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Veho ja Mercedes-Benz 
– luotettavaa kumppanuutta.

VEHO VEHKALA
Erikoisajoneuvot
Vehkalantie 10, 01730 Vantaa
010 569 3672

Puhelun hinta 
8,35 snt/puhelu 
+ 16,69 snt/min 
(sis. alv. 24 %).

Suomen suurin autoalan toimija, 80-vuotias perheyhtiö Veho, on perustettu Mercedes-Benzin maahantuontiin 
vuonna 1939, josta lähtien olemme kasvaneet henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen laajaksi palveluverkostoksi. 
Mercedes-Benzin sotilasajoneuvomallistosta löytyy kuljetusratkaisut niin logistiikkaan kuin taistelualueelle, 
maastohenkilöautoista aina järeisiin maastokuorma-autoihin ja panssaroituihin erikoisajoneuvoihin. 
     Vehon hyötyajoneuvojen palveluverkosto kattaa 14 omaa huoltokorjaamoa, joita täydentää laaja itsenäisten 
valtuutettujen korjaamoiden verkosto. Sotilasajoneuvojen huoltoon vaadittavat tiukat laatustandardit, varaosien 
oma keskusvarasto Suomessa ja yhteistyö Huoltovarmuuskeskuksen kanssa varmistavat autojen toiminnan 
myös kriisitilanteissa. Puolustusvoimille Mercedes-Benz on ollut luotettava kumppani jo vuosikymmenien ajan 
– niin Suomessa kuin rauhanturvatehtävissä ympäri maailman. Tutustu lisää www.vehotrucks.fi

VEHOTRUCKS.FI



PÄÄKIRJOITUS

Haluttu kumppani

Yleisestä asevelvollisuudesta, 
laajasta koulutetusta reservis-
tä, ajanmukaisesta kalustosta 

ja Euroopan korkeimmasta maanpuo-
lustustahdosta puhutaan usein Suomen 
puolustuksen kivijalkana. Ei kuiten-
kaan sovi unohtaa Suomen harjoitta-
maa puolustusyhteistyötä. Suomi on 
tehnyt puolustusyhteistyötä tavalla 
tai toisella jotakuinkin koko itsenäi-
syytensä ajan. Kumppanuuksilla on 
haettu hyviä käytänteitä ja osaamis-
ta, vaihdettu tietoja, tavoiteltu yhteen-
sopivuutta, kehitetty yhdessä välinei-
tä tai tavoiteltu muita synergiaetuja. 
Konkreettisten Suomen puolustusky-
kyä eteenpäin vievien yhteistyömuo-
tojen lisäksi, on puolustusyhteistyöllä 
haettu henkistä selkänojaa. Puolustus-
yhteistyö on vahva osoitus kumppa-
nuudesta, yhteisestä arvomaailmasta 
ja solidaarisuudesta. Yhteistyö on siis myös tuen osoittamis-
ta ja siten tärkeä osa uskottavaa puolustusta.

Suomen tekemä puolustusyhteistyö lisääntyi merkittäväs-
ti kylmän sodan päätyttyä. Sitä ennen Neuvostoliiton jättämä 
olematon liikkumavara mahdollisti vain hyvin rajoitetun puo-
lustusyhteistyön esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien rau-
hanturvaamisen viitekehyksessä. Suomen jäsenyys Euroopan 
unionissa, osallistuminen Naton kriisinhallintaoperaatioihin 
entisen Jugoslavian alueella, hävittäjäkaupat Yhdysvaltojen 
kanssa ja Naton rauhankumppanuusohjelma avasivat luonte-
vasti uusia yhteistyömahdollisuuksia Puolustusvoimille. Uu-
della vuosituhannella puolustusyhteistyö vakiintui ja suuriin 
kansainvälisiin harjoituksiin osallistumisesta tuli luonteva osa 
Puolustusvoimien toimintaa. Lisääntynyt yhteistyö ja suuret 
harjoitukset toivat julkisuuteen koko joukon uusia lyhentei-
tä, kuten NOCO, SUCBAS, SUCFIS, FISE, ARROW ja JEF. 
Viimeisin loikka puolustusyhteistyön osalta otettiin kuluva-
na vuonna Venäjän hyökättyä laittomasti Ukrainaan. Suomi 
ja Ruotsi päätyivät muuttuneessa turvallisuustilanteessa ha-
kemaan puolustusliitto Naton jäsenyyttä. Jäsenyysprosessi on 
pitkä ja mahdollisuus erilaiselle häirinnälle ennen lopullista 
jäsenyyden hyväksyntää on olemassa. Kansainväliset kump-
panimme osoittanut ja osoittavat edelleen aktiivista tukeaan 
Suomelle hyvin erilaisin tavoin. Puolustusministerimme on 
ollut kysytty vieras kansainvälisillä foorumeilla, kansainvä-
linen media on osittanut poikkeuksellista mielenkiintoa Suo-
men puolustusvoimiin, Suomeen on suuntautunut ennätyk-
sellisen paljon laivastovierailuja ja joukko-osasto -tasollakin 
on saatu käytännön oppia yhteistoiminnasta kumppanimaiden 
joukkojen kanssa. Puolustusvoimat on saanut kansainvälisiltä 
kumppaneilta kiitosta ja suitsutusta monesta asiasta. Maail-

man muutoksissa ja turvallispoliittises-
ti seesteisemmissäkin vaiheissa olem-
me pitäneet hyvää huolta kyvystämme 
tarvittaessa puolustaa Suomea. Voimme 
olla ansaitusti ylpeitä tehdystä työstä.

Mahdollisen Suomen ja Ruotsin Na-
to-jäsenyyden myötä kuluneesta puolus-
tusyhteistyön supervuodesta tullee uusi 
normaali. On nähtävissä, että Suomen 
harjoittama puolustusyhteistyö jatkuu 
ja syvenee. Osa entisistä kumppani-
maista on mahdollisen Nato-jäsenyy-
den jälkeen liittolaismaita, kansainväli-
syys kaikessa Puolustusvoimien toimin-
nassa lisääntyy ja jäsenyyden edellyttä-
mä yhteistoimintakyky asettaa varmasti 
lisävaatimuksia. Puolustusyhteistyön li-
sääntyessä ja syvetessä on hyvä muistaa 
Puolustusvoimien päätehtävä - Suomen 
sotilaallinen puolustaminen. Lisäänty-
vä ja syvenevä puolustusyhteistyö tuo 

päätehtävän toteuttamiseen varmasti lisää työkaluja, mutta 
viimekädessä tämän maan puolustuksesta vastaavat tulevai-
suudessakin Puolustusvoimat eli suomalaiset.

Puolustusyhteistyö Kylkiraudan vuoden viimeisen leh-
den teemana on jälleen äärimmäisen ajankohtainen. Ukrai-
nan sota on osoittanut kansainvälisten suhteiden ja kumppa-
nuuksien arvon kriisitilanteessa. Suhteista ja kumppanuuk-
sista tulee pitää huolta jo normaalioloissa, jotta auttava käsi 
on tarjolla hädän hetkellä. Kylkiraudan teema-artikkeleis-
sa puolustusministeri Antti Kaikkonen, Puolustusministeri-
ön puolustusyhteistyöyksikön johtaja Otto Saxén ja Pääesi-
kunnan Suunnitteluosaston Puolustusyhteistyösektorin johta-
ja everstiluutnantti Arto Hildén avaavat puolustusyhteistyön 
nykytilaa ja tulevaisuutta. Näkökulman käytännön yhteistyö-
hön tuo kommodori Marko Laaksonen kesällä järjestettyä 
Klaara-harjoitusta käsittelevässä artikkelissaan. Lisämaus-
tetta teemaan tuovat muun muassa jatkosodan Suomi-Sak-
sa -yhteistyön tarkastelu ja Puolustusvoimien kansainväli-
sen keskuksen katsaus.

Kylkiraudan päätoimittajana haluan kiittää kaikkia leh-
den tekemiseen kuluvana vuonna osallistuneita. Ajan löy-
täminen ajattelulle ja kirjoittamiselle on näinä vaativina ai-
koina erityisen hankalaa. Joulun pyhinä on useimmilla kui-
tenkin hetki aikaa rauhoittua ja palautua, kunnes uusi vuosi 
taas kiireineen koittaa.

Toivotan Teille rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta!

Päätoimittaja
Ville Vänskä
ville.vanska(at)kylkirauta.fi
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NÄKYMIÄ

Joulurauha

Tiettävästi joulurauha on julistet-
tu Suomessa 1300-luvulta lähtien. 
Vuonna 1939 ilmapommitusten pe-

lossa joulurauhaa ei kuitenkaan julistettu 
Turussa perinteisin menoin. Näin ei tehty 
turhaan, sillä joulupäivänä pommitus osui 
muun muassa Turun linnaan. Talvisodassa 
Turkua pommitettiin Suomen kaupungeista 
eniten. Siviilien ja yhteiskunnan infrastruk-
tuurin pommittamisella yritettiin silloin-
kin lamauttaa kansan maanpuolustustahto. 

Ukrainan sota muistuttaa Suomen kan-
san kärsimyksistä ja uhrauksista. Tälläkin 
kerralla hyökkääjä tarvitsi Mainilan lau-
kausten verran keksittyjä syitä itsenäiseen 
maahan hyökkäämiseen. Ukrainasta näyt-
tää myös löytyvän omat Kollaat ja Raat-
teentiet todistamaan, että henki on miek-
kaa vahvempi.

Tilastokeskus antoi 100-vuotiaalle Suo-
melle lahjaksi listan tutkimuksista ja sel-
vityksistä, joissa Suomi on maailman pa-
ras tai aivan maailman kärjessä. Lista on 
edelleen Tilastokeskuksen verkkosivuilla. 
Suomi on 95 tutkimuksen perusteella maa-
ilman paras maa asua. 

Itsenäisyydellämme on kallis hinta. 
Suomalaisen yhteiskunnan menestys on 
yksi tapa vaalia itsenäisyyttä ja kunnioit-
taa tehtyä työtä. Suomalainen asevelvolli-
suus, maanpuolustus ja yhteiskunnan koko-
naisturvallisuus voisivat olla mukana me-
nestysten listalla. 

Tasavallan presidentti on sanonut, että 
itsenäisyys on lahja ja tehtävä. Jo usean su-
kupolven ajan olemme saaneet itsenäisyy-
den lahjana, mutta lahja sisältää velvolli-
suuden vaalia itsenäisyyttä ja kansallista hy-
vinvointia, jonka ytimessä on turvallisuus. 

Eri puolilla Eurooppaa kipuillaan muut-
tuneen turvallisympäristön edellyttämän 
kansallisen puolustuskyvyn ja yhteiskun-
nan turvallisuuden uudelleen rakentamisen 
tarpeesta. Nato ei ole tehnyt laajamittaisen 
sodan edellyttämää operatiivista suunnit-
telua vuosikymmeniin. Kesän Madridin 
huippukokouksen jälkeen yhteisen puo-
lustuksen operatiivisia suunnitelmia piir-
retään jälleen. Samalla jäsenmailta kysel-
lään artikla kolmen vaatimaa omaa kan-
sallista kykyä puolustautua.

Suomi on säilyttänyt Euroopan kolmen-
kymmenen pysyvän rauhan vuoden ajan 
maanpuolustuskyvyn ja sotien opetuksena 
1960-luvulta kehitetyn yhteiskunnan koko-
naisturvallisuuden konseptin. Molemmat on 

päivitetty yhteiskunnan ja maailman muu-
tosten mukana. 

Suomi on tällä hetkellä sotilaallisen puo-
lustuksen mallimaa. Ulkomailta tullaan ha-
kemaan mallia siitä, miten koko yhteiskun-
ta osallistuu sotilaalliseen maanpuolustuk-
seen kukin omassa roolissaan suunnitellusti 
ja harjoitellusti. Asevelvollisuuteen perustu-
vaa mallia ihaillaan ja monessa maassa pa-
luuta siihen suunnitellaan. 

Lähes kolmekymmentä vuotta sitten Suo-
men päätettyä hakea EU-jäsenyyttä tasaval-
lan presidentti sanoi puheessaan seuraavas-
ti: ”Suomen liittyminen EU-jäseneksi merkit-
see luonnollista jatkumoa maamme noudatta-
massa eurooppalaisessa yhteistyöpolitiikassa. 
Emme astu tuntemattomaan, vaan menem-
me mukaan päättämään kanssamme saman-
kaltaisten valtioiden kanssa maanosamme 
kehityksestä.” 

Samoja ajatuksia on ollut Nato-jäsenyy-
den askeleissa. Naton perustamissopimuksen 
artiklat yksi ja kaksi ovat lähes suoraan YK:n 
peruskirjan tekstiä. Naton perustamissopi-
mus viittaa haluun täyttää yhteisönä YK:n 
tavoitteita rauhan ja yhdessä elämisen to-
teutumiseksi.

Suomen puolustusvoimien kansainväli-
nen puolustusyhteistyö on ollut jo vuosia rau-

hallisin ja varmoin askelin etenevää ja käy-
tännönläheistä. Puolustusliiton jäsenyys on 
luonnollinen askel tällä tiellä. 

Jatkossakin kansallinen puolustus säi-
lyy Puolustusvoimien tärkeimpänä tehtävä-
nä. Tähän velvoittaa myös liittokunnan pe-
russopimuksen artikla kolme, jonka mukaan 
jokaisen jäsenmaan on huolehdittava omasta 
kansallisesta puolustuksestaan. Uskottavan 
puolustuksen keskeisenä tavoitteena on tähän 
saakka ollut pidäkkeen muodostaminen sille, 
että Suomi ei tule vedetyksi mukaan sotaan. 

Naton jäsenenä tämä pidäke vain kas-
vaa, koska liittokunnan yhteisen puolustuk-
sen ajatus on yksi kaikkien ja kaikki yhden 
puolesta. Solidaarisuus on Natolle eksisten-
tiaalinen kysymys. Jokaisen on kyettävä aut-
tamaan muita maita.

Uuden strategisen konseptin mukaises-
ti Nato muuttaa fokustaan kriisinhallinnas-
ta pidäkettä luovaan pelotteeseen ja puolus-
tukseen. Strateginen konsepti määrittää myös 
kaksi uhkaa liittokunnan turvallisuudelle ja 
alueen vakaudelle. Nämä ovat Venäjä ja ter-
rorismi. Jäsenyyden virallistuttua ja suunnit-
telujen edettyä tiedämme, mitä tämä uusi Na-
ton suunta tarkoittaa Suomelle ja puolustus-
yhteistyöllemme.

Suomalaisessa yhteiskunnassa ei taida 
olla enää yhtään sektoria, joka ei olisi kyt-
keytynyt kansainväliseen yhteistyöhön. Sa-
ma koskee luonnollisesti Puolustusvoimia ja 
Rajavartiolaitosta. Kansainvälinen yhteistyö 
on arkipäivää, ja samoin toiminnan kehittä-
minen on kytkettynä kansainvälisiin kehitys-
mahdollisuuksiin. Kahdenväliset ja monen-
keskiset yhteistyötoiminnot kietoutuvat toi-
siinsa myös tulevaisuudessa.

Sotien aikana Suomi sai läntistä apua. 
Sillä oli suuri merkitys puolustustaistelussa. 
Emme jääneet yksin. Kaikkein merkittävintä 
oli kuitenkin armeijamme osaaminen ja halu 
puolustaa maatamme. 

Joulukuun 1940 Kylkirauta oli omistettu 
sodassa kaatuneiden kadettiupseerien muis-
tolle. Lehdessä Mannerheim kirjoittaa, et-
tä kadettiupseerien rooli oli merkittävä ase-
palvelukseen tulevan nuorison kouluttami-
sessa sekä Puolustusvoimien yhteisen, lujan 
hengen kasvattamisessa, ”josta versoi sodan 
kohtaloissa kiteytynyt aseveljeys”. 

Toivotan kaikille hyvää joulunaikaa.

Mika Kalliomaa
Kenraalimajuri
Kadettikunnan puheenjohtaja
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ANTTI KAIKKONEN

PUOLUSTUSMINISTERIN 
HAASTATTELU

TEKSTI: VILLE VÄNSKÄ

Arvoisa herra ministeri, tiedotusvä-
lineitä ja sosiaalista mediaa seurates-
sa syntyy mielikuva, että olette viime 
kuukausina olleet yhtä aikaa mones-
sa paikkaa neuvottelemassa, sopimas-
sa tai edustamassa. Voisi sanoa, että 
Suomesta on tullut kysytty kumppa-
nimaa ja Suomen puolustus herättää 
suurta mielenkiintoa. Jaatteko tämän 
käsityksen?
- Puolustushallinnon näkökulmasta 
voisi todeta, että syksystä 2021 alkaen 
olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja 
monellakin eri tavalla. Syksyä 2021 ku-
vasin sen kuluessa jopa termillä ”puo-
lustuksen supersyksy”, sillä ajoittui-
han siihen muun muassa Afganistanin 
evakuointioperaatio, puolustusselonte-
ko, asevelvollisuuskomitean mietintö 
sekä HX hankintapäätös.

Mutta vuosi 2022 on osoittautunut 
vielä painavammaksi. Vuotta 2022 ovat 
hallinneet Ukrainan sota sekä Suomen 
päätös hakea Nato-jäsenyyttä. Näistä 
merkittävistä tapahtumista huolimatta, 
puolustushallinnon vastuualueen perus-
tehtävät on samaan aikaan toteutettu laa-
dukkaasti ja tinkimättömästi, kuten aina.

Suomen tekemä puolustusyhteistyö on ollut 
näkyvästi esillä kuluvana vuonna. Suomi on ollut 

kysytty kumppanimaa ja kansainväliset kumppanit 
ovat vierailleet ahkerasti Suomessa. Kysyimme 

puolustusministeri Antti Kaikkoselta lehden teeman 
mukaisesti Suomen puolustusyhteistyöstä ja sen 

tulevaisuudesta.

Puolustusselonteko toteaa puolustus-
yhteistyöstä, että sen tavoitteena on 
muun muassa kehittää Suomen ja eri 
maiden tai toimijoiden (esim. Nato) 
välistä yhteistoimintakykyä. Tämä 
on varmasti yksi tärkeä tavoite, mut-
ta yhteistyöllä saavutetaan varmasti 
paljon muutakin yhteisymmärrykses-
tä aina tietojenvaihtoon. Miksi puo-
lustusyhteistyö on Suomelle tärkeää 
nyt ja tulevaisuudessa?
- Suomi tekee puolustusyhteistyötä vah-
vistaakseen puolustustaan. Viime vuo-
sina olemmekin tiivistäneet yhteistyö-
tä erityisesti lähialueillamme toimivi-
en maiden kanssa. Tässä isossa kuvassa 
puolustusyhteistyö palvelee monia tar-
koituksia. Sen avulla voimme kehittää 
osaamistamme ja ajaa etujamme. Puo-
lustusyhteistyö sitoo maita yhteen, ja sil-
lä on myös pidäkettä vahvistava vaiku-
tus. Viime kädessä puolustusyhteistyö 
on ulko- ja turvallisuuspolitiikan väline.

Painopiste on ollut yhteistoiminta-
kyvyn kehittämisessä, sillä kriisitilan-
teessa Suomi valmistautuu toimimaan 
yhdessä kumppanien ja jatkossa liitto-
laisten kanssa. Yhteistoimintakyvyn ke-

hittäminen ei tarkoita vain teknistä yh-
teensopivuutta, vaan vaatii puolustusyh-
teistyön syventämistä kaikilla alueilla.

Julkisuudesta välittyy kuva, että Suo-
mi on haluttu kumppani puolustusyh-
teistyössä. Mikä on Teidän arvionne 
siitä miksi näin? Mikä on paras vien-
tivalttimme?
- Julkisuudesta välittyvä kuva on tässä 
tapauksessa oikea. Puolustusyhteistyö 
perustuu yhteisiin intresseihin. Jokai-
sella maalla on strategiset tavoitteensa. 
Mikäli Suomen tavoitteet sopivat näiden 
kanssa yksiin, ovat edellytykset puolus-
tusyhteistyölle olemassa. Tässä mielessä 
maantieteellinen sijaintimme on viime 
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vuosina korostunut. Ensisijaisesti Suo-
men kanssa kuitenkin halutaan tehdä yh-
teistyötä, koska meillä on korkeatasoi-
set maa-, meri- ja ilmavoimat, ja koska 
meillä korkean teknologian maana on 
myös muuta kumppaneitamme kiinnos-
tavaa osaamista. Lisäksi Suomen ainut-
laatuinen kokonaisturvallisuuden malli 
kiinnostaa maailmalla.

Puolustusselonteko 2021 mainitsee 
Suomen kahdenvälisen puolustusyh-
teistyön tärkeimpinä kumppanimaina 
Ruotsin, Norjan ja Yhdysvallat. Ovat-
ko viime aikaiset maailmantapahtu-
mat muuttaneet näitä kumppanuuk-
sien painotuksia?
- Ruotsi, Norja ja Yhdysvallat ovat mer-
kittäviä toimijoita Itämeren alueella ja 
pohjoisessa. Yhteistyö niiden kanssa 
vahvistaa Suomen puolustusta. Kulu-
nut vuosi ei ole tuonut tähän muutosta, 
vaan korostanut kumppaneiden merki-
tystä entisestään. Nato-jäsenyys luo yh-
teistyölle uusia mahdollisuuksia, mistä 
käyvät esimerkiksi Yhdysvaltojen kans-
sa käynnistettävät neuvottelut puolustus-
yhteistyösopimuksesta. Samalla yhteis-
työn tiivistämistä jatketaan myös mui-
den puolustusselonteossa mainittujen 
maiden ja maaryhmien kanssa.

Suomi-Ruotsi yhteistyö on ollut jo 
vuosia tiivistä ja hyvin käytännönlä-
heistä. Kuinka näette yhteistyön tule-
vaisuuden maiden mahdollisen Nato-
jäsenyyden myötä?
- Jatkossa emme ole vain läheisimpiä 
kumppaneita, vaan myös liittolaisia. Mo-
nessa kohdin Ruotsi on luontevin kump-
panimme jo maantieteen vuoksi. Jaetun 
historian ja yhteiskuntiemme kauttaal-
taan tiiviiden siteiden merkitystä ei voi 
liioitella. Nato-jäsenyys ei vähennä kah-
denvälisen yhteistyön merkitystä, vaan 
luo sille uusia mahdollisuuksia. Jatkos-
sa Pohjois-Euroopan puolustusta on en-
tistä enemmän tarkasteltava yhtenä ko-
konaisuutena.

Veljeskansamme Viro on ilmaissut 
ihastuksensa Suomen ja Ruotsin mah-
dollisesta Nato-jäsenyydestä. Millai-
sia yhteistyömahdollisuuksia Suomel-
la voisi olla tulevaisuudessa Viron ja 
muiden Baltian maiden kanssa?
- Viro on Suomelle tärkeä naapurimaa, ja 
maillamme on vahva historiallinen kyt-
kös. Teemme Viron kanssa jo nyt läheis-
tä ja laaja-alaista puolustusyhteistyötä. 
Myös Latvian ja Liettuan kanssa teh-

dään yhteistyötä ja käydään säännöllis-
tä puolustuspoliittista dialogia. Yhteis-
työ Baltian maidenkin kanssa tulee väis-
tämättä muuttumaan Nato-jäsenyyden 
luodessa uusia mahdollisuuksia myös 
kahdenvälisesti. Mielestäni meidän tu-
lisi tarkastella Viron kanssa yhteistyön 
syventämistä esimerkiksi meri- ja ran-
nikkopuolustuksen osalta. Suomenlah-
den ja Itämeren rannikkovaltioille tässä 
on selvää potentiaalia.

Pienen maan resurssit ovat tunnetusti 
rajalliset, eikä kenties kaikissa puolus-
tusselonteossa mainituissa puolustus-
yhteistyön viiteryhmissä voida enää ol-
la täysipainoisesti mukana. Miltä Suo-
men puolustusyhteistyö ja sen paino-
tusten tulevaisuus näyttää?
- Puolustusyhteistyö on myös pienen 
maan keino päästä kiinni resursseihin, 
jotka yksin olisivat ulottumattomissa. 
Esimerkiksi avaruuteen liittyvää osaa-
mista mikään Euroopan maa ei raken-
na yksin. Puolustusselonteossa mainitut 
viiteryhmät ovat syntyneet vastaamaan 
tiettyyn tarpeeseen. Niillä on omat pää-
määränsä ja ne täydentävät toisiaan. Na-
ton ja EU:n merkitys Euroopan puolus-
tuksessa kasvaa, mutta uskon eri maa-
ryhmillä olevan jatkossakin paikkansa. 
Suomi tarkastelee puolustusyhteistyö-
tä jatkossakin tarvelähtöisesti. Samal-
la panostusten on oltava järkeviä tulok-
siin nähden.

Kiitos haastattelusta. Kylkiraudan 
toimitus toivottaa Teille rentouttavaa 
joulunaikaa ja parhainta onnea vuo-
delle 2023.
- Kiitän Kadettikuntaa ja Kylkirauta-leh-
den lukijoita siitä arvokkaasta panok-
sesta, jonka olette jo tähän mennessä 
antaneet maamme puolustamiseksi se-
kä uskottavan puolustuskyvyn ja maan-
puolustushengen ylläpitämiseksi – ol-
kaa jatkossakin kestäviä kunnian tiellä. 
Toivotan teille kaikille rauhallista jou-
lua sekä kaikkea hyvää vuodelle 2023.
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PUOLUSTUSYHTEISTYÖ 
MUUTTUVASSA 

TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ
TEKSTI: ARTO HILDÉN

Sotilaallisessa puolustusyhteistyössä elämme aikaa, 
jota voi kutsua vedenjakajaksi. Turvallisuusympäristön 

muutos käynnisti Suomen kannalta historiallisia 
prosesseja, jotka ovat siirtämässä koko aiemman 

sotilaallisen puolustusyhteistyön perustan – 
liittoutumattomuuden – osaksi historiaa. Suomen 

status on muuttumassa täysjäsenyydeksi maailman 
merkittävimmässä sotilasliitossa. Puolustusyhteistyö 
nousee osaksi joka päiväistä kansallista sotilaallista 

toimintaa.

Sotilaallisen Puolustusyhteistyön 
perusfundamentit eivät muutu. 
Kansainvälinen puolustusyhteis-

työ perustuu aina keskinäiseen luotta-
mukseen, yhteisiin intresseihin sekä 
sopimuspohjaisiin järjestelyihin. Näi-
tä fundamentteja sovelletaan kulloises-
sakin tilanteessa, oli kyseessä sitten kah-
denvälinen, monenvälinen tai liittou-
maan perustuva yhteistyö. Lujittamalla 
kansainvälistä sotilaallista puolustusyh-
teistyötä Suomi hakee oman puolustus-
kykynsä vahvistamista, kehittämistä ja 
entisestään korostunutta uskottavuut-
ta. Sotilaallisesta näkökulmasta se tar-
koittaa yhteistoimintakyvyn lisäämis-
tä ja varmistamista niin normaaliolois-
sa, normaaliolojen häiriötilanteissa kuin 
poikkeusoloissakin. Vaikka sotilaallinen 
kansainvälinen yhteistoiminta lisään-
tyy, niin Suomi päättää jatkossakin it-
se omasta puolustuksestaan myös Na-
ton jäsenenä. 

ARTO HILDÉN
Puolustusyhteistyön 

ilmenemismuodot
Sotilaallisen puolustusyhteistyön eri 
ilmenemismuodot ja järjestelyt täy-
dentävät toisiaan myös jatkossa. Näi-
hin voidaan lukea: 1) kansainvälinen 
harjoitustoiminta niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin, 2) suorituskyvyn kehit-
tämiseen ja hankkimiseen liittyvä yh-
teistoiminta sekä kehittäminen ja 3) 
varsinaiseen operointiin liittyvä yh-
teistoiminta (esimerkiksi KRIHA-ope-
raatioissa). Näitä toimia tuetaan muun 
muassa yhteysupseeritoiminnalla, toi-
minnalla kansainvälisissä sotilasedus-
tustoissa sekä puolustusasiamiestoimis-
toissa ja osallistumalla aktiivisesti eri-
laisiin tapahtumiin ja koordinaatioko-
kouksiin ympäri maailmaa.

Suomen Nato-jäsenyyden hakemi-
sen myötä lukijat ovat varmasti havain-
neet kansainvälisen harjoitustoiminnan 
lisääntymisen niin Suomessa kuin lähi-

alueillamme. Pohjoinen ulottuvuus, Ve-
näjän toimet sekä tosiasia, että Naton 
maaraja Venäjään kasvaa yli 1300 kilo-
metrillä lisäävät kiinnostusta harjoitel-
la näillä leveysasteilla. Lokakuun puoli-
välissä puolustusministeriö julkaisi lau-
sunnon, jossa todetaan keskeinen tavoite 
koulutus- ja harjoitusyhteistoiminnas-
sa: vahvistaa Suomen puolustuskykyä 
ja joukkojen läsnäolon myötä osoittaa 
konkreettisesti tukea Suomelle.  

Suorituskykyjen hankintoihin ja ke-
hittämiseen liittyvällä sotilaallisella puo-
lustusyhteistyöllä haetaan erityisesti yh-
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teistoimintakykyä, kustannustehokkuut-
ta ja huoltovarmuutta. Edellä mainitun 
lisäksi pidemmällä tähtäimellä paranne-
taan kykyä olla osa tutkimus- ja tekno-
logiayhteistyötä. 

Kollektiivisen yhteisen puolustuk-
sen ja operointikyvyn parantamista tulee 
harjoitella jatkossakin keskeisten kump-
paniemme kanssa. Operointikykyä voi-
daan harjoitella ja testata osana harjoi-
tustoimintaa, kriisinhallintakehyksessä 
ja kriisinhallintaoperaatioissa tai osana 
yhteisiä liittokunnan operaatioita. Kos-
ka prosessi Naton osalta on vielä kes-
ken niin yksityiskohdat tältä osin ovat 
vielä auki. Operatiivisiin järjestelyihin 
voidaan edetä myös yksittäisten jäsen-
maiden kanssa edistämällä sopimuspoh-
jaista valmistelua. 

Muutamalla sanalla Natosta
Naton yhteinen puolustus on jäsenmai-
den alueen puolustamista ja varautu-
mista välittömiin sotilaallisiin uhkiin 
liittokunnan ulkopuolelta. Sen lisäksi 
yhteisen puolustuksen sateenvarjon al-
la varaudutaan muun muassa joukkotu-

hoaseiden leviämiseen ja käyttöön, ter-
rorismin eri ilmenemismuotoihin, laa-
ja-alaiseen hybridivaikuttamiseen mu-
kaan luettuna kyberhyökkäyksiin, sekä 
erilaisiin muihin häiriöihin esimerkiksi 
liittyen energiaturvallisuuteen. Lisäk-
si Nato on edistänyt yhteistyövaraista 
turvallisuutta muun muassa EU:n kans-
sa edellä mainittuihin kokonaisuuksiin 
liittyen. Yhteistyövaraisen turvallisuu-
den kokonaisuus on Naton toinen laaja 
tehtäväkenttä. Kolmantena kokonais-
valtaisena toiminta-alueena on Naton 
toteuttamat sotilaallisen kriisinhallin-
nan toimet ja siihen liittyvät tehtävät.

Suomen näkökulmasta Naton toimet 
ja sotilaallinen läsnäolo lisäävät vakautta 
ja turvallisuutta erityisesti Itämeren alu-
eella ja Pohjoisessa ulottuvuudessa. Na-
ton yhteinen puolustus perustuu ennalta 
asetettuihin ja integroituihin komento- 
ja joukkorakenteisiin, yhteiseen puolus-
tussuunnitteluprosessiin ja harjoituksiin 
sekä operointiin. Yhteinen puolustus on 
Naton tärkein tehtävä ja sen myötä Suo-
mi saa sekä antaa sille oman panoksen-
sa. Neuvottelut yksityiskohdista ovat 

käynnissä. Naton käyttämät suoritusky-
vyt ovat sen jäsenmaiden kansallisia ky-
kyjä, jotka sitovat toisiinsa yhteinen ko-
mento- ja joukkorakenne. Liittolaismaat 
antavat Naton käyttöön suorituskykyjä 
niin kutsutun TOA -prosessin (Transfer 
of Authority) kautta. 

Nato-jäsenyys ei poista tarvetta 
muulle puolustusyhteistyölle, päinvas-
toin Nato-jäsenyys mahdollistaa kah-
den- tai monenvälisen puolustusyhteis-
työn syventämisen tulevien liittolaismai-
demme kanssa. 

EU:n sotilaallinen ulottuvuus
Euroopan unionin (EU) strategisen 
suunnitelman mukaisesti sotilaallinen 
puolustusyhteistyö etenee kolmessa 
isossa kokonaisuudessa, jotka ovat: 
1) vastaaminen ulkoisiin kriiseihin ja 
konflikteihin, 2) kumppanien valmiuk-
sien kehittäminen ja 3) EU:n ja sen kan-
salaisten suojelu. Suomi on erityisesti 
mukana Pysyvän rakenteellisen yhteis
työn (PRY) projekteissa sekä kriisin-
hallinnan kokonaisuudessa, esimerkik-
si Euroopan Unionin koulutusoperaa

 Suomen puolustusyhteistyön kenttä näyttää Naton täysjäsenyyden myötä kuvan mukaiselta.
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tiossa Malissa (EUTM Mali). Pysyvä 
rakenteellinen yhteistyö on sen juridis-
ten velvoitteiden takia eurooppalaisen 
sotilaallisen puolustusyhteistyön nor-
meja kehittävä kokonaisuus. Se vel-
voittaa jäsenmaita käyttämään tietyn 
osan BKT:sta puolustukseen, ja siitä 
tietyn osan tutkimukseen ja kehittämi-
seen. Lisäksi se harmonisoi vuosien ai-
kana jäsenmaiden strategista suunnit-
telua, joukkojen käyttöä ja suoritusky-
kytyötä. Viimeisimpänä Suomi sitoutui 
osaksi EU:n puolustusyhteistyön suun-
taa määrittävää Strategisen kompassin
työtä ja korosti prosessissa Euroopan 
pohjoista suuntaa ja arktisen alueen 
vaatimuksia suorituskyvyille. Tarkoi-
tuksena on kokonaisuudessaan vahvis-
taa jäsenmaiden puolustuskykyä sekä 
Euroopan unionia turvallisuusyhteisö-
nä ja globaalina toimijana. Erityisesti 
kyberturvallisuus ja hybridiuhkiin vas-
taaminen ovat osa strategisen kompas-
sin kokonaisturvallisuuden kehitettä-
viä osa-alueita.

Euroopan unionin puolustusyhteis-
työn luonne on muuttunut viimeisen vuo-
den aikana johtuen turvallisuusympäris-
tössä tapahtuneesta muutoksesta ja mo-
net EU:n työryhmistä ovat saaneet uut-
ta pontta asioiden eteenpäin viemiselle. 
Näistä mainittakoon Euroopan huolto-
varmuuteen liittyvät järjestelyt, hybri-
diuhkien käsittely ja puolustusalan tutki-
muksen ja teknologian kehitystyö. Edel-
lä mainittujen asioiden lisäksi Euroo-
pan Unionin ja Naton välinen yhteistyö 
on ottanut askeleita eteenpäin kuluneen 
vuoden aikana.

Kahden ja monenvälinen 
puolustusyhteistyö

Kahdenväliset suhteet tärkeimpiin 
kumppanimaihin, kuten Ruotsi, Yh-
dysvallat ja Norja, säilyvät kansalli-
sen puolustuksen kannalta keskeisinä 
myös Natoon liittymisen jälkeen. 

Pohjoismainen puolustusyhteistyö 
on kattanut jo vuosia erilaisia yhteis-
työjärjestelyitä Pohjoismaisten valtioi-
den kesken. Osa niistä, kuten Suomen 
ja Ruotsin FISE yhteistyö, on ollut ope-
ratiivisesti syvällekin menevää, osa taas 
on ollut vasta alkuvaiheessa. Pohjoismai-
sella NORDEFCO yhteistyöllä on pyrit-
ty laatimaan kaiken kattavaa kattojärjes-
telyä näiden yhteistyömuotojen osalta. 
Viimeisen puolen vuoden aikana useas-
sa tapahtumassa ja kokouksessa on pää-
dytty ratkaisuihin, jotka edelleen tiivis-
tävät ja terävöittävät näitä Pohjoismaisia 

yhteistyöfoorumeita. Suomen kannalta 
viimeaikaisin avaus on ollut Norjan ak-
tiivisempi ote Suomen ja Ruotsin kanssa 
osana SENOFI yhteistyössä. Konkreet-
tisin esimerkki tiivistyvästä yhteistoi-
minnasta tulevat olemaan yhteiset pon-
nistelut isojen sotaharjoitusten osalta, 
kuten vuonna 2024 järjestettävä Nor-
dic Responce.

Suomen transatlanttinen suhde liit-
tyy monellakin tapaa tässäkin artikke-
lissa kuvailtuihin yhteistyöfoorumei-
hin ja tulevaan Nato jäsenyyteen. Suo-
mella on ollut Yhdysvaltoihin kahden-
välisesti lujat siteet puolustusyhteistyön 
osalta ja ne tulevat jatkumaan sekä vah-
vistumaan seuraavien vuosien kuluessa. 
Monet Suomen hankkeista ovat sidok-
sissa Yhdysvaltojen puolustusväline-
teollisuuteen, kuten F-35 hankinta osoit-
ti. Yhdysvaltain kanssa tiiviimpi yh-
teistyö oli nähtävissä myös kesän 2022 
harjoitustoiminnan osalta, jota tullaan 
jatkamaan tulevina vuosina.

Suomen osallistuminen erilaisiin ke-
hysvaltiomekanismeihin säilyy. Kes-
keisimmät näistä ovat Suomen kannalta 
Saksan johtama FNC, Ranskan johtama 
EI2 ja UK:n johtama Joint Expeditionary 
Force (JEF). Näistä näkyvin on JEF, jo-
ka on Ison-Britannian johtama kymme-
nen jäsenmaan muodostama koalitio ja 
puolustusyhteistyön kehys, jonka pää-
määränä on kehittää jäsenmaiden soti-
laallisia valmiuksia, ennaltaehkäistä krii-
sejä sekä toimia tarvittaessa yhdessä eri-
laisissa kriiseissä. JEF on osoittanut, että 
se on varsin joustava ja toimintaorientoi-
tunut yhteenliittymä. Sen toimeenpano-
valmius on korkea. JEF:n toimintaym-
päristöksi on määritelty Pohjoisen At-
lantin ja Itämeren ympäristö. Tässä yh-
teydessä voidaan todeta, että JEF ei ole 
Naton kilpailija vaan Natoa täydentävä 
JEF-jäsenvaltioiden mekanismi, jolla 
voidaan tukea Naton toimintaa ja mah-
dollisia operaatioita. JEF on nyt ope-
rointivaiheessa ja se ei tarvitse päätök-
senteossaan tai toimiakseen konsensus-
periaatetta. Suomen ja Ison-Britannian 
2022 kesällä allekirjoittama puitejär-
jestely tukee muun muassa JEF:n toi-
meenpanoa.

Vahvistuva puolustusyhteistyö
Suomi tulee olemaan osa Euro-Atlant-
tista puolustusyhteisöä yhä tiiviimmin. 
Voidaankin todeta, että Itämeren altaan 
sotilaallinen puolustusyhteistyö tulee 
tiivistymään entisestään, arktisen alu-
een kasvava merkitys linkittää Suomen 

mukaan alueen turvallisuuspoliittiseen 
keskusteluun ja osana Natoa sekä Eu-
roopan unionia Suomi pääsee yhä sy-
vemmin määrittelemään asemoitumi-
sensa osaksi Euroopan puolustusta.

Sotilaallisen puolustusyhteistyön 
merkitys kasvaa entisestään ja Suomi 
tulee vahvistamaan edelleen puolustus-
yhteistyötä sekä kehittää yhteistoimin-
takykyä keskeisimpien kumppaneiden 
kanssa myös tulevaisuudessa. Puolus-
tusyhteistyöllä tuetaan Suomen puolus-
tusta, erityisesti suorituskykyjen kehit-
tämisen, harjoitustoiminnan sekä ope-
ratiivisen yhteistyön kokonaisuuksissa. 
Liittoutumisen edellyttämät valmistelut 
ovat käynnissä, mutta tässä voidaan to-
deta, että kaikkinensa prosessi yksityis-
kohtia myöten ottaa aikaa.

Everstiluutnantti Arto Hildén palve
lee puolustusyhteistyösektorin johtaja
na Pääesikunnan suunnitteluosastossa.
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SUOMEN 
PUOLUSTUSYHTEISTYÖ

TEKSTI: OTTO SAXÉN

OTTO SAXÉN

Puolustusyhteistyöllä tarkoitetaan kahden- ja 
monenvälistä yhteistyötä, jota tehdään Suomen 
puolustuskyvyn tukemiseksi ja vahvistamiseksi 
sekä yhteistoimintakyvyn kehittämiseksi. Tämä 

kokonaisuus kattaa sekä puolustusministeriön tekemän 
puolustuspoliittisen yhteistyön että Puolustusvoimien 

toteuttaman sotilaallisen tason yhteistyön. 

Venäjän vuonna 2014 toteuttaman 
laittoman Krimin valtauksen jäl-
keen Suomen tekemää puolus-

tusyhteistyötä tiivistettiin varsin ripeäl-
lä tahdilla. Euroopan turvallisuusym-
päristö oli muutoksessa, ja valitettavas-
ti huonompaan suuntaan. Siinä tilanteessa 
myös Suomen oman turvallisuuden vah-
vistamisen näkökulmasta puolustusmi-
nisteriössä pidettiin järkevänä vahvis-
taa puolustusyhteistyötä meille läheis-
ten kumppanien kanssa jo rauhan oloissa.

Vuodesta 2014 lähtien puolustusmi-
nisteriö on laatinut tai uudistanut kah-
denväliset puolustusyhteistyöasiakirjat 
yhdeksän (Iso-Britannia, Japani, Norja, 
Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Viro, Yh-
dysvallat) maan kanssa ja tehnyt lisäksi 
kaksi kolmenvälistä yhteistyöasiakirjaa 
(Suomi-Ruotsi-Yhdysvallat ja Suomi-
Ruotsi-Norja). Vauhti saattoi olla joiden-
kin mielestä kova, mutta puolustushallin-
non näkökulmasta katsottuna toiminnal-
la oli selkeä logiikka. Kahdenvälisessä 
yhteistyössä painotettiin erityisesti sel-
laisia maita, jotka olisivat kriisitilantees-
sa Suomen puolustuksen näkökulmasta 
merkittäviä toimijoita Pohjois-Euroopas-
sa ja Itämeren alueella. Yhteistyöasiakir-
jat sisältävät tyypillisesti sellaisia yhteis-

työaloja kuin puolustuspoliittinen dialo-
gi, tiedonvaihto, tilannekuvayhteistyö, 
huoltovarmuus sekä koulutus- ja harjoi-
tusyhteistyö. Yhteistyötä lähdettiin te-
kemään Suomen omista lähtökohdista 
ja yhteisten intressien pohjalta. Yhteis-
työasiakirjojen avulla Suomelle luotiin 
aktiivisesti ja määrätietoisesti puolustus-
yhteistyösuhteiden verkosto. 

Puolustusyhteistyön yhtenä pääta-
voitteena on kehittää yhteistyötä Suo-
men keskeisimpien kumppaneiden kans-
sa niin normaaliolojen, normaaliolojen 
häiriötilanteiden kuin poikkeusolojen-
kin varalle. Näin vahvistetaan Suomen 
omaa turvallisuutta. Normaaliaikoina 
tehtävä tiivis yhteistyö luo edellytykset 
yhteistoiminnalle myös kriisitilanteessa.

Monikansalliset 
puolustusyhteistyöaloitteet

Kahden- ja kolmenvälisten järjestelyjen 
lisäksi Suomi liittyi vuosina 2017–2018 
kolmeen uuteen monikansalliseen puo-
lustusyhteistyöaloitteeseen. Nämä olivat 
Ison-Britannian johtama Joint Expedi
tionary Force joukko (JEF, 2017), Sak-
san johtama kehysvaltiokonsepti (Fra
mework Nations Concept, 2017) ja 
Ranskan johtama Euroopan interven

tioaloite (European Intervention Initia
tive, E12, 2018).  Kaikki kolme perustu-
vat siihen ajatukseen, että rajatummas-
sa maajoukossa yhteistyö on välillä hel-
pompaa ja ketterämpää kuin EU:ssa ja 
Natossa. Yhteistyöaloitteilla on kulla-
kin oma tarkoituksensa ja rajattu alansa, 
eli päällekkäistä työtä niissä ei ole tar-
koitus tehdä. JEF on monikansallinen 
joukko, jonka maantieteellinen paino-
piste on Pohjois-Euroopan alueella. EI2
tähtää yhtenäisen eurooppalaisen strate-
gisen ajattelun ja kulttuurin vahvistami-
seen. FNC puolestaan on kehikko, jon-
ka puitteissa kehitetään eurooppalaisia 
sotilaallisia kykyjä. Lisäksi Suomi on 
osallistunut 12 maan Pohjoisen ryhmän 
(Northern Group) yhteistoimintaan, jos-
sa käydään näkemysten vaihtoa puolus-
tuspoliittisista kysymyksistä. 
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Suomen puolustusyhteistyöverkos-
toa on toisinaan kyseenalaistettu. On ky-
sytty mihin tarvitaan lukuisia erilaisia 
yhteistyöasiakirjoja, ja onko kaikkiin 
aloitteisiin ollut tarpeellista liittyä? Jul-
kinen keskustelu puolustusyhteistyöstä 
on tervetullutta. Puolustusministeriön 
näkökulmasta laaja yhteistyöverkosto 
on perusteltu niin puolustuspoliittisis-
ta kuin käytännöllisistä syistä. Liitty-
misiä ovat edeltäneet Puolustusvoimis-
sa tehdyt arviot niiden hyödyllisyydestä 
Suomelle sekä tietysti kansalliset poliit-
tiset linjaukset. Kuten valtioneuvoston 
puolustusselonteko 2021 toteaa, puo-
lustusyhteistyö vahvistaa Suomen puo-
lustuskykyä. Mikäli emme osallistuisi 
keskeisten eurooppalaisten kumppani-
maidemme tekemiin aloitteisiin mui-
den viiteryhmämme maiden kanssa, niin 
poissaolomme huomattaisiin ja sekin 
herättäisi kysymyksiä. Monella raiteel-
la toteutettava puolustusyhteistyö ei ole 
suomalaisten luoma käytäntö, vaan sa-
maa tekevät muutkin maat. Mahdolli-
sia muutostarpeita puolustusyhteistyön 
kentässä tulee toki arvioida jatkuvasti 
ja tarvittaessa olla valmis tuomaan nii-
tä poliittisesti linjattavaksi.

EU- ja Nato-yhteistyö
Vuoden 2014 jälkeen EU:n puolus-
tusyhteistyö on ottanut isoja askelia. 
EU:n puolustusaloitteet ovat tuoneet 
kokonaan uusia työkaluja jäsenmaiden 
käyttöön ja puolustukseen on muun 
muassa ensimmäistä kertaa suunnattu 
EU-rahoitusta. EU:n keskinäisen avun-
annon lauseke aktivoitiin ensimmäistä 
kertaa vuonna 2015 Pariisin terrori-is-
kujen jälkeen ja kuluneen vuoden aika-
na EU:n puolustustuki Ukrainalle on 
ollut merkittävää. Lisäksi EU on kyen-
nyt osoittamaan yhtenäisyyttä ja talou-
dellista voimaansa asettaessaan Venä-
jälle pakotteita sen Ukrainaan kohdis-
tuneen hyökkäyksen vuoksi. 

Ennen Suomen Nato-hakemusta Na-
to oli ehtinyt tiivistää kumppanuusyh-
teistyötään Suomen ja Ruotsin kanssa 
hyödyntäen niin sanottua 30+2 kokoon-
panoa ja laatimalla tiivistetyn vuorovai-
kutuksen menettelytavat erityisesti näi-
tä kahta maata varten. Yhteistyön puit-
teissa kyettiin muun muassa käsittele-
mään Suomelle tärkeää Itämeren alueen 
turvallisuusympäristöä.

Euroopan turvallisuustilanne muut-
tui perustavalla tavalla 24. helmikuuta 
2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. 
Naamiot oli riisuttu, kuten tasavallan 

presidentti totesi. Suomessa moni saattoi 
nähdä tilanteessa talvisodan kaikuja ja 
suomalaisten Nato-kanta kääntyi varsin 
nopeasti jäsenyyttä kannattavaksi. Suo-
mi päätyi hakemaan liittokunnan jäse-
nyyttä 17. toukokuuta 2022.

Suomessa kannettiin perustellusti 
huolta Venäjän vaikuttamisyrityksistä 
ajanjaksolla, jolloin Suomi oli ilmoit-
tanut hakevansa jäsenyyttä, mutta ei 
vielä ollut Naton jäsen ja sen perusso-
pimuksen 5. artiklan yhteisen puolus-
tuksen piirissä. Julkisuudessa joskus 
sekavaksi parjattu Suomen puolustus-
yhteistyöverkosto on tässä tilanteessa 
osoittanut arvonsa. Juuri ne maat, joi-
den kanssa puolustusyhteistyötä oli tii-
vistetty – myös kriisitilanteita silmällä 
pitäen – osoittivat nopeasti tukeaan Suo-
melle niin poliittisella kuin sotilaallisel-
la tasolla. Esimerkiksi tasavallan pre-
sidentti ja Ison-Britannian pääministe-
ri antoivat 11. toukokuuta 2022 yhtei-

sen julkilausuman, jossa todettiin, että 
mikäli jompikumpi maa joutuu hätäti-
laan tai hyökkäyksen kohteeksi, Suomi 
ja Iso-Britannia auttavat tarvittaessa toi-
siaan eri tavoin, mikäli hädän kohteeksi 
joutunut maa sitä pyytää. Ison-Britanni-
an lisäksi muun muassa Yhdysvaltojen, 
Ruotsin ja Norjan joukkojen harjoitte-
lu Suomessa on osoittanut kumppani-
en tukea meille. Valtaosa Nato-maista 
on myös ratifioinut Suomen ja Ruot-
sin liittymisen ennätysnopeasti. Kai-
ken kaikkiaan signaali ulospäin on ol-
lut vahva ja näkyvä.

Vaikutukset muuhun 
puolustusyhteistyöhön

On selvää, että Suomen Nato-jäsenyys 
muuttaa myös muun puolustusyhteis-
työmme luonnetta. Ensinnäkin on to-
dettava, ettei puolustusyhteistyöver-
kostomme tarve, arvo tai merkitys ka-
toa. Myös Nato-mailla on keskinäistä 
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kahdenvälistä puolustusyhteistyötä ja 
nekin kuuluvat monikansallisiin puo-
lustusyhteistyöaloitteisiin. Tulemme 
siis jatkossakin tekemään yhteistyötä 
kumppaniemme kanssa eri kehikoissa.

Itse asiassa Nato-jäsenyys avaa yhteis-
työlle uusia mahdollisuuksia. Kun Suomi 
ja Ruotsi liittyvät Natoon, kaikki Pohjois-
maat ovat ensimmäistä kertaa sitoutuneet 
puolustamaan toisiaan sotilaallisesti. Tä-
mä avaa pohjoismaiselle puolustusyhteis-
työlle (Nordefco) aivan uusia ulottuvuuk-
sia. Nordefcon toimintaa on tähän asti ra-
joittanut se tosiasia, että osa maista kuuluu 
Natoon ja osa ei, niin rajoituksen poistues-
sa yhteistyön sisältöä voidaan tarkastella 
uusista lähtökohdista. Erityisesti Suomi, 
Ruotsi ja Norja saattavat kriisitilanteessa 
muodostaa maantieteellisesti yhtenäisen 
sotilaallisen toiminta-alueen.

Valtaosa EU-maista kuuluu Natoon, 
ja Nato muodostaa Euroopan yhteisen 
puolustuksen perustan. EU:n ja Naton toi-

met täydentävät toisiaan. EU:ssa Suomen 
on jatkossakin luontevaa tukea aloittei-
ta, jotka hyödyntävät unionin laajaa työ-
kalupakkia Euroopan turvallisuuden ja 
puolustuksen tukena. Sotilaallisen liik-
kuvuuden edistäminen ja hybridiuhkiin 
vastaaminen ovat hyviä esimerkkejä vii-
me vuosilta.

Alueellisissa maaryhmissä voidaan 
usein helpommin tehdä aloitteita ja läh-
teä liikkeelle kuin laajemmissa kokoon-
panoissa. Niissä aloitettua työtä voidaan 
tapauskohtaisesti markkinoida ja edistää 
myös laajemmissa formaateissa. Tämä 
voi koskea esimerkiksi harjoitustoimin-
taa tai tilannekuvan vaihtoa. Suomella 
voi jatkossakin olla erityisiä maantieteel-
lisiä tai temaattisia intressejä, joita on jär-
kevää käsitellä kahdenvälisesti tai joissa-
kin pienissä maaryhmissä. 

Puolustusyhteistyöhön kuuluvat myös 
yhteiset suorituskykyhankkeet ja materi-
aalihankkeet. Sotilaallinen liittoutumatto-

muutemme on ajoittain rajoittanut Suomen 
osallistumista niihin, sillä Suomen täyty-
nyt voida luottaa siihen, että tarvitsemam-
me suorituskyvyt ovat aina kriisitilantees-
sa Suomen käytettävissä. Nato-jäsenyyden 
myötä meille voi odottaa avautuvan uusia 
mahdollisuuksia myös tällä saralla, sillä so-
tilaallisesti liittoutuneiden maiden on mah-
dollista hankkia myös yhteisiä suoritusky-
kyjä, ja sellaisia joihin yksin kansallisesti 
ei olisi mahdollisuutta.

Natoon liittymisen jälkeen Suomella 
ei ole enää vain puolustusyhteistyökump-
paneita. Meillä on siinä vaiheessa liitto-
laisia, peräti 31 valtiota. Tähän joukkoon 
kuuluu myös maita, joiden kanssa meil-
lä ei tähän mennessä ole välttämättä ollut 
paljoakaan puolustusyhteistyötä. Kaikkien 
niiden kanssa kahdenvälistä yhteistyötä ei 
ehkä ole jatkossakaan, mutta varmasti liit-
tolaisten kanssa löytyy myös aivan uusia 
yhteisiä intressejä ja yhteistyökysymyksiä.

Nato-jäsenyys ei toisaalta myöskään 
sulje pois puolustusyhteistyötä liittokun-
nan ulkopuolisten kumppanien kanssa. Esi-
merkkinä tästä toimii Japani. Japani ei ole 
meille maantieteellisesti läheinen maa, eikä 
siten laskettavissa kriisitilanteessa Pohjoi-
sen-Euroopan alueen toimijaksi, mutta se 
on demokratia, jonka kanssa Suomella on 
löydettävissä yhteisiä intressejä. Toisinaan 
puolustusyhteistyö voi pohjautua esimerki-
kisi materiaalipoliittisille kysymyksille. Ja-
panin kanssa on myös ollut hyvin hyödyl-
listä käydä puolustuspoliittisia keskustelu-
ja, joissa Suomi on saanut näkymää siihen 
miltä Aasian turvallisuuspoliittinen tilanne 
ja kehitys näyttää. Eikä pidä unohtaa, että 
Suomella ja Japanilla on yhteinen naapuri.

Euroopan turvallisuustilanteen asteit-
tain heikentyessä Suomi on määrätietoi-
sesti tiivistänyt puolustusyhteistyötä meil-
le keskeisten kumppanimaiden kanssa. Ve-
näjän hyökättyä Ukrainaan Suomen raken-
tama puolustusyhteistyön verkosto todisti 
arvonsa, kun kumppanimaat osoittivat no-
peasti vahvaa tukeaan Suomen Nato-jäse-
nyysprosessille. Suomen liittyessä Natoon 
puolustusyhteistyön luonnekin muuttuu, 
mutta sen merkitys ei katoa. Se muokkau-
tuu uuteen tilanteeseen. Uusi tilanne tarjoaa 
myös uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön 
ja sen tehostamiseen, erityisesti tulevien 
liittolaistemme kanssa, unohtamatta myös-
kään muita meille tärkeitä kumppaneita.

Valtiotieteiden maisteri Otto Saxén 
toimii yksikön johtajana puolustusminis
teriön puolustuspoliittisen osaston puo
lustusyhteistyöyksikössä.
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MINILATERAALI 
PUOLUSTUSYHTEISTYÖ JA 

SUOMEN PIDÄKE 
TEKSTI: PASI LEPISTÖ

PASI LEPISTÖ

Suomen Euroopan Unionia ja Natoa pienimuotoisempi, 
minilateraali, puolustusyhteistyö voidaan tulkita olevan 

turvallisuusympäristön ja riskien hallintaa osana 
Suomen pidäkkeen hakemista. 

Suurvaltakilpailun kiihtyminen ja 
nopeat muutokset turvallisuusym-
päristössä ovat aiheuttaneet Eu-

roopan valtioissa tarpeen nopeille rat-
kaisuille. Naton ja Euroopan Unionin 
hitaus pakottavat valtiot toimimaan sa-
man mielisten valtioiden kanssa sup-
peammissa, minilateraaleissa, yhteis-
työmuodoissa. 

Aktiivinen vakautuspolitiikka on 
vaste turvallisuusympäristössä tapah-
tuvaan kehitykseen. Suomen kasvanut 
minilateraali puolustusyhteistyö voidaan 
asemoida Suomen aktiivisen vakaus-
politiikan kautta, jossa Pohjois-Euroo-
pan vakautta yritetään ylläpitää. Suomen 
puolustusyhteistyö on monessa suhtees-
sa välttämättömyys pidäkkeen luomi-
selle. Minilateriaali puolustusyhteistyö 
täydentää olemassa olevia yhteistyöra-
kenteita ja verkostoja. Syventyvä yh-
teistyö antaa lisäedellytyksiä kansain-
väliseen avunantoon ja vastaanottoon. 
Normaalioloissa luotu yhteistyöarkki-
tehtuuri, yhteissuunnittelu ja -harjoitte-
lu luovat kyvyn poikkeusolojen toimin-
nalle. Näiden kykyjen tuottamisella saa-
vutetaan viestinnällisesti merkittävää li-
säarvoa pidäkkeelle. 

Suomi jakaa seuraavat turvallisuu-
den haasteet: Suurvaltakilpailu ja sääntö-
pohjaisuuden heikkeneminen, uhkaym-
päristö Pohjois-Euroopassa, monimuo-

tovaikuttaminen, pidäkkeen nollaavat 
läpimurtoteknologiat ja taloudellisten 
resurssien riittävyys. Uhkiin vastaami-
seksi minilateraalilla yhteistyöllä tue-
taan Suomen pidäkkeen tavoittelemis-
ta kehittäen kansallisia suorituskykyjä, 
kansainvälistä yhteensopivuutta, osaa-
mista ja teknologioita kustannustehok-
kaasti. Minilateraalin yhteistyön avulla 
Suomi kykenee rakentamaan syvem-
mät suhteet Euroopan alueen voimak-
kaimpien valtioiden kanssa. Yhteistyöl-
lä muodostetaan mielikuvaa luotettavas-
ta kumppanista, jonka puolustaminen on 
kaikkien etu. 

Yhteistyöllä sotilaallista 
pidäkettä

Minilateraalilla puolustusyhteistyöllä 
voidaan vaikuttaa muun muassa mate-
riaalisiin, maantieteellisiin ja joukko-
ja koskeviin olosuhteisiin. Vastaavasti 
konfliktin kestoa voidaan lisätä ja teh-
dä näin sotilaallinen voimankäyttö kan-
nattamattomaksi. Tämä laajentaa muun 
muassa käsitystä siitä, että Suomella on 
oltava tarvittava voima ratkaisun nope-
aan hakemiseen. Ilman voimaa ei voi 
olla viestintää siitä. Kansallinen uskot-
tava puolustuskyky on tässä suhtees-
sa välttämättömyys, mutta sitä voidaan 
laajentaa osallistumalla erityisesti alu-
eellisiin puolustusyhteistyömuotoihin. 

Jos vastustaja uskoo yhteistoimintaky-
kyisiin ja yhdessä harjoitteleviin val-
tioihin, sillä on voimakäsitystä tuke-
va vahva viestinnällinen arvo. Puolus-
tusyhteistyö lisää myös Suomen resi-
lienssiä, joka puolestaan mahdollistaa 
vuoropuhelun jatkamisen kaikissa olo-
suhteissa. Tukeutumiskyky muiden alu-
eelle laajentaa maantieteellistä kyky-
ämme operoida ja muodostaa strate-
gista syvyyttä.

Maantieteellisesti saman alueen ja-
kavilla valtioilla on hyvät mahdollisuu-
det parantaa puolustuksensa strategista ja 
operatiivista syvyyttä. Resilienssiä voi-
daan kasvattaa yhteisvarastoinnilla ja 
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toistensa tukeminen mahdollistuu pois-
tamalla lainsäädännöllisiä esteitä. Kaik-
kien pohjoismaiden Nato-jäsenyys sekä 
Yhdysvaltain, Ruotsin ja Suomen vä-
linen trilateraali-yhteistyö ovat yhdes-
sä signaaliarvoltaan varmasti mahdol-
lisen vastustajan arvioihin vaikuttavia 
tekijöitä. Oma arvonsa on myös Balti-
an maiden osallistamisella Nordefco yh-
teistyöhön päivitetyn vision mukaisesti. 
Alueellisen ja syventyneen verkostoitu-
misen kautta voidaan vaihtaa tietoa, ti-
lannekuvaa ja erityisesti vakinaistaa po-
liittisen tason yhteyksiä.

Saksan Framework Nation Concept 
(FNC) puolustusyhteistyö on ollut tark-
ka strategisen viestinnän osalta pidäk-
keen kohteesta ja aloitteensa tarkoitus-
peristä. Saksa on huolissaan Venäjästä, 
Naton kollektiivisen puolustuksen tilas-
ta ja tukenut ajatusta Euroopan strategi-
sesta autonomiasta. Saksa on myös tu-
kenut ja esittänyt ajatuksia Euroopan ar-
meijan perustamiseksi. Saksan maantie-
teellinen sijainti ei mahdollista Suomelle 
järkevää ja tehokasta osallistumista aloit-
teen joukkorakenteisiin. FNC:n linkittä-
minen osaksi EU:n pysyvää rakenteel-
lista yhteistyötä tukee Suomen tavoitte-
lemaa pidäkettä. Saksan puolustusyhteis-
työn laaja-alaisuutta ja Saksan uudestaan 
muodostunutta tahtotilaa sekä Eurooppa-
keskeisyyttä voidaan pitää pidäkkeen kan-
nalta monipuolisimpina aloitteina.

Ison-Britannian Joint Expeditionary 
Force (JEF) puolustusyhteistyön voidaan 
tulkita edustavan operatiivista tasoa, kos-
ka sen tavoitteet ovat joukkomääriltään 
pienet. JEF muodostaa osin yleistä pidä-
kettä nopean toiminnan joukoillaan, mut-
ta sillä on myös alueellisen vakauden nä-
kökulma. Ison-Britannian pohjoisen ryh-
män osallisuus näkyy myös puolustus-
yhteistyön osallistujavaltioissa. Suomi 
hyötyy oman turvallisuusympäristönsä 
näkökulmasta voimakkaan, aktiivisen ja 
vahvatahtoisen Ison-Britannian mainees-
ta ja sen pitämisestä puolustuspoliittises-
ti tiukasti Euroopan mantereella ja poh-
joisessa suunnassa.

Ranskan European intervention inia
tive (EI2) aloitetta voidaan pitää osin on-
gelmallisena. Painotus strategisen kulttuu-
rin luomiselle asettaa aloitteen puolustus-
yhteistyön strategiselle tasolle, vailla ope-
ratiivisen tason suorituskykyjen pelotetta. 
Ranskan aloitteen taustalla voidaan näh-
dä vuodesta 2015 alkanut kehitys, jolloin 
Ranska käytti Euroopan unionin 42.7 ar-
tiklaa. Ranskan aloitteessa lienee olennai-
sia ongelmia Suomen tavoitteleman poli-

tiikan kanssa. Ranskan aloite on sen johta-
ma ja irrotettu EU:n ja Naton rakenteista. 
Se ei tue kansallisen puolustuksen suo-
rituskykyjen kehittämistä, koska keskit-
tyy strategisen kulttuurin luomiseen eikä 
operatiivisiin suorituskykyihin. Ranskan 
pitkäaikainen pyrkimys vähentää Yhdys-
valtain merkitystä Euroopan turvallisuu-
den rakentajana on ristiriitainen Suomen 
näkemyksen kanssa.

NATO ja EU 
pidäkeajattelun keskiössä

Suomi luo pidäkettään tulevalla Nato-
jäsenyydellään ja EU:n turvallisuus-

politiikan edistämisellä, jota on terä-
vöitetty aktiivisella vakautuspolitii-
kalla sekä sen osana olevalla minila-
teraalilla puolustusyhteistyöllä. JEF 
tukee Natoa, FNC tukee sekä Natoa 
että EU PRY:tä, EI2 epäsuorasti EU 
PRY:tä, ja Nordefco pyrkii täydentä-
mään niitä. Analysoitu tiedustelutieto 
ja sen jakaminen ja osallistuminen Na-
ton puolustus- ja ydinasesuunnitteluun 
ovat signaaliarvoltaan sellaisia tekijöi-
tä, ettei Venäjä voi jättää niitä huomioi-
matta. Kahdenvälisillä sopimuksilla ja 
kehysvaltiopuolustusyhteistyöllä voi-
daan saavuttaa merkittävää lisäarvoa 
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eskalaatiokontrollin kannalta. Tällöin 
Suomi kykenisi vastaamaan esimerkik-
si monimuotovaikuttamisen oikeasuh-
teisesti ilman Venäjän tarpeetonta pro-
vosointia.

Suomen pidäkkeen kannalta tarkas-
teltuna minilateraali puolustusyhteis-
työ ei luo riittävää näkyvää pidäkettä, 
ellei siihen osallistuta riittävällä tasol-
la. Suunnitteluun ja toimeenpanon har-
joitteluun on kyettävä täysipainoisesti, 
mikäli luottamusta apuun ja pidäkkeen 
näkyvään viestiä halutaan kasvattaa. Esi-
merkiksi JEF-harjoitukset Itämerellä oli-
sivat sellainen viesti, jolla olisi vaikutta-

vuutta. Suomen pidäkkeen viestintä on 
ollut näyttöjen antamista muun muas-
sa sosiaalisen median kautta uhkaavien 
lausuntojen sijasta. Tällaiset harjoituk-
set olisivat pidäkkeen viestinnälle sel-
keä nouseva jatkumo.

Minilateraalin 
puolustusyhteistyön ongelmat

Minilateraalin puolustusyhteistyön 
muodot vaikuttavat olevan ajan ilmen-
tymiä ongelmista. Minilateraali puo-
lustusyhteistyö voi kehittyä suhteessa 
globaalien ja alueellisten suurvaltojen 
intressien mukaisesti ja ilmentää niiden 

tulkintaa suurempien järjestöjen toimi-
vuudesta. Siksi niiden varaan luottami-
nen pidäkkeen rakentamisessa on ris-
kialtista. Minilateraalin yhteistyön pi-
däkkeellinen vaikuttavuus voi kasvaa 
lähivuosina, mutta toisaalta niiden ro-
mahtamiseen on varauduttava. Bilate-
raalit suhteet ovat Suomelle keskeisiä 
ja minilateraalia puolustusyhteistyötä 
voidaan käyttää näiden suhteiden pa-
rantamiseen Nato-jäsenyyden ohessa.

Monialaisesti hajautettu puolustus-
yhteistyö vaatii myös resursseja, joita 
Suomen puolustusvoimilla ei ole välttä-
mättä mahdollista asettaa. Mikäli Suomi 
toimii rationaalisin perustein, on jostain 
toimimattomasta puolustusyhteistyöstä 
irtauduttava valtion hyötynäkökulman ja 
kansallisen etuajattelun johdosta.

Suurin haaste tehokkaan pidäkkeen 
muodostamisen kannalta on, että yksi-
kään käsitelty puolustusyhteistyö ei si-
sällä turvallisuustakeita tai -lupauksia. 
Minilateraalin yhteistyön avulla voidaan 
kuitenkin kehittää yhteistoiminnallisia 
valmiuksia, täydentää operatiivista val-
miutta ja ketteryyttä, joka on nopeas-
ti hyödynnettävissä ja ulosmitattavissa 
kriisin alkuhetkillä.  

Majuri Pasi Lepistö palvelee Kaartin
jääkärirykmentin operatiivisessa osas
tossa operaatiokeskuksen päällikkönä. 
Artikkeli perustuu kirjoittajan yleisesi
kuntaupseerikurssin diplomityöhön.
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KLAARA - 
PUOLUSTUSYHTEISTYÖTÄ 

PARHAIMMILLAAN
TEKSTI: MARKO LAAKSONEN

MARKO LAAKSONEN

Merivoimien komentaja pitää 
perinteisesti johtoryhmänsä 
kokouksen 8. heinäkuuta Me-

rivoimien vuosipäivää edeltävänä päi-
vänä. Tämän kesän kokouksessa hän il-
moitti johtoryhmälleen, että Yhdysval-
tojen merijalkaväki on kuukauden pääs-
tä tulossa harjoittelemaan Suomeen ja, 
että suunnitteludelegaatio saapuisi Suo-
meen muutaman päivän kuluttua. Har-
joituksen kokoluokasta ei tässä vaihees-
sa ollut tarkkaa käsitystä. 

Tulevan harjoituksen kokoluokka 
selvisi seuraavalla viikolla. Merijalka-
väen taisteluosasto, 22. MEU (Marine 
Expeditionary Unit) kolmella tukialuk-
sellaan oli tulossa kolmen viikon pääs-
tä Suomeen. Tästä alkoi harjoitus, joka 
oli monella tapaa uudenlainen Suomen 
meripuolustuksen historiassa.

Aikaa harjoituksen suunnitteluun oli 
todella vähän. Normaalisti tällaisia har-
joituksia suunnitellaan vähintään puo-
li vuotta, usein pidempäänkin. Kaiken 
lisäksi elettiin heinäkuun puoltaväliä, 
jolloin oikeastaan vain valmiuteen ja 
alokaskoulutukseen tarvittava henkilös-
tö oli paikalla, muut kesälomilla. Meri-
voimien esikunta laati nopeasti harjoi-
tuksen yleiset perusteet, vaatimukset ja 
koordinoi muiden puolustushaarojen se-
kä toimijoiden osallistumisen harjoituk-
seen. Rannikkoprikaatin ja Uudenmaan 
prikaatin yhteisvoimin saatiin kuiten-
kin omat suunnittelu-upseerit haalittua 
joukko-osastojen ja niiden joukkoyksi-
köiden esikunnista. Heidän osaltaan suh-
teellisen rauhalliseksi ennakoitu kesälo-
mien aikainen ”talonmiesvuoro” muut-
tui kiihkeäksi suunnitteluksi. Valmiste-
lun ensimmäinen viikko kului pääosin 
maastontiedusteluissa amerikkalaisten 

kanssa. Ensimmäisen suunnitteluviikon 
lopulla harjoituksen perusajatus oli kui-
tenkin jo valmis. Harjoituksen suunnit-
teluaikataulusta johtuen mitään raskai-
ta väliesittelyprosesseja ei tarvinnut teh-
dä, mutta ylemmät johtoportaat ja esi-
miehet pidettiin kuitenkin ajan tasalla 
harjoituksen valmistelusta. Suomalai-
nen johtamiskulttuuri hämmästytti vie-
raitamme: koska oli kiire, päätösvaltaa 
delegoitiin mahdollisimman alas ja asiat 
sujuivat nopeasti. Suunnittelun nopeus 
oli amerikkalaisten mielestä osoitus sii-
tä, että Puolustusvoimat on erittäin am-
mattitaitoinen kumppani.

Osaharjoituksista 
kokonaisuudeksi

Toteuttamiskelpoisimmaksi vaihtoeh-
doksi muotoutui koostaa Klaaraksi ni-
metty harjoitus erilaisista osaharjoi-
tuksista, joista jotkut kestivät muuta-
man tunnin, jotkut muutaman päivän. 
Mitään isoa skenaariota tai operatiivis-
ta kehystä harjoitukseen ei tällä aikatau-
lulla ollut tehtävissä. Eikä se välttämättä 
ollut tarpeenkaan. Osaharjoitukset olivat 
esimerkiksi yksi- tai kaksipuolisia tais-
teluharjoituksia maksimissaan komppa-
niatasolla, taisteluammuntoja, tulenkäy-
tön harjoituksia ja muita erilaisia kou-
lutus- ja harjoitustapahtumia. Tärkeänä 
nähtiin se, että suomalaiset ja amerikka-
laiset joukot harjoittelevat mahdollisim-
man paljon yhdessä. Tavoitteena oli op-
pia tuntemaan toistemme taistelutapaa 
ja oppia toisiltamme mahdollisimman 
paljon. Painopistealueena ensimmäisel-
lä viikolla oli Hankoniemen alue, toisel-
la viikolla Upinniemen alue. 

Koska harjoituskehystä ei ollut, ran-
nikkojoukkojen ja merijalkaväen osuut-

ta johtamaan päätettiin perustaa harjoi
tuksen johdon esikunta (EXCON), jossa 
tarvittavat harjoituksen pyörittämiseen ja 
tukitoimiin keskittyvät elementit ohjaisi-
vat harjoituksen kulkua. Lisäksi päätet-
tiin ottaa mukaan erotuomaripooli, jonka 
tehtävänä oli ensisijaisesti toimia eri puo-
lilla läntistä Suomenlahtea harjoittelevi-
en joukkojen isäntinä ja koordinoida eri 
osaharjoituksia EXCON:in ohjauksessa. 
EXCON ja erotuomariryhmät muodos-
tettiin Uudenmaan Prikaatin ja Rannik-
koprikaatin henkilöstöstä. Myös amerik-
kalaiset asettivat EXCON:iin omaa hen-
kilöstöään. Johtovastuu jaettiin niin, et-
tä ensimmäisen harjoitusviikon ajan sitä 
johti Uudenmaan prikaatin komentaja ja 
jälkimmäisen viikon osalta Rannikko-
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prikaatin komentaja. Koko harjoitus lii-
tettiin osaksi suurempaa kokonaisuutta, 
jota johdettiin Merivoimien esikunnasta 
Merivoimien operaatiopäällikön johdol-
la. Merivoimien esikunta johti kokonai-
suutta ja koordinoi esimerkiksi toimintaa 
merellä ja ilmassa sekä harjoituksen vies-
tintää osana muuta harjoitustoimintaa.

Loput pari suunnitteluviikkoa käytet-
tiin yksityiskohtien hiomiseen. Erityises-
ti harjoituksen huollon suunnittelu vaati 
valtavasti valmisteluita. Isäntämaatuki-
sopimus oli tässä suureksi avuksi. Koska 
kyseessä oli ensimmäinen tämän kokoi-
nen harjoitus Yhdysvaltojen merijalka-
väen kanssa, paljon uusia asioita nousi 
esiin. Heillähän operaatiot ja sen huolto 
tukeutuvat pääsääntöisesti merellä ole-
viin tukialuksiin ja joukkoja sekä huol-
toa tuodaan maihin ilmoitse ja pienem-
millä aluksilla. Konsepti oli meille uu-
si ja monia asioita ei edes osattu ajatella 
saatikka sitten kysyä. Yhteistyöllä ja luo-
villa ratkaisuilla huolto kuitenkin selvisi 
kaikesta – yhtään huoltotarvetta ei jätetty 
täyttämättä, Puolustusvoimien logistiik-
kalaitoksen tukea unohtamatta. Kympin 
arvoinen suoritus huolloltamme.

Klaaran toimeenpano
Itse harjoitusta edeltävänä viikonloppu-
na amerikkalaisosasto teki laivastovie-
railut Helsinkiin, Tallinnaan ja Tukhol-
maan. Maihinnousutukialus USS Kear-
sargen käynti Helsingissä oli valtavan 
kiinnostuksen ja mediahuomion koh-
teena. Myös amerikkalaiset olivat tyy-
tyväisiä satamakäyntiin pitkän merellä 
olon jälkeen. Kesäinen Helsinki näytti 
parhaat puolensa.

Varsinainen harjoitus alkoi maanan-
taina 8. elokuuta 2022, kun tukialukset 
porhalsivat merelle ja alkoivat oman kul-
jetussuunnitelmansa mukaan lennättää 
joukkojaan harjoitusalueille sitä mukaa 
kuin osaharjoitukset alkoivat. Ideana oli, 
että eri komppaniat ja erilliset joukkueet 
harjoittelisivat omia osaharjoituksiaan ja 
kun heidän harjoituksensa oli ohi, lensi-
vät he takaisin aluksilleen. Jotkut joukot 
olivat maissa pari päivää, jotkut toista 
viikkoa. Amerikkalaisten ilma-alukset 
paitsi kuljettivat ja huolisivat, osallis-
tuivat tarvittaessa myös osaharjoituk-
siin, silloin kun niihin oli liitetty ilma-
tukielementtejä. Amerikkalaisten osal-
ta iso osa osastoa, kaikkiaan 2300 soti-
laasta sai näin harjoitusta. Klaara olikin 
suurin harjoitus, johon he olivat seitse-
män kuukauden purjehduksellaan pääs-
seet osallistumaan. 

Suomalaisen harjoitusjoukon run-
gon muodostivat molempien osallistuvi-
en prikaatien valmiusyksiköt, jotka oli-
vat astuneet palvelukseen tammikuus-
sa. Heinäkuussa saapuneet varusmiehet 
olivat vielä alokasjaksolla, joten heidän 
käyttönsä ei tullut kysymykseen. Val-
miusyksiköt osallistuivat varmasti mie-
lenkiintoisimpaan harjoitukseensa pal-
velusurallaan ja heidän osaamisensa ei 
jäänyt vieraittemme varjoon. Amerikka-
laiset upseerit totesivat varusmieskou-
lutuksemme laadun: heidän mukaan-
sa tällaisen joukon kouluttaminen vie 
heiltä pari vuotta, kun taas meidän va-
rusmiehemme olivat olleet rivissä vas-
ta seitsemän kuukautta. 

Jotta harjoitukseen saatiin lisää suo-
malaisia joukkoja, kutsuttiin mukaan 

myös prikaatien sopimusreserviläisiä 
niiden omista reservin valmiusosastois-
ta useita joukkueita. Vapaaehtoisten saa-
minen ei ollut ongelma. Eräänkin jouk-
kueen osalta soitto Kreikassa juuri lo-
mailevalle rerviläiskomppanian päälli-
kölle riitti. Muutamassa tunnissa hän 
sai koottua joukkueen verran vapaaeh-
toisia ja suostumukseen perustuva pika-
käsky kertausharjoitukseen päästiin lä-
hettämään. Kiitos valmiudesta kuuluu 
paitsi reserviläisille, myös heidän per-
heilleen ja työnantajilleen. Kun Isän-
maa kutsuu, silloin tullaan. Amerikka-
laiset joukot suhtautuivat aluksi varauk-
sella reserviläisin, mutta jo muutamas-
sa hetkessä asenne muuttui. He totesivat 
reserviläiset ammattilaisten veroisiksi. 
Opittavaa oli puolin ja tosin ja myös 
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vapaa-ajalla juttu luisti. Reservissäm-
me on voimaa!

Osa kantahenkilökunnasta tuli hei-
tetyksi suoraan syvään päähän, sillä lä-
heskään kaikilla ei ollut kansainvälis-
tä kokemusta. Merivoimat on kokenut 
kansainvälinen toimija erityisesti lai-
vastojoukkojen ja rannikkojääkäreiden 
osalta ja kansainvälisyys heille on jo ar-
kipäivää. Erityisesti Rannikkoprikaa-
ti ei ollut aiemmin juurikaan osallistu-
nut kansainvälisiin harjoituksiin. Oman 
maan puolustamiseen suunniteltu ran-
nikkopuolustusjoukko ei ollut helpos-
ti liitettävissä kansainväliseen toimin-
taan. Lomilta paluun jälkeisen pienen 
hapen haukonnan jälkeen kantahenki-
lökuntakin huomasi pysyvänsä pinnal-
la. Käytännössä poikkeuksetta kaikki 

harjoitukseen osallistujat totesivat har-
joituksen oppimiskäyrän olleen jyrkkä. 
Jokainen oppi todella paljon tykkimie-
hestä kommodoriin. 

Molemminpuolista oppimista
Amerikkalaisia kiinnostivat erityises-
ti sellaiset suorituskyvyt, joita oman 
rannikkomme puolustamiseen keskit-
tyvät rannikkojoukot olivat ylläpitä-
neet ja kehittäneet kylmän sodan jäl-
keenkin, vaikka useimmat valtiot oli-
vat tällaisista kyvyistä jo luopuneet. 
Muuttuneessa maailmantilanteessa täl-
laiset suorituskyvyt ovat jälleen ajan-
kohtaisia ja meillä on monelta maal-
ta puuttuvaa osaamista ja suoritusky-
kyä. Suomalaisten kannalta taas uut-
ta oli erityisesti suurvallan resurssien 

mukaiset suorituskyvyt. Taistelutekni-
sellä tasollakin opimme paljon toinen 
toisiltamme, samoja asioita tehtiin eri 
tavalla ja molemmat saivat paljon uut-
ta oppia ja näkemystä.

Epävirallisempi yhdessäolo oli kui-
tenkin vähintäänkin yhtä merkityksel-
listä kuin viralliset harjoitustapahtumat. 
Esimerkiksi omassa varuskunnassani 
Upinniemessä oli hienoa katsella, kun 
suomalaiset ja amerikkalaiset kävivät 
yhdessä kuntosalilla ja saunassa, istui-
vat sotilaskodissa samoissa pöydissä 
ja juttelivat keskenään iloisesti. Soti-
laskodin palvelutkin muuttuivat kuin 
huomaamatta kaksikielisiksi. Yhteis-
tä puhuttavaa ja tekemistä löytyi kai-
killa tasoilla – sotiluus on universaalia 
ja se yhdistää.

Pariviikkoinen Klaara-harjoitus tuli 
yllättäen ja nopeasti, mutta silti siitä tu-
li useimpien, myös omasta mielestäni, 
paras harjoitus ehkä koskaan. Erityises-
ti siksi että oppimiskäyrä oli niin jyrkkä 
kaikilla. Puolustusvoimat osoitti uskot-
tavaa suorituskykyä järjestämällä tällä 
aikataululla hyvän harjoituksen. Niin 
henkilökunta, varusmiehet kuin reser-
viläisetkin osoittivat olevansa osaami-
seltaan ja asenteeltaan hyvällä tasolla. 
Merivoimien yhtymien saumaton yhteis-
työ, kuten myös yhteistyö Maavoimien, 
Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen sekä 
kaikkien muiden harjoitukseen osallis-
tuneiden tahojen kanssa oli vakuuttavaa. 
Merivoimat ja erityisesti rannikkopuo-
lustus sen osana otti ison harppauksen 
kohti uudenlaista tulevaisuutta. 

Kommodori Marko Laaksonen pal
velee Rannikkoprikaatin komentajana.
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SUORITUSKYKYVAATIMUKSISTA 
KOULUTUSRATKAISUIHIN 

TEKSTI: NICLAS VON BONSDORFF, VIRPI LEVOMAA & EMMI KIVI

Kentällä tapahtuvat muutokset edellyttävät kriisinhallinnan konseptien, 
operaatiosuunnittelun sekä -arvioinnin mukauttamista. Tässä korostuvat käytännön 

tieto ja taito sekä oikea asenne, missä koulutuksen kehittäminen on olennaista. 
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus järjestää sotilaallisen kriisinhallinnan 

koulutusta ja kehittää koulutusratkaisuja sekä kansallisesti että kansainvälisesti 
tavoitteenaan muuttaa käytännön toimintatapoja tulevaisuuden operaatioissa. 

NICLAS VON BONSDORFF VIRPI LEVOMAA EMMI KIVI

Kriisinhallinnan toimintaympä-
ristön monimutkaistuminen ja 
muutokset konfliktien luontees-

sa luovat haasteensa kriisinhallinnan toi-
mintamuotoihin sekä turvallisuustoi-
mijoiden kykyyn edistää kansainvälis-
tä turvallisuutta ja vakautta, kuten esi-
merkiksi Ruandan, Bosnian ja Somalian 
operaatiot toivat esille. Puhuttaessa toi-
mintaympäristön muutoksesta on huo-
mioitava, ettei muutos ole tapahtunut ai-
noastaan ympäristössä, vaan myös kon-
fliktien osapuolissa ja toimijoissa. Valti-

oiden väliset konfliktit ovat muuttuneet 
usean ei-valtiollisen toimijan mosaii-
kiksi. Lisäksi sotilaskohteiden sijaan 
harkitut hyökkäykset kohdistuvat yhä 
enemmän siviileihin ja siviilikohteisiin, 
kuten Venäjän sota Ukrainassa on jäl-
leen osoittanut. 

Siviilien suojelu 
kriisinhallinnan keskiössä

Siviilien suojelusta on tullut keskei-
nen osa kriisinhallintaoperaatioita. 
Yhdistyneet Kansakunnat, Nato sekä 

muut kansainväliset toimijat ovat si-
toutuneet siviilien suojeluun ja inhi-
millisen turvallisuuden edistämiseen. 
Jo vuonna 1999 hyväksyttiin ensim-
mäinen aihetta ohjaava YK:n turval-
lisuusneuvoston päätöslauselma. Siitä 
asti YK:n kriisinhallintaoperaatiot ovat 
toimineet tämän lauselman alla ja lä-
hes kaikki rauhanturvaajat palvelevat 
operaatioissa, joissa siviilien suojelu on 
keskeinen osa mandaattia. Operaatiois-
sa ei kuitenkaan ole kyetty ottamaan 
huomioon muuttunutta toimintakent-
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tää, jolloin siviileihin kohdistuvan uhan 
todellista luonnetta ei ole ymmärretty. 
Siviilien suojelun on perinteisesti tulkit-
tu tarkoittavan sodan oikeussääntöjen ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
noudattamista, joilla viitataan ensisijai-
sesti omien joukkojen siviiliuhrien mini-
moimiseen. Todellisuudessa aseellisissa 
konflikteissa merkittävimmän uhan si-
viileille aiheuttavat muut toimijat, jot-
ka tahallaan kohdistavat hyökkäyksen-
sä siviileihin ja siviilikohteisiin. Keskit-
tyminen yksinomaan siviileille aiheu-
tetun vahingon minimoimiseen muun 
muassa kehittämällä kohteiden maalit-
tamisen käytänteitä ja noudattamalla so-
dan oikeussääntöjä ei ole tuottanut riit-
tävää tulosta. 

Otetaan esimerkiksi Afganistanin 
ISAF-operaatio. Siviilien suojelusta tuli 
Afganistanissa toimivien kansainvälisten 
turvallisuusjoukkojen (ISAF) ensisijainen 
tavoite vuoden 2009 jälkeen. ISAF:in ja 
Afganistanin hallitusta kannattavat jou-
kot onnistuivatkin vähentämään omilla 
toimillaan aiheuttamiensa siviiliuhrien 
määrää 41 prosentista 17 prosenttiin vuo-
sien 2007–2011 aikana. ISAF-operaatio-
ta arvioitaessa kyseinen kehitys on nos-
tettu onnistuneeksi esimerkiksi suojelus-
ta. Kuitenkin siviiliuhrien kokonaismää-
rä kaksinkertaistui samana ajanjaksona, 
vaikka ISAF:in ja Afganistanin turvalli-
suusjoukkojen aiheuttama osuus siviili-
en kuolemista laski huomattavasti. Mer-
kittävin siviileihin kohdistuva uhka Afga-
nistanissa ei ollut ISAF tai Afganistanin 
hallitusta tukevat joukot, vaan kapinalli-
set, jotka tarkoituksellisesti kohdistivat 
iskunsa siviileihin. Operaation onnistu-
mistavoitteita arvioitaessa, voidaan to-
deta, että siviiliväestö oli suuremmassa 
vaarassa tehtävän priorisoinnin jälkeen, 
eli verrattaessa vuoteen 2009.

Afganistanin esimerkki osoittaa, mi-
ten sotilasoperaatiot kohtaavat ongelman 
epäonnistuessaan siviilien suojelussa riip-
pumatta siviiliuhrien aiheuttajasta. Te-
kijät ja heidän motiivinsa on kuitenkin 
huomioitava operatiivisen suunnittelun 
linjauksissa, jossa määritetään siviilien 
suojeluun tarkoitetut toimenpiteet ja nii-
den arviointikriteerit. Natossa tapaus toi 
esille asian tärkeyden ja loi puitteet toi-
minnan kehittämiselle. Naton Varsovan 
huippukokouksessa vuonna 2016 hyväk-
syttiin siviilien suojelun toimintapoliit-
tinen asiakirja, jonka määritelmässä jo 
nostetaan esille tarve suojella siviilejä 
myös muiden toimijoiden väkivallalta 
tai sen uhalta. 

Operatiivisista 
suorituskykyvajeista 
koulutusratkaisuihin

Naton poliittisesta ohjauksesta sivii-
liensuojelun edistäminen löysi tien-
sä myös koulutusdisipliinin koulutus-
vaatimusanalyysiin - Naton Sotilaalli
nen kontribuutio rauhan turvaamiseen 
(MC2PS). Puolustusvoimien kansain
välinen keskus (PVKVK) on toiminut 
vuodesta 2015 Naton ja sen kumppani-
maiden kriisinhallintakoulutuksen ke-
hittäjänä ja koordinaattorina disipliinin 
Department Head –roolissaan. Siinä yh-
tenä Naton osaamisvaatimuksena on kir-
jattu siviiliensuojelun suunnittelun oh-
jaaminen ja toimeenpano osana opera-
tiivista suunnittelua.

MC2PS-disipliinin vaatimukset on 
vahvistanut Naton Euroopan joukko-
jen komentaja, ja MC2PS-koulutusvaa-
timusten hallitsijana toimii Naton strate-
gisen operaatioesikunnan apulaiskomen-
taja. Vaatimusten asettajan tehtävänä on 
koota kentällä komentajina toimivilta tie-
toja Naton suoritusvajeista, ja lisätä ne 
vuosittain päivitettävään disipliinin kou-
lutusvaatimuslistaukseen. Siviiliensuoje-
lun epäonnistuminen Afganistanissa on 
esimerkki vastaavasta suoritusvajeesta. 
Natossa kaikkia koulutusratkaisuja ana-

lysoidaan suhteessa operatiivisiin vaati-
muksiin. Tavoitteena on rakentaa ja kehit-
tää Naton vaatimusten mukaisia koulutus-
ratkaisuja, jotka vastaavat suorituskyky-
vaatimuksiin sekä edistävät operatiivisen 
toiminnan vaikuttavuutta ja toimijoiden 
yhteistoimintakykyä.

Department Head –roolissa toimivan 
PVKVK:n tehtävänä onkin johtaa koulu-
tustarveanalyysiprosessiin liittyviä työpa-
joja ja niiden kautta rakentaa Nato-vaati-
mukset täyttäviä koulutusratkaisuja. Näis-
tä yhtenä esimerkkinä on” The Approa
ches to Protection of Civilians in NATO 
and UN Peace Operations” (NATO UN 
POC) -kurssi. Kurssi keskittyy tapoihin, 
joilla suojellaan siviilejä fyysiseltä vä-
kivallalta, mukaan lukien suojaamiseen 
keskittyvien sotilaiden aiheuttamilta ta-
hattomilta vahingoilta. Kurssi on suunni-
teltu hyödyntäen Naton kehittämää lähes-
tymistapaa systemaattisen koulutuksen 
suunnitteluun. Sen koulutustarveanalyy-
sissa lähdettiin liikkeelle perusteellises-
ta tehtäväanalyysista, jonka avulla mää-
ritettiin tarkasti koulutusratkaisun tuotta-
ma osaaminen. 

Keskiössä kurssilla on sotilaallinen 
voimankäyttö siviiliensuojelussa. Se tar-
kastelee myös asevoimien ymmärrystä 
siitä, miten sotilaalliset vaihtoehdot vai-
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kuttavat siviileihin ja miten asevoimat 
voivat tukea toisten ei-kineettisten toi-
mien käyttöä, joilla minimoidaan sivii-
leihin kohdistuvat konfliktien negatiivi-
set vaikutukset.

Siviiliensuojelu ja 
inhimillinen turvallisuus 

Siviiliensuojelu on keskeinen osa inhi-
millistä turvallisuutta Natossa. Liittou-
man uudessa inhimillisen turvallisuu-
den konseptissa kokonaisuuteen sisältää 
seuraavat viisi osa-aluetta: siviiliensuo-
jelu, kulttuuriperinnön suojelu, konflik-
tiin liittyvä seksuaalinen väkivalta, ih-
miskauppa ja lapset aseellisissa konflik-
teissa. Naton inhimillisen turvallisuuden 
konsepti keskittyy sotilaallisen toimin-
nan kannalta olennaisiin osa-alueisiin. 
Se on siten suppeampi kuin YK:n inhi-
millisen turvallisuuden käsite seitsemäs-
tä turvattomuuden osa-alueesta. 

Inhimillisen turvallisuuden sateen-
varjokäsitteen alle koottuja kokonaisuuk-
sia yhdistää vahva tarve väestökeskei-
selle turvallisuustarpeiden arvioimiselle 
ja niihin pohjautuvalle kouluttamiselle.  
PVKVK vastaa siviiliensuojelun, kulttuu-
riperinnön suojelun sekä konflikteihin liit-
tyvän seksuaalisen väkivallan koulutuk-
sesta. Koulutusratkaisuiden kehittämisen 

kannalta inhimillisen turvallisuuden vas-
tuiden jakautuminen eri toimijoille, edel-
lyttää toimivaa ja saumatonta yhteistyö-
tä kaikkien asiasta vastaavien disiplii-
nien sekä muiden yhteistyökumppanei-
den välillä.

Kesällä 2022 Madridin huippukoko-
uksessa hyväksytyssä Naton uudessa stra-
tegisessa konseptissa niin inhimillinen 
turvallisuus kuin naiset, rauha ja turval-
lisuus -agenda ovat molemmat vahvasti 
esillä. Lisäksi strateginen konsepti liittää 
inhimillisen turvallisuuden kaikkiin kol-
meen päätehtäväänsä, jotka ovat pidäke 
ja puolustus, kriisien ehkäisy ja hallinta, 
sekä yhteinen turvallisuus. Tästä syystä 
PVKVK:lla on erinomainen mahdollisuus 
profiloitua aiempaa vahvemmin inhimil-
lisen turvallisuuden osaamisen keskukse-
na muun muassa laajan yhteistyöverkos-
ton kautta ja yhdessä keskeisten kump-
paneiden kanssa.

Yhteistyöverkostot
PVKVK:n missiona on tarjota laadulli-
sesti korkeatasoista sotilaallisen kriisin-
hallinnan koulutusta johtaja- ja asian-
tuntijahenkilöstölle Yhdistyneiden kan-
sakuntien, Euroopan unionin, Afrikan 
unionin ja Naton johtamiin kriisinhal-
lintaoperaatioihin yhdessä kansallisten 

ja kansainvälisten kumppanien kanssa. 
Keskus edistää pohjoismaista puolustus-
yhteistyötä Nordefcon kanssa koulutus-
yhteistyön kautta. Kansallisesti PVKVK
muodostaa yhdessä Kriisinhallintakes
kus CMC Finlandin, Poliisiammattikor
keakoulun ja Raja ja merivartiokoulun 
kanssa Suomen kokonaisvaltaisen krii-
sinhallinnan osaamiskeskuksen.

Oikea-aikaisen ja vaatimuksia vastaa-
van koulutuksen tuottaminen on haasteel-
lista. Kriisinhallintaoperaatioiden komp-
leksinen toimintaympäristö korostaa ko-
konaisvaltaisen lähestymistavan sekä toi-
mijoiden välisen yhteistyön tärkeyttä, niin 
kansallisesti kuin kansainvälisesti. Aiem-
mat kokemukset kriisinhallintaoperaati-
oista korostavat tarvetta koulutuksen ke-
hittämiselle sekä keskeisten toimijoiden 
välisen yhteistyön tärkeyttä. Siviiliensuo-
jelu ei kuitenkaan voi onnistua ilman yh-
teisiä ponnisteluja. Onnistunut Depart
ment Head -toiminta edellyttää tiivistä 
yhteistyötä ja kommunikointia eri toi-
mijoiden kanssa. 

Esimerkiksi PVKVK:n NATO UN 
POC -kurssin kehittämiseen osallistuivat 
niin Natossa ja YK:ssa siviiliensuojelun 
ohjausasiakirjojen laatimisen vastuuhen-
kilöt. Kumppanien kirjo edusti asiantun-
tijoita eri yhteiskuntasektoreilta, niin soti-
las- kuin siviilipuolelta: yhteistyökump-
paneina olivat Punaisen Ristin kansainvä
linen komitea, PAX for Peace, the United 
States Army Peacekeeping and Stability 
Operations Institute ja Civilians in Con
flict sekä CIMIC Centre of Excellence. 
Kurssin jatkokehittämisessä keskuksen 
merkittävä yhteistyökumppani on ollut 
Norjan Defence University College, jo-
ka on kattavasti tutkinut siviiliensuojelun 
haasteita sotilasoperaatioissa. 

Laajat yhteistyöverkostot ovat edel-
lytyksenä korkeatasoisten koulutusrat-
kaisuiden tuottamiselle. PVKVK pitkä-
aikaisen kriisinhallintakoulutuksen ra-
kentajana ja kehittäjänä tarjoaa loistavan 
tilaisuuden yhteistyön tehostamiseen. Pit-
käjänteisessä työssään inhimillisen turval-
lisuuden parissa keskus on rakentanut ja 
kehittää koulutusratkaisuja, jotka vahvis-
tavat kokonaisvaltaisen ymmärryksen si-
viiliensuojeluun tarvittavista taidoista ja 
osaamisesta. 

Everstiluutnantti Niclas von Bons
dorff palvelee PVKVK johtajana, val
tiotieteiden maisteri, kauppatieteiden 
maisteri Virpi Levomaa työskentelee eri
tyisasiantuntijana ja Emmi Kivi toimii 
korkeakouluharjoittelijana PVKVK:n 
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HENKILÖSTÖSTRATEGIAA 
PÄIVITTÄMÄSSÄ

TEKSTI: HEIKKI-ILARI HIRVONEN

Toimintaympäristö ja yhteiskunta ovat jatkuvassa 
muutoksessa. Muutos haastaa Puolustusvoimien 

henkilöstö- ja koulutusjärjestelmät jatkuvaan oman 
toiminnan kriittiseen arviointiin ja ennakoivaan 

kehittämiseen. Osana tätä prosessia tehtiin päätös 
henkilöstöstrategian päivittämisestä. 

Puolustusvoimien vielä toistaiseksi 
voimassa oleva henkilöstöstrate-
gia laadittiin aikanaan osana puo-

lustusvoimauudistusta ja vastaamaan 
silloisia tulevaisuuden kehitysnäkymiä. 
Laadukkaasti valmisteltu strategia on 
kestänyt hyvin aikaa. Suurin osa sen 
kehittämistoimenpiteistä on käynnissä 
ja etenee suunnitellusti. Lähes kaikki 
määräaikaisiksi tarkoitetuista toimista 
on saatettu päätökseen ja vain yksittäi-
siä osakokonaisuuksia on jäänyt koko-
naan toteutumatta perustelluista syistä.

Toimintaympäristön ja yhteiskun-
nan muutos haastaa Puolustusvoimien 
henkilöstö- ja koulutusjärjestelmät jat-
kuvaan oman toiminnan kriittiseen ar-
viointiin ja ennakoivaan kehittämiseen. 
Osana tätä prosessia tehtiin viime vuon-
na päätös henkilöstöstrategian päivittä-
misestä – siis vailla tietoa tulevista muu-
toksista lähialueemme turvallisuustilan-
teessa tai sotilaallisesta liittoutumisesta.

Päivitystyön yhteydessä haluttiin ke-
hittää lisäksi strategian rakennetta ja ul-
koasua. Tavoitteena oli aiempaa hieman 
strategisempi näkökulma ja dokumentti, 
joka luo suuntalinjat henkilöstö- ja kou-
lutusjärjestelmien kehittämiselle, mut-
ta jättää samalla tilaa asioiden tarkenta-
miselle esimerkiksi henkilöstöryhmä- 
tai toimialakohtaisesti seuraavan tason 
normeissa.

Henkilöstöstrategian päivitystyö pää-
tettiin edelliskerrasta poiketen toteuttaa 
virkatyönä, koska mahdolliset strate-
giaan tehtävät muutokset arvioitiin alus-
tavan analyysin perusteella maltillisik-
si. Monipuolisen osaamisen hyödyntä-
miseksi perustettiin asiantuntijaryhmä, 
johon nimettiin edustajat Pääesikunnan 
henkilöstö- ja koulutusosastojen lisäksi 
Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä Puo-
lustusvoimien tutkimuslaitokselta. Asi-
antuntijaryhmän jäsenet sitouttivat työ-
hön lisäksi oman organisaationsa kär-
kiosaajat. Päivitystyötä johti Puolustus-
voimien henkilöstöpäällikkö.

Henkilöstöjärjestöt otettiin mukaan 
prosessiin ensisijaisesti Puolustusvoi-
mien yhteistoimintaelimen avulla, joka 
on pidetty tietoisena työn etenemises-
tä. Järjestöille varattiin lisäksi mahdol-
lisuus lausua strategian luonnoksesta ja 
keskustella lausuntokierroksen tuloksis-
ta. Käyty keskustelu oli hyvähenkinen ja 
koettiin molemmin puolin hyödylliseksi. 

Työn perustana analysoitu tieto
Strategian päivitystyö jaettiin työsuun-
nitelmassa viiteen vaiheeseen, jotka si-
dottiin kalenteriin viikon tarkkuudel-
la. Suunnitelmaa on toistaiseksi kyetty 
noudattamaan vain pienin muutoksin. 
Ennen varsinaista työn käynnistymis-
tä asiantuntijat valmistautuivat perehty-

mällä tausta-aineistoon, kuten esimer-
kiksi strategisen suunnittelun tuottei-
siin, henkilöstöä käsitteleviin tutkimuk-
siin ja ulkomaisten asevoimien julkisiin 
henkilöstöstrategioihin.

Työn ensimmäisessä vaiheessa mää-
ritettiin tavoitetila, kartoitettiin henkilös-
töön vaikuttavat muutostekijät sekä tun-
nistettiin niiden vaikutukset henkilöstön 
määrään, rakenteeseen, saatavuuteen, 
sitoutumiseen, osaamiseen ja toiminta-
kykyyn. Nämä muodostivat strategian 
kehittämislinjat. Lisäksi arvioitiin voi-
massa olevan strategian toimeenpanon 
vaihetta ja saavutettuja tuloksia.

Tausta-aineiston ja johdon ohjauksen 
perusteella henkilöstöstrategian tavoite-
tilaksi muotoutui: Puolustusvoimilla on 
käytettävissä määrältään, laadultaan ja 

HEIKKI-ILARI HIRVONEN
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tahdoltaan riittävä henkilöstö, joka var-
mistaa tehtävien toteuttamisen kaikis-
sa valmiustiloissa. Tavoitetilan riittävä 
määrä, laatu ja tahto myös kuvattiin, jot-
ta muutostekijöiden vaikutuksia ja niihin 
vastaavia kehittämistoimenpiteitä voitiin 
aidosti arvioida suhteessa tavoitetilaan 
päivitystyön eri vaiheissa. Kuvauksissa 
huomioitiin liittoutuminen tarkoituksen-
mukaisella tarkkuudella. Samalla luo-
tiin edellytyksiä strategian toimeenpa-
non seurannalle ja tehtävien toimenpi-
teiden vaikutusten arvioinnille.

Seuraavaksi kartoitettiin ne toimin-
taympäristön muutostekijät, jotka to-
dennäköisesti edellyttävät Puolustus-
voimilta aktiivisia toimenpiteitä tule-
vaisuudessa. Henkilöstöön suoraan tai 
välillisesti vaikuttavia muutostekijöi-
tä tunnistettiin lopulta noin 180, jotka 
voidaan jakaa karkeasti seitsemään ko-
konaisuuteen: arvojen muutokseen, joh-
tamisen muutokseen, työn ja sen teke-
misen muutokseen, demografian muu-
tokseen, teknologian kehitykseen, tur-
vallisuusympäristön muutokseen sekä 
kansainvälistymiseen.

Kansainvälistyminen näyttäytyi päi-
vitystyön alkuvaiheessa eräänlaisena uu-
tena normaalina. Edellisen strategian 
laatimisen jälkeen Puolustusvoimille 
oli käsketty uusi lakisääteinen tehtävä, 
kahden- ja monenvälinen yhteistyö oli 
lisääntynyt kaikilla tasoilla, ja esimer-
kiksi kansainvälisistä harjoituksista oli 
ehtinyt muodostua kiinteä osa joukko-
jen normaalia toimintaa.

Lisäksi turvallisuusympäristön jän-
nitteisyys tunnistettiin Puolustusvoimi-
en henkilöstöön vaikuttavaksi tekijäk-
si. Ukrainan sota ja sitä seurannut val-
tiojohdon päätös hakea Naton jäseneksi 
muuttivat henkilöstöstrategian perustei-
ta. Osana päivitystyötä oli tunnistettava 
tulevan jäsenyyden seurannaisvaikutuk-
set henkilöstö- ja koulutusjärjestelmille 
sekä keinot niiden hallintaan.

Päivitystyön toisessa vaiheessa ke-
hitettiin toimenpiteet muutostekijöiden 
vaikutusten hallitsemiseksi ja avautuvi-
en mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. 
Toimenpiteitä tunnistettiin aluksi lähes 
300, joista prosessin eri vaiheissa karsit-
tiin osa ja pienempiä yksityiskohtia yh-
disteltiin suuremmiksi kokonaisuuksik-
si. Lopulliseen strategiaan toimenpiteitä 
on kirjattu kaikkiaan noin 150. Vaiheen 
päätteeksi kehittämistoimenpiteitä ver-
rattiin edelliseen strategian kirjauksiin ja 
niiden toimeenpanon suoritusvaiheeseen. 
Johtopäätöksenä todettiin, että toimen-

piteet olivat keskeisiltä periaatteiltaan 
suurelta osin tai täysin yhteneviä. Erot 
liittyivät lähinnä asioiden painotuksiin, 
tarkastelunäkökulmaan tai -tarkkuuteen. 
Osa edellisen strategian toimenpiteistä 
oli luonnollisesti jo saatettu päätökseen, 
eikä niiden jatkolle nähty uudessa strate-
giassa enää tarvetta. Päivitystyötä pää-
tettiin jatkaa pääosin uusilla kehittämis-
toimenpiteillä.

Työn kolmannessa vaiheessa laadit-
tiin uuden henkilöstöstrategian luonnos, 
joka esiteltiin Puolustusvoimien ylim-
mälle johdolle. Saadun ohjauksen pe-
rusteella strategiaa muokattiin ja päivi-
tetty versio lähetettiin seuraavassa vai-
heessa alajohtoportaille ja henkilöstö-
järjestöille lausuttavaksi. Vastaanotetut 
lausunnot koottiin ja analysoitiin. Suurin 
osa lausunnoissa esiin nostetuista huo-
mioista sisällytettiin strategian seuraa-
vaan versioon. Samalla tehtiin muutok-

sia strategian rakenteeseen luettavuuden 
parantamiseksi. Viimeisessä vaiheessa 
luonnosversio esiteltiin vielä kertaalleen 
ylimmälle johdolle ja saadun ohjauk-
sen perusteella strategia viimeistellään.

Inhimillistä suorituskykyä
Kehittämistoimenpiteistä on uudes-
sa strategiassa muodostettu kaikkiaan 
15 toimenpidekokonaisuutta, jotka on 
jaettu teemojen mukaisesti viidelle ke-
hittämislinjalle: Henkilöstön määrä ja 
rakenne, henkilöstön saatavuus, henki-
löstön sitoutuminen, henkilöstön osaa-
minen ja henkilöstön toimintakyky.

Kehittämistoimenpiteet ovat vaih-
televia laajuudeltaan ja vaikuttavuu-
deltaan. Vallitsevassa tilanteessa suurin 
mielenkiinto on ymmärrettävästi koh-
distunut liittoutumisen vaikutuksiin ja 
niihin liittyviin toimenpiteisiin, kuten 
henkilöstömäärän kasvattamiseen, ul-
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komaan tehtävien palvelussuhteen ehtoi-
hin mahdollisesti tehtäviin muutoksiin 
tai henkilöstön osaamisen kehittämiseen 
vastaamaan kansainvälisen palveluk-
sen päivittyviä vaatimuksia. Henkilös-
tön työhyvinvointia tukevat toimet ovat 
niin ikään olleet esillä.

Nämä kaikki on strategiassa pyrit-
ty huomioimaan – ja paljon muuta. Ke-
hittämistoimenpiteitä ei ole kuitenkaan 
voitu muotoilla ilman rajoitteita tai reu-
naehtoja. Toimenpiteet on kyettävä to-
teuttamaan esimerkiksi kulloinkin voi-
massa olevan säädöspohjan ja rahoitus-
kehyksen puitteissa. Kumpikaan näistä 
ei ole Puolustusvoimien päätösvallas-
sa – toki niihin voidaan pyrkiä vaikut-
tamaan. Monta sinällään hyvää ajatus-
ta jouduttiin muun muassa näistä syistä 
lopulta hylkäämään.

Henkilöstömäärää kasvatetaan Val-
tioneuvoston puolustusselonteon mu-

kaisesti 500 henkilötyövuodella. Toi-
meenpanoa nopeutetaan siten, että teh-
tävät täytetään asteittain vuoden 2026 
loppuun mennessä. Liittoutumisen hen-
kilöstövaikutusten arviointi on edelleen 
käynnissä ja mahdollinen lisähenkilös-
tön tarve tullaan kirjaamaan strategian 
lopulliseen versioon. Ulkomaan tehtä-
vien palvelussuhteen ehtoja kehitetään 
lisääntyvien Nato-tehtävien vaatimuk-
set huomioiden. Esimerkiksi puolison 
ja perheen asema pitkillä ulkomaan ko-
mennuksilla on eräs strategiassa esille 
nostettu kokonaisuus. Osaamisen kehit-
tämisen osalta strategiaan on kirjattu toi-
menpiteitä muun muassa vieraiden kiel-
ten osaamisen parantamiseksi. Liittoutu-
misen myötä avautuvat uudet ja aiempaa 
laajemmat kouluttautumismahdollisuu-
det ulkomailla on myös huomioitu.

Työhyvinvointiin liittyvät osakoko-
naisuudet on sisällytetty kehittämistoi-

menpiteisiin. Henkilöstöjärjestöt ovat 
vaatineet Puolustushallinnon virkamies-
ten työajoista annetun lain uudistusta, 
mutta lakia ei strategiassa esitetä muu-
tettavaksi. Lain nähtiin ennen kaikkea 
luovan edellytykset valmiuden säätelyn 
toimenpiteille ja sen muuttaminen todet-
tiin siten strategian tavoitteiden näkö-
kulmasta tarpeettomaksi riskiksi, eten-
kin vallitsevassa ja nähtävissä olevassa 
turvallisuustilanteessa. Työhyvinvointia 
arvioitiin voitavan edistää tehokkaam-
min työnjohdollisin toimenpitein. Stra-
tegian kirjausten mukaisesti esimerkik-
si esimiesten valmiuksiin ja erilaisiin 
aktiivisiin tukitoimiin tullaan panosta-
maan jo tehtyjen toimenpiteiden lisäk-
si. Puolustusvoimien työaikasopimusta 
luonnollisesti kehitetään strategian mu-
kaisesti hyvässä yhteistyössä henkilös-
töjärjestöjen kanssa käytettävissä olevat 
resurssit huomioiden.

Strategiasta käytäntöön
Henkilöstöstrategian kirjoitustyö on 
edelleen käynnissä. Julkaisua on pää-
tetty lykätä keväälle 2023, jotta edellä 
mainitut liittoutumisen henkilöstövai-
kutukset kyetään kuvaamaan tarkem-
min.  Strategian valmistumista seuraa 
lopputuloksen kannalta tärkein vaihe 
eli strategian toimeenpano. 

Henkilöstöstrategia tullaan toimeen-
panemaan osana Puolustusvoimien toi-
minnan ja resurssien suunnittelua. Kehit-
tämistoimenpiteet on tarkoitus jalkaut-
taa selkeinä tehtävinä Puolustusvoimien 
toimintasuunnitelmassa sekä muutok-
sina henkilöstö- ja koulutustoimialojen 
normeissa. Näiden lisäksi jokaista jouk-
koa kannustetaan analysoimaan strategi-
an linjauksia ja kehittämistoimenpiteitä 
omalta osaltaan ja toteuttamaan mahdol-
lisia muutoksia myös omin toimenpitein.

Osa strategiaan kirjatuista kehittä-
mistoimenpiteistä edellyttää luultavas-
ti muutoksia lakeihin ja/tai asetuksiin. 
Nato-jäsenyys todennäköisesti pakot-
taa tarkastamaan ja tarvittaessa päivit-
tämään olemassa olevaa säädöspohjaa, 
jolloin strategian tarpeet voidaan toivot-
tavasti huomioida.  Muutokset Puolus-
tusvoimien normeihin tehdään luonnol-
lisesti voimassa olevan lainsäädännön 
mahdollistamalla tavalla.

Komentajakapteeni HeikkiIlari Hir
vonen palvelee osastoesiupseerina Pää
esikunnan henkilöstöosastossa.
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SUOMEN JA SAKSAN 
MERIVOIMIEN 

YHTEISTOIMINTA 
JATKOSODASSA

TEKSTI: HERMAN HELMINEN

Puolustusvoimat on rakentanut yhteistoimintakykyä 
länsimaiden asevoimien kanssa jo kymmenien 
vuosien ajan, mutta sille on ollut tarvetta myös 

aikaisemmin. Vuoden 1941 alussa Puolustusvoimat 
joutui rakentamaan pikavauhtia yhteistoimintakyvyn 

Saksan asevoimien kanssa. Merivoimien vastuulla 
oli yhteistoiminta Kriegsmarinen kanssa Saksan 
hyökätessä Neuvostoliittoon kesäkuussa 1941.  

HERMAN HELMINEN

Merivoimien välisen yhteistoi-
minnan sotilaallinen suunnit-
telu alkoi toukokuussa 1941 

Salzburgissa ja Berliinissä pidetyissä 
neuvotteluissa, joissa Merivoimia edus-
ti esikuntapäällikkö kommodori Svan-
te Sundman. Merivoimia koskeva tar-
kempi suunnittelu käynnistyi Kielissä 
6. kesäkuuta 1941 järjestetyissä neuvot-
teluissa. Kielissä Merivoimat ja Kriegs-
marine sopivat yhteistoiminnan suurista 
linjoista, kuten Kriegsmarinen tarvitse-
masta tuesta Suomen alueella, sekä me-
rimiinoituksen järjestelyistä. Kireä ai-
kataulu, sekä poliittisen liittosopimuk-
sen puuttuminen aiheuttivat merkittävän 
haasteen yhteistoiminnan suunnittelulle. 
Neuvottelut tapahtuivat sotilaiden kes-
ken ilman poliittisia sopimuksia. 

Kriegsmarinen ja Merivoimien ta-
voitteet tulevassa sodassa eivät olleet 
samanlaiset, mutta ne olivat yhtenevät 
tärkeimmiltä osiltaan. Molempien ta-
voitteena oli oman merenkulun suojelu 
Itämerellä, sekä Neuvostoliiton laivas-

ton toiminnan rajoittaminen. Saksalaiset 
ehdottivat aluksi Merivoimien alistamis-
ta Kriegsmarinelle. Kumpikaan osapuo-
lista ei suostunut toimimaan toisen alai-
suudessa, joten yhteistä johtoa ei muo-
dostunut. Merisotatoimien koordinoin-
ti oli siis sovittava merivoimien välillä.

Yhteistoimintaa ei suunniteltu erik-
seen jokaista operaatiota varten, vaan 
osapuolet sopivat sotatoimista vuosittai-
sissa yhteistoimintaneuvotteluissa. Yh-
teisiä kirjallisia suunnitelmia ei laadit-
tu, vaan neuvottelujen tulokset muodos-
tivat purjehduskauden sotasuunnitelman. 
Vuonna 1941 suunnitelma laadittiin Kie-
lin neuvotteluissa, muina vuosina neu-
vottelut tapahtuivat kevättalvella ennen 
purjehduskauden alkua. Vuoden 1941 
neuvotteluiden tulos oli pitkälti saksa-
laisten ehdotuksen mukainen, mutta 
suomalaisten vaikutus kasvoi vuodes-
ta 1942 alkaen. 

Merivoimien esikunta käski saksa-
laisten kanssa neuvotteluissa ja koko-
uksissa sovitut asiat alajohtoportailleen 

osana omia vuosittaisia käskyjään. Oh-
jeet yhteistoiminnasta saksalaisten kans-
sa käsittivät useimmiten vain yhden ly-
hyen luvun, eikä Merivoimien esikunta 
antanut kovinkaan tarkkoja ohjeita yh-
teistoiminnan käytännön toteutukses-
ta. On mahdollista, että yksityiskohtai-
semmat ohjeet oli annettu komentajille 
henkilökohtaisissa tapaamisissa tai pu-
helimitse.

Päämaja ja Mannerheim eivät puut-
tuneet juuri lainkaan Merivoimien ja 
Kriegsmarinen yhteistoimintaan, kun-
han toiminta pysyi Päämajan Merivoi-
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mille antaman yleisohjeen rajoissa. Suur-
saaren takaisinvaltaukseen liittyvässä yh-
teistoiminnassa Päämaja sen sijaan ohitti 
Merivoimien esikunnan lähes kokonaan.

Päivittäistä tietojen vaihtoa ja 
operaatioiden koordinointia.

Vuosittainen sotasuunnitelma antoi 
kuitenkin vain suuret linjat meriso-
tatoimille. Yhteistoiminnan toteutus 
edellytti lähes päivittäistä koordinoin-
tia Merivoimien esikunnan ja saksa-
laisten esikuntien välillä. Yhteistoi-
minnan aikajänne oli nopea: tulevien 
operaatioiden yksityiskohdat saatettiin 
sopia vain vuorokautta aikaisemmin. 
Yhteydenpitoa helpotti, että saksalai-
sia laivastojoukkoja vuonna 1941 joh-
tanut Führer der Torpedoboote joh
toporras (FdT) sijoittui Merivoimien 
esikunnan läheisyyteen. Yhteistoimin-
nan päivittäinen hoitaminen ja päätök-
senteko tapahtui varsin pienessä piiris-
sä Merivoimien esikunnan operatiivi-
sella osastolla. 

Laivaston esikunta ei juurikaan osal-
listunut yhteistoimintaan vuonna 1941, 
lukuun ottamatta panssarilaiva Ilmarisen 
uppoamiseen johtanutta operaatio Nord-
windia. Vuodesta 1942 alkaen Laivaston 
esikunta sen sijaan otti päävastuun sak-
salaisyhteistoiminnan toteutuksesta Me-
rivoimien esikunnan vastatessa kuiten-
kin vuosittaisista purjehduskauden alun 
yhteistoimintaneuvotteluista. Laivaston 
esikunnan yhteistyökumppanina toimi 
Führer der Minensuchverbände Ostland 
-johtoporras (FdM Ost), jonka johdos-
sa olivat vuosina 1942–44 Suomenlah-
della vakituisesti toimivat Kriegsmari-
nen laivastojoukot. 

Pääosassa merimiinoitus
Yhteistoiminta käsitti yhteisten ta-
voitteiden asettamista ja operaatio-
suunnitelmia, sotatoimien toteutuk-
sen, yhteisen tilannetietoisuuden, se-
kä sotatoimien tukitoimia. Vihollisen 
toiminnanvapauden riistäminen meri-
miinoituksilla ja siten oman meriliiken-
teen suojaaminen muodosti yhteisten 
merisotatoimien selkärangan. Merivoi-
mat laski suomalaisten vastuulla ole-
vat miinoitteet pääosin yksin, joitakin 
poikkeuksia lukuun ottamatta. Operaa-
tiot pyrittiin aikauttamaan samaan ajan-
kohtaan Kriegsmarinen miinoitusope-
raatioiden kanssa, jolloin yhtä suojaus-
osastoa voitiin käyttää tukemaan mo-
lempia miinanlaskuja. 

Merisulutuksen yhteistoimintaan 

kuuluivat myös miinoitteiden ja sulkujen 
vartiointi, miinanraivaus, sekä yhteistyö 
miinoituksen logistiikassa. Saksa toimit-
ti sodan aikana merkittävän osan myös 
suomalaisten laskemista merimiinoista. 
Miinanraivauksen yhteistoiminta perus-
tui toiminta-alueiden jakamiseen ja yh-
teisiä raivausoperaatioita tehtiin harvoin.

Miinasodankäynti korostui myös 
molempien laivastojen kokoonpanos-
sa. Kriegsmarine käytti pohjoisella Itä-
merellä ja Suomenlahdella pääosin mii-
nasodankäyntiin tarkoitettuja aluksia. 
Suurempia taistelualuksia kävi pohjoi-
sessa vain harvoin, eikä suomalaisilla ol-
lut niiden kanssa yhteistoimintaa tukeu-
tumista ja vähäistä tilannetietojen vaih-
toa lukuun ottamatta. 

Sukellusveneiden etsintä nousi ke-
sästä 1941 alkaen tärkeään osaan poh-
joisen Itämeren merisotatoimissa.  Yh-
teistoiminta kuitenkin jäi varsin vähäi-
seksi käsittäin lähinnä toiminta-alueiden 
jaon osapuolten välillä. Suomalaisilla ja 
saksalaisilla oli varsinkin vuosina 1941–
42 hyvin erilainen käsitys vihollisen su-
kellusveneiden toimintatavasta, sekä tar-
vittavista torjuntatoimista. 

Sukellusveneiden osuus yhteistoi-

minnasta jäi yksittäisiin tapauksiin, jois-
sa suomainen sukellusvene toimi maa-
lialuksena saksalaisten sukellusveneen-
torjuntaharjoituksissa. Muuten sukellus-
veneitä pyrittiin suojelemaan jakamalla 
niille selkeät erilliset toiminta-alueet. 
Näin vältettiin vahingossa tapahtuvat 
hyökkäykset liittolaisen sukellusvenei-
tä vastaan. 

Saksalaiset ja suomalaiset vastasivat 
pääosin omien laivojensa saattamisesta 
merellä. Poikkeuksen muodosti Helsin-
gin ja Tallinnan välisen liikenteen suojaus. 

Yhteistoiminta vihollisen 
pinta-aluksia vastaan

Yhteistoiminta hyökkäyksissä vihol-
lisen laivastoa ja kuljetusaluksia vas-
taan oli harvinaista. Yhtenä syynä tä-
hän oli miinoitteiden tehokkuus, joka 
rajoitti tehokkaasti vihollisen pinta-
alusten toimintaa ennen vuotta 1944. 
Toinen syy oli yhteisten toimintatapo-
jen ja tilannetietoisuuden puute, joka 
näkyi esimerkiksi vuonna 1941 Han-
gon ja Tallinnan evakuointikuljetuk-
sia vastaan tehdyissä hyökkäyksissä. 
Joulukuussa 1941 suomalainen osasto 
hyökkäsi Suomenlahdella vihollissaat-
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tuetta vastaan tukenaan kaksi Kriegs-
marinen etuvartioaluksia. Hyökkäyk-
sen koordinointi ei onnistunut, koska 
yksiköillä ei ollut yhteistä viestiyhte-
yttä. Saksalaiset ampuivat epähuomi-
ossa suomalaisaluksia. 

Suomalaiset moottoritorpedoveneet 
ja tykkiveneet, sekä saksalaiset S-veneet 
toimivat pääosin omissa osastoissaan. 
Poikkeuksia olivat muun muassa eräät 
miinoitusoperaatioiden suojaustehtävät.  
Yhteistyön mahdollisuuksia oli vähän, 
sillä Kriegsmarine ei sijoittanut vuosi-
en 1942–43 aikana pintataisteluun tar-
koitettuja aluksia pohjoiselle Itämerelle.

Vihollisen pinta-alusten murtautu-
minen Suomenlahdelta Itämerelle oli 
kuitenkin saksalaisten mielestä todelli-
nen uhka. Kriegsmarinen ehdotuksesta 
laadittiin vuosina 1941–42 suunnitel-
mat, joiden tavoitteena oli estää vihol-
lisen laivaston murtautuminen Suomen-
lahdelta Itämerelle. Suunnitelmat olivat 
samankaltaisia ja ne perustuivat viholli-
sen kuluttamiseen koko Suomenlahden 
matkalla. Suunnitelma hyödynsi Suo-
menlahdelle jaettua toiminta-aluejakoa. 
Yhteistoiminta rajoittui niissä tilannetie-
tojen jakamiseen, eikä alusten odotettu 
taistelevan yhdessä. 

Aluejaolla vältettiin 
yhteistoimintakyvyn puutteita

Vaikka Kriegsmarine ja Merivoimat 
operoivat yhtä aikaa Suomenlahden ka-
pealla alueella, ei yhteistä operatiivista 
johtoa muodostettu. Kumpikin oli ha-
luton alistamaan omia joukkojaan toi-
sen komentoon pitkäksi aikaa. Myös 
lyhytaikaisia, nykytermein tehtävällä 
alistuksia, tehtiin ennen vuotta 1944 
erittäin harvoin. 

Laivastojen erilaiset toimintatavat, 
sekä vaikeudet viestiyhteyksien muodos-
tamisessa rajoittivat merkittävästi merel-
lä tapahtuvaa yhteistoimintaa. Kumpikin 
laivasto oli tottunut toimimaan omalla 
tavallaan ja laivastoilla oli omat vies-
tikoodistonsa johtamista varten. Näi-
tä ongelmia ei kyetty koko sodan aika-
na poistamaan. Lisäksi osapuolet eivät 
harjoitelleet alusten välistä yhteistoimin-
taa kertaakaan koko sodan aikana, vaik-
ka tälle olisi varsinkin vuosina 1942–43 
ollut aikaa.

Yhteistoiminnan puutteita pyrittiin 
vähentämään jakamalla suomalaisille ja 
saksalaisille aluksille erilliset toiminta-
alueet. Toiminta-alueiden erottamisen 
tarkoituksena oli selkeyttää johtamista 
ja tilannekuvaa, sekä välttää liitolaisten 
ampuminen vahingossa.  Aluejako muo-
dostui tehokkaimmaksi yhteistoimin-
tamuodoksi merellä. Ehkä tästä syystä 
yhteisten viestiyhteyksien muodostami-
nen ei kehittynyt sodan aikana. Varsin-
kin miinoitustehtävissä osastojen pääl-
liköt pyrkivät ennen operaatiota tapaa-
maan toisensa ja sopimaan käytännön 
yksityiskohdista. Viestiyhteyksiä pyrit-
tiin parantamaan asettamalla toisen osa-
puolen johtoalukselle oma radioryhmä, 
jonka tehtävänä oli välittää tietoa omaan 
radioverkkoon. Vaikka vuonna 1942 luo-
tiin suomalaissaksalainen johtamiskoo-
disto SUSAK, sen käyttö merellä oli lä-
hes olematonta. 

Rannikkojoukkojen 
yhteistoiminta

Rannikkojoukkojen yhteistoiminta 
Kriegsmarinen laivastojoukkojen, sekä 
Viron rannikolla toimivien saksalais-
ten rannikkojoukkojen kanssa rajoittui 
tilannetietojen jakamiseen. Kriegsma-
rine muodosti Suomenlahden pohjois-
rannalle radioyhteysryhmiä, jotka välit-
tivät suomalaisia sanomia omiin radio-
verkkoihinsa. Vastaavasti rannikkopri-
kaateilla oli viestinjakoasemia Saksan 
valtaaman Viron rannikolla. Laajim-
millaan rannikkojoukkojen yhteistoi-

minta oli Suursaaren ja saksalaisten 
miehittämän Tytärsaaren välillä.

Rinnakkaista sotimista
Merivoimien ja Kriegsmarinen väli-
nen yhteistoiminta toteutui varsin te-
hokkaasti operaatioiden suunnittelun 
ja operaatioiden yhteensovittamisen 
osalta. Vuodesta 1942 lähtien esikun-
tien yhteistoiminnasta vastaavat upsee-
rit pysyivät pitkälti samoina, ja esikun-
tien välille muodostui toimivia käytän-
teitä. Käytännön yhteistoiminta merel-
lä sen sijaan törmäsi heti kesällä 1941 
viesti- ja toimintatapaeroihin, jotka ra-
joittivat yhteistoimintakykyä merkittä-
västi. Yhteistoimintaa voidaankin ku-
vata hieman yleistäen yhdessä sotimi-
sen sijaan rinnakkain sotimiseksi.

Yhteistoiminta vastasi hyvin sodan 
vaatimuksiin vuosien 1942–43 aika-
na. Yhteisten toimintatapojen, viesti-
yhteyksien tai johtoportaan puuttumi-
nen pystyttiin asemasotavaiheessa hy-
vin kiertämään erottamalla suomalaiset 
ja saksalaiset joukot omille toiminta-
alueilleen. Tilanne muuttui vihollisen 
aloitettua hyökkäyksensä talvella 1944 
ja merisota muuttui asemasodasta lii-
kesodaksi. Aktiivinen, liikkuva sodan-
käynti olisi edellyttänyt merellä kykyä 
toimia yhteisissä osastoissa, yhden joh-
tajan alaisuudessa. Tämä kyky puuttui, 
mikä on nähtävissä muun muassa Viipu-
rinlahden torjuntataisteluista, sekä epä-
onnistuneesta hyökkäyksestä Narvin saa-
ren tähystysasemaa vastaan. 

Yhteistoiminta päättyi vasta Suomen 
solmittua erillisrauhan Neuvostoliiton 
kanssa elokuussa 1944 ja Saksan aloitet-
tua vihollisuuden myös Suomea vastaan.

Komentajakapteeni Herman Helmi
nen palvelee Rannikkolaivaston opera
tiivisessa osastossa valmiuspäällikkö
nä. Artikkeli perustuu kirjoittajan yleis
esikuntaupseerikurssin diplomityöhön.
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OSSI KETTUNEN

ARKTISEN ALUEEN MERKITYS 
TEKSTI: OSSI KETTUNEN

Arktinen alue on heijastellut globaaleja 
turvallisuuspoliittisia trendejä. Alueen jännitteet ovat 

kasvaneet 2000-luvulla ja esimerkiksi Euroopassa 
käynnissä olevan sodan vaikutukset ovat heijastuneet 

myös arktiselle alueelle.

Arktista aluetta ei ole tarkalleen 
määritelty, vaan sitä voidaan 
määritellä eri näkökulmista: 

sotilaallinen, tieteellinen, ilman keski-
lämpötilaan perustuva alue sekä kansain-
välisten sopimusten kautta. Lisäksi si-
tä voidaan tarkastella alueellisina suur-
alueina. Tämä monella tavalla toteutu-
va määrittely antaa mahdollisuuden eri 
valtioiden taholta asettaa alueen hyödyn-
tämisvaatimuksia. Tästä ehkä parhaiten 
on tunnistettavissa Kiina, joka on halun-
nut käsitellä aluetta kaikille kuuluvana. 
Myös Japani on investoinut huomatta-
vasti alueelle hyödyntääkseen Venäjän 
kaasuvarantoja. 

Arktinen neuvosto, 
tärkeä instituutio

Hallinnollisesti alueen asioita käsitel-
lään YK:n lisäksi vuonna 1996 perus-
tetussa Arktisessa neuvostossa, johon 
kuuluu kahdeksan pysyvää jäsentä ja yli 
30 tarkkailijajäsentä. Arktinen neuvosto 
on instituutiona erittäin tärkeä ja ei-so-
tilaallisena organisaationa sillä on mah-
dollisuus käsitellä myös alueen rajoja 
ja auttaa näin alueen jännitteiden pur-
kamista. Arktinen neuvosto noudattaa 
kansainvälisen merioikeuden sekä me-
renkulkua sääteleviä säädöksiä. Sen pii-
rissä työskentelee useita alatyöryhmiä. 
Tärkeää on myös, että alkuperäiskanso-
jen edustajilla on pysyvä edustus neu-
voston työskentelyssä. Ei sotilaallisena 

instituutiona neuvostolla on ollut tärkeä 
rooli alueella ilmenevien alueristiriito-
jen käsittelyfoorumina. Yleisesti ottaen 
arktiset rantavaltiot ovat pystyneet sopi-
maan yksi toisensa perään merirajansa. 
Joskus on tarvittu YK:n kansainvälistä 
tuomioistuinta ja välityselimiä apuun, 
mutta useimmat merirajat on neuvotel-
tu suoraan valtioiden kesken. 

Venäjän Arktiksella olevat taloudel-
liset intressit ovat sille valtavan tärkeitä. 
Sen hiilivetykaupan merkityksestä Venä-
jän BKT:een on ollut runsaasti eri yh-
teyksissä tietoja, joten tässä niitä ei tois-
teta. Mutta myös strategisista alkuaineista 
Venäjä hallitsee globaaleista markkinois-
ta erittäin suuren osan, joista huomattava 
osuus tulee juuri arktiselta alueelta. Eri-
tyisesti globaalisti tärkeitä metalleja ovat 
platina (15,3 %) sekä vedyn valmistuk-
sessa tärkeä palladium (41,0 %). Lisäk-
si Siperiassa olevat kultaesiintymät ovat 
rikkaat, mutta niiden hyödyntäminen on 
olosuhteista johtuen vaikeaa.

Venäjän sotilaallinen 
varustautuminen

Venäjän sotilaallista varustautumista on 
ohjannut uhkakuva, jonka mukaan suu-
rimman uhan muodostaa Yhdysvallat, 
jonka se näkee vaikuttavan strategisiin 
kohteisiin Pohjoisnavan ylitse sekä osin 
Alaskan suunnasta. Lisäksi Venäjä ko-
kee uhan tulevan Nato-maista Norjan 
suunnasta ja Itämereltä. Tästä johtuen 

Yhdysvallat-(Nato)-Kanada muodos-
tavat pohjoisen kokonaisuuden, johon 
Venäjä vertaa toimintaansa. Venäjä on 
ryhtynyt palauttamaan kylmän sodan 
aikaisia tukikohtia uudelleen käyttöön 
Kuolan- Arkangelin ja Siperian alueel-
la. Se on perustanut uusia sekä kunnos-
tanut kymmenkunta tukikohtaa, joissa 
kussakin on noin 150–250 sotilasta, il-
ma- ja merivalvontatutkia, meritorjun-
taohjusyksiköitä, ilmavoimien tukikoh-
ta sekä useissa elektronisen sodankäyn-
nit tarvitsemia laitteita. 

Kuolan – Arkangelin alueelle sijoitet-
tu Pohjoisen laivaston aluskalusto käsit-
tää noin puolet Venäjän moderneimmis-
ta ja raskaimmista pinta-aluksista ja su-
kellusveneistä. Ilmavoimista alueelle on 
varattu myös modernein kalusto ja kun-
nostetut tukikohdat mahdollistavat konei-
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den määrän lisäämisen tarvittaessa. Hä-
vittäjätorjunnan lisäksi kalustossa on su-
kellusveneiden torjuntaan, tiedusteluun 
ja kaukovaikuttamiseen kykenevää ka-
lustoa. Maavoimien yksiköt on varustet-
tu myös pohjoisen kylmiin olosuhteisiin 
soveltuvalla varustuksella ja kalustolla. 

Venäjän suunnitelmana on estää Na-
ton alusten pääsy Jäämerelle käyttämällä 
sekä ohjuskalustoa että ulottamalla ope-
raatiot Norjan ja Islannin välisellä meri-
alueella. Tästä käytetään nimitystä Bas-
tion-konsepti. Kokonaisuutena voidaan 
todeta, että Venäjä on investoinut alueen 
infrastruktuuriin ja asejärjestelmiin sys-
temaattisesti 2010-luvulta alkaen. Se on 
ryhmittänyt moderneja asejärjestelmiä ja 
vahventanut ilmataistelukykyään, joilla 
se kykenee luomaan nopean ballististen 
ja risteilyohjusten uhkan Yhdysvaltoja 
ja Kanadaa sekä Eurooppaa vastaan. Se 
voi vahventaa maavoimia alueelle viik-
ko/viikkojen aikaraamissa hyvän rauta-
tieverkostonsa avulla ja sen paikalla ole-
vat joukot on varustettu toimimaan ark-
tisissa olosuhteissa. 

Yhdysvallat - Kanada - Nato
Kanadan arktisella alueella olevat jou-
kot ovat heikot, ilmapuolustuksen tuki-
kohtia on vähän ja puolustus perustuu 
tutkavalvontaan ja siihen liittyvään il-
mapuolustukseen. Jäänmurtajakalustoa 
on vähän verrattuna Venäjän laivastoon. 

Yhteistä Kanadalle ja Yhdysvalloille 
on pohjoisten rannikkoalueiden matalat 
vesialueet sekä infrastruktuurin puuttu-
minen alueelta. Yhdysvalloilla ja Kana-
dalla on ajantasaiset kehittämissuunni-
telmat alueen infrastruktuurin ja jouk-
kojen kehittämiseksi, mutta suunnitelmi-
en realisoituminen vie aikaa. Verratessa 
Yhdysvaltoja ja Kanadaa Venäjään voi-
daan todeta Venäjällä olevan vuosikym-
menien etumatkan satamarakenteiden ja 
muun tarvittavan infrastruktuurin kehit-
tämisessä.

Yhdysvallat perustavat puolustuksen-
sa kehittyneeseen tutkavalvontaverkos-
toon, siihen liittyvään ohjuspuolustusjär-
jestelmään ja vastaiskuvalmiuteen. Se on 
rakentanut ilma- ja maavoimatukikohtia 
Grönlantiin, Alaskaan ja Beringinsalmen 
alueelle, mutta joukot ovat lähinnä ilma-
valvontaan ja tiedusteluun sopivia. Jot-
kut tukikohdat soveltuvat myös kauko-
vaikuttamisen mahdollistavien ilmavoi-
mien tukeutumiseen.

Natolla ei ole ollut omaa arktisen alu-
een strategiaa, vaan kukin jäsenvaltio on 
tehnyt strategiansa omista lähtökohdis-

taan. Naton tärkeänä tehtävänä on estää 
Venäjän laivaston tunkeutuminen Poh-
jois-Atlantille. Naton merioperaatiot kes-
kittyvätkin Grönlanti-Islanti-Iso-Britan-
nia -kapeikon eli niin kutsutun GIUK-lin-
jan sulkemiseen.

Nato on selvästi alivoimainen ark-
tisella alueella. Lisäksi Yhdysvallat on 
myöntänyt. että se on jäänyt jälkeen Ve-
näjästä ja Kiinasta hypersoonisten oh-
justen kehittämisessä.

Kiinan rooli arktisella alueella
Kiinan tavoitteena on tieteelliseen ja 
taloudelliseen toimintaan tukeutuen 
sitouttaa alueella toimivia valtioita se-
kä poliittisesti että taloudellisesti. Sen 
kiinnostus on ollut erityisen vahvaa Is-
lannin ja Grönlannin alueilla. Sotilaal-
lisesti Kiina on ollut mukana avaruus-
teknologian kehittämisessä muun mu-

assa Ruotsin kanssa, joka viime aikoina 
on kuitenkin pysähtynyt. Kiinan meri-
voimien toiminta on ollut lipunnäytön 
luonteista sekä Jäämeren että Itämeren 
alueilla. Yhdysvallat kokee Kiinan toi-
minnan uhkanaan. Kiinan mahdolliset 
merioperaatiot edellyttävät Beringinsal-
men läpi kulkua, joka edellyttää joko 
Yhdysvaltojen tai Venäjän suostumusta. 

Pohjoismaiden 
turvallisuuspolitiikka

Kunkin Pohjoismaan puolustusvoimi-
en rakenne on kehitetty kunkin maan 
strategisen aseman tarpeiden mukaan 
Suomen maavoimien ollessa ylivoi-
maisesti suurimmat. Yhteenlaskettuna 
Pohjoismaiden sodan ajan joukot ovat 
miesvahvuudeltaan yli 450 000 miestä. 
Venäjän kehittäessä arktisen alueen tu-
kikohtiaan ja joukkojaan Pohjoismaat 

Arktisen alueen merkitys 
Arktinen alue on heijastellut globaaleja turvallisuuspoliittisia trendejä. Alueen
jännitteet ovat kasvaneet 2000-luvulla ja esimerkiksi Euroopassa käynnissä 
olevan sodan vaikutukset ovat heijastuneet myös arktiselle alueelle.
Arktista aluetta ei ole tarkalleen määritelty, vaan sitä voidaan määritellä eri näkökulmista: 
sotilaallinen, tieteellinen, ilman keskilämpötilaan perustuva alue sekä kansainvälisten sopi-
musten kautta. Lisäksi sitä voidaan tarkastella alueellisina suuralueina. Tämä monella tavalla 
toteutuva määrittely antaa mahdollisuuden eri valtioiden taholta asettaa alueen hyödyntä-
misvaatimuksia. Tästä ehkä parhaiten on tunnistettavissa Kiina, joka on halunnut käsitellä 
aluetta ”kaikille kuuluvana”. Myös Japani on investoinut huomattavasti alueelle hyödyntääk-
seen Venäjän kaasuvarantoja.

Lähde: U.S. Departement of State, OES/OPA

Arktinen neuvosto, tärkeä instituutio

Hallinnollisesti alueen asioita käsitellään YK:n lisäksi v 1996 perustetussa Arktisessa neu-
vostossa, johon kuuluu kahdeksan pysyvää jäsentä ja yli 30 tarkkailijajäsentä. Arktinen neu-
vosto on instituutiona erittäin tärkeä ja ei-sotilaallisena organisaationa sillä on mahdollisuus 

Lähde: U.S. Departement of State, OES/OPA
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ovat reagoineet 2000- luvulla hakeutu-
malla keskinäiseen yhteistoimintaan ja 
muodostamalla koalitioita EU:n jäsen-
maiden kanssa sekä hakeutumalla lähei-
seen yhteistoimintaan Naton ja erikseen 
vielä Yhdysvaltojen kanssa. Kehitystä 
voidaan perustellusti kuvata verkostoi-
tuneen puolustuksen termillä. Tässä yh-
teydessä on kuitenkin muistettava, et-
tä tämä yhteistoiminta ei ole ollut val-
tiosopimukseen perustuvaa toimintaa, 
vaan kukin maa tekee tulevaisuudes-
sakin päätökset sen hetkiseen poliitti-
seen harkintaansa sekä mahdollisen tu-
en määrään, että ajoitukseen perustuen. 
Tähän Natoon liittyminen tuo uusia nä-
kökulmia, mutta ei poista eri valtioiden 
kanssa käytävää yhteistoimintaharjoit-
telun tarvetta. 

Ukrainan sodan vaikutukset
Ukrainan sodan geopoliittiset vaikutuk-
set vasta alkavat hahmottua. Muutoksia 
on jo tapahtunut, kun Arktisen neuvos-
ton kokoukset ovat keskeytyneet. Tilan-
ne vaikuttaa myös Koillisväylään käy-
tön kehittämiseen, joka muutoinkin jo 
aiemmin eteni vaivalloisesti, koska alu-

Lähde: Arktisen alueen geopolitiikka 2000-luvulla

eelta puuttui luotettava karttatieto, kan-
sainvälisesti jaettava säätilannetieto sekä 
alueella vallitsevat ongelmalliset jääolo-
suhteet. Tähän liittynyt suunnitelma rau-
tatieyhteyden luomiseksi Suomen kautta 
Eurooppaan on pysähdyksissä.

Venäjän geopolitiikan muutos, vah-
van retoriikan kääntyessä sotilaallisiksi 
operaatioiksi, paljasti Naton pohjoisen 
ongelman. Venäjän systemaattisesti vah-
ventama pohjoinen sivusta Yhdysvaltoja 
vastaan ja sen muodostama uhka transat-
lanttisille yhteyksille ei ole ollut ongel-
ma pelkästään Itämeren alueelle ja Bal-
tian maiden puolustuksen järjestämisel-
le. Myös Naton arktisen alueen joukko-
jen alivoimaisuus Venäjään nähden sekä 
Kiinan mahdollinen tulo Jäämerelle he-
rättivät Ukrainaan kohdistuneen hyökkä-
yksen jälkeen vakavaa huolta. 

Suomi ja Ruotsi muuttivat turvalli-
suuspolitiikkaansa ja anoivat Naton jäse-
nyyttä. Suomen, Ruotsin, Norjan, Tans-
kan ja Islannin sotilaallinen kapasiteetti ja 
tukikohtaverkosto muodostavat tulevai-
suudessa Natolle selkeän pohjoisen pila-
rin. Se mahdollistaa sekä arktisen alueen 
että Itämeren turvallisuusjärjestelyt uu-

della tavalla ja parantaa Baltian maiden 
puolustusta. Se edellyttää Natolta koko-
naisvaltaista uutta arktista strategiaa. On 
todennäköistä, että sotilaalliset harjoituk-
set lisääntyvät pohjoisessa arktisen alueen 
muodostaessa harvaan asuttuna alueena ja 
siviililentoliikenteen vähäisyyden vuoksi 
toiminnalle hyvät mahdollisuudet. Myös 
arktinen osaaminen tarvitsee harjoittelua, 
jossa Sodankylän varuskunta saattaa tul-
la tärkeäksi tukikohdaksi. 

Naton kannalta on tärkeää, että Suo-
mi ja Ruotsi puolustavat omaa maataan 
ja antavat vahvan panoksen Naton poh-
joiselle ulottuvuudelle. Se tuo alueelle va-
kautta ja parantaa Naton mahdollisuuksia 
toteuttaa perustehtäviä; Pohjois-Atlantin 
meriyhteyksien ylläpitämistä sekä kun-
kin jäsenvaltion alueiden puolustamista. 
Suomi on astumassa arktisena maana glo-
baalin turvallisuuspolitiikan arkipäivään. 

Eversti evp Ossi Kettunen on palvel
lut muun muassa Suomenlinnan Ran
nikkorykmentin komentajana. Kirjoitus 
perustuu hänen toimittamaansa kirjaan 
”Arktisen alueen geopolitiikka 2000lu
vulla”.

Yhteistä Kanadalle ja Yhdysvalloille on pohjoisten rannikkoalueiden matalat vesialueet sekä 
infrastruktuurin puuttuminen alueelta. USA:lla ja Kanadalla on ajantasaiset kehittämissuun-
nitelmat alueen infrastruktuurin ja joukkojen kehittämiseksi, mutta suunnitelmien realisoitu-
minen vie aikaa. Verratessa Yhdysvaltoja ja Kanadaa Venäjään voidaan todeta Venäjällä ole-
van vuosikymmenien etumatkan satamarakenteiden ja muun tarvittavan infrastruktuurin 
kehittämisessä.

Yhdysvallat perustavat puolustuksensa kehittyneeseen tutkavalvontaverkostoon, siihen liit-
tyvään ohjuspuolustusjärjestelmään ja vastaiskuvalmiuteen. Se on rakentanut ilma- ja maa-
voimatukikohtia Grönlantiin, Alaskaan ja Beringinsalmen alueelle, mutta joukot ovat lä-
hinnä ilmavalvontaan ja tiedusteluun sopivia. Jotkut tukikohdat soveltuvat myös kaukovai-
kuttamisen mahdollistavien ilmavoimien tukeutumiseen.

Natolla ei ole ollut omaa arktisen alueen strategiaa, vaan kukin jäsenvaltio on tehnyt strate-
giansa omista lähtökohdistaan. Naton tärkeänä tehtävänä on estää Venäjän laivaston tun-
keutuminen Pohjois- Atlantille. Naton merioperaatiot keskittyvätkin Grönlanti-Islanti-Iso-
Britannia -kapeikon eli niin kutsutun GIUK-linjan sulkemiseen.

Lähde: Arktisen alueen geopolitiikka 2000-luvulla

Nato on selvästi alivoimainen arktisella alueella.  Lisäksi USA on myöntänyt. että se on jää-
nyt jälkeen Venäjästä ja Kiinasta hypersoonisten ohjusten kehittämisessä.

Kiinan rooli arktisella alueella

Kiinan tavoitteena on tieteelliseen ja taloudelliseen toimintaan tukeutuen sitouttaa alueella 
toimivia valtioita sekä poliittisesti että taloudellisesti. Sen kiinnostus on ollut erityisen vah-
vaa Islannin ja Grönlannin alueilla. Sotilaallisesti Kiina on ollut mukana avaruusteknologian 
kehittämisessä muun muassa Ruotsin kanssa, joka viime aikoina on kuitenkin pysähtynyt.
Kiinan merivoimien toiminta on ollut lipunnäytön luonteista sekä Jäämeren että Itämeren 
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TYÖN JA PERHE-ELÄMÄN 
VUOROVAIKUTUS 

UPSEERIPERHEISSÄ
TEKSTI: SINI RANTAKARI

Upseerin työ vaikuttaa puolisoiden elämään, vaikka 
kokemukset sen vaikutuksesta ovat monenlaisia. 

Tutkimuksessa upseerien puolisot kuvasivat upseerin 
työn myönteistä ja kielteistä vaikutusta elämäänsä. 

Upseerit kertoivat, millainen puolison tuki oli 
merkityksellistä sekä millaisilla keinoilla työtä ja perhe-

elämää upseerien perheissä on sovitettu yhteen. 

Upseerin ammatin vaikutusta puo-
lisoon ja parisuhteeseen on Suo-
messa tutkittu vain vähän. Täl-

löin ovat korostuneet konfliktien ja riit-
tämättömien resurssien näkökulmat sekä 
perheen tärkeä merkitys upseerin työky-
vyn uusintamisessa. Tutkimukseni tar-
koituksena oli selvittää upseerin työn 
vaikutusta puolisoiden elämään ja pari-
suhteeseen. Oletin upseerin työn ja per-
he-elämän vuorovaikutuksella olevan 
sekä myönteisiä että kielteisiä puolia, 
jotka muuttuvat elämäntilanteiden vaih-
tuessa. Tutkimuksessa käytin dialogis-
ta tutkimusotetta, jonka tarkoituksena 
on vahvistaa sekä tutkijan, tutkimuk-
seen osallistuvien, että tulosten lukijoi-
den ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä.

Haastattelin tutkimukseen viittätois-
ta upseerin puolisoa. Etsin aineistosta 
haastateltujen henkilökohtaisia kerto-
muksia, jotka luokittelin toimijoiden ja 
elämänvaiheiden sekä suhtautumistapo-
ja kuvaavien roolien mukaisiin luokkiin. 
Haastatteluaineiston perusteella laadin 
upseereille kyselyn puolison tuesta ja 
sen merkityksestä, työn ja perheen yh-

teensovittamisen keinoista sekä upseerin 
ammatin mahdollisista vaikutuksista pa-
risuhteeseen. Kyselyyn vastasi 393 Puo-
lustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen 
palveluksessa olevaa, parisuhteessa elä-
vää upseeria. Keräsin tutkimusaineiston 
vuoden 2021 aikana.

Rikkautta ja riittämättömyyttä
Upseerin puolison rooli ei ollut ke-
nellekään haastatelluista elämää eni-
ten määrittelevä rooli, vaan pikem-
minkin mauste muun elämän joukos-
sa. Eri perheiden elämää upseerin am-
matti oli maustanut eri tavoin. Puolisot 
kokivat roolinsa upseerin rinnalla pää-
asiassa elämää rikastuttavana. He ku-
vasivat upseerin ammatin aiheuttamia 
myönteisiä tunnekokemuksia, jotka liit-
tyivät ihmissuhteisiin, tapahtumiin, ar-
voihin sekä upseerin puolesta koettuun 
iloon ja ylpeyteen. Puolison näkökul-
masta upseerin työtehtävien mielek-
kyys ja sopiva haasteellisuustaso vai-
kuttivat kotona asti myönteisesti. Am-
matin myötä muodostunut sosiaalinen 
verkosto ja sen merkitys laajenivat 

usein myös muiden perheenjäsenten 
voimavaraksi uusien ystävien ja yh-
teyksien muodossa.

Upseerin työn varmuus ja sen tuoma 
taloudellinen turva koettiin yhtenä tär-
keänä perusteena, miksi työhön kannat-
taa sitoutua ja sen vuoksi myös joustaa. 
Joissain perheissä upseerin työn ei koettu 
vaativan joustoja, vaan olevan joustava. 
Yksittäisetkin myönteiset uran mahdol-
listamat kohokohdat, kuten joustot työ-
järjestelyissä, juhlat, tapahtumat, mat-
kat ja koko perheen ulkomaankomen-
nus, jäivät vaikuttamaan myönteisesti 
myös myöhempään elämään. Rikastut-
tamisen vaikutus upseeriperheissä näyt-

SINI RANTAKARI
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ti pitkäkestoiselta ja siksi sen mahdol-
listaminen tärkeältä.

Ainoastaan rajallisten resurssien, 
ajan ja voimavarojen, puute esti rikas-
tuttamisen toteutumista. Rajallisista re-
sursseista johtuvat ristiriidat korostuivat 
pienten lasten perheissä, joissa upseerilla 
oli paljon työstä johtuvia poissaoloja. 
Näissä tilanteissa jotkut keskittyivät sel-
viytymään yksin, niin että puolison pitä-
minen elämässä meinasi unohtua. Toiset 
opettelivat paineen alla ilmaisemaan tar-
peitaan ja keskustelemaan asioista. Ras-
kaissa tilanteissa monia puolisoita kan-
nattelivat aiemmin tehty tietoinen sitou-
tuminen parisuhteeseen ja ymmärrys vai-
heen väliaikaisuudesta.

Puolisolta saatu tuki
Yleisimmät upseerin puolisoltaan saa-
mat tuen muodot olivat upseerin työs-
tä johtuvan paineen ja stressin sietämi-
nen, ammatillisista aiheista kertomisen 
kuunteleminen sekä kotiasioissa ajan 
tasalla pitäminen upseerin ollessa pois-
sa. Upseerin työstä johtuvan stressin 
ja paineen sietäminen osoittautui yh-
deksi merkittävimmistä tuen muodois-
ta kaikissa ikäluokissa. Pidempään kes-
täneissä parisuhteissa merkittävimmän 
puolisolta saadun tuen painopiste siirtyi 
kannustamisesta ja sparraamisesta se-

kä myötätunnon ja arvostuksen osoit-
tamisesta suuremman vastuun kanta-
miseen sekä kodinhoidosta että lasten 
kasvatuksesta.

Viidesosa upseereista valitsi merki-
tyksellisimmiksi puolison tuen muodoik-
si suuremman vastuun kantamisen sekä 
kodin töistä että lasten kasvatuksesta. He 
olivat kaikki miehiä, joiden ikä painottui 
40-49 vuoden välille ja joista lähes puo-
let oli suorittanut yleisesikuntaupseeri-
kurssin. Heitä oli kaikissa puolustushaa-
roissa, mutta Pääesikunnassa ja sen alai-
sissa laitoksissa heitä oli suhteellisesti 
suurempi osuus kuin muissa vastaajis-
sa. Ulkomailla he olivat asuneet perheen 
kanssa useammin kuin muut.

Parisuhde oli kestänyt heillä keski-
määrin pidempään kuin muilla vastaa-
jilla, lähes puolella yli 20 vuotta. Kaikki 
asuivat lapsiperheessä ja valtaosa (90 %) 
ensiperheessä. Näiden perheiden puo-
lisot olivat joustaneet omaan aikaan tai 
harrastuksiin liittyvissä asioissa muita 
useammin, mutta myös perheen upseerit 
olivat käyttäneet perhevapaita ja olleet 
äkillisten perhesyiden vuoksi pois työs-
tä keskimääräistä enemmän. Tämän ryh-
män perheet olivat saaneet useammin 
apua tukiverkostoiltaan ja myös palkan-
neet apua lasten- tai kodinhoitoon mui-
ta perheitä useammin.

Upseereille, joille puolison kyky 
kantaa suurempaa vastuuta oli merki-
tyksellistä, näytti myös itselle olevan 
tärkeää kantaa vastuuta sekä työssä että 
kotona. Osalle vastuun kantaminen oli 
helppoa ja suuristakin vastuista selviy-
tyminen tuotti iloa ja tyydytystä, myös 
parisuhteeseen. Osa koki etääntyneensä 
puolisostaan, elävänsä yhdessä enää las-
ten vuoksi ja parisuhteen jääneen arjen 
vaatimusten jalkoihin. Aineiston perus-
teella oli mahdotonta tietää, selittyvät-
kö kokemusten erilaisuudet yksilöiden 
ja perheiden resilienssillä, vaihtelulla 
työn vaativuudessa vai muilla tausta- 
tai olosuhdetekijöillä.

Työn ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen

Upseerit kuvasivat työnsä vaikutus-
ta parisuhteeseen suurimmaksi osaksi 
poissaolojen kautta. Runsaiden poissa-
olojen kuvattiin vaikuttavan kumman-
kin puolison kuormitukseen, ilmapii-
rin kireyteen, etääntymiseen, riitoihin, 
syyllisyyden ja ulkopuolisuuden tuntei-
siin sekä mukavista yhteisistä hetkis-
tä poisjäämiseen. Erossa olossa nähtiin 
myös myönteisiä puolia: sai omaa ai-
kaa, toinen ei muuttunut itsestään sel-
vyydeksi, suhde pysyi tuoreena eikä ki-
nasteltu pienistä asioista. Yhdessä voi-
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tetut vaikeudet olivat lähentäneet puoli-
soita. Puolisot kuvasivat, kuinka tärkeää 
on kasvaa itsenäiseksi, mutta ei liian it-
senäiseksi. On tärkeää myös kaivata ja 
tarvita kumppania.

Työn vaikutuksista perhe-elämään oli 
käyty keskustelua 82 % kyselyyn vastan-
neiden parisuhteista suhteen alusta alkaen. 
55 % upseereista oli suhteen alkuvaiheis-
sa sopinut kumppaninsa kanssa, millaiset 
asumisjärjestelyt olivat perheelle mahdol-
lisia upseerin uran eri vaiheissa ja millai-
sia rajoituksia muuttamiselle asettivat esi-
merkiksi puolison ajatukset omasta opis-
kelusta, työstä, sosiaalisista verkostoista 
tai lapsista. Monia puolisoita oli tukenut 
myöhemmin se, että he olivat itse tietoi-
sesti sitoutuneet upseeripuolisonsa uran 
vaihteleviin vaiheisiin.

Upseeriperheissä yleisesti (63 %) en-
nakoitiin upseerin tulevia poissaoloja ja 
perheenjäsenten tarpeita sekä suunnitel-
tiin tulevaa niiden mukaan. Kun työlle 
oli varattu sen vaatima aika, ennakoi-
tiin kulloinkin vapaa-ajalle kertyvät tar-
peet ja sovittiin vapaa-ajan käytöstä sen 
mukaan. Tämä oli vaatinut puolisoilta 
kykyä ilmaista omia tarpeitaan ja tehdä 
yhteisiä päätöksiä. Jotkut olivat kehit-
täneet vuorovaikutustaitojaan kursseil-
la, jotkut pariterapiassa. Suunnitelmal-
lisuus tuki hallinnan tunnetta ja yhteiset 
päätökset vahvistivat keskinäistä yhteyt-
tä ja luottamusta.

Upseerin puolison roolit
Upseerin puolison elämää voi tarkastel-
la niiden roolien kautta, joita puolisot 
käyttävät vastatessaan heihin kohdistu-
viin ulkoisiin odotuksiin. Puolisoiden 
suhtautuminen ja käyttäytyminen vaih-
telivat kunkin persoonasta, parisuhtees-
ta, kokemuksista ja tilanteesta riippu-
en, mutta kaikkia haastateltuja puoli-
soita yhdisti kyky miettiä ja reflektoi-
da omia roolejaan eli suhtautumistaan 
ja toimintatapojaan.

Nykyään sosiaalisia odotuksia 
upseerien puolisoita kohtaan on vähem-
män kuin aiemmin, mutta upseerin am-
matti toi edelleen erityiset tilanteet ja 
kysymykset puolisoidenkin elämään. 
Upseerin työn sanellessa ehtojaan puoli-
son oli ratkaistava, mihin kaikkeen hän 
voi vaikuttaa ja mihin oli sopeudutta-
va. Niinä aikoina, kun ajan ja voimien 
rajallisuus tuli vastaan, mietittiin, onko 
molempien puolisoiden tarpeille riittä-
västi tilaa. Erityisesti erossa olemisen 
jaksot haastoivat oppimaan, miten voi 
olla riittävän itsenäinen ja silti tarvita 

toista. Eri elämäntilanteissa vastavuo-
roisuuden mahdollistuminen vaati eri-
laisia ratkaisuja. Näihin kysymyksiin 
puolisot vastasivat yhdeksästä eri roo-
lista käsin: vaikuttaja ja sopeutuja, omi-
en tarpeiden ilmaisija ja myötäilijä, it-
senäinen ja riippuvainen, antaja ja vas-
taanottaja sekä oppija.

Kokemusten ja ajatusten rikkaus
Upseerin ammatin myötä ulkoiset tilan-
teet voivat olla tuttavapiirin tilanteista 
poikkeavia, mutta sisäisesti upseerien 
perheissä kohdattiin samanlaisia kysy-
myksiä kuin muissakin perheissä: Mi-
ten pärjätä yksin? Miten tarvita toista? 
Miten säilyttää yhteys itseen ja toiseen? 
Miten sietää epävarmuutta? Miten erot-
taa ne asiat, joihin voi vaikuttaa ja joi-
hin ei voi? Miten säilyttää toimijuus 
elämässä silloinkin, kun voi vaikuttaa 
olosuhteisiin vain vähän? Joille kuille 
Puolustusvoimat oli turvallinen, enna-
koitava ja pysyvä rakenne, joka auttoi 
selviytymään näiden ihmisen elämään 
kuuluvien kysymysten kanssa. Joillekin 
upseerin työn asettamien haastei-
den kanssa selviytyminen vaati omi-
en voimavarojen ylittämistä kerta toi-
sensa jälkeen.

Suuri osa tutkimukseen osallistuneista 
koki tutkimusaiheen kiinnostavana ja tar-
peellisena, mutta useissa vastauksissa tut-
kimusasetelmaa myös kyseenalaistettiin. 
Moni ei pitänyt upseerin ammattia miten-
kään erityisenä ammattina, ei kokenut sen 
vaikuttavan parisuhteeseen tai ei ajatellut 
puolisonsa tukevan häntä juuri upseerina. 
Jotkut pelkäsivät tutkijan olettavan, että 
upseeriperheissä tukeminen on yksipuo-
lista, ei vastavuoroista. Toiset tulkitsivat 
tutkimuksen tarjoavan tiettyjä roolimal-
leja tai arvoja.

Tutkimuksen tarkoitus ei ollut määri-
tellä ketään ulkopuolelta käsin, vaan ku-
vata moniulotteista ilmiötä sen rikkaut-
ta kunnioittaen. Väistämättä tutkimus-
tulokset kuitenkin tiivistävät ja yksin-
kertaistavat elävää elämää. Persoonien, 
työroolien, perhemuotojen ja sukupuol-
ten rikkaus ovat arkea upseerienkin kes-
kuudessa. Toivottavasti tämä tutkimus ja 
sen tulokset herättävät lisää keskustelua, 
jotta niissä tulee ilmaistuksi kaikki se, 
mitä on perheissä, yhteisöissä ja orga-
nisaatioissa hyvä ääneen sanoa.

Sini Rantakari on upseerin vaimo 
ja neljän lapsen äiti. Hän tekee työk
seen psykoterapiaa pääosin parisuh
dekysymyksissä.
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Turvallisuuden tulevaisuus

Tämä tarkastelu pohjaa kirjoittajan 
puheenvuoroon Kouvolan turval-
lisuuskonferenssissa, jossa järjes-

täjien innoittamana tarkasteltiin maail-
man turvallisuustilannetta lähitulevai-
suudessa. Asiaan on perisuomalaiseen 
tapaan helppo tarttua negaation kaut-
ta tarkastelemalla mahdollisia uhkake-
hityksiä. Kokonaisuuteen voidaan ensi 
alkuun pureutua Yhdysvaltojen, siis tun-
nustetusti Suomen tärkeimmän ulkopo-
liittisen kumppanin näkökulmasta. Tämä 
on sikäli helppoa sotilaallisesta turvalli-
suudesta kiinnostuneelle, että Yhdysval-
tojen tärkein ja resurssoiduin ulkopoli-
tiikan tekemisen väline ovat asevoimat. 

On selvää, että Kiinan nouseva tähti 
uhkaa Yhdysvaltojen Tyynenvaltameren 
alueen intressejä ja sodan Euroopassa kir-
joittaessa sadan vuoden takaista histori-
aa uudelleen, on läntinen suurvalta jou-
tumassa taas jakamaan voimiaan kah-
den valtameren erottamien painopistei-
den välillä. Tässä suhteessa myös Kiinan 
pohjoiset ambitiot ”lähiarktisena” maa-
na muodostavat Yhdysvalloille vaateen 
tarkastella pohjoista suuntaa, niin merel-
lä kuin pohjoisen Euroopankin tukeutu-
misalueiden osalta. Koska valtiolliset int-
ressit muodostavat parhaimman perustan 
valtioiden välisen yhteistoiminnan kehit-
tämiseen, on tässä myös Suomella eittä-
mättä tarjottavaa. 

Mikäli tilannetta tarkastellaan Venä-
jän ambitioiden hallinnan ja suoranaisen 
”heartlandin” eli sen Euraasiasta kumpu-
avan vaikutuksen patoamisen kannalta, 
on Yhdysvaltojen näkökulmasta tilan-
teessa tapahtunut merkittäviä heilahtelu-
ja. Yhtäältä uudelleen lämmitetyt suhteet 
eurooppalaisiin maihin, astuminen mer-
kittävimmäksi Ukrainan sotilaalliseksi tu-
kijaksi sekä uusien tulevien Nato-jäsenen 
kautta saavutettava mahdollisuus voiman 
projisointiin pohjoiseen suuntaan. Venä-
jän eristäminen on siis muodostumassa 
entistä mahdollisemmaksi washingtoni-
laista geopoliittista perintöä muistelevi-
en päättäjien kartoilla. 

Samalla on tiedostettava, että tilan-
ne Euroopassa, geneerisen lännen suh-
tautuminen Ukrainan avustamiseen sen 
elinkamppailussa ja kilpailu liittolais-
järjestelyiden relevanssista on tarkkaan 
seurattua kolmansissa maissa. Erityisesti 

Afrikassa, Keski-Aasiassa ja Lähi-idäs-
sä, siis alueilla, joissa asuu merkittävää 
konfliktipotentiaalia ja joissa autoritää-
riset hallinnot ovat perinteisesti etsineet 
liittolaisiaan historiallisesti niin ideolo-
gisista, kuin intressipohjaisista kumppa-
nuuksista. Tässä suhteessa mielenkiin-
toiseksi nousee luonnollisesti karkeana 
kokonaisuutena Afrikka ja sen lukuiset 
erilaiset potentiaaliset muutoksen mah-
dollisuudet. Näin, koska niissä on myös 
eurooppalaisilla, alueellisilla merkittä-
villä valtioilla on intressinsä. Tällaises-
ta selkeänä esimerkkinä Pohjois- ja Län-
si-Afrikkaan historiallisesti itsensä si-
tonut Ranska, jonka sietokyky pitkään 
jatkuneita sotilasoperaatiota kohtaan on 
hiipumassa. Ranskalainen globaali vai-
kutus saattaa olla Pariisissa totta, mut-
ta sen puolustaminen on haastavaa in-
flaation vallitessa ja energian hinnan hi-
poessa pilviä. 

Sen sijaan laajentunut sota Ukrai-
nassa on, ainakin näin kylmän talven 
kynnyksellä, onnistunut sitomaan länti-
siä liittokuntia yhteen, kehittämään nii-
tä ja syventämään kahdenvälisiä suh-
teita. Ja miks’ei olisi? Onhan niin, et-
tä Venäjän maavoimien välittömän val-
miuden joukoista, siis niistä, jotka ovat 
itäisen naapurimme konkreettisin voi-
manprojisoinnin väline, valtaosa on si-
dottuna Ukrainaan. Uskaliaimmat tap-
pioluvut kertovat näiden joukkojen ky-

vyn saavuttaa niille arvioidusti asetetut 
tavoitteet saavuttamattomiksi. Tätä ar-
viota saatetaan joutua tarkastamaan ve-
näläisen liikekannallepanon edetessä, 
mutta sen vaikuttavuus antanee kuiten-
kin odottaa itseään rintamilla. Näin ol-
len odotettavissa oleva sodan pitkitty-
minen onkin luonnollisesti inhimillinen 
katastrofi Ukrainan kansalle, mutta sa-
malla myös eduksi geneeriselle lännel-
le. Venäläiset joukot on sidottu Harko-
van, Donbassin, Zaporižžjan, Krimin ja 
Hersonin suuntiin, ne eivät ole keskitet-
tynä Kirkkoniemen, Sallan, Lappeenran-
nan, Baltian, Puolan tai minkään muun 
Läntisen liittokunnan jäsenen tai ulko-
poliittisen kumppanin rajoille.

Vallitsevassa maailmantilanteessa 
on siis nähtävissä paljon uhkia ja jopa 
sisäistä koheesiota repivää tilannekehi-
tystä, mutta vastaavasti myös ulkoisen 
uhan konkretisoimaa tahtoa puolustaa 
niitä arvoja, joiden varaan kyseiset liit-
tokunnat on vähintään sopimustasolla 
rakennettu. Samalla on tiedostettava, et-
tä sota ja kriisin tila tarjoaa aina jotakin 
myös omassa kaameudessaan. Tällä ker-
taa se luo mahdollisuuksia saavuttaa län-
tiseen ydinaseen mukanaan tuoman de-
terrenssin myös ennen ydinaseettomaan 
pohjolaan Suomen ja Ruotsin Nato-jä-
senyyden myötä.  

Antti Paronen 
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Sprengtportenin sotakoulu Ristiinassa

Ruotsin ruotujakoperus-
teinen armeija perus-
tui siihen, että samaan 

joukko-osastoon kuuluvat up-
seerit, aliupseerit ja miehistö 
asuivat samalla alueella. Ruo-
tujakoperusteisen järjestelmän 
mukaisesti rakennettiin myös 
virkatalot eriarvoisille sotilaille . 
Suomeen rakennettiin 1700-lu-
vulla kymmenen everstin vir-
kataloa kuninkaan hyväksy-
mien piirustusten mukaisesti.
Nykyään näistä virkataloista 
on säilynyt ja lähes alkuperäi-
sessä kuosissa Ristiinassa ja 
Kaarinassa sijaitsevat ”evers-
tin puustellit”. Ristiinassa si-
jaitseva Brahelinnaksi kutsut-
tu virkatalo rakennettiin 1739 
Savon Prikaatin komentajan 
virkataloksi.

Talossa oli kolmetoista huo-
netta ja pihapiiriin kuuluvat ul-
korakennukset talli, navetta, si-
kala, paja, väentupa ja muita tar-
vittavia rakennuksia. Virkata-
lo Brahelinna oli aikakautensa 
merkittävimpiä rakennuksia Savossa.

Savon Prikaatin upseerit ja heidän 
perheensä toivat Ristiinaan tuulahduk-
sen kansainvälisyyttä. Puhekielenä käy-
tettiin ruotsia ja ranskaa. Ristiinan alu-
eella sijaitsi kaksitoista Savon Prikaa-
tin upseerien virkataloa.Tunnetuimpia 
näistä ovat Henrik Otto von Fiandtin 
kartano Kylälahdessa ja Joakim Zachris 
Dunckerin kartano Kosoniemessa sekä 
Dunckerien Löydön kartano. Mainitut 
henkilöt ovat saaneet merkittävän osan 
J.L. Runebergin Vänrikki Stoolin tari-
noissa. Kerrotaan, että Sven Dufvakin 
olisi ollut lähtöisin Ristiinan Kylälah-
desta von Fiandtien torpasta.

Ristiinan Brahelinnan everstin virka-
talon merkittävin haltija oli eversti Yr-
jö Maunu Sprengtporten vuosina 1775-
1780. Sprengtporten oli Pommerin so-
dassa kokemusta saanut kuningas Kustaa 
kolmannen ajan upseeri. Hänen johdol-
laan kirjoitettiin Ruotsin armeijalle uu-
det taisteluohjesäännöt, joiden perusteel-
la aloitettiin hänen komennossaan ole-
vien joukkojen koulutus.

Ruotsissa ei ollut kadettikoulua. Tä-
män puutteen korjaamiseksi Sprengtpor-

ten aloitti omalla kustannuksellaan Bra-
helinnassa vuonna 1777 upseerikoulu-
tuksen. Oppilaiksi hän valitsi upseeri-
sukujen poikia. Tulevat upseerit saivat 
ilmaisen täysihoidon ja osin myös tar-
vittavat varusteet. Opettajiksi hän mää-
räsi joukko-osastostaan parhaat upsee-
rit, kuten majuri Samuel Möllerin, josta 
myöhemmin tuli Haapaniemen kadetti-
koulun johtaja Rantasalmelle. Sprengt-
porten toimi itsekin opettajana erityises-
ti maastoharjoituksissa ja kartoitukses-
sa. Hän teki Kuningas Kustaa III:lle esi-
tyksen upseerikoulutuksen aloittamiseksi 
Rantasalmelle omistamansa hevossiitto-
lan tiloissa. Esitys toteutuikin myöhem-
min vuonna 1780, jolloin Haapaniemen 
Kadettikoulu aloitti toimintansa.

Sprengtporten päätyi Venäjälle Ka-
tariina Suuren palvelukseen ja palasi ve-
näläisenä kenraalina vielä kerran enti-
seen virkataloonsa Ristiinaan haavoitut-
tuaan Porrassalmen taistelussa vuonna 
1788. Tällöin hänen kerrotaan sanoneen 
kuuluisat sanansa”omat koirat purivat”     

Suomen sodan jälkeen vuonna 1809 
Brahelinna päätyi Venäjän valtion omis-

tukseen ja sittemmin ristiinalai-
sen Liukkosten suvun vuokra-
taloksi lähes sadaksi vuodeksi. 
Itsenäisyyden aikana talossa on 
toiminut emäntäkoulu, kansalais-
opisto ja viimeiseksi päiväkoti, 
joka joutui lopettamaan toimin-
tansa vuonna 2011 sisäilmaon-
gelmien vuoksi ja rakennus mää-
rättiin käyttökieltoon.

Ristiinalaiset yksityishen-
kilöt ymmärsivät rakennuksen 
historiallisen arvon ja seitsemän 
henkilön ydinryhmällä oli huo-
li entisen sotakoulun kohtalos-
ta. Tämä johti niin sanottu sota-
koulutyöryhmän järjestäytymi-
seen. Valmisteleva kokous pi-
dettiin vuonna 2013. Kokouksen 
tuloksena Ristiina Seurasta tuli 
niin sanottu asianhoitaja, joka 
otti lähtökohdaksi talon kunnos-
tamisen ristiinalaisten käyttöön 
kokoontumis-ja tapahtumatilak-
si ottaen huomioon sen historial-
liset arvot. Ristiinan kunta liittyi 
samana vuonna Mikkelin kau-
punkiin. Liittymisneuvotteluissa 

ratkaistiin myös Ristiinan kunnan omis-
taman Sotakoulun kohtalo. Kaupunki si-
toutui omalta osaltaan rakennuksen kun-
nostukseen ja on myöntänyt vuosittain 
50.000 € käytettäväksi tähän tarkoituk-
seen. Sotakoulua onkin kunnostettu am-
mattilaisten avulla, sekä ristiinalaisin tal-
koovoimin kahdeksan vuoden aikana tu-
hansia tunteja. Töitä on tehty Helsingin 
Yliopiston Ruralia Instituutin ja van-
hoihin rakennuksiin erikoistuneen ark-
kitehti Maria Luostarisen johdolla. Ra-
kennus on Museoviraston suojelema ja 
virasto onkin antanut ohjeita rakennuk-
sen alkuperän säilyttämiseksi. Mukana 
talkoissa on ollut neljätoista ristiinalais-
ta yhdistystä. Myös yksityiset yritykset 
ja säätiöt ovat tukeneet entisöintityötä 
taloudellisesti ja materiallisesti. Etelä-
Savon kadettipiiri ja Kadettikunta ovat 
myös osallistuneet hankkeen totuttami-
seen. Ristiinan Sotakoulu otetaan val-
mistuneilta osiltaan käyttöön syksyllä.

Jouko Nousiainen
Everstiluutnantti evp  
Kadetti 5008
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä? 
Upseerimiekan lyhyt historia

Suomen julistauduttua itsenäiseksi val-
tioksi, oli miekan perinteinen, jo vuo-
situhansia kestänyt asema sota-asee-

na selvästi horjumassa. Uusien sodankäynti-
tapojen tuhovoima oli osoittanut, ettei miek-
ka ollut enää muuta kuin varusteiden painoa 
lisäävä koriste. 

Perinteet tekivät kuitenkin mahdottomak-
si miekan yksioikoisen hylkäämisen sotava-
rustuksesta. Suomessa edellytykset ominta-
keisen ratkaisun syntymiselle olivat kuitenkin 
hyvät, koska vanhoihin tapoihin ja tottumuk-
siin liian hallitsevasti pohjautuvia rasitteita ei 
juurikaan ollut. 

Suomeen oli venäläisten jäljiltä jäänyt 
ilmeisestikin useita tuhansia tsaarinarmei-
jan käyttämiä miekkoja. Varsinaisista tais-
telumiekoista valtaosa oli lievästi kaarevia 
miehistöšaškoja m/1881. Pukuaseista tyypilli-
simpiä olivat upseerisapelit m/1909 ja m/1913. 
Näiden ohella esiintyi myös ratsuväen upsee-
risapeleita m/1809, laivaston suoria upseeri-
miekkoja sekä lyhyinä lyömäaseina ja työvä-
lineinä käytettyjä miehistöhukareita useita eri-
laisia malleja.

Valtion varastoihin kerätyillä määrillä ei 
kyetty varustamaan joukkoja yhdenmukai-
sesti, joten tilanne tarjosi otolliset edellytykset 
venäläisen materiaalin hylkäämiselle ja omien 
miekkatyyppien suunnittelulle. Etenkään jää-
käriupseerit eivät mielellään ottaneet saksa-
laismallisiin asepukuihinsa venäläistä miek-
kaa. Suuri osa armeijan alkuvuosien vaikutus-
valtaisista johtohenkilöistä oli palvellut pitkän 
sotilasuran Keisarillisen Venäjän sotalaitokses-
sa ja oppinut pitämään miekkaa sotilaselämäs-
sä sekä tuon ajan tapakulttuurissa merkittävä-
nä varusesineenä. Siksi pidettiin itsestään sel-
vänä, että Suomen armeijan virkapukumallis-
toon tulisi kuulumaan myös miekka.

Huhtikuun 18. päivänä 1918 annettuun 
Suomen Tasavallan sotajoukkojen Ylipäälli-

kön päiväkäskyyn N:o 43 oli yhtenä kohta-
na liitetty “Väliaikainen sääntö Armeijan vir-
kapuvuista”. Viimeisenä kappaleena oli mai-
ninta miekoista ja sivuaseista. Sen mukaisesti 
miekkamalliksi vahvistettiin suora lyömämiek-
ka oksideeratusta raudasta tehdyssä tupessa.

Uudet, entistä yksityiskohtaisemmat virka-
pukumääräykset annettiin 15. heinäkuuta 1918 
Suomen senaatin sota-asiaintoimituskunnan 
käskylehdessä N:o 3. Päämajan yhteyteen oli 
perustettu virkapukukomitea asepukujen ja nii-
hin liittyvien varusteiden suunnittelutyötä var-
ten. Komiteaan kuului myös arvostettuja tai-
teilijoita, muun muassa Akseli Gallen-Kallela, 
Eero Snellman ja Bruno Tuukkanen. 

Miekka, ja sivuase yleensä, oli itsenäisyy-
den alkuvuosina varsin hallitseva varusesine. 
Sitä oli käytettävä sotilaspuvussa pääsääntöi-
sesti aina, ellei muuta ollut erikseen määrätty. 
Poikkeustilanteita, joissa sivuase jätettiin tai 
voitiin jättää pois, olivat: käynti Herran ehtool-
lisella; sulhasena tai sulhaspoikana oleminen 
kirkossa vihkiäistilaisuudessa; virasto-, esikun-
ta- ja kansliatyöskentely; oleskelu klubeissa; vi-
ralliset päivälliset tai juhlakutsut vanhimman 
esimiehen tai isännän luvan mukaisesti; tans-
siaiset; sekä muissa kutsuissa emännän luval-
la. Arkioloissa kylpypaikoilla ja maaseudulla 
sivuaseen sai myös jättää pois.

Vaikka Suomen sotaväki sai vuonna 1919 
oman vahvistetun teräasemallistonsa, sen täy-
sipainoiseen käyttöön tuleminen kesti useita 
vuosia. Virallisesti vahvistettujen miekkojen 
m/19l9 lukumäärät kasvoivat seuraavien vuosi-
en aikana tuskin lainkaan, koska armeijan han-
kintamäärärahojen vähäisyyden vuoksi tilauk-
set ulkomaisilta teräasetehtailta jäivät pieniksi.

Yhtenäispäällystöuudistuksen toteuttami-
sen jälkeen Suomen puolustusvoimissa vaki-
naisesti palvelevien sotilashenkilöiden mies-
kohtaiseen pukuvarustukseen kuului enää vain 
yksi sivuasetyyppi: leijonakahvalla varustettu 

suorateräinen upseerimiekka m/1919. Tuppia 
tälle sen sijaan oli kahdenlaisia: merivoimis-
sa messinkiheloilla varustettuja nahkatuppia ja 
muilla maavoimien suoria mustia metallituppia.

Siirryttäessä 1980-luvulle miekan käyttö oli 
suuresti vähentynyt ja miekkamallisto supis-
tunut pieneksi siitä, mitä se oli mahtavimmil-
laan ollut puoli vuosisataa aikaisemmin. Tänä 
asteittaisen kuihtumisen ajanjaksona miekas-
ta oli kuitenkin ehtinyt tulla sotilashenkilöiden 
arvostama ja perinteiden jatkuvuutta symboli-
soiva varusesine. Kansainvälinen sotilasmuoti 
toi Suomeenkin paineita suunnitella ja hankkia 
uusia pukuvaruste-esineitä. Ongelmaksi osoit-
tautui kuitenkin, että virallisiksi vahvistettui-
na ne piti kyetä rahoittamaan myös kantahen-
kilökunnalle perushankintoina, ja tähän eivät 
rahat riittäneet. 

Esittelyssä puolustusministerille tämä hy-
väksyi Puolustusvoimien sotilas- ja virkapu-
vuista annetun asetuksen (367/81) täytäntöön-
panosta ja soveltamisesta annetun päätöksen 
26. tammikuuta 1983 nojalla Pääesikunnan esi-
tyksen poistaa Puolustusvoimien kantahenki-
lökunnan henkilökohtaisten sotilasasujen ko-
koonpanoista miekat sekä niiden kantamiseen 
tarkoitetut vyöt ja varusteet.

Vastaavat nimikkeet päätettiin samalla pois-
taa valtion virkapukuavustuksesta annetun ase-
tuksen (850/69) 12 §:n nojalla perushankinta-
na korvattavien pukineiden luettelosta. Pää-
tökset astuivat voimaan 1. heinäkuuta1985. 
Miekan käyttö ammattisotilaiden henkilökoh-
taisena varusteena päättyi siten kesäkuun lo-
pussa 1985. Syksyllä valmistunut kadettikurs-
si ei enää saanut upseerin perusvarustukseensa 
miekkaa, nahkavyötä eikä kannatinta. Kenraa-
limajuri Paul von Gerichin vuonna 1921 tiu-
kasti vastustama “hännättömien koirien” aika-
kausi oli alkanut.

Marko Palokangas
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Ammatin monet roolit

Suomalainen upseeri aloittaa uran-
sa varusmiehenä ja kasvaa am-
mattiinsa pienten joukkojen ve-

täjänä ja kouluttajana. Ammatti tarjoaa 
heti kaksi roolia: rauhan ajan virkamie-
hen ja sodan ajan johtajan tehtävät. Hy-
vä urapolku antaa mahdollisuuden lä-
hestyä puolustusvoimien ydintehtävää 
erilaisissa töissä. Kokemuksen myötä 
on helppo ymmärtää ja omaksua roolit 
myös esikuntaupseerina ja komentajana.

Hyvä esikuntaupseeri täyttää sota-
marsalkka, kreivi Alfred von Schlief-
fenin määritelmän: ”Wenig hervortre-
ten, viel leisten, mehr sein als scheinen”. 
Hän siis pullistelee vähän, tekee paljon 
ja on enemmän kuin esittää – jos sallit-
te vapaan käännöksen ”sein als schei-
nen” kohdan riimittelystä.  

Tuossa ajattelussa esikuntaupseerin 
edellytetään tuovan esille oman näke-
myksensä ennen päätöksentekoa ja huo-
lehtivan päätöksenteon jälkeen siitä, että 
se toteutetaan parhaalla tavalla, vaikka 
päätös ei olisikaan oman mielen mukai-
nen. Valittu linja on usein erilaisten nä-
kemysten kompromissi. Nuo näkökoh-
dat on tutkittava mahdollisimman re-
hellisesti, jotta voidaan arvioida, mil-
laisella venytyksellä kulloinkin paras 
tulos saavutetaan.  

Sotilasorganisaatioita ei johdeta kol-
legiaalisesti, vaikka johtamisprosessiin 
kuuluukin yhteistyö ja kollektiivisen 
älykkyyden hyödyntäminen. Viime kä-
dessä joukon komentaja sovittaa erilai-
set ajatukset yhteen. Näkemysten kir-
jo otetaan huomioon, mutta tavoitteena 
ei ole mielipiteiden muodostama pie-
nin yhteinen nimittäjä, vaan paras lop-
putulos. Sodassa se voi merkitä hallit-
tuja riskejä, haastavampia tehtäviä kuin 
helpoin vaihtoehto, sekä vaaroja ja ra-
situksia, jotka eivät jakaudu tasan. Ko-
mentaja kantaa aina vastuun siitä mitä 
tehdään. Alaisen vastuulle kuuluu, mi-
ten tehdään, ja siihen komentajan ei ole 
syytä puuttua, ellei ole pakko. 

Erilaisiin johtopäätöksiin voidaan 
tulla perustellusti, kun lähtökohdat ovat 
erilaisia. Yhtymätason päätöksissä vä-
hintään eri aselajit, joskus eri puolustus-
haarat ja liittoutumissa myös eri kansa-
kunnat joutuvat sopeuttamaan toimin-
tansa toisiinsa. Upseerilla voi siis olla 
tehtävästään nousevia ja ikävimmillään 

myös ulkoisen politiikan sanelemia pai-
neita vaikuttaa päätöksentekoon. Preus-
sin esikuntaupseereiden eettisellä oh-
jeella haluttiin kuitenkin vetää selvä ra-
ja siihen, ettei omaa toimintaa saa mil-
loinkaan sabotoida.

Nuorten jääkäreiden Suomeen tuo-
ma esikuntaoppi on toiminut hyvin sata 
vuotta. Taustalla olevat eettiset periaat-
teet eivät ole vanhentuneet, vaikka tie-
totekniikka onkin mullistanut menetel-
mät ja kansainvälinen toiminta tuo käyt-
töön Joint and Combined -operaatioiden 
käytännöt ja ongelmat. Omaa toimintaa 
ei edelleenkään saa vahingoittaa eikä it-
seään viisaampaa kannata esittää.

Toisin kuin esikuntaupseerit, jou-
kon komentaja joutuu loistamaan (schei-
nen) myös itse, vaikka ei sitä haluaisi, 
eikä olisi luonnostaan tippaakaan valo-
voimainen. Sotajoukko nimittäin muo-
dostuu ihmisistä ja ihmiset haluavat kul-
kea karismaattisen johtajan perässä. He 
saavat siitä uskoa ja voimaa työhönsä.  

Kautta muistetun historian komenta-
ja on ollut joukkonsa keulakuva, jonka 
maine vahvistaa joukon voimaa ja paran-
taa joukon jäsenten identiteettiä – tai sit-
ten heikentää niitä. Sotapäälliköiden on 
kannattanut olla jumalten suosikkeja, vi-
hollisille hirmuisia, mutta omilleen kuin 
lasta rakastava isä. Muutama omalaatui-
nen tapa tai taipumus ei useinkaan ole 
ollut haitaksi, pikemminkin päinvastoin. 

Niin harmillista kuin se monen mie-
lestä onkin, komentaja on brändi. Ironi-
sesti uudissana brändäys juontaa juu-
rensa polttamalla tehtyihin tuotemerk-
keihin (brand). Kellokkaan rooli voikin 
tuntua polttoraudalta takalistossa, jos ei 
ole luonnoltaan myöntyväinen itseko-
rostukseen. 

Se mikä aikaisemmin oli maineen-
hallintaa, on nykyään brändäystä ja mi-
kä ennen levisi kävelyvauhtia kosket-
taa nykyisin mieliä lähes reaaliaikaises-
ti. Suomalainen upseeri on tottunut ajat-
telemaan, että työ puhukoon puolestaan, 
ja sille kestävä maine tietysti rakentuu-
kin - jos ehtii. Ilmiönä brändi on olemas-
sa ja liikkuu bittien nopeudella. Se an-
saitsisi tulla tutkituksi myös sotilasjoh-
tamisen näkökulmasta.

Komentaja on yksinäinen mies tai 
nainen häntä tukevan esikunnan ympä-
röimänä.  Vastuu päätöksistä ei ole ke-
vyt kantaa ja kaiken lisäksi komentajal-
ta odotetaan luotettavuutta, rohkaisua ja 
suunnan näyttämistä aina viimeistä rivi-
miestä myöten. Uskottavuus on raken-
nettava ennen kuin sitä aletaan vaatia. 

Komentaja joutuu tekemään päätök-
sensä puutteellisin tiedoin. Vihollinen 
ei tietojaan paljasta, ja jos paljastaa, so-
pii aina epäillä tiedon olevan tahallisesti 
vääristettyä. Osa asioista tulee esille vas-
ta tapahtuessaan. Päätöksen teon otolli-
nen aikaikkunakaan ei välttämättä asetu 
kohdalleen ja päättämättömyys voi se-
kin koitua tuhoksi. Virhe on myös, jos 
komentaja kuvittelee olevansa kaikkein 
fiksuin, joku on aina viisaampi. Epävar-
muutta ei saa kuitenkaan näyttää.

Kun sitten myöhemmin arvioidaan, 
mikä onnistui ja mikä epäonnistui, on 
kohtuullista selvittää mitkä tiedot oli-
vat käytettävissä tapahtumien aikaan. 
Onnistumisen jakajia on paljon, mut-
ta epäonnistumisesta vastuuta ottaa ko-
vin harva. Vaikka jossain olisikin ollut 
joku viisaampi, heitäkin yleensä ilmoit-
tautuu vasta jälkeenpäin. Liikaa näihin 
inhimillisiin piirteisiin ei kannata kiin-
nittää huomiota sen enempään päätök-
siä tehdessään kuin jälkikäteenkään. Ai-
na voi lohduttautua sillä, ettei lähtöaskel 
ratkaise koko tanssia. Oleellista on, että 
sen rohkenee ottaa.

Kalle Liesinen

W W W . X D S O L U T I O N S . F I

We manage and coordinate
your complex programmes,
ecosystems, and networks.

Get in touch and we will find
the right solution for you.

YOUR PARTNER
IN COMPLEX
PROGRAMMES
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E N H A N C E  Y O U R

C O M P E T I T I V E  E D G E ?
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Toimintavuosi 2022 päätökseen

Kadettikunnan 101. toiminta-
vuosi on päättymässä. Monet 
100-vuotisjuhlien tapahtumis-

ta siirrettiin kuluvalla vuodelle, mutta 
alkuvuodesta edelleen jyllännyt koro-
na-pandemia hankaloitti tapahtumien 
järjestämistä. Esimerkiksi juhlavuoden 
päätöstapahtuma Helsingin Yliopiston 
juhlasalissa vuosipäivänä 27. tammi-
kuuta jouduttiin perumaan.

Onneksi keväästä alkaen olemme 
pystyneet järjestämään suunniteltua toi-
mintaamme, muiden muassa: kadetti-
kurssien ja merikadettikurssien yhteys-
upseeritapaaminen 24. toukokuuta Suo-
men Marsalkka Mannerheimin Kadet-
tisäätiön 70-vuotisjuhlan yhteydessä, 
kunnianosoitus Haapaniemen Kadet-
tikoulun kunnostetulla muistomerkillä 
30. toukokuuta ja Kaaderipäivä Santa-
haminassa 3. kesäkuuta.

Kadettiveljeyttä ja yhteenkuuluvuut-
ta päästiin vaalimaan myös kevätkokous-
tapahtumassa Raaseporissa huhtikuussa 
ja Kaaderigolfissa Seinäjoella elokuussa.

Parhaat kiitokset kuluneesta vuodes-
ta jäsenistöllemme, yhteistyökumppa-
neille ja tukijoillemme. Toimintavuo-
den tapahtumista on julkaistu tallentei-
ta Kadettikunnan YouTube -kanavalla.

Odotetut Kaaderitanssiaiset 
Kaaderitanssiaisia päästiin viettämään 
korona-ajasta johtuen kolmen vuo-
den tauon jälkeen. Varapuheenjohta-
ja, eversti Hannu Aikion isännöimiin 
tanssiaisiin osallistui yli kaksi sataa 
henkilöä. Tapahtuman järjestelyistä 
vastasi perinnejaoston puheenjohtaja, 
eversti Teemu Nurmela. Vanhinta ka-
dettikurssia tapahtumassa edusti ma-
juri Pekka Termala 47. Kadettikurssil-
ta. Nuorimmat osallistujat olivat 108. 
Kadettikurssille opiskelevia kadetteja 
seuralaisineen.

Maittavan Leijona Cateringin tarjo-
aman päivällisen, Kadettikuoron raik-
kaiden esitysten sekä kaikkien kadet-
tiupseerien ja kadettien esittämän Juu-
han Villen -laulun jälkeen illan isäntä 
johdatti osallistujat poloneesin tahdissa 
tanssimaan. Juhlasali täyttyi ilahdutta-
vasti tanssin pyörteissä viihtyvistä pa-
riskunnista. Musiikista vastasi Kaartin 
soittokunnan varusmiesyhtye.

Päivällisen yhteydessä kuulimme 
Wanhan kaaderin, Pekka Termalan muis-

teloita omalta kadettiajaltaan. Tanssi-
aispäivänä hänen kadettikurssinsa päät-
tymisestä oli kulunut 60 vuotta ja kak-
si päivää. 

Puheessaan Termala muisteli muun 
muassa kadettien tanssiopetusta Åke 
Blomqvistin ja neiti Niemisen ohjaama-
na. Opetus käynnistyi poikien kesken 
voimistelusalissa, jossa saatiin ensiopit 
muun muassa tanssiin hakuun: ”Kohde 
tuli valita jo kaukaa, eikä saanut harhail-
la daamien edessä. Daamille kumarrettiin 
ja tarjottiin käsivarsi ja lähdettiin tanssi-
lattialle.” Seuraavassa vaiheessa 47. Ka-
dettikurssi siirtyi harjoituksiin juhlasaliin. 
Harjoituksiin saapui myös kaupungista 
daameja, joita Pekka Termala kävi Ka-
dettikoulun linja-auton kera noutamassa.

Åke Blomqvist antoi tanssiharjoituk-
sissa Termalan kertoman mukaan tiukko-
ja ohjeita: ”pari ei saanut nojata toisiin-
sa, vaan lantioiden tuli koskettaa kevy-
esti toisiaan” tai ”kavaljeerit, älkää anta-
ko daamin selittää”. Termala totesi, että 
tanssiopetus toi kadetin arkeen miellyt-
tävää vaihtelua. Kyllä tanssitaidosta on 
myöhemminkin ollut hyötyä, myhäili 
Termala.

Pekka Termala totesi pöytätapojen 
opiskelun olleen myös hyvin tärkeää. 
Vanhemmat kadetit pöytien päissä opet-
tivat, miten kaikki tapahtuu. Jos tehtiin 
pahoja virheitä, niistä oli mentävä ker-
tomaan kaikille ruokailijoille kadettivää-
peliltä luvan saatuaan ruutuun.

Puheensa lopuksi Termala totesi 
ilahtuen kokeneensa kaksivuotisen ajan 
Kadettikoulussa Santahaminassa näke-
myksiä avartavana, kasvattavana ja mah-
dollisuutena luoda lujia ihmis- ja ystä-
vyyssuhteita unohtamatta tietenkään soti-
lasammattikoulutusta. Hän esitti kiitokset 
Kadettikunnalle ja totesi, että constantem 
decorat honor on kaadereille sangen so-
piva tunnus. 

Säännöt esitarkastuksessa
Kadettikunnan sääntömuutosta on val-
misteltu yhdessä kadettipiirien kanssa 
useissa seminaareissa, viimeksi touko-
kuussa 2022. Hallitus on viimeistellyt 
uudistetut säännöt syksyllä, ja muutos-
ehdotus on lähetetty esitarkastettavaksi 
Patentti- ja rekisterihallitukseen 17. lo-
kakuuta 2022. Sääntömuutos on suun-
niteltu tuotavaksi seuraavan kevätko-
koukseen hyväksyttäväksi.

Syyskokous hyväksyi Kadettikunnan 
sääntökansion uuden sisällön, joka on jul-
kaistu kadettipiirejä varten Kadettikun-
nan supercloud -pilvipalvelussa. Syysko-
kouksessa hyväksyttiin myös muutokset 
kadettipiirien kuntaluetteloihin.

Kadettikunnan piiritoimintaohje on 
vuoden aikana myös päivitetty, ja sen uu-
sin versio otetaan käyttöön vuoden 2023 
alussa. 

Talouden vakauttamista
Syyskokous hyväksyi Kadettikunnan 
toiminta- ja taloussuunnitelman  vuo-
delle 2023. Tulevana toimintavuonna 
jatketaan Kadettikunnan  taloudellisen 
tilanteen vakauttamista. Osana taloudel-
listen resurssien  varmista syyskokous 
päätti nostaa yhdistyksen jäsenmaksun 
30 euroon.

Suomen Marsalkka Mannerheimin 
Kadettisäätiön toiminnassa keskitytään 
jatkossa sääntöjen 2 §:n ensimmäisen mo-
mentin mukaiseen tarkoitukseen.

Asianajotoimisto Lindell Oy tarjoaa 
jatkossakin Kadettikunnan jäsenille oi-
keudellista neuvontaa perhe- ja perintö-
oikeuden sekä riita-asioiden alalta. Neu-
vonnan ensimmäinen puhelinkonsultaa-
tio on maksuton, ja senjälkeisten palve-
luiden kustannukset kohdentuvat niiden 
käyttäjälle.

Constantem decorat honor – Kunnia 
kestävän palkka

Heikki Pohja
kadetti 7265
heikki.pohja(at)kadettikunta.fi
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KADETTIKUNNAN 
SYYSKOKOUS HELSINGISSÄ 

TEKSTI: HEIKKI POHJA

Kadettikunnan syyskokous järjes-
tettiin Maanpuolustuskurssien 
maneesissa Helsingissä 29. lo-

kakuuta 2022. Kokouspäivään sisältyi 
myös koulutustilaisuus kadettipiirien ko-
kousedustajille.

Ajankohtaiskatsaus 
Ukrainan tilanteesta

Syyskokouspäivän aluksi Maanpuo-
lustuskurssien apulaisjohtaja, evers-
tiluutnantti Petri Huovinen piti ajan-
kohtaiskatsauksen Valtakunnallisten 
maanpuolustuskurssien toiminnasta. 
Kadettikunnan puheenjohtaja luovut-
ti Maanpuolustuskursseille kiitokseksi 
tuesta Kadettikunnalle yhdistyksen sei-
nälevykkeen nro 29. Seinälevykkeen 
on suunnitellut taiteilija Gustav von 
Nummers, ja se on vahvistettu käyt-
töön 14. elokuuta 1978.

Syyskokousesitelmän piti sotilas-
professori, everstiluutnantti Janne Mä-
kitalo, ja hän tarkasteli Ukrainan sotaa 
sekä sen oppeja ja vaikutuksia. Asian-
tuntevan alustuksen jälkeen käytiin ak-
tiivinen keskustelu aihealueesta. 

Kadettipatsas 
Sabina Krogarsille

Kadettikunnan puheenjoh-
taja, prikaatikenraali Mika 
Kalliomaa luovutti Kadetti-
patsaan nro 25 toimistonhoi-
taja Sabina Krogarsille kii-
tokseksi Kadettikunnan ja 
yhdistyksen jäsenistön hy-
väksi tehdystä työstä.

Kadettipatsas on taiteilija 
Lauri Leppäsen suunnittele-
ma. Kadettipatsas on valmis-
tunut vuonna 1950 ja sen pro-
jektin toteuttivat Kadettikoulu 
ja Kadettioppilaskunta. Kadet-
tipatsaan mallina oli kadetti-
kersantti (yleisesikuntaeversti-
luutnantti) Kauko Rainer Pou-
tanen 34. Kadettikurssilta.

Kadettipatsaita valmistet-
tiin aluksi Sako Oy:ssä Riihi-

mäellä, ja ne olivat umpiterästä, hiekka-
puhallettuja ja mustaksi maalattuja. Ny-
kyiset, pronssiset Kadettipatsaat on val-
mistanut kuvanveistäjä Raimo Jaatinen 
avustajineen.

Palkitsemiset 
maanpuolustusaatteellisuudesta
Kadettikunnan puheenjohtaja luovut-
ti Kadettikunnan pienoislipun eversti-
luutnantti evp Markku Nissiselle Ou-
lun kadettipiiristä. Hän on valmistunut 
upseeriksi 62. Kadettikurssilta vuonna 
1978, ja tehnyt pyyteetöntä ja pitkäai-
kaista maanpuolustusaatteellista työtä 
Kadettikunnan tarkoitusperien hyväk-
si. Oulun kadettipiirin sihteerinä ja ra-
hastonhoitajana Markku Nissinen on 
toiminut vuodesta 1994 alkaen.

Kadettikunnan standaarit luovutet-
tiin everstiluutnantti evp Sami Mattilal-
le, everstiluutnantti evp Kari Sainiolle ja 
art director Nikolai Ylirodulle. 

Sami Mattilalle standaari luovutettiin 
kiitokseksi Kadettikunnan sääntöprojektin 

johtamisesta. Kari Sainiolle ja Nikolai Yli-
rodulle standaarit luovutettiin kiitoksek-
si Kadettikunnan verkkosivujen ja tieto-
pankkien teknisestä sekä sisällöllisestä to-
teuttamisesta vuosien 2020–2022 aikana. 

Kadettikunnan standaari luovutettiin 
syyskokouspäivänä myös Ravintola Zinn-
kellerille, jonka kanssa Kadettikunnal-
la on monivuotinen perinne syyskoko-
uksen järjestelyissä. Standaari luovutet-
tiin kadettipiirien kokousedustajien lou-
naan yhteydessä. 

Mika Kalliomaa 
jatkaa puheenjohtajana

Kadettikunnan puheenjohtajana valit-
tiin yksimielisesti jatkamaan prikaati-
kenraali Mika Kalliomaa, joka palvelee 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina. 
Varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan 
eversti evp Hannu Aikio.

Hallitukseen valittiin uusina jäseninä 
komentaja Hannu Roponen, joka palvelee 
Pääesikunnan viestintäosastossa ja majuri 
Maria Hokkanen, joka palvelee Uuden-
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maan aluetoimistossa. Entisinä hallituk-
sen jäseninä valittiin jatkamaan evers-
ti evp Mikko Kauppala, eversti Teemu 
Nurmela, everstiluutnantti Christian Per-
heentupa, majuri Asko Ainoa ja kaptee-
niluutnantti Jussi Ahokas. 

Syyskokous päätti, että hallituksen 
kahdeksannen, kadetteja edustavan jäse-
nen nimeää Kadettitoverikunta ry:n hal-
litus. Kadettikunnan uuden hallituksen 
toimikausi alkaa 1. tammikuuta 2023.

Kadettikunnan toiminnantarkasta-
jiksi valittiin eversti evp Ensio Mäkipel-
to ja majuri, kauppatieteiden ylioppilas 
MBA Jorma Komulainen sekä varatoi-
minnantarkastajiksi majuri evp, ekono-
mi Hannu Myllynen ja majuri evp, eko-
nomi Matti Krannila.

Kadettiupseerit yhteiskunnan 
palveluksessa 

Kadettikunnan vuoden 2023 teemana 
on Kadettiupseerit yhteiskunnan palve-
luksessa. Vuoden tapahtumat aloitetaan 
Kadettikunnan vuosipäivänä 27. tam-
mikuuta, jolloin järjestetään Kadetti-
kunnan vuosipäivän kunnianosoitus 
yhdessä Helsingin kadettipiirin kanssa 
Helsingissä Hietaniemen hautausmaal-
la ja lasketaan seppeleet Sankariristil-
le ja Suomen marsalkka Mannerheimin 
haudalle. Muut kadettipiirit järjestävät 
omilla alueillaan seppeleenlaskuja ja 
vuosipäivään liittyviä muita tapahtumia.

Kadettikunnan kevätkokous ja veljes-
päivällinen järjestetään 21.–22. huhtikuu-

ta Säkylässä yhteistoiminnassa Etelä-Sa-
takunnan kadettipiirin kanssa. Etelä-Sa-
takunnan kadettipiirin jäsenet toivotetaan 
tervetulleiksi veljespäivälliselle 21. huh-
tikuuta. Syyskokous järjestetään 28. lo-
kakuuta perinteiseen tapaan Helsingissä.

Kadettikunta jatkaa yhteistoimintaa 
Suomen Sotatieteellisen Seuran kans-
sa järjestäen yhteisen turvallisuuspolitii-
kan seminaarin Helsingissä. Seminaarin 
ajankohta tarkentuu jatkosuunnittelussa. 

Kadettipiirien ja kadettikurssien vä-
linen golfmestaruus ratkaistaan Lahden 
kadettipiirin isännöimänä XXV Kaaderi-
golfissa 16. elokuuta Messilässä. Erittäin 
suosittujen Kaaderitanssiaisten perinnettä 
jatketaan 27. lokakuuta Santahaminassa. 

Kadettikunnan ensi vuoden päähank-
keena on Turvallisuuspolitiikan tietopan-
kin sisällön päivitys, joka valmistuu syk-
syllä 2023. Tietopankin kokonaispäivitys 
tehdään sekä suomen- että ruotsinkieli-
senä. Tietopankki palvelee ensisijaises-
ti maamme koulujen turvallisuuspolitii-
kan opetusta. Verkkosivusto toimii myös 
avoimena tietopankkina kansalaisille se-
kä toimii lukiolaisten Turpotietäjä -kil-
pailun lähteenä. 

Kadettikunnan toisena keskeisenä 
hankkeena on Maailman muutos ja Suo-
mi -tietopankin teknisen alustan uudista-
minen. Toimintavuoden aikana selvite-
tään myös tietopankin sisällön täyden-
tämistarve.

Kolmantena hankkeena jatketaan 
vuonna 2021 käynnistettyä Kadettito-

verikunnan historia -tutkimushanketta, 
jonka päätoimittajana on sotilasprofes-
sori, everstiluutnantti Marko Palokangas. 
Tutkimus valmistuu vuonna 2025 Kadet-
titoverikunta ry:n täyttäessä 100 vuotta.

Neljäntenä hankkeena jatketaan vuon-
na 2021 käynnistettyä Mannerheim-ris-
tin ritareista tehtävää runoteosta, jonka 
toimittajana on majuri Joni Pirinen. Kir-
jassa jokainen ritari saa oman runonsa, 
ja teos on suunniteltu julkaistavaksi ke-
vään 2023 aikana.

Vuoden 2023 aikana selvitetään yh-
teistoiminnassa Upseeriliitto ry:n kans-
sa Kadettiupseerit 1920–2025 -matrik-
kelin tuottaminen.

Keskeisimmistä tapahtumista vuonna 
2023 on tietoa toisaalla lehdessä.

Kadettikunta kannustaa Kadettipiire-
jä järjestämään piirikohtaisia tapahtumia 
jäsenistön aktivoimiseksi ja yhteisöllisyy-
den kehittämiseksi.

Strategiatyö 2033 käynnistyi
Kokouksen jälkeen pidetyssä kadet-
tipiirien puheenjohtajien ja sihteerien 
koulutustilaisuudessa keskusteltiin ka-
dettipiirien taloushallintoon liittyvistä 
asioista sekä seuraavan vuoden aika-
na toteutettavasta Kadettikunnan stra-
tegiaprosessista.

Vuoden 2023 syyskokoukseen men-
nessä laaditaan Kadettikunnan strategia 
2033 ja kolmivuotistoimintasuunnitel-
ma 2024–2026. Kadettikunnan halli-
tus johtaa strategiaprosessin. Kadetti-
piirit osallistuvat työhön laatimalla pii-

rianalyysit maaliskuun 
2023 loppuun mennes-
sä ja sen jälkeen Kadet-
tikunnan yhteiseen stra-
tegiaseminaariin. Stra-
tegiaseminaari järjeste-
tään 26.–28. toukokuuta 
2023.

Kadettikunnan toi-
minnan keskiössä on 
yhdistyksen jäsenistö 
ja jäsenistöä palveleva 
viestintä. Osana strate-
giatyötä pohditaan myös 
Kadettikunnan teemoja, 
perusviestejä ja viestin-
nän kehittämistä.
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Kadettikurssi 47 ja Merikadettikurssi 32 
järjestivät 60-vuotistapaamisen

Kadettikurssi 47:n ja merikadettikurssi 32:n 60-vuotistapaamiseen osallistuneet. 

Kadettikurssimme päättyivät lo-
kakuun lopulla 1962. Kyseise-
nä päivänä ihmiskunta eli so-

dan jälkeisen historian vaarallisinta het-
keä Kuuban kriisin vuoksi. Sen jälkeen 
ydinsodan suunnalla oli hiljaisempaa, 
kunnes kurssimme 60-vuotispäivä lä-
hestyi. Hersonin tyhjentäminen asuk-
kaista sai maailman taas pelkäämään, 
että Kreml valmistelee tosissaan ydin-
aseen käyttöä Ukrainassa

Alkuaan 126 upseerin joukosta on 
enää elossa 71 huru-ukkoa, keski-iältään 
84-vuotiaita. Kurssitapaamiseen ortodok-
siseen kulttuurikeskus Sofiaan Helsingin 
Vuosaaressa 26. lokakuuta 2022 heistä 
oli saapunut 22 veljeä ja 11 seuralaista. 
Päivä alkoi kukkalaitteen laskulla kaa-
tuneiden kadettiupseerien muistotaulul-
le Kadettikoulun sankariaulassa. Sen te-
ki kolmen veljen partio.

Tulomaljojen jälkeen MPKK:n rehto-
ri prikaatikenraali Mika Kalliomaa kertoi 
turvallisuusympäristömme muutoksesta. 

Kurssin kiitokset Kalliomaalle esitti pri-
kaatikenraali Olli Nepponen, jonka vir-
kaurasta löytyy samankaltaisuuksia Kal-
liomaan kanssa.

Vierailimme myös Pyhän Viisauden 
kappelissa. Sitä esitteli isä Ambrosius, 
joka entisenä ortodoksipiispana paljasti 
yhden uskontokuntansa vetonaulan. Sen 
mukaan itse kukin pääsee taivaaseen, jos 
oikein toivoo.

Iltajuhlassa pääpuhujana oli Pasi 
Raittila. Hän totesi kylmän sodan lei-
manneen tavalla tai toisella meistä jo-
kaisen uraa. Kaksinapaisen maailman 
jännitteet aistittiin myös omassa sota-
väessämme. Pasi pääsi henkilökohtai-
sesti näkemään itäisen blokin alamäen 
alkamisen palvellessaan sotilasasiamie-
henä DDR:ssä.

Jaakko Virkajärvi piti poikkeuksel-
lisen puheen naisille. Tarina oli hänen 
omasta elämästään. Kurssi kuunteli hie-
vahtamatta kadettiveljen avautumista ta-
pahtumasta, jossa hän menetti nuorik-

konsa ja poikiensa äidin. Näin rehellis-
tä puhetta Jaska tuskin olisi tohtinut pu-
hua edes kurssimme 60-vuotijuhlassa, 
ellei tarinalla olisi ollut onnellista loppua.

Kurssikokouksen johti Kyösti Koso-
nen, kun kadettivääpeli Upi Malinen oli 
estynyt. Kokous valitsi vanhan kurssitoi-
mikunnan jatkamaan tehtävissään lisät-
tynä yhdellä jäsenellä eli Kyöstillä. Sa-
malla päätettiin, että seuraava kurssita-
paaminen on vuoden päästä torstaina 26. 
lokakuuta 2023 hyväksi havaitussa So-
fiassa. Silloin järjestetään myös käynti 
Kadettikoululla.

Tuomo Hirvonen
kadetti 4139
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Kadettikurssi 55 Tampereella

Kadettikurssi 55:n kesätapaami-
nen järjestettiin Pentti Väänä-
sen johdolla Tampereella 25. 

elokuuta 2022. Mukana oli 19 veljeä ja 
11 puolisoa. Kohteena oli Puolustusvoi-
mien logistiikkalaitoksen esikunta, jos-
sa saimme kattavat esitykset Puolustus-
voimien nykytilanteesta sekä Laitok-
sen uudesta organisaatiosta, tehtävistä 
ja haasteista. Lennoston edustaja ajan-
tasaisti tietomme hävittäjähankkeen ny-

kytilanteesta. Lisäksi Tampereen apu-
laispormestari kertoi mielenkiintoisel-
la tavalla kaupungin kehityksestä ja tu-
levaisuuden näkymistä.

Iltapäiväohjelman ja kurssikokouk-
sen aikana puolisot pääsivät tutustumaan 
Tampereen nähtävyyksiin, jolloin eri-
tyisesti Muumimuseo ja Moro tulivat 
tutuiksi.

Kovasti kehittyneen ja uudistuneen 
Tampereen saimme kokea ja nähdä ly-

hyellä kiertoajelulla, joka päättyi Tampe-
reen Suomalaiselle Klubille. Siellä nau-
timme maittavan veljesillallisen, jonka 
jälkeen hajaannuimme eri puolille kau-
punkia, osan veljistä lähtiessä kotimat-
kalle vielä samana iltana.

Pentille parhaat kiitokset hyvin järjes-
tetystä ja mielenkiintoisesta tapaamisesta.

Jarmo Peltola
Kadetti 5552

67. Kadettikurssin ja 50. Merikadettikurssin
40-vuotistapaaminen

Vietämme valmistumisemme 40-vuotisjuhlaa Hel-
singissä Santahaminassa Maanpuolustuskorke-
akoululla lauantaina 19. elokuuta 2023. Aloi-

tamme Helsingissä noin puolenpäivän aikaan ja lopet-
telemme Santahaminassa puolen yöhön mennessä. Ta-
pahtumaa valmistelee työryhmä Kari-Pekka Rannikon 
johdolla. Varatkaa aika allakastanne ja varatkaa myös 
itsellenne tarvittaessa majoitusta Helsingistä.

Lisätietoja tulee jatkossa kurssimme Facebook si-
vujen kautta, sähköpostitse sekä Kadettikunnan kotisi-

vujen kautta (Kadettikunta – Kadettikurssit – kurssien 
kuulumisia – 67. Kadettikurssi ja 50. Merikadettikurssi.

Jos tiedät sähköpostiosoitteesi muuttuneen hiljakkoin, 
niin ilmoita siitä Kapelle (kaperannikko@welho.com).

Jukka Haltia
Kadetti 6708
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65. Kadettikurssi ja 49. Merikadettikurssi
kokoontuivat juhlimaan tasavuosia

Kadettikurssi 65 ja Merikadetti-
kurssi 49 juhlivat 40-vuotisval-
mistujaisjuhlaansa vuoden myö-

hässä. Koronan takia tietenkin. Vuon-
na 1981 Urho Kaleva Kekkonen nimitti 
kursseiltamme 96 uutta luutnanttia vir-
koihinsa. Tilaisuus oli historiallinen, sillä 
se oli viimeinen UKK:n julkinen virka-
tehtävä ja meistä tuli näin ollen viimei-
set UKK:n nimittämät upseerit. 

Kun 23. syyskuuta 2022 kokoonnuim-
me Santahaminaan, meitä oli koolla 48 
kurssiveljeä. Ottaen huomioon, että seit-
semän kadettiveljeä on jo siirtynyt ajas-
ta ikuisuuteen, oli osallistuja määrä var-
sin hyvä. Kahvin lomassa vaihdettujen 
kuulumisten jälkeen kuulimme Santaha-
minan kurssitalolla Kadettikoulun johta-
jan, eversti Teemu Nurmelan katsauksen 
kadettikoulutuksen nykytilasta. Saimme 
todeta, että 40 vuoden aikana ehtii tällä-
kin saralla tapahtua paljon, mutta onnek-
si punainen lanka ja ”tekemisen meinin-
ki” kadettikasvatuksessa ja -koulutukses-
sa on säilynyt. 

Kurssikokouksessa päätimme tiivistää 
yhteydenpitoa siten, että kurssitapaami-
sia järjestetään kahdesti vuodessa, kevääl-
lä ja joulun alla. Kahden vuoden välein 
järjestetään tilaisuus puolisoiden kanssa. 
Kurssirahastomme jatkaa vakaalla poh-
jalla kadettiveli Jari Lahdenveden hyväs-
sä hoidossa. Sisäisestä viestintää hoitaa 
Sainion Kari. Seuraavat kokoontumiset 
päätettiin pitää joulukuussa Suomalai-
sella Klubilla Tammikiven Jussin, Saini-
on Karin ja Nuutilan Esa-Jussin organi-
soimana sekä keväällä Haminassa, jossa 
Kangasmäen Vesa esittelee meille muun 
muassa johtamaansa Wanhaa Veteraania. 
Kutsuja odotellessa. 

Sankariaulassa muistettiin sodissa 
kaatuneita sekä kurssimme poisnukku-
neita kadettiveljiä. Kukkalaitteen laski-
vat Asko Viitanen, Kari Takanen ja Sakari 
Honkamaa. Kiertokäynti Kadettikoulul-
la päätyi perinteitä huokuvaan kaljakel-
lariin. Koska osa veljistä ei ehtinyt ilta-
juhlaan Katajanokalle, oli hyvä istua het-
ki tuopin ääressä muistelemassa mennei-
tä ja suunnittelemassa tulevaa.

Iltajuhlaan Katajanokan Kasinolle ko-
koontui kaikkiaan 68 henkeä. Kenraalisa-
li loi juhlalle hienot puitteet. Tilaisuuden 
juonsi leppoisaan, mutta jämptiin tyyliin 

Anttalaisen Jari. Honkamaan Sakari toi-
votti järjestelytoimikunnan puolesta vä-
en tervetulleeksi. Toivomus oli, että ei 
elettäisi pelkästään muistoissa, vaan kat-
sottaisiin myös tulevaan ja ennen kaik-
kea nautittaisiin nykyhetkestä. Näin tai-
si myös käydä. 

Kaaderilaulajien upeiden esitysten 
myötä nautittiin maittava illallinen, jon-
ka lomassa kadettiveli Haimilan Risto piti 
ikimuistoisen puheen naisillemme, vaikka 
polveilevan esityksen jossakin vaiheessa 
epäili ääneen, voiko nykypäivänä tällais-
ta puhetta pitää antamatta naisille vastaa-
vaa mahdollisuutta. 

Erinomaisen juhlapuheen piti Heino-
sen Veikko. Tohtorimme toimitti jo vii-
me vuonna valmistuneen kurssikirjam-
me ”Urkin Viimeiset”, jonka pohjalta sekä 
maailman muutos, Suomen kehitys, että 
kurssimme vaiheet olivat tuoreessa muis-
tissa. Myös Veikko kannusti katsomaan 
eteenpäin sekä muisti kauniin sanakään-
tein mukanamme eläneitä puolisoitam-
me. Sanomaa ryyditti ja nostalgiaa yllä-
piti pitkin iltaa seinälle heijastettu Veikon 

kurssikirjasta kokoama kuvakavalkadi.
Juhlaväen kuvaus on perinteisesti 

haastava tehtävä, mutta useamman yri-
tyksen jälkeen kaikki kurssiveljet saa-
tiin puolisoineen linssin eteen yhtä aikaa. 

Nasevan kiitospuheen järjestäjille pi-
ti Takasen Kari - ”Thank You very much 
and good luck!”. Kari mainitsi erikseen 
myös juhlatoimikuntamme hikisimmän 
urakan tehneet Tammikiven Jussin, Sai-
nion Karin, Junttilan Timon, Anttalaisen 
Jarin ja tietenkin myös juhlapuhujan Hei-
nosen Veikon. 

Juhlan kruunasi Kaartin soittokun-
nan varusmieskokoonpano, jonka tahdis-
sa tanssahtelimme puoleen yöhön. Juhlan 
virallisen vaiheen aikana ollut istumajär-
jestys simppujoukkueittain alkoi tässä vai-
heessa myös murtua ja kuulumiset saatiin 
vaihdettua eri pöytiin. Koko päivä oli nos-
talginen, informatiivinen, hyvin järjestet-
ty ja kaikin puolin mukava. 

Kiitos kaikille mukana olleille ja eri-
tyisesti järjestelyihin osallistuneille. Ta-
paamisiin joulukuussa!

Sakari Honkamaa
Kadetti 6519
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71. Kadettikurssi ja 54. Merikadettikurssi 
35 vuotta

Kadettikurssin 71 ja Ilmavoi-
mien Kadettikurssin 71, Meri-
kadettikurssin 54 valmistumi-

sen 35-vuotispäivää vietettiin Hattulas-
sa ja Hämeenlinnassa 10. syyskuuta 2022. 
Tapahtumapäivään osallistui kurssivel-
jiä puolisoineen yhteensä 123 henkilöä.

Juhlapäivä alkoi Parolassa seppeleen-
laskulla Panssarimuistomerkille. Seppe-
leenlaskijoina olivat itseoikeutetusti ka-
dettivääpelit ja kadettipursimies. 

Pertti Posti oli sopinut Panssariprikaa-
tiin mielenkiintoisen päiväohjelman. Va-
ruskuntaravintola Rubenissa nautitun lou-
naan jälkeen yliluutnantti Kimmo Kopra 
johdatti kurssiveljet seuralaisineen tutus-
tumaan Panssariprikaatin kalustoon ja si-
mulaattorikoulutukseen. Panssariprikaa-
tin esittely huipentui prikaatin komentaja, 
eversti Rainer Kuosmasen etäyhteydellä 
pitämään alustukseen joukko-osastosta 
ja Maavoimien ajankohtaisista asioista.

Herrojen ohjelma jatkui Panssaripri-
kaatissa kurssikokouksella. Kokouksessa 
tarkasteltiin juhlan järjestelyt ja keskustel-
tiin seuraavan tapaamisen suuntaviivois-

ta. Kurssin 40-vuotistapaamisen järjeste-
lyvastuusta kopin ottivat meriveljet, joil-
le nykyinen järjestelytoimikunta lupautui 
antamaan tarvittavan tuen. Kokouksen 
yhteydessä Kim Jäämeri kertoi Puolus-
tusvoimien ajankohtaisista asioista sekä 
Timo Mäkelä ja Matti Mononen esitteli-
vät käynnistettyä Upseerimiekkaprojek-
tia. Juha Kurenmaa valittiin kurssin yh-
teystietojen ylläpitäjäksi. Kokousaiheita 
ja kurssiveljeyttä syvennettiin iltapäiväl-
lä Vanajanlinnan rantasaunan lauteilla.

Rouvien kulttuuripainotteinen ohjel-
ma suuntautui Aulangolle ja Hämeenlin-
nan museomaailmaan. Kaunis syksyi-
nen sää mahdollisti viihtyisän iltapäivän.

Iltajuhla vietettiin Vanajanlinnassa 
Hämeenlinnassa. Juhlan aluksi nostim-
me maljat Vanajanlinnan terassilla ja illan 
pääjärjestelijä Pasi Pajunen toivotti vie-
raat tervetulleiksi ja antoi käytännön oh-
jeet. Kuulimme myös matkailuopas Mar-
ketta Suontaustan esittämän katsauksen 
Vanajanlinnan historiasta. 

Herkullista päivällistä taustoitti Pans-
sariprikaatin varusmiesten muodostama 

yhtye yliluutnantti Kimmo Kopran joh-
dolla. Päivällisen aikana kuulimme kun-
niavieraidemme, kenraalimajuri Sami Sih-
von tervehdyksen ja eversti Hannu Aikion 
juhlapuheen. Eversti Sami Sihvo palveli 
Kadettikoulun johtajana koko opiskelu-
aikamme ajan, ja kapteeni Hannu Aikio 
ensimmäisenä vuotena kadettikurssiem-
me johtajana. Puheen naisille piti tässä-
kin juhlassa Ilmavoimien kadettivääpeli 
Kim Jäämeri.

Ilta jatkui mukavasti musiikin, tans-
sin ja yhdessäolon merkeissä pitkälle seu-
raavan päivän puolelle. Illan aikana sy-
vennettiin kadettiveljeyttä ja muisteltiin 
menneitä. Upea, arvokas ja hyvähenki-
nen tunnelma vallitsi koko päivän ja il-
lan. Suurkiitokset kaikille osallistuneille.

Lämmin kiitos juhlapäivän järjestä-
jille ja kaikille juhlan onnistumista tuke-
neille tahoille.

Heikki Pohja
Kadetti 7265
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Kylkirauta-lehden toimitus ja 
Kadettikunnan toimisto 

toivottavat Kylkiraudan lukijoille 
rauhallista joulua ja 

menestyksellistä vuotta 2023.

Kadettikunnan 
toimisto joulutauolla 
19.12.2022-13.1.2023.

Kadettikunnan toimisto tiedottaa

Merkkipäiväluettelo 2023
Vuoden 2023 merkkipäiväluettelo julkaistaan Kadettikunnan verkkosivuilla www.kadettikunta.fi/jasenistolle. 

Luettelossa julkaistaan Kadettikunnan jäsenistä ne, jotka vuonna 2023 täyttävät 
100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 tai 50 vuotta. 
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KIRJA-ARVIO

Kylmää rauhaa

Pekka Turunen
Kylmää rauhaa - 
Kekkonen, sotilastiedustelu ja 
Tšekkoslovakian miehitys
Atena 2022
sivuja 527
ISBN 978-951-1-42338-6

Tämä kirjasyksy on paikannut ai-
nakin kaksi isoa aukkoa sotahis-
toriallisessa tutkimuksessa. Mo-

lemmista aiheista on paljon puhuttu ja 
kirjoitettu, mutta kokonaisesitykset - 
jos yleensä historiassa voidaan sellai-
sia tavoitella - ovat jääneet puuttumaan. 
Ensimmäinen näistä on Mikko Karja-
laisen ja Toni Monosen Mannerheimin 
sotataito ja toinen on nyt käsillä oleva 
Pekka Turusen Tšekkoslovakian mie-
hitystä koskeva tutkimus. Aikaisem-
min Pekka Turunen on julkaissut kau-
kopartiotutkimuksen Operaatio Kale
va ja Mannerheim-ristin ritarin Paavo 
Suorannan elämäkerran Salaisen sodan 
asiamies. Järkälemäisen Kylmää rau-
haa -teoksen tekoprosessi tutkimustöi-
neen on ottanut Turuselta kymmenkun-
ta vuotta virkatöiden ja muun kirjoitta-
misen ohessa, mutta lopputulos on käy-
tetyn ajan veroinen.

Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian 
suhteet tulehtuivat jo vuoden 1968 alus-
ta, jolloin uudistusmielinen Alexander 
Dubček valittiin Tšekkoslovakian kom-
munistisen puolueen pääsihteeriksi, jo-
ta seurasi myöhemmin kuuluisa Prahan 
kevät. Neuvostoliitto lisäsi sotilaallista 
painetta vähitellen Varsovan liiton har-
joitusten varjolla, mutta toteutuspäätös 
miehitysoperaatio ”Tonavasta” tehtiin 
Neuvostoliiton politbyroossa vain kol-
misen päivää ennen hyökkäystä. Tämä 
asetti tiedustelupalvelut mahdottoman 
ennustamistehtävän eteen, vaikka en-
nusmerkit olivat uhkaavat. 

Epäennustettavuus johtui myös siitä, 
että Neuvostoliiton poliittiseen ja asevoi-
mien toimintaan liittyi aina harhautus - 
maskirovka - jolloin johtopäätös lännes-
sä oli, ettei miehitystä tulekaan. Ruotsin 
signaalitiedustelu tosin osasi ennustaa 
miehityksen tapahtumisen. Miehityspäi-
vä 21.8.1968 oli lopulta järkytys kaikil-
le. Presidentti Kekkonen masentui ja hä-
nen tiedetään murisseen Neuvostoliiton 

suurlähettiläälle, että ”muutamassa päi-
vässä te olette tankkeinenne täälläkin”. 
Pääministeri Koivisto kertoi miehitys-
päivän aamuna itkeneensä automatkal-
la Valtioneuvostoon.   

Turusen lopputulemana on, että ra-
joillamme oli tilanteeseen nähden rau-
hallista, eikä puolustusvoimissa ryhdytty 
poikkeuksellisiin valmiuden kohottamis-
toimiin. Varusmiesten lomia ei peruutet-
tu, joukkoja ei perustettu eikä siirrelty ja 
syksyn 1968 harjoitustoiminta puolus-
tusvoimissa oli ennalta suunnitellun mu-
kaista. Mutta kuten vuoden 1961 noot-
tikriisi, monta sytykettä puolustusval-
miuden kehittämiseen vuosi 1968 antoi 
alkaen uhkakuvista. Suomen osalta mie-
hityskriisi laukesi syyskuussa 1968 pää-
ministeri Kosyginin ajettua sotalaivalla 
Hankoon Kekkosta tapaamaan. Tästäkin 
vierailusta syntyneet hurjat tarinat laite-
taan teoksessa luotettaviin raameihin.

Tutkimuksen lähdeaineisto on edus-
tava; Pääesikunnan, silloisten sotilaslää-
nien ja joukko-osastojen arkistomateri-
aalia täydentävät aikalaisten haastatte-
lut. Turusen tavoitteena on osoittaa to-
dellisuus puolustusvoimien tiedustelun 
tilannekuvasta, reagoinnista miehitysta-
pahtumiin ja valmiuden kehittämisestä 

elo-syyskuussa 1968 vastasuhteessa lu-
kuisiin muistikuviin ja tarinoihin. Tutki-
muksen tavoitteena onkin myös osoit-
taa vääriksi miehitystapahtumiin liitty-
vät osin perimätiedolliset valemuistot ja 
muistikuvien aikasiirtymät. Tämä ver-
tailuasetelma lisää tutkimuksen herkul-
lisuutta, mutta ei ole tyystin ongelma-
ton, koska tosimuistojakin saattaa men-
nä pesuveden mukana.   

Minulla oli mahdollisuus kysyä mie-
hityksen ajan muistikuvista omalta isäl-
täni, joka tuolloin oli upseerikokelaana 
Pohjanmaan Tykistörykmentin mukana 
Rovajärven tykistöleirillä, jossa puolus-
tusvoimain komentaja jalkaväenkenraali 
Keinonen piipahti paluumatkallaan Poh-
jois-Norjasta ennen vetäytymistään ke-
sämökillensä - Pääesikuntaan paluutaan 
kiirehtimättä. Isäni muisteli, että ”tykis-
töleiri taisi kestää neljättä viikkoa ja tuo-
hon aikaan varusmiehet olivat tietysti 
aika lailla uutispimennossa, mutta toki 

tiesimme, että jotain oli tapahtumassa. 
Leirillä se ei kuitenkaan mitenkään nä-
kynyt, ihan normaaliohjelman mukaan 
vedettiin. Sen muistan, että kylmän ke-
sän jälkeen harjoituksen aikana oli vii-
kon verran todella lämmintä ja eräässä 
asemanvaihdossa jouduimme raivaa-
maan paljon komeita mäntyjä ampuma-
sektorista. Se työmaa nimettiin silloisen 
Karjalan Tykistörykmentin komentajan 
mukaan Sävyn säleiköksi”. 

Jussi Ylimartimo

Muuttopalvelut
Logistiikkapalvelut
Tapahtumapalvelut
Varastointi
Kierrätys

020 554 554 
www.niemi.�  
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Vapaaehtoisena Ukrainan sodassa

Carolus Löfroos
Vapaaehtoiset – Sotamme 
Ukrainassa 2014-2015
Kiuas Kustannus, 2022
Sivuja 432 
ISBN 978-952-7197-33-2

Kukapa sotilas ei olisi joskus 
leikitellyt ajatuksella liittyä 
muukalaislegioonaan, läh-

teä seikkailemaan maailman kriisi-
pesäkkeisiin palkkasotilaana tai il-
moittautua vapaaehtoisena sotimaan 
tärkeäksi kokemiensa asioiden puo-
lesta? Useimmille kynnys toteuttaa 
tällaisia suunnitelmia on ylivoimai-
nen, mutta aina löytyy niitä, jotka us-
kaltavat. Meidän haaveilijoiden on-
neksi he usein myös jakavat koke-
muksiaan. Entisten legioonalaisten, 
palkkasotilaiden ja seikkailijoiden 
muistelmat muodostavat oman so-
takirjallisuuden genren, jolla on us-
kollinen lukijakunta.

Yksi näistä, jotka uskaltavat on ruot-
salais-suomalainen Carolus Löfroos, jon-
ka muistelmat Itä-Ukrainan sodasta vuo-
sina 2014-2015 ilmestyivät alkusyksystä 
2022. Carolus Löfroos suoritti asevelvol-
lisuutensa rannikkojääkäreissä Uuden-
maan prikaatissa yleten kersantiksi. Pa-
kollisen palveluksen jälkeen hän kuului 
toisessa kotimaassaan Ruotsissa kodin-
turvajoukkoihin ja vietti muutoinkin rei-
pasta erähenkistä elämää. Kun Ukrai-
nassa käynnistyi vuonna 2014 vallan-
kumous, jota seurasi Venäjän suorittama 
Krimin niemimaan valtaus sekä Itä-Uk-
rainan konfliktin puhkeaminen, heräsi 
Löfroosin sisäinen sotilas. Hän muiste-
lee päätöstä lähteä vapaaehtoiseksi Uk-
rainaan: ”Oli kuin sisälläni olisi levin-
nyt tulipalo. En tiennyt mistä se sai al-
kunsa, mutta saatoin vain toimia. Tiesin, 
että paikkani oli sodassa eikä Ruotsissa 
odottamassa uutta merkityksetöntä ko-
dinturvajoukkojen harjoitusta. Ensim-
mäisen kerran elämässäni tiesin, että läh-
tisin sotaan, ja että se tapahtuisi pian.” 
Lähtöpäätöstä seurasi mahdollisten ul-
komaalaisia värväävien yksiköiden kar-
toittaminen ja erilaiset lähtövalmistelut.

Sopivaksi joukoksi värväytyä löytyi 
sittemmin legendaarisen maineen saanut 
Azovin rykmentti, joka sankarillises-

ti puolusti Mariupolia ja Azovstalin te-
rästehdasta ylivoiman edessä. Löfroosin 
värväytyessä Azov oli vasta pataljoonan 
kokoinen ja sen riveissä taisteli lukui-
sia ulkomaalaisia. Azov-pataljoona oli 
ulkomaalaiselle vapaaehtoiselle luon-
tainen valinta, mutta ei aivan ongelma-
ton. Sen riveissä palveli useita ruotsalai-
sia vapaaehtoisia, jotka Ruotsin lehdis-
tössä oli leimattu äärioikeistolaisiksi ja 
heitä verrattiin ISIS:n riveihin lähtenei-
siin vierastaistelijoihin. Uusnatsin leima 
sulkisi Löfroosilta ovet Ruotsin kodin-
turvajoukkoihin lopullisesti. Silti valin-
ta kodinturvajoukon ja vapaaehtoiseksi 
lähtemisen välillä oli yllättävän helppo.

Carolus Löfroosin muistelmat on kir-
joitettu vahvasti yksilön näkökulmas-
ta - elävästi, terävänäköisesti ja rehel-
lisesti. Kirjoittaja ei ole pyrkinyt jälki-
viisauteen tai tehtyjen valintojen kaunis-
telemiseen. Kirjan sivuilla kirjoitetaan 
toimettomuudesta, tylsyyteen asti jat-
kuvasta harjoittelusta, pelkuruudesta, 
ryyppäämisestä ja kaikesta inhimilli-
sestä mitä sotilaan elämään on kautta ai-
kain kuulunut. Varsinaisiin taisteluteh-
täviin päästään vasta kirjan viimeisissä 
luvuissa, jolloin kansainvälisten vapaa-
ehtoisten itserakas ja suurisuinen, mut-

ta arka ruotsalainen ryhmänjohtaja 
siirtyy pysyvämmin Kiovaan. Tuli-
kaste on kirjoittajalle voimakas ko-
kemus ja hän muistelee tunteneen-
sa valtavaa riemua siitä, että kyke-
ni säilyttämään harkinta- ja toimin-
takykynsä myös paineen alla.

Löfroosin muistelmien rikkaus 
on sotilaselämän kaunistelematon 
kuvaus. Sotilas voi olla suunnatto-
man onnellinen saadessaan jalkaan-
sa kuivat sukat ja vatsaansa lämmin-
tä ruokaa. Sotilaan perheen muo-
dostaa oma ryhmä, joka on yhdes-
sä kokenut ja voittanut vaikeudet. 
Taistelussa syntynyt aseveljeys on 
vahva, eikä kaveria hylätä pahassa-
kaan paikassa. Löfroos antaa mel-
ko tylyn kuvauksen Ukrainan ase-
voimien tilasta vuosien 2014-2015 
tienoilla. Ukrainan asevoimat oli va-
rustukseltaan ja koulutukseltaan jo-
takin aivan muuta kuin mitä saamme 

nähdä päivittäin mediassa. Kalustoa oli 
improvisoitu panssaroimalla siviiliajo-
neuvoja, käsiaseista oli huutava pula ja 
ne olivat osin käyttökelvottomassa kun-
nossa, miehistön motivaatio ja moraali 
olivat vaihtelevia, ja osa ukrainalaises-
ta upseeristosta oli kuvausten perusteel-
la imbesillejä. Olisiko tuo asevoimien 
silloinen alennustila ollut vaikuttimena 
ja virhearvioinnin perusteena Venäjän 
hyökkäykselle vuonna 2022?

Ville Vänskä
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Natoon lipputanko kiertäen

Penttilä, Risto E.J. & 
Karvinen, Jyrki
Pitkä tie Natoon
Otava Oy, Keuruu 2022, 
Sivuja 318
ISBN 978-951-1-45984-2

Nordic West Officen toimitusjoh-
taja Penttilä ja pitkän linjan kan-
sainvälinen journalisti Karvinen 

ovat julkaisseet Suomen ehkä vaikutta-
vinta ulko- ja puolustuspoliittista ratkai-
sua kuvaavan teoksen, vaikka jäsenyyden 
ratifioinnista uupuu vielä parin valtion ni-
met. Suomen marssi Natoon on ollut san-
gen mutkainen; ennen vanhaan sotaväes-
sä heikohko suoritus uusittiin ottaen lip-
putanko kiertäen. Suomen valtiojohto on 
ihan itse ottanut näitä kierroksia, milloin 
mistäkin syystä. Juuri tätä polveilevaa reit-
tiä Penttilä ja Karvinen avaavat.

Kirjan pääluvut ovat – prologin ja taus-
taluvun lisäksi - otsikoitu osin president-
tiemme mukaan Halosesta lähtien; Kekko-
nen saa jäädä YYA-Suomen iltahämärään. 
Pääministereistä Paavo Lipponen on saanut 
oman käsittelynsä. Itse asiassa kirjan esipu-
heessa sanotaan tiivistetysti kaikki oleelli-
nen; se yksinään olisi hyvä tietopaketti asi-
aan vähemmän perehtyneelle. Loppu on pai-
koin turhankin tarkkaa kronologista asioiden 
kertaamista, jossa ainakaan toisen kirjoitta-
jan henkilökohtaista panosta asioiden kulus-
sa ei yritetä peitellä. Tämä ilmenee myös kir-
jan takakannen esittelyn viimeisiltä riveiltä.

Kylmän sodan jälkilaineita käsitellessään 
kirjoittajat toteavat Euroopan yhteisen puo-
lustuksen käytännön mahdottomuuden: vii-
me kädessä USA ei ole valmis hyväksymään 
voimavarojensa käytöstä määräämisen lui-
sumista oman vaikutusvaltansa ulkopuolelle. 
Suurin osahan Naton strategisista kapasitee-
teista on nimenomaan yhdysvaltalaista. Näin 
ollen kahden pilarin Nato sai mennä ranska-
laisena ideana sinne, minne se amerikkalais-
ten mielestä kuului. Nimittäin historian ros-
katynnyriin à la Trotski, vaikka se alun perin 
suomalaisia poliitikkoja kovasti miellyttikin.

Lipposen aikaa leimaa presidentti Ha-
losen ja pääministerin välinen nokittelu ja 
eräänlainen kolmikantainen (Halonen-Lippo-
nen-Tuomioja) erimielisyys Natosta. ”Täytyy 
muistaa, että Halonen ja Tuomioja hengitti-
vät minua niskaan. Nato olisi repinyt puolu-
een (arv. huom: SDP:n) hajalle.” Lipposen 

lausunnon todenperäisyys vuodelta 2022 on 
helposti todennettavissa Erkki Tuomiojan 
julkaistuista päiväkirjoista 1995–1997. Vie-
lä puhemiehenä ollessaan Paavo Lipponen 
ei malttanut olla sivaltamatta Nato-vastusta-
jia toteamalla, että Suomen turvallisuuspo-
liittiset edut eivät paljon paina, jos vallitse-
va maailmanjärjestys on väärä. Johtopäätök-
senä todetaan, että Lipposelle EU:n ytimiin 
pääsy oli Natoa tärkeämpi urakka.

Halosen aikaa leimasi muutenkin ilmiö, 
jossa Suomella oli natovastainen presidentti 
ja sarja pääministereitä, jotka jättivät ilomie-
lin ulkopolitiikan presidentille. Seuraus tie-
dettiin: kehitettiin kuuluisa Nato-optio, joka 
ei käytännössä merkinnyt muuta kuin riviä 
hallitusohjelmassa, Ensimmäistä kertaa myös 
Halosen aikana hallitusohjelmaan kirjattiin 
Nato-hakemuksen torjunta neljäksi vuodek-
si (Kataisen hallitus 2011).

Sauli Niinistön aikana kesäkuussa 2014 
saavutettiin tilanne, jossa Aleksander Stub-
bista tuli Suomen Nato-myönteisin päämi-
nisteri ja jonka hallitusohjelmassa oli kaikki-
en aikojen kielteisin Nato-kirjaus. Niinistön 
ideana oli turvallisuuspolitiikan neljän pila-
rin malli, jossa Natolla ei ollut sijaa; ”länti-
set kumppanuudet” saivat ajaa saman asi-
an. Neljän pilarin mallin kirjoittajat epäilevät 
tulleen professori Hiski Haukkalan editoris-
ta; tämä on toiminut Niinistön neuvonan-

tajana ja kansliapäällikkönä. Muina Nato- 
jäsenyyden varoittelijoina kirjoittajat mai-
nitsevat myös suurlähettiläs emeritus René 
Nybergin ja suurlähettiläs Mikko Hautalan. 
Heidän mukaansa jäsenyys aktivoisi Venä-
jältä laajemmin tulevan uhan, toisin sanoen 
jäsenyys puolustusliitossa ei hoitaisi Suo-
men ”turvallisuusongelmaa”. Penttilän mu-
kaan minkään maan turvallisuusongelmaa 
ei voida ratkaista; kysymys on siitä, hoide-
taanko ongelmaa Naton sisältä vai ulkopuo-
lelta. Penttilä suosittelee edellistä vaihtoeh-
toa. Voitaneen olettaa, että molemmat suur-
lähettiläät ja Haukkala kannattavat nyttem-
min myös sitä.

Teoksen sivuilla 274–278 on hyvä tiivis-
telmä ”Nato-spurtin askelmerkeistä”. Suo-
men Nato-vatulointia tarkastellessa on to-
della kyse loppusuoran viimeisestä rypis-
tyksestä. Lähes kolmekymmenvuotinen huo-
paaminen katkaistiin puolen vuoden sisään. 
Suomen ratkaisun pakottajana oli, mikäs 
muu kuin – Venäjä. Saksalais-eurooppalai-

nen ”Wandel durch Handel” -periaate kär-
si lopullisen haaksirikon. Nato-maratonista 
kirjoittajat antavat puolustusvoimille täyden 
kympin: se on pitänyt yllä uskottavaa puo-
lustuskykyä samalla kun on varmistanut, et-
tä asevoimat ovat kaikilta osiltaan Nato-yh-
teensopivat, kun aika koittaa.

Teoksen päättää luku moderneista impe-
riumeista. Kylmän sodan kaksinapaisuudes-
ta siirryttiin Neuvostoliiton romahdettua ly-
hyeksi ajaksi USA:n yksinapaisuuteen. Nyt 
ollaan siirtymässä Yhdysvaltojen, Kiinan ja 
Euroopan unionin muodostamaan kolmen 
modernin imperiumin maailmaan. Kirjoitta-
jien mielestä samalla Suomi on siirtynyt nel-
jänteen tasavaltaan. Ensimmäinen alkoi it-
senäistymisestä ja päättyi välirauhaan 1944; 
toinen alkoi sodan päättymisestä ja loppui 
Suomen EU-jäsenyyteen 1995. Kolmas ta-
savalta alkoi EU-jäsenyydestä ja päättyi liit-
tymispäätökseen Natoon. Ja neljäs alkoi Na-
to-ratkaisun myötä vuonna 2022. Mitä neljäs 
tasavalta edellyttää presidentin ja pääministe-
rin aseman määrittelyistä, jää nähtäväksi. Jo-
ka tapauksessa tilanne on jälleen uusi. Näis-
sä kehyksissä Suomen on jälleen sopeudutta-
va luovimaan. Nyt vain emme ole Uuno Kai-
laan sanoin railona aukeavan rajan vartijoita 
idän ja lännen välissä.

Nyt Suomi toimii lännen sisällä.

Pekka Holopainen
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Ilmastomuutos ja asevoimat
Neta C. Crawford  
The Pentagon, climate change, 
and war: charting the rise and 
fall of U.S. military emissions
MIT Press 2022
sivuja 290
ISBN 978-0-262-04748-7 

Suomen Nato-jäsenyyden myö-
tä tarpeet lisätä myös kadettiup-
seeriston parissa ymmärrystä toi-

mintaympäristön muutoksista, eli osal-
taan sekä ilmastokriisistä että luonnon 
monimuotoisuutta uhkaavasta rapistu-
misesta, ovat kasvamaan päin. Tuleehan 
meidän tulevana Nato-maana tukea nii-
tä strategisia pyrkimyksiä, joita Natolla 
on tullakseen ”johtavaksi kansainväli-
seksi organisaatioksi myös ymmärret-
täessä ja sopeuduttaessa ilmastonmuu-
toksen turvallisuusvaikutuksiin.” Naton 
mukaan ilmastonmuutos on aikaamme 
leimaavin haaste, eräänlainen uhkaker-
roin, jolla on syvällinen vaikutus liitto-
kunnan turvallisuuteen.

Neta C. Crawfordin tuore kirja on 
erinomainen pyrkiessämme päivittämään 
ilmastonmuutokseen ja asevoimiin kyt-
keytyviä perusoletuksiamme. Teos erot-
tautuu edukseen lukuisista muista ilmas-
tonmuutosteemaisista kirjoista, kytkien 
asevoimien strategiseen toimintaan mo-
nitieteistä tutkimustietoa nykyiseen krii-
siin johtaneista osin sotilaallisista syistä. 
Crawford erottautuu monista edukseen 
siinä suhteessa, että hän tukee tekstiään 
havainnollistavilla tilastoilla kannusta-
en lukijoitaan paneutumaan kirjansa te-
matiikkaan yhä syvemmin ja laajemmin.  

Strategisesti ja historiallisesti orien-
toituneessa tarkastelussaan Crawford 
tunnistaa miten yllättävän pitkään yh-
dysvaltalaiset sekä kansallisen turvalli-
suuden asiantuntijat että ammattisotilaat 
ovat olleet tietoisia ilmastonmuutokses-
ta uhkakertoimena ja monenlaisten so-
tien sytykkeenä. Tosin eivät välttämät-
tä tietäen riittävästi siitä, millaisia mer-
kityksiä ja kytköksiä energialla on ollut 
sekä asevoimien että yhteiskuntien toi-
minnalle jo ennen maailmansotia. Ai-
kakausina jolloin tehdyillä, energiaan 
liittyvillä valinnoilla on seurausvaiku-
tuksensa tänäkin päivänä, kun kerran 
yksittäisten valtioiden asevoimien kas-
vihuonepäästöt ylittävät esimerkiksi jo-

pa kolmen pohjoismaan yhteenlaske-
tut vastaavat.

Historiallisessa tarkastelussaan 
Crawford osoittaa kuinka keskeinen 
merkitys kivihiilellä oli jo 1800-luvul-
la Britannian, sotataloudellisen kehityk-
sen vauhdittajana. Talouden kasvaessa 
ja laajetessa kysyntä sotilaalliselle glo-
baalille liikkuvuudelle ja sotilaalliselle 
turvallisuudelle kasvoivat, kun teollisen 
vallankumouksen paineissa kamppail-
tiin globaalista vallasta ja omien intres-
sien mukaisista taloudellisista aikaan-
saannoksista.

Britannian lyödessä teollisen val-
lankumouksen ensitahdit Yhdysvalto-
jen rooliksi jäi ”isoveljensä” imitoimi-
nen ja tilaisuuden salliessa globaalin joh-
toaseman valloittaminen. Tätä kehitystä 
Yhdysvaltain osalta edesauttoivat ver-
raten runsaat öljyvarannot, joiden tur-
vin se pystyi laajentamaan vaikutuspii-
riään. Tässä laajenemiskamppailussa 
niin Britannian ja Venäjän/Neuvostolii-
ton sekä sittemmin Saksankin, oli tyyty-
minen kamppailemaan ”himmeämmis-
tä mitaleista”.

Erityisesti ensimmäiseen maailman-
sotaan ajautumisen myötä, laaja siirtymä 

öljyn aikakauteen kiihtyi ja tässä Yh-
dysvaltain laivastolla oli edelläkävijän 
asema. Toinen maailmansota taisteltiin 
länsiliittoutuneiden osalta enemmälti 
yhdysvaltalaisen öljyn varassa. Natsi-
Saksaa vastaan käyty taistelu vankis-
ti osaltaan öljyn yhteiskunnallista ase-
maa kuten myös Yhdysvaltain globaa-
lia valta-asemaa. Tässä teollisen vallan-
kumouksessa tiedemiesten ensimmäiset 
havainnot ja tulkinnat kasvun rajoista, 
ilmastonmuutoksista ja luonnon mer-
kityksestä eivät olleet jatkuvan talous-
kasvun hidasteena.

Asetelma alkoi myös Yhdysvalto-
jen osalta muuttua, kun se vuonna 1970 
saavutti öljyntuotantohuippunsa. Isra-
elia tukiessaan Yhdysvallat tuli ohessa 
myötävaikuttaneeksi siihen, että vasta-
toimena öljyn vientiä leikattiin ja alkoi 
niin kutsuttu öljykriisi.

Crawford ei väitä, että öljy olisi ollut 
merkittävä syy vuonna 2001 alkanee-
seen Afganistanin sotaan, mutta valot-
taa niitä energiaan kytkeytyviä motiive-
ja, joita Yhdysvalloissa on ilmeisemmin 
ollut. Crawfordin mukaan myös Irakin 
sotaa on tarpeen tarkastella öljyn saa-
tavuuden turvaamisen näkökulmasta.

Crawfordin kirjan keskeisin teesi on 
Yhdysvaltain avaaman ”militarisoituvi-
en teollistuneiden maiden polun” hah-
mottaminen. Teoksensa merkittävin an-
sio liittyy mielestäni tosin siihen, että 
Crawford tuo esille niitä visioita ja kei-
noja, joiden avulla tältä turvattomuu-
den, epävakauden ja kestämättömän ke-
hityksen leimaamalta polulta voitaisiin 
poiketa. Näin ollen teos osoittaa miten 
riittämätöntä systeemisten haasteiden 
keskellä on yksinomaan syyllistää elii-
tin edustajia ja tiettyjä valtioita sen si-
jaan, että mietittäisiin ei vähiten ihmis-
kunnan näkökulmasta miten riittämättö-
mäksi ja problemaattiseksi turvallisuus-
poliittiseksi viitekehykseksi kansallinen 
turvallisuus näyttää osoittautuvan. Var-
sinkin jos sen puitteissa tyydytään val-
mistautumaan väistämättömään maail-
mansotaan ajautumiseen samalla rajaten 
ylikulutus ja kasvihuonekaasupäästöjen 
hillitseminen strategisten tarkastelujen 
ulkopuolelle.

Juha Mäkinen
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Kirjalöytöjä hyllystäni 
- Viisautta sadan vuoden takaa

Hans von Seeckt
Kenraalieversti von Seeckt - 
Valtiomies ja Sotapäällikkö
Alkuperäisteos: Gedanken eines 
Soldaten, v. 1929
Suomentaja: Everstiluutnantti 
A.A.Kaila
Kustannusosakeyhtiö Otava, 1930
Sivuja 110

Hans von Seeckt on nykyisin lii-
an huonosti tunnettu sotilasajat-
telija. Aiemmin suomalaisessa 

upseerikoulutuksessakin kenraalievers-
tin sanoma kuului osaksi perussivistys-
tä. Tästä eräänä todisteena on omaan-
kin kirjastooni nykyään kuuluva napak-
ka satasivuinen teos, jonka kansilehtiä 
koristavat ”Kadettikoulun kirjasto” ja 
”Poistettu MPKK kirjasto” leimat. Il-
man kirjan fyysistä ulkoasua ja paikoin 
vanhahtavia ilmauksia sisältävää tekstiä 
olisikin vaikea uskoa, että alkuteksti on 
kirjoitettu lähes sata vuotta sitten. Pää-
osa tiiviistä ja lähes mietelausemaisesta 
sisällöstä on säilyttänyt ajankohtaisuu-
tensa ja tarkkanäköisyytensä hämmäs-
tyttävän hyvin. Kirjasta on löydettävissä 
ajatuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
suhteesta, huoltovarmuudesta ja jopa ko-
konaisturvallisuudesta. Viime mainitun 
kohdalla havainnon teki edellinen Kyl-
kiraudan päätoimittaja väitöskirjassaan.

Kenraalieversti von Seeckt tuli tun-
netuksi ensimmäisen maailmansodan ai-
kana sotamarsalkka August von Macken-
sen esikuntapäällikkönä. Kuten tunnettua 
von Mackensen hyökkäykset itärintamal-
la saavuttivat huomattavaa menestystä ja 
olivat osaltaan muovaamassa ajatuksia 
kohti salamasodankäyntiä. Maailman-
sotien välissä v. Seeckt toimi Weimarin 
tasavallan asevoimien komentajana oli 
keskeisesti rakentamassa ensimmäisen 
maailmansodan havaintojen pohjalta uut-
ta suorituskykyistä ja operatiivisesti taita-
vaa saksalaista sotakonetta.  Von Seeck-
tiin toki viitataan suomalaisessakin so-
tataidollisessa kirjallisuudessa erityisesti 
tehtäväntaktiikan kehittymisen yhteydes-
sä, mutta jo vuonna 1926 eroon päättynyt 
palvelus Weimarissa ja kuolema vuonna 
1936 ovat lienee jättäneet kenraalievers-
tin tuntemattomaksi suuremmalle nyky-
päivän lukijajoukolle. 

Asevoimien sisäisistä ilmiöistä se-
kä upseerien roolista v. Seecktin kirjas-
ta löytyy lukuisia herkullisia ajatuksia. 
Jo kirjan aloituskappaleen ensirivit tuo-
vat kirjoittajan terävän tyylin hyvin esiin: 
”Kolme on mahtia, joita vastaan ihmis-
henki turhaan taistelee: tyhmyys, virka-
valtaisuus ja iskusana. Jätän toivottoman 
painiskelun tyhmyyden kanssa viisaam-
mille aikalaisilleni, julistan itseni täysin 
lyödyksi ottelussani sotalaitoksen hal-
linnon virkavaltaisuutta vastaan. Halu-
an tässä yhteydessä vain ryhtyä kamp-
pailuun muutamien sotilasasioista käy-
tettyjen iskusanojen paljastamiseksi.” 
Vaikka kirjoittajan mainitsemista kah-
desta ensimmäisestäkin asiasta itse kul-
lakin on varmasti tuoreitakin havaintoja, 
niin erityisesti iskusanojen taakse älyllis-
tä pohdiskelua pakeneva keskustelu on 
nykyisen sosiaalisen median aikana ajan-
kohtainen havainto. Erilaisilla leimasa-
noilla tai pikakategorisoinnilla vältetään 
nykyäänkin pohtimasta asioiden syvälli-
sempiä juurisyitä. Toisaalta puolustushal-
linnon sisälläkin on hyvä pitää itsemme 
hereillä, ettei vanha kenttäohjesääntöjen 
suora lainailu muutu liittoutumisen myö-
tä vain kansainvälisempään muotoonsa.

Upseerien, esikuntapäällikön ja ko-
mentajan roolista kenraalieversti esittää 

omasta kokemuksestaan ja laajasta pe-
rehtyneisyydestä kumpuavia komment-
teja, joiden vaikutuksen myös suoma-
laisen sotataidon kehitykseen voi aistia. 
Saksalaisvaikutusta asevoimiimme tai-
detaan parhaillaankin tutkia Maanpuo-
lustuskorkeakoulun puitteissa. Kirjoit-
tajan sanomassa välittyy vahva komen-
tajakeskeisyys, mutta toisaalta tuon ai-
kaiseen saksalaiseen tapaan korostetaan 
erityisesti komentajan ja esikuntapäälli-
kön välistä suhdetta. Von Seecktin näke-
myksen mukaan nuo kaksi johtajaa eivät 
saisi olla luonteeltaan liian samankal-
taisia, vaan olisi pyrittävä paremminkin 
toisiaan täydentäviin luonteisiin. Siinä-
pä nykypäivän puolustusvoimien hen-
kilöstösuunnittelijoille haastetta. Toi-
saalta eipä v. Seecktin komentajan vas-
tuuta käsittelevässä yhteydessä tekemä 
toteamuskaan ”Yleisesikuntaupseereil-
la ei ole nimiä” taida osua kovin hyvin 
yksiin uuden Puolustusvoimien ihmi-
sen keskiöön nostavan henkilöstöstra-
tegian kanssa.

Suomalaisen upseerikoulutuksen pe-
riaatteita on löydettävissä näistä 1920-lu-
vulla tehdyistä kirjauksista, joissa ko-
rostetaan kaikkien upseerien huolellista 
jatkokoulutusta läpi koko palvelusajan, 
vain näin tuorein tieto voidaan yhdistää 
kokemukseen.  Koulutuksen ja tiedolli-
sen osaamisen korostamisen rinnalle ja 
yläpuolelle kenraalieversti v. Seeckt nos-
taa teon. Tekoa puolestaan johtaa tahto, 
joka on olennaisin. Nykypäivänä up-
seerikoulutuksessa puhutaan eettisestä 
toimintakyvystä. Satavuotta sitten aja-
tus muotoiltiin näin: ”Henki ilman tah-
toa on arvoton, tahto ilman henkeä on 
vaarallinen”.

Kenraalieverstin Hans von Seecktin 
tekoihin ja ajatuksiin perehtymistä voi 
lämpimästi suositella kaikille kadettiup-
seereille virka-asemasta ja iästä riippu-
matta. Nyt esitellyn kirjan suomenkie-
listä painosta on kohtuullisesti saatavissa 
antikvaariaateista ja verkkokaupat tarjo-
avat runsaasti tuoreempia painoksia sak-
san- ja englanninkielellä.

Christian Perheentupa
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kenraaliluutnantiksi
Mikko Petteri HEISKANEN 70.k

kenraalimajuriksi
Mika Pekka KALLIOMAA 74.k
Jukka Erkki Paavali JOKINEN 76.k

prikaatikenraaliksi
Sami-Antti TAKAMAA 75.k
Jyri Juhani RAITASALO 78.k

everstiksi
Vesa Ville TUUNAINEN 75.k
Arto Mikael LAINE 77.k
Marko Valtteri KIVELÄ 77.k
Pasi Viljami SAARIKOSKI 77.k
Janne Markus Tapani MÄKITALO 75.k

kommodoriksi
Mika Jukka IMMONEN 76.k

everstiluutnantiksi
Kai Matias KOSKELA 87.k
Heikki Olavi HUOPAINEN 87.k 
Olli Markus KOISTINEN 87.k
Juha Reino Erik KAKKO 87.k
Marc Johannes FUSS 89.k
Jarkko Tuomas KOISTINEN 88.k
Henry Markus MIKKONEN 88.k
Kari Matti Tapani KOKKOMÄKI 88.k
Pekka Johannes KORHONEN 88.k
Juha Olavi PAAKKARI 88.k
Pasi Matti PUHAKKA 88.k
Antti Risto Matias VASARA 88.k 
Janne Olavi TELIN 77.k
Pasi Kalevi VIRTANEN 77.k
Juha Petteri TUHKALAINEN 77.k
Klaus Juhana Hannunpoika LUOTOLA 79.k 
Jaakko Sakari KAUPPINEN 78.k
Aki Sakari VASKIN 81.k
Jarmo Juhani VILO 81.k

komentajaksi
Jan Thomas GENTZ 70.mek
Perttu Johannes TRONTTI 70.mek
Markus Bengtsson SJÖSTRÖM 70.mek 
Juuso Petteri SÄÄMÄNEN 71.mek
Timo Tuomas Vilhelm SYVÄNEN 71.mek

Pekka Tapio HIETAKANGAS 71.mek
Ilkka Eerik Tapio STENBERG 71.mek
Markus Erik-Mattias MATTILA 71.mek
Jarkko Juhana SIRKKANEN 71.mek
Juha Matti SEPPÄNEN 79.k
Mika Kimmo Juhani KARVONEN 64.mek

majuriksi 
Markus Tapani SIPILÄ 90.k
Antti Iisakki HESSO 89.k
Markus Eemil RAJAMÄKI 91.k
Tuomas Juhani KOSKINEN 91.k
Lauri Jussi NIEMI-NIKKOLA 92.k
Antti Eemeli HANHIROVA 92.k
Aaro-Matti Petteri MEISALMI 92.k
Eero Eino Johannes NIEMI 92.k
Jaakko Veli Tapani MÄÄTTÄ 92.k
Juho Tapio TALVITIE 89.k
Lauri Olli MUKKA 89.k
Jukka Olavi SUOMINEN 90.k
Petri Kalevi OLJAKKA 90.k
Antti Kalervo NISSINEN 90.k 
Tuomo Tapani SAVONMÄKI 90.k
Harri Antero VIRE 90.k
Ohto Iivari OKSANEN 90.k
Timo Johannes KOISTINEN 90.k
Valtteri Matti Tapani KUUSISTO 90.k
Ilkka Tapio HIETALA 90.k
Ilkka Tapio OIKARINEN 90.k
Matti Juhani NIEMELÄINEN 90.k
Juha Petteri LEPPÄNEN 90.k
Tatu-Matti Tapio KARHUNEN 90.k
Timo Kalevi PIISPANEN 90.k
Kari Pertti Olavi LAITINEN 90.k
Hannu Santeri JOKINEN 90.k
Antti Eelis HUHTA 90.k
Niko Aleksanteri PEKKALA 90.k
Kristian Olavi VIRTA 90.k
Ismo Tapani MERTA 90.k
Topi Aleksi HÄRKÖNEN 91.k
Juha Petteri KAUPPINEN 91.k
Jaakko Matias RAHNASTO 91.k
Janne Antero KIVELÄ 91.k
Karri Aapo KINISJÄRVI 91.k
Jani Sakari HURRI 91.k
Janne Antti ISOAHO 91.k
Matti Lauri Sakari HAUTANEN 91.k
Teemu Antero SAVOLAINEN 91.k

CONSTANTEM DECORAT 
HONOR

Ylennetty Puolustusvoimissa 6.12.2022
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Saimi Inker-Anni NÄKKÄLÄJÄRVI 91.k
Jarmo Juha BIRLING 91.k
Jyri Tuomas PELTOLA 91.k
Henry Juhani Antero ISOJÄRVI 93.k
Lauri Valtteri VARJOLA 93.k
Jukka-Pekka RANTANEN 93.k

komentajakapteeniksi
Eino PERELÄINEN 71.Mek
Aku Petteri PARVIAINEN 77.mek
Juha Tapio Ilmari MATTILA 72.mek
Toni Olavi AROSUVI 73.mek
Tuomas Mikael MATTSSON 73.mek
Tuomas Tapani LEINO 73.mek
Jussi Aleksanteri JÄÄSKELÄINEN 73.mek
Jarko Veijo OHTONEN 73.mek
Mikko Antero Erkinpoika PÖYHIÄ 74.mek
Ilona Elisabet PITKÄNEN 74.mek
Tuomas Kristian ALANKO 74.mek

yliluutnantiksi
Heikki Samuel VUORINEN 101.k
Lauri Juhani LANKINEN 102.k
Rasmus Mikael Joonatan LEHTINEN 102.k
Juho Samuli AALTONEN 102.k
Matias Abiel ALATÖRMÄNEN 102.k
Matias Oskari ARVOLA 102.k
Kim Georg Rainer EKSTRÖM 85.mek
Atte Jarmo Samuel ETULA 102.k
Taneli Aleksi FRONDELIUS 102.k
Jaakko Aleksi HASSINEN 102.k
Aleksi Tapani HELLSTEN 102.k
Tapio Matias HOKKANEN 102.k
Juho Samuel HONKALA 102.k 
Julius Manu Otto HOTAKAINEN 85.mek
Juuso Juhani HULKKO 102.k
Niki Mikael HYVÄRINEN 102.k
Patrik Edward ILLMAN 85.mek
Taneli Tatu Joonatan JOKINEN 102.k
Antti Pekka Juhani JORMAKKA 85.mek
Joonas Santeri JÄRVENPÄÄ 102.k
Minna Elina SAARINEN 102.k
Touko Oskari KATAJISTO 102.k
Aleksi Leo Oskari KINNUNEN 102.k
Miko Matias Eemeli LEHTOVAARA 102.k
Henri Juhani LEPPÄNEN 102.k
Valtteri Juho Jalmari LOHILAHTI 102.k
Jani Petteri LUOTO 102.k
Iivari Akseli Johannes MARTIKAINEN 102.k
Mikko Santeri MARTIKAINEN 102.k
Akseli Johannes METSÄ-KETELÄ 102.k
Oula Henrik MYLLYMAA 102.k
Ville Pekka Juhani MYÖHÄNEN 85.mek
Petri Markus NUMMINEN 102.k
Valtteri Niko Aleksi PENNANEN 102.k
Paavo Ilmari PITKÄNEN 102.k
Kalle Juhani PULKKINEN 102.k
Kalle Matias PURANEN 102.k
Onni Einari RANTANEN 102.k
Juuso Hannes RAPPULA 85.mek
Jarno Petteri RAUHALA 102.k

Juha-Antti Olavi RISSANEN 102.k
Taneli Wolte Wiljami RIUKULEHTO 85.mek
Vertti Julius ROININEN 102.k
Antti Robert Einari RÄSÄNEN 102.k
Lauri Henrik RÖKMAN 102.k
Jason Nicolas SABORIT PARJANEN 102.k
Lauri Johannes SEPPÄLÄ 102.k
Toni Mikael Dimitri SIEVÄNEN 102.k
Kaarle Aleksanteri SILANDER 102.k
Samuli Johannes SIUKONEN 102.k
Miska Aleksi SUIKKI 85.mek
Jesse Harrinpoika TAAVILA 102.k
Valtteri Henri Anton TARENIUS 85.mek
Henri Juhani TIELINEN 102.k
Jesse Santeri TUORILA 85.mek
Tatu Juho Oskari TURUNEN 102.k
Teppo Tapani VEIKKANEN 102.k
Tatu Verner VUORI 102.k
Nico Timi Kristian YRTTIAHO 102.k
Jonathan Emanuel ÅMAN 102.k

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat 
ylennettyjä! 
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Testamenttilahjoitus
Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka 

Mannerheimin Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.  

Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa 
testamenttilahjoituksesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa 

testamenttilahjoituksen laatimisessa.

Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadettikunnan 
jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien joukkoon, joita 

on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.  

Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta ja se on ladattavissa 

Kadettikunnan verkkosivuilla kohdassa jäsenistölle.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

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

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

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

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle
yrityksessä Helsingissä 15 euroa. Merkin 
kiinnityksessä voi olla  yritys- ja paik-
kakuntakohtaisia eroja.

Hautakivitunnuksen voi tilata Hau-
taustoimisto Autio Oy:stä, osoite Rune-
berginkatu 42, 00260 Helsinki, puhelin 
09 448 346, fax 09 449 841 ja sähköpos-
ti info(at)hautaustoimistoautio.fi. Tun-
nuksia myydään vain kadettiupseerin 
hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaus-
toimisto tarkistaa osto-oikeuden tarvit-
taessa Kadettikunnasta.

  

                                            antaa Kadettikunta ry:n jäsenille

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

saada enimmillään tunnin ajan.

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

Elisa Nordling, asianajaja, varatuomari, sposti: elisa.nordling@asianajotoimistolindell.fi

        Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen Marsalkka Mannerheimin 
                          Kadettisäätiön ja asianajotoimiston väliseen sopimukseen.

antaa Kadettikunta ry:n jäsenille
Oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden sekä riita-asioiden alalta.

Ensimmäinen puhelinneuvonta on maksuton.

Puh. 02 251 1004
toimisto@asianajotoimistolindell.fi

www.asianajotoimistolindell.fi

Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunta ry:n 
ja Asianajotoimisto Lindell Oy:n sopimukseen.
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Rauhan ja hyvän tahdon juhla 

Joulu on rauhan ja hyvän tahdon juhla. Tämä koros-
tuu erityisesti silloin, kun rauha on vaihtunut soti-
miseen ja hyvä tahto vihollisuuteen. Venäjän raaka-

laismainen hyökkäys Ukrainaan saa kaipaamaan joulun 
syvintä sanomaa. 

Kristillisen uskon mukaan joulun keskuksessa on Ju-
malan syntyminen ihmiseksi keskelle kuohuvaa aikaa ja 
ihmisten hätää. Näin Jumala ottaa paikkansa inhimillises-
sä elämässä ja tuo siihen läsnäolonsa kautta sovinnon, rau-
han ja iankaikkisuuden toivon. Jeesus syntyi Marian esi-
koisena matkalla, kaukana kotoa. Maria oli saanut tästä 
ennakkotiedon ja rohkaisun: ”Älä pelkää Maria, Jumala 
on suonut sinulle armonsa.” Samoin lampaita vartioineet 
paimenet saivat yön pimeydessä rohkaisun: ”Älkää pe-
lätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko 
kansalle. Tänään on teille syntynyt Vapahtaja.” 

Joulun sanoma Jumalan tuomasta sisimmän rauhas-
ta on vahvistanut ja lohduttanut eri aikoina.  Olen luke-
nut selostuksia siirtoseurakuntien kohtaloista sotavuo-
silta 1939-44. Papit ovat kirjoittaneet nämä kuvaukset 
luovutetun Karjalan seurakunnista, kun niiden asukkaat 
joutuivat jättämään kotinsa ja kirkkonsa sekä läheisten-
sä haudat taakseen. 

Johanneksen pitäjässä pidettiin viimeinen jumalanpalve-
lus ensimmäisenä adventtina 1939, kun kyliä jo evakuoitiin. 
”Terveet, sairaat ja kuolevat sullottiin kylmiin ja pimeisiin 
tavaravaunuihin.” Samaan aikaan seurakuntataloon ko-
koontuivat papin ja tämän vaimon lisäksi lähimmät naa-
purit viettämään adventtijumalanpalvelusta. Ilmavaaran 
vuoksi ikkunat oli peitetty. Toiseen adventtiin mennessä 
siviiliväki oli poissa. Papin vaimo johti työvelvollisten 
ruokalaa. Pappi itse koetti auttaa sairaaloiden sielunhoi-
dossa, pitää hartauksia sekä vainajien siunaamisia. Pap-
pi ja puolisonsa viettivät joulun karulla tavalla seurakun-
talaisista tyhjentyneessä kirkonkylässä. He lähtivät sieltä 
joulukuun 28. päivänä. Kuukautta myöhemmin sairaala-
na toiminutta pappilaa pommitettiin ja se paloi. Pappilan 
mukana menehtyi 23 henkeä, näistä kaksi sairaanhoita-
jaa ja kaksi lottaa.

Eläinten evakuointi oli usein murheena. Joskus kar-
jaa voitiin ajaa teitä pitkin, joskus eläimet voitiin kuljet-
taa karjavaunuissa. Usein ei ollut kumpaakaan vaihto-
ehtoa. Lehmät ja lampaat ammuttiin parsiinsa navetois-

sa. Sama kohtalo saattoi tulla koirien ja kissojen osaksi. 
Uudelta kirkolta on toisenlainen kertomus. Pastori, luut-
nantti Vapalahti sai tehtäväksi valvoa, että kaikki ihmiset 
oli tarkoin evakuoitu. Hän ajoi pappilan pihaan vielä vii-
meisen kerran, kun aitan alta ilmestyi näkyviin pappilan 
koira ja lasten leikkitoveri, saksanpaimenkoira Turkka. 
Koira katsoi pappia silmiin, eikä tämä hennonut ampua 
armonlaukausta koiran otsaan. Hän vei koiran Viipuriin 
ja laittoi koiran yksin junaan, kaulassaan lappu: ”Nimeni 
on Turkka ja olen matkalla Lapualle kaitsemaan isäntäni 
Vapalahden lapsia”. Koira saapuikin tällä osoitteella muu-
taman päivän kuluttua perille ilman saattajaa.

Räisälässä pidettiin viimeinen jumalanpalvelus jou-
luaattona sotilaiden vartioidessa kirkkoa. ”Kirkossa ol-
tiin pimeän turvin peitetyin ikkunoin.” Räisäsläiset pää-
sivät palaamaan takaisin pitäjän valtauksen jälkeen syys-
kuussa 1941. Kirkko oli vaurioitunut. Tykistön kranaatti 
oli heittänyt kattoa pois päältä. Urut, kattokruunut, saar-
natuoli ja osa penkkejä oli viety pois. Ikkunat olivat rik-
ki ja tuuli kolisutteli lukottomia ovia. Kirkkoa oli käytet-
ty teatterina, jonka näyttämön kurikkalaiset sotilaat oli-
vat valtauksen jälkeen poistaneet. Alttariseinällä ollut ris-
ti oli katkaistu ja suomalaiset sotilaat olivat tehneet tilalle 
koivun rangasta ristin.

Kirkkojen ja pappiloiden hävitys sekä jälleenraken-
nus toistuvat parinkymmenen siirtoseurakunnan kuvauk-
sissa. Ihmisten kaipaus omaan kotikirkkoon ja siellä vie-
tettävään joulujumalanpalvelukseen oli suuri.  

Eräässä pitäjässä kirkko oli tuhoutunut ja kotiseudul-
le palanneet ihmiset tulivat kirkonmäelle viettämään jou-
lujumalanpalvelusta. Nuotiot valaisivat aukeaa, jota reu-
nustaviin puihin oli ripustettu rikkoutuneiden kattokruu-
nujen kristalleja. Höyryävä hengitys ja kristallien välkäh-
dykset säestivät joulun profetian lukemista: 

”Ja kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat, kaikki 
veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruoak-
si. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meil-
le. Hän kantaa valtaa harteillaan … Suuri on hänen val-
tansa ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hä-
nen valtakunnassaan.” (Jes 9)

Pekka Särkiö
Kenttäpiispa
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IN MEMORIAM

Toivonen
Matti Kalevi
Everstiluutnantti
s. 11.2.1941
k. 22.4.2022
Kad.nro 4627
49. Kurssi

Karlsson
Erkki Kalervo
Komentajakapteeni
s. 11.10.1938
k. 17.9.2022
Kad.nro 674me
33. Merikadettikurssi

Mohell
Niilo Henrik
Everstiluutnantti
s. 24.4.1938
k. 14.10.2022
Kad.nro 4055
46. Kurssi

Hälvä
Kalervo
Everstiluutnantti
s. 12.8.1933
k. 17.11.2022
Kad.nro 3507
40. Kurssi

Suominen
Jarmo Martti Uolevi
Majuri
s. 11.6.1947
k. 21.11.2022
Kad.nro 5712
57. Kurssi

Hanska
Kari Juhani
Everstiluutnantti
s. 31.5.1946
k. 25.11.2022
Kad.nro 5400
54. Kurssi

Moberg
Michael Marcus
Kapteeniluutnantti
s. 6.4.1977
k. 30.11.2022
Kad.nro 9220
69. Merikadettikurssi

Nikunen
Martti Mikael
Majuri
s. 10.5.1938
k. 2.12.2022
Kad.nro 4351
48. Kurssi
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THEHERO
Set for the challenges of the modern battlefield, the HERO Loitering Munitions offer unsurpassed tactical 

flexibility to the operational forces to independently locate, track and engage time-sensitive, low-signature 

targets. Suitable for tactical and strategic targets – whether for short, medium or long range – the HERO 

systems utilize a variety of warheads for maximum mission effectiveness.

HERO UNITS ARE OPERATIONALLY DEPLOYED BY MILITARIES WORLDWIDE.

• High-precision Loitering Munitions for a variety of missions

• Combat-proven

• Multi-domain weapon system: air, land & sea

• Low-collateral damage

• Man-in-the-Loop at all times

• Full mission abort and re-engagement capability

LOITERING MUNITIONS
BATTLEFIELD GAME CHANGING WEAPON SYSTEMS

https://rheinmetall.com/LoiteringMunition
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Carl-Gustaf M4 

TAATTUA 
TARKKUUTTA

www.saab.fi

Teknologia kehittyy vauhdilla. Asejärjestelmien 
on pysyttävä kehityksessä mukana ja tarjottava 
uusinta teknologiaa hyödyntäviä ominaisuuksia. 
Ohjelmoitavat ampumatarvikkeet ovat vain yksi 
esimerkki innovaatioista, jotka mullistavat jalkaväen 
taisteluympäristön. 

Tulevaisuuden haasteisiin suunniteltu Carl-Gustaf® 
M4 hyödyntää näitä innovaatioita jo tänään. Sen 
tehokkuutta lisäävät entisestään älytähtäin-
järjestelmät ja se pystyy käyttämään myös ohjelmoitavia 
ampumatarvikkeita, tuoden uusimman teknologian 
kirjaimellisesti sotilaiden käden ulottuville. 

Saabin thinking edge - periaatteen takana on yli
80 vuoden perinteet ja teknologinen kehitys, minkä 
avulla voimme tarjota innovatiivisia, monen roolin 
asejärjestelmiä. Älykkäästä Carl-Gustafista on 
tullut entistäkin älykkäämpi.




