanut siihen, että Venäjän sotilaallisessa voimankäytössä sotilasstrategian perusluonne on ambivalentti: se on sekä puolustuksellinen että
hyökkäyksellinen riippuen käskystä tilanteen ja tavoitteen edellyttämällä tavalla. Nykyään siinä on kyse pikemminkin vaikutuksen intensiteetin säätelystä.
Rauhan ajan tilanteessa sotilaalliset
vaikutuskeinot käsittävät informaatio- ja
tietoverkoissa tapahtuvaa vaikuttamista. Vaikutusjärjestelmän toisen portaan
muodostavat asejärjestelmät, joilla on
riittävää ulottuvuutta yli Venäjän rajojen. Kolmantena portaana voidaan pitää
asevoimien rauhan ajan joukkoja, joita voidaan täydentää osittaisella tai koko yhteiskuntaa koskettavalla liikekannallepanolla. Ennakointi käsitteenä tai
toimintana ei venäläiselle ole suinkaan
vierasta eikä reservi historiaa.
Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp,
sotatieteiden tohtori Pentti Forsström
on erikoistutkijana Maanpuolustuskor
keakoulun sotataidon laitoksen Venäjäryhmässä. Artikkeli perustuu hänen väi
töskirjaansa vuodelta 2019.
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HEGEMONIAN
MAHDOLLISTAJASTA
SOTILAALLISEKSI UHKAKSI
TEKSTI: 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.

T

arkastelen sotatieteiden kentältä -artikkelissani yhdysvaltalaisia käsityksiä uudesta teknologiasta sotataidon määrittäjänä. Artikkeli perustuu yleisesikuntaupseerikurssilla laatimaani diplomityöhön.

Sotilasstrategisen tason
teknologiasuhde
Third offset strategy -käsite virallistui
puolustusministeri Chuck Hagelin julkistaessa vuoden 2014 marraskuussa
Defense Innovation Iniative -aloitteen,
joka tähtäsi Yhdysvaltojen sotilaallisen
ylivoiman säilyttämiseen ja deterrenssin
kehittämiseen nousevien uhkien edessä. Kompensaation tarve ei muodostunut vastustajien määrällisestä ylivoimasta, vaan potentiaalisten vastustajien
kyvystä hyödyntää tarjolla olevia uusia
teknologioita. Tavoittelun kohteeksi
kaavailluilla uusilla teknologioilla tarkoitettiin esimerkiksi tekoälyä, hypersonisia aseita, autonomisia robotteja ja
suunnatun energian aseita.
Yhdysvalloissa uutta teknologiaa käsitellään usein ratkaisuna jopa strategisen tason haasteisiin. Teknologiasuhteella
on pitkät juuret. Kylmän sodan alkuvaiheessa Neuvostoliiton konventionaalista ylivoimaa tasapainotettiin ydinaseilla. Tästä käytettiin nimitystä First offset
strategy, vapaasti käännettynä ensimmäinen kompensaatiostrategia.
Kylmän sodan loppuajan Second off
set strategy puolestaan tarkoitti Yhdys-

valtojen tapaa tasapainottaa Neuvostoliiton ylivoimaisuutta edistynein konventionaalisin asein. Toisen kompensaatiostrategian jälkimainingeissa levisi myös
Revolution in Military Affairs (RMA)
-diskurssi. 1990-luvun alussa käsitteellä tarkoitettiin retoriikkaa, jossa keskeisiä sodankäynnin mullistajia olivat informaatioteknologia ja täsmäaseet.
Yhdysvaltojen strategisessa kulttuurissa teknologialle annetaan itsenäinen
selvästi rajattu tehtävä pohtimatta laajemmin uuden teknologian merkitystä tai mahdollisuuksia. Kulttuurillinen
taipumus valjastaa kaikki kansakunnan
voimavarat ylemmän strategisen tason
ehdottoman voiton tavoitteluun tukee
alemman operatiivis-taktisen tason tulivoimaintensiivistä tapaa taistella. Teknologia vaikuttaa antavan helpon tavan
ratkaista vaikeita ongelmia halliten yhtä osaongelmaa kerrallaan.
Sotilaallisia suorituskykyjä kehitetään sodan kuvaan tai konkretisoituneeseen vihollisuhkaan vastaamiseksi.
Teknologiakäsitykset toimivat käyttövoimana voittaville ajatuksille. Länsimaissa jaetuiksi käsityksiksi muodostuneiden sodan kuvien lisäksi Yhdysvalloissa käytiin myös sisäisiä sodan kuva
-diskurssien kamppailuita.
Teknologia sai erilaisissa kuvitelluissa tulevan sodan todellisuuksissa erilaisia merkityksiä. RMA-diskurssiin nivoutuneessa sodan kuvassa uusi teknologia
muutti sodankäynnin todellisuuden ja
17
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ulottuvuudet mahdollistaen vastustajan
systeemin romahduttamisen. Yhdysvaltain asevoimien johdolle tällainen systeeminen sota vaikutti 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa edustavan perustelluinta tulevan sodan kuvaa ja transformaation perustaa.

Innovaatiot konkretisoivat
teknologiakäsityksiä
Teknologiakäsitysten esittäminen ja
jakaminen oli keskeinen osa 1990- ja
2000-luvun sotataidollisia keskusteluita. Innovaatioiden ja uuden teknologian
merkitysten pohtiminen osoitti keskustelijan kiinnittyneisyyttä aikaan. Yhdysvalloissa keskusteluun myös kannustettiin.
Innovaatiot sitovat käsityksiä uudesta teknologiasta sotataidolliseen kontekstiin. Kylmän sodan päätyttyä kadonnut
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Zeitgeist – ajan henki

Persianlahden sodan jälkeisissä julkisissa keskusteluissa ja doktriineissa sekä strategia-asiakirjoissa on kolme keskeistä teknologiakäsityksiä laajemmin
ilmentävää diskurssia. Persianlahden
sodan jälkeen esitetyt teknologiakäsitykset nivoutuivat monin osin sodan
menestykseen.
Heti sodan jälkeen uusi teknologia
hegemonian mahdollistajana -diskurssissa painotettiin uuden teknologian merkitystä Yhdysvaltojen johtoaseman säilyttämisessä. Diskurssi korosti Yhdysvallat-keskeisyyttä ja omasta aloitteellisuudesta ponnistamista kuitenkaan vihollista
määrittämättä ja korostetun suorituskykykeskeisesti. Uuden teknologian kuvattiin
mahdollistavan Yhdysvaltojen sotilaallisen ylivoiman säilymisen ja sen avulla esitettiin pystyttävän vastaamaan niin
terrorismin vastaisen sodan haasteisiin
kuin mahdollisen vertaisvastustajan uhkaankin. Diskurssiin sisältyi myös kolme aladiskurssia.
Uusi teknologia muuttaa sodan
käynnin todellisuuden -aladiskurssi korosti teknologian merkitystä. Diskurssi
nivoutui myös RMA-diskurssiin. Diskurssin mukaisesti esitettiin ajatuksia nopean transformaation välttämättömyydestä sodissa menestymiseksi. Sodankäynnin todellisuuden piti kokeman teknologiavetoinen mullistus.
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suurvaltavastustaja antoi Yhdysvalloissa
välillisesti teknologiakäsityksille korostuneen merkityksen tulevaisuuden sotaa
ja asevoimia innovoitaessa.
RMA-diskurssin ja sen johdannaisten – Network Centric Warfare (NCW) ja
Effect-Based Operations (EBO) – avulla
esitettiin tulevaisuuksia, joiden keskeisin
tekijä oli käytössä oleva uusi teknologia
lähes vastustajasta riippumatta. Potentiaalisten vastustajien merkitys kehitykseen
vaikutti 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa teknologiakäsityksiä vähäisemmältä.
Yhteistä innovaatiodiskursseille oli
se, että suorituskykyjen esitettiin soveltuvan käyttöön konfliktin luonteesta riippumatta. Innovaatiot nojasivat keskeisiltä osin uudesta teknologiasta esitettyihin
käsityksiin. Teknologiakäsitykset vaikuttivat ruokkivan organisaatioon ja doktriiniin liittyneitä muutoksia. 1990-luvun
keskeisimpiä innovaatioita vietiin käytäntöön 2000-luvun alun asevoimatransformaatiossa. Transformaation piti viedä asevoimat suoraan sodankäynnin tulevaisuuteen.

Uusi teknologia muuttaa sodankäyn
nin ulottuvuudet -aladiskurssi painotti erityisesti informaatioulottuvuutta, kyber
ulottuvuutta ja aikaulottuvuuden merkityksen muutosta. Osassa retoriikasta informaatioulottuvuuteen liitettiin myös
kognitioon vaikuttaminen. Diskurssissa
merkityksellisimmäksi teknologian tuomaksi muutokseksi kuvattiin sotanäyttämön tai taistelutilan ulottuvuuksien laajeneminen ja lisääntyminen. Erityisesti
virallisten asiakirjojen ulkopuolella esillä olivat myös sokean teknologiauskon
vaaroista varoittavat puheenvuorot.
Retoriikka esiintyi kehittämisen ol
tava kokonaisvaltaista -aladiskurssissa,
joka näyttäytyi vain julkisessa keskustelussa. Teknologialle annettiin diskurssissa merkitys muttei ylivertaista asemaa
sotataidollisen tai organisatorisen kehittämisen rinnalla. Doktriineissa ja strategia-asiakirjoissa teknologian merkitystä
ei juuri haastettu.
Vuoden 1995 tienoilla julkiseen keskusteluun nousi uusi teknologia asym
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metrisenä uhkana -diskurssin retoriikka.
Diskurssin ensimmäisessä vaiheessa uhkaksi esitettiin Yhdysvaltojen teknologiaedun kiistäminen yksittäisiin keskeisiin
uuden teknologian järjestelmiin tai niiden hyödynnettävyyteen vaikuttamalla.
Yksittäiset uudet teknologiat esitettiin
alivoimaisen vastustajan keinona ohittaa Yhdysvaltojen teknologinen ylivoima muun muassa kaksikäyttöteknologioiden avulla esimerkiksi kyber- tai informaatioulottuvuudessa. Esille tulivat
myös uuden teknologian globaalin leviämisen aiheuttamat haasteet. Erityisesti 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 asymmetriaan, jonka kuvattiin sisältävän disruptiivisia uhkia. Niiden kuvattiin vaarantavan Yhdysvaltojen laadullisen ylivoiman ja kyvyn projisoida voimaa.

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

Vuoden 2006 kuluessa symmetrinen
teknologiauhka -diskurssi nousi asym
metrisen teknologiauhka -diskurssin rinnalle. Diskurssit haastoivat teknologian
mahdollisuuksista esitetyt väitteet, ja monet esitetyt teknologialupaukset sulivat
katteettomina. Diskursseissa vastustajia
määritettiin niiden käytössä olevien teknologioiden kautta.
Sotataidoltaan kyvykäs ja suorituskyvyltään tehokas Yhdysvallat päätyi määrittelemään omaa kehittämistään suhteessa käsityksiin vastustajien mahdollisista
teknologiavalinnoista ja -kyvykkyyksistä. Uusi teknologia liitettiin jopa nousevien suurvaltojen aiheuttaman haasteen
keskeisimmäksi osatekijäksi. Retoriikan
mukaan Yhdysvallat oli ainakin implisiittisesti menettämässä ylivoima-asemaansa vertaisvastustajiin nähden.
Viimeistään vuonna 2007 myös geopolitiikan paluu näyttäytyi julkisessa keskustelussa symmetristen teknologiauhkien rinnalla. Valtiollisten vastustajien kehittyessä näyttämölle nousivat symmet-

Suorituskykyperusteinen
suunnittelu
Uusi teknologia hegemonian mahdollis
tajana -diskurssi sopi yhdysvaltalaiseen
teknologiaromantismin kulttuurilliseen
perintöön, jossa teknologia ratkaisee käsillä olevia haasteita, vähentää omia riskejä ja tuottaa suuremman vaikutuksen
samalla panostuksella. Asymmetrisen
uhkan muodostuminen käsitteeksi voidaan tulkita kulttuurillisesta Yhdysvallat-keskeisyydestä käsin.
Kyvyttömyys ymmärtää muiden kehitysaskeleita ja tulkintoja heikensi kykyä varautua odottamattomaan teknologian hyödyntämiseen. Kulttuurillisesti
ehdottomia ja täydellisiä voittoja tavoittelevassa Yhdysvalloissa uuden teknologian synnyttämä asetelma aiheutti alivoimaisuuden retoriikan lisääntymisen.
Uusi teknologia vaikutti tarjoavan
sopivasti mitattavissa olevan uhkan, jota voitiin kulttuurille sopivasti manageroida ja hallita. Potentiaalinen vastustaja voitiin pelkistää uudeksi teknologiaksi
ja sen aiheuttamaksi uhkaksi. Käyttöön
otettu suorituskykyperusteinen suunnittelu priorisoi potentiaalisten vastustajien
kykyä niiden tahdon sijaan.
Mainitut teknologiadiskurssit liittävät toisiinsa Second offset -strategian ja
Third offset -strategian kaudet. Third off
set -strategian pohjalla on koettu symmetrinen teknologiauhka ja implisiittinen
teknologisen alivoiman mahdollisuuden
tunnustaminen. Kehitystä voidaan pitää
suorana jatkumona asymmetrisen ja symmetrisen teknologiauhkan tunnustaneille teknologiadiskursseille.
Uutta teknologiaa koskevat käsitykset ovat kylmän sodan jälkeisellä aikakaudella muovanneet yhdysvaltalaista
sotataitoa toisaalta Yhdysvaltojen omien suorituskykyjen kehittämisen keskeisenä tekijänä ja toisaalta vastustajien ja
uhkan määrittämisen keskeisenä tekijänä. Uusi teknologia on korostetun keskeinen osa yhdysvaltalaista sotataidollista kehittämistä. Uuden teknologian uhka on edelleen läsnä yhdysvaltalaisessa retoriikassa.
Yhdysvalloissa kylmän sodan jälkeisten teknologia- ja innovaatiodiskurssien
saavutuksia hyödynnetään tänäkin päivä19

nä. Investoinnit uusiin teknologioihin ja
useissa tapauksissa pyrkimykset teknologiasukupolvien yli hyppäämiseen johtivat suorituskykyjen määrän vähenemiseen. Uusi kalliimpi teknologia tarkoitti
esimerkiksi meri- ja ilmavoimille lavettien määrän vähenemistä budjettien samalla kasvaessa.
Kylmän sodan jälkeinen globaali strateginen paussi ei riittänyt suorituskykyjen täydelliseen uusimiseen eikä teknologiseen tulevaisuuteen hyppäämiseen.
Myöskään terrorismin vastaisen sodan
materiaalihankinnat eivät tuottaneet suurvaltavastustajan kohtaamiseen soveltuvaa materiaalia.
Teknologia vaikuttaa olevan se asevoimien kehittämisen osa-alue, johon liittyviin käsityksiin siviilit pääsevät selkeimmin vaikuttamaan. Teknologiakäsitykset ovat siviileille portti asevoimien
muutoksen hallintaan, tai ainakin muutokseen vaikuttamiseen.
Teknologiakäsitykset mahdollistivat
asevoimien aiempaa röyhkeämmän käyttämisen kriisien ratkaisemisessa 2000-luvulla. Oletukset teknologian mahdollistamasta täsmällisestä tuhosta ja omien
joukkojen teknologian kautta saamasta
suojasta madalsivat asevoimien käytön
kynnystä. Myös erikoisjoukkojen merkitys lisääntyi uuden teknologian edesauttamana.

Opiksi Suomen
suunnittelujärjestelmälle
Suomessa teknologioihin ja suorituskykyjen rakentamiseen suhtaudutaan
realistisesti ja resurssitietoisesti pienen
maan voimavarat tunnistaen. Uusia teknologioita tarkastellaan usein teknisinä
ilmiöinä niiden suorituskyky tai merkitys absoluuttisesti jäsentäen.
Käsityksemme eivät kuitenkaan ole
puhtaita kansainvälisistä vaikutteista.
Pientäkin valtiota voi ohjata Yhdysvaltojen kaltainen tiedostettu tai tiedostamaton sotilaallisen relevanssin säilyttämisen tarve.
Suurvaltojen teknologiadiskurssien
seuraaminen vailla laajempaa analysointia 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

L

ukijani ja erään kriittisen kollegani innoittamana uskaltaudun
käsittelemään tässä kolumnissa
ongelmallisuutta, joka vallitsi erityisesti loppukesän ja syksyn Afganistan-keskustelussa.
Keskustelua seuraten vaikuttaa siltä, että olimme länsimaissa yllättyneitä ensinnäkin siitä, että Yhdysvaltojen
Afganistanista vetäytymisen myötä Taliban-liike marssi elämänsä kesän aikana läpi koko maan ja valtasi sen takaisin sitkeän, kaksi vuosikymmentä kestäneen sissisodan päätteeksi.
Tarina Talibanin menestyksestä ja
sen käyttämistä keinoista ovat toivottavasti pitkään myös suomalaisen sotataidollisten tutkimuksen kohteena, sillä Afganistanissa ilmiselvästi heikompi löi vahvempansa. Toki häviäjämaiden joukossa oli myös Suomi.
Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä tarkastella myös toista yllätyksen aihetta.
Maailma yllättyi lopulta siitä, että
Yhdysvallat todellakin vetäytyi Afganistanista. Yllättävää tässä keskustelun
perusteella oli se, että presidentti Biden
todellakin piti presidentti Trumpin neuvottelemasta ”diilistä” kiinni. Yllättävää
oli myös se, etteivät esimerkiksi naisten
ja tyttöjen oikeudet elämään ja koulutukseen sittenkään pitäneet suurvaltaa
afgaanien maassa ajamassa näitä sekä
sellaisenaan merkittäviä että yleismaailmallisesti kannatettavia arvoja.
Perustellusti voisi kenties yllättyä
sen sijaan siitä, että ydin-Kiinan ja äiti-Venäjän läheisyydessä sijaitsevasta
Bagramin lentotukikohdasta luovuttiin

kuin varkain yön pimeydessä ja näin
menetettiin yksi keskeisistä nousuyrityksiä tekevien suurvaltojen konkreettisimmista eristämismahdollisuuksista.
Jos jotakin aidosti yllättävää tästä
kaikesta haetaan, on se sitä, että maailman ainoan supervallan omien intressien ajaminen tulee yllätyksenä niin monelle tarkastelijalle. Ei kai kukaan uskonut, että arvopohjainen liittoumauskollisuus ajaisi ohi esimerkiksi akuutista
kilpailusta Kiinan kanssa?
Hedelmätön ja liian pitkään jatkunut sota on yritetty päättää Afganistanissa jo pian kolmen Yhdysvaltain presidentin aikana. Se, että Trumpin hallinnon aikana neuvoteltu ”rauhansopimus” Talibanin ja Yhdysvaltain välillä
jäi Bidenin hallinnon lunastettavaksi,
on toki vaalitaistelun lokaisuutta vasten hieman ironista.
Yhdysvaltojen vetäytymistä Afganistanista on pidetty monessa yhteydessä
vahvistuksena sille, että suurten sotilasjoukkojen käyttö konfliktien ratkaisijoina on ohi. Tämä on sellaisenaan perusteltu johtopäätös, mikäli asiaa katsotaan
länsi- ja Yhdysvallat-lähtöisesti.
On selvää, että presidentti Obaman
kaudesta lähtien läntinen suurvalta on pyrkinyt parhaansa mukaan vetämään joukkojaan edellisen hallinnon kausilla aloitetuista kaukosodista. Samalla se on pyrkinyt olemaan sitoutumatta sellaisten merkittävien maajoukkojen kokonaisuuksien
lähettämiseen, joilla pyrittiin ratkaisemaan
esimerkiksi Irakissa kesällä 2014 nopeasti edennyttä romahdusta.
Saman trendin voi katsoa vaikuttavan myös Ranskan ulkomaanoperoinnis-

sa pohjoisessa Afrikassa. Pitkittyneisiin
ja vaikeasti voitettaviin sotiin on vaikea
lähettää joukkoja, varsinkin kun sotaa
käydään sellaista joukkoa vastaan, joka ei hyväksy läntisiä käsityksiä voitosta ja häviöstä, vaan päättää jatkaa omaa
sotaansa huolimatta epätoivoiselta vaikuttavasta tilanteestaan.
Tällaisten viimeisten kahden vuosikymmenen sotaväsyttämässä lännessä
syntyneiden johtopäätösten esittäminen
on jossakin määrin perusteltua. Toisaalta se on myös varsin lyhytnäköistä, erityisesti jos tarkastellaan länsimaissa tapahtuvaa panostusta konventionaalisiin
sotilaallisiin suorituskykyihin.
Koska näitä kyvykkyyksiä rakennetaan suurella rahalla ja suurvaltakilpailun myötä varaudutaan päätään nostavaan valtioiden väliseen konventionaalisen sodan mahdollisuuteen, on liian
pitkälle menevien päätelmien esittämisessä oltava varovainen. Käyttämättömät asevoimat ovat kuitenkin ennemmin
tai myöhemmin väistämättömien säästökuurien kohteena. Jossakin vaiheessa
on siis löydettävä sota, jossa kalliilla rakennettuja suorituskykyjä on käytettävä.
Olisikin yllättävää, jos muutaman
vuoden kuluttua maailma yllättyisi yhdysvaltalaisista maajoukoista jollakin
konfliktialueella.
Palatakseni Afganistaniin, kaikkien
yllätysten keskellä on julkisessa keskustelussa otettu käyttöön myös historian
oppien synnyttämät lakoniset toteamukset. Eräs tällainen on kutsua Afganistania ilmiselvistä syistä imperiumien hautausmaaksi. Tässäkin yliyksinkertaistuksessa on, kuten historioitsija Andrei Sergejeff on todennut, kovin lyhyet jäljet.
Olisi kovin perusteetonta väittää, ettei Afganistanin sisäpolitiikkaan ole menestyksellistä sekaantua. Pakistan todistaa argumentin vääräksi: maa on yksi Talibanin valtaannousun pääarkkitehtejä.
Länsi onkin saanut yllätyksekseen
muistutuksen siitä, että omia intressejään 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.

A

fganistanin alue on ollut koko
historiansa ajan eräänlainen
kynnysmatto idän ja lännen välillä. Valloittajina ja käskijöinä ovat olleet muun muassa helleenit, persialaiset, turkkilaiset, mongolit, britit, venäläiset ja viimeisimpänä lännen johtama
koalitio. Ainoa periaatteessa afgaaneja
hallinnut oli Tšingis-kaani, mutta hänen metodinsa eivät liene nykypäivänä kovin hyväksyttäviä.
Afgaanit ovat historiallisesti paimentolaiskansa, joka on tottunut elämään klaaniyhteiskunnassa. Tässä yhteiskuntamallissa yksilö, perhe, suku,
sukuryhmä, heimo ja klaani muodostavat hallinnon rakenteen. Keskushallinto tai ulkopuolinen hallitsija eivät kuulu kokonaisuuteen.

Operaatiot Afganistanissa

ISAF-operaatio International Securi
ty Assistance Force aloitettiin tammikuussa 2002 Yhdistyneiden kansakuntien valtuuttamana ja johtamana. Operaatio keskittyi ensin pääkaupunki Kabulin 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 toimintaansa Afganistanissa uudella mandaatilla: Resolute Support, RS-operaatio. Se

oli neuvonanto-operaatio, jossa RS-joukot eivät osallistuneet afgaanien rinnalla taisteluun kapinallisia vastaan vaan
pyrkivät koulutuksella, neuvonnalla ja
tukemisella kehittämään afgaaniasevoimia entistä tehokkaammaksi.
Helmikuussa 2020 Yhdysvallat sopi
Talibanin kanssa ohi Afganistanin virallisen hallinnon väkivallan vähentämisestä, vankien vaihdosta, tulitaukoneuvotteluiden aloittamisesta Afganistanin hallinnon kanssa ja kansainvälisten joukkojen vetäytymisestä maasta. Yhdysvallat
allekirjoitti siis Talibanin kanssa sopimuksen, jonka silloinen virallinen Afganistanin hallinto joutui lunastamaan.
Tehdyn sopimuksen perusteella kansainvälinen yhteisö muutamia avustusorganisaatioita lukuun ottamatta poistui
Afganistanista kesällä 2021, ja maa jäi
Talibanin hallintaan hallinnon turvallisuusviranomaisten antautuessa tai vaihtaessa puolta lähes taistelutta.

Operaatioiden tavoitteet

ISAF-operaatio keskittyi sotilaalliseen
kriisinhallintaan päämääränään Afganistanin hallinnon turvallisuusviranomaisten muodostaminen, varustaminen, koulutus ja yhteisoperaatiot. Käytännössä erilaisten poliisiorganisaatioiden muodostaminen, varustaminen
ja kouluttaminen kuului kuitenkin Euroopan unionin johtamalle European
23

JONI LINDEMAN

Union Police Mission (EUPOL) in
Afganistan -operaatiolle.
ISAF-joukot mukaan lukien suomalaiset sotilaat operoivat myös erilaisten
poliisien kanssa, koska poliisit osallistuivat aina erilaisiin Search and Clear- ja
muihin sotilaallisiin operaatioihin. Tällaisia 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 erilaisia aselajikouluja, joissa ensin koulutettiin afgaaneja kouluttajiksi. Sen jälkeen
ISAF- ja OEF-sotilaat toimivat mentoreina ja tukena afgaanien kouluttaessa
omiaan muun muassa, jalkaväki-, pio-
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neeri-, viesti-, sotilaspoliisi- ja huoltokouluissa.
Pohjoisella alueella Camp Shaheenissa oli esimerkiksi pioneeri- ja
viestikoulut, joissa suomalaisiakin sotilaita toimi mentoreina. Päämääränä
oli tehdä Afganistanin asevoimista itsenäinen toimija, joka kouluttaa omat
sotilaansa organisaation kasvaessa kohti tavoitevahvuutta sekä täydentää organisaatiotaan luontaisen poistuman
ja taistelutappioiden aiheuttamien vahvuuksien vähenemisen tasapainottamiseksi.
Tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin kohtuullisen hyvin, mikä kävi ilmi muiden neuvonantajaien kanssa RS-operaation aikana käydyistä keskusteluista. Suurin haaste ammattihenkilöstön kouluttamisessa oli se, etteivät
erityisesti huollon tehtäviin koulutetut
sotilaat usein toimineet oman koulutusalansa tehtävissä esimerkiksi kunnossapidossa, vaan joukkojen johtajat käyttivät erityiskoulutettuja perusjalkaväen
tehtävissä eri tukikohdissa sekä taistelutehtävissä.
Esimerkiksi 209. ja 217. Armeijakuntien huolto- ja kunnossapito perustui vielä vuosina 2020 ja 2021 käytännössä sellaisten ulkomaisten urakoitsijoiden toimintaan, joiden henkilöstö oli
pääosin amerikkalaista. Erityisesti huollon ja logistiikan tehtävissä afgaaniasevoimat eivät kyenneet itsenäiseen toimintaan kansainvälisten joukkojen poistuessa maasta kesällä 2021.
Muilta osin asevoimat oli ainakin
pohjoisella toiminta-alueella sangen
suorituskykyistä kevyttä jalkaväkeä. Ongelmana oli kuitenkin se, että kalusto oli
liian teknistä afgaanien koulutus- ja taitotasoon verrattuna ja vastustaja oli vieläkin kevyempää jalkaväkeä. Vastustaja käytti toimintavarmoja venäläisiä ja
kiinalaisia aseita sekä liikkui jalan tai
muuleilla ja moottoripyörillä. Paremmin
varustetut hallinnon joukot eivät kyenneet HMMWV- ja Ford Ranger -ajoneuvoillaan seuraamaan taistelusta irtautuvia 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 operaatiota yhdessä, afgaanit totesivat ykskantaan, ”miksi tuhlata aikaa ja energiaa
suunnitteluun, koska Allah on jo päättänyt, kuinka operaatiossa käy? Nähdään

siis aamulla tuossa tienristeyksessä.”
Viimeisen komennukseni aikana
209. ja 217. Armeijakunnat olivat laatineet operaatiosuunnitelmia ja -käskyjä joko ylemmän johtoportaan käskyjen tai omien komentajien määräysten
perusteella. Nämä suunnitelmat ja käskyt eivät täyttäneet Nato-standardeja,
mutta ne olivat afgaanihyviä ja sisälsivät tarvittavat ohjeet, vaatimukset ja
käskyt operaatioihin osallistuville toimijoille. Melkoista edistystä oli tapahtunut kahdeksan vuoden aikana, kun
otetaan huomioon se, että luku- ja kirjoitustaito olivat edelleen melko vaatimattomalla tasolla.

Jääräpäistä taktiikkaa

Joukkojen taktisessa ja taisteluteknisessä osaamisessa oli edelleen puuttei24

ta. Afgaanit ovat vuosisataista soturikansaa, minkä vuoksi käytetty taktiikka suosi yhä suoraa rintamahyökkäystä
koukkausten ja muiden yllätyksellisten
toimintatapojen sijaan.
Jos esimerkiksi afgaanien iskujoukko oli tukikohdassa A ja 20 kilometrin
päässä oleva poliisin tai asevoimien tukikohta B joutui vastustajan hyökkäyksen kohteeksi, iskujoukko siirtyi järjestelmällisesti suorinta reittiä pisteiden A
ja B välillä. Perusteena oli se, että tämä
suorin reitti oli, ainakin teoriassa, nopein reitti pisteiden välillä.
Vastustaja tiesi käytetyn taktiikan,
joten se sulutti reitin tienvarsipommeilla ja järjesti tuliylläköitä apuun ryntäävää iskujoukkoa vastaan. Tällöin iskujoukko kärsi usein merkittäviä tappioita
jo ennen kohteelle pääsyä, ja matka-ai-

ka pisteiden välillä moninkertaistui. Samalla vastustaja sai aikaa ja mahdollisuuden irtautua taistelusta vuorille ennen kuin asevoimat pääsivät iskemään.
Pääosin kohteelle oli olemassa vaihtoehtoisia reittejä, jotka kartalla ja teoriassa näyttivät pidemmiltä. Käytännössä näiden vaihtoehtoisten reittien käyttö olisi nopeuttanut kohteelle pääsyä,
mahdollistanut yllätyksellisen toiminnan, vähentänyt tappioita asevoimille
ja ehkä jopa estänyt tai rajoittanut vastustajan mahdollisuuksia irtautua kohteelta lähes tappioitta.

Taistelutahto murenee

Soturikunnia ja henkilökohtaisen rohkeuden vuosisatainen ihannointi ei
antanut mahdollisuutta salakavalien
keinojen käyttöön, vaikka vastusta-

ja toteutti koko ajan asymmetristä sodankäyntiä. Vaikka soturikunnian ja
rohkeuden ihannointi olikin tärkeää,
se aiheutti asevoimille kasvavia tappioita vastustajan toimintatapojen kehittyessä. Sillä oli merkitystä asevoimien
sotilaiden taistelutahtoon ja moraaliin,
mikä heijastui lisääntyneinä karkaamisina ja ”omina lomina”.
Taistelutahdon heikkeneminen yhdessä lisääntyneiden tappioiden kanssa aiheutti sen, ettei koulutusjärjestelmä
kyennyt täydentämään joukkojen tappioita. Taistelutehtävät ja rasitus lepäsivät
harvenevan joukon harteilla. Nämä tekijät heikensivät joukkojen, erityisesti
jalkaväkitaistelijoiden, suorituskykyä,
ja lopulta ne olivat yksi syy asevoimien
nopeaan romahtamiseen kesällä 2021.
Sotilaan silmin katsottuna poliisin,
yhteiskunnan turvallisuuden perustoimijan, muodostamisessa ja koulutuksessa
epäonnistuttiin raskaasti. Poliisivoimien
muodostamisessa satsattiin alusta alkaen liikaa määrään laadun kustannuksella. Toki lähtökohdatkaan eivät olleet kovin otolliset luotettavan ja toimivan poliisin muodostamiselle.
Iso osa poliisiin rekrytoituneista olivat luku- ja kirjoitustaidottomia, valmiiksi korruptoituneita tai muuten länsimaisen lain väärällä puolella kulkevia huumausaineiden käyttäjiä. Luku- ja kirjoitustaidottomuuden merkittävin syy oli
se, että ensimmäisen talibanhallinnon aikana vuosina 1996–2001 ja osin jo ennen tätä aikaa koulujärjestelmä oli romahtanut.
Korruptiota on Afganistanissa ollut
eri muodoissaan vuosisatoja, joten sen
kitkeminen parissa vuosikymmenessä
ei onnistu. Huumeet, erityisesti kannabis, ovat myös olleet maan tapa pitkään,
vaikka islam kieltääkin erilaiset päihteet.
Näillä perusteilla EUPOL ei kyennyt luomaan luotettavaa poliisia, varsinkaan kun poliisien peruskoulutus kesti
vain kahdeksan viikkoa. Ei siis ole ihme, ettei paikallinen poliisi ollut kovin
suosittu ja luotettu väestön keskuudessa ja että poliisin toimintatavat koulutusyrityksistä huolimatta olivat lähinnä
oman käden oikeutta.
Työ jäi valitettavasti kesken, kun
EUPOL lopetti poliisin kouluttamisen
vuonna 2016. Paikallinen poliisi jäi
oman onnensa nojaan. Heikko palkkaus, arvostuksen puute ja puutteellinen
koulutus aiheutti sen, että poliisin moraali ja toimintakyky alkoi laskea jo paljon ennen hallinnon romahdusta.
25

Opiksi otettavaa
Sotilaan silmin katsottuna Afganistanin kriisinhallintainterventiossa tehtiin samoja virheitä kuin aiemmissa ja
myöhemmissä interventioissa. Sotilaat
eivät ratkaise kriisejä, vaan sotilaallisella kriisinhallinnalla luodaan perusteet siviilikriisinhallinnalle ja diplomatialle kestävän ratkaisun löytämiseksi.
Olennaista on tehdä työtä paikallisten
lähtökohdista heidän kulttuuriaan ja
historiaansa kunnioittaen.
Operaatiolle ei pidä myöskään asettaa liian kunnianhimoisia tavoitteita. Jos
Maslovin tarvehierarkian perustarpeita,
ruoka, juoma, asunto ja turvallisuus, ei
ole tyydytetty, on turha tavoitella hier
arkian ylemmän tason usein abstraktien tarpeiden tyydytystä. Jos kriisialueen
ihminen kärsii nälkää ja pelkää henkensä puolesta, häntä eivät kiinnosta tasaarvo tai ihmisoikeudet.
Viime aikoina on keskusteltu siitä,
oliko Suomi Afganistanissa käymässä
sotaa. Kokemusteni perusteella voi todeta, että olimme vuosina 2011–2012
ja myöhemminkin vaativassa kriisinhallintatehtävässä sodankaltaisissa olosuhteissa sotilaallisilla suorituskyvyillä.
Afganistanissa en pohtinut sitä, olenko sotimassa jonkun puolella jotakuta
vastaan, vaan olin kriisinhallintakomennuksella vaativissa olosuhteissa. Johdin joukkojani parhaan kykyni mukaan
päämääränä turvallinen palvelusaika ja
käskettyjen tehtävien toteuttaminen. Tämä oli selvää myös alaisilleni, joiden
kanssa keskustelin asiasta usein tehtäviin lähdettäessä, niillä ollessa sekä niiden 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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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.

P

arlamentaarista asevelvollisuuskomiteaa edeltäneen Risto Siilasmaan johtaman asevelvollisuustyöryhmän 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 mietinnöstä ja ehdotuksista alkoi tiivistyä.
Koronakriisistä huolimatta komitean toimikausi pysyi alkuperäisessä suunnitellussa aikataulussa.
Ennen laajasti puhuttaneen aiheen
käsittelyä on syytä muistuttaa komitealta odotettujen kehittämisehdotusten
reunaehdoista. Komiteatyön reunaehdoiksi määritettiin, että esitysten on tuotettava operatiivista lisäarvoa sotilaalliselle maanpuolustukselle ja tuettava
maanpuolustustahdon ylläpitämistä ja
vahvistamista sekä kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistamista. Toimeksianto huomioiden komitean ei ollut tarkoituksenmukaista esittää vaihtoehtoja,
jotka olisivat heikentäneet asevelvollisuuden merkitystä Suomen puolustuskyvyn kannalta.

Asevelvollisuus puolustuksen
lähtökohtana
Asevelvollisuusjärjestelmä muodostaa
edelleen Suomen puolustuskyvyn perustan. Asevelvollisuuden vanha puolustuksellisen pelotteen ajatus ei ole
kadonnut. Sotilaallisen maanpuolustuksen näkökulmasta järjestelmä itsessään ei kaipaa mittavia muutoksia, koska se täyttää ensisijaisen tarkoituksensa tuottaa koko maan puolustamiseen
tarvittava reservi. Nykyjärjestelmä on
osoittanut toimivuutensa, ja Suomessa on vahva tuki asevelvollisuusjärjestelmälle.
Trendinä on, että meneillään olevalla vuosikymmenellä ikäluokat alkavat
pienentyä merkittävästi. Kokonaispoistuma palvelukseen määrätyistä kutsunnan jälkeen ja palveluksessa on hiljalleen kasvanut, mikä on kieltämättä haaste. Kokonaispoistuman kasvamisella voi
olla pidemmällä aikavälillä asevelvollisuusjärjestelmää heikentävä vaikutus.
Asevelvollisuuden yleisen hyväksyttävyyden kannalta tietynlaisena rajana on
pidetty varusmiespalveluksen suorittaneiden kuudenkymmenenviiden prosen27
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tin osuutta miespuolisesta ikäluokasta.
Komitea piti työnsä tavoitteena, että järjestelmän kehittämisellä tähdätään
asepalveluksen aloittavien määrän kasvattamiseen. Lisäksi komitean ehdotuksilla pyritään vaikuttamaan siihen, että mahdollisimman pieni osa keskeyttää palveluksen.
Komitea katsoo, että palveluksen
loppuun suorittavien määrän kasvattaminen vaatii huomiota nuorten maanpuolustustietämyksen lisäämiseen sekä hyvinvointiin, jotta heillä on parhaat
edellytykset suorittaa asepalvelus. Lisäksi myönteinen palveluskokemus on
tärkeässä osassa koko järjestelmän hyväksyttävyyden kannalta. Komitean
mietintö sisältääkin ehdotuksia palveluksen kehittämiseksi.
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Kutsunnat koko ikäluokalle

Perinteisesti kutsunnoissa on lähestytty
miespuolista ikäluokkaa ja otettu koppia nuorten miesten elämäntilanteista,
mutta ennen kaikkea arvioitu palveluskelpoisuus sekä päätetty palvelukseen
määräämisen ajankohdasta ja paikasta.
On muistettava se, että jo perustuslain mukaisesti maanpuolustusvelvollisuus koskee kaikkia sukupuoleen katsomatta. Komitea pitää tavoiteltavana, että
kaikki kansalaiset liitetään nykyistä vahvemmin tähän velvollisuuteen. Kutsuntojen laajentaminen koko ikäluokkaa koskeviksi on yksi keino kirkastaa kaikkien
yhtäläistä maanpuolustusvelvollisuuden
täyttymistä. Yhteisillä kutsunnoilla ei tarkoiteta suoraviivaisesti nykyisen mallin
mukaista kutsuntatilaisuutta, jossa palveluspaikka määrätään, vaan komitea ehdottaa kutsunnoista kaksivaiheisia.
Koko ikäluokalle järjestettäisiin
maanpuolustusvelvollisuuteen kiinnittyvä velvoittava kutsuntapäivä. Yhteisellä kutsuntapäivällä tarkoitetaan palvelukseen määräämistä edeltävää tilaisuutta,
jossa nuorille annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta, asevelvollisuudesta ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta.
Kutsuntapäivänä annetaan myös tietoa kokonaisturvallisuuden toimintamallista ja vapaaehtoisen varautumisen mahdollisuuksista. Jotta nuorilla olisi tarvittava käsitys vaihtoehdoistaan jo ennen
kutsunta- tai palvelukseen hakeutumis
ikää, kutsuntapäivä ajoitettaisiin oppivelvollisuusikään.
Kutsuntojen toinen vaihe muistuttaa
enemmän perinteistä kutsuntatilaisuutta, jossa asevelvollisten palveluskelpoisuus arvioidaan ja palveluksesta päätetään. Toinen vaihe kohdennettaisiin vain
asevelvollisiin ja vapaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuville naisille, jolloin
erillistä naisten valintatilaisuutta ei enää
järjestettäisi.
Asevelvollisuutta ei ehdoteta naisia
koskevaksi, mutta yhteinen kutsuntapäivä
muistuttaa kaikkien maanpuolustusvelvollisuudesta. Lisäksi toivottavana kehityksenä on, että yhä useampi nainen ottaisi osaa sotilaalliseen maanpuolustukseen vapaaehtoisessa asepalveluksessa.
Tähän on hyvät edellytykset, koska naisten kiinnostus asepalvelukseen on yleisesti lisääntynyt. Kutsuntojen kehittämisen nähdään palvelevan myös asevelvollisia, koska ennakkotiedottamista parantamalla voidaan vaikuttaa myönteisesti
asevelvollisten palvelusmotivaatioon.

Kansalaispalvelus ei
toteuttamiskelpoinen
Ajatusta kansalaispalveluksesta pidettiin yllä niin julkisessa keskustelussa kuin komitean kuulemismenettelyssäkin. Kyseessä olisi ollut koko
ikäluokkaa koskeva velvollisuus osallistua joko asepalvelukseen tai uuteen
kansalaispalvelukseen. Yleisesti kansalaispalvelus nähtiin asevelvollisuutta täydentävänä eikä sitä täydellisesti
korvaavana.
Kansalaispalvelusmallia puolustavissa puheenvuoroissa sen etuina pidettiin ensi sijassa kokonaisturvallisuusosaamisen laajentumista ja tasa-arvon
edistämistä. Ehdotettiin, että Puolustus28

voimat olisi valikoidusti varannut sotilaalliseen koulutukseen tarpeelliseksi
katsotun määrän henkilöitä.
Kansalaispalvelus osoittautui kuitenkin varsin haasteelliseksi toteuttaa etenkin siksi, että valikoivuuteen perustuva
malli vaatisi laajan tiedon koko ikäluokan soveltuvuudesta ja toimintakyvystä. Palvelukseenvalikointikriteerit edellyttäisivät ensinnäkin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kartoittamista sekä luonnollisesti riittävää
motivaatiota palveluksen suorittamista
kohtaan. Koko ikäluokan kattavan soveltuvuusarviointijärjestelmän toteuttamista komitea ei pitänyt käytännöllisenä, saati kustannustehokkaana.

siin kiinteämmin kokonaisturvallisuuden toimintamalliin ja sille muodostuisi
selkeämpi asema yhteiskunnan varautumistyössä. Siviilipalveluksen suorittaminen on jatkossakin vaihtoehto asevelvollisuuden täyttämiselle.
Siviilipalveluksen vakausperusteisuus ei ole komitean esittämänä uhattuna. Siviilipalveluksen perusta ei siten ole
muuttumassa ja sen järjestämisvastuu säilyy siviilihallinnon ohjauksessa. Näin ollen siviilipalvelus ei tule sisältämään liittymiä sotilaalliseen puolustuskykyyn, eikä esimerkiksi työpalveluspaikkoja kohdenneta puolustushallinnon alalle. Myös
naisille mahdollistetaan vaihtoehto siviilipalveluksen suorittamiselle, mikä tarjoaa hyvän tilaisuuden kokonaisturvallisuusosaamisen monipuolistumiselle.
Komitean työn ohessa ilmaistu epäilys työpaikkojen militarisoinnista ei ole
lainkaan aiheellinen. Siviilipalveluksen
kytkemisellä tiiviimmin kokonaisturvallisuusajatteluun voi nähdä olevan täysin päinvastainen toivottu vaikutus, joka osaltaan tukee kokonaisturvallisuusmallin tarpeita.

Katse eteenpäin

Toinen kansalaispalveluksen haaste
liittyy toteutustapaan. Jos kansalaispalvelus olisi muita palvelusmuotoja kevyempi versio, eikä se olisi rasittavuudessaan niihin verrattavissa, se tuskin kehittäisi sotilaallisen maanpuolustuksen
nykytilaa. Kansalaispalveluksesta voisi
tulla liiankin houkutteleva vaihtoehto, johon hakeudutaan raskaamman ja kokonaisvaltaisemman asepalveluksen sijaan.
Mallissa on siten piirteitä, joiden voi perustellusti arvioida ajan myötä heikentävän eikä kehittävän sotilaallista maanpuolustusta.
Komitea on katsonut, että kokonaan
uuteen velvollisuusrakenteeseen siirtyminen ei ole toteuttamiskelpoinen otta-

en huomioon komitealle annetut reunaehdot. Lisäksi kansalaispalvelusmallin
luomisen arvioidaan vaativan merkittäviä resursseja samalla kun varmuutta sen
tuomasta operatiivisesta lisäarvosta ei
ole. Ennakkoluuloton asenne kansalaispalvelusmallin onnistumiselle oli komitean työn alkaessa olemassa, mutta sen
toteuttaminen ei tässä hetkessä ollut käytännöllisesti mahdollista.

Siviilipalveluksen potentiaali
esiin
Komitea katsoo, ettei siviilipalveluksen
koko potentiaalia hyödynnetä tällä hetkellä. Osin tästä syystä pidetään tavoiteltavana, että siviilipalvelus kytkettäi29

Parlamentaarinen asevelvollisuuskomitea löysi mahdollisuuksia asevelvollisuuden kehittämiseksi, vaikka kovin järisyttäviä muutoksia asevelvollisuusjärjestelmään se ei päätynyt esittämään. Tiivistäen voidaan todeta, että
komitea antoi selkeän tuen velvollisuuteen perustuvalle järjestelmälle vapaaehtoisuuteen nojaavien vaihtoehtojen
sijaan. Koska tämä oli myös komitean työn lähtökohta, joutuvat villejä yllätyksiä asevelvollisuuden kehittämiseksi odottaneet pettymään.
Vaikkei asevelvollisuusjärjestelmästä komitean ehdotuksilla ole kehittymässä absoluuttisen tasa-arvoista, vastaa järjestelmä kansalaisten käsitykseen oikeudenmukaisuudesta. Onkin äärimmäisen
tärkeää havaita, miten käsitykset sukupuolten tasa-arvosta ja yhteiskunnallisesta työnjaosta muuttuvat. Komitean esitys
kutsuntajärjestelmän ulottamisesta koko ikäluokkaan on hallittu ja tiedostettu siirto tähän suuntaan. Olemme ottamassa hyviä askeleita eteenpäin.
Ministeri, kansanedustaja Ilkka Ka
nerva toimi vuosina 2020–2021 parla
mentaarisen asevelvollisuuskomitean
puheenjohtajana.
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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.

M

aanpuolustuskoulutuksen
(MPK) koulutuspaikoissa
koulutetaan koko Suomen alueella laajasti erilaista maanpuolustus- ja
turvallisuusosaamista. Yhdistyksen tarjoamaa koulutusta järjestävät noin sata
palkattua työntekijää ja lähes kolme tuhatta sitoutunutta vapaaehtoista kouluttajaa ja toimijaa.
Sitoutuneet kouluttajat ovat oman
alansa osaajia. He harjaantuvat tehtäviinsä aikaisemman osaamisensa ja MPK:n
kouluttajakoulutuksessa kerrytetyn osaamisen kautta.

Puolustusvoimien operatiivisena
kumppanina
Maanpuolustuskoulutus MPK:n toi
mintaa ohjaa laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta. MPK:n päätehtävänä on Puolustusvoimien strategisena ja operatiivisena kumppanina tukea valmiutta järjestämällä sotilaallisia
valmiuksia palvelevaa (SOTVA) koulutusta, jonka päätavoitteena on tuottaa
osaamista paikallisjoukkoihin. Tällaista ovat esimerkiksi yksilölle suunnattu
aselajikoulutus, johtaja- ja kouluttajakoulutus, fyysinen koulutus ja ammunta. SOTVA-koulutusta järjestetään Puo-

lustusvoimien tarpeiden perusteella.
Vuonna 2020 uudistettu laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta toi
MPK:lle uusia tehtäviä, ja vanhojen tehtävien toteutukseen annettiin uusia linjauksia tai tarkennuksia. Laki velvoittaa
aiempaa selkeämmin Puolustusvoimia
ohjaamaan ja valvomaan MPK:n julkisena hallintotehtävänä antamaa koulutusta.
MPK:n SOTVA-koulutuksen painopisteet noudattavat Valtioneuvoston puo
lustusselonteon linjauksia paikallisjoukkojen tarpeiden kannalta. Muut julkisten
hallintotehtävien mukaiset koulutukset
tukevat selonteon tavoitteita. Tavoitteena on tukea nuorten maanpuolustukseen
ja asepalvelukseen perehtymistä sekä lisätä naisten kiinnostusta vapaaehtoiseen
asepalvelukseen hakeutumiseen.

Koulutusohjelmilla
yhdenmukaista ja korkeaa laatua
Koulutusohjelmien päivittäminen ja
kokonaan uusien ohjelmien laatiminen
on ollut yksi viime vuosien päätehtävistä. Työtä koulutusohjelmien eteen
tehdään MPK:n palkatun henkilöstön,
Puolustusvoimien asiantuntijoiden sekä
vapaaehtoistoimijoiden yhteistoimintana. Kehitystyön painopiste siirtyy vuo31
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den 2022 aikana verkko-oppimisympäristöön laadittaviin mallikursseihin.
Näin varmistetaan koulutusten yhdenmukaisuus valtakunnallisesti.
Koulutuksen laatu ja ajantasaisuus
varmistetaan jatkossakin ensinnäkin sillä, että koulutusohjelmien kehittämistyöryhmät yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa
osallistetaan koulutuksen kehittämiseen.
Toiseksi MPK:n kouluttajat osallistuvat
aktiivisesti Puolustusvoimien kouluttajakoulutukseen.
MPK:n tavoitteena on, että reserviläiselle voitaisiin nousujohteisen koulutuksen jälkeen taata sodanajan sijoitus Puolustusvoimien paikallisjoukoissa.
Puolustusvoimat päättää sijoittamisesta, mutta kun reserviläinen täyttää tehtäväkohtaiset vaatimukset, ei estettä sijoitukselle pitäisi olla.
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Esimerkki sotilaspoliisikoulutusohjelman rakenteesta.

Reserviläisen tulee osoittaa motivaationsa ja osaamisensa MPK:n koulutuksessa sekä täyttää tehtäväkohtaiset fyysiset ja psyykkiset vaatimukset. MPK:n
kurssit jakautuvat perus-, jatko- ja erikoiskursseihin, ja ne muodostavat osallistujalle nousujohteisen kokonaisuuden.

Peruskursseilta jatkokursseille
MPK:n kurssirakenne jakautuu yhteiseen ja eriytyvään koulutukseen. Yhteinen koulutus koostuu kaikille 18 vuotta
täyttäneille avoimista peruskursseista.
Kursseilla koulutetaan osaamista, jota
kaikki asevelvolliset tarvitsevat. Aiheina ovat muun muassa perusampumataito, taistelukoulutuksen perusteet, taisteluensiapu ja aselajien peruskurssit. Yhteiseen koulutukseen voivat osallistua
myös täysikäiset ei-asevelvolliset.
Eriytyvä koulutus koostuu pääosin
reserviläisille suunnatuista jatko- ja
erikoiskursseista, joilta voi hakea uutta osaamista tai harjaantua sijoituksensa mukaisessa tehtävässä. Aiemmin tai
siviilissä hankittu osaaminen huomioidaan osallistujien valinnoissa.
Eriytyvässä koulutuksessa erikoistutaan tehtävään, johon reserviläinen
voidaan sijoittaa koulutuksen jälkeen.
Koulutuksessa kerrataan aiemmin opittua keskittymällä niiden taitojen, asejärjestelmien ja välineiden käytön harjoitteluun, jotka on hallittava saavuttaakseen
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sijoituksen edellyttämät osaamisvaatimukset. Koulutuksella luodaan riittävä perusosaaminen sodanajan (SA) sijoittamiskelpoisuuden saavuttamiseksi sekä tehtävään liittyvät toimintakykyvaatimukset.

Avainasemassa kouluttajien
korkea osaaminen
MPK:n toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoisten, toimintaan sitoutuneiden
ammattitaitoisten kouluttajien käyttöön
ja heidän osaamiseensa. MPK:n ja Puolustusvoimien antama kouluttajakoulutus tukee vapaaehtoisia kouluttaja- ja
asiaosaamisen kehittämisessä ja ylläpitämisessä sekä harjaannuttaa heitä sodanajan sijoituksia palvelevissa tehtävissä.
Kouluttajakoulutus on muun koulutuksen tavoin jaettu perus-, jatko- ja
erikoiskoulutukseen. Perustason kouluttajakurssilla (K1) kouluttaja saa tehtävänsä edellyttämät perusteet pedagogiikasta sekä koulutusten suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.
Jatkotason kurssilla, kurssinjohtajakoulutuksessa (K2), kouluttajana harjaantunut vapaaehtoinen kouluttautuu
kurssien johtajatehtäviin ja noin joukkueen kokoisten harjoitusjoukkojen kouluttajaksi. Tässä vaiheessa koulutuspolkua MPK hakee monille reserviläisille
32

Puolustusvoimien reserviläiskouluttajan oikeudet. Reserviläiskouluttajaoikeuden haltija voi toimia kouluttajatehtävissä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen vapaaehtoisissa harjoituksissa
ja kertausharjoituksissa.
Erikoistason koulutuksessa, harjoituksenjohtajan erikoiskurssilla (K3), tulevien vuosien suurten harjoitusten johtajat saavat perusteita ja hyviä käytänteitä useista kursseista koostuvien harjoitustapahtumien johtamiseen.
Pedagogiikkaan ja koulutustapahtumien johtamiseen painottuvaa kouluttajakoulutusta tukee ja täydentää aselajikohtainen kouluttajakoulutus, joka on
osa jokaista koulutusohjelmaa. Aselajikouluttajakoulutusta toteutetaan sekä
koulutusohjelmista vastaavissa MPK:n
piireissä että valtakunnallisesti keskitettynä kouluttajakoulutuksena tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Kouluttajia käytetään suunnitelmallisesti sekä MPK:n että Puolustusvoimien koulutus- ja harjoitustoiminnassa.

Turvallisuutta yhdessä

Maanpuolustuskoulutus MPK:n piireissä työskentelee 18 valmiuspäällikköä yhteistyössä Puolustusvoimien henkilökunnan kanssa. Kullakin
MPK:n valmiuspäälliköllä on vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen
keskittyvä vastinparinsa, VMP-upseeri,
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Puolustusvoimien joukko-osastoissa ja
aluetoimistoissa. Heidän yhteistoimintansa on avainasemassa, kun suunnitellaan reserviläisille mielekkäitä tehtäviä.
MPK:n valmiuspäälliköillä ja Puolustusvoimien VMP-upseereilla on lisäksi merkittävä rooli MPK:n kouluttajien käytön suunnittelussa. Huomioitavana on kouluttajien motivaatio, jaksaminen ja eri kouluttajien harjaantuminen
tehtävissä, jotta koulutusosaamisen jatkuvuus toteutuu kaikkialla Suomessa.

Harjoittelu osana koulutusta

On hyvä, että yksilöt ja yhteisöt kouluttautuvat ja kartuttavat näin turvallisuusosaamista. Ilman harjoittelua oppi voi valua hukkaan. Valtioneuvos
ton puolustusselonteon myötä jatkossa myös MPK:n merkitys korostuu
Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoituksissa, jotka antavat mahdollisuuden harjoitella toimintaa poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Paikallispuolustusharjoituksiin osallistumisen lisäksi MPK järjestää Kotiseutuharjoituksia, joiden tavoitteena on
tukea viranomaisten turvallisuustyötä
parantamalla yksilöiden kykyä selviytyä arjen häiriötilanteista sekä tuottaa
järjestötoimijoille suorituskykyä viranomaisten ja kuntien tueksi.
Jatkossa tavoitteena on kytkeä Kotiseutuharjoitukset paikallispuolustusharjoituksiin niin, että harjoituksissa käytetään samoja skenaarioita.

Kaiken takana 14 jäsenjärjestöä
Jäsenjärjestöjen kanssa tapahtuva yhteistoiminta on MPK:n koulutustoiminnan yksi keskeisimmistä edellytyksistä. MPK on järjestöjen järjestö, eli yhdistyksessä ei ole henkilöjäseniä, vaan
sitoutuneet kouluttajat ja toimijat edustavat yleensä neljäätoista eri jäsenjärjestöä. Toimintaan voi sitoutua ja koulutuksiin osallistua, vaikka ei kuuluisikaan järjestöihin, mutta moni harrastaa
koulutuksen ohella muutakin vapaaehtoista maanpuolustusta.
MPK suunnittelee ja kehittää toimintaansa jäsenjärjestöjen kanssa yhteistoimintamuistioiden kautta. Niillä sovitaan
tai tarkennetaan koulutusyhteistyön käytännön asioita ja vastuita, muun muassa
eri koulutusohjelmien kehittämisvastuita. Esimerkkeinä voidaan mainita johtamiskoulutuksen kehittäminen Suomen
Reserviupseeriliitto ry:n kanssa ja kouluttajakoulutuksen toteutus Reserviläisliitto ry:n kanssa.
Ajassa ja yhteiskunnassa
mukana
Kun MPK:n toimintaa kehitetään, pyritään ennakoimaan ja huomioimaan yhteiskunnan muutokset. Valtakunnalliset verkkokurssit ovat käytössä jo toista vuotta, ja niihin osallistuneiden määrä on jo useita tuhansia.
Verkko-opetuksen kehittämiseen liittyy kiinteä yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa. Siitä hyvänä esimerkkinä on
yhteistyöprojekti Kansalaisen kybertur
vallisuus -verkkokurssi, joka julkaistiin
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lokakuun lopussa. Kurssi tarjoaa kyberturvallisuuden kansalaistaitoja helposti
omaksuttavassa muodossa, ja se on ensimmäinen askel MPK:n kyberkoulutusohjelman koulutuspolulla.
Koulutusohjelmiin sisältyy jatkossa
myös etäopiskelua, jolla varmistetaan
kurssilaisten lähtötaso ennen kurssia sekä vähennetään luokkaopetuksen määrää ja keskitytään käytännön harjoitteisiin. Toiminta noudattaa Puolustusvoimien Koulutus 2020 -järjestelmää, jossa korostetaan eri opetusmenetelmien
ja simulaattoreiden käyttöä opetustapahtumissa.
Koulutuksen elävöittämiseksi
MPK:lla on käytössään omien ampuma-aseiden lisäksi erilaisia harjoitusvälineitä, kuten Noptel-laitteita ja airsoftaseita. Reserviläisiä on myös koulutettu
Puolustusvoimien sisäampumasimulaattoreiden ja kaksipuolisen taistelun simulaattorin KASI-järjestelmien käyttöön.

Tulevaisuuden tavoitteita

Kouluttajien ajatuksia ja kehitysideoita kuunnellaan sekä jatkuvan palautteen että kouluttajakyselyn kautta. Viime vuosien aikana korostuneita kehitystarpeita ovat koulutus- ja oppimateriaalin saatavuus, alueellinen vaihtelu
toimintakulttuureissa ja -tavoissa sekä lakiuudistuksesta seuranneet sääntelyyn ja reunaehtoihin liittyvä epätietoisuus ja tarve Puolustusvoimien tukikäytänteiden uudelleenmäärittelylle.
Maanpuolustuskoulutus MPK:n keskustoimistossa työskennellään sen eteen,
että toiminta olisi mahdollisimman helppoa kouluttajille ja koulutuksiin osallistuville. Tavoitteena on päästä paremmin tulevaisuudessa hyödyntämään optimaalisemmin Puolustusvoimien oppimateriaaleja.
Suuret linjat vaativat myös valmistautumista ja suunnittelua. MPK on valmiina vastaamaan mahdollisiin asevelvollisuuden parlamentaarisen komitean mietinnön tekemiin kehittämissuosituksiin. Tavoitteena on muun muassa
se, että mahdollisimman moni ikäluokasta olisi opintojen jälkeen samalla viivalla maanpuolustusasioissa, jotta kuka
tahansa voi osallistua asepalvelukseen
tai muuhun yhteiskunnan turvallisuutta tukevaan toimintaan.
Prikaatikenraali evp Antti Lehtisalo
on MPK:n toiminnanjohtaja.
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JOHTAJUUTTA KAIKISSA
OLOISSA
TEKSTI: JANNE KOSONEN

Suomen Reserviupseeriliitto juhlii kuluvana vuonna
90-vuotista toimintaansa. Reserviupseerikoulutuksen
aloittamiselle Suomessa yli sata vuotta sitten oli selkeä
syy: isänmaa tarvitsi johtajia.

R

eserviupseerien koulutus käynnistyi 1800-luvulla asevelvollisuusarmeijoiden myötä. Reserviupseerijärjestelmän kotimaana pidetään Preussia, jossa yleinen asevelvollisuus tuli käyttöön vuonna 1808.
Suomessa reserviupseerien koulutus
aloitettiin ensimmäisen kerran Krimin
sodan aikana, kun keväällä 1855 Helsingin yliopiston ylioppilaille järjestettiin reserviupseerikurssi. Tälle kurssille
osallistui parikymmentä nuorta miestä.
Koulutusta ei kuitenkaan jatkettu sodan
päättymisen jälkeen.
Vuoden 1878 asevelvollisuuslain perusteella Suomi sai oman kansallisen armeijan. Lain mukaan ylioppilas saattoi
suorittaa asevelvollisuuden vuodessa.
Vuodesta 1884 lähtien ylioppilailla oli
mahdollisuus suorittaa reserviupseeritutkinto Haminan kadettikoulussa.
Vuosina 1884–1899 toimeenpantiin kaikkiaan kuusitoista reserviupseerikurssia. Lähes kaikki koulutus tapahtui luokkahuoneessa, eikä koulutukseen
sisältynyt maasto- tai kenttäpalvelusta.
Kurssin suorittanut sai ylennyksen reservivänrikiksi tarkk’ampujapataljoonan
reserviin.
Autonomian aikana reserviupseerien määrä jäi kaikkiaan varsin pieneksi. Reserviupseerikoulutus päättyi, kun
Suomen sotaväki lakkautettiin 1900-luvun alussa.

Koulutus itsenäisyyden alussa

Itsenäisen Suomen reserviupseerikoulutus alkoi heti itsenäistymisen jälkeen,
kun 28. joulukuuta 1917 Vimpelissä alkoi kurssi reservin päällystölle. Kurssin johtajana toimi Venäjällä sotilaskoulutuksen saanut Paul von Gerich,
mutta keskeisissä kouluttajatehtävissä
toimi jo Suomeen palanneita jääkäreitä, kuten Aarne Sihvo, Juho Heiskanen
ja Paavo Talvela.
Kurssin tavoitteena oli kouluttaa ryhmän- ja joukkueenjohtajia sekä komppanian päälliköitä suojeluskunnille.
Kurssin tärkeimmät oppiaineet olivat
taktiikka, ase- ja ampumaoppi, maastooppi, linnoitusoppi ja topografia. Kurssille osallistui lähes kaksisataa miestä, ja
se päättyi 12. tammikuuta 1918.
Kurssin osanottajista noin kahdeksankymmentä johti kevään 1918 taisteluissa joukkuetta tai komppaniaa ja
eräät jopa pataljoonaa.
Vimpelin jälkeen reserviupseereja
koulutettiin vuosina 1918–1919 Päämajan Reserviupseerikoulussa Seinäjoella,
Vilppulassa, Mikkelissä ja Helsingissä.
Kahdelta hieman yli kuukauden kurssilta valmistui yhteensä noin 250 vänrikkiä. Reserviupseereja koulutettiin myös
Viipurin upseerikokelaskursseilla vuonna 1919 sekä Tykistökoulun upseerikokelaskursseilla Lappeenrannassa ja
Perkjärvellä vuosina 1918–1919.
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Reserviupseerikoulutus vakiintui
koulutuksen siirryttyä Haminaan vuonna 1920. Ensimmäisellä kurssilla annettiin kaikille kurssilaisille reserviupseerin yleiskoulutus. Opetus pohjautui jalkaväki- tai kiväärijoukkueen johtamisen perusteisiin, ja niitä täydennettiin
toisten aselajien taktiikan ja taistelutekniikan opeilla.
Kaikkiaan Suomessa on koulutettu
yli 200 000 reserviupseeria, joista Reserviupseerikoulussa yli 180 000. Nykyisin noin seitsemästä kahdeksaan prosenttia jokaisen ikäluokan varusmiehistä, eli vuosittain noin 1 500 henkilöä,
saa reserviupseerikoulutuksen.
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Reserviupseeritoiminta syntyy
Ajatus reserviupseerien järjestäytymisestä heräsi jo ensimmäisten Haminassa koulutuksensa saaneiden reserviupseerien keskuudessa.
Reserviupseerikoulussa joukkueenjohtajana toiminut luutnantti Matti
Alfhtan tuki merkittävästi reserviupseerien järjestäytymistä. Alfhtan toimi vuosina 1921–1923 Kadettikunnan ensimmäisenä puheenjohtajana.
Järjestäytynyt reserviupseeritoiminta alkoi Suomessa virallisesti 3. joulukuuta 1925, jolloin Helsingissä perustettiin valtakunnallinen Reserviupseerikerho. Sen sääntöjen esikuvana olivat
Kadettikunnan säännöt.
Toiminnan laajennuttua koko maahan tuli liiton perustaminen ajankohtaiseksi. Suomen Reserviupseeriliiton perustava kokous pidettiin Katajanokan
Kasinolla 17. toukokuuta 1931. Paikalla
oli reserviupseereja kahdeksalta paikkakunnalta, mutta liiton perustamisasiakirjan allekirjoittivat vain Helsingin, Turun ja Riihimäen kerhojen edustajat. Ensimmäisen toimintavuoden lopussa liittoon kuului kuusi upseerikerhoa, joissa
oli jäseniä alle viisisataa.
Liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti N. A. Osara. Hän toimi
myöhemmin muun muassa Helsingin
yliopiston professorina sekä silloisen
metsähallituksen pääjohtajana. Jatkosodan aikana vuosina 1943–1944 Osara toimi toisena maatalousministerinä
Edwin Linkomiehen hallituksessa.
Liiton ensimmäisissä säännöissä toiminnan tarkoitukseksi määriteltiin muun
muassa yhteydenpito jäsenten kesken sekä yhdyssiteenä toimiminen reserviupseerien ja vakinaisessa palveluksessa olevien upseerien kesken. Liiton tarkoituksena oli myös suoda jäsenille tilaisuus
pysyä sotalaitoksen kehityksen tasalla,
harjoittaa jäseniänsä ampuma-aseiden
käytössä sekä yhdistää jäsenensä yhtenäiseksi, isänmaallisten aatteiden elähdyttämäksi, lujaksi kansalliseksi reserviupseerikunnaksi.
Ensimmäisten vuosien näkyvin asia
oli oman lehden, Reserviupseerilehden,
perustaminen vuonna 1933. Lehdellä oli
ennen sotia suuri merkitys sotilaallisen
tiedon levittäjänä. Reserviupseerilehti ilmestyy nykyisin nimellä Reserviläinen.
Talvisodan aikana liiton toiminta keskeytyi kokonaan, mutta se elpyi nopeasti välirauhan aikana. Tästä merkkinä oli
peräti kolmenkymmenen uuden paikal-

liskerhon perustaminen. Jatkosodan aikana liitto piti sääntömääräiset kokouksensa, mutta toiminta oli muuten vähäistä.

Lakkauttamisuhkan alla

Ennen viime sotia suojeluskunnat olivat tärkein vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö. Suojeluskunnat ja moni
muu isänmaallinen järjestö lakkautettiin liittoutuneiden valvontakomission
määräyksellä syksyllä 1944.
Reserviupseeriliitonkin lakkauttamista esitettiin useaan kertaan vuosina
1945–1948. Valvontakomissiolta ei tullut missään vaiheessa kirjallista esitystä liiton lakkauttamisesta, mutta suomalainen äärivasemmisto nosti liiton sen
toistuvasti esille.
Syksyllä 1946 tasavallan presidentti
Juho Kusti Paasikivi keskusteli Reserviupseeriliiton lakkauttamisasiasta entisen presidentin K. J. Ståhlbergin kanssa. Arvostettu laillisuusmies Ståhlberg
totesi, ettei ilman oikeudellisia perusteita voi tuomita. Oli näytettävä toteen,
että järjestö on toiminut välirauhan artiklojen vastaisesti. Kun näin ei ollut,
liittoa ei voitu lakkauttaa.
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SKDL:n syksyllä 1948 eduskunnassa tekemän välikysymyksen jälkeen Reserviupseeriliiton lakkauttaminen nousi
viimeisen kerran keskusteluun. Lopulta
Reserviupseeriliitto kuului muun muassa
Sotilaskotiliiton ja Kadettikunnan kanssa niihin maanpuolustusjärjestöihin, jotka pystyivät jatkamaan toimintaansa.
Liiton merkitys maanpuolustushengen ylläpitäjänä ja voimistajana korostuikin sotiemme jälkeen.

Toimintamahdollisuudet ja
-muodot vaihdelleet
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus
oli käytännössä kiellettyä 1990-luvun alkuun saakka.
Reserviupseeriliiton toiminnassa korostuivat muut toimintamuodot. Heti sotien jälkeen huoltoaputoiminta oli tärkeää.
Myös liikunta sekä vuodesta 1954 alkaen uudelleen sallittu ampumatoiminta olivat keskeisiä toimintamuotoja. 1960- ja
1970-luvuilla turvallisuuspoliittinen toiminta korostui. Samalla kehitettiin monipuolista maastotoimintaa.
Johtamiskoulutuksella on ollut keskeinen sija Reserviupseeriliiton toimin-

Liikuntatoiminnan keskiössä ovat
edelleen monipuolinen ampumatoiminta, maastotoiminta, marssit ja sotilasmoniottelut. Korona-ajan uutuutena on järjestetty erilaisia etäliikuntatapahtumia.
Perinteinen, aatteellinen maanpuolustustyö on edelleen toiminnan runkona monella paikkakunnalla. Tähän sisältyvät kerhoillat ja esitelmätilaisuudet, viestintä, veteraaniyhteistyö, kunniavartiot ja maanpuolustusjuhlat.
Yhteistoiminta on ratkaisevan tärkeää.
Reserviupseeriliitto tekee yhteistyötä
esimerkiksi muiden maanpuolustusjärjestöjen ja puolustushallinnon kanssa.
Tiiveintä yhteistyö on Reserviläisliiton
kanssa. Toiminnassa on lisäksi korostunut yhteistyö muiden upseerijärjestöjen, Kadettikunnan, Upseeriliiton ja
Jääkärisäätiön, kanssa.
Kansainvälistä yhteistyötä liitolla on
ollut 1930-luvulta lähtien. Aluksi yhteistyötä tehtiin pohjoismaisten reserviupseerijärjestöjen kanssa. 1990-luvulta lähtien liitolla on ollut tiiviit yhteistyösuhteet myös Viron reserviupseeriliiton (Eesti Reservohvitseride Kogu,
EROK) ja Naton reserviupseerijärjestön
(La Confédération Interalliée des Officiers de Réserve, CIOR) kanssa.

nassa. Liitto kehitti 1960-luvulla johtamistaidon kurssit, joiden keskeisenä
sisältönä olivat modernin siviilijohtamisen opit. Reserviupseeripiirien järjestämille johtamistaidon kursseille osallistui 1980-luvun loppuun mennessä yli
8 000 henkilöä.
Seuraava vaihe liiton johtamiskoulutuksessa olivat 1990-luvulla kehitetyt kriisi- ja sotilasjohtamisen KRISO-kurssit.
Niillä yhdistettiin sotilas- ja siviilijohtamisen osia ihmisten johtamisen teemalla. Kursseista kehitettiin edelleen nykyiset Reserviläisjohtaja 1–3 -kurssit, jotka
järjestetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseina.
Reserviupseeriliiton johtamiskoulutukseen ovat kuuluneet myös useat Kadettikunnan ja Maanpuolustuskorkeakoulun
kanssa yhdessä järjestetyt johtamisseminaarit 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 kolmannen artiklan mitätöinti vuonna 1990 mahdollisti nykymuotoisen vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen rakentamisen. Reserviupseeriliitto oli perustamassa Maanpuolustuskoulutus ry:tä vuonna
1994, ja se on edelleen aktiivinen jäsen
nykyisessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä.
Reserviläistoiminnan peruspilareita
2020-luvulla ovat vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus, liikunta sekä perinteinen vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja
aatteellinen toiminta.

Monipuolista toimintaa

Reserviupseeriliitossa on 300 jäsenyhdistystä ja 20 reserviupseeripiiriä, joissa on yhteensä noin 27 000 henkilöjäsentä. Liiton puheenjohtajana toimii
toimitusjohtaja, reservin yliluutnantti
Aaro Mäkelä.
Pääosa reserviupseeritoiminnasta tapahtuu paikallisissa reserviupseeriyhdistyksissä ja maakunnallisissa piireissä. Vuosittain erilaisia tapahtumia järjestetään tuhansia ja niiden osanottajamäärät ovat kymmeniätuhansia.
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Reserviupseereja tarvitaan
jatkossakin
Reserviupseerikoulutuksen aloittamiselle yli sata vuotta sitten oli selkeä
syy: isänmaa tarvitsi johtajia. Tarve ei
ole poistunut, sillä yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuvassa puolustusratkaisussa reserviupseereilla on edelleen ratkaiseva merkitys.
Reserviupseereilta on aina vaadittu paljon, ja niin pitääkin vaatia. Reserviupseerien kaksoistehtävästä johtajina sekä siviili- että sotilasorganisaatioissa hyötyy edelleen koko Suomi. Reserviupseeriliiton 90-vuotisjuhlavuoden
tunnuslause, Johtajuutta kaikissa olos
sa, kuvaa hyvin sitä, mitä odotetaan niin
yksittäiseltä reserviupseerilta kuin koko reserviupseerikunnaltakin.
Majuri res Janne Kosonen on Suo
men Reserviupseeriliiton toiminnan
johtaja.
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TURVALLISUUSPOLIITTISTA
OSAAMISTA LUKIOLAISILLE
TEKSTI: LEO UKKONEN

P

irkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikuntaan kuuluu vajaa kymmenen
henkilöä Pirkanmaan Reserviupseeripiirin, Pirkanmaan Reserviläispiirin ja
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piirin jäsenyhdistyksistä. Toimikunta jakaa maanpuolustustietoutta sekä
edistää turvallisuuspoliittista keskustelua pirkanmaalaisessa maanpuolustustyössä ja julkisuudessa.

Turvallisuuspoliittinen
tietokilpailu
Toimikunta on viime vuosina suunnannut toimintaansa entistä enemmän lukiolaisten turvallisuuspoliittisen tietouden lisäämiseen. Lippulaivaksi on
tullut jokasyksyinen turvallisuuspoliittinen Turpo-tietokilpailu, joista viimeisin pidettiin 16. marraskuuta 2021
Tampereen teknillisessä lukiossa.
Toimikunta järjestää vuosittain lukiolaisten turvallisuuspoliittisen tietokilpailun sekä siihen liittyvän varuskuntavierailun, lukiolaisten turvallisuuspoliittisen seminaarin ja ajankohtaiseen
aiheeseen liittyvän kaikille avoimen
teemaillan.
Kilpailuun on kutsuttu osallistumaan
kaikki pirkanmaalaiset lukiot kolmihenkisin joukkuein. Kolme ensimmäistä kilpailua järjestettiin Tampereella Kalevan
lukiossa vuosina 2007–2009. Vuodesta
2010 alkaen kilpailu on järjestetty eri
lukioissa Pirkanmaalla, ja kilpailujoukkueiden määrä on vaihdellut kolmestatoista yhdeksääntoista. Viime vuosina
kilpailuun on osallistunut myös lukio tai
kaksi lukiota Pirkanmaan ulkopuolelta.
Toimikunnan jäsenet vastaavat kilpailukysymysten ja niiden arvosteluperusteiden laadinnasta sekä arvostelevat
vastaukset kilpailun aikana. Kilpailun
ylituomarina on ollut toisesta kilpailusta
lähtien Jorma Suonio, joka on toiminut
lähes koko ylituomariaikansa Tampe-
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reen kaupungin lukiotoimen johtajana.
Kilpailun suojelijana on toiminut
yli kymmenen vuoden ajan Pirkanmaan
aluetoimiston päällikkö. Viime vuodet
kilpailu on järjestetty Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssina. Pistelaskun on hoitanut yhdistyksen Hämeen
piiripäällikkö Matti Eskola.

Vuoden valmisteluprojekti

Uuden kilpailun valmistelut alkavat
edellisen kilpailun jälkeen kilpailupalautteen arvioinnilla. Seuraavaksi määritetään tulevan kilpailun alustavat aihealueet, joita on yleensä kuusi. Suomen nykyinen turvallisuuspolitiikka
ja ajankohtaiset maailman turvallisuuteen vaikuttavat tapahtumat ovat kilpailun kaksi vakioaihealuetta.
Vaihtuvat aihealueet määrittyvät
usein merkittävistä tapahtumista kuluneiden tasavuosien tiimoilta. Esimerkiksi
syksyn 2021 kilpailun yksi aihealue oli
Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991.
Kilpailun rakennetta ja alustavia kysymyksiä hahmotellaan kilpailua edeltävän talven ja kevään aikana. Syksyn
tietokilpailun alustava kilpailukutsu lähetetään kaikkien Pirkanmaan lukioiden
rehtoreille toukokuussa ennen lukuvuoden päättymistä. Kutsussa on kerrottu
kilpailuaika ja -paikka sekä alustavat
aihealueet ja palkinnot.
Varsinainen kilpailukutsu lähetään
elokuussa lukioiden syyslukukauden
alettua. Kutsussa on ilmoittautumisohjeet, kilpailujärjestelyjen ja aihealueiden tarkennukset sekä lähteet. Toimikunnan opetusalan asiantuntija, Kalevan
lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori Juha Heinonen muistuttaa vielä kilpailun lähestyessä kollegojaan joukkueen ilmoittamisesta kilpailuun.
Kadettikunnan Turvallisuuspolitii
kan tietopankki on ollut kilpailun vakiolähde. Tietopankin laajasta sisällöstä on ollut hyvä valita kunkin kilpailun
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aihealueisiin sopivia osioita lähteiksi.
Kaikkina kilpailuvuosina on kukin
voittajajoukkueen jäsen palkittu Puolustusvoimien kultaisella plaketilla ja
sadan euron rahapalkinnolla. Toiseksi
sijoittuneen joukkueen jäsenet on palkittu Puolustusvoimien hopeisin plaketein ja esinepalkinnoin. Kolmanneksi sijoittuneen joukkueen jäsenet ovat saaneet pronssiplaketit ja esinepalkinnot.
Viime vuosina kaikkien osallistuneiden joukkueiden jäsenille on kyetty
jakamaan esinepalkinnot, jotka joukkueet ovat on päässeet valitsemaan paremmuusjärjestyksessä. Vuodesta 2019 alkaen 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

Kannustava oppimistapahtuma

Vuodesta 2011 alkaen edellisen syksyn
tietokilpailuun osallistuneille lukioille
on keväisin järjestetty varuskuntavierailu. Vierailuun on voinut osallistua kol-

me lukiolaista kustakin kilpailuun osallistuneesta lukiosta. Lisäksi mukaan on
kutsuttu kilpailuun osallistuneiden lukioiden rehtorit ja vastuuopettajat. Vierailujen kohteena ovat olleet lähivaruskunnat, muun muassa Panssariprikaati
ja Porin prikaati. Lisäksi vierailuja on
järjestetty Santahaminaan, Tikkakoskelle ja Uttiin sekä ampumaharjoituksiin Niinisalossa.
Reserviläisliitto pyysi muutama vuosi sitten toimikunnalta tietoa kilpailujärjestelyistä valtakunnallisen kilpailun järjestämistä varten. Toimikunta laati selvitykset, jotka ovat olleet lähtökohtana
valtakunnalliselle Turpotietäjä-kilpailulle, johon myös usea pirkanmaalainen lukio on osallistunut.
Pirkanmaan kilpailulle on edelleen
tarve valtakunnallisen kilpailun rinnalla.
Tuntuu siltä, että lukiolaiset ovat kiinnostuneita osallistumaan tiivistunnelmaiseen
sosiaaliseen tapahtumaan, jossa joukkueiden paremmuus selviää kilpailun aikana. Lukioiden innostus lähettää joukkue
kilpailuun on pysynyt korkeana, ja isäntälukioiksi halukkaita lukioita on ollut
hyvin tarjolla.
Kilpailu on myös oppimistapahtuma,
jossa oikeiden vastausten selvittämiseen
panostetaan. Toimikunnan tavoitteena on
kehittää edelleen kilpailua niin, että lähteiden ja esitettävien kysymysten avulla
kilpailuun osallistujat saisivat lisää intoa
turvallisuuspoliittisten asioiden opiskeluun ja itsenäiseen ajatteluun.
Eversti evp Leo Ukkonen on Pirkan
maan Reservipiirien Henkisen maanpuo
lustuksen toimikunnan puheenjohtaja.

Kuva: Sirkka Ojala

Kuvat: Sirkka Ojala

on tarjolla lounas ennen kilpailun alkua,
ja kilpailun puolivälissä on kahvitauko.
Kilpailutilana on lukion auditorio,
juhlasali tai liikuntasali, jonka etuosaan
heijastetaan kysymysdiat. Kilpailun aluksi on yleensä viisi moniosaista kysymystä. Kun kysymykseen varattu aika on täysi, kerätään vastauspaperit ja toimikunnan jäsen poistuu arvioimaan vastaukset.
Kun vastaukset on arvioitu, pistelaskija
syöttää kunkin joukkueen saamat pisteet
taulukkoon, joka on heijastettu kilpailutilan 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 tarkistavat saamansa pisteet ja esittävät mahdolliset valitukset, jotka ylituomari ratkaisee.
Kun kaikki vastaukset on käsitelty ja
pistekorjaukset on tehty, on kahden viimeisen lyhyen kysymyksen vuoro. Niiden vastaukset tarkastetaan ylituomarin
johdolla nopeasti kilpailutilassa. Näissäkin tehtävissä on sen verran pisteitä jaossa, että jännitys joukkueiden sijoituksista pysyy usein kilpailun loppuun saakka.
Jos loppupisteissä on mitalijoukkueita tasapisteissä, joukkueiden paremmuus
ratkaistaan lisäkysymyksen avulla. Joskus
on tarvittu useita lisäkysymyksiä mitalisijojen ratkaisuun. Kilpailu päättyy palkintojen jakoon ja ryhmäkuvaan.
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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.

S

eminaarin alkuosan muodosti neljän asiantuntijan ja yhden kommentointipuheenvuoron esittäjän
asiantuntijapaneeli. Toisen osan muodosti Arvioita asevelvollisuudesta -paneelikeskustelu, johon osallistuivat poliittisten nuorisojärjestöjen, Varusmiesliiton ja Aseistakieltäytyjäliiton puheenjohtajat. Paneelikeskustelun juonsivat
Ruotuväki-lehden päätoimittaja Mikko Ilkko ja Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan pääsihteeri Heli Santala.
Tarkastelen artikkelissani puolueiden nuorisojärjestöjen edustajien paneelikeskustelussa esittämiä kannanottoja.
Vaikutti siltä, etteivät nuorisopaneelin
osanottajat juuri kuunnelleet asiantuntijoiden arvioita, vaan olivat ladanneet
esitettäväkseen taustaorganisaationsa
tärkeimmät näkemykset.
Tilaisuuden lopulla nuorilta poliitikoilta kysyttiin, olisivatko he valmiita osallistumaan maanpuolustuksen eri
tehtäviin kykyjensä ja taitojensa mukaan. Värillisiä äänestyslippuja käyttäen
kaikki näyttivät vihreää: halua osallistua
henkilökohtaisesti maanpuolustukseen.
Monet näkemykset olivatkin pitkälti yhdenmukaisia, maanpuolustuksen
tärkeyttä arvostavia. Erikseen panelistit äänestivät yksimielisesti myös sen
puolesta, että Suomi on puolustamisen
arvoinen maa.

Maanpuolustus, ihmisoikeudet
ja tasa-arvo
Paneelipuheenvuorojen ensimmäisellä
kierroksella moderaattori, päätoimittaja Mikko Ilkko kysyi asevelvollisuus-
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järjestelmämme hyvistä ja huonosta
puolista. Ensimmäinen kommentoija Aseistakieltäytyjäliiton Lassi Raivonen esitti, että huonona puolena on
järjestelmän Suomen allekirjoittaman
ihmisoikeussopimuksen vastaisuus.
Hyvänä puolena hän piti sitä, että järjestelmä voidaan helposti muuttaa ihmisoikeussopimuksen mukaiseksi.
Varusmiesliiton Atte Grönroosin
mukaan nykyinen malli tuottaa Puolustusvoimien tarvitseman osaamisen.
Huonona puolena hän mainitsi, että malli on eriarvoistava ja epätasa-arvoinen.
KD-nuorten Annika Lyytikäinen totesi, että asevelvollisuusjärjestelmä toimii, se on kansainvälisesti arvostettu ja
maanpuolustustahto on korkea. Huonona puolena hän näkee sen muodostavan
tällä hetkellä suurimman tasa-arvo-ongelman. Svensk Ungdomin Frida Sigfrids tuki näkemystä tasa-arvon ongelmasta ja totesi siksi siinä olevan muutostarpeen. Hänen mukaansa Suomessa on uskottava maanpuolustus.
Demarinuorten Pinja Perholehti
kiinnitti huomiota siihen, että asevelvollisuus tarjoaa erinomaista johtajakoulutusta, mutta se tarjoaa sitä vain
puolelle ikäluokasta. Kokoomusnuorten näkemys on Matias Pajulan mukaan
se, ettei nykyinen järjestelmä enää vastaa tulevaisuuden tarpeita, vaan se edellyttää kehittämistä.
Perussuomalaisten nuorten Miko
Bergbomin mielestä hyvä puoli on se,
että asevelvollisuusjärjestelmä muodostaa riittävän pelotteen ja ettei Suomeen
hyökätä. Huonona puolena hän toi esille
sen, että naiset jäävät sekä kutsuntojen
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RISTO SINKKO
että terveystarkastusten ulkopuolelle.
Keskustanuorten Hanna Markkanen
jatkoi aikaisempien kommenttien kannatusta ja sanoi olevansa samaa mieltä
siitä, että nykyinen malli on epätasa-arvoinen. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden Peppi Seppälä totesi suomalaisen järjestelmän toimivan ja nojaavan
lähtökohtana rauhan puolustamiseen ja
Suomen toimivan aktiivisesti rauhanvälittäjänä myös muissa maissa. Seppälä
korosti tasa-arvokysymyksen ja ihmisoikeusrikkomusten olevan iso ongelma.
Vasemmistonuorten Liban Sheikh
totesi, että kansanarmeija ja itsenäinen
maanpuolustus ovat kulmakiviä. Hänen mielestään asevelvollisuusjärjestelmä on miehiä sukupuolisesti syrjivä,
ja se pitäisi ulottaa koko ikäluokkaan.

Miksi ihmisoikeudet ja
tasa-arvo?
Esitettyjä näkemyksiä arvioidessani
ensimmäinen tuntemus on se, että näkemykset pohjautuvat pelkästään rau-

Kuvat: Puolustusvoimat. Kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen

hanaikaisen käytännön tarkasteluun.
Käsitys ihmisoikeuksien rikkomuksista viittaa näkemykseen asevelvollisuuden ja palveluksen pakottavuudesta, vaikkei puheenvuoroissa sitä suoraan sanottukaan. Pohdiskelu ei ulotu
siihen, mikä olisi tilanne, jos maa joutuisi kokonaan tai osittain jonkin vieraan vallan haltuunoton kohteeksi. Mikä olisi ihmisoikeustilanne silloin?
Tasa-arvokysymyksessä osoittautui yllättäen kaksi suuntaa. Asevelvollisuus syrjii miehiä, koska he joutuvat
tekemään jotain, mitä naiset eivät joudu. Toisaalta puheenvuoroissa esitettiin, että naiset jäävät ilman kutsunnoissa tarjottuja palveluita ja terveystarkastusta. Naiset jäävät myös ilman Puolustusvoimien tarjoamaa johtajakoulutusta.
Puheenvuorojen arvioinniksi jääkin,
että osallistujilla oli mahdollisesti ennakoivia tietoja tulossa olevasta asevelvollisuuskomitean raportista.

Norjan malli ja valikoivuus

Keskustelijat olivat hyvin yksimielisiä
siitä, että tasa-arvo-ongelman ratkaisu
alkaa koko ikäluokan kutsunnoista. Paneelistien kannanottojen mukaan kutsunnoissa muodostuu pooli, josta voidaan valita asepalvelukseen vapaaehtoisuuden perusteella sopivimmat ja
motivoituneimmat.
Maanpuolustuksen tulee olla houkuttelevaa ja motivoivaa. Vihreiden
nuorten ja opiskelijoiden Peppi Seppälä painotti erityisesti sitä, että maasta pitäisi rakentaa sellainen, jota halutaan puolustaa.
Esiin tuli myös näkemys siitä, että
kaikkia koskevassa kansalaispalveluk-

sessa voidaan esittää erilaisia tehtäviä
ja siltä pohjalta siviilipalvelus voitaisiin
lopettaa. Kokoomusnuorten Matias Pajula totesi, että yksi mahdollisuus saada
lisää tekijöitä kyberuhkien torjumiseksi on siviilipalveluksen uudistaminen.
Kahdessa puheenvuorossa tuotiin
esiin näkemys siitä, että totaalikieltäytymisestä ei pitäisi rangaista.

Ilmastonmuutos suurin haaste

Keskustelun edetessä globaaleihin ongelmiin tunnistettiin Kiinan muuttuva
rooli ja kansainvälisten tuotantoketjujen muuttumisen ongelmat. Demarinuorten Pinja Perholehto totesi, että Suomi ei ole Naton jäsen, vaikka
harjoitteleekin yhdessä, ja se lisää turvallisuutta. Hän toivoi Euroopan yhteisen puolustuksen pohtimista ja sitä,
mikä on Suomen oman puolustautumisen merkitys rooli. Se vaikuttaa hänen
mukaansa myös siihen, miten asevelvollisuusjärjestelmää pitää kehittää.
Frida Sigfrids totesi, että ruotsalainen kansanpuolue kannattaa Natoon liittymistä. Kun otetaan huomioon globaalit
uhkat, totesi Annika Lyytikäinen, tarvitaan puolustukseen leveämmät hartiat,
ja yhtenä mahdollisuutena kristillisdemokraattien mielestä on Nato.
Paneelin osallistujia pyydettiin myös
lippuäänestämään siitä, onko ilmastonmuutos suurin ongelma. Vastaukset olivat lähes yksimielisiä. Ainoastaan perussuomalaisten nuorten näkemys oli
erilainen. Miko Bergbom selvitti, että välttämättä ilmastonmuutos sellaisenaan ei ole suurin uhka vaan Kiinan
nousu uudeksi supervallaksi. Bergbomin
mukaan Kiina vaurioittaa olemassa ole41

vaa sotilaallista tasapainoa, kun se tulee uudeksi supervallaksi Yhdysvaltojen ja Venäjän rinnalle.
Suurimmasta uhasta keskustelua
johdateltiin kyberuhkiin ja informaatiovaikuttamiseen. Yksimielisyyttä ilmeni siitä, että asioiden opettaminen
varusmies- tai siviilipalveluksessa tulee aivan liian myöhään. Oppiminen on
aloitettava peruskoulussa, olipa se medialukutaitoa ja jotain muuta. Vihreiden
edustaja Peppi Seppälä kannatti lainsäädäntötoimia Euroopan unionissa Facebookin 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 PERINNEJA PALKITSEMISESINEITÄ
Kadettikunnan ansiolevyke
Ansiolevykkeen on suunnitellut taiteilija Lauri Leppänen. Ansiolevyke on
vahvistettu käyttöön 4. elokuuta 1952.
Levykkeessä on kuvattuna kolme kadettia, ja siinä on tekstit Kadettikunnalta sekä Constantem decorat honor.
Ansiolevyke on pronssia.
Kolme kadettia kuvaavat suomalaisen upseerikoulutuksen jatkumoa Haapaniemen Sotakoulusta Keisarillisen
Suomen Kadettikoulun kautta itsenäisen Suomen Kadettikouluun Helsingin
Arkadiaan, Munkkiniemeen ja Santahaminaan.
Suomalaisen upseerikoulutuksen
katsotaan alkaneen, kun eversti Yrjö
Maunu Sprengtporten ehdotti 20. maaliskuuta 1779 päivätyssä kirjeessään
Ruotsin kuninkaalle Kustaa III:lle, että Savon ja Karjalan joukkojen upseeritarpeen tyydyttämiseksi perustettaisiin sotakoulu, joka sijoitettaisiin Haapaniemen tilalle Rantasalmen pitäjään.
Kuningas hyväksyi esityksen.
Kadettikunnan tunnuslause Cons
tantem decorat honor on merkitty Kadettikunnan lipun nauhoihin. Tunnuslause on myös veistettynä suomalaisen
upseerikoulutuksen perustajan, evers-
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ti Yrjö Maunu Sprengtportenin hautapaateen. Kadettikunnan tunnuslause on
saanut Kadettikunnassa suomen kielisen muodon Kunnia kestävän palkka.
Kadettikunnan ansiolevyke voidaan
myöntää jäsenelle ansioista ja harrastuksesta Kadettikunnan toiminnassa ja
muulle yksityiselle henkilölle yhdistykseen kohdistuneista ansioista. Ansiolevykkeet ovat numeroituja. Levykkeen
taakse kaiverretaan saajan nimi ja levykkeen numero.
Numeroimaton plaketti on luovutettu suunnittelijalle, taiteilija Lauri Leppäselle. Ensimmäinen ansiolevyke nro 1
luovutettiin kenraalimajuri Kai Savonjouselle 3. lokakuuta 1952.

Kadettikunnan kunniakilpi

Kunniakilven on suunnitellut kadettikunnan entinen pääsihteeri, eversti
Pekka Rapila.
Kadettikunnan kunniakilpi voidaan
myöntää yhteisölle, joka on merkittävästi toiminut Kadettikunnan päämäärien edistämiseksi.
Kunniakilpi voidaan myöntää myös
Kadettikunnan jäsenelle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti Kadettikunnan
luottamustehtävissä tai muutoin osal-

42

listunut erityisen aktiivisesti Kadettikunnan toimintaan, tai Kadettikuntaan
kuulumattomalle Suomen kansalaiselle,
joka on erityisen ansiokkaasti toiminut
Kadettikunnan ja sen jäsenistön hyväksi.
Lisäksi kilpi voidaan myöntää ulkomaalaiselle henkilölle tai ulkomaiselle yhteisölle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut Kadettikunnan ja
oman maansa välisen yhteistoiminnan
edistämiseksi.
Ensimmäinen kunniakilpi luovutettiin 14. tammikuuta 2003 Maanpuolustuskorkeakoululle.

Kadettikunnan seinälevyke

Seinälevyke voidaan myöntää yhteisölle tai järjestölle tai vastaaville yhdistyksille kiitokseksi Kadettikuntaan
kohdistuneista huomionosoituksista.
Levyke vahvistettiin käyttöön 14. elokuuta 1978. Seinälevykkeen on suunnitellut taiteilija Gustav von Numers.
Ensimmäinen seinälevyke luovutettiin Upseeriliitolle 24. marraskuuta
1978 liiton täyttäessä 60 vuotta.

Marko Palokangas

P

Maanpuolustusta talkootöinä

itkälle yhdeksänkymmenluvulle varusmiespalveluksen suoritti
Suomessa yli kahdeksankymmentä prosenttia miespuolisesta ikäluokasta. Asia kiinnosti myös Saksan puolustusvoimain komentajaa, kenraali Klaus
Naumannia, joka teki maahamme virallisen vierailun Suomen jätettyä Euroopan unionin jäsenhakemuksensa.
Tulevalle Naton sotilaskomitean puheenjohtajalle selvitettiin tarkasti Suomen asevelvollisuusjärjestelmää. Palveluksesta karsiutuvien ja siviilipalvelukseen hakeutuvien joukon kasvu näkyi jo
alkavana trendinä, ja keskustelussa pohdittiin, voisiko se muuttaa suomalaisen
turvallisuuspolitiikan perusteita. ”Jos varusmiesten määrä putoaa lähelle kuuttakymmentä prosenttia, muuttuu selityksen suunta”, sanoi kenraali Naumann.
Saksassa siviilipalveluksen suoritti
tuolloin suurempi joukko kansalaisia kuin
varusmiespalveluksen. Pelkästään sosiaalialalla Saksassa oli 110 000 siviilipalvelustehtävää, ja siviilipalvelusta pidettiin merkittävänä osana julkista taloutta.
Naumannin havainto oli, että Saksassa erityisesti varusmiespalvelukseen hakeutuva joutui perustelemaan valintaansa
ystävilleen ja yhteiskunnalle: Oliko hän
sotahullu vai peräti uusnatsi? Miksi puistonhoito ja vanhusten auttaminen ei kiinnostanut, oliko miehessä vikaa? Kesällä 1994 Saksan perustuslakituomioistuin
jopa katsoi, että ”sotilaat ovat murhaajia” -tarran liimaaminen auton perään ei
ole laissa tarkoitettu kunnianloukkaus.
Siinä ilmapiirissä Suomi näyttäytyi
outona maana, jossa perusteluja odotettiin varusmiespalveluksesta pois jäävältä. Selittäjän saksalaiskenraali kuitenkin
otaksui muuttuvan Suomessakin, jos varusmiespalvelukseen menevien määrä
edelleen alenisi.
Saksa siirtyi ammattiarmeijaan ja luopui siviilipalveluksesta vuonna 2011. Siviilipalveluksen katsottiin vievän suorittavan tason työpaikkoja, joita tarvittiin
työelämäänsä aloittaville maahanmuuttajille ja heikosti työllistyville. Sitä paitsi koko järjestelmä oli jo niin rappeutunut, että yli puolet miespuolisesta ikäluokasta onnistui välttämään sekä siviili- että varusmiespalveluksen, ja moni
piti palvelukseen päätyviä hieman yksinkertaisina.

Yhteiskunnalliset trendit ovat Suomessa edenneet hitaammin, ja kehitys
on ollut vakaampaa kuin muualla Euroopan unionissa. Perustelun suuntakaan ei
ole meillä muuttunut. Varusmies on edelleen velvoitteensa hoitava kansalainen,
jonka ansiosta Suomen turvallisuuspoliittinen ratkaisu toimii.
Asevelvollisuusjärjestelmän vähittäinen syöpyminen on kuitenkin nähtävissä. Osasyynsä siitä kantaa myös Puolustusvoimat, joka ei ole halunnut ”muuttua
sosiaalitoimistoksi tai vieroitushoitoyksiköksi”. Eduistaan huolimatta valikoiva
asevelvollisuus on lievästikin toteutettuna kestämätön kehityssuunta. Jotain siitä kertonee myös tuore ajatus B2-kuntoisuusluokasta. On myös muistettava, että
asevelvollisuus on kansalaisen mahdollisuus valvoa armeijaansa.
Asevelvollisuusjärjestelmää eniten
uhkaavat asiat liittyvät pohdintoihin tasapuolisuudesta yhteiskuntavastuun kantamisessa. Onko miespuolisiin kansalaisiin kohdistuva asevelvollisuus Suomen
keskeisin tasa-arvo-ongelma? Loukkaavatko erilaiset palvelusajat ase- ja siviilipalveluksen välillä tai niiden sisällä kansalaisten yhdenvertaisuutta?
Joistain asioista on helppo päästä yksimielisyyteen. Varusmiespalveluksen ja
siviilipalveluksen kestosta on helppo löytää sopu, kun kestoa tarkastellaan toisiinsa rinnastettavilla mittayksiköillä, kuten
kiinniolotunteina palveluksessa. Naisten
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mahdollisuus suorittaa varusmiespalvelus ja hakeutua sotilasammattiin on ratkaissut osan sukupuolten välisestä eriarvoisuudesta.
Ajatus kokonaan vapaasta kansalaispalveluksesta houkuttelee nuorta poliitikkosukupolvea pelottavan paljon. Valtion perustehtävää ei kuitenkaan voi jättää ailahtelevan mielialan varaan. Kannattaa muistaa ihmisten lyhytnäköisyys.
Välittömistä eduistaan vapaaehtoisesti
luopuvia pidetään helposti tyhminä, eikä kukaan halua tyhmä olla.
Nykyisen asevelvollisuusjärjestelmämme osallistumisvelvollisuus tuottaa uskottavan puolustuksen. Asevelvollisuuden korvaaminen palkka-armeijalla
ei tunnu onnistuvan sen paremmin Saksassa kuin Ruotsissakaan, ja se näyttää
rekrytointiongelmineen tulevan toivottua kalliimmaksi.
Tukeutuminen pieneen, joskin innokkaaseen, militaristihenkisten vapaaehtoisjoukkoon ei puolestaan olisi uskottavaa
sen enempää ulkoisesti kuin sisäisestikään. Niinpä järjestelmämme avoimeksi muutoksen suunnaksi jää suomalaisesta keskustelusta unohtunut menettely, jonka on kuitenkin osoitettu toimivan.
Ase- tai siviilipalvelus voidaan nimittäin tulkita yhteiskunnan eteen tehdyksi velvoitetyöksi, jonka saa korvata
lisäveroa maksamalla tai josta palkitaan
verovähennyksin. Palvelukseen hakeutuvien ja korvaavaa veroa maksavien suhdetta voi säädellä ja erityisryhmiä, kuten
vammaisia, voi tukea muuttamalla veron
suuruutta. Naisia ja miehiä ei tarvitsisi
kohdella erilaisella tavalla. Vapaaehtoinen valinta takaa yksilölähtöisen tasapuolisuuden, eikä vapaamatkustajia ole,
jos eri palvelusmuodot ovat rasitteiltaan
yhteismitallisia. Suomalainen progressio
huolehtisi siitä, ettei järjestelmästä tulisi
rikkaiden etuoikeus.
Järjestelmä on käytössä Sveitsissä. Siellä kansalaisvelvollisuutensa voi
suorittaa aseellisena tai aseettomana sotilaspalveluksena tai siviilipalveluksena.
Ne, jotka syystä tai toisesta eivät niin tee,
maksavat yhdentoista vuoden ajan noin
kolme prosenttiyksikköä enemmän veroa kuin palveluksen suorittavat. Perusteluitakaan ei siellä taideta tarvita.

Kalle Liesinen
Kylkirauta 4/2021

Kadettikunnan juhlavuosi lähenee loppuaan

K

adettikunnan 100-vuotisjuhlavuosi alkoi koronapandemian
kurimuksessa, mutta mielialaa
kohotti melkoisesti Vapaudenristin ritarikunnan suurmestarin, tasavallan presidentin antama 4. luokan Vapaudenristi
miekkoineen kiinnitettäväksi keltapunaisin nauhoin Kadettikunnan lipun kärkeen.
Vapaudenristi otettiin vastaan juhlavassa vuosipäivän tilaisuudessa 27. tammikuuta Svenska Klubbenilla Helsingissä. Vapaudenristillä varustettu Kadettikunnan lippu esiintyi ensi kertaa syyskokouksessa 23. lokakuuta Katajanokan
Kasinolla, jossa luovutettiin myös ensimmäiset Vapaudenristillä varustetut Kadettikunnan pienoisliput.

Tietopankkien kehittäminen
jatkui
Koronapandemian estäessä yhteisöllisten tilaisuuksien järjestämisen voimavaroja suunnattiin tietopankkien uudistamiseen.
Kadettikunnan vuosipäivänä julkistettiin uudistetut Veteraanien perintö ja
Arvet efter Veteranerna -tietopankit verkko-osoitteessa veteraanienperinto.fi. Kesäkuun alussa julkistettiin uudistettu Tur
vallisuuspolitiikan tietopankki osoitteessa turpopankki.fi ja syksyllä tietopankin
ruotsinkielinen versio Säkerhetspolitis
ka databanken.
Kadettikunnan tuottamien tietopankkien tarkoituksena on tukea maamme
koulujen opetusta sekä antaa tietoa kansalaisille maamme historiasta ja turvallisuuspolitiikasta sekä maanpuolustuksesta
ja kokonaisturvallisuudesta. Turvallisuus
politiikan tietopankki toimii valtakunnallisen lukiolaisten Turpotietäjä-kilpailun
päälähdemateriaalina.
Kadettikunta on arvoyhteisö

Kadettikunnan jäsenistön arvotutkimus toteutettiin keväällä ja toukokuussa järjestettiin arvoseminaari yhteistoiminnassa Suomen Reserviupseeriliiton
ja Sotilaskotiliiton kanssa. Reserviupseeriliitto juhli 90- ja Sotilaskotiliitto
100-vuotista taivaltaan.
Arvotutkimus osoitti, että upseerin
ammattia voidaan edelleen pitää kutsumusammattina. Valmius kantaa vastuuta
ja lojaalisuus valtiojohdon määrittämälle
turvallisuuspoliittiselle linjalle ovat upseerina olemisen perusedellytyksiä. So-
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Vasemmalla eversti evp Juha Tammikivi ja oikealla pääsihteerin tehtävässä
1.1.2022 aloittava eversti evp Heikki Pohja.

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

Upea juhlakirja valmistui ajallaan

Koronaepidemia esti juhlavuoden kevätkokoustapahtuman järjestämisen Turussa, ja kokous toteutettiin etäyhteyksin Kadettikunnan toimistosta.
Pandemia ei kuitenkaan estänyt Kadettikunnan 100-vuotisjuhlakirjan valmistamista, ja kirja valmistuikin päätoimittaja Markku Iskaniuksen johdolla projektisuunnitelman mukaisesti huhtikuussa.
Ensimmäiset juhlakirjat luovutettiin
elokuussa valmistuneille 105. Kadettikurssin ja 88. Merikadettikurssin upseereille. Juhlakirja jaetaan seuraavien viiden vuoden aikana opintonsa aloittaville ja päättäville kadettikursseille.

Kumpujen kätköistä

Komentaja Kari Huhtalan arvokas tutkimustyö Joukkosi eessä – 1939–1945
menehtyneet kadettiupseerit ja kadetit
julkaistiin viime vuonna. Huhtalan jatkotyö Kumpujen kätköistä – 1939–1945
menehtyneiden kadettiupseerien ja ka
dettien hautapaikat julkaistiin syyskokouksessa Helsingissä.
Huhtalan pitämä syyskokousesitelmä
on katsottavissa Kadettikunnan verkkosivulla. Verkkosivulla on myös Huhtalan teosten sähköiset näköiskirjat. Kirjojen perusteella valmistettu tietopankki
on verkko-osoitteessa joukkosieessa.fi.

Kiitos jäsenistölle yhteisistä
vuosista
Kiitän Kadettikunnan puheenjohtajaa
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Jari Kalliota ja hänen edeltäjiään sekä
hallituksen jäseniä ja piirien puheenjohtajia, sihteereitä sekä piirihallitusten jäseniä hyvästä yhteistoiminnasta ja pyyteettömästä kadettiveljeyden
ja -sisaruuden hyväksi tehdystä työstä. Jokainen meistä voi myötävaikuttaa
omalla toiminnallaan kadettipiirinsä ja
kadettikurssinsa hyvän upseerihengen
ja yhteisöllisyyden luomiseksi ja ylläpitämiseksi.
Suuret kiitokset taistelijaparilleni,
Kadettikunnan toimistonhoitajana toimivalle Sabina Krogarsille. Sabina on
sitkeästi kirjanpidon, taloudenhoidon ja
Kadettisäätiön asioiden hoidon sekä Kyl
kiraudan taittamisen ohessa palvellut hymyssäsuin Kadettikunnan jäsenistöä mitä erilaisimmissa pyynnöissä.

Heikki Pohja pääsihteeriksi

Toivotan entisen palvelustoverini eversti evp Heikki Pohjan lämpimästi tervetulleeksi Kadettikunnan pääsihteerin
tehtävään.
Heikki on valmistunut 71. Kadettikurssilta vuonna 1987. Hänellä on monipuolinen kokemus maanpuolustuksen ja
järjestötoiminnan saralta. Heikki on toiminut Kylkiraudan kirjallisuus- ja artikkelitoimittajana viime vuodet ja perehtynyt samalla hyvin Kadettikunnan kokonaistoimintaan. Menestystä Heikille Kadettikunnan tulevissa haasteissa.
Constantem decorat honor – Kunnia
kestävän palkka

Juha Tammikivi

kadetti 6584
Pääsihteeri vuosina 2009–2021

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 Katajanokan Kasinolla Helsingissä. Kokoukseen osallistui 51 jäsentä
Syyskokouspäivän esitelmän piti komentaja Kari Huhtala, jonka tutkimustyö Kumpujen kätköistä – 1939–1945
menehtyneiden kadettiupseerien ja ka
dettien hautapaikat julkistettiin tilaisuudessa. Lisäksi tilaisuudessa luovutettiin
Kadettikunnan 100-vuotisjuhlavuoden
ansiomerkit ja ansiolevykkeet saajilleen.
Kadettikunnan puheenjohtajaksi
valittiin yksimielisesti prikaatikenraali
Mika Kalliomaa, joka palvelee Maan-

Kylkirauta 4/2021

puolustuskorkeakoulun rehtorina. Varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan
eversti Hannu Aikio. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä majuri Christian
Perheentupa, joka on Turun kadettipiirin puheenjohtaja ja palvelee Turvallisuuskomitean sihteeristössä, ja kapteeniluutnantti Jussi Ahokas, joka palvelee Merisotakoulussa sekä kadetti Samuel Ritakorpi 107. Kadettikurssilta.
Ritakorpi toimii Kadettitoverikunnan
varapuheenjohtajana.
Entisinä hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan everstit Mikko Kauppala,
Eero Svanberg ja Teemu Nurmela sekä
majuri Asko Ainoa ja kapteeniluutnantti
Maarit Sapman. Hallituksen toimikausi alkaa 1. tammikuuta 2022.
Kadettikunnan toiminnantarkastajiksi valittiin eversti Ensio Mäkipelto ja majuri, kauppatieteiden ylioppilas MBA Jorma Komulainen sekä varatoiminnantarkastajiksi majuri, ekonomi Hannu Myllynen ja majuri, ekonomi
Matti Krannila.

Kadettiupseerit yhteiskunnan
palveluksessa
Kadettikunnan vuoden 2022 toimintaja taloussuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti ja vuoden toimintateemaksi
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päätettiin ”Kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa”.
Toimintavuosi aloitetaan Kadettikunnan vuosipäivän kunnianosoituksella Helsingin Hietaniemessä 27. tammikuuta kello 9 ja iltapäivällä kokoonnutaan puolisoiden kanssa Kadettikunnan
100-vuotisjuhlavuoden päätösjuhlaan
Helsingin yliopiston juhlasaliin.
Toimintavuoden tapahtumat jatkuvat
huhtikuun alussa Raaseporissa, jossa järjestetään Kadettikunnan kevätkokoustapahtuma yhteistoiminnassa Hankoniemen kadettipiirin kanssa. Kadettikunnan
ja kadettipiirien välistä yhteistoimintaa kehitetään yhteisessä suunnitteluseminaarissa toukokuussa Tallinnassa,
joka on myös avec-tapahtuma. Toukokuun 24. päivänä juhlistetaan Helsingissä Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön 70-vuotispäivää yhdessä kadettikurssien yhteysupseerien ja
kadettipiirien edustajien kanssa.
Toukokuun lopulla suoritetaan kunnianosoitus peruskorjatulla Haapaniemen Sotakoulun muistomerkillä Rantasalmella yhteistoiminnassa Kadettikoulun, Maasotakoulun, Etelä-Savon
kadettipiirin, Rantasalmen kunnan ja
Rantasalmen Rotaryklubin kanssa.
Kesäkuun alussa kutsutaan eri kadet-

tisukupolvet puolisoineen Kaaderipäivän tapahtumaan Santahaminaan Maanpuolustuskorkeakoululle ja elokuussa
pelataan XXIV Kaaderigolf Pohjanmaan
kadettipiirin isännöimänä Seinäjoella
Ruuhikoskigolfin kentällä.
Syyskausi aloitetaan turvallisuuspoliittisella seminaarilla yhdessä Suomen
Sotatieteellisen Seuran kanssa. Syyskokous ja perinteiset Kaaderitanssiaiset
järjestetään lokakuussa Helsingissä ja
joulukuussa juhlitaan Suomen itsenäisyyttä. Jouluaattona osallistutaan kunniavartioihin maamme sankarihaudoilla.

Kadettikunta kannustaa Kadettipiirejä järjestämään piirikohtaisia tapahtumia jäsenistön aktivoimiseksi ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi. Kadettikunta tukee taloudellisesti piiritapahtumien järjestämistä.
Kadettikunnan päähankkeena on
Suomi kylmässä sodassa -tietopankin
tekninen ja toiminnallinen uudistaminen. Toisena tietopankkihankkeena
käynnistetään syksyllä suomen- ja ruotsinkielisen Turvallisuuspolitiikan tieto
pankin sisällön päivitys, joka valmistuu
keväällä 2023. Tietopankki palvelee en-

Kuvassa Jari
Kallio, Matti
Savonjousi
ja Reino
Laajaniemi

sisijaisesti maamme koulujen turvallisuuspolitiikan opetusta ja lukiolaisten
Turpotietäjä-kilpailua. Tietopankki toimii myös avoimena tietopankkina kaikille kansalaisille, jotka ovat kiinnostuneita turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta.
Kolmantena hankkeena jatketaan
Kadettikunta turvallisuuspoliittisena
toimijana -julkaisun viimeistelyä, jonka toteuttaa dosentti, komentajakapteeni
Marco Krogars. Kirjan kuvatoimittajana toimii everstiluutnantti Jukka Haltia.
Neljäntenä hankkeena toteutetaan vuosina 2022–2025 Kadettitoverikunnan
historia -tutkimushanke, jonka päätoimittajana on sotilasprofessori, everstiluutnantti Marko Palokangas. Viidentenä hankkeena toteutetaan kapteeni Joni
Pirisen toimesta runoteos Mannerheimristin ritareista.

Aspara ja Sihvo kunniajäseniksi

Syyskokous kutsui yksimielisesti kenraaliluutnantti Ilkka Asparan Kadettikunnan 31. kunniajäseneksi ja kenraalimajuri Sami Sihvon Kadettikunnan
32. kunniajäseneksi.

Kumpujen kätköistä -tutkimus
julkaistiin
Syyskokouksen jälkeen komentaja Kari Huhtala piti mielenkiintoisen esitelmän sodissamme menehtyneistä kadettiupseereista ja kadeteista sekä näiden
hautapaikoista. Esitelmä on katsottavissa videona Kadettikunnan verkkosivulla.
Tilaisuudessa julkistettiin komentaja
Huhtalan tutkimus Kumpujen kätköistä
– 1939–1945 menehtynei
den kadettiupseerien ja ka
dettien hautapaikat. Teos
on jatkoa Huhtalan vuonna 2020 julkaisemalle tutkimustyölle Joukkosi eessä
– 1939–1945 menehtyneet
kadettiupseerit ja kadetit.
Julkaisut ovat luettavissa
sähköisinä Kadettikunnan
verkkosivulla.

Kadettikunnan
ansiomerkkien luovutus

47

Kylkirauta 4/2021

Kadettikunnan ansiolevykkeiden luovutus

Pienoisliput Savonjouselle ja
Laajaniemelle
Kadettikunnan puheenjohtaja luovutti
Kadettikunnan ensimmäiset 4. luokan
Vapaudenristillä miekkoineen ja keltapunaisin nauhoin varustetut pienoisliput everstiluutnantti Matti Savonjouselle (numero 96) ja majuri Reino Laajaniemelle (numero 97).
— Kadettikunta päätti vuoden 1970
kokouksessaan jatkaa itsenäisenä yhdistyksenä ja päätti uudesta suunnasta. Johtoon tulivat isänmaalliset ja tulevaisuutta rakentavat miehet, Matti Savonjousi
muistelee kiitospuheessaan.
— Toimiessani silloin Maanpuolustusjaoston puheenjohtajana esitin Kadettikunnan ensimmäisen pitkäntähtäimen
toiminnan päämäärän, jonka vuosikokous 1973 hyväksyi seuraavasti: koko
kansan puolustustahdon kohottaminen,
materiaalisen valmiuden korostaminen,
Kadettikunnan taloudellisten edellytysten kehittäminen, yhteistyö maanpuolustus- ja kansalaisjärjestöjen kanssa sekä kadettitoveruus ja virikkeitä antava
yhdessäolo.
— Puoli vuosisataa myöhemmin on
ilo todeta, miten neljä ensimmäistä kohtaa ovat hienosti toteutuneet, josta kiitoksen kantavat myöhemmät, tulevaisuudenuskoiset, reippaasti toimeenpanevat kadettiveljet, Savonjousi iloitsee.
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Kadettikunnan ansiomerkit

Kadettikunnan hallituksen myöntämät
Kadettikunnan ansiomerkit numerot
142–163 luovutettiin seuraaville henkilöille: majuri Mika Barck (Mikkeli),
komentaja Jyrki Berner, (Espoo), majuri Ville Haapala (Mikkeli), everstiluutnantti Heikki Hokkanen (Hamina),
everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen
(Helsinki), kenraalimajuri Jari Kallio
(Helsinki), prikaatikenraali Mika Kalliomaa (Lohja), everstiluutnantti Paavo Keskiruusi (Ikaalinen), majuri Niko
Korhonen (Hämeenlinna), komentaja
Jarkko Källi (Turku), majuri Jari Lahdenvesi (Helsinki), everstiluutnantti
Sami Mattila (Espoo), everstiluutnantti Matti Mikkonen (Kouvola), majuri
Tero Mäenpää (Kankaanpää), kommodori Henrik Nystén (Helsinki), majuri
Christian Perheentupa (Piikkiö), everstiluutnantti Kari Sainio (Helsinki), komentajakapteeni Mikko Salo (Turku),
everstiluutnantti Jarmo Seppä (Seinäjoki), eversti Kai Vainio (Kouvola) ja eversti Vesa Valtonen (Kouvola). Edesmenneen majuri Risto Luukkasen (Tuusula) ansiomerkki on luovutettu hänen omaisilleen.

Kadettikunnan ansiolevykkeet

Kadettikunnan hallituksen myöntämät
Kadettikunnan ansiolevykkeet nume48

rot 457–470 luovutettiin seuraaville henkilöille: everstiluutnantti Henrikki Haapamäki (Tampere), everstiluutnantti Kimmo Hakanen (Kouvola), majuri Timo Hesso (Tampere),
komentaja Henri Kummala (Paimio),
komentajakapteeni Kari Laakko (Helsinki), komentaja Tapio Lineri (Turku),
kapteeni Tommi Myyryläinen (Kouvola), majuri Erkki Paalu (Kankaanpää),
eversti Timo Pöysti (Helsinki), everstiluutnantti Riku Rantakari (Hämeenlinna), majuri Tomi Sihvonen (Vaasa),
everstiluutnantti Matti Soini (Sastamala), everstiluutnantti Pasi Virta (Oulu)
ja everstiluutnantti Nikolai Votshenko
(Kankaanpää).

Kadettikunnan stipendi
Joni Piriselle
Kadettikunnan hallituksen myöntämä
maanpuolustusrahaston stipendi luovutettiin kapteeni Joni Piriselle kannustuksena valmisteilla olevasta Mannerheim-ristin ritareista käsittelevästä
runoteoksesta.

Pääsihteeri

ILKKA ASPARA JA SAMI
SIHVO KADETTIKUNNAN
KUNNIAJÄSENIKSI
TEKSTI: HEIKKI POHJA
Kadettikunnan 23. lokakuuta pidetty syyskokous
kutsui kenraaliluutnantti Ilkka Asparan Kadettikunnan
31. kunniajäseneksi ja kenraalimajuri Sami Sihvon
Kadettikunnan 32. kunniajäseneksi.

K

adettikunnan sääntöjen mukaisesti Kadettikunnan kokous voi
kolme neljäsosan äänten enemmistöllä kutsua kunniajäseneksi hallituksen esittämän yhdistyksen tarkoitusperiä
huomattavalla tavalla edistäneen jäsenen.
Kadettikunnan tarkoituksena on
muun muassa yhdistää jäsenensä voimakkaan isänmaanrakkauden elähdyttämäksi ja kadettiperinteitä ylläpitäväksi veljespiiriksi sekä herättää ja kehittää maamme upseeriston keskuudessa

yhteenkuuluvuutta, veljeyttä ja suomalaista upseerihenkeä.
Tarkoituksena on myös saattaa jäsenistö tuntemaan vastuunsa maanpuolustushengen kehittämisestä koko kansan keskuudessa sekä pyrkiä aktiivisesti
ohjaamaan maanpuolustusmyönteiseen
ajatteluun vaikuttavaa yleistä mielipidettä. Lisäksi tarkoituksena on toimia
jäsenistön kehityksen ja yhteiskunnallisen aseman edistämiseksi sekä jäsenien ja heidän omaistensa tukemiseksi.

Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara ja
kenraalimajuri Sami Sihvo täyttävät esimerkillisesti sääntöjen kunniajäseneltä
edellyttämät kriteerit. He ovat paitsi koko
upseerinuransa myös sen jälkeen toimineet kadettilupauksensa mukaisten arvojen puolesta ja niitä itse tinkimättä noudattaen. He ovat esimerkillisellä olemuksellaan ja korkeat eettiset ja moraaliset
vaatimukset täyttävällä toiminnallaan olleet erinomaisena kadettiupseerin mallina alaisilleen ja työtovereilleen.

Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara

Ilkka Erkki Sakari Aspara syntyi
13. kesäkuuta 1951 Helsingissä. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Töölön yhteislyseosta vuonna 1970. Uudenmaan jääkäripataljoonassa suoritetun varusmiespalveluksen jälkeen hän aloitti opinnot

Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara
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Kadettikoulussa vuonna 1971. Kadettiupseeriksi hän valmistui 58. Kadettikurssilta vuonna 1974. Asparan kadettinumero on 5728.
Ilkka Aspara valmistui yleisesikuntaupseeriksi Sotakorkeakoulun maasotalinjalta vuonna 1983. Reserviin hän jäi
vuonna 2011 maavoimien komentajan
tehtävästä.
Ilkka Aspara on toiminut useissa luottamustehtävissä Kadettikunnassa ja muissa maanpuolustusjärjestöissä. Helsingin
kadettipiirin hallituksen jäsenenä hän oli
vuosina 1986–1989 ja 1993–1996. Kadettikunnan hallituksessa Aspara oli jäsenenä vuosina 1996–1997 ja Kadettikunnan puheenjohtajana 2004–2006. Aspara
toimi vuosina 2004–2006 Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön puheenjohtajana sekä Suomen Marsalkka
Mannerheimin Metsästysmajayhdistyksen hallituksen jäsenenä.
Ilkka Aspara on omalla toiminnallaan
edistänyt Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan ja veteraanityön opetusta kouluissa. Hän on ollut myötävaikuttamassa siihen, että Kadettikunta on tietoteknisen kehityksen myötä jatkanut uusien
multimediaoppimisympäristöjen tuottamista muun muassa veteraanityön, sotahistorian, historian ja turvallisuuspolitiikan aloilta.
Ilkka Aspara on kannustanut upseerikuntaa pohtimaan arvoja sekä osallistumaan arvokeskusteluun
.

Kenraalimajuri Sami Sihvo

Sami Seppo Ilmari Sihvo syntyi
13. joulukuuta 1932 Käkisalmella. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Kannaksen yhteislyseosta vuonna 1951, minkä jälkeen hän suoritti varusmiespalveluksen
Jääkäripataljoona 4:ssä. Kadettikoulun
hän aloitti vuonna 1952, ja kadettiupseeriksi hän valmistui 38. Kadettikurssilta vuonna 1954. Sihvon kadettinumero on 3394.
Sami Sihvo suoritti upseerikursseja
Ranskassa vuosina 1957–1958 ja opiskeli siellä myös sotakorkeakoulussa vuosina 1965–1967. Hän valmistui yleisesikuntaupseeriksi Sotakorkeakoulun maasotalinjalta vuonna 1969. Reserviin hän
jäi vuonna 1993 Helsingin sotilaspiirin
päällikön tehtävästä.
Sami Sihvo on toiminut useissa luottamustehtävissä eri maanpuolustusjärjestöissä. Kadettikunnan hallituksen jäsenenä hän oli vuosina 1981–1987. Suomen
Marsalkka Mannerheimin Metsästysmajayhdistyksen hallituksen jäsenenä Sih-
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vo oli vuosina 1996–2002 ja puheenjohtajana 2002–2015.
Sami Sihvo on kuulunut siihen kaukokatseiseen upseeriryhmään, joka on
edistänyt omalla toiminnallaan maanpuolustus-, veteraani- ja perinnetyötä.

Kadettiupseeriuden merkitys

Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara kertoo
kadettiupseeriuden olevan keskeinen
osa hänen identiteettiänsä.
— Identiteetti on muotoutunut omien arvojen ja asenteiden perustalle rakennetusta ammatillisesta koulutuksesta sekä kadetti- ja upseerikasvatuksesta,
joka pohjautuu vuosisataisiin kunniakkaisiin upseeriperinteisiin, -hyveisiin ja
-tapoihin, Aspara kuvailee.
Kenraaliluutnantti Aspara toteaa, että
kadettiupseeriksi kasvetaan Kadettikoulun ja vanhempien upseerien antaman
koulutuksen, kasvatuksen ja esimerkin
sekä palveluksessa hankitun kokemuksen kautta.
— Kadettiupseerius merkitsee minulle yhteenkuuluvuuden tunnetta samankaltaisen arvomaailman ja yhtäläisen
koulutuspohjan ja kadetti- ja upseerikasvatuksen saaneiden upseerien kanssa. Se
merkitsee sitä, että kuuluu joukkoon. Se
merkitsee kadettiveljeyttä, Aspara kuvailee. — Se merkitsee myös sitoutumista
siihen normistoon, mitä olen luvannut
noudattaa valittuani upseerin ammatin,
nimittäin sotilasvalaan, kadettilupaukseen 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 mahdollisuuksia monet upseerin uraan kuuluvat kurssit. Minulla oli lisäksi mahdollisuus suorittaa joitakin kursseja Ranskassa, ja niistä on ollut hyötyä myöhemmin tehtävissäni, Sihvo iloitsee.
Kenraalimajuri Sihvo kuvailee, että
kadettiupseerius on omien kadettikurssitoverieni keskinäistä veljeyttä, joka on
kestänyt vuosikymmenet. Se on myös
yhteishenkeä laajemminkin.
— Kadettilupauksen velvoittavat
sanat ”minä lupaan uhrata työni ja elämäni Isänmaalle” lunasti vanhin veljeni
nuorena luutnanttina kesällä 1944 johtaessaan komppaniansa vastahyökkäystä Karjalan kannaksella. Eivät ne olleet vain juhlavia ja velvoittavia sanoja,
vaan karua todellisuutta, Sihvo muistelee kunnioittavasti.
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Kadettikunta upseerien
kasvattajana
Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara kertoo,
että Kadettikunta on maanpuolustusaatteellinen järjestö, joka keskittyy veljestoimintaan ja maanpuolustusaatteelliseen työhön. Hän painottaa, että Ka
dettikunnan toiminnan keskiössä ovat
Kadettikunnan arvot kadettiveljeys,
isänmaallisuus sekä kadettiperinteet ja
niiden kunnioittaminen. Näiden arvojen sisäistäminen on oleellinen osa kadettiupseerin identiteettiä.
— Kadettikunnan toiminnassa kunnioitetaan kadetti- ja upseeriperinteitä ja
aikaisempien upseerisukupolvien työtä
sekä vaalitaan sotiemme veteraanisukupolven perintöä, Aspara valottaa.
Hän jatkaa, että Kadettikunnan tärkein tehtävä upseerien kasvattajana on
ylläpitää ja vahvistaa kadettiupseeriston
kadettikursseista ja sotilasarvoista riippumatonta yhtenäisyyttä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyvää yhteishenkeä,
kadettiveljeyttä.
— Tehtävänsä Kadettikunta tekee
parhaiten järjestämällä kaikenikäisille
jäsenilleen kiinnostavia, tapahtumia, Aspara täsmentää.
— Eri ikäisten ja eri sukupolvia edustavien kadettiupseerien yhdessäolo Kadettikunnan järjestämissä tilaisuuksissa
on sinänsä erinomaista upseerikasvatusta, hän lisää.
Kenraalimajuri Sihvo kuvaa, kuinka
Kadettikunnan monimuotoinen toiminta antaa hyviä mahdollisuuksia upseerina kasvamiseen. Esimerkkeinä hän mainitsee seminaarit ja näyttelyt.
— Kadettikunnan viestintä eri muodoissaan on ollut tehokasta ja ajan vaatimusten mukaista, Sihvo kiittelee.
Toiminnan
kehittämismahdollisuuksia
Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara pohtii,
että maailman muutos haastaa Kadettikuntaa jatkuvasti etsimään uusia tapoja 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 perheen perustaminen sekä jatko-opiskeluvaihe. Ensimmäiset palvelusvuodet kentällä ovat raskaita runsaine maastovuorokausineen ja pitkine poissaoloineen.
Jatko-opiskelujen aika on myös kiireis-

Kenraalimajuri Sami Sihvo

tä. Perheen lisäksi monet harrastukset
kilpailevat Kadettikunnan kanssa nuoren upseerin vähästä vapaa-ajasta, Aspara puntaroi.
Aspara mainitsee erääksi ratkaisuksi sen, että kadettipiireissä järjestettäisiin muutaman kerran vuodessa erityisesti 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 toimintaan, Aspara arvioi.
Aspara korostaa, että Kadettikunta
on saavuttanut tunnetun ja tunnustetun
aseman laaja-alaisen ja korkeatasoisen
turvallisuuspoliittisen ja maanpuolustusta koskevan tiedon tuottajana ja jakajana. Tämä materiaali on kaikkien turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta
kiinnostuneiden kansalaisten käytettävissä. Tietohakujen valtava määrä Kadettikunnan tuottamille sivustoille on todisteena tietosisällön laadusta.
— Tätä vahvaa asemaa Kadettikunta
pitää parhaiten yllä päivittämällä ja uusi
malla tuottamiaan tietosisältöjä jatkuvasti, Aspara painottaa.
— Vaikuttavin näyttö Kadettikunnan arvostetusta asemasta työssä maanpuolustuksen hyväksi on tasavallan presidentti Sauli Niinistön Kadettikunnalle 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 yhteistoiminnan merkitys eri tahojen kanssa on keskeistä – niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hän painottaa, että yhdistyksen viestinnässä asiantuntemus ja tasapuolisuus ovat edelleen luottamuksen
kannalta kantavia voimia.

huolehtimista sekä lojaalisuutta esimiehiä ja palvelustovereita kohtaan.
— Ole oma itsesi, älä esitä muuta.
Luo omalta osaltasi hyvä ilmapiiri työyhteisöön. Kehitä itseäsi, seuraa maailman
tapahtumia ja lue paljon, Aspara päättää.
Kylkirauta onnittelee uusia kunniajäseniä!
Constantem Decorat Honor

Sanoma nuorille
kadettiupseereille
Kysyttäessä kunniajäseniltä ohjeita
nuorille kadettiupseereille Sami Sihvo
toteaa, että jokainen kadettiupseeri luo
oman polkunsa urallaan, johon mahtuu niin onnistumisia kuin vastoinkäymisiäkin. Hän korostaa ehdotonta rehtiyttä ja tasapuolisuutta esimiesasemassa
olevien tehtävissä.
— Kadettiupseerin on myös luotettava alaisiinsa. Sen vastapalveluksena
on alaisten luottamus johtajaansa, Sihvo kiteyttää.
Ilkka Aspara puolestaan toteaa, että
monet ominaisuudet muovaavat hyvän
upseerin. Aspara mainitsee joitakin toimintaperiaatteita, joita hän itse pitää tärkeinä. Hän kehottaa kadettiupseeria olemaan kaikessa toiminnassaan esimerkillinen ja tekemään aina pienetkin, tehtäväksi uskotut työt parhaan kykynsä mukaan.
Aspara kannustaa ottamaan ja kantamaan vastuuta. Hän painottaa alaisista
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Muutoksia Kylkiraudan toimituksessa

K

adettikunnan hallitus on kutsunut Kylkirauta-lehden uudeksi
päätoimittajaksi komentaja Ville Vänskän ja uudeksi artikkeli- ja kirjallisuustoimittajaksi komentaja Kari Aap
ron. Molemmat aloittavat tehtävissään
1. tammikuuta 2022 lukien.
Komentaja Ville Vänskä on valmistunut 82. Kadettikurssin rannikkotykistöopintosuunnalta vuonna 1999. Valmistuutuaan hän palveli kouluttajana ja yksikön päällikkönä Saaristomeren meripuolustusalueella.
Yleisesikuntaupseerikurssin Vänskä suoritti vuonna 2011, jonka jälkeen
hän on palvellut muun muassa Pääesikunnan operatiivisessa osastossa, Euroopan unionin Atalanta-operaatiossa
ja merisotaopin pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Vänskä on
palvellut elokuusta 2021 lukien Suo-

menlinnan rannikkorykmentin komentajana Rannikkoprikaatissa.
Komentaja Kari Aapro on valmistunut 74. Kadettikurssin tykistölinjalta
vuonna 1990, ja rannikkotykistön kapteenikurssin hän suoritti vuonna 1994.
Kadettikurssilta valmistumisen jälkeen
hän on palvellut perusyksikön kouluttajana, varapäällikkönä, päällikkönä, rykmenttiupseerina ja opettajana Karjalan
tykistörykmentissä,Uudenmaan prikaatissa, Rannikkotykistökoulussa ja Merisotakoulussa.
Yleisesikuntaupseerikurssin Aapro
suoritti vuonna 1999, jonka jälkeen hän
on palvellut muun muassa Merivoimien
esikunnan operatiivisessa osastossa, puolustusministeriössä ja Rannikkojääkäripataljoonan komentajana Uudenmaan
prikaatissa. Hän on palvellut myös useissa kansainvälisissä esikuntatehtävis-

sä. Aapro jää reserviin 1. tammikuuta 2022 lukien Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen pääopettajan tehtävästä.
Kylkirauta-lehden toimitus toivottaa Ville Vänskän ja Kari Aapron lämpimästi tervetulleiksi lehden tiimiin.
— Kylkirauta-lehden toimittaminen on ainutlaatuinen luottamustehtävä, joka antaa tekijöilleen monipuolisen mahdollisuuden seurata ja viestiä
maanpuolustukseen ja kokonaisturvallisuuteen liittyviä asioita, väistyvä artikkeli- ja kirjallisuustoimittaja eversti
evp Heikki Pohja kuvaillee.
Pohja korostaa, ettei Kylkiraudan
laadukas julkaisu ole kenenkään yksittäisen henkilön aikaansaannosta vaan
toimituksen vuorovaikutteisen tiimityöskentelyn lopputuote.

Kylkirauta-lehden toimitus ja Kadettikunnan toimisto
toivottavat Kylkiraudan lukijoille
rauhallista joulua ja menestyksellistä vuotta 2022.
Kylkirauta 4/2021
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Astelemme reippahasti…
– Urpo Jokisen muistolle

usiikkineuvos Urpo Jokisen syntymästä tuli vuonna 2020 kuluneeksi 100 vuotta. Hän toimi yli neljäkymmentä vuotta Kadettikuoron johtajana ja oli
perustamassa Kaaderilaulajat-kuoroa lähes kolmekymmentä vuotta sitten.
Kaaderilaulajat järjesti 13. marraskuuta 2021 Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa Urpo Jokisen muistokonsertin Astelemme reippahasti… Satavuotismuistokonsertti oli tarkoitus järjestää Ritarihuoneella 26. huhtikuuta 2020, mutta koronapandemia esti sen järjestämisen silloin.
Konsertissa esitettiin Urpo Jokisen säveltämää ja sovittamaa musiikkia. Kuoroa johti Kadettikunnan kunniajäsen,
everstiluutnantti evp, director cantus Matti Orlamo. Laulusolisteina olivat oopperalaulajat Margareta Haverinen ja Henrik
Lamberg. Margareta Haverinen on Urpon varhainen oppilas
Tehtaankadun kansakoulusta. Säestäjänä konsertissa oli pianisti Collin Hansen.

Kadettikuoron johtajana

Monet kadettiupseerit muistavat musiikkineuvos Urpo Jokisen erityisesti pitkäaikaisena Kadettikuoron johtajana. Tässä tehtävässä hän oli vuodesta 1957 lähtien neljäkymmentä vuotta.
Urpo Jokinen muisteli Kadettikuoro-vuosiaan: ”Toiminta Kadettikuoron johtajana opetti sen, että oli saatava nopeasti valmiiksi näyttävää ohjelmaa. Sovitukset ja sävellykset tuli
saada esitettävään kuntoon muutamassa harjoituksessa. Yleisö oli usein arvovaltaista tasavallan presidentistä, kenraaleista ja heidän puolisoistaan alkaen, joten esitysten tuli olla jonkinlaisessa kunnossa.
Kaikkiin näihin sovituksiin loi pohjan monipuolinen soittotaitoni, kokemukseni ja tietenkin myös koulutus, jonka olin

53

hankkinut yksityisesti monilta opettajilta ja koulukunnilta. Mainitsen vain Eino Roihan ja Peter Mirolybovin, jonka kautta sain oppia venäläisen koulukunnan metodeja linjalla Peter
Agimov ja Rimski-Korsakov, sekä Aarre Merikanto, Ahti Sonninen ja Olavi Ingman. Sibelius-Akatemiassa opiskelin vuoden pianonsoittoa, kun suoritin musiikinopettajan tutkinnon.”

Kaaderilaulajat perustetaan

Monille kadettikuorolaisille jäi Urpon jättämä kipinä harrastaa kuorolaulua kadettiajan jälkeenkin. Kadettiupseerikuoron
perustamista yritettiin monta kertaa, kunnes lopulta syksyllä
1994 aie toteutui ja Kaaderilaulajat perustettiin.
Kaaderilaulajien itseoikeutettuna ensimmäisenä laulunjohtajana oli Urpo Jokinen, joka johti kuoroa kymmenen vuotta. Tämä kadettiupseerien kuoro oli hänelle tärkeä ja mieluisa, sillä Kaaderilaulajissa melkein kaikki laulajat olivat hänen entisiä oppilaitaan Kadettikuoron ajoilta.
Kaaderilaulajien lisäksi Urpo Jokinen oli vaikuttamassa
ratkaisevasti Viihdekuoroliiton syntymiseen. Liitto perustettiin keväällä 1994 musiikkineuvos Urpo Jokisen nuijankopautuksella Helsingin Työväenopistossa. Hän oli tämän liiton puheenjohtajana useita vuosia.
Urpo Jokinen sai elämänsä aikana lukuisia huomionosoituksia. Kadettikuoro ja Kaaderilaulajat kutsuivat hänet kunnialaulunjohtajaksi. Vuonna 1989 hän sai musiikkineuvoksen
arvon. Hänet palkittiin 1990-luvun lopulla 4. luokan Vapaudenristillä maanpuolustuksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta 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.

S

otien jälkeen annettiin Pääesikunnasta käsky, jonka
mukaan piti selvittää Katajanokan upseerikerhorakennuksen
käyttöä. Siviilihallinnossa oli syntynyt tarve saada tilat omaan käyttöönsä. Upseeriston keskuudessa
oltiin yleisesti sitä mieltä, että kerhorakennus oli pidettävä edelleen
upseeriston kokoontumispaikkana.

Yhdistys muodostuu

Tässä vaiheessa kuvaan ja apuun
astui myös pieni postimerkkeilystä kiinnostunut joukko. Miehet pyrkivät omalta osaltaan luomaan toimintaa kerhorakennuksen säilyttämiseksi upseeriston
hallinnassa. Topografikunnassa palvelleen majuri Jussi Mariston kokoamasta joukosta kymmenen upseerin ryhmä
kokoontui 11. maaliskuuta 1946 kerhorakennuksessa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pääesikunnassa toimistopäällikkönä palvellut everstiluutnantti Ragnar Ingelius.
Jokainen paikalla ollut piti itsestään
selvänä, että yhdistys nyt perustetaan –
ja se elää. Olihan upseeristo sodan aikana kokoontunut postimerkkeilyn pariin
Äänislinnassa, ja nyt piti jatkaa samaan
henkeen. Kokouksessa perustettiin postimerkkikerho, jonka nimeksi tuli Upseerifilatelistit, ja Ragnar Ingelius valittiin yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.
Upseerifilatelistit liittyi vuonna 1947
perustettuun Suomen Filatelistiliittoon,
jonka ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin Upseerifilatelistien jäsen, Helsingin poliisikomentaja, yliluutnantti Veikko Hietalahti. Yhdistyksen jäsenistä ovat
liiton puheenjohtajina toimineet myös
Vladi Marmo, Björn-Erik Saarinen ja
Jussi Tuori.
Upseerifilatelistit merkittiin yhdistysrekisteriin 17. syyskuuta 1948, jolloin myös ensimmäiset säännöt virallisesti hyväksyttiin. Yhdistyksen tunnus
hyväksyttiin 12. joulukuuta 1950. Sen
piirsi silloinen yhdistyksen puheenjoh-
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taja Sakari Salokangas. Tunnusta käytetään myös Upseerifilatelistien ansiomitaleissa ja kerhon standaarissa. Sähköiseen
muotoon tunnuksen on mukaillut vuonna 2006 yhdistyksen jäsen Tapani Talari. Tunnusta on käytetty myös 70-vuotis- ja 75-vuotisomakuvapostimerkeissä.

Jäsenistö

Upseerifilatelistien jäsenistö muodostuu
palveluksessa olevista upseereista, evpupseereista ja reserviupseereista kenraalista vänrikkiin. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 1980-luvun alkupuolelle asti,
jolloin jäseniä oli 291.
Sen jälkeen jäsenmäärä on vähentynyt. Syynä siihen on muun muassa se, että postimerkkeilyn kiinnostavuus väestön
keskuudessa on vähentynyt, ja yhteiskunta on muuttunut tietokoneiden, elektronisten pelien ja älypuhelimien maailmaksi. Myös Puolustusvoimien hallintoyksikköjen ja upseerien palveluspaikkojen
määrän vähenemisellä on ollut vaikutusta jäsenistön määrään.
Postimerkkeilyn kiinnostavuuden hiipumisen seurauksena Upseerifilatelistien 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-vuotisjuhlavuonna jäseniä on 27. Yhdistyksen pitkäaikaisin jäsen on Jouko Kottila, jolla
on takanaan 60 jäsenvuotta.
Upseerifilatelistien puheenjohtajana
toimii kommodori evp Kai Varsio.
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Aktiivisesti näyttelyissä
Vuodesta 1958 alkaen on julkaistu yhdistyksen Upseerifilatelis
ti-lehteä, joka ilmestyy paperisena kaksi kertaa vuodessa. Lehti
on vuodesta 2011 alkaen julkaistu myös verkkolehtenä yhdistyksen verkkosivuilla www.upseeri
filatelistit.com.
Upseerifilatelistit on vuosikymmenten aikana aktiivisesti järjestänyt postimerkkinäyttelyitä tai
osallistuneet niihin. Vuonna 2001
järjestettiin näyttely Helsingin Postimuseossa. Vuonna 2019 yhdistys oli postimerkkimessulla Filatelistiliiton osastossa mukana Aihefilatelistien kokoamassa näyttelyssä.
Postimerkkinäyttelyksi voidaan
kutsua myös vuonna 2018 Postimuseon kanssa järjestettyä Puolustusvoimat
100 vuotta -näyttelykokoelmaa, joka oli
painettu roll-up-tauluille. Taulut olivat
esillä puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2018 Senaatintorilla
ja sen jälkeen useilla varuskuntapaikkakunnilla ja Postimuseossa Tampereella.
Toiminta jatkuu

Huolimatta jäsenistön ikääntymisestä
Upseerifilatelistit kokoontuu edelleen
aktiivisesti. Kokoontumiset ovat parittomien viikkojen maanantaisin kello 16–18. Kokoontumispaikkana on
nykyisin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen auditorio Töölössä.
— Upseerifilatelistit ei enää ole valtakunnallisesti ”eturintamassa”, vaan toimimme jäsenmäärältään hiipuvana kerhona selustassa, puheenjohtaja Kai Varsio
toteaa. — Otamme mielellämme uusia
jäseniä yhdistykseemme, Varsio jatkaa.
— Seuraamme aikaamme ja järjestämme jatkossakin jäsenistöllemme kiinnostavia esitelmätilaisuuksia noin viisitoista tapahtumaa vuodessa, Varsio iloitsee.
Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toiminasta: www.upseerifilatelistit.com.
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50. Kadettikurssi, 50. Lentokadettikurssi ja
35. Merikadettikurssi 55 vuotta

K

adettikurssimme viettivät kurssinsa päättymisen 55-vuotisjuhlaa Hotelli Korpilammella Espoossa perjantaina 17. syyskuuta 2021.
Juhlallisuuksiin osallistui yhteensä 62 henkilöä, joista 28 oli puolisoitamme. Tapaaminen oli viidestoista ensimmäisestä kokoontumisestamme, jonka teimme vuonna 1976 avec-risteilynä Tukholmaan.
Iltapäivällä kello 14:ään mennessä kaikki olivat saapuneet, ja ensimmäiset keskusteluryhmät alkoivat hiljalleen muodostua maittavan kahvihetken lomaan.
Ammattikuntaamme liittyvän mielenkiintoisen esitelmän otsikolla Strate
giset suorituskykyhankkeet piti kenraalimajuri evp Lauri Puranen. Ammattitaidolla pidetyn esitelmän vuoksi kaikkien
mieliin jäi hävittäjähankintaan ja uuteen
Pohjanmaa-luokkaan liittyviä hankintaperusteita, vaikka valittavan hävittäjän
mallia ei saatukaan selville. Asia ratkennee jouluun mennessä. Jokin maa
saa tästä todellisen joululahjan. Esitelmän jälkeen esitelmöitsijä laukaisi Seppo Lehdon asentaman kameran ryhmäkuvan saamiseksi.
Esitelmän jälkeen tilaisuus jatkui perinteisellä kurssikokouksella, jossa ka-

Kylkirauta 4/2021

dettivääpelimme Pekka Teljamo toimi
puheenjohtajana.
Todettiin, että kadettiveljistämme
on vuosien saatossa kuollut 66 Maavoimien, yksi Ilmavoimien ja neljä Merivoimien kadettiveljeä. Erityisen voimakkaasti tuoni on niittänyt veljeskuntaamme juuri tänä vuonna noutaen seitsemän kadettiveljeämme viimeiseen
iltahuutoon.
Harri Liikanen piti kuvaesityksen ja
heijasti seinälle myös tervehdykset, joita oli tullut muun muassa niiltä, jotka
olivat estyneet tilaisuuteen saapumasta.
Kokous hyväksyi Aulis Levän esittelemät talousasiat.
Pitkähkö, mutta antoisa keskustelu
käytiin seuraavien tapaamisten järjestelyistä. Periaatteessa tultiin siihen johtopäätökseen, että niin kauan, kun pystyssä on kaksikin veljeä, jatketaan viiden
vuoden välein järjestettävällä avec-päätapahtumilla, joiden väliin sovitellaan
yksi solo-tapaaminen. Jatkosta päätettiin keskustelun jälkeen, että seuraava
solo-tapaaminen järjestetään Jyväskylässä seudun veljien järjestämänä.
Kurssikokous päättyi perinteisiin
kiitoksiin, joita erityisesti suunnattiin
Risto Raskun johtamalle juhlatoimikunnalle. Ennen iltajuhlaa oli parin tunnin
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tauko, joka oli tarkoitettu keskinäiseen
seurusteluun sekä muuhun lepoon ja virkistykseen. Vilkas puheensorina täyttikin hotellin ala-aulan.
Iltajuhla alkoi Risto Raskun tervetuliaispuheella ja yhteisellä tervetuliaismaljalla. Ennen alkupaloja iltaan toivat
taiteellista antia sopraano Taina Piira, jota säesti Janne Hovi. Heidän korkealuokkainen ja isänmaallinen esityksensä sai
raikuvat aplodit. Kävivätpä eräät esittämässä henkilökohtaisetkin kiitokset.
Alkupalojen jälkeen Harri Liikanen
piti puheen naiselle. Aplodien tauottua
ruokailu pääsi jatkumaan. Koronapandemia vaikutti sen verran, että ohjelmassa ollut tanssimusiikki oli peruttu. Tosin jäi kysyttäväksi – moniko olisi jaksanut? Ohjelmallisen osuuden lopuksi
Pekka Jouko oli koonnut lauluryhmän,
joka esitti perinteisen kadetin serenadin
rouviemme iloksi.
Juhlatoimikunta kiittää kaikki osallistujia – vieraat tekevät juhlan!

Aulis Levä
Kadetti 4744
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39. Merikadettikurssi 51 vuotta

M

erikadettikurssi 39 vietti valmistumisensa 50+1-vuotisjuhlaa Suomenlinnassa 1. lokakuuta 2021.
Mukana oli neljä kadettiveljeä puolisoineen.
Tutustuimme aluksi nykyiseen Merisotakouluun koulunjohtajan ja kadettipursimiehen opastuksella. Juhlaillallisen nautimme
paikallisessa ravintolassa keskustellen ja
muistellen, mitä kaikkea on tapahtunut
sitten valmistumisemme 25. maaliskuuta 1970.

Jorma Puro
Kadetti 774 me

Turvallisuutta
yhdessä.
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
Kuva: Sirkka Ojala
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Secure, long-distance data comms
that cut through the fog.
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.
Write to defence@telenormaritime.com or call +358 40 538 2875 (Matti Raustia) to learn more.
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.
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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 Häkämiestä. En osaa arvella, onko kirjan nimi tullut kirjoittajan lempisanonnasta vai siitä, että hän on väistämättä joutunut törmäyskurssille milloin politiikassa ja milloin
nykyisessä elinkeinoelämän johtotehtävässä.
Häkämies on suoranuottinen
mies, jonka mielestä Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeimpien poliittisten päättäjien joukko on pieni. Muistaakseni myös Kirsi Piha
on todennut, että poliittinen eliitti
mahtuu tavalliseen tilataksiin. Häkämies kyllä pienentää tilan tavallisen taksin takapenkiksi.
Eliitti voisi kääntää Suomen suunnan, mutta silloin yhteistä ymmärrystä 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 maksiimin, jonka mukaisesti poliitikot kyllä
tietävät, mitä tehdä, mutta he eivät tiedä, miten tulisivat uudelleen valituiksi
tekemisiensä jälkeen.
Kirja sisältää hyvän katsauksen sekä
puolustusministeriön että työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kiemuroihin. Puolustusministeriajaltaan Häkämies muistelee myös kohua, joka syntyi, kun hän Washingtonin vierailullaan
vuonna 2007 kutsui Suomen suurimmaksi 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 painottaa geopolitiikan, siis maantieteen, vaikutuksen paluuta turvallisuuspolitiik-
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kaan. Tuolloinen epädiplomaattiseksi
kuvailtu ulostulo on nyttemmin muuttunut realismiksi.
Euroopan unionin puolustusulottuvuuden Häkämies linjaa – Brysselissä
yleisesti tiedetysti – siten, että Ranska puskee gallialaisesti asiaa eteenpäin,
Britannia väheksyy sitä Atlantti-yhteyksiään varjellen ja Saksa on historiallisista syistä hiljaa. Mielenkiintoista on
se, että Suomessa jotkut vieläkin hellivät tätä ulottuvuutta varsin kontrolloimattomasti.
Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan näkökulma luku ”Vatulointia ja jappastelua” sisältää kohtuullisen
yksityiskohtaiset – jos en sanoisi tuskastuttavan yksityiskohtaiset – neuvottelukuvaukset kiky-synnytyksestä ja sotesta.
Sote-väännössä Häkämies ripottelee
kritiikkiä niin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle kuin sosiaalija terveysministeriön virkajohdollekin.
Suora lainaus: ”Matkan varrella on tullut selväksi, että yritysvastaisuus on sosiaali- ja terveysministeriön DNA:ssa”.
Noh, ei voi hänen mukaansa työmarkkinamaailmaakaan syyttää muutosten te60

kemisen hosumisesta. – Häkämies
taitaa itseironian.
Mielenkiintoinen on myös Häkämiehen näkemys Suomen viiden
kohdan ohjelmasta. Sitä voi summata esimerkiksi seuraavasti: mitä kannattaisi tehdä markkinatalouden uudistamiseksi, julkisen talouden tervehdyttämiseksi, kroonisen
velkaantumisen hillitsemiseksi sekä perustuslain tulkinnan järkevöittämiseksi?
Häkämies esittää myös teesin,
joka ei saane vastakaikua ammattiyhdistyspiireissä: hänen mukaansa
nimittäin kolmikantasopimisen aika on auttamattomasti ohi. Kaikilla
– myös tupoilla – on siis aikansa.
Häkämies esittää myös utooppiselta
vaikuttavan ratkaisun vaikuttavammalle työnantajien edunvalvonnalle, nimittäin nykyisten neljän etujärjestön yhdistämisen. Totta on, että
nelinkertaisen hallinnon yhdistäminen pienentäisi toimintakuluja, mutta mutta… kääntöpuolena on sitten
se, että vastaavasti luottamushenkilöiden ja johtajien vakanssit vähenisivät.
Tämä ei miellyttäne nykyisten järjestöjen vastuuhenkilöitä.
Siunatuksi lopuksi Häkämies tuumii kokoomuksen tulevaisuutta ja tulevia hallituskuvioita. Presidenttiehdokkaitakin hän pallottelee – ja jättää
huolellisesti oman nimensä mainitsematta. Tulevaisuuden vaatimukset Suomelle hän kiteyttää tasavallan presidenttiä mukaillen:
”Suomi tulee hoitaa takaisin (velanoton) ojasta kadulle”.

Pekka Holopainen

Tähtien sotaa
Ahti Lappi ja
Keijo Tossavainen
Tähtien sotaa, ohjus- ja
avaruuspuolustuksen
kehitysvaiheita
Ilmatorjuntasäätiö 2021
Sivuja 589
ISBN 978-952-68232-9-4
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uurvaltojen kilpajuoksu ohjuspuolustuksessa ja avaruuden
hallinnassa on jatkunut kohta
80 vuotta. Toisen maailmansodan lopulla saksalaisten ilmahyökkäykset
V-aseilla aloittivat uuden aikakauden sodankäynnissä. Lentävä pommi (V1) oli alku risteilyohjusten kehittämiselle, ja ballistinen kaukoraketti (V2) aloitti ballististen ohjusten kehittämisen.
Kehityksen myötä ydinkärjillä
varustetut ohjukset syrjäyttivät hyökkäysaseina pommikoneet, ja ohjusten torjuntakyky, tai pikemminkin
sen puute, teki asiasta ilmapuolustuksen dilemman, jonka ratkaisemiseen
tarvittiin sekä riittävä ennakkovaroitus
että luotettava torjuntakyky.
Koska sodankäynnissä hyökkäyksellisten rakettien ja ohjusten kehittäminen on aina ollut jo deterrenssivaikutuksen kannalta kiinnostavampaa kuin
niiden torjunnan kehittäminen, suurvaltojen painopiste on ollut ensin mainitussa. Samalla on kuitenkin yritetty kehittää ohjustentorjuntakykyä, ja rajoitettua
ballististen ohjusten torjuntakykyä onkin syntynyt.
Kehitystä tapahtui 1950-luvulla laajalla rintamalla sekä idässä että lännessä. Repertuaariin kuuluivat konventionaalisten tykistöohjusten kehittämisen
lisäksi sellaisten mannertenvälisten ballististen ja pitkän kantaman risteilyohjusten kehittäminen, joita voitiin laukaista erilaisilta laveteilta – maasiiloista, lentokoneista tai sukellusveneistä.
Avaruuden valloituksessa Neuvostoliitto sai ensin etumatkaa, mutta se hävisi kilpailun saamatta ihmistä kuun pinnalle.
”Me emme ole hyökkääjiä, mutta
haluamme ylläpitää massiivista kykyä
iskeä takaisin”, sanoi presidentti Eisenhower vuonna 1954, ja muutamaa vuotta myöhemmin Nikita Hruštšov aprikoi, että ”Me olemme tyytyväisiä pys-

tyessämme tuhoamaan Yhdysvallat yhden kerran. Mitä hyötyä on tuhota jokin
maa kahdesti?”
Vuonna 1962 maailma suistettiin ensin kolmannen maailmansodan partaalle Kuuban ohjuskriisissä, jonka pattitilanteesta molemmat suurvallat onnistuivat kuitenkin perääntymään. Vuonna 1979 Yhdysvaltain tuleva presidentti
Ronald Reagan järkyttyi tultuaan briiffatuksi Amerikan mantereen ohjuspuolustuksen tilanteesta. Reagan totesi, ettei Yhdysvalloilla ollut todellista kykyä
puolustautua Neuvostoliiton ohjushyökkäyksiltä. Tultuaan presidentiksi valituksi hän lanseerasi kevättalvella 1983
puheessaan kansakunnalle aloitteen sellaisen ohjuspuolustuskyvyn kehittämiseksi, jolla ydinohjushyökkäykset voitaisiin torjua jo avaruudessa.
Sen lisäksi, että Reaganin puhe todella johti Yhdysvaltain strategisen
ohjelman, Strategic Defence Iniative
(SDI), käynnistämiseen, se oli informaatio-operaatio parasta lajia. Neuvostoliitto harhautui kilpavarusteluun, jota
sen jo rapakunnossa ollut talous ei kestänyt sotilasmenojen haukatessa valta61

osan valtion budjetista. Osaltaan
tällä oli vaikutuksensa kylmän sodan päättymiseen. SDI:n vastustajat ristivät ohjelman Tähtien sodaksi, ja nimi jäi yleisesti elämään.
Kun Yhdysvalloissa presidenttien vaihtuminen aiheutti jopa äkkinäisiä doktriinimuutoksia ja yritykset kilpailivat aseteollisuuden
projekteista, Neuvostoliiton hajoaminen ei lopulta merkittävästi
notkauttanut Venäjän aseteknillistä kehitystyötä. Se on ollut pitkäjänteistä ja valtion suunnittelutoimistojen johtamaa läpi vuosikymmenien.
Moskovan suojana on vuodesta 1973 ollut ohjustentorjuntajärjestelmä, jonka modifioitu versio
A-235 lienee jo osittain operatiivisessa valmiudessa. S-sarjan ilmatorjuntaohjusperhettä on myös kehitetty jatkuvasti. Viimeisimpänä
on S-500 Triumfator M, jolla arvioidaan olevan mannertenvälisten ohjusten torjuntakyky ja joka
voitaneen liittää Venäjän avaruuspuolustuksen ennakkovaroitusjärjestelmään.
Teoksen epilogi visioi tulevaisuuden sodan kuvaa, jota hallitsevat tekoäly, digitalisaatio ja verkostoituminen,
hypersooniset täsmäaseet, laseraseet, robotit ja satelliitit. Sodan kuvasta tulee
edelleen yhä globaalimpi ja taistelutila ulottuu avaruuteen. Suurvaltojen kilpajuoksu avaruuden hallinnasta jatkuu.
Tekniikan kehitys mahdollistaa edelleen
paljon, mutta arvotetaanko tämän kilpailun voittaminen panosten väärtiksi
edes suurvalloissa: tähän mennessä tor
soiksi jääneisiin hankkeisiin on haaskattu tähtitieteellisiä summia.
Molemmilla puolilla on ollut vireillä samankaltaisia projekteja ja samat
fysiikan lait ovat tulleet vastaan. Avaruuden valloitus on ollut ja tulee olemaan vähintään yhtä paljon poliittista
tahtoa kuin tekniikkaa, ja tämä seikka
tulee teoksessa myös hyvin selväksi.

Jussi Ylimartimo
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E

sko Aho on kirjoittanut kirjan Hornet-hävittäjähankinnasta. Tekijää ei ole tarpeen
erikseen esitellä. Lukijan hän päästää aitiopaikalle seuraamaan päätöksentekoa aivan sen ytimessä.
Tavoitteena on antaa ”edes karkea
kuva siitä, miten hävittäjähankinta 1990-luvun taitteen myrskyisissä oloissa lopulta syntyi”. Asettamassaan tehtävässä tekijä onnistuu
erinomaisesti. Kirja on varsin tasapainoinen kokonaisuus, jossa reflektoidaan myös muiden näkemyksiä päätöksenteon kulusta ja eri aspekteista.
Kirjaa varten on tehty perusteellista taustatyötä. Aho on myös
haastatellut monia hävittäjähankinnan
avainhenkilöitä. Aiheeseen liittyvän tieteellisen tutkimuksen vähäistä määrää
hän kritisoi. Ahon näkemyksen mukaan
tutkimustiedon puute on aiheuttanut tilanteen, jossa Hornet-hankinnan jälkiarviot perustuvat lähinnä mielipidekirjoituksissa esitettyihin päätelmiin, jotka ovat ”alkaneet elää omaa elämäänsä
vähintään puolitotuuksina, kun muutakaan ei ole tarjolla”.
Kirja alkaa historiaosuudella, jonka
päälinjana on Ilmavoimien kalustohankinnat osana Puolustusvoimien varustamista. Tarkastelun painopiste asettuu
sotien jälkeiseen aikaan, MiG 21bis- ja
Saab Draken -koneiden hankintaan johtaneeseen monivaiheiseen tapahtumakulkuun. Samalla lukijalle piirtyy kokonaiskuva Suomen turvallisuuspoliittisesti ahtaasta asemasta, Neuvostoliiton
painostuksesta, johtavien länsimaiden
epäluottamuksesta – jos ei suoranaisesti Suomea, niin ainakin Suomen puolustuskykyä kohtaan – ja Pariisin rauhansopimuksen ehtojen raskaasta painolastista.
Vastaavalla tavalla kirjoittaja taustoittaa hankintapoliittisen linjauksen,
jonka mukaan asehankinnoissa aikoinaan kolmannes materiaalista hankit-
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tiin idästä, kolmannes lännestä ja kolmannes kotimaasta. Tästä linjasta luovuttiin 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 anekdootilla höystettynä. Jälkimmäisen ideoimasta parlamentaarisesta puolustuskomiteasta tuli Ahon mukaan erinomainen
väline laajemman yhteisymmärryksen ja
pidemmän aikavälin kehittämisohjelman
luomiseksi. Vuodesta 1990 alkaen samalla toimeksiannolla jatkoi parlamentaarinen puolustuspoliittinen neuvottelukunta Jaakko Iloniemen johdolla.
Aho havainnollistaa aikakausien
vaihtumista ja historiallisia muutoksia
sitomalla päätöksentekohetkiä Euroopan
mullistuksiin: Draken- ja MiG-hankintojen aikaan Berliinin muuri oli rakenteilla,
kun taas Hornet-valintapäätöstä tehdessä Berliinin muuria revittiin alas. Edulliset materiaalihankinnat entisen Itä-Saksan alueelta helpottivat Puolustusvoimi62

en budjettipainetta. Merkittävä päätös oli Iloniemen neuvottelukunnan
suositus kahden konetyypin mallista luopumisesta hävittäjähankinnassa. Aho toteaa, että tämä oli viimeinen poliittinen päätös hankintaprosessin aikana.
F-18 Hornetin liittyminen hävittäjähankinnan tarjouskilpailuun selostetaan yksityiskohtaisesti ja haastatteluaineistoihin tukeutuen. Kilpailutilanteen kiristyminen oli luonnollisesti Suomelle eduksi. Erittäin
vaikea taloudellinen tilanne ja toteutunut poliittinen päätöksentekoprosessi tarkastellaan pääministerin
näkökulmasta.
Huolimatta merkittävästä kustannusvaikutuksesta hävittäjähankinta ei noussut eduskunnassa aiheeksi ohi muiden. Aho asettaa asiat
oikeisiin mittasuhteisiin: ”ulko- ja
turvallisuuspolitiikan mullistukset,
valmistautuminen Euroopan unionin jäsenyyden hakemiseen sekä päälle kaatuvat talouden murheet veivät kansanedustajien suurimman huomion”. Kirjan kiehtovinta antia on luvut 9 ja 10, joissa lukija pääsee
aitiopaikalta seuraamaan hävittäjähankinnan viimeisiä, jännittäviä vaiheita
vaikutusyrityksineen.
Vuosisadan suomalainen asekauppa
oli ”vain” asekauppa, jonka tavoitteena
oli parempi Ilmavoimien suorituskyky
osana itsenäistä ja uskottavaa puolustuskykyä. Paras ehdokas valittiin suorituskyvyn ja hinnan perusteella. Poliittisia vaikuttimia tai tarkoitusperiä ei
ollut. Esko Ahon kirjan saamassa vastaanotossa näkyy, esimerkiksi Ilta-Sanomissa 21. syyskuuta 2021, että tätä
on jostain syystä vaikea uskoa.
Ajatuksenkulku menee ilmeisesti
niin, että kun kerran Hornet-kaupalla
on jälkikäteen tunnistettuja turvallisuuspoliittisia vaikutuksia, sillä on täytynyt
olla turvallisuuspoliittisia tarkoitusperiä. Tällöin sorrutaan kuitenkin deterministiseen ajatteluun. Vaikutus ilman
intentiota on täysin mahdollinen ilmiö.
Historiallisessa murroskohdassa tehtävien päätösten kaikkien kerrannaisvaikutusten ennakointi lienee mahdotonta.

Inka Niskanen

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
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adettiajaltani on jäänyt kaksi lukemaani kirjaa hyvin
elävinä mieleen. Toinen oli
Carl von Haartmanin Antaa Haart
manin yrittää ja toinen Arne Somersalon Taisteluvuosien varrel
ta. Miksi juuri nämä? Molemmissa
kirjoissa kertoja on värikäs ja elämänjanoinen seikkailija, jollainen
itsekin halusin olla.
Arne Somersalon nimi myös
putkahteli esiin erilaisissa yhteyksissä. Kadettikoulun sotahistorian
oppitunnilla eversti Sampo Ahto
kertoi vauhdikkaaseen tyyliinsä
Kiestingin taisteluista, joissa everstiluutnantti Somersalo kunniamerkkinauhat rinnassaan johti joukot hyökkäykseen. 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 elämäkerta.
Kiitos Arne Somersalon yhteiskuntatieteiden tohtori, lentoupseeri ja majuri evp Veikko U. J. Heinonen kiinnostui
itsenäisen Suomen ilmavoimien ensiaskelista. Ilmavoimien tai aikalaistermein
ilmailuvoimien komentajana toimimisen lisäksi Arne Somersalo ehti olla eläessään monessa mukana.
Finlaysonin tehtailla vaikuttaneen
Sommersin teollisuussuvun vesa lähti
ensimmäisen maailmansodan alla suorittamaan tohtoriopintoja Saksaan. Maailmanpalon sytyttyä opinnot keskeytyivät, eikä vihollismaan kansalaista katsottu Saksassa hyvällä. Arne Somersalo
hakeutui vapaaehtoisena keisarillisen
Saksan asevoimien palvelukseen, ja pikakoulutuksen jälkeen hän taisteli hiihtojoukkojen mukana Balkanilla, haavoittui ja pääsi upseerikoulutukseen.
Husaariupseerina Somersalo toimi adjutanttina armeijakunnan koulutuspataljoonassa Saksan länsirinta-

malla ja myöhemmin esikuntaupseerikurssin suoritettuaan armeijakunnan
esikunnassa. Hänen sotapolkunsa sivusi
Lockstedtissa koulutuksessa olleita jääkäreitä, mutta suomalaisjääkärien pyynnöistä huolimatta hän ei hakenut siirtoa
jääkäripataljoonaan.
Suomen vapaustaistelusta vuonna
1918 Somersalo sai tietää vasta jälkikäteen. Uutisen kuultuaan hän pyysi eroa
Saksan asevoimista liittyäkseen Mannerheimin valkoiseen armeijaan.
Itsenäisen Suomen sotaväessä Somersalo sai ensin luutnantin arvon, mutta sotaväkeä uudelleen järjestettäessä
hänen Saksassa saamansa esikuntaupseerinkoulutus rinnastui yleisesikuntaupseerikoulutukseen ja sotilasarvo
korjautui majuriksi.
Saksaa täydellisesti hallinneena
yleisesikuntaupseerina hän oli keskeisessä asemassa organisoitaessa sotaväkeä saksalaismallin mukaan. Ilmailuvoimien komentaja Somersalosta tuli vuonna 1920, ja hän paneutui tehtäväänsä
samanlaisella perusteellisuudella ja intohimolla kuin kaikkiin muihinkin teh63

täviinsä elämänsä aikana. Kilpailu
ja kateus ajoivat Somersalon eroamaan sotaväen palveluksesta vuonna 1926, jonka jälkeen hän toimi
hetken siviili-ilmailun parissa.
Vuosikymmenen vaihteessa
everstiluutnantti Somersalo profiloitui intomieliseksi antikommunistiksi toimien Suomen Suojelusliiton pääasiamiehenä, Lapuan liikkeen taustavoimana ja järjestön päääänenkannattajan Ajan sanan päätoimittajana. Lapuan liikkeen tarinan päättyessä vuonna 1932 Mäntsälän kapinaan Somersalo oli perustamassa liikkeen aatteelliseksi jatkajaksi Isänmaallista kansanliikettä
(IKL), jonka kansanedustajana hän
toimi vuodet 1933–1936.
Talvisodan alkaessa 48-vuotias,
aktiivipalveluksesta eronnut Somersalo oli yli-ikäinen rintamapalvelukseen. Suojeluskuntien päällikön
Lauri Malmbergin ja vanhan aktivistiystävänsä Paavo Susitaipaleen
avustamana Somersalo pääsi kuitenkin tammikuussa 1940 Ryhmä Suden esikuntapäälliköksi Suomussalmen
korpitaisteluihin.
Jatkosodan alkaessa Somersalo määrättiin Pohjois-Suomessa toimineen saksalaisen taisteluryhmä Nordin yhteysupseeriksi. Suomalais-saksalaisten voimien puskiessa kohti Kiestinkiä tämä tulisieluinen seikkailija kohtasi matkansa
pään elokuussa 1941. Se tapahtui jotakuinkin niin kuin muistan Sampo Ahdon
kuvanneen: saksalaispataljoonia hyökkäykseen johtaessaan hevosen selästä
ammuttuna reväärihousuissa ja kunniamerkkinauhat rinnassaan.
Kirjaan on livahtanut muutama ikävä virhe, kuten se, että Suomenlinnan
kuvituskuvana on Viipurin linna, johtavat jääkärit ovat jossain kohtaa johtavia lääkäreitä ja Somersalon sotamuistelmien nimen kirjoitusasusta on ainakin kolme eri versiota. Pienestä loppusilauksen puutteesta huolimatta kirja on
mainio itsenäisyyden alun ja Ilmavoimien perustamisen sekä suomalaisen oikeistoradikalismin historiasta kiinnostuneille. Elämänjanoinen hahmo on saanut kelpo elämäkerran.

Ville Vänskä
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ääkärikenraali Antero Svensson
on itsenäisen Suomen menestyneimpiä rintamakomentajia. Hänen monipuolinen sotilaallinen koulutuksensa, sosiaaliset taitonsa ja johtamisominaisuutensa tekivät hänestä
poikkeuksellisen kyvykkään komentajan.
Elämäkerta perustuu sotahistorioitsija Jukka Kyöstin tutkimukseen,
jonka keskeinen lähdemateriaali muodostuu asiakirjoista niin sotien kuin
rauhankin ajalta. Aineistoa on kartoitettu myös laajalla kirjallisuustutkimuksella ja haastatteluilla. Lisäksi lähteinä on hyödynnetty Svenssonin omia kirjoituksia ja muistiinpanoja.
Kyösti on kirjoittanut teoksen kronologisesti lapsuusvuosista alkaen. Teosta
on elävöitetty sopivasti kuvituksella sekä
henkilöhistoriaa sisältävin kainalokirjoituksin. Svenssonin elämäkerran ohella teos kuvaa laajemmin muun muassa suomalaisten jääkäreiden vaiheista koulutusajaltaan Saksassa ja vapaussodan vaiheista.
Antero Svensson valmistui ylioppilaaksi Turun suomalaisesta klassisesta lyseosta vuonna 1912. Lyseon jälkeen hän
aloitti opinnot Helsingin yliopiston historiallis-filosofisessa tiedekunnassa ja opiskeli vuoteen 1915. Isänmaallinen henki
tempasi palavasieluisen Svenssonin mukaansa, ja vuonna 1915 hän toimikin jo
Turun alueella värväämässä jääkäreitä.
Antero Svensson matkusti jääkärikoulutukseen Saksaan 30. marraskuuta 1915.
Tiukka ja kurinalainen koulutus päättyi
toukokuun lopussa 1916. Svensson osallistui ensimmäisen maailmansodan taisteluihin Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n riveissä. Rintamapalveluksen jälkeen Svensson muiden jääkärien keralla palasi Libauhun koulutukseen,
jossa hänet valittiin koulutettavaksi ratsuväkeen. Ennen Suomeen paluutaan Antero Svensson yleni jääkäriluutnantiksi
11. helmikuuta 2018.
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Svensson saapui jääkäreiden ratsuväkiosaston mukana Vaasaan. Sieltä osasto
siirtyi Seinäjoelle, jossa se jaettiin kahtia. Svensson määrättiin muodostettuun
Uudenmaan rakuunarykmenttiin.
Hän osallistui vapaussodan taisteluihin muun muassa Länkipohjassa, josta sotaretki johti Kuhmalahden, Luopioisten
kautta Hauholle sekä myöhemmin Urjalaan, Tammelaan ja lopulta Hämeenlinnaan.
Vapaussodan jälkeen 25-vuotias Antero Svensson oli koulutuksensa ja rintamakokemuksensa perusteella taitava upseeriksi. Hänen sulava ja mahtipontinen
käytöksensä oli ominaisuus, joka auttoi
häntä pärjäämään itsenäisyytemme ensimmäisten vuosien aikana taistelussa
sotaväen korkeimmista johtopaikoista.
Vapaussodan jälkeen Svensson oli ennen kaikkea kouluttaja ja kehittäjä. Harjoitusohjesääntöjen puuttuessa ratsuväki
turvautui Svenssonin Saksassa kirjoittamaan Suomalaiseen sotilaskäsikirjaan.
Svensson ei ollut suorittanut varsinaista upseerikoulutusta, ja siksi hän monien muiden jääkäreiden tavoin täydensi
omaehtoisesti osaamistaan upseeritutkintoon verrattavalla kurssilla. Hän osallistui Ranskassa ratsuväkiopiston ylemmälle kurssille 8.10.1920–13.9.2021.
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Ranskasta paluun jälkeen Svensson muutti Lappeenrantaan osana
Ratsuväkiprikaatin muodostamista
ja aloitti prikaatin esikuntapäällikkönä lokakuussa 1923. Majuri Svenssonin ura ratsuväessä päättyi, kun hänet komennettiin vuonna 1924 ensimmäiselle Suomessa järjestetylle
Sotakorkeakoulun kurssille.
Sotakorkeakoulusta valmistuttuaan hänet määrättiin yleisesikuntaan tiedustelualan tehtäviin. Toimistopäällikkönä hän vastasi Neuvostoliittoa koskevien tietojen käsittelemisestä ja jakelusta. Ennen talvisotaa
everstiluutnantti Svensson palveli
myös Sotakorkeakoulun opettajana
sekä sotilasasiamiehenä Puolassa,
Romaniassa ja Tšekkoslovakiassa.
Hän palasi neljäksi vuodeksi yleisesikunnan osasto 2:n päälliköksi, ja
talvisodan kynnyksellä hän palveli
Karjalan kaartin rykmentin komentajana. Everstiksi hänet ylennettiin
vuonna 1933.
Talvisodassa Svensson toimi rintamakomentajana 2. Prikaatissa ja 12. Divi
sioonassa. Hän oli muun muassa avainasemassa legendaarisen ”Kollaa kestää”
-ilmaisun syntymiseen. Välirauhan ajaksi hänet määrättiin Savo-Karjalan sotilasläänin komentajaksi.
Svensson oli Päämajan luottokenraali, ja häntä käytettiin komentajana
taistelupaikoilla, joissa paine oli kovin.
Hän menestyi jatkosodan hyökkäysvaiheessa sekä Syvärinniskan ja Viipurinlahden puolustajana. Jatkosodan aikana
hän toimi komentajana 7. Divisioonassa ja
V Armeijakunnassa. Hänet ylennettiin
kenraalimajuriksi joulukuussa 1941.
Sodan jälkeen Svensson toimi Hämeenlinnassa Kevyen prikaatin komentajana, jolloin hän oli kehittämässä maan
panssarivoimia ja antamassa suuntaviivoja myöhemmin Parolaan muodostetulle Panssariprikaatille.
Svenssonin ajatuksissa puolustusvoimain komentajuus ei ollut poissuljettu ajatus. Elämänlanka kuitenkin katkesi huhtikuussa 1946 virkamatkalla Helsingissä,
kun hän sai hotellissaan sydänkohtauksen – Päämajan luottokenraali oli poissa.

Heikki Pohja

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

J

oskus 1960-luvun lopulla Kirkonmaan linnakkeen laiturin
pieleen vyöräytettiin jostain löydetty tonnien painoinen konekiväärikupu. Päällikölle sanottiin ylimalkaisesti, että se pitäisi käyttää lähipuolustusvalmisteluihin. Huhu kertoi
pian, että se oli peräisin salaperäisen
Salpalinjan varastosta. Tietoja tästä
merkittävästä, Kymenlaakson edustan saarilta Petsamoon ulottuneesta
valtavasta puolustushankkeesta oli
vielä silloin kovin vähän.
Salpalinjan jättimäiset rakenteet ovat edelleen paikallaan, ja ne
ovat kasvavasti kiinnostaneet suurta
yleisöäkin. Tämä linnoituslinja on
täyttänyt kolmen vuosikymmenen
ajan reservin majurin, ”Herra Salpalinjaksikin” kutsutun, itse asiassa
Salpa-aseman syliin Miehikkälään syntyneen Terho Ahosen elämän. Ahonen
on vankan journalisti- ja opaskokemuksensa pohjalta luonut helposti lähestyttävän, kiehtovan ja ajatuksia herättävän
teoksen koko kansan käteen.
Kaikkiaan 1 200 kilometrin pituinen Salpa-asema oli itsessään suorastaan mykistävä projekti. Ahonen aloittaa kaukaa ja ottaa esille jopa Sun Tzun,
jonka oppien mukaan linnake piti tehdä niin vahvaksi, että se täytti tehtävänsä vain olemassaolollaan, ilman kallista
taistelemista. Hän punnitsee kokemuksia Kannaksen 1930-luvun linnoitteista, siteeraa luovaa ajattelijaa ja näkijää,
Mannerheimin ristin ritaria Wolf Halstia ja arvostaa kenraali Edvard Hanellia, joka nousee esiin hankkeen toteuttamisen tehokkaana moottorina.
Ahonen tutkii kaikki linnoitusaseman rakennusvaiheet onnistumisineen
ja vastoinkäymisineen, mutta ei pysäytä tarkasteluaan sotien päättymiseen ja
Salpa-aseman näennäiseen sammaloitumiseen. Hän tuo esille 778 kantalinnoitteen, satojen kilometrien estekivirivien
ja niihin rakennetun periferian merkityksen Suomen kylmän sodan aikaiseen
turvallisuuspolitiikkaan.

Salpa – virallisesti Salpa-asema –
alkoi aineellistua jo maaliskuussa talvisodan lopulla. Sodan päätyttyä se alkoi nousta rajan suuntaisena sisämaahan
itäisen Kymenlaakson rannikolta Saimaalle, Pieliselle, Kuusamoon ja Sallaan. Se oli vuoden 1941 syksyllä ulottumassa Petsamoonkin, mutta työt keskeytettiin sodan mennessä odottamattoman
hyvin. Silti vain puolessatoista vuodessa toteutettiin jo yhden sodan runtelemassa maassa niin käsittämätön puolustustahdon ilmaus, että senkin on täytynyt vielä vuosikymmenien päästä olla
tekijänä turvallisuuspolitiikassamme.
Harvat tietänevät, että työn aloittivat
ruotsalaiset. He toivat Suomeen jo talvisodan lopulla noin yhdeksänsataa siviiliammattimiestä arvokkaine maanrakennuskoneineen ja palkkapusseineen.
Työt alettiin hetkellisesti Kymijoen Langinkosken 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 lin65

noitti perinteiseen tapaansa omaan
itärajaansa.
Ahonen on valinnut teoksensa
tyylilajiksi hyvin persoonallisen tavan tuoda esiin Salpa-aseman vaiheita, mikä tekee kirjasta helppolukuisen ja suorastaan jännittävän.
Tiedämme, että Suomi selvisi jatkosodasta, ja suunnilleen senkin,
miten se tapahtui, mutta tätä itsenäisyytemme viimeistä korttia vedetään nyt esiin tavalla, jollaista ei
suurelle yleisölle ole aiemmin ollut tarjolla.
Tekijä, joka on rutinoitunut
journalisti, ei ole väheksynyt hauskojakaan yksityiskohtia ja kiinnikkeitä nykyaikaan. Hän sanookin esipuheessaan, että kirja on ”itseni näköinen”, mutta teos tuo mainiosti
esiin myös muiden linnoitusharrastajien ja tutkijoiden näkemyksiä.
Tekijä ei kuitenkaan anna lukijan unohtaa, että valtavista betoni- ja teräsmassoista huolimatta linnake ei sodi sellaisenaan, vaan se
seisoo tai kaatuu sekä sen rakenteiden
että niissä taistelevien ihmisten lujuuden myötä.
Kirjasta nousee päällimmäiseksi sinänsä kiehtovien yksityiskohtien runsaudesta luovuus, määrätietoisuus ja ammattitaito, jolla varsinainen rakennustyö
suunniteltiin ja toteutettiin. Salpa-aseman vaiheisiin tutustuessaan myöhemmänkin polven suomalainen tuntee väistämättä ylpeyttä ja kiitollisuutta niitä
kohtaan, jotka ovat tuoneet tätä valtavaa ponnistusta nykypolven tietoisuuteen monipuolisella opastus-, vaellusja museotarjonnalla.
Salpalinja, Suomen suoja on aiheensa veroinen yhden miehen kulttuurityö,
joka täyttänee monen lukijan tiedoissa
sellaisen aukon, jonka olemassaolosta
hän ei ole edes kovin hyvin ollut perillä, Teos vihdoin kertoo myös puoli vuosisataa sitten Kirkonmaassa palvelleille, mistä kaikesta tuo konekiväärikupu
oikein viesti.

Heikki Tiilikainen
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Uudenmaan jääkäripataljoonan 100 vuotta
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Uudenmaan Jääkäripataljoonan
Säätiö sr 2021
Sivuja 448
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A

lkusanoissaan Pertti Suominen toteaa Uudenmaan jääkäripataljoonan viettävän
kaksinkertaista juhlavuotta: Polkupyöräpataljoona 2:n perustamisesta tuli huhtikuussa 2021 kuluneeksi
100 vuotta, ja heinäkuun alussa täyttyi 25 vuotta siitä, kun itsenäisestä Uudenmaan jääkäripataljoonasta
tuli osa Kaartin jääkärirykmenttiä.
Suominen tietää, mistä kirjoittaa: hän on myös Uudenmaan jääkäripataljoonan 50-vuotishistoriikin
tekijä vuodelta 1971. Harva voi nimetä itselleen samanlaista saavutusta. Nyt käsillä oleva teos nojautuukin alkuosaltaan vahvasti aiemman historiikin uudelleen käsiteltyyn sisältöön.
Uusi osio antaa hyvän kuvan panssaroituja ajoneuvoja käyttävästä iskukykyisestä joukosta, jonka toimintaympäristö on vaihtunut Uudenmaan metsämaastoista pääkaupungin kortteleihin.
Pataljoonan perinnejoukkoihin ovat aikanaan liittyneet myös talvisodan taisteluissa perustettu Polkupyöräpataljoona 5
ja jatkosodan aikainen Panssaridivisioonan Jääkäripataljoona 5. Molemmat saavat nyt ansaitsemansa käsittelyn varsinaisten perinnejoukko-osastojen lisäksi.
Jotenkin mieltäni kiehtoo Suomen
sotaväen alkuhämärä. Niin tässäkin historiikissa. Käkisalmen läänin rykmentin
II pataljoona eli oloissa, joita ei voi varuskunnaksi kutsua: joukot oli sijoitettu 19:lle eri paikkakunnalle ja 51 erilliseen rakennukseen. Komendantilla lienee riittänyt valvottavaa.
Henkilökunnan värväyksestä löytyy
tämä helmi: Alma Petterintytär Terijoen
kylästä teki vuona 1922 kapitulanttisopimuksen alikersanttina määrättynä korpraalikunnan johtajaksi ja edelleen pataljoonan naiskeittiömestariksi.
Polkupyöräpataljoona 2:n rekryyttien kirjo voisi puolestaan aiheuttaa lievää ahdistusta nykyisten pataljoonien
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koulutusupseereille: 3. komppanian 178
alokkaasta vuonna 1924 oli erään asteisia luku- ja kirjoitustaidottomia 26, kansakoulun käymättömiä 53 ja ylioppilaita
viisi. Muut sitten olivat osittain tai kokonaan kansakoulun käyneitä. Erityisopetus varsinaisen palveluspäivän jälkeen oli perusteltua.
Teoksen toinen pääluku on omistettu
Jääkäripataljoona 2:n ja luvut XII ja XIII
muiden perinnejoukko-osastojen sotatien kuvaamiseen. Suominen kartoittaa
huolellisesti sotatoimet talvisodasta aina Lapin sotaan – maallikkolukijan kannalta ehkä hieman liiankin huolellisesti.
Eräässä kuvaotoksessa kiinnittyy
huomio pataljoonan Mannerheim-ristin ritari Aarre Voutilaisen läsnäoloon
rivissä, joka tervehtii valtakunnankansleri Adolf Hitleriä tämän käydessä onnittelemassa Suomen marsalkkaa hänen 75-vuotispäivänään.
Erikoisuutena on myös maininta
muun muassa kesän 1944 taisteluissa
kadonneista 18:ta Jääkäripataljoona 2:n
soturista, joista viiden jäännökset löytyivät vuosina 2008–2016 ja tulivat haudatuiksi sotilaallisin kunnianosoituksin
kotimaan multiin.
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Lapin sotaan joutuminen oli
Panssaridivisionaan joukkoihin
kuuluneille Jääkäripataljoona 2:n
sotureille šokki: välirauhan sopimuksen velvoittamana odotettu
oletus rauhasta ja paluusta siviiliin vaihtui fyysisesti raskaaseen
ja henkisesti koettelevaan sotaan
entisiä aseveljiä vastaan. Siitäkin
selvittiin lopulta jääkärihengessä.
Vuoden 1944 lopussa pataljoona
pääsi vihdoin kasarmioloihin Tervolaan, josta edelleen marraskuussa 1945 lakkautettavaksi.
Välittömät sodan jälkeiset vuodet elettiin jälleen kokoonpanomuutosten kourissa. Vuonna 1957 pataljoona sai maakunnallisen nimensä
Uudenmaan jääkäripataljoona. Pääkaupungin puolustajien koulutus
saattoi vihdoin alkaa.
Seuraavissa luvuissa Suominen
kertoo sujuvasti pataljoonan kaaren korvesta kaupunkiin. Lopullinen kaupunkileima tulee vuonna 1989, kun silloinen komentaja,
everstiluutnantti Pentti Airio huomasi pataljoonan panssaroidun kaluston
ja aiempien sotaharjoitusalueiden –
Uudenmaan metsämaastojen – välisen
ristiriidan: harjoitukset tulee tuoda pääkaupungin seudulle.
Näin Valpas-89-harjoitus toteutettiin
Helsingin strategisissa kohteissa. Avaus
oli sikäli merkittävä, että harjoituspaikan valinnalle pyydettiin etukäteen ylipäällikön lupa. Merkittävä ajankuva tuokin. Sittemmin pääkaupungin puolustajat ovat jatkuvasti harjoitelleet nimensä
mukaista toimintaansa Suur-Helsingin
ympäristöissä.
Pataljoona oli myös merkittävä näyteikkunana siviilimaailman päättäjien
ja ulkomaisten arvovieraiden suuntaan.
Toimintanäytösten intensiteetti kasvoi
1970-luvulta alkaen. Seuraavina vuosikymmeninä tulitoimintaharjoituksia
seurasivat muiden muassa Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Neuvostoliiton ylin sotilasjohto.
Sama toiminta jatkuu tänäkin päivänä, nyttemmin vain kaupunkitaisteluolosuhteissa ja -kulisseissa.
Kuriositeettina mainittakoon, että
aikalaiset panivat merkille Neuvostoliiton puolustusministeri marsalkka Andrei
Gretškon käynnin vuonna 1971 muis-

tuttaneen ennemminkin valmiustarkastusta kuin ystävällistä sotilasvierailua.
Kehitys 1990-luvulla kulki vääjäämättä kohti suurempia joukkokokonaisuuksia. Tämän sai tuta myös Uudenmaan jääkäripataljoona vuonna 1996
viimeisenä viidestä itsenäisestä pataljoonasta. Koruton lakkauttamistilaisuus
toimitettiin kesäkuun 28. päivänä, ja jo
kolme päivää myöhemmin samalle lippukentälle järjestyi Kaartin jääkärirykmentti perustamiskatselmukseensa.
Kirjan viimeiset luvut on omistettu
pääkaupungin puolustajien toiminannan kuvaamiseen: oheistoimijat, kuten
sotilaskoti, ovat saaneet omat lukunsa
Mannerheim-ristin ritareita unohtamatta.

Tämäkin historiikki tuo esiin suomalaisen sotilasorganisaation erikoispiirteen, erityisen joukko-osastoihin ja
muihinkin laitoksiin liittyvän ”nimimuutosmanian”. Joukot ovat vuoron perään
olleet numeroituja – rauhankin aikana –
tai maakuntiin nimeltään liittyviä. Ajatusleikki: jos Suomessa olisi noudatettu Ison-Britannian sotilasperinteitä, pääkaupungin puolustajina olisi Santahaminan saarella vieläkin Käkisalmen läänin
rykmentti.
Eversti Pertti Suominen on tehnyt
merkittävän työn sotilasperinteen kirjaamisessa. Teos on ilmavasti taitettu,
ja kuvat ovat hyvin valittuja ja selkeitä.
Kirjoitus- tai painovirheitä en havainnut.
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Arviointi on hyvä päättää Joutselän
taistelun 11. maaliskuuta 1555 menestystä luonnehtivaan lainaukseen: ”Juho Maununpojan selvänäköisyys, rohkeus ja luja tahto oli vienyt pienen mutta hyökkäyshenkisen suomalaisen joukon voittoon”.

Pekka Holopainen
Kirjaa voi tiedustella säätiön asiamieheltä: 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

telut. Kirjan lopussa on jokaisesta heistä lyhyt esittely Rukajärven ajoilta ja haastattelun taltioimishetki. Lähes kaikista on myös
kuvaus sodan jälkeisiltä vuosilta.
Teosta on elävöitetty runsaalla kuvituksella ja toimintaa kuvaavin karttapiirroksin. Valokuvat on valittu SA-kuva-arkiston
Rukajärven suunnan kuvista, ja
ne on pyritty sijoittamaan mahdollisimman hyvin kuhunkin kertomukseen.
Kirja muodostaa hyvän kokonaisuuden jatkosodan ajasta Rukajärvellä. Veteraanien kertomukset elävöittävät perinteistä sotahistorian tapahtumien kerrontaa,
ja ne mahdollistavat asioihin porautumisen pintaa syvemmälle.
”Himmetä ei muistot koskaan
saa.”

Gummerus 2020
Sivuja 303
ISBN 978-951-24-0571-8

V

iime sodista on kulunut lähes kahdeksankymmentä vuotta. Monilla suomalaisilla ei ole ollut
mahdollisuutta keskustella sotiemme veteraanien kanssa sodan kokemuksista ja muistoista. Osalle asia on ollut myös tabu, ja sen aikaisista muistoista
on haluttu vaieta.
Sodan tarinat -teoksen kirjoittajat, Jukka Kuhanen ja Esa
Sirén, avaavat sotamuistojen arkistoa lukijoilleen. Heidän tavoitteenaan on veteraanien perinnetiedon levittäminen ja sotahistorian ymmärretyksi tekeminen.
Esa Sirén on julkaissut useita menestysromaaneja, ja hän on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä sukupolvensa
merkittävimmistä sotakirjailijoista. Jukka Kuhanen on sotahistorian harrastaja, joka on perehtynyt erityisesti Rukajärven suunnan tapahtumiin.
Sodan tarinat tarjoaa kuvauksia sota-aikaisista tapahtumista ja elämästä.
Tapahtumat sijoittuvat Rukajärven rintamalle, mutta veteraanien kertoma soveltuu sijoitettavaksi minkä tahansa jatkosodan rintamalohkon arkeen.
Kuhasen ja Sirénin kirja perustuu
Rukajärven suunnan historiayhdistyksen taltioimaan yli kuudensadan Rukajärven suunnalla toimineen veteraanin
ja lotan haastattelumuistioon vuosilta
1986–2002. Teoksessa veteraanien kertomukset on ryhmitelty ajallisesti eteneviin teemoihin osana 14. Divisioonan sotataivalta.
Kirjan ensimmäisessä osassa kuvataan jatkosodan hyökkäysvaiheen eteneminen Rukajärvelle. Toisessa osassa
tarkastellaan asemasotavaihetta ja erityisesti elämää rintamalla tänä aikana.
Mukaan ovat mahtuneet muun muassa kenraaliluutnantti Erkki Raappanan
50-vuotisjuhlallisuudet ja kalastusharrastus, Marskin Majan rakentaminen
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Rukajärvellä ja yksittäisille henkilöille sotavuosina tapahtuneita sattumia.
Marskin majaa koskeva kohta perustuu Rukajärven veteraanin, kapteeni Pentti Perttulin muistioon, jonka hän
on laatinut Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja Ry:n 45-juhlavuoden kunniaksi.
Kirjan kolmannessa osassa kuvataan Rukajärven alueen asemasotavaiheen merkittävimpiä taisteluita, lentotoimintaa sekä tiedustelu- ja partiotoimintaa. Viimeisessä osassa käsitellään
kesän 1944 taisteluita ja jatkosodan
päättymistä.
Kronologisesti kirjoitettuihin sotatapahtumiin sijoitetut tarinat ovat veteraanien henkilökohtaisia kuvauksia
kokemuksistaan siitä, millaisia jatkosodan vuodet käytännössä olivat. Kertomukset on esitetty teoksessa pääosin
niin kuin veteraanit ovat ne muistaneet.
Kirjoittajat ovat valinneet kertojiksi
veteraaneja rivimiehistä sotatoimen johtotehtävissä olleisiin upseereihin. Tähän
valintaan he päätyivät, jotta kirja antaisi mahdollisimman laajan läpileikkauksen Rukajärven miesten ja naisten kokemuksista.
Teoksessa on esitelty 24 veteraanin
ja lotan haastatteluihin perustuvat muis68

Kirjalöytöjä hyllystäni
– kadettikurssien historiikkeja
Veikko U. J. Heinonen
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Urkin viimeiset,
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49. Merikadettikurssin
historiikki 1981–2021
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A

loitimme kadettikurssiemme historiikin valmistelutyöt kadettiveli Juha Tammikiven aloitteesta kurssikokouksessamme Pansiossa vuonna 2014.
Juhan pyynnöstä valmistelin esityksen siitä, millaista historiikkia olisimme rakentamassa.
Kokouksessa kutsuimme jokaisesta aselajista kadettiveljen kirjatoimikunnan jäseneksi. Toimikunnan
puheenjohtajaksi kutsuimme Sakari
Honkamaan, jolla tiesimme olevan
sulavat taidot ylläpitää toimikunnan
työssä hyvä kuri ja järjestys. Lisäksi Sakella oli tuolloin puolustusvoimien
henkilöstöpäällikkönä palvellessaan laaja näkemys ja yhteistoimintasuhteet läpi
koko Puolustusvoimien.
Suomen puolustusvoimien kadettiupseerit ovat muodostaneet katkeamattoman ketjun aina vuodesta 1919, jolloin
tammikuun 25. päivänä perustettiin itsenäisen Suomen Kadettikoulu Helsingin 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 Kadettikoulu-ajoistaan. Kurssikirjojen nimet ja sisällöt vaihtelevat. Alkuaikoina
kurssit nimesivät kirjansa yksinkertaisesti kurssinsa nimellä ja aikamäärillä.
Ne keskittyivät lähinnä koulutuksen aikaisiin asioihin.
Kadettikurssista 39 alkaen historiikkien 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 presidentin mukaan: Urkin ensimmäiset ...
Kaaderimuistoja 2, 40. Kadettikurssi
50 vuotta.
Sittemmin kurssit ovat nimenneet kirjansa kurssin luonnetta kuvaaviksi ja kertoneet 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 valveutuneisuudesta.
Historiikkien nimet kuvaavat omalla
tavallaan kadettikoulutuksen ja ajan ominaispiirteitä. Etenkin ne historiikit, jotka on kirjoitettu vuosikymmenten, usein
neljänkymmenen vuoden jälkeen. Kyl
män sodan upseerit, 48. kadettikurssi ja
33. merikadettikurssi 1961–1963 kertoo
kurssista, jonka koulutusta ja uraa vastuun kantajina leimasivat kylmän sodan
ilmapiiri ja vaatimukset.
Kadettikurssit kokevat olevansa aina parhaita ja kehityksen kärjessä. Toiset
kurssit haluavat historiikin otsikolla korostaa kurssin koulutusta, kuten Akatee
misten upseerien kärkijoukko, 49. kadet
tikurssi ja 34. merikadettikurssi 1962–
69

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 40-vuo
tisjuhlakirja.
Kadettikurssin 65 ja Merikadettikurssin 49 tavoitteena oli kirjoittaa
historiikki, joka kuvaa kurssiaikamme lisäksi koko uraamme ja sitä, miten kehityimme ja vastasimme ajan
haasteisiin. Siten historiikki sisältää
kattavan kuvauksen siitä, miten eri
aselajit ja Puolustusvoimat kokonaisuudessaan kehittyivät aikanamme
sekä miten toimintaympäristömme
uramme aikana muuttui.
Luonnollisesti lähtökohtanamme on ollut Kadettikoulussa saamamme opetus ja kadettiperinteet.
Kadettikurssit tunnistavat olevansa
osa kadettiupseerikurssien ketjua, jotka
ovat sodan ja rauhan aikana vastanneet
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
tehtävistä, Suomen sotilaallisesta turvallisuudesta.
Meitä edeltävät viimeisimmät historiikkinsa kirjoittaneet kurssit ovat laajentaneet historiikkiaan koko uraansa koskeviksi, ja kurssimme on jatkanut tuota
kehitystä. Kurssimme päätti kuitenkin
poikkeuksellisesti tehdä kurssikertomuksen koko uransa ajalta sitoen tarinansa
toimintaympäristön ja Puolustusvoimien muutoksiin.
Teos antaa mahdollisuuden tarkastella yhden kadettiupseerisukupolven koko
uraa muuttuvassa toimintaympäristössään
varusmiespalveluksesta aina siihen asti,
kun viimeinen kurssiveli jätti viestikapulan seuraajalleen. Tämän kadettiupseerikurssin 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

K

eväällä 2020 julkaistun
Joukkosi eessä -teoksen
jatkona julkaistiin tämän
vuoden lokakuussa Kadettikunnan syyskokouksen yhteydessä
teos Kumpujen kätköistä. Kirjassa
on selvitetty kaikkien sotien 1939–
1945 aikana menehtyneiden kadettiupseerien ja kadettien hauta- tai
siunauspaikat.
Teoksen on kustantanut Kadettikunta, ja sitä ovat tukeneet Kaatuneiden Muistosäätiö, Kadettikunta,
Maanpuolustuksen Kannatussäätiö,
Turvallisuuden Tukisäätiö, Suomen
Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö ja Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen rahasto.
Teoksen lähtökohtana on Arkistolaitoksen Suomen sodissa 1939–
1945 menehtyneet -tietokanta, jonka perusteella on oltu yhteydessä yli
kahteensataan seurakuntaan ja varmistettu kukin hautapaikka.
Tietokannassa ei kuitenkaan ole
mainittu Luovutetun Karjalan alueen hautapaikkoja, joten niiden tiedot on selvitetty ja varmistettu kirkonkirjoista, sodanaikaisista arkistoista, sanomalehtien sodanaikaisista numeroista,
Karjalan Liiton Karjala-seurojen avulla
sekä sukututkimuksen menetelmin. Samoin on menetelty niissä noin viidessäkymmenessä tapauksessa, joissa henkilöä ei löytynyt Arkistolaitoksen tietokannasta tai hautapaikkaa ei ollut mainittu tai hautaa ei löytynyt tietokantaan
merkityltä hautausmaalta.
Hautapaikkojen selvittämisen jälkeen jokaisesta olemassa olevasta haudasta on lisäksi hankittu valokuva.
Talvi-, jatko- ja Lapin sodan sekä
välirauhan aikana menehtyneitä kadettiupseereja ja kadetteja on haudattu tai
siunattu kentälle jääneinä Pohjois-Lappia lukuun ottamatta kaikkien nykyisten kadettipiirien alueelle, kaikkiaan 163
hautausmaalle sekä Laivaston muistoristille Naantalissa. Lisäksi heitä haudattiin 12 hautausmaalle luovutetussa
Karjalassa ja yhdelle hautausmaalle nykyisessä Ukrainassa, mutta näistä vain
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Sortavalan vanha hautausmaa on säilynyt ja sekin ainoastaan osittain.
Eniten hautoja on Helsingin Hietaniemen hautausmaalla, missä on 80 sankarihautaa, 39 sukuhautaa sekä 12 nimeä kadonneiden muurissa. Seuraavaksi eniten hautoja on Kuopion Hatsalan
hautausmaalla (25 sankarihautaa), Tampereen Kalevankankaan hautausmaalla
(15 sankarihautaa ja kahdeksan sukuhautaa), Turun hautausmaalla (15 sankarihautaa ja neljä sukuhautaa), Oulun
hautausmaalla (13 sankarihautaa ja kolme sukuhautaa) sekä Ahveniston hautausmaalla (10 sankarihautaa ja viisi sukuhautaa).
Viipurin tuomiokirkkoseurakunnan
hautausmaille haudattiin 12 talvi- ja jatkosodan aikana menehtynyttä kadettiupseeria, joista 11 sankarihautausmaalle ja
yksi sukuhautaan. Nämä hautausmaat
eivät kuitenkaan ole säilyneet.
Hautoja tarkasteltaessa on huomattava, ettei kentälle jääneen henkilön hautaamisesta tai siunaamisesta sankari70

hautaan tai sukuhautaan voi tehdä
johtopäätöksiä vainajan kuolemasta. Sotien aikana oletuksena oli, että Puolustusvoimien palveluksessa menehtynyt haudataan sankarihautaan, mutta kuitenkin 50 kaatunutta kadettiupseeria ja kadettia
on haudattu sukuhautaan, yleensä
omaisten toivomuksesta.
Vastaavasti 70 muusta kuin vihollistoiminnasta johtuvasta syystä
menehtynyttä kadettiupseeria tai kadettia on haudattu sankarihautaan.
Heistä kolme kuoli välirauhan aikana.
Olemassa oleva hauta ei myöskään tarkoita sitä, että henkilö olisi
välttämättä fyysisesti haudattu siihen. Kaikkiaan 94 kadettiupseeria
tai kadettia katosi tai jäi kaatuneena kentälle. Heistä 72:lla on jäljellä oleva sankarihauta tai heidän nimensä on sukuhaudassa, mutta vain
kuuden nimen yhteyteen on kirjattu ”jäänyt kentälle”.
Yhden talvisodassa ja neljän
jatkosodassa kadonneen kadettiupseerin hauta- tai siunauspaikkaa ei
etsinnöistä huolimatta löytynyt, ja onkin todennäköistä, ettei heillä ole lainkaan hautapaikkaa. Kaikkien muiden
535 talvi-, jatko- ja Lapin sodan sekä
välirauhan aikana menehtyneen kadettiupseerin ja kadetin sekä kahden Lapin
miinanraivauksessa kesällä ja syksyllä
1945 menehtyneen kadettiupseerin hauta- ja siunauspaikat ovat teoksessa kuvien kera ryhmiteltyinä vuoden 2020 kadettipiireittäin ja hautausmaittain.
Julkaisu on vapaasti luettavissa Kadettikunnan verkkosivuilla. Kirja on tilattavissa 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
Kimmo Olavi KINNUNEN
Mika Antti KULKAS
Petri Kalevi RANTANEN
Juhana Matias SKYTTÄ

82.k
78.k
82.k
77.k
77.k

kommodoriksi
Juha Matti TORKKELI

76.k

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

87.k
87.k
75.k
87.k
82.k
89.k
78.k
77.k
86.k
87.k
80.k
86.k
79.k
87.k
86.k
79.k
80.k
87.k
86.k
87.k
86.k
87.k
87.k
87.k
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komentajaksi
Klaus Bernhard ERICSSON
Atte Markus LÖYTÖNEN
Björn Mikael RÖBERG

69.mek
87.k
86.k

majuriksi
Teemu Tapani ELONEN
Heikki Tapani ERKKILÄ
Tommi Samuli ESKOLA
Matti Pekka FINNILÄ
Juha Nikolai GRÖNROOS
Arto Arvid HARJUNIEMI
Juha Mikael HAUTALA
Jani Petteri HEIKKILÄ
Janne Ari Matias HEIKKINEN
Tommi Tapio HUTTUNEN
Henri Antero HUURINAINEN
Markus Olavi IIVARINEN
Juha Mikael JÄRVINEN
Jyrki Kalervo KALLIOLA
Mikko Juhani KANKAISTO
Heikki Ilmari KANKKIO
Tuomas Esko Olavi KARJALAINEN
Karri Lars Eino KARMA
Ari Matti KOKKO
Jari Matti Petteri KOKKONEN
Riku Mikael KORTE
Ville-Matti Johannes KOSKI
Matti Samuli KULMANEN
Antti Juhani LAAKSONEN
Mikko Kalevi LAITSAARI
Lotta Maria LEHTO
Janne Kalle Oskari LEPPÄNEN
Tatu Aleksi LIPPONEN
Eero Eemeli MANNISMÄKI
Lasse Mikael MANNONEN
Mikko Sakari MAUNU
Antti Juhani Iisakki MIETTINEN
Timo Juhani MÄKELÄ
Janne Sakari NIKKINEN
Heikki Sakari NOUSIAINEN
Antti Pekka PAKKANEN
Tapani Mikael PARVIO
Joni Henrik PIRINEN
Lauri Markus PIRTTINEN
Toni Pauli Kristian PURANEN
Miikka Juhana RAUTAKOURA
Noora Karoliina REPO

90.k
89.k
89.k
89.k
89.k
89.k
80.k
89.k
91.k
89.k
89.k
89.k
90.k
90.k
91.k
90.k
90.k
91.k
91.k
89.k
91.k
89.k
89.k
90.k
90.k
89.k
91.k
92.k
90.k
89.k
85.k
95.k
89.k
89.k
89.k
96.k
90.k
87.k
89.k
89.k
77.k
90.k

Jukka Tapani SAHINOJA
Veikko Joonas SIUKONEN
Jaakko Sakari SOINTU
Oskari Harri Jaakko SUVANTO
Jussi Rainer SYRJÄLÄ
Outi Aino Helinä TUISKU
Arto Matias Mikael UKSKOSKI
Lassi Johannes UTRIO
Ville Aleksi VAITTINEN
Veli Markus VIINIKKA
Ville Olli Matias VILJARANTA
Andro Markku VILKMAN
Ilkka Erik Ilmari WESTLING
Joni Juhani YLÖSTALO

89.k
90.k
92.k
87.k
90.k
92.k
90.k
89.k
89.k
89.k
95.k
89.k
91.k
90.k

komentajakapteeniksi
Jenni Mirjam BÄCK
Beatrice Mariina GRANFELT
Oskar Tapani HOLLMÉN
Teemu Johannes HONKANIEMI
Jenni Katariina KERKELÄ
Henri Juho Matias KOSKI
Juho Tuomas Mikael KUOSMANEN
Klaus Valter Juhana NUMMELA

72.mek
72.mek
66.mek
72.mek
73.mek
73.mek
73.mek
73.mek

yliluutnantiksi
Albert Mikko Kalle AALTONEN
Niko Markus Antero ESKELINEN
Juuso Oskari ESKONMAA
Marius Kasimir FOUDILA
Atte Pekka Johannes HAKANEN
Panu Eemeli HAKULINEN
Eetu Samuel HAPPONEN
Benjamin Alexander HARIMA
Lassi Oskari HEIKKINEN
Matti Sakari HIETALA
Lasse Samuel HILCK
Urho Tuomas HINTIKKA
Akseli Johannes HIRVONEN
Tuomas Jarinpoika HYYTI
Juho Martti Santeri JOKIMIES
Jani Jesse Johannes JOKINEN
Samuel Matti Mikael JÄRVINEN
Tuukka Samuel KASKI
Mikko Sakari KURIKKA
Joonas Otto Kalevi KÄRKI
Valtteri Simo Uolevi LAINE
Arttu Miikka Severi LEPISTÖ
Henrik Antti Ilmari LINNA
Tommi Oskari LINTULA
Mikko Wilhelm MÄKELÄINEN
Saku Lauri Juhani MÄKINEN
Tuukka Ilari NEVALAINEN
Jouni Johannes NUORGAM
Eetu Kalevi Veijonpoika OJANEN
Jesse Joonas Oskari PAALANEN
Ville Arttu Juhani PARMA
Ville Jaakko PENTINMÄKI

101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
97.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k

Ville Paavo Johannes PIKKARAINEN
Jussi Juhani POLLARI
Pyry Lauri Eevertti PULKKINEN
Henri Aleksi RAUHALA
Antti Simeon RAVELIN
Nicolas Valter RISTOJA
Juho Paavo Aleksanteri SAARINEN
Jesse Joonas SALLINEN
Hannu Kalevi SALMI
Mikko Johannes SARHIMAA
Olli Sakari SEPPONEN
Pekka Olavi SIIKALUOMA
Miika Kristian Nikolai SILTAMÄKI
Miro Santeri Sebastian SIVÉN
Aleksi Johannes SORVALI
Tuomas Sakari SUNI
Henri Tapani TAIPALE
Santtu Ville Oskari TAJAKKA
Joonas Jyrkinpoika TIIRA
Antti Tapani TIIROLA
Tuukka Aleksi TIMONEN
Jaakko Juhani TORPPA
Tatu Heikki Johannes UIMONEN
Asko Aulis Benjamin VALLINKOSKI
Melkker VESANEN
Joel Jacob WILLNER
Tuomas Juhani VITTANIEMI
Vili Antero VÄHÄSAARI
Mika Petri Olavi YLIPAAVALNIEMI

101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k
101.k

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä!
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Suomen Metsäsäätiö onnittelee
100-vuotiasta Kadettikuntaa!
METSÄELINKEINO - LUPA KUKOISTAA
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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 complete system developer, manufacturer, and integrator 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 combat proven solutions, IAI provides a one-stop-shop
for air defense solutions.

acy sensors and battle management systems, enabling 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 advanced 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 capability for mobile air defense. The interceptors are vertically launched from a ‘smart launcher’ that can
also accommodate other Barak variants that cover up to 150 km.

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

The interceptors, smart launchers and associated 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 systems to integrate with the fully digital radars such
as the Multi-Mission Radar (MMR) or MF-STAR AESA radars, and battle management systems developed by IAI or with systems already fielded by the
user. The sensors and fire units of Barak MX seamlessly interface with each other through its modern network-centric architecture and with command-and-control centers enabling efficient operation and quick response to evolving threats.

In the past, air defense weapon systems were
designed to cope with specific threats, thus becoming vulnerable to attack by other weapons,
when faced with multi-threat and multi-dimensional adversary. Acting as an OEM, and a prime
contractor for a wide range of cutting-edge naval defense and Ground-Based Air Defense
(GBAD) solutions, IAI has provided numerous
air and missile defense systems to customers worldwide. Today, IAI offers world-leading air and missile defense capabilities, addressing all types of threats, from ballistic missiles to very-short-range attack.
Fully developed, combat proven and matured through generations, IAI’s air defense solutions were tested and operationally verified with customers worldwide in combat and field environment.
These systems are designed to provide a complete solution and, when
required, are interoperable with leg-

Designed to defeat all types of aerial threats
with efficient and versatile air defense capability, IAI provides military forces the tools
to establish a comprehensive network-centric, multi-layered air defenses. Based on
versatile and agile open system architectures, these systems are designed to defeat today's threats and are prepared to
meet future challenges.
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www.rtkpalvelu.fi

AlAjärven Apteekki
Keskuskatu 14,
62900 Alajärvi,
puh. 06 557 2249
www.alajarvenapteekki.fi

Heikin liHA Oy
Työpajankatu 2,
00580 Helsinki,
www.heikinlihaoy.com

lOuHintAHiekkA Oy
Tuusula,
www.louhintahiekka.fi

MetAllivAlMiste
A. lAAksOnen Oy

MetsäpAlvelu
turunen Oy

Pumppaamontie 32,
05800 Hyvinkää,
www.laaksonen.fi

Kauppatie 11, 81200 Eno,
puh. 0500 278 828,
www.metsapalveluturunen.fi

Oy j-trAding Ab

puustelli
grOup Oy

Vantaa,
www.j-trading.fi

Harjavalta,
puh. 010 277 6000
www.puustelli.fi

rAkennusliike
evälAHti Oy

rAkennusliike
t. rAuMAn Oy

Tainionkoskentie 22,
55100 Imatra,
www.evalahti.com

Turuntie 8, Salo
puh. 02 731 3017,
040 584 9646

suOMen
vArustAMOt ry

tiOri-kuljetus Oy

www.shipowners.fi
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Helsinki,
www.tiori-kuljetus.com
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WWW.HAMINA.FI

Muuttopalvelut
Logistiikkapalvelut
Tapahtumapalvelut
Varastointi
Kierrätys
020 554 554
www.niemi.fi
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Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

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

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

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadettikunnan
jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien joukkoon, joita
on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.
Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta ja se on ladattavissa
Kadettikunnan verkkosivuilla kohdassa jäsenistölle.
		

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.
		

Testamenttilahjoitus

Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka
Mannerheimin Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.
Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa
testamenttilahjoituksesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa
testamenttilahjoituksen laatimisessa.
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Kenttäpiispan joulutervehdys
Levollisuutta

M

uistelen menneiden joulujen ketjua. Monet
asiat toistuvat muistoissa samanlaisina: kuusi
omalla paikallaan ja samalla tavoin koristeltuna, aaton ohjelma, ruokapöydän tarjoilut. Ehkä päällimmäisenä on levollisuus. Voi tosin olla, ettei muistoihin ole tallentunut jouluajan vipinää ja tiukkoja aikatauluja, 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 perustaa. On mentävä joulun juurille.
Perinteisen joulukuvaston keskellä on nukkuvan lapsen 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 varmaankin myös siitä, mitä syödä ja pukea päälleen.
Levollisuus nousee siitä, että kaikki järjestyi lopulta
parhain päin. Lapsi pysyi terveenä ja kasvoi.
Jeesus-lapsi varttuneena opetti
turvautumaan taivaalliseen Isään:
”Älkää huolehtiko hengestänne,
siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen
vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät
ne leikkaa eivätkö kokoa varastoon,
ja silti teidän taivaallinen Isänne
ruokkii ne... Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?” (Matt
6:25–27).
Tämän kuluneen vuoden aikana
on aiheellisesti nostettu esiin erilai-
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sia tulevaisuusuhkia, joiden vuoksi on haluttu julistaa
hätätiloja ympäristön tuhoutumisen ja ilmaston muutoksen vuoksi, valtion velkaantumisen tai matalan syntyvyyden 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 vuorisaarnassaan opettaa levollista luottamusta. Taivaallinen Isä on
Luoja ja elämän ylläpitäjä. Etsimällä hänen hyvää tahtoaan 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 vielä syvempää. Hän on Jumalan lähettämä pelastaja, joka
ottaa kantaakseen maailman synnit – myös ihmisen ahneuden, 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 maailman pimeälle taivaalle:
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa,
loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon. …Sillä lapsi on syntynyt meille, poika
on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin
valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan.” (Jes 9)
Toivotan kaikille Kylkiraudan
lukijoille perheineen levollista joulun juhlaa ja siunattua alkavaa vuotta 2022.

Pekka Särkiö
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IN MEMORIAM
Mellanen
Pirkka Juhani
Komentajakapteeni
s. 6.4.1958
k. 4.9.2021
Kad.nro 903me
50. Merikadettikurssi

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

Kopra
Timo Pekka Tapani
Everstiluutnantti
s. 25.12.1943
k. 13.11.2021
Kad.nro 5299
53. Kurssi

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

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

Vuori
Pentti Olavi
Kapteeni
s. 11.7.1946
k. 25.10.2021
Kad.nro 5387
53. Kurssi

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

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

Linkola
Kari Olavi
Kapteeni
s. 14.4.1943
k. 14.11.2021
Kad.nro 4975
51. Kurssi

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

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

Huttunen
Pertti Päiviö
Everstiluutnantti
s. 6.11.1932
k. 24.11.2021
Kad.nro 3425
39. Kurssi

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

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

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

Lankinen
Antti Ensio
Prikaatikenraali
s. 5.2.1949
k. 26.11.2021
Kad.nro 5617
56. Kurssi

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

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

Lepola
Mauri Engelbert
Yliluutnantti
s. 9.7.1946
k. 4.3.2021
Kad.nro 5323
53. Kurssi

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

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

Korppinen
Osmo Tapio
Everstiluutnantti
s. 3.8.1946
k. 10.10.2021
Kad.nro 5301
53. Kurssi
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