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Lukijalle

Ajatus tästä kirjasta syntyi 2000-luvun alussa pääsihteeri, eversti Pekka Rapilan toimesta. 
Lähtökohtana oli tehdä julkaisu Kadettikunnan tuottamasta turvallisuuspolitiikan ope-
tuksesta suomalaisissa kouluissa teemalla Kadettikunta turvallisuuspolitiikan toimijana. 
Yhdistyksen hallitus hyväksyi hankkeen ja maanpuolustusjaosto valtuutettiin käynnistä-
mään julkaisutyö. Tavoitteena oli saattaa kirja valmiiksi 90-vuotisjuhlavuodeksi.

Toimituskunnan puheenjohtajaksi nimettiin kommodori Jukka K. Pajala. Toimikuntaan 
kutsuttiin jäseniksi majuri Petteri Jouko ja everstiluutnantti Seppo Haario. Pajala laati 
muistion kirjan tavoitteista vuonna 2005. Hän arvioi teoksesta tulevan noin 100-sivuinen 
julkaisu, jota tultaisiin jakamaan valikoiden, ei jäsenjakeluna.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan kirjan päätavoitteena oli kuvata, mitkä syyt saivat 
Kadettikunnan käynnistämään 1960-luvun lopulla turvallisuuspolitiikan opetus-/valistus-
hankkeen. Muina tavoitteina oli selvittää, mitä keinoja ja välineitä hankkeessa oli vuosi-
kymmenten saatossa käytetty, mitä oli tehty ja saavutettu sekä arvioida millaiset toimin-
nan vaikutukset ovat olleet suomalaisten maanpuolustustahdolle.

Juhlakirjan valmistelutyö aloitettiin vuonna 2006 haastattelemalla Kadettikunnan maan-
puolustusaatteellisen työn käynnistäneitä kadettiupseereja. Hankkeen toimikunta – 
kommodori Pajala, eversti Rapila ja majuri Jouko – haastatteli entisiä Kadettikunnan pu-
heenjohtajia – kenraaliluutnantti Erkki Setälää ja kenraalimajuri Matti Vanosta.

Lisäksi haastateltiin aiempaa pääsihteeriä, kommodori Reino Warista sekä maanpuolus-
tusjaostossa toimineita kenraalimajuri Asko Sivulaa ja everstiluutnantti Matti Savonjousta. 
Muita haastateltavia olivat Pääesikunnan tiedotusosaston päällikkönä toiminut kenraali 
Jaakko Valtanen ja kouluhallituksessa toiminut kouluneuvos Aslak Lindström.

Toimikunta selvitti myös aiheeseen liittyvää arkistomateriaalia eduskunnan, Pääesikun-
nan tiedotusosaston ja Kadettikunnan arkistoissa vuosina 2007–2008.

Kommodori Pajala luovutti Kadettikunnan hallitukselle tilannekatsauksen hankkeesta 
vuonna 2009. Yhdistyksen hallitus käsitteli asiaa ja totesi, että hanke toteutetaan, mikäli 
sille saadaan ulkopuolinen rahoitus. Maanpuolustusjaosto velvoitettiin selvittämään kirja-
hankkeen toteuttamismahdollisuutta.

Hankkeen viimeistely kuitenkin lykkääntyi ja asia tuli uudelleen hallituksen käsittelyyn 
vasta vuonna 2014. Tuolloin hankkeen jatkajaksi valtuutettiin kasvatustieteen tohtori ja 
reservin luutnantti Kaisa-Maria Peltokorpi (nyk. Tölli). Myöhemmin Tölli siirtyi muihin 
työtehtäviin, jotka eivät mahdollistaneet hankkeen loppuun viemistä. Lopulliseen asuunsa 
teoksen saattoi komentajakapteeni, dosentti Marco Krogars vuonna 2022.

Kirjan sisältöihin ovat siis vaikuttaneet useat henkilöt pitkähköllä aikavälillä. Kyseessä ei 
ole tutkimus, vaan historiapainotteinen selvitys Kadettikunnan maanpuolustusaatteelli-
sesta toiminnasta 1960-luvulta nykypäivään.
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1. Johdanto

Pohdinnan tausta

Suomen ja Neuvostoliiton vuonna 1948 solmima yya-sopimus määritteli naapurival-
tioiden suhteet vuosikymmeniksi eteenpäin. Suomi ei koskaan pitänyt yya-sopimusta so-
tilassopimuksena, mutta Neuvostoliitossa nähtiin, että Suomi oli sidottu Neuvostoliiton 
puolustusvyöhykkeeseen ja strategiseen etupiiriin. Esimerkiksi Neuvostoliiton puolustus-
ministeri, marsalkka Rodion Malinovski, toi yöpakkaskaudella vuonna 1959 painokkaasti 
esiin, että yya-sopimus oli puhdas sotilassopimus, joka sitoi maat absoluuttisesti yhteen.

Neuvostoliiton puoluejohtaja Leonid Brezhnevin taas kerrotaan todenneen presidentti 
Urho Kekkosen valtiovierailun aikana vuonna 1971:  Suomi, se on meidän hyvä provins-
simme  ja Prahan vierailullaan 1973:  Suomi on meillä jo taskussamme. Samaa on yritettävä 
muissa maissa.

Neuvostoliitto pyrki vahvistamaan sotilaallista yhteistyötä koko kylmän sodan ajan yri-
tyksillä järjestää yya-sopimuksen mukaisia yhteisiä sotaharjoituksia. Ne Suomi onnistui 
toistuvasti torjumaan, sillä Suomessa yhteiset harjoitukset koettiin uhkaaviksi.

Länsimaissa Suomen nähtiin laajalti olevan Neuvostoliiton etupiirissä. Itävallassa suoma-
laiseksi politiikaksi kutsuttiin 1950-luvun alkuvuosina erityissuhteeseen johtavaa pienen 
maan naapuruutta Neuvostoliiton kanssa.

Suomettumisen käsite nousi puolestaan esiin Saksassa 1960-luvun alussa. Tuolloin Ber-
liinin vapaan yliopiston professori Richard Löwenthal pohti, että Neuvostoliitto voisi saa-
da Länsi-Berliinin Suomen lailla hallintaansa sitä kuitenkaan miehittämättä. 1970-luvun 
alussa baijerilainen poliitikko Franz-Josef Strauss varoitti Länsi-Eurooppaa suomettumas-
ta Neuvostoliiton vaikutuspiiriin.

Yhdysvaltalaisen strategian ja kansainvälisen politiikan tutkimuslaitoksen johtaja Walter 
Laqueur määritteli 1970-luvun lopulla suomettuminen hinnaksi, jonka suomalaiset jou-
tuivat toistuvasti maksamaan siitä, ettei Neuvostoliitto miehittänyt maata. Yhdysvaltojen 
luottamus Suomen puolueettomuuteen olikin koetuksella erityisesti vuoden 1958 yöpak-
kaskriisin jälkeen.

Vaikeassa tilanteessa Suomi teki parhaansa säilyttääkseen puolueettomuuspolitiikkansa 
uskottavuuden idän ja lännen välissä. Maamme pyrki osoittamaan lännelle valmiuten-
sa torjua neuvostoarmeijan hyökkäyksen ja alueloukkaukset sekä toisaalta ylläpitämään 
läheiset suhteet länsivaltojen sotilasjohtoon ja aseteollisuuteen. Samalla Neuvostoliittoa 
varottiin ärsyttämästä, sillä vetoamismahdollisuutta yya-sopimuksen sotilasartikloihin 
haluttiin välttää.

Suomen puolustusvoimia ei kuitenkaan nähty neuvostomielisinä. Esimerkiksi Yhdysval-
tain Helsingin lähetystön raportissa Suomen sotilasjohto arvioitiin keväällä 1969 vahvasti 
länsimieliseksi, ja sen pääteltiin sitoutuneen maan itsenäisyyden puolustamiseen. Neu-
vostoliitto suhtautui epäluuloisesti Suomen upseeristoon ja myös presidentti Kekkosen 
asenteet Puolustusvoimia kohtaan olivat ristiriitaiset.
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Maanpuolustus- ja puolustuslaitosvastaisuus lisääntyivät voimakkaasti 1960–1970-luku-
jen vaihteen poliittisessa ilmapiirissä Neuvostoliiton painostuksen ja uusvasemmiston 
nousun myötä. Uusvasemmistolaiset kannattivat aseistariisuntaa, vastustivat asevelvolli-
suutta ja pyrkivät vaikuttamaan heikentävästi kansalaisten maanpuolustustahtoon.

Äärivasemmistolaisille rauha tarkoitti tukea Neuvostoliiton aloitteille ja yya-tulkinnalle. 
He halusivat varmistaa Suomen liittoutumisen Neuvostoliiton kanssa ainakin sotatilan-
teessa. Vaikka Kekkonen pyrkikin ymmärtämään uusvasemmistolaisten näkemyksiä, ei 
hänen toteuttamansa politiikka kohdannut äärivasemmistolaisten turvallisuuspoliittisia 
näkemyksiä.

Samaan aikaan Kadettikunnassa elettiin organisatorisesti ja taloudellisesti vaikeita hetkiä. 
Yhdistyksessä vallitsi epävarmuuden ilmapiiri ja talous oli lähes konkurssissa. Vuosittain 
käytiin kiivasta keskustelua yhdistyksen lakkauttamisesta tai liittämisestä Upseeriliittoon.

Näissä olosuhteissa nuoret kadettiupseerit päättivät ryhtyä vastatoimiin Kadettikunnan it-
senäisyyden säilyttämiseksi ja maanpuolustustahdon lujittamiseksi. Santahaminan Villen 
saunalla syntyi vuonna 1969 kokoonpano Ville, joka muodostui kymmenestä, Sotakorkea-
koulussa tuolloin opiskelleesta kapteenista.

Nuorten kadettiupseerien aktiivisuus tuottikin tuloksia, sillä Kadettikunnan vuoden 1970 
vuosikokous hyväksyi esityksen siitä, että Kadettikunta säilyy itsenäisenä järjestönä ja kes-
kittyy henkiseen ja aatteelliseen maanpuolustustyöhön sekä perinnetoimintaan. Upseeri-
liiton vastuulle jäi upseerien taloudellisten etujen ajaminen ammattiyhdistys- ja etujärjes-
tötoiminnan kautta.

Yhdistyksen roolia ryhdyttiin myös aktiivisesti vahvistamaan. Erityisen tärkeäksi nähtiin 
maanpuolustusaatteellisen valistustyön lisääminen. Vuonna 1970 perustettiin Kadettikun-
nan maanpuolustusaatteellinen jaosto, joka ryhtyi järjestämään turvallisuuspoliittisia se-
minaareja ja opetustilaisuuksia, valmistamaan opetusmateriaalia ja tuottamaan tiedotteita 
sekä lehtikirjoituksia. Kadettipiirit lähtivät puolestaan jalkauttamaan turvallisuuspolitii-
kan opetusta kouluihin.

Kadettikunnan maanpuolustusaatteellinen toiminta herätti poliittisissa puolueissa ristirii-
taisia tunteita. Voimakasta kritiikkiä tuli erityisesti vasemmiston taholta, missä Kadetti-
kunnan turvallisuuspolitiikan opetukseen suhtauduttiin pitkälti kouluihin tunkeutumise-
na ja äärioikeiston manipulointina.

Taloudellisesti Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisen työn käynnistämisvaiheen mah-
dollisti erityisesti Tuntemattoman kadettiupseerin nimikkeellä toiminut jäsen, joka lah-
joitti Kadettikunnalle vuosien saatossa noin 1,5 miljoonaa markkaa. Maanpuolustusaat-
teellisen toiminnan edistyessä, alkoivat myös Kadettikunnan rahoitus- ja yhteistyötahot 
lisääntyä ja talous elpyä.
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Kirjan tavoitteet

Tämän kirjan tavoitteena on avata lukijalle Kadettikunnan maanpuolustustahtoa ja turval-
lisuuspolitiikan tietämystä edistävää toimintaa, aina sen käynnistymisestä nykypäivään. 
Kirja pyrkii vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

 - Miksi Kadettikunta käynnisti 1960-luvun lopulla voimakkaat vastatoimenpiteet 
turvallisuuspolitiikan opetus- ja valistushankkeen muodossa?

 - Mitä keinoja ja välineitä työssä on vuosikymmenten aikana käytetty?

 - Mitä on tehty ja saavutettu?

 - Millaiset toiminnan vaikutukset ovat olleet suomalaisten maanpuolustustahdolle?

Kokonaisuutena lukijalle tulisi piirtyä kuva Kadettikunnan roolista maanpuolustustahdon 
edistäjänä aina 1960-luvulta nykypäivään.

Neuvostoliiton Korkeimman Neuvoston puhemiehistön puheenjohtaja Voroshilov Urho Kekkosen
seurassa Mäntytornin kattoterassilla. (Espoon kaupunginmuseo ja Asuntosäätiö, Valokuvaamo T. Norjavirta)
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2. Maanpuolustusvastaisuuden vuosikymmenet

Yöpakkasista noottikriisiin

Kylmän sodan jakolinjat kärjistyivät vuoden 1956 Unkarin kansannousun seurauksena. 
Neuvostoliiton panssarivaunut vyöryivät 23.10.1956 Budapestiin ja mielenosoitukset tu-
kahdutettiin väkivaltaisesti 72 tunnissa. Unkarilaisia kuoli taisteluissa 2 700, vankilatuo-
mion sai 22 000, työleireille lähetettiin 13 000 ja maasta pakeni yli 200 000 ihmistä. Kriisin 
jälkeen Suomessa ymmärrettiin, että maamme tulee vahvistaa puolueetonta statustaan 
kaikin keinoin.

Vuonna 1958 kansainvälinen turvallisuuspoliittinen tilanne kiristyi uudelleen ja kulmi-
noitui Berliinin kysymykseen. Berliini näyttäytyi Varsovan liitolle näyteikkunana, jonka 
kautta pakolaisvirrat siirtyivät idästä länteen. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 
puheenjohtaja Nikita Hrushtshev vaati Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyä vetä-
mään sotilasjoukkonsa pois Länsi-Berliinistä. Pelotteena Neuvostoliitto käytti Yhdysval-
toja kehittyneempää mannerten välistä ohjusjärjestelmäänsä.  Jos Yhdysvallat haluaa Ber-
liinin vuoksi sodan, se tulee sen saamaan , Hrushtshev uhkasi.

Elokuussa 1961 DDR:n armeijan yksiköt pystyttivät rajalle piikkilanka-aidan, joka korvat-
tiin pian betonimuurilla. Kumpikin suurvalta ryhtyi varustautumaan näyttävästi. 

Saimaan kanavan käyttöoikeutta käytettiin yhtenä Neuvostoliiton painostuskeinona.
(Etelä-Karjalan museo, tuntematon valokuvaaja)



13

Neuvostoliittoa huolestutti Naton varustautuminen rajojensa läheisyydessä. Yhdysvallat 
suunnittelikin Naton taktisten ydinkärkien varastoimista ja keskimatkan ohjusten asetta-
mista Eurooppaan. Neuvostoliitto pyrki puolestaan vaikuttamaan Suomen kautta Nato-
maihin Norjaan ja Tanskaan, joiden se pelkäsi sijoittavan ohjuksia alueilleen. Neuvostolii-
ton toiveena oli, että Suomi toimisi välittäjänä Norjaan ja Tanskaan, jotta maat luopuisivat 
Nato-jäsenyydestä ja valitsisivat tilalle puolueettomuuspolitiikan Suomen tapaan.

Suomen saatua Neuvostoliitolta tunnustuksen puolueettomuuspolitiikalleen se pyrki vah-
vistamaan puolueettomuusasemaansa myös lännessä. Poliittista ja taloudellista yhteistyötä 
ryhdyttiin lisäämään länsimaiden sekä kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, Euroopan 
vapaakauppaliitto EFTA:n ja Euroopan taloudellisen yhteistyöjärjestön OEEC:n kanssa. 
Suomen päästyä osaksi läntistä vapaakauppa-aluetta erillisen FINEFTA-sopimuksen avul-
la vuonna 1961, sai puolueettomuuspolitiikkamme ensimmäistä kertaa myös länsimaiden 
tunnustuksen Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian johdolla.

Neuvostoliitossa Suomen lähentymistä länteen seurattiin huolestuneina. Neuvostoliitto 
alkoi vahvistaa vaikutusvaltaansa Suomeen ystävyyshyökkäyksiksi kutsutuilla painostus-
keinoilla. Poliittista ja taloudellista painostusta Neuvostoliitto käytti etenkin yöpakkasiksi 
kutsuttuna ajanjaksona. Käsite syntyi, kun Neuvostoliitto ei hyväksynyt 29.8.1958 nimitet-
tyä oikeistolaista K. A. Fagerholmin hallitusta ja vaati sen eroa. Hallituksen nimittämisestä 
ehti kulua vain kaksi viikkoa, kun Neuvostoliitto kutsui suurlähettiläänsä Viktor Lebede-
vin pois Suomesta. Samalla ilmoitettiin, ettei hänelle nimitettäisi seuraajaa.

Neuvostoliitto painosti Suomea myös taloudellisesti keskeyttämällä Saimaan kanavan 
käyttöoikeutta koskeneet neuvottelut sekä lykkäämällä Suomenlahden kalastusta koske-
van sopimuksen allekirjoittamista ja tavaranvaihtoneuvotteluja. Kriisi päättyi hallituksen 
hajottamiseen presidentti Kekkosen toimesta joulukuussa 1958. Tilalle Kekkonen nimitti 
V. J. Sukselaisen muodostaman maalaisliittolaisen vähemmistöhallituksen.

Neuvostoliiton sotilaalliset lähentymispyrkimykset maatamme kohtaan käynnistyivät jo 
vuonna 1954 Puolustusvoimien ylimmälle johdolle kohdistetun vierailukutsun muodos-
sa. Yhteistyöehdotukset tulivat pääosin Neuvostoliiton sotilasasiamiehiltä ja vierailevilta 
sotilailta. Vierailukutsuja alkoi tulla vuosittain sekä Puolustusministeriön että Puolustus-
voimien johdolle.

Tyypillistä oli, että kutsut naamioitiin koskemaan urheiluvaihtoa, mutta paikan pääl-
lä selvisi, että neuvostoliittolaisten tavoitteena oli laajentaa yhteistoimintaa koulutus- ja 
kulttuurivaihdon ohella yhteisiin sotaharjoituksiin ja asekauppoihin. Suomalaiset saivat 
väistettyä suurimman osan lähentymispyrkimyksistä, mikä heikensi Neuvostoliiton luot-
tamusta Suomen sotilasjohtoon.

Puolustusvoimain komentaja Sakari Simeliuksen kieltäytyessä armeijankenraali Zhdano-
vin lomanviettokutsusta vuonna 1959, lähetysneuvos Filippov lausui:

Vaikka välimme ovat hyvät ja Neuvostoliitto suhtautuu Suomen puolustusvoimiin täysin 
avoimesti, Neuvostoliitto ei voi täysin luottaa suomalaisiin. Puolustuslaitoksessanne anne-
taan edelleenkin Neuvostoliiton vastaista koulutusta. Todettakoon, että suomalaiset eivät ole 
vastanneet laivastovierailuihin. Merivoimien alusten vähälukuisuus ja pienuus eivät riitä pe-
rusteluiksi. Odotamme myös vastavierailua armeijankenraali Zhdanovin käynnin johdosta. 
Erittäin valitettavaa on, että kenraali Simelius ei halua vierailla maassamme.
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Puolustusvoimissa seurattiin tarkkaan Neuvostoliiton lähentymispyrkimyksiä. Pääesikun-
nan tarkastusosastolla toiminut kapteeni Risto Hyvärinen sai tehtäväkseen laatia sotilas-
poliittisen analyysin vallitsevasta kärjistyneestä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Hy-
värisen muistio valmistui kesällä 1961 otsikolla Suomen ja Neuvostoliiton mahdollisesta 
sotilaallisesta yhteistyöstä käytävien neuvottelujen valmistelua varten. Sen keskeisenä ar-
viona oli: Mikäli tilanne tästä vielä kiristyy, saattaa Neuvostoliitto vaatia yya-sopimukseen 
vedoten sotilaallisia konsultaatioita.

Hyvärisen mukaan Suomen kieltäytyminen sotilaallisista yya-neuvotteluista olisi mahdo-
tonta, mikäli konsultaatiokutsu tulisi. Neuvostoliiton pyrkimyksenä olisi Suomen alista-
minen valvontaansa ja kriisitilanteessa tapahtuvan neuvostojoukkojen pääsyn varmista-
minen Suomen alueelle. Ratkaisuksi tilanteeseen Hyvärinen esitti oman puolustuskyvyn 
tehostamista, joka suojaisi yya-konsultaatiolta ja pidättelisi idän hyökkäystä.

Nootiksi nimetty Neuvostoliiton sotilaallinen konsultaatiokutsu Suomelle tulikin loka-
kuussa 1961 uuden Berliinin kriisin seurauksena. Tuolloin Hrushtshev vaati Kennedyltä 
toistamiseen Berliinin miehityshallinnon lopettamista ja Itä-Saksan suvereniteetin tun-
nustamista. Nootissa ilmoitettiin Neuvostoliiton ja Varsovan liiton maiden ryhtyneen 
toimiin puolustusvalmiutensa kohottamiseksi ja vaadittiin yya-sopimuksen sotilaallisen 
artiklan mukaisia neuvotteluja. Perusteluna Neuvostoliitto esitti Länsi-Saksan hyökkäävää 
asennetta ja sodan uhkaa. Hrushtshev painotti, ettei todellista puolueettomuutta ole sotilas-
tukikohtien varjossa (Hrushtshev SKP:n johdolle 8.8.1961).

Suomen valtionjohto tulkitsi nootin ainoastaan poliittiseksi, sillä se näki Neuvostoliiton 
haluavan nootin avulla varmistaa Kekkosen aseman vuoden 1962 presidentinvaaleissa. 
Lisäksi Neuvostoliiton uskottiin vaikuttavan Kekkosta vastaan suunnatun Honka-liiton 
syrjäyttämiseen. Sen perustivat SDP, Kokoomus ja SKP asettaessaan oikeuskansleri Olavi 

Noottikriisin aikaista kalustoa, Folland Gnat vuonna 1962. (SA-kuva, Puolustusvoimat)
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Hongan presidenttiehdokkaakseen. Myös RKP, Suomen Pientalonpoikien puolue ja Va-
paamielisten liitto asettuivat Hongan taakse. Honka luopuikin ehdokkuudestaan nootti-
kriisin yhteydessä.

Nootin tulkitseminen poliittiseksi toimenpiteeksi oli Suomen sotilasjohdolle – mutta 
myös Neuvostoliitolle – pettymys. Kekkonen lähetti Moskovaan neuvotteluihin ainoas-
taan ulkoministeri Ahti Karjalaisen. Suomen sotilasjohto näkikin nootin todelliseksi syyk-
si Neuvostoliiton epäluottamuksen suomalaisten kykyyn ja haluun toteuttaa yya-velvoit-
teet. Alpo Rusi (2007) tuo esiin, että neuvostomarsalkoilla oli intressinä sijoittaa Suomeen 
muun muassa tutka-asema ydinaseuhkan torjumiseksi.

Neuvostoliiton epäluottamuksen uskottiin kohdistuvan etenkin suomalaisten sotilasjoh-
toon ja heikkoon puolustukseen. Juhani Suomi (2016) taas on tulkinnut nootin syynä 
olleen Kekkosen aktiivisesti ajaman puolueettomuuspolitiikan, jota Hrushtshev vastusti 
sekä Suomen ja Yhdysvaltain suhteiden tiivistymisen. Nootin todelliset tarkoitusperät 
ovat kuitenkin edelleen epäselvät.

Presidentti Kekkonen vaati nootin seurauksena Suomen sotilasjohdolta toimenpiteitä 
Neuvostoliiton sotilasjohdon luottamuksen palauttamiseksi. Puolustusvoimain komenta-
ja kenraali Simelius ryhtyi välittömästi valmistelemaan toimikuntaa Neuvostoliiton luot-
tamuspulan syiden selvittämiseksi ja oikean puolueettomuushengen luomiseksi. Samalla 
Suomen sotilasjohto käytti tilaisuuden hyväkseen materiaalipuutteiden korjaamiseksi. 
Neuvostoliitosta tehtävien kalustohankintojen uskottiin nimittäin edistävän luottamusta.

Kekkonen suhtautui kuitenkin kalustohankintoihin kriittisesti ja halusi hillitä sotilaita. 
Hän huomautti, että Neuvostoliitto tuskin luottaisi Suomen Puolustusvoimiin, vaikka ne 
varustettaisiin miten hyvin tahansa. Lopulta Kekkonen suostui tavaraluotto-ostoihin ja 
Neuvostoliitosta hankittiin vuonna 1963 muun muassa MiG 21f -torjuntahävittäjiä.

Noottikriisillä oli Suomen asemalle kielteiset seuraukset. Suomettumisen käsite lansee-
rattiin kansainvälisessä mediassa ja Neuvostoliitto alkoi tehostaa tiedustelutoimintaansa 
Suomessa sekä puuttua yhä enemmän Suomen sisäpolitiikkaan. Noottikriisi kuitenkin 
vahvisti sekä Kekkosen asemaa että myös maanpuolustusta.

Neuvostoliitto rohkaisi Suomea etenkin ilmapuolustuksen vahvistamiseen, sillä se luki 
Suomen oman puolustusstrategiansa osatekijäksi. Suomen puolueettomuuspolitiikalle 
taas saatiin viimein valtionjohdolta julkinen tunnustus, mikä oli jatkossa merkittävä pe-
ruste määrärahojen sekä puolustustahdon ja puolueettomuusasenteiden vahvistamiseksi. 
Puolueettomuuden suojaamiskyvyn nimissä asevoimille saatiin myös uutta, kalliimpaa 
ilma- ja meripuolustuksen materiaalia.

Yhteiskunta 1960-luvun murroksessa

Maailmanpoliittisten tapahtumien seurausvaikutuksena suomalainen yhteiskunta radi-
kalisoitui voimakkaasti 1960-luvulla. Maanpuolustusvastaisuus alkoi saada kannatus-
ta erityisesti nuorison keskuudessa. Kalevi Kalemaa on tutkinut aihetta monipuolisesti 
teoksessaan Sankareita vai pelkureita, suomalaisen aseistakieltäytymisen historia (2014). 
Uusvasemmiston nousua laajemmin ovat käsitelleet professori Marja Tuominen väitöskir-
jassaan Me kaikki ollaan sotilaiden lapsia, sukupolvihegemonian kriisi 1960-luvun suoma-
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laisessa kulttuurissa (1991) ja Anton Monti ja Pontus Purokuru kirjassaan 1968 – Vallan-
kumouksen vuosi (2018).

Uusvasemmiston ja rauhanaatteen synnyn taustalla olivat erityisesti Naton ja Varsovan 
liiton kiihtyvä asevarustelu sekä ydin- ja suursodan uhka. Vuonna 1964 eskaloitunut Viet-
namin sota ja vuonna 1966 käynnistynyt Kiinan kulttuurivallankumous – jonka tarkoituk-
sena oli vapauttaa Kiina liberaalista porvaristosta – kärjistivät asenteita.

Lisäksi radikalismia taustoittivat 1950-luvulla alkaneet kirjasodat – erityisesti Väinö Lin-
nan Tuntematon sotilas (1954), Paavo Rintalan Sissiluutnantti (1963) sekä Hannu Salaman 
Juhannustanssit (1964). Ne horjuttivat perinteistä sankarillista ja pyhää kuvaa uskonnosta, 
sodasta ja isänmaasta vahvistaen rauhanaatetta ja maanpuolustusvastaisuutta.

Suomessa uusvasemmistolaisuuden syntyä selittää osaltaan myös vasemmistopuolueiden 
hajanaisuus. Perinteiset vasemmistopuolueet – Sosialidemokraattinen Puolue SDP ja Suo-
men Kommunistinen Puolue SKP – ajautuivat sisäisiin kriiseihin 1950-luvun lopulla. SDP 
hajosi vuonna 1957, kun Neuvostoliiton vastustama ja oikeistolaisena pidetty Väinö Tan-
ner valittiin puheenjohtajaksi.

Vasemmistosiipi erosi tuolloin puolueesta ja perusti Työväen ja Pienviljelijäin Sosialide-
mokraattisen Liiton TPSL:n. Se toimi vuosina 1959–1973. Puolueen kannattajia kutsuttiin 
tepsuiksi sekä skogilaisiksi ja simoslaisiksi liikkeen johtajien Emil Skogin ja Aarre Simosen 
mukaan. TPSL ryhtyi ajamaan politiikkaa, jonka tavoitteena oli yhteistyön tiivistäminen 
kommunistien ja Neuvostoliiton kanssa. Neuvostoliitto myös rahoitti TPSL:n alkuaikojen 
toimintaa. 

SDP alkoi siirtyä vasemmalle vuonna 1963 puoluejohtajan vaihduttua Tannerista Rafael 
Paasioon. Puolue ryhtyi muuttamaan suhtautumistaan Neuvostoliittoon, sillä puoluejoh-
dossa katsottiin, että tie hallitukseen kävi vain neuvostosuhteiden palauttamisen kautta. 
SDP:stä tulikin vuoden 1966 eduskuntavaalien historiallisen vasemmistovoiton myötä 
pääministeripuolue. Johtoasema pääministeripuolueena säilyi aina vuoteen 1975 saakka.

Paasion johdolla perustettiin SDP:n, TPSL:n, Keskustan ja Suomen Kansan Demokraat-
tisen liiton SKDL:n kanssa kansanrintamahallitus. Vuosina 1944–1990 toiminut SKDL 
oli pitkälti Suomen Kommunistisen puolueen ohjaama. SKP toimi SKDL:n jäsenjärjestö-
nä ja SKP:n jäsenistöllä oli SKDL:ssä hallitseva asema. Vaaleissa SKP:n ehdokkaat olivat 
SKDL:n listoilla.

Vuosina 1918–1990 toiminut SKP perustettiin Vapaussodan jälkeen lähinnä Neuvostoliit-
toon paenneiden punaisten toimesta. Puolueella oli erittäin läheiset suhteet Neuvostolii-
ton kommunistisen puolueen NKP:n kanssa. SKP noudatti uskollisesti NKP:n politiikkaa 
aina 1960-luvulle saakka, jolloin uusvasemmisto ryhtyi haastamaan puolueen linjauksia.

Uusvasemmiston nousu

Nuoret vasemmistovoimat aktivoituvat

Monti ja Purokuru (2018) painottavat, että 1960-luvun radikaaleja ei tule käsitellä yhte-
näisenä ryhmänä, vaan joukko oli selkeästi kahtiajakautunut antiautoritaarisiin uus-
vasemmistolaisiin ja uusvanhaan vasemmistoon eli maolaisiin ja trotskilaisiin. Uusvasem-
mistoon he lukevat myös SKP:n piirissä 1970-luvulla vaikuttaneen marxilaisleninistisen 
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nuortaistolaisuuden. Uusvasemmisto ymmärretäänkin usein virheellisesti vain neuvosto-
myönteiseksi ja kommunistiseksi toiminnaksi.

Monti ja Purokuru kumoavat tämän tulkinnan, sillä vielä 1960-luvulla liike pikemminkin 
koki neuvostopropagandan ja sosialistisen diktatuurin vastenmieliseksi ja vastusti SKP:n 
vanhentuneina pitämiään arvoja ja ikääntynyttä puoluejohtoa. Neuvostoliiton hämmen-
tävät käänteet 1960-luvulla – Stalinin kritiikki, Hruštševin syrjäyttäminen johdosta, 
Bretšnevin valtaannousua seurannut suojasään aikakauden päättyminen ja iäkkäiden sta-
linistien paluu puoluejohtoon – olivat omiaan lisäämään neuvostovastaisuutta nuorten 
keskuudessa. Osoituksena tästä, SKP:n nuorisojärjestön, Suomen demokraattisen nuori-
soliiton, kannatus romahti 1960-luvulla.

Koska suurin osa uusvasemmistolaisista oli lukiossa tai yliopistossa, heihin vetosi työläis-
taustaista ja vanhakantaista SKP:ta enemmän porvarillisempi ja akateemisempi SDP. Nuo-
rille SDP edusti pohjoismaisuutta ja modernia aikaa. Ylipäätään uusvasemmistoa leimasi 
ristiriitainen suhde vasemmistopuolueisiin. Se ei halunnut olla uusi puolue, vaan perin-
teisten puolueiden ja organisaatioiden ulkopuolella toimiva ulkoparlamentaarinen ja suo-
raan toimintaan pyrkivä liike kommunismin ja sosiaalidemokratian välissä. Tavoitteena 
oli rauhanomainen ja parlamentaarinen sosialismi, joka kaihtoi autoritaarisia ideologioita 
ja jäykkiä organisaatiorakenteita.

Uusvasemmistolaiset arvostelivat ja provosoivat seksuaalisia normeja, porvarillisuut-
ta, vallitsevaa taidekäsitystä ja yhteiskunnan jälkeenjääneisyyttä. Ylitse muiden aiheiden 
nousi kuitenkin maanpuolustus- ja armeijavastaisuus. Ensimmäisiä näyttäviä radikaali-
pasifistisia kannanottoja oli Pentti Linkolan tovereineen julkaisema pamfletti Ihmisen ja 

Vietnamin sotaa vastustettiin vasemmistovoimin myös Suomessa.
(Helsingin kaupunginmuseo, valokuvaaja Simo Rista)
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isänmaan puolesta – mutta ei ketään vastaan (1960), joka sai aikaan ennen näkemättömän 
pasifismikeskustelun Suomessa. Linkolan pamfletti teilasi paitsi yleisen asevelvollisuuden, 
myös koko aseellisen puolustusjärjestelmän.

Pamfletissa keinoina yhteiskuntarauhaan kannatettiin muun muassa asevelvollisuuslak-
koa, aseistakieltäytymistä, Suomen yksipuolista aseistariisuntaa ja puolustusmäärärahojen 
käyttöä kansainväliseen rauhantyöhön. Sotasyyllinen on jokainen nuorukainen, joka tai-
puu auttamaan sotaa ja sen valmisteluja, oli pamfletin iskulauseita. Pamflettia postitettiin 
tuhat kappaletta kutsuntoihin osallistuville helsinkiläisnuorille.

Eettisiin syihin vetoaminen aseistakieltäytymisen perusteena tuli lailliseksi vasta vuonna 
1959. Sitä ennen aseistakieltäytymisen syyksi riitti ainoastaan vetoaminen uskonnolliseen 
vakaumukseen. Uskonnollisista syistä oli 1960-luvulle tultaessa kieltäytynyt noin 1400 
asevelvollista. Heistä suurin osa oli Jehovan todistajia.

Ensimmäisiä uuden lainsäädännön mukaisia siviilipalveluksen kävijöitä oli Jörn Donner. 
Hän suoritti 480 vuorokautta kestäneen siviilipalveluksensa Porin yleisessä sairaalassa 
vuosina 1959–1960. Donner kirjoitti siviilipalveluskokemuksistaan armeijanvastaisen 
pamfletin På ett sjukhus, jonka Ylioppilaslehden päätoimittaja Arvo Salo suomensi nimel-
lä Terveenä sairaalassa (1961). Jörn Donnerin valinta herätti Linkolan pamfletin lailla laajaa 
yhteiskunnallista keskustelua 1960-luvun alussa ja enteilivät uuden russelilaisen rauhan-
liikkeen, Sadankomitean tuloa Suomeen. 

Ylioppilaslehti toimi uusvasemmistolaisen liikkeen ensimmäisenä äänitorvena Suomessa. 
Käännekohtana oli päätoimittajan vaihtuminen kekkoslaisesta Heikki Kääriäisestä radi-
kaaliin Arvo Saloon vuonna 1959. Vaikka Salon kausi jäi lyhyeksi, päättyen jo vuonna 
1961, se muutti Ylioppilaslehden – ja samalla myös muiden opiskelijalehtien – linjan älyl-
lisemmäksi, rohkeammaksi ja kantaaottavammaksi. Samalla aiemmin varsin maanpuolus-
tusmyönteisen Ylioppilaslehden linja muuttui pasifistiseksi.

Kun Ylioppilaslehti kysyi lukijoiltaan alkuvuodesta 1962, miksi upseerin ura ei kiinnosta 
ja liputti kadettikoulutuksen puolesta esitellen upseeriuran positiivisia puolia, ei aihe he-
rättänyt enää lukijoissa kiinnostusta. Enemmän keskustelua nostivat YK-aate, kehitysapu, 
ihmisoikeudet, rauhantyö ja konfliktiongelmat.

Rauhan ja ystävyyden festivaali Helsingissä vuonna 1962

Tärkeimpiä esinäytöksiä uusvasemmiston nousulle oli myös vuonna 1962 Helsingissä 
järjestetty sosialistinen Demokraattisen Nuorison ja Ylioppilaiden Rauhan ja Ystävyyden 
festivaali. Kansainvälinen tapahtuma oli perustettu Neuvostoliiton ja sen liittolaisten toi-
mesta heti toisen maailmansodan päättymisen jälkeen vuonna 1945. Ensimmäinen festi-
vaali järjestettiin vuonna 1947 Prahassa, ja Helsingin festivaali oli sarjassaan kahdeksas. 
Aiemmin festivaali oli pidetty Itävaltaa lukuun ottamatta vain Itä-Euroopan maissa. Ta-
pahtuman merkittävyyttä osoittaa, että festivaali oli suurin Suomessa järjestetty yleisö-
tapahtuma sitten vuoden 1952 olympialaisten. Festivaaliin osallistui yli 12 000 vierasta 
137 maasta.

Sosialistisen festivaalin tulo Helsinkiin herätti Suomessa vasemmistoa lukuun ottamatta 
närkästystä. Myönteisesti asiaan suhtautuivat ainoastaan SKP, SKDL ja TPSL. Kriitikoiden 
mielestä Neuvostoliiton tarkoituksena oli vahvistaa ideologista uskoa siihen, että se oli 
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ainoa todellinen maailmanrauhaa haluava valtio ja houkutella tapahtuman avulla puo-
lueettomia maita rauhanrintamaansa. Suomen valtion johto suhtautui festivaaliin hyvin 
pidättyväisesti. Pääministeri V. J. Sukselaisen hallitus päätti, ettei tilaisuutta kiellettäisi, 
mutta ei myöskään tuettaisi. 

Helsingin festivaalin järjestämiseen osallistuivat vasemmistolaiset nuorisojärjestöt: 
SKDL:n alainen Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto (SDNL), TPSL:n alainen Suomen 
Sosialistinen Nuorisoliitto (SSNL) ja Akateeminen Sosialistiseura (ASS). Muut nuorisojär-
jestöt, kuten Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL), vastustivat festivaalin tuloa Suomeen. 
SKP pyrki lisäämään festivaalin kautta aktiivisuuttaan tavoitteena yleislakon järjestäminen 
ja hallituksen hajottaminen.

Puolustusvoimien johdossa oltiin erityisen huolissaan SKP:n pyrkimyksistä, sillä Puolus-
tusvoimain komentajan Sakari Simeliuksen saamien tietojen mukaan SKP:n tavoitteena 

Vuonna 1962 Helsingissä järjestettyä Maailman nuorison ja ylioppilaiden VIII rauhan ja ystävyyden 
festivaalia pidettiin valtion johdossa ongelmallisena. (Helsingin kaupunginmuseo, valokuvaaja Kienanen)
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oli muuttaa ulkopolitiikan suuntaa ja kiinnittää erityistä huomiota sotilaspiirien sympatioi-
hin länsimaita kohtaan. Kommunistien tavoitteena oli osallistaa varusmiehet festivaaliin.

Festivaali herätti Suomessa voimakkaita vastamielenosoituksia. Esimerkiksi sosiaali-
demokraattiset nuoret perustivat yhteistyössä kokoomusnuorten kanssa vastaorganisaati-
on tapahtumalle. Vastaorganisaation johdossa toimi Ylioppilaslehden radikaalina päätoi-
mittajana tunnetuksi tullut Arvo Salo. Tämä oli osoitus uusvasemmistossa esiintyneestä 
neuvostovastaisuudesta.

Lännessä oltiin pettyneitä siihen, että Suomen hallitus salli festivaalin järjestämisen, mikä 
tulkittiin Suomen luisumisena itään. Festivaali horjuttikin osaltaan lännen luottamusta 
Suomen puolueettomuuspolitiikkaan. Siksi maanpuolustuksen ja Puolustusvoimien ase-
maa puolueettomuuspolitiikan tukena ryhdyttiin festivaalin jälkeen aktiivisesti selkiyttä-
mään ja vahvistamaan.

Uusi rauhanliike

Uusvasemmiston pasifistiset näkemykset saivat Suomessa järjestäytyneen muodon 
6.8.1963, kun uusi rauhanliike, Sadankomitea perustettiin. Liikkeen perustamiskokous 
pidettiin Helsingissä, Hiroshiman ydinonnettomuuden 18-vuotispäivänä, ja puheenjoh-
tajaksi valittiin Kalevi Suomela. Sadankomitean esikuvia olivat Britanniassa vuonna 1958 
perustetut rauhanliikkeet Campaign for Nuclear Disarmament (CND) ja siitä eronnut radi-
kaalimpi Committee for Hundred. Molempien liikkeiden henkisenä isänä oli filosofi Bert-
rand Russell. Sadankomitea identifioitui Suomessa nuorten intellektuellien ja opiskelijoi-

Vasemmistokin hyväksyi YK-joukot, suomalaisia rauhanturvaajia lähdössä Kyprokselle vuonna 
1964. (Suomen Ilmailumuseo)
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den uusvasemmistolaiseksi liikkeeksi – toisin kuin jo vuonna 1949 perustettu, suurempiin 
massoihin vetoava, poliittisempi ja neuvostomyönteisempi Suomen Rauhanpuolustajat.

Suomessa toimi 1960-luvulla yhdeksän rauhanaatteellista yhdistystä. Aktiivisimmat jär-
jestöt olivat Sadankomitealiitto ja Suomen Rauhanpuolustajat. Järjestöjen suhtautuminen 
maanpuolustukseen vaihteli. Kriittisimmin suhtautuivat Sovinnonliitto, Suomen Rauhan-
liitto ja Sodanvastustajat, jotka eivät hyväksyneet minkäänlaista sotaa. Suomen Rauhan-
puolustajat sen sijaan hyväksyi puolustuksellisen sodan ja Sadankomitea ainoastaan YK:n 
rauhanturvajoukkojen väkivallan käytön. Naisten Kansainvälisellä Rauhantyön Yhteisjär-
jestöllä, Rauhantyön Tuella ja Kansainvälisellä Rauhantuella ei ollut selkeää kantaa maan-
puolustuskysymyksiin.

Sadankomitea ei ollut neuvostomyönteinen kommunistien peitejärjestö, vaan lännessä 
syntynyt sosiaalidemokraattinen ja vasemmistososialistinen liike. Huomionarvoista on, 
että yli puolet sen miespuolisista jäsenistä oli käynyt reserviupseerikoulun. Toimittaja Pek-
ka Peltola kuvasi Sadankomitean lähtökohtia artikkelissaan Sadankomitea, järkeen vetoava 
rauhanjärjestö (1966) seuraavasti:

Sadankomiteaan kuuluu etupäässä nuoria ihmisiä, joista useimmat eivät ole kokeneet sotaa, 
ja jotka muun muassa tästä syystä kykenevät suhtautumaan siihen ilman niitä rasitteita, joita 
sodan kokeneilla on taakkanaan. Vuosikausien rämpiminen metsissä ja soilla, kranaatin-
heitinten ja propagandatykistön tuli; kaikki tuo on jättänyt jälkensä vanhempiin pysyvästi.

Sadankomitean toiminta keskittyi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, kehitysmaapolitiik-
kaa ja rauhantutkimusta koskevaan keskusteluun. Erityisen painokkaasti liike otti kan-
taa maanpuolustuskysymykseen. Maanpuolustustahtoa vahvistamaan asetettu Valtioneu-
voston alainen Henkisen maanpuolustuksen komitea (1949) ja sitä seurannut Henkisen 
maanpuolustuksen suunnittelukunta (1962) joutuivat Sadankomitean erityiskohteiksi. 
Liike ryhtyi aktiivisesti järjestämään aseistakieltäytymiskeskusteluja ja jakamaan kutsun-
tatilaisuuksissa aseetonta palvelusta mainostavaa esitettä.

Sadankomitea toi Suomeen uusia keskustelutekniikoita – kuten englantilaistyyppisen 
debatin ja teach-in tapahtumat. Ensimmäiset mielenosoituksensa liike järjesti Helsingissä 
Vietnamin sotaa vastaan maaliskuussa 1963 ja rauhanmarssina helluntaina 1964. Lisäksi 
järjestettiin vastamielenosoituksia maanpuolustustilaisuuksille, kuten esimerkiksi Tampe-
reella maanpuolustusjuhlille 18.10.1964.

Sadankomitea oli tiettävästi Suomen ensimmäinen järjestö, jolla oli käytössään monistus-
kone. Sen avulla liike mahdollisti sanomansa nopean leviämisen tiedotteiden ja jäsenkir-
jeiden muodossa. Liikkeen julisteissa vaadittiin maanpuolustuksen tilalle maailmanpuo-
lustusta ja todettiin, että rauhantyö on isänmaallista. Vuonna 1965 Helsingissä pidettyyn 
yleisöseminaariin kutsuttiin Pentti Linkola puhumaan pasifismin etiikasta.

Uusvasemmisto sai äänitorvekseen erityisesti Eino S. Revon johtamasta Yleisradion. Revon 
nousu Yleisradion pääjohtajaksi vuonna 1965 oli käännekohta Ylen ohjelmatuotannossa. 
Ensimmäisen kohun nostattivat vuonna 1966 televisioidut Ylioppilasteatterin toteuttamat 
Orvokki-kabareet, jotka haastoivat vanhat asenteet ja tabut armeijaan, kirkkoon, koululai-
tokseen ja sukupuolirooleihin liittyen. Myös Vietnamin sota oli vahvasti esillä. Kabareissa 
pilkattiin kenraali Adolf Ehrnroothia ja kritisoitiin aseellista puolustusta.
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Presidentti Kekkonen pyrki parhaansa mukaan tasapainottamaan nuorisojärjestöjen kuo-
huntaa. Hän kirjoitti Teinilehdessä 11/1964 rauhantervehdyksensä Suomen nuorisolle: 

Ihannoidun kuvan antamista sodasta ja sotilaallisesta kunnosta pidetään tarpeellisena 
maanpuolustushengen ylläpitämiseksi. Tarkoitus on luonnollisesti hyvä. Mutta onko sodan 
ihannoiminen yleensä ja vuosikausia jatkunut mässäily yksityisten taistelusuoritusten ku-
vailussa tarpeen maanpuolustushengen vuoksi? Onko nuorison kasvattaminen ”Sotilas-
pojan” hengessä (Kun viisitoista vuotta vaan… ja nälkään kuolemaan) välttämätöntä nuor-
ten valmistamiseksi isänmaan palvelukseen? Minun mielestäni ei.

Kekkonen kutsui 1960-luvulla vasemmistoradikaaleja nuoria virka-asuntoonsa Tammi-
niemeen niin sanotuille lastenkutsuille keskustelemaan ajankohtaisista yhteiskunnallisista 
asioista. Lastenkutsujen vieraita oli valitsemassa Yleisradion pääjohtaja Repo.

 

Varusmiehet saivat myös oman järjestönsä, Varusmiesliiton, vuonna 1970.
(Helsingin kaupunginmuseo, Matti Mäntynen)
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Aseistakieltäytyjien oikeudenkäynnit

Helsingin yliopiston oppilaskunta toteutti vuonna 1967 tutkimuksen opiskelijoiden suh-
tautumisesta puolustuslaitokseen. Tuolloin todettiin, että armeijaan kielteisesti suhtautu-
vien määrä oli kaksinkertaistunut vuodesta 1959, jolloin laki aseettomasta palveluksesta 
annettiin. Aseistakieltäytyminen nousikin Sadankomitean keskeiseksi teemaksi 1960- 
luvun lopulla.

Keväällä 1967 liike sai laajaa näkyvyyttä kirjailija Markku Lahtelan järjestämän mielen-
osoituksen myötä. Lahtela oli suorittanut asepalveluksen, mutta halusi nyt eroon puolus-
tuslaitoksesta. Hän keskusteli sotilasarvosta luopumisesta julkisen kirjeenvaihdon välityk-
sellä Puolustusvoimain komentajan, kenraali Yrjö Keinosen kanssa.

Lahtela päätti hoitaa eron omin keinoin Sadankomitean muiden jäsenten Kalevi Seilo-
sen, Ilpo Saunion ja Tauno Tuomivaaran tukemana. He järjestivät marssimielenosoituksen 
Helsingissä helluntaina 15.5.1967. Marssi päättyi Esplanadille kansallisrunoilija J.L. Ru-
nebergin patsaalle, jossa nelikko sytytti nuotion ja poltti sotilaspassinsa. Tempaus herätti 
paljon huomiota, ja se kuvattiin myös samana vuonna julkaistuun Mikko Niskasen ohjaa-
maan elokuvaan Lapualaismorsian.

Samaan aikaan Yhdysvalloissa nuoret polttivat kutsuntakorttejaan Vietnamin sotaan. So-
dan- ja armeijanvastaiset mielenosoitukset laajenivat ympäri maailmaa. Vuonna 1972 Yh-
dysvalloissa oli enemmän aseistakieltäytyjiä kuin palvelukseen astuvia. Suomessa passinsa 
polttanut nelikko sai uudet sotilaspassit, ja heille kaikille määrättiin 200 markan sakko-
rangaistus. Puolustusvoimat katsoi, ettei passin polttamista voinut pitää irtisanomisena 
asevelvollisuudesta.

Sadankomitea tuli 1960-luvun lopulla tunnetuksi myös aseistakieltäytymisen ylly-
tysoikeudenkäynneistä. Näiden taustalla olivat erityisesti asepalveluksesta poliittisista ja 
yhteiskunnallisista syistä kieltäytyneet Helsingin Sadankomitean sihteeri Erik Schüller, 
SDP:n kunnallispoliitikko Ilkka Taipale ja toimittaja Kimmo Kevätsalo. Helsingin Sadan-
komitea ja Helsingin yliopiston rauhantoimikunta järjestivät aseistakieltäytymistä koske-
van tilaisuuden Vanhalla ylioppilastalolla 11.2.1969. Keskiössä oli Schüller, joka oli anonut 
mahdollisuutta päästä aseettomaan palvelukseen.

Hänen anomuksensa oli hylätty, sillä aseistakieltäytyminen ei ollut tuolloin vielä mahdol-
lista poliittisista syistä, vaan ainoastaan uskonnollisista ja eettisistä syistä. Schüller protes-
toi hylkäämispäätöstä vastaan ja yllytti myös muita kieltäytymään asepalveluksesta. Hän 
joutui teostaan syytteeseen, mikä sai Sadankomitean liikkeelle. Liike ryhtyi Pentti Lai-
neen, Ilkka Taipaleen ja Erkki Tuomiojan johdolla puolustamaan Schülleriä julkaisemalla 
aseistakieltäytymiseen yllyttävän monisteen. Monisteen allekirjoitti noin 2 000 henkilöä. 
Schüller tuomittiin yllyttämisestä 14 kuukaudeksi vankeuteen. Myös Sadankomitean johto 
joutui oikeuteen, ja yllytyskirjeen jakajille luettiin vankeus- ja sakkorangaistuksia.

Oikeudenkäynneistä seurasi farssi, sillä tuomioita luettiin yhteiskunnallisen statuksen 
mukaan. Korkean statuksen omaavat saivat lievemmän rangaistuksen kuin matalamman 
statuksen omaavat, mistä vasemmistoradikaalit saivat vain lisää aihetta oikeusjärjestelmä- 
ja maanpuolustuskritiikilleen. Myöhemmin vankeustuomioita lievennettiin sakkoihin ja 
presidentti Kekkonen armahti Schüllerin ja useimmat muut yllyttäjät. Sekä Schüller että 
Taipale joutuivat kuitenkin siviilipalvelukseen, joka tuli lain mukaan voimaan 1.4.1969. 
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1970-luvulla Schüller siirtyi taistolaisten riveihin ja kääntyi yllättäen armeijan kannatta-
jaksi. Hän ryhtyi yllyttämään nuoria suorittamaan asepalveluksen, jotta heillä olisi tarvit-
taessa kyky käsitellä aseita.

Nykymuotoinen siviilipalvelus syntyy

Oikeudenkäynnit olivat edesauttamassa lain aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluk-
sesta syntymistä (132/1969). Aseistakieltäytyminen voitiin perustella eettisillä syillä aiem-
paa paremmin. Huolimatta aiheen saamasta laajasta julkisuudesta vuonna 1969, aseelli-
sesta palveluksesta kieltäytyi 45 000:sta asevelvollisesta vain 236. Heistäkin ainoastaan 35 
henkilöä kieltäytyi eettisiin syihin vedoten, muut uskonnollisista syistä. Eettisiin syihin 
vetoavien määrä oli siis ainoastaan 0,7 prosenttia asevelvollisista.

Vuonna 1970 aseistakieltäytyjien määrä lähti kuitenkin kasvuun. Kolme vuotta myöhem-
min kieltäytyjiä oli jo noin 800 ja vuonna 1978 peräti 1 230. Taustalla vaikutti Sadan-
komitean perustama valtakunnallinen aseistakieltäytyjien tukimiesverkosto. Se julkaisi 
Kieltäydy aseista -vihkosta, jota jaettiin kutsunnoissa, kouluissa ja erilaisissa tilaisuuksissa. 
Suomen Rauhanliitto käänsi vihkosen ruotsiksi, jotta sitä voitiin jakaa myös ruotsinkieli-
sille asevelvollisille. Monissa kutsunnoissa upseerit yrittivät estää aineiston levittämisen. 

Vuonna 1970 kerättiin 17 000 nimen adressi, jossa vaadittiin lainuudistusta, mikä estäisi 
kansalaisten mielipidettä loukkaavien toimenpiteiden toistumisen ja edistäisi vankilaan 
tuomittujen vapauttamista joko uuden käsittelyn tai muun sopivan menettelyn avulla. 
Hallitus asettikin samana vuonna työryhmän valmistelemaan siviilipalvelua koskevaa 
lainmuutosta. Vuonna 1972 aseistakieltäytyjälakiin tehtiin muutos, jolla totaalikieltäyty-
jien rangaistusaikaa lyhennettiin 8–12 kuukaudeksi. 

Siviilipalveluskeskusteluun liittyivät Sadankomitean rinnalle vuonna 1970 perustettu Va-
rusmiesliitto ja vuonna 1974 perustettu Suomen Siviilipalvelusmiesliitto. Varusmiesliitto 
perustettiin korjaamaan varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten ongelmia – puuttuvaa oi-
keusturvaa, kansalaisoikeuksien ja persoonallisuuden riistoa sekä omien vaikuttamismah-
dollisuuksien ja sosiaalisen aseman heikkoutta.

Puolustushallinnossa Varusmiesliittoon suhtauduttiin varauksellisesti, sillä liitto samais-
tettiin vasemmistolaiseen pasifismiin. Tähän antoi viitteitä muun muassa Varusmiesliiton 
varapuheenjohtajan Matti Wuoren tausta. Wuori toimi 1960-luvulla aseistakieltäytymisen 
yllyttäjien puolustusasianajajana. Siviilipalvelusmiesliitto puolestaan korvasi Sadankomi-
tean siviilipalvelusmiesten etujärjestönä. Se kritisoi siviilipalveluksen tarkoituksettomuut-
ta ja vaati vetovastuun siirtämistä Pääesikunnasta Työvoimaministeriölle.

Puolustusvoimissa seurattiin huolestuneina aseistakieltäytymisen kasvua. Tasavallan pre-
sidentin alainen sotilas- ja turvallisuuspoliittinen hallintoelin, puolustusneuvosto, aset-
tikin vuonna 1978 työryhmän kehittämään siviilipalvelusta. Aloite tehtiin Pääesikunnan 
päällikön, kenraaliluutnantti Ermei Kannisen toimesta. Työryhmän puheenjohtajaksi 
valittiin valtakunnan sovittelija Keijo Liinamaa. Liinamaan mietintö Selvitys siviilipalve-
lusjärjestelyistä valmistui tammikuussa 1980. Mietinnössä painotettiin siviilipalveluksen 
tasa-arvoistamista varusmiespalveluksen kanssa integroimalla siviilipalvelus osaksi Puo-
lustusvoimien ja laajemmin kokonaisturvallisuuden toimintaa.
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Siviilipalvelusmiesten etujärjestö Siviilipalvelusmiesliitto ei kuitenkaan hyväksynyt esi-
tystä. Yhdistys pelkäsi, että esityksen mukainen siviilipalvelus militarisoituisi ja vankilat 
täyttyisivät totaalikieltäytyjillä. Siviilipalvelusmiesliitto kokosi yhdessä Sadankomitean, 
Suomen Rauhanliiton ja Sodanvastustajien kanssa työryhmän, joka toteutti oman mie-
tintönsä aiheesta vuonna 1980. Mietinnön mukaan siviilipalvelus ei saisi olla sotaan val-
mistautumista, vaan rauhan rakentamista. Koulutuksessa tulisi painottaa rauhanomaista 
maailmankatsomusta ja siviilipalvelusmiehiä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kehitys-
maapalvelussa. 

Mietintöjen jälkeen perustettiin jälleen uusi työryhmä, nyt Työvoimaministeriön toimes-
ta. Puheenjohtajaksi valittiin Vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja K. J. Lång. Vuonna 1981 
valmistuneessa mietinnössä esitettiin siviilipalveluksen lyhentämistä asepalveluksen mit-
taiseksi ja siviilipalveluspaikoiksi julkisoikeudellisia laitoksia, kuten Suomen Punaista Ris-
tiä. Koulutusta varten esitettiin lisäksi kaikille yhteisen yleiskoulutusjakson toteuttamista 
ja opiston perustamista.

Siviilipalvelusmiesliitto hyväksyi Långin mietinnön aiempaa Liinamaan mietintöä parem-
min. Oikeistolaisissa piireissä Långin mietintöä kuitenkin kritisoitiin, ja se leimattiin kom-
munistien suunnitelmaksi koko järjestelmän soluttamiseksi ja varusmiesikäisten maanitte-
luksi siviilipalvelukseen. Puolustusvoimissa oltiin huolissaan siitä, että Långin mietintö 
toteutuessaan tekisi siviilipalveluksesta aiempaa leppoisamman ja houkuttelisi laiskureita. 
Puolustusvoimain komentaja Lauri Sutela piti siviilipalvelusta näennäispalveluksena.

Puolustushallinnossa Varusmiesliittoon suhtauduttiin alkuvaiheessa varauksellisesti.
(Helsingin kaupunginmuseo, Lauri Putkonen)
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Ehdoton pasifismi hiipuu

Maanpuolustusvastaisesta liikehdinnästä huolimatta joukkopako Puolustusvoimista jäi 
toteutumatta. Valtion Nuorisotyölautakunta ja Yleisradio julkaisivat vuonna 1969 valta-
kunnallisen nuorisotutkimuksen, jonka mukaan nuoret pitivät asevelvollisuuden suorit-
tamista edelleen tärkeänä, mutta aiempaa harvempi suoritti asepalveluksen mielellään. 
Aseistakieltäytymiseen suurin osa tutkittavista nuorista suhtautui kuitenkin kielteisesti, 
joskin ristiriitaisesti. Puolet miespuolisista tutkittavista piti aseistakieltäytyjiä pinnareina, 
mutta naiset taas eivät olleet mielipiteissään yhtä ehdottomia.

Myös Sadankomitean ehdoton pasifismi ja aseistakieltäytymisen ideologia alkoivat heiketä 
1960-luvun lopulla. Käännekohtana voidaan pitää Tshekkoslovakian miehitystä 21.8.1968, 
jolloin Neuvostoliitto yhdessä Puolan, Itä-Saksan, Unkarin ja Bulgarian kanssa murskasi 
stalinismia vastustaneen ihmiskasvoisen sosialismin. Miehitysoperaatioon osallistui lähes 
puoli miljoonaa Varsovan liiton sotilasta ja 5 000 taistelupanssarivaunua.

Neuvostoliiton vaalima rauhan suurvallan ideologia alkoi murtua, ja suomalaiset kääntyi-
vät yhä enemmän puolueettomuuspolitiikan kannattajiksi. Yhdysvaltain ulkoministeriön 
poliittisen suunnittelukunnan päällikkö George F. Kennan on kuvannut Tshekkoslovakian 
miehitystä jopa kansainvälisen kommunistiliikkeen kuoliniskuksi Euroopassa.

Suomessa SKP ja SKDL tuomitsivat miehityksen. Kommunistit jakautuivat puolueiden 
kriittisten julkilausumien myötä lopullisesti kahtia Neuvostoliiton toimia vastustaneisiin 
enemmistökommunisteihin ja sen toimia tukeneisiin, radikaalimpiin vähemmistökom-
munisteihin. SKP:n kriittistä kantaa Tshekkoslovakian miehitykseen vastustivat vähem-
mistöläisten johtohahmot Taisto Sinisalo ja Markus Kainulainen. Kainulainen ryhtyi mie-
hityksen jälkeen muuttamaan Uudenmaan piirin Tiedote-jäsenlehteä valtakunnalliseksi 
vähemmistökommunistien äänitorveksi Tiedonantaja-lehdeksi. Helsingin Sanomat nime-
si 1970-luvun alussa vähemmistökommunistit taistolaisiksi Sinisalon mukaan. 

Tshekkoslovakian miehitys muodostui vaikeaksi koettelemukseksi niin presidentti Kek-
koselle, pääministeri Koivistolle kuin koko poliittiselle eliitillekin. Ylin poliittinen johto 
ymmärsi, että myös Suomen asema oli uhattuna, sillä miehityksen liikkeelle sysännyt vai-
kutin näytti olleen Unkarin vuoden 1956 kansannousun lailla Tshekkoslovakian halu ir-
tautua yya-sopimuksesta. Onko Suomi seuraava? luki Neuvostoliiton suurlähetystön eteen 
Helsingin Tehtaankadulle kokoontuneen 1 500 mielenosoittajan banderolleissa 22.8.1968.

Uusvasemmiston kulttuurivallankumous alkoi puolestaan Arvo Salon ja Kaj Chydeniuk-
sen esittämästä musiikkinäytelmä Lapualaisoopperasta, joka sai ensi-iltansa Ylioppilas-
teatterissa 21.3.1966. Lapualaisooppera oli pasifistinen kannanotto väkivaltaa ja militaris-
mia vastaan. Samalla se käynnisti yhteiskunnallisen teatterin ja musiikin. Ylioppilasteatteri 
halusi puhua avoimesti myös punaisten kohtaloista vuoden 1918 sodassa, Lapuan liikkees-
tä ja kunnioittaa vanhaa työväenliikettä.

Samaan aikaan nuoriso alkoi inspiroitua köyhien maiden, kuten Angolan ja Kuuban ka-
pinallisista vapaustaistelijoista – Fidel Castrosta ja Che Guevarasta. Lapualaisoopperan 
ensi-illan tunnelmaa nostatti samana iltana saatu eduskuntavaalien historiallinen tulos, 
jossa vasemmistopuolueet saivat enemmistön äänistä ja myös eduskuntaan kaikkien 
aikojen enemmistön. Uusvasemmiston ensimmäinen edustaja ja Sadankomitean keskei-
nen vaikuttaja Arvo Salo valittiin SDP:n kansanedustajaksi.
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Käänteentekevää uusvasemmiston historiassa oli, että Arvo Salo irtisanoutui ehdottomas-
ta pasifismista Helsingin Sadankomitean itsenäisyyspäivän matineassa 6.12.1967 Vanhal-
la ylioppilastalolla. Salo julisti, ettei enää uskonut aseettomaan taisteluun kehitysmaissa 
ja alkoi vaatia suomalaisia rauhanliikkeitä salakuljettamaan aseita Vietnamiin ja muille 
vapautusrintamille. Kehitysmaiden vallankumoussotien tukeminen nähtiin oikeutettuna, 
sillä niiden katsottiin edustavan taistelua siirtomaaherruutta tai uuskolonialismia vastaan. 
Myös YK:n aseelliset rauhanturvajoukot hyväksyttiin.

Väkivallan oikeutuksen hyväksyminen erityisissä olosuhteissa jakoi rauhanaatteen kan-
nattajia. Ehdottomat pasifistit leimasivat Sadankomitean Sodankomiteaksi ja Salon sen 
sodanpäämieheksi. Aseellisten vallankumoussotien tukemisen kannattajat alkoivat vaatia 
pasifisteilta jopa asepalveluksen suorittamista. Esimerkiksi kirjailija Lassi Sinkkonen piti 
Puolustusvoimiin integroitumista jokaisen kommunistin ja vasemmistolaisen suoranaise-
na velvollisuutena.

Presidentti Kekkonen nousemassa jäänmurtaja Tarmon kannelle Hangon edustalla Tsekkkoslovakian 
miehityksen jälkimainingeissa, Neuvostoliiton pääministerin odottamattomaan vierailuun liittyen.
(Journalistinen kuva-arkisto, V. K. Hietasen kokoelma)
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Aseistakieltäytymisyllyttäjänä tunnettu Johannes Pakaslahti kirjoitti keväällä 1970 Yli-
oppilaslehdessä kolmesta erilaisesta tavasta suhtautua armeijaan. Ensimmäisen ryhmän 
muodostivat hänen mukaansa kaikkea tappamista vastustavat radikaalipasifistit, joihin 
lukeutui Ilkka Taipale. Toiseen ryhmään kuuluivat Erik Schüllerin ja Kimmo Kevätsalon 
kaltaiset uusvasemmistolaiset, jotka eivät halunneet mennä armeijaan sen luokkaluonteen 
vuoksi. Kolmas ryhmä taas koostui marxilaisista, jotka menivät armeijaan heikentääkseen 
porvarillista yliotetta ja saadakseen taistelukoulutusta sellaista tilannetta varten, jolloin 
sortovoimat pyrkisivät tukahduttamaan kansan oikeutetun vihan.

Suomalaisen nuorisoradikalismin käännekohtana voidaan pitää Vanhan ylioppilastalon 
valtausta Helsingin yliopiston 100-vuotisjuhlien yhteydessä 25.11.1968. Vanhan valtaus 
oli seurausta toukokuussa 1968 tapahtuneesta Tukholman ylioppilastalon valtauksesta – 
jolla vaadittiin vallan jakamista kansalle ja kapitalismin murskaamista – sekä laajemmin 
Euroopan hullusta vuodesta 1968. Tuo vuosi muistetaan erityisesti Pariisin opiskelijamel-
lakoista ja Prahan keväästä. Vallankumouksellisen valtauksen tarkoituksena oli Helsin-
gin yliopiston hallinnon ja opetuksen muutos sekä opiskelijademokratian ja marxilaisten 
opintopiirien lisääminen. Nuorisoradikalismi alkoi liukua äärivasemmiston suuntaan ja 
pasifismi muuttua taisteluksi vasemmistolaisen vallankumouksen puolesta.

Taistolaisuus ja uudet vaaran vuodet

SKP:n vähemmistöläisten kompromissiton ja tiukan neuvostomyönteinen linja vetosi mo-
niin opiskelijaradikaaleihin. Vähemmistöläisiin liittyikin 1970-luvun alussa paljon uusia, 
nuoria jäseniä – niin kutsuttuja nuortaistolaisia. Nuortaistolaisten kasvun myötä vähem-

Neuvostoliiton työkalupakkia käytetiin ahkerasti eri puolilla maailmaa 1970-luvulla, kun sosialismin 
ilosanomaa levitettiin.
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mistöläiset nousivat hallitseviin asemiin vasemmistolaisissa opiskelijajärjestöissä, kuten 
Akateemisessa Sosialistiseurassa (ASS) ja SKDL:n opiskelijajärjestössä Sosialistisessa opis-
kelijaliitossa (SOL).

SKP:n vähemmistöläinen politiikka vetosi myös taiteilijoihin ja kulttuuriväkeen. Muun 
muassa Kom-teatteri ja Agit-Prop-yhtye alkoivat tehdä puolueuskollista, taistelevaa ja 
kommunistista musiikkia. Niiden jäsenistä useat olivat olleet mukana myös Ylioppilas-
teatterin toiminnassa. Vähemmistöläisten toiminta oli hyvin näkyvää ja äänekästä, vaikka 
he olivat opiskelijajärjestöjä lukuun ottamatta vähemmistössä lähes kaikissa SKP:n piiri-
järjestöissä ja ammattiyhdistysliikkeissä. 

Vasemmiston kritiikki Puolustusvoimia kohtaan jatkui vahvana 1970-luvulla. Tutkija 
Yrjö Anttila sai tuolloin Puolustusvoimilta tehtäväkseen laatia mielipidetutkimuksen kan-
tahenkilökunnan ja varusmiesten suhtautumisesta Puolustusvoimiin. Puolustusvoimat 
päätti kuitenkin perua tutkimushankkeen, koska Anttila vuoti tuloksia julkisuuteen ennen 
tutkimuksen julkistamista. Tästä huolimatta Anttila julkaisi aiheesta vuonna 1971 kirjan 
Sama kaiku on askelten. Kirjan mukaan ammattisotilaat suhtautuivat yleisesti epäluuloi-
sesti pasifismiin ja aseistakieltäytyjiin 

Neuvostoliitto määritteli vuoden 1977 perustuslaissa valtiolliseksi velvollisuudekseen so-
sialismin asemien lujittamisen kaikkialla maailmassa ja kansallisten vapautusliikkeiden 
tukemisen. Myös suomalaiset neuvostomieliset ja vasemmistolaiset liikkeet saivat huo-
mattavaa tukea Neuvostoliitolta. Upseeristossa heräsi huoli Suomen suvereniteetin säily-
misestä ja siitä, oliko Suomi todellisessa vaarassa menettää kansanvaltaisen yhteiskunta-
järjestelmänsä. Uhka tähän oli suurimmillaan juuri 1970-luvulla, jolloin Neuvostoliiton 
laajentumishaluinen politiikka näyttäytyi vahvimmillaan.

Stalinistinen suuntaus nautti erityisen suurta kannatusta SKP:n ja radikaalin opiskelija- 
ja taistolaisnuorison riveissä. Stalinistinen oppositio sai toimintaohjeensa ja rahoituk-
sen Moskovasta, missä Neuvostoliiton kommunistisen puolueen (NKP) ulkopolitiikkaa 
johti Boris Ponomarev. Hänen suora vaikutuksensa Suomessa vahvistui entisestään, kun 
Neuvostoliiton Suomen suurlähettilääksi tuli Aleksei Beljakov heinäkuussa 1970. NKP:n 
vaikutus ulottui tuolloin myös presidentti Kekkosen edustamaan Keskusta-puolueeseen, 
jonka toimintaa se niin ikään rahoitti.

Pirkkalan opetuskokeilu 1973–1975

Demarivedolla sosialistiseen Suomeen

Suomen kouluhistorian suurimmaksi skandaaliksi leimattu Pirkkalan opetuskokeilu he-
rätti valtavaa huomiota kansalaisten, virkamiesten ja median keskuudessa sen tultua julki 
keväällä 1975. Yksikään toinen yliopistollinen tutkimusprojekti tai kouluhallitukseen liit-
tyvä asia ei ole saanut niin suurta huomiota osakseen. Opetuskokeilun julkitulo oli myös 
merkittävä sysäys Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetuksen toimeenpanemiseksi. 
Viimeistään tässä vaiheessa ymmärrettiin kouluissa tapahtuvan opetuksen tarpeellisuus 
sosialismin torjumiseksi. Kokeilu oli jo pitkälti kansalaisten keskuudessa unohtunut, kun-
nes dosentti Jari Leskinen julkaisi vuonna 2016 aiheesta kirjan Kohti sosialismia! Pirkkalan 
peruskoulun marxilainen kokeilu 1973–75. 
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Opetuskokeilun skandaalimaisuutta lisäsi, että se oli vahvasti sidonnainen SDP:n koulu-
tuspolitiikkaan ja sen pitkäkestoisiin tavoitteisiin. Tarkoituksena oli siirtää koko Suomi 
sosialistiseen järjestelmään, vuonna 1972 hyväksytyn SDP:n uuden koulutuspolitiikan 
mukaisesti. Kyseessä oli SDP:n historian radikaalein koulutusohjelma, jonka mukaan mar-
xilaisen maailmankatsomuksen tuli olla kaiken peruskoulutuksessa annettavan opetuksen 
pohjana. Koululaitoksen porvarillinen ideologia ja porvarilliset asenteet tuli murtaa.

Koulutusohjelmaa olivat kirjoittamassa opetusministeri Ulf Sundqvist, kouluhallituksen 
pitkäaikainen johtaja, entinen opetusministeri ja SDP:n koulutuspolitiikan pääideologi 
Reino Henrik Oittinen sekä kouluhallituksen toimistopäällikkö Erkki Aho. Samat miehet 
hääräsivät myös opetuskokeilun takana. 

Opetuskokeilu sai alkunsa loppuvuodesta 1971, kun Tampereen yliopiston psykologian 
laitoksen professori Tapio Nummenmaa otti kollegansa, sosiaalipsykologian professori 
Antti Eskolan suosituksesta yhteyttä kouluhallituksen toimistopäällikkö Ahoon. Kiin-
nostavaa on, että juuri Eskola oli toteuttanut vuonna 1962 tutkimuksen Henkisen maan-
puolustuksen komitean mietinnön pohjaksi. Professori Nummenmaan tarkoituksena oli 

Pirkkalan opetuskokeilussa Suomen koulujärjestelmää käytettiin häikäilemättä hyväksi poliittisten 
tarkoitusperien ajamiseen. (Museovirasto, historian kuvakokoelma, kuvaaja Unto Palminkoski)
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hakea rahoitusta tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena oli tutkia marxilais-leniniläisen 
opetuksen omaksumista, ja sitä seuraavan kommunistisen maailmankatsomuksen kehit-
tymistä oppilaissa.

Professori Nummenmaa oli perustanut vuonna 1971 tutkimusryhmän ystäviensä ja alan-
sa tunnettujen ja arvostettujen tutkijoiden kanssa. Ryhmän nimeksi tuli PETO, joka oli 
lyhenne Peruskoulun toimivan opetussuunnitelman projekti -nimestä. Ryhmää johti Num-
menmaa ja jäseniä olivat Joensuun korkeakoulun kasvatustieteiden osaston professori An-
nika Takala, Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen johtaja, professori 
Juhani Karvonen sekä psykologian tohtori Liisa Rantalaiho Tampereen sosiologian laitok-
selta. Tutkimusassistentiksi palkattiin professori Takalan poika, valtiotieteiden kandidaatti 
Tuomas Takala. Lisäksi työryhmän apuna oli Nummenmaan psykologian opiskelijoita. 

Kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston päällikkö Erkki Aho innostui välittömäs-
ti PETO-ryhmän tutkimushankkeesta, sillä hän näki sen palvelevan täydellisesti SDP:n 
sosialistisen koulutuspolitiikan tavoitteita. Aho tiedotti asiasta esimiehelleen, kouluhal-
lituksen johtaja Reino Henrik Oittiselle, joka hyväksyi yhteistyön. Kouluhallitus myönsi 
hankkeelle rahoitusta vuodelle 1973 yhteensä 46 000 markkaa, vuodelle 1974 annettiin 
95 000 markkaa ja vuodelle 1975 rahaa saatiin 80 000 markkaa. Rahoitussummat olivat 
poikkeuksellisen suuria. Vuosittainen tuki hankkeelle oli lähes saman suuruinen, kuin 
kouluhallituksen myöntämä tuki koko Helsingin yliopistolle. 

Kokeilun toteutus hoidettiin alusta alkaen salassa, sillä poliittisesti erimielisten puuttumi-
nen asiaan haluttiin minimoida. Kouluhallituksen johtaja Oittinen sairastui vuonna 1972 
vakavasti, ja Aho nousi hänen paikalleen. Myöhemmin Ahosta tuli vuonna 1975 esimie-
hensä tapaan myös SDP:n koulutuspoliittisen työryhmän johtaja. Ahon entiselle paikalle, 
kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston päälliköksi saatiin opetusministeri Sund-
qvistin toimesta aateveli ja SDP:n jäsen, ylitarkastaja Veikko Lepistö. Näin varmistettiin 
SDP:n koulutuspoliittisen johdon ja PETO-ryhmän saumaton yhteistyö.

Aho myös pyrki aktiivisesti täyttämään kouluhallituksen virat SDP:n jäsenillä. Hän piti 
esimerkiksi huolen siitä, että oppimateriaalitoimistoon saatiin poliittisesti saman mielinen 
henkilö, jotta kokeilun oppimateriaalille saatiin hyväksyntä. 

Pirkkalan peruskoulut valikoituivat opetuskokeilun psykologiseksi laboratorioksi, koska 
Hämeen lääninhallituksen kouluosaston johdossa toimi Erkki Ahon läheinen sosialisti-
nen puoluetoveri Esko Kangas. Opetuskokeilu naamioitiin kansainvälisyyskasvatuksen 
kokeiluksi, jotta se ei herättäisi epäilyjä koulutushallinnon edustajissa tai opettajissa. To-
dellisten tarkoitusperien salaamiseksi projektin yhteistyökumppaniksi liitettiin YK-liitto, 
sen puheenjohtajan, SDP:n koulutuspoliittisen aktiivijäsenen Inkeri Airolan toimesta. 

Opetuskokeilu määriteltiin kouluhallituksen tärkeimmäksi ja mittavimmaksi opetuksen 
kehittämishankkeeksi, jonka lopullisena tavoitteena oli saattaa kokeilun tulokset koske-
maan kaikkia Suomen peruskouluja. Opetuskokeilu käynnistettiin maaliskuussa 1973 
kaksiviikkoisena esikokeiluna, johon osallistui noin 520 pirkkalalaista ala- ja yläasteen 
sekä lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilasta.

Varsinainen kokeilu alkoi syyslukukauden alussa, elokuussa 1973, Pirkkalan Kirkonkylän 
ja Toivion koulujen 1. luokkalaisille ympäristöopissa, 5. luokkalaisille historiassa, maantie-
dossa ja kansalaistaidossa sekä 9. luokkalaisille yhteiskuntaopissa, maantiedossa ja kansa-
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laistaidossa. Kokeiluun ilmoittautuneille kymmenelle opettajalle laadittiin opettajan opas 
oikeaoppisen opetuksen toteuttamiseksi. Opetusta ehdittiin antaa kahden lukuvuoden 
ajan vuosina 1973–1975 kaikkiaan 119:lle 1. luokkalaiselle, 88:lle 5. luokkalaiselle ja 228:lle 
9. luokkalaiselle.

PETO-ryhmä laati opetusta varten sosialistiset opetussuunnitelmat ja oppimateriaalit 
jokaista opetettavaa ikäluokkaa ja oppiainetta kohden. Oppimateriaalista tunnetuin on 
julkisuuteen vuotanut 5. luokkalaisille suunnattu historianopetusmoniste Ihmiskunnan 
kehityksen yleispiirteet vanhimmista ajoista nykypäivään saakka. Satasivuinen moniste 
oli pitkälti kopioitu vuonna 1960 julkaistusta neuvostokarjalaisesta historian oppikirjasta 
Yleinen historia. Teos edusti Neuvostoliiton oppikirjamääräysten mukaisesti puhdasoppis-
ta marxilais-leniniläistä tulkintaa ihmiskunnan historiasta.

Lisäksi opetuskokeilun toteuttajat tekivät läheistä yhteistyötä Yleisradion Kouluohjelma-
toimikunnan kanssa. Yhteistyö oli mutkatonta, sillä osaston päällikkönä toimi jälleen yksi 
Ahon läheinen puoluetoveri ja SDP:n koulutuspoliittisen puolue-elimen aktiivijäsen Kale-
vi Pihanurmi. Tarkoituksena oli tehdä Ylen TV:ssä ja radiossa esitettäviä opetusohjelmia, 
joita käytettäisiin marxilaisen opetuksen tukena. Näin haluttiin vähentää porvarillisten 
opettajien mahdollisuuksia vaikuttaa opetuksen sisältöön.

Opetuskokeilu tulee julki

Opetuskokeilua oli ehditty toteuttaa lähes kaksi lukuvuotta, ennen kuin se tuli julkisuu-
teen maalis-huhtikuun vaihteessa 1975. Tuolloin Pirkkalan ala-asteen viidennettä luokkaa 
käyvän tytön huolestuneet vanhemmat ottivat yhteyttä Aamulehden toimittajaan, Matti 
Arjanteeseen. He luovuttivat Arjanteelle 5. luokan historianopetukseen suunnatun ope-
tusmonisteen Ihmiskunnan kehityksen yleispiirteet vanhimmista ajoista nykypäivään saak-
ka.

Arjanne toimitti monisteen yhdessä entisen kollegansa Heikki Eskelisen kanssa kokoo-
muksen kansanedustajalle, psykologian professori Kullervo Rainiolle. Järkyttynyt Rainio 
ryhtyi välittömästi kirjoittamaan aiheesta eduskuntakyselyä pääministeri Kalevi Sorsan 
hallitukselle. Lisäksi hän postitti monisteen sekä Helsingin Sanomien että Uuden Suomen 
toimituksille. Kullervo Rainion eduskuntakyselyyn osallistui lopulta 25 kokoomuslaista 
kansanedustajaa. Rainio jätti kirjallisen kyselyn numero 110 eduskunnan puhemiehelle 
4.4.1975. Eduskuntakyselyssä todetaan seuraavaa:

Julkisuutta kaihtaen ja koululaisten vanhemmilta salassa on Pirkkalan peruskoulussa ko-
keiltu historian opetuksessa Tampereen yliopiston psykologian laitoksen valmistamaa ope-
tusmonistetta ”Historia 5. Luokka. Ihmiskunnan kehityksen yleispiirteitä vanhemmista 
ajoista nykypäiviin saakka”.

Moniste antaa vinoutuneen kuvan historiallisista aikakausista ja historian tapahtumista, 
keskittyy yksinomaan kommunistisen propagandan kannalta tarkoituksenmukaisesti esiin 
poimittuihin seikkoihin ja on kirjoitettu kommunistisen kirjoittelun omaksumaa käsitteis-
töä käyttäen ja painottaen. Jo puolen sivun mittaiseen esipuheeseen ’Oppilaalle’ sisältyy lau-
se, jonka mukaan historian tunneilla täytyy pohtia, ’miten toiset tulivat rikkaiksi ja toiset 
köyhiksi, miten osa väestöstä teki raskaat työt toisten huvitellessa’. Käsitteistö on tässä vai-
heessa lainattu nykyaikaisesta kommunistisesta kirjallisuudesta.

Kaiken kaikkiaan opetusmoniste jättää oppilaat täysin tietämättömiksi kulttuurin saavu-
tuksista ja valtiollisesta kehityksestä, mutta luo sen sijaan täysin kieroutuneen ja yksipuo-
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lisen poliittisen asenteen oppilaisiin. Kun tämä tapahtuu virallisen kouluopetuksen tietä ja 
koulun arvovaltaa käyttäen lasten ollessa eristettyinä muusta ympäristöstä, voidaan puhua 
suoranaisesta poliittisesta aivopesusta aivan tieteellisessä mielessä. Näin ollen on todettava, 
että kouluhallitus on antanut tukensa laajamittaiselle kommunistiselle kiihotukselle perus-
koulun historian opetusta hyväksi käyttäen.

Onko hallitus tietoinen siitä, että maassamme järjestetään kouluhallituksen johtamana ja 
Tampereen yliopiston psykologian laitoksen valmistamana järjestelmällistä yksipuolista 
poliittista kiihotusta peruskoulun historian oppitunneilla salassa ja oppilaiden vanhempien 
tietämättä, ja mihin toimenpiteisiin Hallitus aikoo ryhtyä peruskoulun oppilaiden suojaa-
miseksi poliittiselta kiihotukselta historianopetuksen yhteydessä?

Entinen toimittaja Heikki Eskelinen laati monisteesta lyhennetyn esitelmän Pirkkalan 
historiakokeilu. Valmistelua sosialistisen Suomen koululaitosta varten. Dokumentti, joka 
säpsähdyttää – paljastus, jota ei odotettu. Hän ryhtyi esitelmöimään aiheesta erilaisissa 
yhdistyksissä ja seuroissa. Yksi esitelmän kuulijoista oli tuusulalainen yrittäjä ja ekonomi 
Raimo Puisto. Hän ymmärsi monisteen kaupallisen arvon, ja ryhtyi myymään kopioita 
monisteesta ja Eskelisen esitelmästä. Julkaisuja markkinoitiin näyttävästi suurimmissa sa-
nomalehdissä. Näin opetusmoniste tuli koko kansan saataville.

Pian eduskuntakyselyn jälkeen selvisi, että Pirkkalan peruskouluissa oli annettu marxilais-
leniniläistä opetusta myös 1. luokan oppilaille ympäristöopissa ja 9. luokan oppilaille yh-
teiskuntaopissa. Samat kansanedustajat tekivät aiheesta toisen kirjallisen eduskuntakyse-
lyn 10.6.1975. Kyselyn pääsyytös koski kouluhallitusta ja sen pääjohtajaa Erkki Ahoa sekä 
Ahon läheistä työtoveria, opetusministeri Ulf Sundqvistia. Kansanedustajien tulkintana 

Pirkkalan opetuskokeilusta tehtiin eduskuntakysely. (Helsingin kaupunginmuseo)
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oli, että opetuskokeilun tarkoituksena oli kouluttaa oppilaat systemaattisesti omaksumaan 
marxilaisen maailmankatsomuksen ateismineen. Kirjallisessa kyselyssä numero 207 tode-
taan seuraavaa:

Siitä huolimatta, että jo usean kuukauden ajan on käyty suurta huomiota herättänyttä kes-
kustelua Pirkkalan peruskoulussa toteutetusta skandaalimaisesta historian opetuskokeilus-
ta ja tässä yhteydessä paljastettu kouluopetuksen väärinkäyttäminen PETO-tutkijaryhmän 
toimesta, kouluhallitus ei ole tehnyt oma-aloitteisesti mitään yhteiskunnallisten opetus-
aineiden kokeiluun kuuluvien muiden oppiaineiden opetuksen saattamiseksi järjestykseen. 
Kun mitä karkeimman poliittisen propagandan syöttäminen 11-vuotiaille koululaisille ja 
luokkavihan tuottaminen syvälle käyvän asennemuokkauksen tietä paljastui, olisi luullut 
kouluhallituksen ripeästi ryhtyvän tutkimaan ainakin saman tutkijaryhmän työskentelyä 
koko laajuudessaan ja näin ollen myös Pirkkalan peruskoulussa käynnissä olevan yhteis-
kunnallisten oppiaineiden kokeiluprojektin muita osia, mutta näin ei ole tapahtunut.

Pirkkalan peruskoulun 1. luokalla käytetään ympäristöopin opetuksessa Tampereen yliopis-
ton psykologian laitoksen laatimaa opetusmateriaalia, jonka pikainen silmääminenkin pal-
jastaa ensiksikin täydellisen piittaamattomuuden kaikista opetusopillisista periaatteista ja 
toiseksi luokkavihan synnyttämiseen pyrkivän asennemuutoksen sujuttamisen oppiainek-
seen.

Tämä ympäristöopin alkuosa on opetusopillisesti siinä määrin järjetön, että on pääteltävä 
kokeilijoilla olleen jokin äärimmäisen tärkeä peruste tällaisen kurssin laatimiseen. Kun kai-
ken takana on psykologian laitos, tarkoitusta on etsittävä kurssin kokonaisvaikutuksesta. 
Ei voi tulla muuhun johtopäätökseen, kuin siihen, että tarkoituksena on ensiksikin koettaa 
tehdä mahdottomaksi uskonnonopetus, mikä lieneekin tämän laatuisen ’opetuksen’ ensi-
sijainen tehtävä kokeilijoiden kannalta.

Tarkoituksena on luoda pohjaa historianopetusmonisteesta tutun vääristyneen historian ku-
van synnyttämiseen jo useita vuosia ennen kuin varsinaiseen luokkaviha-asenteitten muok-
kaukseen ryhdytään. 7-vuotiaisiin kohdistuvana tätä manipulaatioyritystä on pidettävä jopa 
karkeampana kuin keväällä 1975 paljastunut historian opetuskokeilu.

Kohu opetuskokeilusta vain yltyi toisen eduskuntakyselyn jälkeen. Lehtikirjoittelu jatkui 
pitkälle vuoden 1976 puolelle, ja aiheutti myös Suomen kansainväliselle maineelle pitkä-
aikaista hallaa. Skandaalia syvensi 30.7.–1.8.1975 Helsingissä järjestetty ETYK-huippuko-
kous. Puolueettomuuttaan korostavalle Suomelle kokeilu osui hyvin kiusalliseen aikaan, 
sillä se antoi kansainvälisille vieraille ja medialle aiheen väittää, että suomettuminen oli 
edennyt jo hyvin pitkälle. Esimerkiksi Washington Post uutisoi 26.4.1975:

Toisen maailmansodan aikana Yhdysvallat oli orjien, sorron, imperialismin ja monopolien 
maa, kertoo uusi suomalainen oppikirja, jota kokeillaan suomalaisissa kansakouluissa. Kirja 
antaa käsityksen, että Amerikka taisteli natsi-Saksan kanssa samalla puolella ja että Neuvos-
toliitto oli sodan alussa paljon Yhdysvaltoja vauraampi maa. 

Opetuskokeilu keskeytettiin eduskuntakyselyjen jälkeen, kun Tampereen yliopiston hal-
litus lakkautti kesäkuussa 1975 PETO-ryhmän tutkimushankkeen. Kouluhallituksen 
myöntämä rahoitus keskeytettiin, ja ryhmälle myönnettiin takautuvasti vain puolet vuo-
den 1975 rahoituksesta. Kokeilun keskeyttäminen oli valtava järkytys paitsi PETO-ryh-
mälle myös SDP:n sosialistisiivelle, sillä se vaikeutti ratkaisevasti SDP:n koulutuspolitiikan 
toteuttamista. SDP oli jopa vuoden 1974 lopulla saamassa opetusministeri Sundqvistin 
johdolla läpi yhden tärkeimmistä koulutuspoliittisista tavoitteistaan sosialistisen yhteis-
kunnan rakentamisessa: oppikirjatuotannon laillistamisen.
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Näin koko Suomen peruskoulujen opetusmateriaalin tuottaminen ja jakaminen olisi ta-
pahtunut ainoastaan Erkki Ahon johtaman kouluhallituksen kautta. Tämä olisi merkinnyt 
oppimateriaalituotannon täydellistä sosialisointia. Pirkkalan opetuskokeilun kautta Sund-
qvist ja Aho saivat perusteltua muille hallituspuolueille, että kouluhallituksen oli mahdol-
lista johtaa opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien yhtäaikaista kehittämistä. Aineiston 
marxilainen perusta kuitenkin salattiin. Kokeilun luonteen paljastuttua, päättyivät myös 
neuvottelut oppimateriaalin valtiollistamiseksi.

Oikeuskanslerinvirasto käynnisti tutkinnan opetuskokeilun vastuukysymysten selvittä-
miseksi. Kesäkuussa 1976 oikeuskansleri Risto Leskinen päätti, että kokeilua valvomaan 
asetettu kouluhallituksen asiantuntijaryhmä ja Pirkkalan kunnan koulutoimenjohta-
jat saivat ainoastaan suullisen huomautuksen vastaisen varalle. Kukaan kokeilussa mu-
kana ollut virkamies ei menettänyt virkaansa tai saanut syytettä. Virkamiespiireissä ja 
ei-sosialistisissa puolueissa kokeilu vei kuitenkin luottamuksen pitkäksi ajaksi kouluhal-
lituksen toimintaan. PETO-ryhmä teki oman rikosilmoituksen opetuskokeilun historian-
monisteen markkinoinnista, mutta oikeusviranomaisten mukaan opetusmateriaalin teki-
jänoikeudet kuuluivat kuitenkin kouluhallitukselle. 

Opetuskokeilun julkitulon jälkeen moni opetus- ja koulutushallinnon virkamiehistä, 
porvaripuolueiden koulutuspoliittisista vaikuttajista sekä rehtoreista ja opettajista liittyi 
Vapaan koulutuksen Tukisäätiön (VKTS) riveihin. Kyseessä oli vuonna 1973 perustettu 
porvarillinen ja koulutuspoliittinen asiantuntija- ja vaikuttajaorganisaatio, jonka tärkeim-
piä tavoitteita oli torjua sosialistien koulutuspoliittisia toimia. VKTS:n toimintaa rahoitti 
toimitusjohtaja Max Jacobsonin johtama Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA.

Pirkkalan opetuskokeiluun liittyviä asioita puitiin myös Aamulehdessä.
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VKTS:n toiminta tuli julkisuuteen vasta vuonna 2004 niin ikään Jukka Leskisen teok-
sen myötä (Tulevaisuuden turvaksi: Sotavahinkoyhdistyksen säätiö ja Sotavahinkosäätiö 
1954–2004). Kadettikunnan yhteistyöstä VKTS:n kanssa ei ole tietoa. Koska Kadettikun-
nan pikäaikainen tukija Sotavahinkosäätiö kuitenkin rahoitti myös VKTS:n toimintaa, on 
mahdollista, että myös Kadettikunnan ja VKTS:n välillä oli yhteistyötä. Todennäköisesti 
Kadettikunnassa oltiin ainakin tietoisia VKTS:n toiminnasta. Olihan organisaatioiden ar-
vopohjassa ja toiminnan tavoitteissa paljon yhtäläisyyksiä. 

Uusi sosialistinen historiankirjoitus

Pirkkalan opetuskokeilusta tunnetaan erityisesti peruskoulun 5. luokkalaisten historian 
opetukseen suunnattu opetusmoniste, vaikka se oli todellisuudessa vain pieni osa laajaa 
kokeilua. Historianopetusmonisteen sisältöä on tässä yhteydessä kuitenkin hyvä avata, 
sillä se kuvaa erinomaisesti opetuskokeilun luonnetta. Opetusmonisteen keskiössä on 

Uusi sosialistinen historiankirjoitus teki Suomesta Saksan liittolaisen jo talvisotaan liittyen.
(Museovirasto, historian kuvakokoelma, kuvaaja Johannes Haapamäki)
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yhteiskunnan eriarvoisuuden ja luokkajaon selittäminen. Näiden lähtökohtia etsitään yh-
teiskunnan alkuvaiheista lähtien – avaamalla orjuuden, köyhälistön, työväen, verotuksen, 
kapitalismin, imperialismin ja vallankumousten historiaa. Oppilaalle suunnatussa esipu-
heessa todetaan seuraavaa:

Tulevilla historiantunneilla käsitellään ennen kaikkea ihmisen historiaa. Tunneilla kerro-
taan, miten muinaisajan ihmiset saivat jokapäiväisen ravintonsa vain valtavan kovalla työllä, 
miten ihmiset ennen pitkää oppivat käyttämään tulta ja tekemään esim. pyörän kaltaisia 
arvokkaita keksintöjä. Näiden lisäksi täytyy historiantunnilla pohtia, miten toiset tulivat rik-
kaiksi ja toiset köyhiksi, miten osa väestöstä teki raskaat työt toisten huvitellessa.

Myös 1900-luvun sotahistoriaa käsitellään vahvasti sosialistisesta näkökulmasta. Ensim-
mäisen maailmansodan historiaa selitetään Mihail Šolohovin Hiljaa virtaa Don -klassik-
koromaanin (1928) otteen avulla. Siinä kuvataan sairaalassa makaavan sotilaan suhtautu-
mista keisarilliseen perheenjäseneen ja hänen seurueensa vierailuun:

Tuossa on niitä, joiden iloksi meidät on ajettu kodeistamme rintamalle kuolemaan. Voi noi-
ta kirottuja konnia! Tuossa ne ovat, pahimmat täit meidän selässämme! Ja heidänkö takiaan 
hevosemme ovat polkeneet vieraita vainioita ja me itse tappaneet vieraita ihmisiä? Heidän-
kö takiaan olen ryöminyt haavoittuneena kentällä ja huutanut kivusta? Heidänkö vuokseen 
meidät on erotettu perheistämme ja pidetty nälässä kasarmeissa?  Harhailivat ajatukset se-
kavana vyyhtenä ja kiukku vääristi huulia. Ovatpa he kaikki hyvinsyöneitä ja kiiltävät ras-
vasta. Etulinjaan teidät, kolmasti kirotut pitäisi lähettää. Satulaan, kivääri selkään, niskaan 
ravistettava täitä, ruokittava homeisella leivällä ja matoisella lihalla!

Merkillepantavaa on, että Suomen sotavuosia 1939–1945 käsitellään aineistossa erittäin 
lyhyesti. Todetaan vain Suomen joutuneen talvisotaan Neuvostoliiton kanssa. Talvisodan 
syynä oli opetusaineiston mukaan Suomen kiinteät ystävyyssuhteet fasistiseen Saksaan. 
Jatkosota syttyi, koska Suomi hyökkäsi Saksan rinnalla Neuvostoliittoon.

Toista maailmansotaa kuvataan yleisesti Neuvostoliittoa ja sosialismia uhkaavan fasismin 
kautta, mikä johti työväestön sortamiseen ja toisen maailmansodan syntyyn. Sodan kul-
kua ja sisältöä tuodaan esiin saksalaisten valloitusten ja hirmutekojen sekä Neuvostoliiton 
voiton kautta.

Opetusmonisteen mukaan Yhdysvallat oli ollut perustamisestaan lähtien imperialististen 
suuryritysten johtama valtio. Valtavankokoisen Esso öljy-yhtion omistama. Rockfellerin 
suku nostettiin esimerkiksi rahanahneesta suuryritysten toiminnasta. Yhdysvaltojen väi-
tettiin olevan aina valmis hyötymään muiden kapitalististen maiden aloittamista sodista ja 
ilman pienintäkään epäröintiä raivaamaan tieltään muut pienemmät kapitalistiset kilpai-
lijat ja tuottamaan loputtomassa voitontavoittelussaan maailman kansoille vain kurjuutta, 
sortoa, riistoa ja sotia.

Kaikki maailman sodat nähtiinkin olevan kapitalististen maiden välisiä sotia. Neuvosto-
liitto puolestaan nähtiin maailman kaikkien kehitysmaiden ainoana todellisena tukena ja 
turvana amerikkalaisten suuryritysten julmaa riistoa ja sortoa vastaan.

Fasismin nähtiin yleisestikin olevan Yhdysvaltojen ja länsimaiden kapitalististen suur-
yritysten valtaan nostama ja ohjaama poliittinen liike. Oppilaille opetettiin, että fasismin 
ainoana tavoitteena oli työväenluokan johtajien tuhoaminen suuryritysten voittojen mak-
simoimiseksi. Monisteessa painotettiin, ettei fasismi ollut toisen maailman sodan jälkeen 
hävinnyt maailmasta, vaan vaikutti edelleen vahvasti amerikkalaisten suuryritysten ra-
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hoittamana ja harjoittamana. Yksi opetuksen tärkeimmistä tavoitteista oli osoittaa kapita-
lististen suuryritysten harjoittaman fasismin ja keskitysleirien yhteenkuuluvuus, joita siis 
väitettiin edelleen olevan olemassa.

Myös Suomessa fasismin katsottiin edelleen vaikuttavan tehtaanomistajien ja suurporva-
riston piireissä. Oppilaiden annettiin ymmärtää, että 1970-luvun alun rikkaimmat suoma-
laiset tehtaanomistajat ja pankkiirit, kuten Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja Matti Virk-
kunen, tukivat fasismia. Fasistiksi luokiteltu Virkkunen rinnastettiin myös Rockfellerin 
suvun päämieheen Nelson Rockfelleriin. Monisteessa todetaan, että Virkkusta ja Rock-
felleriä yhdisti kapitalismin edunvalvonta, suurporvarillisuus ja halu päästä maansa pre-
sidentiksi. Monisteen tultua julki Virkkunen oli tekstistä erittäin tuohtunut ja vaati kou-
luhallituksen pääjohtaja Aholta ja Peto-ryhmältä selitystä asiasta ja Opetusministeriöltä 
tutkimusta siitä, miten Pirkkalan koulukokeilu oli mahdollistunut ja kenen toimesta? Hän 
ei kuitenkaan koskaan saanut vastausta ja myös selvitys asiasta jäi toteuttamatta.

Opetusmonisteessa sosialismin väkevinä vastustajina pidettiin suomalaisia valtainstituu-
tioita: Puolustusvoimia, evankelis-luterilaista kirkkoa ja elinkeinoelämää. Tämän voima-

Kirkko oli Puolustusvoimien tapaan 1970-luvulla vasemmiston vahvan arvostelun kohteena.
(Helsingin kaupunginmuseo, valokuvaaja Constantin Grünberg)
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kolmikon nähtiin yllläpitävän porvarillista maailmankatsomusta. Kristinuskoa kritisoitiin 
voimakkaasti myös opettajille jaetussa Yleinen historia -teoksessa:

I vuosisadan lopulla syntyi Etu-Aasiassa taru, että Palestiinassa muka eli ihmisen hahmos-
sa jumala nimeltä Jeesus. Jeesus-tarussa ei ole sanaakaan totta. Historiatiede on todistanut, 
ettei sellaista henkilöä ole ollut olemassa. Ihmiset, jotka uskoivat Jeesus-taruihin, nimittivät 
häntä Kristukseksi ja itseään kristityiksi. Kristinusko, joka oli syntynyt köyhien ja orjien 
uskontona, muuttui sittemmin orjanomistajien aseeksi sorrettuja vastaan.

Opetuskokeilun osatavoitteena oli päästä eroon koulujen aamuhartauksista. Kouluilla 
vierailevien seurakunnan edustajien tilalle pyydettiin ammattiyhdistysliikkeen edustajia. 
Työläisten ja näiden edustajien näkemysten kuulemiseksi oppilaille järjestettiin vierailu 
esimerkiksi Valmetin tehtaalle, jossa oppilaat saivat haastatella työntekijöitä.
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3. Kadettikunta herää toimenpiteisiin

Maanpuolustusaatteellinen toiminta rakentuu 1960-luvulla

Kadettikunta ei tyytynyt pelkästään seuraamaan yhteiskunnallista murrosta, vaan käyn-
nisti joukon toimenpiteitä. Yhdistyksen maanpuolustustahtoa edistävää toimintaa ryh-
dyttiin erityisesti vahvistamaan 1960-luvun alkuvuosina. Kylkirauta-lehden numerossa 
2/1961 linjattiin, että Kadettikunnan päätehtävänä on maanpuolustushengen lujittaminen 
ja juurruttaminen. Maanpuolustuskasvatusta suunnattiin ensisijaisesti nuorisolle erilais-
ten maanpuolustuksellisten tilaisuuksien kautta. Niitä ohjeistettiin lisäämään kaikkien ka-
dettipiirien toiminnassa.

Merkittävänä Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisen toiminnan käynnistäjänä olivat 
Kadettikunnan ja Upseeriliiton toteuttamat opintopäivät vuonna 1962 Suomen Osuus-
kauppojen Keskuskunnan SOK-opistolla, Helsingin Jollaksessa. Opintopäivien teemana 
oli Nykyajan suomalainen upseeri kasvattajana. Tilaisuuden järjestämisen mahdollisti 
osaltaan Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki -säätiö.

Opintopäivillä käsiteltiin upseerikasvatuksen ohella ajankohtaista ja kiistanalaista upsee-
rijärjestöjen organisaatiokysymystä. Ohjelmassa olivat muun muassa seuraavat alustuk-
set: professori P. Kolin Muuttuva yhteiskuntamme, eversti Niilo Riuttalan Maanpuolustus 
ja Puolustusvoimat yhteiskunnallisen toiminnan osana, majuri Jaakko Valtasen Upseeristo 
muuttuvassa yhteiskunnassa, upseeriston asema ja tehtävät kasvattajana, kapteeni Erkki 
Soinisen Puolustusvoimain kansalaiskasvatus ja eri järjestöjen mahdollisuudet sen tukemi-
sessa sekä majuri A. Heinonkosken esitelmä aiheesta Maanpuolustuksen tiedotus- ja suh-
detoiminta, maanpuolustusjärjestöjen tehtävät.

Syksyllä 1962 tehtiin Kadettikunnassa päätös upseereille ja reserviupseereille suunnatun 
aatteellisen Suomalainen upseeri -käsikirjan hankkimisesta. Kirjan sisältöä ryhtyivät laati-
maan majurit Jaakko Valtanen ja Lassi Koho. 

Kadettikunnan toiminnan päämääräksi kirjattiin vuoden 1962 toimintasuunnitelmas-
sa upseerikunnan sisäisen yhteyden lujittaminen ja sen yhteiskunnallisen arvostuksen ja 
valveutuneisuuden lisääminen. Tämän saavuttamiseksi päätettiin järjestää kadettipiireis-
sä varuskunnittain esitelmätilaisuuksia maamme puolueettomuutta ja yhteiskuntamme 
rakennetta käsittelevistä kysymyksistä. Vuoden 1963 toimintasuunnitelmassa virke sai 
muodon: järjestetään kadettipiireissä varuskunnittain opinto- ja esitelmätilaisuuksia, joissa 
käsitellään puolueettomuutta ja yhteiskuntamme kehittymistä puolustustahtomme eräinä 
perustekijöinä.

Vuonna 1966 Kadettikunnan toiminnan päämäärä vahvistui muotoon: maanpuolustus-
hengen kehittäminen ja ylläpitäminen.

Kadettikunnan alaorganisaatioita tutkiva toimikunta esitti kokouksessaan 2.12.1966, että 
yhdistyksen toiminnan pääpaino muutettaisiin ulospäinsuuntautuneemmaksi:

…saattaa jäsenistönsä tuntemaan vastuunsa maanpuolustushengen kehittämisessä koko 
kansan keskuudessa sekä pyrkiä aktiivisesti ohjaamaan maanpuolustuksellisen ajattelun pe-
rustekijöihin vaikuttavaa yleistä mielipidettä.
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Kadettikunnan keskeiseksi tehtäväksi nähtiin asiallisen, reaalisen, totuudenmukaisen, te-
rävän ja kiihkottoman maanpuolustusvalistuksen siirtäminen kadunmiehelle, opiskelijalle 
ja poliitikolle, jotka tarvitsevat sitä kipeämmin nyky-yhteiskunnassa kuin kadettiupseerit. 
Valistuksen tuli tapahtua jokapäiväisiä ja siten tehokkaita massatiedotusvälineitä käyttäen. 
Keinoina maanpuolustusta vastaan suuntautuneiden hyökkäysten välittömäksi torjumi-
seksi esitettiin käytettäväksi lehtikirjoituksia, julkisia keskustelu- ja väittelytilaisuuksia, 
radio- ja televisioesiintymisiä, lähetystöjä ja julistuksia.

Kadettikunnan 1967 vuosikokouksessa hyväksyttiin tältä pohjalta toimintasuunnitelma, 
jossa todetaan muun muassa:

 - Korostetaan Kadettikunnan jäsenistön vastuuta maanpuolustushengen kehittäjänä 
kansalaisten keskuudessa,

 - pyritään aktiivisesti ohjaamaan maanpuolustuksellisen ajattelun perustekijöihin 
vaikuttavaa yleistä mielipidettä antamalla asiallista, totuudenmukaista, reaalista ja 
kiihkotonta maanpuolustusvalistusta tavallisille kansalaisille, opiskelijoille ja polii-
tikoille.

Vuoden 1968 toimintasuunnitelmaan täsmennettiin tavoitteita:

 - Pyritään järjestämään yhteisiä neuvottelutilaisuuksia maanpuolustusasiaa ajavien 
järjestöjen ja yhdistysten kanssa yhteisten suuntaviivojen löytämiseksi sekä

 - pyritään vaikuttamaan aktiivisen maanpuolustushengen kehittämiseen koko kan-
san keskuudessa.

Suomalainen upseeri on asevelvollisten kasvattajana tärkeässä roolissa maanpuolustustahtoa
rakennettaessa. (Puolustusvoimat, SA-kuva)
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Majuri Lauri Reunala teki Kadettikunnan hallitukselle 1968 aloitteen maanpuolustusaat-
teellisen kirjasen julkaisemisesta. Teoksen tavoitteena oli maanpuolustushengen kohot-
taminen ja maanpuolustustahdon lujittaminen, maanpuolustuskysymysten käsittelemi-
nen ja maanpuolustuksen eri sektorien valaiseminen. Kadettikunnalla ei ollut kuitenkaan 
varoja kirjasen työ- ja painokuluihin, mutta aiheesta päätettiin julkaista lehtikirjoituksia. 
Ensimmäinen kirjoitus Miksi korpraali Aatiainen mittaa? julkaistiinkin komentaja Jan 
Klenbergin toimesta Suomalainen-lehden numerossa 1/1969. 

Ryhmä Ville maanpuolustustyön edistäjänä

Helsingin kadettipiirillä oli keskeinen rooli Kadettikunnan maanpuolustustahtoa edistä-
vän toiminnan rakentamisessa. Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisen työn käynnis-
tämiseen aktiivisesti jo nuorena kapteenina osallistunut Asko Sivula muistelee toiminnan 
alkuvaiheita kenraalimajurina 16.5.2006 seuraavasti:

Jos ruvetaan puhumaan tietoisesta Kadettikunnan toiminnasta, niin aluksi pitää pikkaisen 
laajentaa keskustelua. Olin Sotakorkeakoulun kurssilla ja 1960-luvun loppu oli voimakasta 
yhteiskunnallista keskusteluaikaa. Mutta se oli myös maanpuolustusaatteellisesti ja Puo-
lustusvoimien sisäisesti ristiriitaista aikaa. Yrjö Keinonen oli Puolustusvoimain komentaja 
ja kun yhteiskunnassa moni asia kuohui myöskin maanpuolustuskysymyksissä, Keinonen 
ristiriitaisena komentajana huoletti upseereita Puolustusvoimien kannalta. Sotakorkeakou-
lussa keskusteltiin silloin kovin aktiivisesti upseerin roolista. Kaiken kaikkiaan siitä, mikä 
se rooli on ja pitäisikö upseerin enemmän virkansa puolesta vaikuttaa yhteiskuntaan, että 
maanpuolustusaatteellinen ajattelu kehittyisi, että ne virheelliset väittämät ja se yhteiskun-
nallinen – sanoisiko – negaatio muuttuisi näiltä osin positiivisempaan suuntaan.

Yhteiskunnan maanpuolustusvastainen ilmapiiri herätti nuorissa upseereissa huolestunei-
suutta. Tässä tilanteessa kapteeni Asko Sivula päätti vuonna 1969 kutsua kotiinsa Sotakor-
keakoulun kurssinsa aktiivisimmat keskustelijat pohtimaan toimenpiteitä maanpuolustus-
tahdon ja upseerijärjestöjen tehtäväjaon vahvistamiseksi. Kutsuttuja olivat Matti Lukkari, 
Aimo Niemenkari, Purmo Saarikoski ja Kari Dahlbo. Pian huomattiin, että joukkoa tuli-
si laajentaa paremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Mukaan kutsuttiin myös muita 
kurssilaisia: Karl Fredriksson, Timo Merjola, Matti Savonjousi, Juhani Niska ja Matti Back.

Kymmenen hengen ryhmä alkoi kokoontua säännöllisesti ja vuorollaan jäsenten kodeissa. 
Helsingin Santahaminan Villen saunassa kokoontuessaan ryhmä sai kutsumanimen Ville. 
Tuolloin alkoi muotoutua myös kysymys Kadettikunnan ja Upseeriliiton rooleista. Ryh-
mä alkoi käyttää upseerijärjestöjä vaikutuskanavinaan ja jalkautui eri tahoille. Esimerkiksi 
Lukkarisen tehtävänä oli vaikuttaa Upseeriliitossa, Savonjousen, Sivulan, Niskan ja Fred-
rikssonin Kadettikunnassa ja Merjolan Sotatieteellisessä Seurassa.

Sivula kertoo haastattelussaan Ryhmä Villen perustamisen syynä olleen myös Puolustus-
voimien heikon keskustelukulttuurin:

Kyllä sen täytyi olla vakavaksi koettu tilanne, kun Sotakorkeakoulun kapteenit ryhtyivät 
itsenäisesti maanpuolustusaatteellisiin vastatoimiin. Minulla oli paljon muutakin tekemis-
tä. Joutui keskittymään opiskeluun, perheasiat piti hoitaa ja niin pois päin. Että itse asiassa 
valtaosa ajatuksista sitten keskittyi tällaiseen yhteiskunnalliseen huoleen. Okei, yhteiskunta 
oli keskustelevampi silloin, ja se veti tietysti mukaan meitäkin – se täytyy ymmärtää. Mutta 
Puolustusvoimat ei ollut kyllä keskusteleva silloin. Se torjui erittäin voimakkaasti keskuste-
lun.
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Sotaväessä oli myöskin tätä kuohuntaa. Kuvaavaa on, että kun Jaakko Valtanen oli tiedotus-
päällikkö, ja kävi puhumassa niistä uusista linjauksista, mitä Puolustusvoimain komentaja 
Yrjö Keinosen aikaan vedettiin 1960-luvun loppupuolella. Niin Lukkarin Matti teki loppu-
kysymyksen, johon tämä tilaisuus päättyi. Lukkari kysyi Valtaselta, että onko Puolustusvoi-
mat tietoisia, että Puolustusvoimain komentaja ei nauti upseerikunnan luottamusta.

Näin siis Sotakorkeakoulussa ja Puolustusvoimien tiedotuspäälliköltä, joka oli Keinosen tie-
dottaja! Se tilaisuus päättyi yleiseen katastrofiin, niin että virallinen keskusteluilmapiiri – se 
oli virallinen – keskeytettiin. Sotakorkeakoulun opettaja 1967–1971 Arvo Lauri sai hepulin 
ja Valtanen sai myös pienen hepulin! Se kuvaa keskustelun rajuutta ja huolta nimenomaan. 

Ryhmä Ville oli Kadettikunnan hallituksen ja valtuuskunnan kanssa yhtä mieltä siitä, että 
Kadettikunnan tulisi säilyä itsenäisenä ja erillisenä järjestönä, ja että Kadettikunnan teh-
tävä olisi suuntautua aatteelliseen maanpuolustustyöhön ja Upseeriliiton ammattiyhdis-
tystyöhön. Upseeriliitto ei silloin keskittynyt ryhmän mielestä riittävästi upseereiden ta-
loudellisten etujen ajamiseen, vaan päällekkäiseen maanpuolustustyöhön Kadettikunnan 
kanssa. Palkasta puhuminen jäi Upseeriliitossa vähäiseksi, kun toiminnassa painotettiin 
uhrautuvaa työtä isänmaan hyväksi. Nuoret upseerit kokivat asian ennen kaikkea suku-
polvikysymyksenä. Sodan käynyt sukupolvi korosti maanpuolustustyön uhrautuvaisuutta, 
mutta nuorempi polvi näki, että myös omia etuja tuli ajaa ja taloudelliset lähtökohdat taata. 

Ryhmän jalkautuminen upseerijärjestöihin ja myös muihin maanpuolustusjärjestöihin al-
koi tuottaa nopeasti tuloksia. Ryhmä Ville oli keskeisessä roolissa vaikuttamassa Upseeri-
liiton Helsingin piirin johdon vaihtumiseen. Kenraalimajuri Asko Sivula kertoo:

Suomalaisessa saunassa vahvistetiin myös Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisen
työn perustaa. (Puolustusvoimat, SA-kuva)
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Lähdettiin kylmästi junttaamaan Upseeriliittoon kokonaan uusi johto. Meillä oli selvä näke-
mys siitä, että pitkällä tähtäimellä Jaakko Valtanen on seuraava puheenjohtaja. Mutta Upsee-
riliiton puheenjohtaja piti vielä nopeasti vaihtaa ja se vaihdettiin niin, että Vilho Tervasmäki 
tuli puheenjohtajaksi siihen välikaudelle. Valtanen tuli varapuheenjohtajaksi tai jäseneksi 
Upseeriliiton hallitukseen. Tällä tavalla Upseeriliitolle juntattiin tämä puoli, mikä liittyy 
koko tähän aatteelliseen maanpuolustus- ja upseerikeskusteluun. Minä olin Upseeriliiton 
hallituksen varajäsenenä valvomassa, että se Upseeriliitto ei tule Kadettikunnan sektorille. 
Tällä tavalla organisoiduttiin ja soluttauduttiin kaikkiin organisaatioihin.

Lisäksi Ryhmä Ville toimi keskeisenä vaikuttajana Kadettikunnan ja Upseeriliiton teh-
tävänjakoa käsitelleissä neuvotteluissa. Ryhmä aloitti voimakkaan Kadettikunnan itse-
näisyystaistelun ensimmäisessä aihetta koskevassa käsittelykokouksessa Ilmavoimien 
Esikunnassa, Helsingin Munkkiniemessä. Lopulta Helsingin kadettipiirin kamppailu Ka-
dettikunnan itsenäisyyden säilyttämisen puolesta sai voiton Asko Sivulan ja everstiluut-
nantti Usko Sakari Haahdin johdolla Kadettikunnan vuoden 1970 vuosikokouksessa. Si-
vula muistelee kyseistä ajanjaksoa haastattelussaan seuraavasti:

Kadettikunta oli jonkin verran kääntymässä itsenäisyydestä luopumisen kannalle juuri jä-
senistön painostuksenkin takia. Helsingin kadettipiiri aloitti kuitenkin tällaisen hirveän 
voimakkaan vastahyökkäyksen asiaa vastaan. Minun ymmärtääkseni käännekohta tapahtui 
1970 vuosikokouksessa. Se oli käännekohta siinä mielessä, että siellä käytiin kiivasta keskus-
telua ja siinä sitten myöskin hallituksessa tapahtui selkiintymistä linjan puitteissa.

Samassa yhteydessähän oli Kadettikunnan talous huonossa kunnossa. Lauri Reunala oli 
muistaakseni taloudenhoitaja, ja hän vähän kuin löi hanskat tiskiin, että jos tälle linjalle, eli 
Kadettikunnan itsenäisyyden kannalle mennään, olisi se katastrofi taloudellisesti ja mentäi-

Kadettikunnan ja Upseeriliiton roolijakoa lähdettiin selkiyttämään Munkkiniemessä,
Kadettikoulun vanhassa rakennuksessa 1970-luvun vaihteessa. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)
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siin konkurssiin. Stig Östenson kuitenkin valittiin taloudenhoitajaksi, ja näin ollen hallituk-
sen puolelta suurimmat Kadettikunnan itsenäistymisen puolesta puhujat olivat Usko Sakari 
Haahti, Niilo Riuttala ja Östenson.

Siitä Kadettikunnan itsenäinen asema ja maanpuolustusaatteellinen toiminta lähtivät liik-
keelle, ja minä henkilökohtaisesti koin asian tärkeäksi. Kaiken tämän takana oli erittäin syvä 
huoli. Oikein todella harmittaa, kun näitä sen ajan nuoria poliitikkoja kuuntelee. He ovat 
nyt  vaikutusvaltaisissa asemissa kertoen, että se 1960-luku oli sellaista riemukasta aikaa. 
Silloin muka todella keskusteltiin. Totta kai nuorilla on uusia ajatuksia ja vähän radikaale-
jakin, mutta ei sitä mitenkään turhaan puhuta vaaran vuosista. Kyllä me koettiin se tilanne 
hirvittävän vakavaksi.

Ryhmä Villen merkitystä Kadettikunnan itsenäisyysprosessissa kuvaa se, että Sivula oli 
tuolloin vain rivijäsen.

Olin rivijäsen ja kapteeni, Sivula tarkentaa haastattelussaan. He puhuivat sieltä edestä halli-
tuksen suulla ja minä puhuin takaa nuorempien upseerien suulla ja Helsingin kadettipiirissä 
vallinneen hengen pohjalta. Minulla ei ollut mitään virallista asemaa, siis sijoitusta.

Korjaavat toimenpiteet käynnistyvät 1970-luvulla

Varsinainen järjestelmällinen toiminta maanpuolustusaatteellisen työn edistämiseksi nos-
tettiin ensimmäistä kertaa esille Kadettikunnan hallituksen kokouksessa 13.1.1970. Koko-
uksen pöytäkirjaan on kirjattu seuraavaa:

Keskusteltiin monipuolisesti mahdollisuuksista saada aikaan tehokkaasti toimiva järjestel-
mä maanpuolustusaatteelliseen vastaiskutoimintaan, joka nopein ja selkein vastatiedottein, 
-artikkelein jne. pyrkisi kumoamaan maanpuolustustahtoa tai Puolustusvoimia vastaan 
suunnattuja vaikutusyrityksiä sekä vääriä tietoja.

Vastaiskutoiminta määriteltiin Kadettikunnan vuoden 1970 toiminnan päämääräksi:

Kadettikunnan toiminnan päämääränä v 1970 on maanpuolustuskielteisyyttä kumoava ja 
-myönteisyyttä edistävä vaikuttaminen yleiseen mielipiteeseen.

Vastaiskutoimintaa koordinoimaan päätettiin Kadettikunnan hallituksen kokouksessa 
9.4.1970 perustaa maanpuolustusaatteellinen jaosto – jota tultiin myöhemmin nimittä-
mään myös maanpuolustusjaostoksi. Sen puheenjohtajaksi nimettiin everstiluutnantti 
evp Niilo Riuttala ja jäseniksi majuri evp Lauri Reunala, majuri evp Aimo Euramo sekä 
kapteenit Asko Sivula ja Antero Maunula. Jaoston tehtäväksi määriteltiin selvittää yhteis-
toiminnassa PE:n ao viranomaisten kanssa toiminnan mahdollisuuksia ja suuntaamista, 
suunnitella toimintamuotoja sekä tarvittavaa tehokasta pienoisorganisaatiota välittömiä 
vastatoimintoja varten ja toimia tietoja kokoavana tehtäviä jakavana keskuselimenä.

Maanpuolustusaatteellisen jaoston voimin päätettiin myös ryhtyä välittömiin vastatoimin-
toihin eri tiedotusvälineitä käyttäen sekä toisaalta suorittamaan aloitteellista ja positiivista 
maanpuolustusinformaatiota.

Maanpuolustusaatteellinen jaosto laati 7.5.1970 muistion Kadettikunnan maanpuolus-
tusaatteellisen toiminnan suuntaviivoista. Siinä Kadettikunnan päätavoitteet määriteltiin 
seuraavasti:
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... Saattaa jäsenistö tuntemaan vastuunsa maanpuolustushengen kehittämisestä koko kansan 
keskuudessa ja ohjata aktiivisesti yleistä mielipidettä, joka vaikuttaa maanpuolustusajattelun 
perustekijöihin.

Tavoitteiden käytännön toteuttamisen nähtiin jääneen suurelta osin kadettipiirien ja yk-
sittäisten jäsenten toiminnan varaan. Keskitetty ohjaus ja toimintaperiaatteet puuttuivat. 

Maanpuolustusaatteellisen jaoston toiminnan pääkohteeksi määriteltiin Kadettikunnan 
jäsenistö ja myös kadettioppilaskunta oli otettava sen tehostetun toiminnan kohteeksi. Ka-
dettikunnan ulkopuolella pyrittiin vaikuttamaan erityisesti nuoriin. Ensisijaisiksi esiinty-
misfoorumeiksi asetettiin oppikoulut, opiskelijajärjestöt ja muut järjestöt. Julkisessa sanas-
sa oli otettava kantaa puolustuspolitiikan kannalta merkittäviin kysymyksiin. Toiminnan 
tuli olla yksilö- ja pienryhmätoimintaa silloin, kun se suuntautui ulospäin. Sen tuli tapah-
tua kiinteässä yhteistoiminnassa Puolustusvoimien, Upseeriliiton, reserviläisjärjestöjen ja 
muiden maanpuolustukseen myönteisesti suhtautuvien järjestöjen kanssa.

Tärkeää oli olla mukana kaikissa tilaisuuksissa, joissa keskusteltiin maanpuolustuksesta ja 
pyrkiä vaikuttamaan niihin, jotka olivat tekemisissä pitkän aikavälin puolustuspoliittisen 
päätöksenteon kanssa sekä niihin, jotka muodostivat mielikuvaa ja mielipiteitä maanpuo-
lustuksesta. Lisäksi harkittiin Kadettikunnan omien tilaisuuksien järjestämistä.

Haminan kadettipiiri joutui myrskyn silmään vuonna 1974 tehdyn eduskuntakyselyn myötä.
(Museovirasto, historian kuvakokoelma, valokuvaaja Teuvo kanerva)
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Maanpuolustusmyönteisyyttä edistävän ja kielteisyyttä estävän toiminnan käynnistämi-
seksi esitettiin maanpuolustuksen iskuryhmän muodostamista. Sen tehtävänä oli hankkia, 
valmistaa ja jakaa eteenpäin informaatioaineistoa. Iskuryhmän tuli organisoida maanpuo-
lustussolut tärkeimmille paikkakunnille keräämään, ottamaan vastaan, muokkaamaan ja 
levittämään oikeita tietoja maanpuolustuksesta sekä osallistumaan eri tilaisuuksiin.

Majuri Pertti Jokinen ja kapteeni Matti Savonjousi osallistuivatkin Kadettikunnan edus-
tajina Sadankomitealiiton Siviilivastarinta-seminaariin Siikarannassa 3.–4.10.1970. Tilai-
suudessa ei ollut alustajina sotilaita. Osallistuminen nähtiin tärkeänä osana Kadettikun-
nan maanpuolustusaatteellista toimintaa, ja hallitus katsoi tärkeäksi jatkaa yhdistyksen 
osallistumista vastaaviin tilaisuuksiin. Jokinen esiintyi myös radiossa ja televisiossa pyrki-
en näin vaikuttamaan maanpuolustustahdon vahvistamiseen.

Nakertajat – Seppo Tikan eduskuntakysely 1974

Kadettikunta ja sen maanpuolustusaatteellinen toiminta joutuivat ikävään valoon vuon-
na 1974, kun SDP:n kansanedustaja Seppo Tikka teki eduskuntakyselyn yhdessä kymme-
nen muun vasemmistolaisen kansanedustajan kanssa Haminan kadettipiirin toiminnasta. 
Kyselyn muita allekirjoittaneita olivat Kaisa Raatikainen (SDP), Pirkko Työläjärvi (SDP), 
Ilkka-Christian Björklund (SKDL), Tellervo Koivisto (SDP), Erkki Liikanen (SDP), Ilkka 
Taipale (SDP), Pauli Puhakka (SKDL), Ensio Laine (SKDL), Mikko Ekorre (SKDL) ja Ka-
levi Kivistö (SKDL).

Tikka kollegoineen syytti Haminan kadettipiiriä järjestöjen vastaisesta työstä. Vastuuseen 
joutui Haminan kadettipiirin yhteysmies ja Reserviupseerikoulun sissikomppanian kou-
luttaja, yliluutnantti Martti Haavisto. Eduskuntakysely sai aikaa mediamyrskyn. Iltanen-
lehti otsikoi 12.6.1974: Upseerit etsivät maanpuolustuksen vastaisia aineksia. Tekstissä ker-
rottiin puolustusvoimien kantaupseerien joukossa toimivasta salaperäisestä järjestöstä ns. 
nakertajia vastaan, jonka tunnuslauseena oli Nakertajaa emme purematta niele.

Erityisesti äärivasemmisto riehaantui. Taistolaiskommunistinen Tiedonantaja-lehti uuti-
soi tapahtuneesta provosoivin otsikoin: Äärioikeiston upseerijuntta suunnittelee operaa-
tiota rauhanliikettä vastaan. Uutinen levisi myös Neuvostoliittoon uutistoimisto Tass’in 
jakamana, vaarantaen Suomen ja Neuvostoliiton ulkopoliittiset suhteet. 

Yliluutnantti Haavisto joutui täysin yllätetyksi. Haminan kadettipiirissä oli eletty hiljais-
eloa, piirillä ei ollut edes hallitusta. Haavisto oli ryhtynyt Kadettikunnan maanpuolustus-
aatteellisten seminaarien inspiroimana piirin yhteysmieheksi aktivoimaan sen toimintaa. 
Hän oli kutsunut muita Kadettikunnan jäseniä kotiinsa ideoimaan upseereille suunnattua 
paikallista maanpuolustustilaisuutta. Tapaamiseen osallistuivat Haaviston kurssiveljet, yli-
luutnantit Pekka Rapila ja Pentti Lantta. Maanpuolustustilaisuudelle tuli määrittää nimi, 
joten Lantta keksi sanan Nakertaja. Sanalla pyrittiin kuvaamaan äärivasemmiston myy-
räntyötä, jota se teki maanpuolustustahdon murtamiseksi.

Haavisto laati tapaamisen pohjalta kutsukirjeen Haminan kadettipiirin jäsenille 3.6.1974 
pidettävästä maanpuolustustilaisuudesta. Tilaisuuden tarkoituksena oli harjoitella erityi-
sesti väittelytekniikkaa. Upseereita pyydettiin ottamaan tilaisuuteen mukaan aineistoa 
maanpuolustusvastaisilta järjestöiltä, joiksi kutsukirjeessä luokiteltiin Teiniliitto, Varus-
miesliitto ja eri rauhanliikkeet. Osa kirjeistä kuitenkin katosi matkalla ja joutui eduskun-
takyselyn tekijöiden käsiin – ilmeisesti Reserviupseerikoulun komppanian kirjurin kautta. 
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Kirjeestä tehtiin sanatarkka esitys kaikille kansanedustajille asian eduskuntakäsittelyä var-
ten. Näin sana Nakertaja tuli laajempaan julkisuuteen.

Nakertaja-monisteen julkitulo ja sitä seurannut eduskuntakysely nostattivat valtavan kan-
sallisen mediahuomion. Kylkirauta 3–4/1974 -lehden artikkelissa Nakertajat lehdistössä 
on koottu yhteen lehtikirjoitusten satoa. Etenkin Tiedonantaja-lehti ryhtyi eduskunta-
kyselyn jälkeen voimakkaaseen Kadettikunnan vastaiseen työhön. Se kirjoitti, että maam-
me oikeistolaisen upseeriston keskuudessa on valmisteltu laajaa kampanjaa rauhanliik-
keitä ja edistyksellisiä järjestöjä vastaan. Tästä vastuussa oli äärioikeiston upseerijuntta 
Kadettikunta, joka oli Tiedonantajan mukaan Kadettikoulun suorittaneiden upseereiden 
aatteellinen, oikeistohenkinen järjestö ja kuppikunta.

Kadettikunnan puheenjohtajan, kenraalimajuri Erkki Setälän todettiin olevan tunnettu 
kovista paukkupuheistaan. Paukkupuheella tarkoitettiin erityisesti Setälän Puolustusvoi-
mien lippujuhlan päivänä 4.6.1974 pitämää paraatipuhetta politiikan tulosta armeijaan. 
Tiedonantaja-lehden uutisointi johti siihen, että paraatipuheen kirjoittanut Kadettikun-
nan pääsihteeri, majuri Pentti Palmu joutui presidentti Kekkosen puhutteluun. Kekkonen 
puhutteli Palmua lyhyesti: 

Olette kenraali Setälän puheen, paraatipuheen kirjoittaja. Hyvä puhe, mutta pidetty väärässä 
paikassa, vääränä päivänä ja väärän henkilön toimesta. Hyvästi.

Nimimerkki Eskonen puolestaan kirjoitti Päivän Uutiset -lehdessä seuraavaa 15.6.1974:

On paikallaan, että eduskuntapiireissä on vihdoinkin ryhdytty sanoista tekoihin uhkaavasti 
päällekaatuvan oikeistovaaran torjumiseksi. Oikeistovaarahan todella on olemassa. ”Ensim-
mäisen tasavallan” miehet ja heidän aatepoliittiset perillisensä marssivat parhaillaan ase-
miinsa kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, eritoten armeijassa, joka on aina ollut ääri-
oikeistomme vahva linnake. Vuorineuvossiipi on kuitenkin toistaiseksi pidätellyt tunteitaan 
ja varonut päästämästä operatiivisia piirrustuksiaan julkisuuteen.

Sen sijaan rämäpäisempi ja taisteluun valmennetumpi äärioikeiston rintamasiipi – Kadet-
tikunta – on päättänyt antaa sodanjulistuksen ”nakertajia” vastaan. Kaikki, jotka toimivat 
oikeiston ”maanpuolustushenkeä” vastaan, on julistettu verivihollisiksi. Mitä sitten on ää-
rioikeistomme ”maanpuolustushenki”? Se on yhtä kuin ryssäviha, vanha aakooässäläinen 
kuilu ja vääristynyt, epäinhimillinen ja epänormaali tapa suhtautua elämään ja eritoten toi-
sinajatteleviin sekä valtioihin, joissa vallitsee sosialistinen järjestelmä. 

Äärioikeistohan vaatii jopa Varusmiesliiton lakkauttamista tykkänään tai ainakin sen sul-
kemista ulos armeijan piiristä. Tämä sen tähden, että Varusmiesliittoa johdetaan virallisen 
ulkopolitiikan ja YYA-sopimuksen hengessä. Tämä ei ollenkaan kelpaa äkkiväärille aktii-
viupseereillemme. Samasta syystä ne hyökkäävät pistin tanassa myös Teiniliittoa vastaan, 
vaikka toisaalta pyrkivätkin viettelemään teinejä ”puolustusystävällisyyteen” ja sitä kautta 
virallisen ulkopolitiikan nakertamiseen tähtäävän vastarintaliikkeen riveihin.

Myös Neuvostoliiton uutistoimisto Tass kirjoitti aiheesta. Uusi Suomi uutisoi asiasta 
21.6.1974 seuraavaa:

Tiedonantaja on paljastanut äärioikeistolaisen Kadettikunta-upseerijärjestön, kertoo uutis-
toimisto Tass lukijoilleen torstaina. Järjestö on ryhtynyt kampanjaan rauhanliikettä ja edis-
tyksellisiä organisaatioita vastaan, kertoo Tass, joka sanoo kadeteilla olevan läheiset yhtey-
det ”suurkapitalismin piireihin ja taantumukselliseen porvarilehdistöön”. 
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Kansanedustaja Lasse Lehtinen puolestaan kirjoitti asiasta Helsingin Sanomissa 30.6.1974 
seuraavaa:

Vanhakantainen militarismi on juuri Haminan seuduilla parhaiten järjestäytynyt puolustus-
taisteluun. Haminan kadettipiirin pienestä sisäpiiristä on luiskahtanut omille teilleen pieni 
moniste, joka ehti tulla kopioina eduskuntaan asti. Vihollisia ovat ”nakertajat”.

Tilanne on nyt sellainen, että kenraalit ja Kadettikunta tekevät politiikkaa korkeimman 
suojeluksessa ja aivan avoimesti, mutta muut eivät – vielä. Sillä mitä muuta kuin raakaa 
politiikkaa on Haminan kadettipiirin toimintaohjelma? Mielestäni ukot siellä Haminan ka-
dettipiirissä ovat ajastaan jäljessä.

Kovaan mediaryöpytykseen joutunut yliluutnantti Haavisto otti yhteyttä Kadettikunnan 
puheenjohtajaan, kenraaliluutnantti Erkki Setälään. Kaakkois-Suomen Sotilasläänin ko-
mentajana tuolloin toiminut Setälä antoi Haavistolle kaiken tukensa. Olette aivan oikeassa, 
periksi ei saa antaa, minä olen teidän tukenanne!, hän vakuutti helpottuneelle yliluutnan-
tille. Setälä myös lunasti lupauksensa seisomalla Haaviston rinnalla häntä puolustaen, kun 
Haavisto joutui toistamiseen median huomionkohteeksi Kotkan messuilla.

Kadettikunnan hallituksessa päätettiin, että kohu laantuu todennäköisemmin, kun siihen 
ei puututa. Maanpuolustusjaoston puheenjohtaja, eversti Niilo Riuttala uutisoi Kadetti-
kunnan ja piirien johdolle tapauksesta 5.7.1974 seuraavasti: 

Kadettikunta joutui julkisuuden valokeilaan ja voimakkaiden hyökkäysten kohteeksi
”Nakertajat” selkkauksen aikana vuonna 1974. (Puolustusvoimat, SA-kuva)
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Kadettikunta on joutunut valokeilaan. Aktiivinen toiminta tuottaa tuloksia. Joskus se antaa 
myös kolhuja. Ne eivät saa lannistaa. Pikemminkin ne terästävät toimintaa. 

Miten tästä jatkamme?

Kadettikunta ja sen jäsenistö jatkavat toimintaansa periaatteenaan kuten aikaisemminkin 
turvallisuuspolitiikkamme mukaisen maanpuolustuksen lujittaminen. Kadettikunta tuntee 
ja tunnustaa vain yhdenlaisen maanpuolustuksen, suomalaisen maanpuolustuksen. Sen si-
sältö ja väri Kadettikunnalle ei ole oikeistolainen eikä vasemmistolainen. Kadettikunta on 
itsenäinen kansalaisjärjestö. Se ei ole osa Puolustusvoimia, mutta haluaa voimiensa ja kyky-
jensä mukaan tukea Puolustusvoimia sen työssä maanpuolustuksemme lujittamiseksi. 

Kadettikuntaan ja sen toimintaan kielteisesti suhtautuvat eivät kaihda mitään keinoja lyö-
däkseen järjestöömme tai jäsenistöömme milloin minkälaisia leimoja. Tätä ei ole syytä säik-
kyä, kun toimimme omaksumamme periaatteen mukaisesti suomalaista maanpuolustusta 
lujittaen. Valppautta tarvitaan, jotta vääristelyt ja vihjailut Kadettikunnasta ja sen toimin-
nasta oikaistaan ja torjutaan.

Myös Pääesikunta antoi Kadettikunnan maanpuolustustyön jatkumiselle tukensa. Pääesi-
kunnan päällikön, kenraaliluutnantti P. Junttilan ja hallinnollisen osaston päällikön sijai-
sen, toimistopäällikkö K. Klefströmin allekirjoittamassa, Puolustusministeriön pyytämäs-
sä lausunnossa todetaan 4.7.1974:

Pääesikunta pitää periaatteessa myönteisenä sotilaiden osallistumista maanpuolustuksen 
tukemiseen tähtäävään toimintaan myös yksityiselämässään, mihin esim. Kadettikunta ry:n 
piirissä on mahdollisuus. Kun maanpuolustusta koskevassa mielipiteiden vaihdossa esite-
tään toisistaan suurestikin poikkeavia näkemyksiä, ei tiedon hankkimista näistä erilaisista 
mielipiteistä ole pidettävä upseerille sopimattomana.

Puolustusministeri Kristian Gestrin (RKP) toi vastauksessaan Tikan eduskuntakyselyyn 
18.9.1974 hallituksen lopullisen kannan, mikä vapautti Kadettikunnan syytteistä:

Hallitusmuodon 10§:ssä on Suomen kansalaisille taattu sanan vapaus sekä oikeus kirjoi-
tuksen ja kuvallisen esityksen painosta julkaisemiseen kenenkään sitä ennakolta estämättä, 
niin myös oikeus edeltäpäin lupaa hankkimatta kokoontua keskustelemaan yleisistä asioista 
tai muussa luvallisessa tarkoituksessa sekä perustaa yhdistyksiä tarkoituksen toteuttamista 
varten, jotka eivät ole vastoin lakia ja hyviä tapoja. 

Kadettikunta ry on rekisteröity yhdistys, joka toimiessaan asianmukaisesti hyväksyttyjen 
sääntöjensä puitteissa myös osaltaan nauttii sanotuista hallitusmuodon 10§:ssä säädetyistä 
perusoikeuksista. Hallitus pitää valitettavana sitä, että Haminan kadettipiiri on katsonut so-
pivaksi levittää kysymyksessä tarkoitetun tiedotteen, mutta toteaa, että Kadettikunta ry on 
laillisesti toimiva järjestö, jolla on oikeus mielipiteen ilmaisuun ja toimintaan sääntöjensä ja 
lain sallimissa puitteissa. 

Kysymyksen siihen osaan, missä kosketellaan Kadettikunta ry:n toimintaa puolustuslaitok-
sen piirissä hallitus toteaa, että vaikkakin osa yhdistyksen jäsenistä on Puolustusvoimien 
virkamiehiä, Kadettikunta ry toimii puolustuslaitoksen ulkopuolella yhdistyslain mukaisena 
itsenäisenä järjestönä. 

Hallitus katsoo, ettei ole syytä liioitella Haminan kadettipiirin toiminnan merkitystä ja tote-
aa, ettei kysymys ei näin ollen anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. 
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Vaikka kohu Nakertaja-selkkauksen ympärillä ajan myötä laantui, aiheutti tapaus varauk-
sellista suhtautumista Kadettikunnan toimintaa kohtaan myös Puolustusvoimissa. Siipien 
kärkien pelättiin niin sanotusti mustuvan, kuten kommodori Reino Waris kuvasi aiemmin 
mainituissa kommenteissaan.

Haaviston kohdalla varauksellinen suhtautuminen tapahtui hänen esimiehensä taholta 
Haminan Reserviupseerikoulussa. Esimies kielsi kopiokoneen ja paperin käytön Haa-
viston yrittäessä tulostaa seuraavaa kadettipiirin tiedotetta. Haavisto ajoikin Haminasta 
Helsinkiin Kadettikunnan toimistoon, ja tulosti tiedotteen siellä. Sen jälkeen hän vei tie-
dotteen henkilökohtaisesti RUK:n johtajalle. Pitkällisen keskustelun jälkeen johtaja antoi 
luvan jakaa tiedoteen upseeristolle. 

Martti Haavisto nimettiin 1976 Vuoden Kadettiupseeriksi tunnustuksena maanpuolustus-
aatteellisesta aktiivisuudestaan.

Kopiokoneen käyttöoikeus ei ollut itsestäänselvyys 1970-luvun kadettiupseerille, kuten yliluutnantti 
Martti Haavisto saattoi Haminassa havaita. (Helsingin kaupunginmuseo)
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4. Yhteistyötä Puolustusvoimien suuntaan

Puolueettomuuskasvatuksesta kokonaismaanpuolustukseen

Puolustusvoimien turvallisuuspolitiikan opetuksen juuret ovat edellisissä luvuissa esite-
tyssä aikakaudessa. Kun Porkkala palautettiin Suomelle, ja saimme jäsenyyden YK:ssa, 
syntyivät edellytykset puolueettomuuspolitiikalle. Ensimmäinen puolueettomuushenkeä 
käsittelevä ja samalla maanpuolustusvastaisuutta torjuva tutkielma oli kapteeni Jaakko 
Valtasen vuonna 1954 valmistunut Sotakorkeakoulun diplomityö Maanpuolustushengen 
(-tahdon) kehittämisen ja ylläpitämisen edellytykset ja mahdollisuudet erityisesti nuorison 
keskuudessa. Valtanen julkaisi tutkielman tiivistetyt tulokset vuoden 1957 Tiede ja Ase 
-vuosikirjassa nimellä Maanpuolustushenki – totaalisen sodan tärkein ase.

Valtasen tutkimusjoukkona olivat aliupseerioppilaat, joiden linjanjohtajana hän toimi. 
Inspiraation lähteinä toimivat Knut Pippingin sotilassosiologinen klassikkoteos Kompa-
niet som sämhälle – Komppania pienoiskoossa (1947) ja länsimainen Moral Re-Armament 
-liike (MRA). Antikommunistisen MRA-liikkeen tavoitteena oli kehittää asevelvollisuutta 
innoittavaan demokratian ideologiaan kasvattamiseen. Liike saavutti laajaa suosiota eri-
tyisesti Länsi-Saksassa, joka koki demokratiavajetta toisen maailmansodan ja sotaa edel-
täneen totalitarismin jälkeen.

Porkkalan palautus vuonna 1956 oli tärkeä merkkipaalu sodan jälkeisessä Suomessa.
(Museovirasto, Journalistinen kuva-arkisto, UA Saarisen kokoelma)
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1950-luvun lopulla yleistyi myös käsitys kokonaismaanpuolustuksesta. Termi perustui aja-
tukseen kylmän sodan totaalisesta luonteesta, jota erityisesti Kullervo Killinen oli tehnyt 
tunnetuksi vuonna 1956 ilmestyneessä väitöskirjassaan Demokratia ja totaalinen sota. Ko-
konaismaanpuolustusta organisoimaan asetettiin maaliskuussa 1957 puolustusneuvosto, 
ja sen toiminta käynnistyi vuoden 1958 alussa. Puolustusneuvosto oli sotilas- ja siviili-
johtajien yhteinen toimielin, joka toimi samalla tasavallan presidentin neuvottelukunta-
na kokonaismaanpuolustusta koskevissa asioissa. Siten puolustusneuvostosta tuli korkein 
neuvoa-antava ja suunnitteleva elin maanpuolustusta koskevissa kysymyksissä. Jäsenis-
töön kuuluivat keskeiset ministerit sekä Puolustusvoimain komentaja ja yleisesikunnan 
päällikkö.

Tasavallan presidentti Kekkonen hyväksyi puolustusneuvoston perustamisen, mutta suh-
tautui siihen nihkeästi. Juhani Suomen (1992) ja Pekka Visurin (1994) arvioiden mukaan 
syynä oli Kekkosen huoli presidentin vaikutusvallasta, jota hän ei mielellään jakanut po-
liittisesti harkintakyvyttömiksi katsomiensa sotilaiden käsiin.

Kokonaismaanpuolustuksen henkiset järjestelyt jatkuivat valtioneuvoston 21.1.1960 aset-
tamassa Henkisen maanpuolustuksen komiteassa. Komitean tehtävänä oli selventää maan-
puolustuksen henkistä perustaa erityisesti sotilaspsykologian näkökulmasta. Komitean 
puheenjohtajaksi kutsuttiin Helsingin yliopiston psykologian professori Kai von Fieandt, 
joka oli mukana myös Suomen Sotilaspsykologisen Seuran toiminnassa. Jäseninä komi-
teassa toimivat akateemikko Kustaa Vilkuna, kenraaliluutnantti Jorma Järventaus, Hel-
singin yliopiston sosiologian professori Erik Allardt, everstiluutnantti Erkki Setälä Pää-
esikunnan Koulutusosastolta ja opettaja Erkki K. Palomäki myynti- ja mainoskoululta. 
Komitean sihteerinä toimi maanpuolustushenkeä tutkinut kapteeni Jaakko Valtanen.

Henkisen maanpuolustuksen komitea laati kaksiosaisen mietinnön, joista ensimmäinen 
osa käsitteli henkistä maanpuolustusta ja toinen sotilaspsykologiaa. Mietinnön ensim-
mäinen osa Henkisen maanpuolustuksen perustekijät julkaistiin 26.3.1962 ja toinen osa 
Suomen sotilaspsykologia, sen tarve ja sille asetetut tehtävät valmistui 4.12.1963. Mietin-
nön ensimmäinen osa perustui Yhteiskunnalliselta korkeakoululta tilattuun, tohtori Antti 
Eskolan toteuttamaan sosiologiseen tutkimukseen Yhteiskunnan säilyttämistä ja puo-
lustamista koskevat arvostukset (1962). Eskolan tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa 
kansalaisten asenteita ja suhdetta isänmaallisuuteen ja maanpuolustukseen.

Tutkimus osoitti, että puolue-erot suhteessa maanpuolustukseen suhtautumisessa olivat 
Suomessa selkeät. Oikeiston suhtautuminen maanpuolustukseen ja Puolustusvoimiin oli 
huomattavasti vasemmistoa myönteisempää. Osa kansalaisista myös epäili Puolustus-
voimien arvopohjaa ja puolueettomuutta. Maanpuolustusta vieroksuvien kansalaisten 
voittaminen myönteiselle kannalle oli Eskolan mukaan saavutettavissa vain muuttamalla 
isänmaallisuuden arvopohjaa tekemällä siitä koko kansan asian. Tämä voitiin saavuttaa 
vähentämällä vallitsevaa maanpuolustuksen ja isänmaallisuuden tunneperäistä ja vanhoi-
hin arvoihin perustuvaa henkeä.

Henkisen maanpuolustuksen komitean ensimmäisen mietinnön sanoma tiivistyi vaati-
mukseen puolueettomuuskasvatuksesta, jonka kohderyhmä ei ollut vain Puolustusvoimat, 
vaan koko yhteiskunnallinen mielipiteen muodostus. Maanpuolustuksen tehtävien ym-
märtäminen vaati mietinnön mukaan kansalaisilta puolueettomuusajattelun omaksumista 
ja henkilökohtaisten mielipiteiden ja julkisten kannanottojen sopeuttamista sen mukaan. 
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Turvallisuuspolitiikkaa opettamaan

Virallisesti Puolustusvoimien turvallisuuspolitiikan opetukseksi nimetty toiminta sai al-
kunsa noottikriisin loppuvaiheessa vuonna 1961. Presidentti Kekkonen hyväksyi tuolloin 
Puolustusvoimain komentaja Sakari Simeliuksen esityksen toimista, joilla hälvennettäisiin 
Neuvostoliiton epäluottamusta Suomen puolustusvoimia kohtaan. Simelius asetti luotta-
mustoimikunnan tutkimaan Neuvostoliiton epäluulojen hälvennyskeinoja, jonka tun-
nukseksi muodostui Kaikki Suomen puolesta mutta ei ketään vastaan. Nimi oli mukaelma 
Pentti Linkolan vuonna 1960 julkaisemasta, aseellista puolustusjärjestelmää vastustavasta 
pamfletista Isänmaan ja ihmisen puolesta – mutta ei ketään vastaan.

Luottamustoimikunnan pohjalta syntyi henkisen maanpuolustuksen komitean vaatimuk-
sen mukaisesti puolueettomuuskasvatuksen ohjelma, jota ryhdyttiin opettamaan sotilas-
henkilöstölle. Muutaman vuoden kuluttua puolueettomuuskasvatuksen nimitys vakiintui 
turvallisuuspolitiikan opetukseksi, ja opetusta ryhdyttiin antamaan keskitetysti myös va-
rusmiehille. Suuntaviivat puolueettomuuskasvatuksesta ja -opetuksesta laati toimikun-
nalle kenraali Simeliuksen adjutantti, majuri Jaakko Valtanen. Tavoitteena oli puolueet-
tomuusasenteen juurruttaminen paitsi Puolustusvoimiin myös laajemmin koko kansaan. 
Taustalla oli myös ajatus siitä, että ulkomaillakin voitaisiin hyväksyä Suomen ulkopoliit-
tinen linja. Lisäksi keväällä 1961 käynnistettiin maanpuolustuskurssit maanpuolustustie-
don- ja tahdon välittäjäksi.

Puolueettomuuspolitiikkamme huipentui vuonna 1975 Helsingissä järjestettyyn
ETYK-huippukokoukseen. (Museovirasto, Journalistinen kuva-arkisto, Atte Matilaisen kokoelma)
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Puolueettomuuskasvatuksen ohjelman seurauksena perustettiin Henkisen maanpuolus-
tuksen suunnittelukunta (HMS) 7.12.1962. HMS oli jatkoa Henkisen maanpuolustuksen 
komitealle, joka lakkautettiin vuonna 1963. Jaakko Valtanen toimi sekä Henkisen maan-
puolustuksen komitean sihteerinä vuosina 1960–1963 että HMS:n jäsenenä vuosina 
1963–1975. Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunnan tehtäväksi määriteltiin val-
takuntamme puolueettomuusaseman ymmärtämisen ja hyväksymisen lisääminen sekä 
omaperäisen kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmämme perusteiden vahvistaminen. 
HMS:n toiminta oli hyvin aktiivista ja se pyrki vaikuttamaan asenteisiin tutkimusten, 
seminaarien ja julkaisujen kautta.

Henkisen maanpuolustuksen edistäminen näkyi myös laajemmin Puolustusvoimien toi-
minnassa. Puolustusvoimien uutislehti Ruotuväki perustettiin vuonna 1962, ja siitä tuli 
merkittävä puolueettomuusajattelun ja maanpuolustuksen aseman korostaja. Kotiutuville 
varusmiehille jaettiin vuonna 1964 ilmestynyt Jokamiehen maanpuolustus -niminen kir-
janen maanpuolustustietouden viemiseksi koteihin. Lisäksi Puolustusvoimat tehosti mai-
nontaa, järjesti maanpuolustusnäyttelyitä ja avasi kasarmien portit yleisölle omaisten päi-
vinä sekä vala- ja ylennystilaisuuksissa.

Nuoret kadettiupseerit – muun muassa Jaakko Valtanen, Aimo Pajunen ja Jan Klenberg 
– ryhtyivät osallistumaan ennennäkemättömän aktiivisesti ja oma-aloitteisesti julkiseen 
keskusteluun. Samalla he uhmasivat esimiehiään, joista moni pelkäsi upseeriston po-
litisoitumista. Nuoret upseerit pyrkivät aktiivisuudellaan osoittamaan, että myös Puo-
lustusvoimat oli rauhan asialla ja sen keinot olivat realistisempia kuin rauhanliikkeiden 
idealismi. He uskoivat, että rauhanliikkeiden kannattama aseistariisunta vaarantaisi koko 
yhteiskunnan turvallisuuden, sillä se tekisi Suomesta sotilaallisen tyhjiön. Kenraali Jaakko 
Valtanen muistelee nuorten upseerien aktiivisuutta vuonna 2006 toteutetussa haastattelus-
saan seuraavasti:

Ylioppilaskuvioissa minä sitten tutustuin näihin uusvasemmistolaisiin tahoihin: Paavo Lip-
ponen, Erkki Tuomioja, Ilkka Taipale, Hannu Vesa, Ilkka-Christian Björklund ja koko tämä 
jengi. Olen jälkeenpäin sanonut, että se oli tietysti Puolustusvoimille eräänlainen helpotus, 
että meitä oli tällaisia majureita, jotka kelpasivat näihin yhteiskunnallisiin keskustelupanee-
leihin. Mutta se osallistuminen oli kyllä hirveän hyödyllistä sen takia, että siellä pasifistissa 
tilaisuuksissa puhuttiin samoista asioista kuin perinteisissä maanpuolustustilaisuuksissa. 
Siellähän puhuttiin isänmaasta, rauhasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta, mutta 
tarkoitettiin ihan eri asioita. Meille upseereille ne teemat olivat ihan toisen sisältöisiä kuin 
näille vasemmistoradikaaleille.

Vasemmiston sitouttamista maanpuolustukseen

Merkittävimpiä HMS:n toimintamuotoja oli sen kesäkuussa 1964 järjestämä Jollaksen se-
minaari Valtasen lanseeraamalla teemalla Ei ketään vastaan, mutta kaikki Suomen puo-
lesta. Seminaarin pohjalta tehtiin myös julkaisu Kuusi päivää kansalaisajattelua. Kuusi-
päiväinen seminaari toi yhteen eri alojen, näkemysten sekä yhteiskunta- ja ikäryhmien 
edustajia keskustelemaan yhteiskunnan rakentamisesta ja puolustamisesta. Merkillepan-
tavaa oli kuitenkin, ettei seminaariin kutsuttu kansandemokraatteja.

Seminaarin kohokohdaksi muodostui professori Erik Allardtin alustus suomalaisen yh-
teiskunnan perusvastakohtaisuuksista, jotka ilmenivät ristiriitoina muun muassa suomen- 
ja ruotsinkielisten, kaupungin ja maaseudun, työväestön ja porvariston sekä kansan-
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demokraattisten ja poliittisesti muulla tavoin asennoituvien välillä. Allardtin mukaan oli 
epärealistista toteuttaa sellaista yhteiskuntapolitiikkaa, joka hävittäisi ristiriidat. Sen sijaan 
hän uskoi, että ristiriidat oli mahdollista kääntää yhteiskunnallisen kehityksen voimanläh-
teiksi. Tämän edellytyksenä oli, että säätelemättömät ristiriidat muutettaisiin säädellyiksi 
ristiriidoiksi.

Pelkästään taloudellisten ja sosiaalisten olojen parannukset eivät kuitenkaan riittäneet ris-
tiriitojen säätelemisen, vaan ne tuli avoimesti tunnustaa osaksi yhteiskunnallista elämää. 
Allardt kritisoi kansandemokraattien ja kommunistien sulkemista pois hallituksesta, kos-
ka hän piti sitä tuhoisana perusvastakohtaisuuksien lieventämisen näkökulmasta.

Jollaksen seminaarin keskeiseksi sanomaksi muodostui yhteiskunnan rakentaminen mo-
niarvoiseksi. Kommunistien ja heihin suhtautumisen nähtiin muodostavan käytännös-
sä ainoan vaaran yhteiskunnan eheyttämiselle. Vaaran uskottiin lientyvän osallistamalla 
kommunistit yhteiskunnan kehittämiseen. Seminaarin tuotokset vietiin myös tasavallan 
presidentti Kekkosen tietoon. Hän hyväksyi ne ja alkoi aktiivisesti viedä niitä käytäntöön. 
Kommunistien integroimisesta suomalaiseen kansanvaltaiseen yhteiskuntaan muodostui-
kin Kekkosen päätaktiikka äärivasemmiston vallan vähentämiseksi.

Pian presidentti myös vaati, että kommunistit tuli osallistaa valtakunnallisille ja alueel-
lisille maanpuolustuskursseille. Sotilaiden keskuudessa tämä herätti ristiriitaisia ajatuk-
sia. Esimerkiksi Puolustusvoimain komentaja Sakari Simelius vastusti voimakkaasti asiaa. 
Tästä huolimatta Kekkonen ja pääministeri Arvo Pentti sopivat 8.10.1964, että SKDL:n 
jäseniä aletaan kutsua maanpuolustuskursseille. Kun kommunistit todettiin hallituskel-
poisiksi vuoden 1966 vaalien jälkeen, Kekkonen viittasi uudelleenvalintansa johdosta pi-
tämässään puheessa juuri professori Allardtin ajatuksiin.

HMS kohtasi 1970-luvun alkuvuosiin saakka ankaraa arvostelua erityisesti vasemmiston 
taholta. Vasemmistopiireissä henkinen maanpuolustus näyttäytyi puolueettoman kansa-
laiskasvatuksen sijaan oikeiston kommunismin vastaisena propagandana ja totalitaristisen 
isänmaakäsityksen juurruttamisena. HMS:n toiminta ja julkaisut herättivät vastustusta 
etenkin sadankomitealaisissa, jotka pitivät niitä yrityksenä militarisoida koko siviiliyhteis-
kunta.

Kritiikkiä herättivät myös Henkisen maanpuolustuksen komitean mietinnöt. Vuonna 
1962 toteutetun mietinnön ensimmäisen osan piti olla salainen, mutta se joutui vahingos-
sa Eduskunnan kirjastoon ja oli siellä jokaisen kansalaisen luettavissa aina maaliskuusta 
1962 huhtikuuhun 1964. Molempien mietintöjen tulkintoja pidettiin yksiarvoisina, oh-
jailtuina ja kritiikittöminä. Erityisen väärinä ja huolestuttavina Sadankomitea piti niissä 
esitettyjä näkemyksiä ydinaseista. 

HMS lakkautettiin vuonna 1975 ja sen tilalle perustettiin Maanpuolustustiedotuksen suun-
nittelukunta (MTS). MTS on parlamentaarinen komitea, joka on toiminut Puolustusmi-
nisteriön alaisena aktiivisena turvallisuus- ja puolustuspoliittisten mielipidetutkimusten 
ja seminaarien toteuttajana aina nykypäivään saakka. MTS on tunnettu etenkin sen vuo-
sittaisista kansalaisten maanpuolustustahtoa mittaavista selvityksistään. Jaakko Valtanen 
toimi MTS:n jäsenenä vuoteen 1981 saakka. 
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Pääesikunta ohjeistaa turvallisuuspolitiikan opetusta

Puolustusvoimissa Suomen historian ja turvallisuuspolitiikan koulutuksen ohjeistamises-
ta vastasi 1960-luvulla Pääesikunnan Tiedotusosasto. Puolustusvoimain komentaja Sakari 
Simelius eläköityi vuoden 1965 lopulla, ja hänen seuraajakseen valittiin Yrjö Keinonen. 
Keinonen halusi koulutuksen ohjeistamista hoitamaan mahdollisimman asiantuntevat 
upseerit. Tiedotusosastolle siirrettiinkin vuonna 1967 everstiluutnantti Jaakko Valtanen 
sekä majurit Toivo Lehmusvirta ja Jorma Kaarnola.

Valtanen oli ansioitunut puolueettomuuspolitiikan ja maanpuolustustahdon asiantunti-
jana. Kaarnola taas oli tehnyt Sotakorkeakoulun diplomityönsä aiheesta Rauhanliikkeet 
ja maanpuolustus ja Lehmusvirta oli toiminut Sotilaskasvatustoimiston päällikkönä. Pää-
esikunnan Tiedotusosasto valmisti yhteistyössä Koulutusosaston kanssa opetuspaketin 
turvallisuuspolitiikan opettamisesta. Aineistolla korvattiin vuonna 1962 valmistunut ope-
tuskokonaisuus Isänmaan historia I–VIII. Turvallisuuspolitiikan runko muodostui pre-
sidentti Kekkosen vaalipuheessaan 28.12.1961 luettelemasta puolueettomuuspolitiikan 
neljästä peruspilarista. Niitä opetettiin varusmiehille koko kylmän sodan ajan. 

Kenraali Jaakko Valtanen muistelee Puolustusvoimien turvallisuuspolitiikan opetuksen 
alkuvaiheita haastattelussaan seuraavasti:

Kenraali Simelius vastusti kommunistien osallistumista maanpuolustuskursseille, mutta Kekkonen 
ajoi tahtonsa läpi vuonna 1964. (Museovirasto, Journalistinen kuva-arkisto)
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Vilho Tervasmäki tuli Pääesikunnan Tiedotusosaston päälliköksi, ja Tervasmäen aikana to-
dennäköisesti ryhdyttiin sitä aineistoa – Puolustusvoimien opetuspaketti turvallisuuspoli-
tiikan opetuksesta – käytännössä käyttämään. Kun minä tulin sitten vuonna 1968 Tiedotus-
osaston päälliköksi, niin silloin se opetusaineisto oli kutakuinkin valmis. Ainakin muistan, 
että minulla oli tällainen kansio, missä oli diakuvia ja muita. Minun aikanani sain sitten 
käskyn kiertää sen aineiston kanssa joukko-osastoissa ja prikaateissa.

Silloinhan määrättiin nämä tiedotusupseerit sillä tavalla päätoimisiksi, että poistettiin tämä 
niin sanottu sivutoiminen nimi, ja komentajat määrättiin silloin vastuuseen tiedotustoimin-
nasta. Puolustusvoimain komentaja otti vastuun koko Puolustusvoimien tiedotustoimin-
nasta. Siitähän on olemassa tällainen Tiedotusosaston käskykin. Käytännön työtä johtivat 
sitten Pääesikunnan päällikkö, esikuntapäälliköt ja nämä tiedotusupseerit.

Suomen puolueettomuuspolitiikan harjoittaminen onnistui paremmin Nikita Hrushtshe-
vin kuin hänen seuraajiensa aikana. Hrushtshev tuki sitä, mutta hänen syrjäyttämistään 
syksyllä 1964 seuranneet kolme johtajaa Leonid Brezhnev, Juri Andropov ja K.U. Tsher-
nenko eivät. Puolueettomuuspolitiikasta väännettiinkin kättä toden teolla 1970-luvulla. 
Neuvostoliitto pelkäsi, että Suomen puolueettomuuspolitiikan malli alkaisi houkutella 
myös muita pieniä sosialistisia maita. Presidentti Kekkonen joutui vuonna 1970 jopa uh-
kaamaan Neuvostoliittoa omalla erolla ja sillä, ettei yya-sopimusta jatkettaisi, ellei Neu-
vostoliitto tunnusta Suomen puolueettomuutta. Kekkosen uhkauksella oli vaikutusta, sillä 
yya-sopimus uusittiin 20.7.1970 ja siihen sisällytettiin maininta Suomen puolueettomuus-
politiikasta. 

Paasikiven-Kekkosen linja määriteltiin virallisesti vasta vuonna 1971 pääministeri Ahti 
Karjalaisen Moskovan vierailun jälkeen. Suomen ulkopolitiikan linjattiin tuolloin nojaa-
van yya-sopimukseen, johon sisältyi Suomen pyrkimys rauhantahtoiseen puolueettomuus-
politiikkaan. Jatkuva Suomen puolueettomuuden painottaminen herätti Neuvostoliitossa 
epäilyksiä siitä, ettei Suomi halunnut täyttää yya-sopimuksen sotilaallisia velvoitteita. 
Vuonna 1972 alkaneissa salaisissa keskusteluissa kävikin ilmi, että Neuvostoliitto aikoi 
käyttää Suomen aluetta ja ilmatilaa lupaa kysymättä aina kun katsoi niitä tarvitsevansa.

Suomalaisia järkytti vuonna 1974 ilmestynyt nimimerkki Juri Komissarovin kirja Suomi 
löytää linjansa. Kirjan perusviestinä oli vähätellä Suomen puolueettomuuspyrkimyksiä 
ja korostaa yya-sopimusta, mikä merkitsi Suomen liittoutumista Neuvostoliiton kanssa. 
Myöhemmin kirjan tekijäksi paljastui neuvostodiplomaatti Juri Derjabin. Virallisesti Neu-
vostoliitto tunnusti Suomen puolueettomuuspolitiikan presidentti Gorbatshovin toimesta 
vuonna 1989, vasta kaksi vuotta ennen Neuvostoliiton romahtamista.

Yhteistyötä turvallisuuspolitiikan opetuksessa

Kadettikunnan yhteistyö Puolustusvoimien suuntaan oli vielä 1960-luvulla vähäistä. Osal-
taan tämä johtui Puolustusvoimien heikosta keskustelukulttuurista, jota Kadettikunnan 
maanpuolustusaatteellista toimintaa käynnistänyt Asko Sivula on aiemmin tuonut esiin. 
Puolustusvoimien autoritääristä ja suljettua kulttuuria kritisoivat 1960-luvulla myös pro-
fessori Matti Kuusi ja toimittaja Hannu Taanila.

Kuusi kirjoitti vuonna 1963 kirjeen Puolustusvoimille, jossa hän toteaa seuraavaa: Nuori-
son kannalta maanpuolustusaktivistit ovat nykyisin väkeä, jonka kanssa ei voi keskustella. 
Hän kehotti maanpuolustuksen tulevaisuudesta huolehtivia muuttamaan kritiikkiin suh-
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tautumistaan joustavammaksi ja kuulemaan nuorison ääntä. Taanila puolestaan kertoo 
vuonna 1969 julkaistussa Yleisradion ohjelmassa 60-luvun ääni ja vimma seuraavaa: 

Minä muistan, että silloin kun olin yhden syksyn aikana armeijassa, niin meille pidettiin 
neljä tai viisi puhuttelua, jossa kerrottiin, että tällainen asia kuin pasifismi on kauhean vaa-
rallinen ja leviää hirvittävän nopeasti, ennen muuta akateemisen nuorison keskuudessa. Ja 
meitä varoitettiin siitä, että jos tapaatte pasifistin, niin olkaa erittäin varuillanne. Ihan todel-
la. Ihan niin kuin joku suu- ja sorkkatauti olisi ollut liikkeellä ja eläinlääkäri antaa ohjeet.

Kenraali Jaakko Valtanen muistelee Puolustusvoimien suhtautuneen 1960–1970-luvuilla 
nihkeästi jopa Kadettikunnan toimintaan. Erityisen varovaisia oltiin Haminan kadettipii-
rin Nakertaja-selkkauksen jälkeen, joka aiheutti vasemmistopuolueiden toimesta edus-
kuntakyselyn vuonna 1974. Valtanen kertoo haastattelussaan asiasta seuraavaa: 

Ei minulla ole sellaista muistikuvaa, että nämä isot puolueet olisivat siinä olleet millään ta-
valla esittämässä kritiikkiä Kadettikunnan toimintaa kohtaan – ainakaan kovin voimakasta 
kritiikkiä. Sen sijaan muistan kyllä, että Puolustusvoimien piirissä keskusteltiin 1960-luvulla 
siitä, että onko se nyt ihan oikein, että Kadettikunta ryhtyy hääräämään turvallisuuspolitii-
kan alueella. Ja oli vähän sellaisia ajatuksia, että pyrkimällä nyt turvallisuuspolitiikan opet-
tajaksi, tai tällä alueella toimijaksi, Kadettikunta yrittää puhdistaa imagoaan niistä syytteis-
tä, joihin Nakertaja-kamppailun aikana joutui. Että eikö olisi parempi, että Kadettikunta 
ryhtyisi hoitamaan vain kadettien asioita ja olisivat enemmän huolissaan niiden kadettien 
maanpuolustusaatteellisesta kasvattamisesta kuin suuren yleisön kasvattamisesta. 

Yya-sopimus sääteli turvallisuuspoliittisia ulostuloja aina 1990-luvun taitteeseen asti.
(Museovirasto, journalistinen Kuva-arkisto, Hannu Lindroosin kokoelma)



60

Kadettikunta ja Puolustusvoimat ryhtyivät tiiviimpään yhteistyöhön vasta 1970-luvulla. 
Kadettikunnan kiinnostus Puolustusvoimien turvallisuuspolitiikan opetukseen heräsi 
maanpuolustusvastaisuuden lisääntyessä, ja yhdistys näki tässä yhteistyömahdollisuuden. 
Puolustusvoimain komentaja K. O. Leinonen antoi joidenkin upseereiden epäilyksistä 
huolimatta Kadettikunnan uudelle maanpuolustusaatteelliselle suunnalle täyden tunnus-
tuksen, mikä otettiin yhdistyksessä kiitollisena vastaan. Kenraali Leinonen totesi Kadetti-
kunnan vuosijuhlassa 16.3.1973 seuraavaa: 

Kadettikunta on ottanut ohjelmaansa entistä aktiivisemman osallistumisen henkisen maan-
puolustuksen alalla tehtävään vapaaehtoiseen työhön. Tämä on tärkeä osa maanpuolus-
tustyötä, sillä henkinen puolustusvalmius on maanpuolustuksen perusta. Koko kansan 
maanpuolustustahdon edistäminen on laaja, vaativa työkenttä. Siinä tarvitaan kansalais-
järjestöjen, viranomaisten ja laitosten suunnitelmallista yhteistyötä. Kadettikunnalla ja sen 
jäsenillä on tässä mahdollisuus arvokkaaseen isänmaalliseen työhön muiden kansalaisjär-
jestöjen rinnalla.

Kun Kadettikunta ryhtyi 1970-luvun alussa tarjoamaan opetuslaitoksille apua turvalli-
suuspolitiikan opetuksessa, päätettiin hallituksen kokouksessa 14.11.1973 pyytää työlle 
tukea Puolustusvoimien ylimmältä johdolta. Kadettikunnan puheenjohtaja, kenraalima-
juri Erkki Setälä otti yhteyttä Pääesikuntaan ja ehdotti neuvottelutilaisuuden järjestämistä 
asiaan liittyen. Tilaisuus järjestettiinkin 28.11.1973 Pääesikunnan tiloissa.

Varsinainen maanpuolustusaatteellinen yhteistyö Kadettikunnan ja Puolustusvoimien 
välillä käynnistyi Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunnan kautta vuonna 1974. 
Kadettikunta ryhtyi tuolloin järjestämään HMS:n kanssa turvallisuuspolitiikan opetus-
tilaisuuksia ja rakentamaan yhteistyötä Opetusministeriöön ja oppilaitoksiin maanpuo-
lustustahdon ja turvallisuustiedon edistämiseksi.

Sodan todellisuus oli vielä muistissa 1970-luvun upseereilla, joten henkisen maanpuolustustyön
merkitys ymmärrettiin hyvin. (Puolustusvoimat, SA-kuva)
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Puolustusvoimien johto suhtautui lopulta myönteisesti Kadettikunnan maanpuolustusaat-
teelliseen toimintaan ja tarjosi virallista turvallisuuspolitiikan opetusaineistoaan Kadetti-
kunnan käyttöön. Kenraali Jaakko Valtanen muistelee asiaa haastattelussaan seuraavasti: 

Syntyi kyselyä ja tarvetta turvallisuus- ja puolustuspolitiikan opetukselle myöskin kouluis-
sa ja yhdistyksissä. Ja kun upseeristo istui tämän Puolustusvoimien turvallisuuspolitiikan 
opetusaineiston päällä, niin Kadettikunta otti tässä aktiivisemman roolin sillä tavalla, että 
upseerit, jotka tiesivät tämän aineiston sisällön, olivat valmiita Kadettikunnan jäseninä vie-
railemaan kouluissa ja yhdistyksissä esitelmöimässä. Ja kyllä minä luulen, että käytiin sel-
laisia neuvotteluja, että se on ihan hyvä asia, kun upseerit tämän tekevät. Puolustusvoimien 
turvallisuuspolitiikan opetusaineisto oli hyväksytty ainakin Ulkoministeriössä, Puolustus-
ministeriössä ja Puolustusvoimien johdossa. Se oli siis oikeaoppinen.

Kadettikunnan puheenjohtajana vuosina 1981–1984 toiminut kenraalimajuri Matti Vano-
nen vahvistaa, että Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetus sai laajan tuen, koska ai-
neisto oli Puolustusvoimien virallista materiaalia:

Sitähän Jaakko Valtanen sanoi, että miten Kekkosen aikana oli mahdollista, jotta upseerit 
menevät kouluihin puhumaan turvallisuuspolitiikasta. Hän sanoi, että ei muista, että puo-
lustushallinnossa olisi erityisemmin kukaan vastustanut. Sanoi myös, että siinä oli pari asi-
aa, minkä takia Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetus hyväksyttiin. Ensinnäkin, siinä 
käytetään Puolustusvoimien tarkastettua aineistoa ja toinen, että oli upseereja, joihin luotet-
tiin. Sillä tavalla sitä ei asettanut kukaan Puolustusvoimissa kyseenalaiseksi.

Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetuksen edistymisestä tiedotettiin säännöllisesti 
Puolustusvoimien johdolle. Lisäksi Kadettikunta ryhtyi järjestämään 1970-luvun lopul-
la informaatiotilaisuuksia Puolustusministeriön, Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitok-
sen johdolle. Tilaisuuksien tarkoituksena oli vahvistaa yhteistyötä ja tehdä Kadettikun-
nan maanpuolustusaatteellista toimintaa tunnetuksi. Ensimmäinen informaatiotilaisuus 
pidettiin 7.12.1979 Pääesikunnassa. Tilaisuuteen osallistui Kadettikunnan johdon ohella 
Puolustusministeriön kansliapäällikkö ja MTS:n edustajia. 

Kadettikunnan toiminnanjohtaja, komentaja Reino Waris piti tilaisuuden aluksi esitelmän 
Kadettikunnasta ja sen maanpuolustustyöstä, jonka jälkeen aiheesta käytiin keskustelua. 
MTS:n edustajat osoittivat kiinnostusta erityisesti Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan 
diasarjoihin. Niitä olivat vuonna 1974 julkaistuun Turvallisuutemme peruskivet ja vuonna 
1978 valmistunut Turvallisuuspolitiikka ja maanpuolustus. MTS ehdotti opetusaineistojen 
liittämistä heillä parhaillaan tekeillä olleeseen koulutuspakettiin. Lisäksi MTS:n sihteeri 
Ralf Friberg kysyi, voitaisiinko kouluissa pidettävät maanpuolustusesitykset sisällyttää 
Puolustusvoimien virkatehtäviin, sillä näin voitaisiin välttyä hyökkäyksiltä. Tähän Kadet-
tikunnan puheenjohtaja, kenraaliluutnantti Jukka Pajula vastasi, ettei Puolustusvoimilla 
ollut asiaan riittävästi halua ja resursseja.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö, kenraaliluutnantti Aimo Pajunen puolestaan kri-
tisoi Kadettikunnan käyttämää maanpuolustusaatteellisuus -termiä, sillä parlamentaaris-
ten puolustuskomiteoiden mietinnöissä kehotettiin välttämään erillistä maanpuolus-
tusideologiaa tai -aatetta. Pajula perusteli termin käyttöä sillä, että kyse oli pikemminkin 
maanpuolustustiedon jakamisesta ja maanpuolustustahdon kehittämisestä. 
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Kommodori Reino Waris muistelee vuonna 2007 toteutetussa haastattelussaan toista vas-
taavaa puolustusviranomaisille pidettyä informaatiotilaisuutta. Tilaisuus ajoittuu toden-
näköisesti vuosille 1978–1982, jolloin kenraaliluutnantti Ermei Kanninen toimi Pääesi-
kunnan päällikkönä:

Pidettiin sellainen esittely- ja lounastilaisuus. Pääesikunnan päällikkö oli siellä, yleisesikun-
nan päällikkö, päämajamestari ja niin edelleen. Ermei Kanninen oli Pääesikunnan päällik-
kö, ja minä pidin taas sen saman tarinan Kadettikunnasta. Niitä vanhoja kuluneita kelmuja 
näytin ja kerroin mistä tässä Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisessa toiminnassa on 
kysymys.

Stewenin Wille oli ye-päällikkö silloin. Wille käytti sellaisen puheenvuoron, että Kadetti-
kunta saisi rajoittaa toimintansa vaan Kadettikoulun perinneyhdistykseksi, ja myöskin vaan 
hoitaa kadettikurssien toiminnan vahvistamista. Siihen sanoin, että herra kenraali, asia on 
kyllä minun nähdäkseni niin, että kadettikurssit toimivat ja ne ovat toimineet ihan ykkös-
kurssista lähtien, vaikka ei olisi mitään ulkopuolista ohjausta. Toiminnan aktiivisuus riippuu 
kurssin vetäjistä ja hengestä, ja siihen ei mitenkään muuten voi vaikuttaa kuin olla myön-
teisesti mukana. Eivätkä kadetit tarvitse ulkopuolista ohjausta. Jos halutaan valtakunnallista 
maanpuolustustahtoa edistävää toimintaa ja merkitystä, niin pitää kyllä pyrkiä näihin tur-
vallisuuspoliittisiin opetustilaisuuksiin, mihin me ollaan nyt menossa.

Ei Wille kyllä vastaan väittänytkään ja Kanninen ei siihen sanonut mitään. Kanninenhan 
oli alun perin varovainen tietysti, niin kuin monet muut upseerit silloin. He pelkäsivät, että 
siivenkärjet mustuvat, jos lähtevät kannattamaan tällaisia maanpuolustusaatteellisia ulos-

Johtavassa asemassa tunnettiin huolta ”siiven kärkien mustumisesta”, joten turvallisuuspolittisissa 
puheissa oltiin varovaisia. (Puolustusvoimat, SA-kuva)
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tuloja, kun äärivasemmisto ja osin demaritkin kävivät kimppuun, Tiedonantajasta puhu-
mattakaan. 

Toinen Reino Wariksen viittaus ajoittuu ilmeisesti Kadettikunnan maanpuolustusaatteel-
lisen toiminnan alkuvaiheisiin, 1970-luvun alkuun, jolloin Jan Klenberg toimi puolustus-
neuvoston sihteerin apulaisena.

Tuo oli vähän hermostunut myös – oliko se puolustusneuvoston sihteerinä tuo Janne, Klen-
bergin Janne? Hän sanoi, että mitä se Kadettikunta sinne kouluihin työntäytyy, että sehän on 
ihan epäjohdonmukaista ja sellainen tehtävä. Minä sanoin, että meillä on sellainen käsitys, 
että jos joku muu sen erinomaisesti hoitaa, niin Kadettikunta jättää sen sinä päivänä. Hän-
hän on sen jälkeen myöhemmissä vaiheissa varmaan ihan myönteisesti suhtautunut Kadet-
tikuntaan. Mutta se oli just sitä vaihetta, kun ihmiset pelkäsivät, että siiven kärjet mustuvat,  
ettei oma virkaura siitä julkisesta toiminnasta vähän kärsi. Mutta aika vähän sitä sellaisia 
kriittisiä kantoja enää myöhemmin esitettiin. Ne olivat silloin alkuun vähän epäluuloisia, 
tietysti kun haluttiin olla varovaisia.

Wariksen haastattelu antaa viitteitä siitä, ettei Puolustusvoimien johdon suhtautuminen 
Kadettikunnan maanpuolustusaatteelliseen toimintaan ja turvallisuuspolitiikan opetuk-
seen ollut ilmeisesti varauksetonta 1970–1980-lukujen vaihteessakaan.
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5.  Yhteistyö opetusviranomaisiin ja opettajiin

Avuntarjous kouluille

Kadettikunnan maanpuolustusaatteellinen jaosto järjesti 16.–17.9.1972 Radanpään loma- 
ja kurssikeskuksessa Iitissä työseminaarin Kansallis-Osake-Pankin (KOP) tukemana. Se-
minaariin osallistui upseereita 28 kadettipiiristä sekä 14 Kadettikoulusta ja Merisotakou-
lusta. Seminaarin pohjalta esitettiin Kadettikunnan hallitukselle seuraavia toimenpiteitä:

1) Tiedotus-, koulu- ja nuoriso-, tempaus- ja tukiryhmien perustamista kadettipiirien alu-
eilla yhteisvoimin muiden maanpuolustus- ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

2) Suunnitelman laatimista maanpuolustustietouden levittämiseksi kadettipiirien alueella 
ilmestyvän lehdistön kautta.

3) Määrittelemään kadettipiirin ensisijaisesti tarvitsemien esitelmien yksilöidyt aiheet, koh-
deryhmät, joille esitelmät on tarkoitettu ja henkilöt, jotka kadettipiirissä ovat sopivia ja ha-
lukkaita esitelmiä pitämään.

4) Selvittämään millaista maanpuolustus (turvallisuuspoliittista) tietoutta upseerit joukoissa 
tarvitsevat ja miten se heille välitetään.

5) Suunnittelemaan, miten vuoden teema itsenäisyys turvataan joka päivä toteutetaan aina-
kin kahdesti ensi talven kuluessa piirin alueella.

Seminaarissa hyväksyttiin maanpuolustusjaoston esittämä esitelmäapu oppikouluille am-
mattikasvatushallituksen ja kouluhallituksen velvoittaman turvallisuuspoliittisen opetuk-
sen toteuttamiseksi. Tämän seurauksena oppikoulujen rehtoreille lähetettiin vuoden 1973 
alussa kirje, missä tarjottiin apua turvallisuuspolitikan opetuksen toteuttamiseksi. Kirjee-
seen saatiin 2.3.1973 mennessä kaikkiaan 87 vastausta oppikouluilta ympäri Suomea. 

Opetuslaitosten tavoittamiseksi maanpuolustusjaosto järjesti opetushenkilöstölle suun-
nattuja esitelmätilaisuuksia, kuten 13.10.1973 koulutus- ja keskustelutilaisuuden SOK:n 
Helsingin Jollaksen koulutuskeskuksessa sekä Karkun seminaarin 17.–18.11.1973, mihin 
kutsuttiin kaikkien 40 kansakoulupiirien puheenjohtajat. Vuoden 1973 loppuun mennessä 
oli esitelmä- ja luentotilaisuuksia järjestetty yhteensä 141 oppikoulussa. Näitä oppilaitok-
sia oli tuolloin Suomessa yhteensä 440.

Maanpuolustusaatteellisen jaoston vuoden 1974 toiminnan kohderyhmiksi asetettiin 
äidinkielen ja historian opettajat. Heidän tavoittamisekseen Kadettikunta lähestyi Hen-
kisen maanpuolustuksen suunnittelukuntaa (HMS) ja ehdotti turvallisuuspolitiikan se-
minaarin järjestämisestä opettajille. HMS:n koulutusjaosto vastasi asiaan myöntävästi ja 
toteutti 19.–20.10.1974 yhdessä Opetusministeriön kanssa lääninkouluttajille (historian, 
kansalaistaidon ja maantiedon opettajat) suunnatun seminaarin. Lisäksi Kadettikunta teki 
Opetusministeriölle esityksen turvallisuuspolitiikan teemaviikon järjestämisestä Suomen 
kaikissa kouluissa.

Kouluneuvos Aslak Lindström muistelee turvallisuuspolitiikan opetuksen käynnistymistä 
vuonna 2007 toteutetussa haastattelussaan seuraavasti:
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Luulen, että turvallisuuspolitiikan opetuksen käynnistäjä oli tämä Henkisen maanpuolus-
tuksen suunnittelukunta. Se kouluihin suuntautuva turvallisuuspolitiikan opetus lähti sieltä. 
Niitä turvallisuuspolitiikan koulutuspaketteja on sitten tehty sarjassa ja aina silloin tällöin 
uusittu. Minun mielestä niitä käytettiin opetuksessa varsin paljon. Silloin ensimmäisen ker-
ran 1970-luvulla opetukseen tuli tällainen globaali turvallisuuspolitiikan näkemys. Vielä 
1960-luvulla turvallisuuspolitiikan opetus oli kouluissa hyvin vähäistä.

Historian opetus oli 1960-luvun loppuun asti ikävä kyllä sellaista, että se lopetettiin varmuu-
den vuoksi toiseen maailmansotaan, ettei jouduttu ongelmiin. Kerrottiin ne sotatapahtumat, 
ja miten toinen maailmansota päättyi faktoina, ja siihen se opetus loppui. Tavallaan tämä 
historian opetus jäi roikkumaan ilmaan. Historiaa ei vedetty nykypäivään ollenkaan. Luu-
len, ettei se ollut muuta kuin varovaisuutta, ylenmääräistä varovaisuutta, ettei vaan opettaja 
joudu siinä vaikeuksiin.

Oppimateriaalikin tahtoi loppua siinä. Olisi pitänyt itse nähdä vaiva, jos olisi halunnut mo-
nipuolistaa opetusta, ja sitten riski kasvaa, kun itse rupeaa opettamaan. Sen takia tätä tur-
vallisuuspolitiikan opetusmateriaalia tarvittiin, kun se oppimateriaali loppui liian aikaisin. 
Piti täyttää nykyaikaan tämä väli. Sen takia tämä Kadettikunnan hurjan hieno rooli turvalli-
suuspolitiikan opetuksen edistäjänä tuli tosi hyvään aikaan.

Lindströmin haastattelusta käy ilmi, että Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetuksel-
le oli suuri tarve, sillä aihetta koskevaa opetusmateriaalia oli hyvin vähän tarjolla. Tämä 
selittää opettajien ja opetusviranomaisten myönteistä suhtautumista Kadettikunnan tar-
joamaan turvallisuuspolitiikan opetukseen. Pirkkalan sosialistisen opetuskokeilun paljas-
tuminen vuonna 1975 lisäsi koulujen ja opetusviranomaisten mielenkiintoa ja yhteistyön 
tarvetta Kadettikuntaa kohtaan entisestään.

Itsenäisyyteen liittyviä perusasioita oli vaikea käsitellä koulumaailmassa 1970-luvun vasemmisto-
suuntauksen aikana. (Puolustusvoimat)
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Kirjoituskilpailut

Ainekirjoituskilpailu lukiolaisille 1978

Maanpuolustusjaosto järjesti 4.3.1977 kadettipiireille yhteiskokouksen, jonka tarkoituk-
sena oli keskustella seuraavana vuonna vietettävistä Puolustusvoimien 60-vuotisjuhlalli-
suuksista ja Kadettikunnan roolista niissä. Tavoitteena oli hyödyntää Puolustusvoimien 
juhlatapahtumia erityisesti nuorten aktivoimiseksi.

Kokouksen tuloksena maanpuolustusjaosto esitti hallitukselle ainekirjoituskilpailun jär-
jestämistä lukioiden kahdelle ylimmälle luokalle. Aloite kirjoituskilpailusta tuli Vaasan ka-
dettipiiriltä. Hallitus hyväksyi esityksen ja Kouluhallitukselle lähetettiin 13.6.1977 päivätty 
kirjelmä asiasta. Esitettyjä teemoja olivat:

 - Puolustusvoimat yhteiskunnan auttajana

 - Suomen puolueettomuus ja Puolustusvoimat

 - Suomalainen sotilas – YK:n rauhansotilas

Aiheet oli tarkoitettu lähinnä ylimpien luokkien oppilaille ja liittyvät asiasisällöltään yh-
teiskunnallisten, turvallisuuspoliittisten ja YK-asioiden opetukseen. Aineet suositeltiin 
kirjoitettaviksi kevätlukukaudella 1978.

Pääesikunta ilmoitti puoltavansa ainekirjoituskilpailun toteutusta. Ammattikasvatushalli-
tuksen ylitarkastaja Eero Kalliomäki ehdotti puolestaan vastaavan kirjoituskilpailun laa-
jentamista myös opistojen piiriin.

Ainekirjoituskilpailuun osallistui vuoden 1978 loppuun mennessä 76 koulua ja 120 aine-
kirjoitusta eri puolilta maata. Kouluja oli pyydetty äidinkielenopettajan harkinnan mu-
kaan lähettämään kilpailuun 1–2 kirjoitusta. Ne toimitettiin valtakunnalliselle arvoste-
lulautakunnalle. Sen muodostivat puheenjohtaja, eversti, FT Keijo Mikola, ylitarkastaja 
Terttu Tupala kouluhallituksesta, VTM Erkki Paukkunen MTS:stä, FM Ulla Rajavuori Äi-
dinkielen opettajain liitosta sekä Kylkirauta-lehden päätoimittaja, everstiluutnantti Martti 
Sinerma. 

Arvostelulautakunta sai työnsä päätökseen 2.3.1979. Osallistujien turvallisuuspoliittinen 
tietämys koettiin ilahduttavaksi. Monivaiheisen karsinnan jälkeen lautakunta päätyi hyvin 
tasaväkisessä kilpailussa seuraavaan tulokseen:

1. Heikki Lagus, Munkkivuoren yhteiskoulu
2. Heikki Leppänen, Heinolan Lyseonmäen lukio
3. Lea von Fieandt, Hyrylän lukio ja Peter Tuominen, Kotka Svenska Samskola

Lisäksi erityisen tunnustuksen saivat:
- Ari Hoikkala, Järvenpään lukio
- Heikki Huttunen, Tapiolan lukio
- Timo Kervinen, Kajaanin Linnanlukio
- Matti Malmberg, Vaasan yhteiskoulu
- Aarne Markko, Jyväskylän Kilpisenlukio
- Jouni Seppä, Haminan Linnoituksen lukio
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Ainekirjoituskilpailun tulokset julkaistiin virallisesti 17.4.1979, ja palkinnot luovutettiin 
asianomaisissa kouluissa. Lehdistölle lähetettiin tiedote kilpailusta ja sen tuloksista sekä 
voittajakirjoitus ja Kadettikunnan esite. Lisäksi aikaus- ja maanpuolustuslehdille lähetet-
tiin vielä yksinoikeudella lehtikohtainen ainekirjoitus, ja alueellisille lehdille toimitettiin 
lehden levikkialueen oppilaan hyvin sijoittunut kirjoitus.

Kylkirauta-lehden numero 2/1979 toteutettiin nuorisonumerona, jossa julkaistiin neljä 
parasta ainekirjoitusta. Lehdestä otettiin 3 000 kappaleen lisäpainos, joka jaettiin kaikille 
peruskoulun yläasteille ja lukioille, sekä tietyille opettajaryhmille ja kouluhallitukselle. Li-
säpainoksen kulut (5 000 markkaa) kustansi everstiluutnantti Lauri Reunala.

Kirjoituskilpailun voittaja, Heikki Lagus, oli tuolloin Munkkivuoren yhteiskoulun 18-vuo-
tias abiturientti. Sukulaissuhde kenraali Ruben Lagukseen oli olemassa, mutta se oli hy-
vin kaukainen. Heikki Laguksen isoisän isä ja kenraali Laguksen isä olivat pikkuserkkuja. 
Mainittakoon, että Heikki Laguksesta tuli myöhemmin kadettiupseeri ja yleisesikunta-
everstiluutnantti.

Ainekirjoituskilpailu ammattikoululaisille 1981

Maanpuolustusjaosto laajensi kouluviranomaisyhteistyötä myös Ammattikasvatushal-
litukseen (AKH) selvittääkseen turvallisuuspoliittisen opetuksen tarvetta ja mahdolli-
suuksia sen alaisissa kouluissa. Jaosto järjesti Antero Maunulan johdolla informaatio- ja 
neuvottelutilaisuuden AKH:n kanssa Sotakorkeakoululla 11.9.1979. Tilaisuuteen osallistui 
10 AKH:n, kolme Sotakorkeakoulun ja neljä Kadettikunnan edustajaa. AKH suhtautui 
Kadettikunnan tarjoamaan turvallisuuspolitiikan opetusapuun positiivisesti.

Toimintaa YK:n puitteissa korostettiin kylmän sodan aikaisessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa.
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Kokouksessa sovittiin, että Kadettikunta pitää toiminnan käynnistämiseksi esitelmän ai-
heesta ammattikoulujen rehtoreiden neuvottelupäivillä Lahdessa 15.–17.10.1979. Yhteys-
henkilöksi nimettiin AKH:n puolelta ylijohtaja Reijo Virtanen. Virtanen ehdotti lukioille 
järjestetyn ainekirjoituskilpailun laajentamista myös ammatillisten oppilaitosten äidinkie-
len opetukseen.

AKH:ssa pidettiin neuvottelu aiheesta 23.9.1980, johon osallistuivat yli-insinööri K. Pauk-
ku ja ylitarkastaja Jouko Niemelä AKH:sta sekä majuri Pertti Suominen Kadettikunnasta. 
Kokouksessa sovittiin, että kilpailun aiheet olisivat lukioille järjestettyä kilpailua rajatum-
mat ja konkreettisemmat. Ainekirjoituskilpailu toteutettiin ammattikoulujen oppilaille 
5.–17.1.1981.

Kilpailu koski Suomen jokaista 111 yleistä ammattikoulua. Arvostelulautakunnan pu-
heenjohtajaksi nimettiin Sotatieteen laitoksen johtaja eversti, VTM Matti Lappalainen ja 
jäseniksi FM Pirkko Luoma Äidinkielenopettajain Liitosta, FM Juhani Leskinen Haagan 
ammattikoulusta, VTM Erkki Paukkunen Pääesikunnan tiedotusosastolta sekä eversti-
luutnantti Martti Sinerma ja majuri Pertti Suominen Kadettikunnasta. Julkaisuoikeudet 
pidätettiin Kadettikunnalle, mutta AKH:lle annettiin oikeus käyttää aineistoa tarvittaessa 
omassa lehdessään. AKH:n yhteyshenkilöksi valittiin ylitarkastaja Jouko Niemelä. 

Kirjoituskilpailun aiheiksi valittiin kolme vaihtoehtoa:

1) Kestääkö turvallisuuspolitiikkamme? Joukkoviestimet kertovat päivittäin maailman-
politiikan tapahtumista, joiden vaikutukset saattavat heijastua Suomeen asti. Voit aineessasi 
tarkastella turvallisuuspolitiikkamme perusratkaisuja ja esittää mielipiteesi sen mahdolli-
suuksista täyttää tehtävänsä.

Paraatit ovat olleet kansalaisille ”ikkuna” Puolustusvoimiin ja niillä on osaltaan rakennettu
mielikuvaa joukkojemme suorituskyvystä. (Puolustusvoimat)
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2) Asevelvollisuus – kansalaisvelvollisuus

3) Puolustusvoimien tehtävät ja toiminta tänään (tai Tahto, taidot ja materiaali maanpuolus-
tuksemme selkärankana)

Ammattikouluille lähetettiin 25.9.1980 päivätty tiedote, jossa aiheita perusteltiin seuraa-
vasti:

Osana toimintaansa 60-vuotisjuhlallisuuksia Kadettikunta ry järjestää AKH:n alaisissa ylei-
sissä ammattikouluissa maamme turvallisuuspolitiikkaa ja maamme maanpuolustusta kä-
sittelevän kirjoituskilpailun. Sen tarkoituksena on osaltaan herättää keskustelua maanpuo-
lustuksesta sekä koota ajatuksia ja mielipiteitä. 

Lukiolaisille järjestetyn kilpailun tapaan jokaisesta koulusta pyydettiin toimittamaan 1–2 
ainetta opettajan harkinnan mukaan arviointilautakunnalle.

Ammattikoulujen ainekirjoituskilpailun suosio osoittautui kuitenkin huomattavasti luki-
oita heikommaksi. Ainekirjoituksia saapui arvostelulautakunnalle määräaikaan mennessä 
ainoastaan 14 kappaletta, kahdeksasta ammattikoulusta. Osallistujista kuusi oli poikia ja 
kahdeksan tyttöä. Arvostelijaraati arvioi kilpailun turvallisuuspolitiikkaa koskevat aiheet 
verrattain vaativiksi ammattikouluasteelle.

Kirjoitukset nähtiin yleiseltä tasoltaan hyvin tyydyttäviksi, joskin kirjoitusten taso vaih-
teli suuresti. Tämän uskottiin johtuvan koulukohtaisista eroista turvallisuuspolitiikan ja 
äidinkielen opetuksessa. Tyttöjen ilmaisutapa nähtiin poikia selkeämmäksi, ja siten tytöt 
menestyivätkin kilpailussa huomattavasti poikia paremmin. Parhaimmat aineet olivat hy-
vin tasavertaisia, joten arvosteluraati päätyi useisiin jaettuihin sijoihin. Kilpailun lopulliset 
tulokset julkaistiin 12.5.1981:

I palkinto 500 mk ja adressi  Anne Heinonen, Riihimäen seudun ammattikoulu
II palkinto 300 mk ja adressi: Tea Saarto, Haagan ammattikoulu
III palkinto (jaettu) 250 mk ja adressi Tarja Nisumaa, Kouvolan ammattikoulu
III palkinto (jaettu) 250 mk ja adressi Tuija Koskela, Pohjois-Pohjanmaan
     Keskusammattikoulu
V palkinto (jaettu) 200 mk ja adressi Jaana Kinni, Päijät-Hämeen ammattikoulun 
     Orimattilan sivukoulu
V palkinto (jaettu) 200 mk ja adressi Ari Ruuth, Haagan ammattikoulu

Lisäksi kaikille kilpailuun osallistuneille kouluille lähetettiin Kadettikunnan puolesta kii-
toskirje sekä kuvateos Suomen puolustusvoimat ennen ja nyt. Palkinnot jaettiin kadettipii-
rien toimesta koulujen lukuvuoden päättäjäistilaisuuksissa. Voittajan ainekirjoitus julkais-
tiin Ammattikasvatuslehden numerossa 10/1981.

Mielipidekirjoituskilpailu lukiolaisille 1988

Vuonna 1987 juhlittin itsenäisen Suomen 70-vuotisjuhlavuotta. Kadettikunta esitti jäl-
leen kouluhallitukselle lukiolaisille suunnatun kirjoituskilpailun järjestämistä. Kilpailun 
teemaksi nimettiin Maanpuolustus kansalaisvelvollisuutena. Kouluhallitus ei kuitenkaan 
hyväksynyt esitystä, koska oli jo valinnut kyseisen vuoden kirjoituskilpailujen teemat. Ka-
dettikunnan esittämä teema ei niihin sopinut. Tästä huolimatta Riihimäen kadettipiirin 
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onnistui toteuttaa paikallinen kirjoituskilpailu Riihimäen ja Janakkalan peruskoulujen 9. 
luokkalaisille loka-marraskuussa 1987.

Lukiolaisille suunnattu valtakunnallinen kirjoituskilpailu sai kuitenkin vuoden 1988 alus-
sa kouluhallituksen hyväksynnän. Kilpailu toteutettiin vuoden 1988 syyslukukaudella, ja 
se liittyi Puolustusvoimien 70-juhlavuoteen. Kouluviranomaisten kanssa yhteistyössä jär-
jestetty kilpailu suunnattiin toistamiseen lukioiden 2. luokille. Kilpailun tyylilajiksi muo-
dostui nyt mielipidekirjoitus, ja se oli suunniteltu sopimaan äidinkielen opetussuunnitel-
man niin sanottuun vaikuttamisen kurssiin. Aiheet valikoituivat seuraaviksi:

- Kutsunta edessä – asevelvollisuuden suorittamisen vaihtoehdot puntarissa
- Pienen kansakunnan mahdollisuudet rauhan turvaamisessa
- Ajatuksiani naisten osuudesta maanpuolustuksessa
- Miksi ja miten puolustan Suomea
- Suomalaisuuden merkitys nuorisolle

Ilmoitus kilpailusta julkaistiin Äidinkielen Opettajien Liiton Virke-lehdessä toukokuussa 
1988, ja tiedote aiheesta toimitettiin lukioille 20.8.1988 mennessä. Kirjoitusaikaa oli syys-
kuusta lokakuuhun, ja kirjoitukset lähetettiin Kadettikunnan toimistoon 8.11.1988 men-
nessä. Jokaiselta osallistuvalta luokalta sai kilpailuun lähettää 1–2 kirjoitusta.

Kirjoituksia saapui määräaikaan mennessä 60 lukiosta kaikkiaan 102 kappaletta. Arvoste-
lulautakunta kokoontui 28.11.1988 valitsemaan palkinnon saajat. Raadin puheenjohtajana 
toimi kenraalimajuri Antero Karvinen Kadettikunnasta ja jäseninä toimivat komentaja-
kapteeni Juhani Ropponen Kadettikunnasta, ylitarkastaja Pirjo Nallikari kouluhallitukses-

Lukiosta ja ammattikoulusta on lyhyt matka kutsuntoihin. (Nurmeksen museo, Ylä-Karjalan kuva-arkisto)
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ta, päätoimittaja Kari F. Jääskeläinen Kylkirauta-lehdestä ja toiminnanjohtaja Mervi Murto 
Äidinkielen Opettajien Liitosta.

Arvostelulautakunta päätyi seuraavaan tulokseen: 

Pääpalkinnot
- Rita Dahl, Sotungin lukio (Naisten maanpuolustus) 1 000 mk
- Hannes Häyhä, Kangasalan lukio (Kutsunta edessä) 1 000 mk
- Mika Koskelo, Torkkelin lukio (Kutsunta edessä) 1 000 mk + 500 mk

Lisäpalkinnot
- Tuomas Rinne, Kupittaan lukio 500 mk
- Ville Lehtinen, Kauhavan lukio 500 mk
- Heli Sinervo, Keminmaan lukio 500 mk

 
Ainekirjoituskilpailu ammattikoululaisille 1990

Kadettikunta toteutti maanpuolustusaiheinen ainekirjoituskilpailun toistamiseen myös 
ammattikoululaisille 1.9.–31.10.1990. Kilpailun järjestettiin jälleen yhteistyössä Ammatti-
kasvatushallituksen kanssa.  Opettaja valitsi harkintansa mukaan jokaiselta osallistuneelta 
luokalta 1–3 ansiokkainta kirjoitusta ja toimitti ne 1.11.1990 mennessä Kadettikuntaan.

Palkintolautakunnan muodostivat puheenjohtaja, kenraalimajuri Antero Karvinen Kadet-
tikunnasta sekä ylitarkastaja Marja-Riitta Päivärinta Ammattikasvatushallituksesta, evers-
tiluutnantti Tapio Rahko Kadettikunnasta, päätoimittaja Kari F. Jääskeläinen Kylkirauta-
lehdestä ja äidinkielen opettajien edustajana toimi yliopettaja Lasse Haverinen Lahden 
muotoiluinstituutista. Aihevaihtoehtoja tarjottiin nyt huomattavasti enemmän kuin aiem-
min, ja ne oli jaettu seuraaviin teemoihin:

Itsenäisyys
- Kannattiko itsenäisyyttä puolustaa asein?
- Itsenäisyyden merkitys muuttuvassa Euroopassa
- Itsenäisyyden merkitys minulle
- Puolustusvoimat itsenäisyyden turvaajana
- Suomi muuttuvassa Euroopassa

Maanpuolustus
- Aseellisen puolustuksen merkitys tämän päivän maailmassa
- Puolustusvoimat osana suomalaista yhteiskuntaa
- Pitääkö kaikkien oppia puolustamaan?
- Mitä odotan varusmiespalveluksesta?
- Varusmiespalveluksen vaihtoehdot
- Naiset ja maanpuolustus
- Voisiko Puolustusvoimat olla työnantajani?
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Maanpuolustustiedotus
- Käsitykseni maanpuolustuksesta
- Naisnäkökulma maanpuolustukseen

YK:n rauhanturvaamistoiminta
- Miksi rauhaa täytyy turvata asein?
- Suomi – rauhanturvaamisen suurvalta
- Suomalainen sotilas rauhanturvaajana

Väestönsuojelu
- Väestönsuojelu osana kansallista turvallisuutta

Vuonna 1990 toteutettuun kilpailuun osallistui huomattavasti enemmän kirjoituksia kuin 
edellisellä kerralla vuonna 1981. Kaikkiaan kilpailuun osallistui 47 ammatillista oppilais-
tosta ja 142 kirjoitusta. Tytöt olivat jälleen poikia aktiivisempia, sillä kirjoituksista 80 oli 
tyttöjen kirjoittamia. Suosituimmiksi aiheeksi muodostuivat Itsenäisyyden merkitys mi-
nulle, Naiset ja maanpuolustus, Kannattiko itsenäisyyttä puolustaa asein ja Käsitykseni 
maanpuolustuksesta. Äidinkielen Opettajien Liiton edustaja, yliopettaja Haverinen valitsi 
kirjoituksista 20 parhainta raadin arvioitavaksi. Palkintoraati kokoontui 4.1.1991 ja päätyi 
seuraavaan tulokseen:

1) Irma Tuominen, Haminan Kauppaoppilaitos, ”Naisnäkökulma maanpuolustukseen” 
     3 000 mk
2) Anu Pikkuaho, Merikosken Kauppaoppilaitos, ”Itsenäisyyden merkitys minulle” 
     2 500 mk
3) Harri Heikkari, Hämeenlinnan Teknillinen Oppilaitos, ”Suomalainen sotilas 
     rauhanturvaajana” 2 000 mk

Tunnustuspalkinnot:
 - Katja Törmä, Valkeakosken seudun Ammattioppilaitos, ”Naisnäkökulma maanpuolus-

tukseen”, 500 mk
 - Marika Aaltonen, Salon Kauppaoppilaitos, ”Aseellisen puolustuksen merkitys tämän 

päivän maailmaan, 500 mk
 - Eeva-Liisa Karvonen, Rovaniemen Kauppaoppilaitos, ”Suomi muuttuvassa Euroopassa”, 

500 mk
 - Jarkko Sillanpää, Rauman Kauppaoppilaitos, ”Itsenäisyyden merkitys minulle”, 500 mk
 - Hanna Marjanen, Jämsänjokilaakson Kauppaoppilaitos, ”Naisnäkökulma maanpuolus-

tukseen”, 500 mk

Ainekirjoituskilpailu lukiolaisille 1998

Hyvien kokemusten siivittämänä päätti Kadettikunta järjestää jälleen kirjoituskilpailun lu-
kiolaisille Puolustusvoimien täyttäessä 80 vuotta. Kirjoituskilpailun aiheiksi valikoituivat:

- Nainen ja Suomen puolustus
- Yleinen asevelvollisuus. Maanpuolustus – meidän kaikkien asiako?
- Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan vaikuttavat tekijät nyky-Euroopassa
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Kirjoituskilpailu toteutettiin syyslukukaudella 1998. Opettajia pyydettiin ottamaan aihei-
ta äidinkielen ainekirjoitusaiheiksi, tiedottamaan opiskelijoita kilpailusta ja toimittamaan 
harkintansa mukaan 1–2 parasta kirjoitusta Kadettikuntaan 23.10.1998 mennessä. Kilpai-
lun arvosteluraadin puheenjohtajana toimi Kadettikunnan varapuheenjohtaja kommodo-
ri Jukka K. Pajala. Parhaat kirjoitukset julkistettiin 6.12.1998.

Kävi kuitenkin niin, että kilpailuun osallistui määräaikaan mennessä ainostaan yksi kir-
joitus! Kirjoittaja oli Mikko Porvali Viitasaaren lukiosta, ja hänet palkittiin vuonna 1999. 
Porvali on myöhemmin kirjoittanut lukuisia tiedusteluhistoriaan liittyviä teoksia.

Turpotietäjä-kilpailu vuodesta 2020 alkaen

Tätä kirjoituskilpailua on järjestetty vuodesta 2020 alkaen järjestöjen välisenä yhteistyönä. 
Mukana ovat Reserviläisliitto ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry, Historian ja yhteiskun-
taopin opettajien liitto HYOL ry ja Kadettikunta ry. Reserviläisliiton varapuheenjohtaja 
Terhi Hakola taustoittaa kilpailun tavoitteita seuraavasti:

Vuoden 1998 kirjoituskilpailussa ennakoitiin jo naisten tuloa asepalvelukseen. (Puolustusvoimat)
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Nuorten maanpuolustustahto on tutkimusten mukaan muita ikäryhmiä alhaisemmalla ta-
solla. Kilpailun ideana on herätellä nuoria pohtimaan laaja-alaisesti turvallisuuteen liittyviä 
kysymyksiä. Monet lukiolaisista suorittavat asepalveluksen muutaman vuoden päästä, joten 
näihin asioihin on tärkeä perehtyä jo tässä elämänvaiheessa.

Pyrkimyksenä on kohottaa nuorten maanpuolustustahtoa ja vahvistaa yleiseen asevelvolli-
suuteen sekä suureen reserviin pohjautuvan puolustusjärjestelmämme toimintaedellytyksiä. 
Tarkoituksena on myös avata suomalaisille uusia mahdollisuuksia olla mukana vapaaehtoi-
sessa maanpuolustustyössä.

Kilpailu perustuu yhteiskuntaopin kurssiin YH3, mutta lisäksi tukeudutaan muihin yh-
teiskuntaopin ja historian kursseihin sekä Kadettikunnan ylläpitämään Turvallisuuspoli-
tiikan tietopankkiin.

Ensimmäinen valtakunnallinen Turpotietäjä-kilpailu järjestettiin vuonna 2020 lukioissa 
eri puolilla Suomea. Vuosittain toteutettavan kaksikielisen kilpailun nettisivut löytyvät 
osoitteesta www.turpotietaja.fi.

Turvallisuuskasvatus oppiaineeksi

Myös koulujen oppisisältöihin on pyritty vaikuttamaan. Opetushallitus pyysi Kadetti-
kunnalta 14.2.2003 lausunnot peruskoulun ja lukion uudistetuista opetussuunnitelmista. 
Kadettikunta esitti lausunnossaan uuden turvallisuuskasvatus-nimisen oppiaineen sisäl-
lyttämistä koulujen opetussuunnitelmiin. Lausunto tehtiin 26.3.2003 Kadettikunnan pu-
heenjohtajan, kenraaliluutnantti Heikki Tilanderin ja pääsihteeri, everstiluutnantti Pekka 
Rapilan nimissä.

Turvallisuuskasvatuksen tarkoitukseksi määriteltiin turvallisuuskulttuurin edistäminen 
koululaisten ja opiskelijoiden piirissä. Turvallisuuskasvatuksen opetus esitettiin aloitetta-
vaksi jo ala-asteella normaaliolojen häiriötilanteiden tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn, 
torjuntaan ja hallintaan liittyen. Ala-asteella käsiteltäviksi arjen turvallisuuteen littyviksi 
teemoiksi esitettiin seuraavaa:

- Varomattomuus ja huolimattomuus riskinä
- Tapaturmat ja turvallisuus
- Kodin tapaturmien välttäminen (sähkö- ja paloturvallisuus)
- Liikenneturvallisuus
- Avun antaminen ja saaminen
- Toiminta onnettomuustilanteissa
- Eksyneenä toimiminen, eksyneen etsintä
- Ensiapu
- Turvallisuus vesillä
- Kylmän ja hypotermian torjuminen
- Järkyttävästä tilanteesta selviäminen ja toipuminen

Ala-asteella opetuksen suunniteltiin koostuvan lyhyistä tietoiskuista ja toiminnallisista 
tapahtumista. Opetukseen voitiin sisällyttää myös koulun turvallisuussuunnitelman toi-
mivuuteen liittyviä ja sitä testaavia harjoituksia.
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Ylä-asteen viimeisillä luokilla ja lukiossa esitettiin yhteiskunnan varautumista ja kansa-
laisten velvoitteita poikkeusoloja varten käsittelevään opetukseen siirtymistä. Teemoiksi 
Kadettikunta esitti tässä kokonaisuudessa seuraavaa:

- Yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavat uhkat ja turvallisuushäiriöt
- Poliisin, palo- ja pelastusviranomaisten toiminta
- Yksilön oikeusturva
- Rikollisuuden torjunta
- Huumeiden torjunta
- Katuturvallisuus
- Itsepuolustus
- Aseen turvallinen käsittely
- Ympäristötuhojen torjunta
- Suojautuminen ja evakuointi onnettomuustilanteessa
- Maastoliikkumisen perusteet ja selviytyminen luonnossa
- Toiminta suuronnettomuuden sattuessa
- Toiminta säteilyonnettomuuden sattuessa
- Väestönsuojelu
- Omatoiminen varautuminen, koti ja perhe
- Kotiseudun ja kunnan varautuminen
- Muiden viranomaisten varautuminen

Lisäksi yläasteella ja lukiossa käsiteltäviksi teemoiksi määriteltiin EU:n yhteinen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka sekä muuttuvat uhkakuvat, ulkopolitiikka ja maanpuolustus. Kadet-
tikunta esitti, että lukiossa opetus voitiin koota opintoviikon muodostaviksi kokonaisuuk-
siksi tai ajankohtaisiksi seminaareiksi. Opetukseen voitiin myös sisällyttää tutustumista 
viranomaisten toimintaan. Lausunnossaan Kadettikunta ilmoitti olevansa valmis yhteis-

Turvallisuuskasvatuksen sisältö olisi perustunut arjen turvallisuuteen, mistä oli tarkoitus edetä myös 
poikkeusolojen käsittelyyn.
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työhön opetusviranomaisten suuntaan turvallisuuskasvatuksen oppisisältöjen suunnitel-
lussa.

Opetushallituksen vastaus Kadettikunnan esitykseen oli erittäin myönteinen, mutta tur-
vallisuuskasvatus-oppiaineen sisällyttämistä opetussuunnitelmiin ei nähty kuitenkaan 
mahdollisena. Sen sijaan opetushallitus ehdotti turvallisuuskasvatukseen liittyvän oppi-
aineiston sisällyttämistä opetushallituksen verkkosivuille opettajille suunnattuun EDU.
fi-portaaliin.

Opetushallitus kutsui Kadettikunnan edustajat yhteistyöneuvotteluihin 28.5.2003 opetus-
hallituksen tiloihin. Lisäksi opetushallitus pyysi Kadettikuntaa kutsumaan koolle koko-
uksen, johon osallistuisivat turvallisuuskasvatukseen liittyvien viranomaisten ja järjes-
töjen edustajat. Tavoitteena oli käynnistää esityksen mukainen turvallisuuskasvatuksen 
oppimateriaalin valmistaminen kouluille. Ennen pyynnön toimeenpanoa Kadettikunnan 
puheenjohtaja, kenraaliluutnantti Heikki Tilander päätti keskustella asiasta Puolustusvoi-
mien henkilöstöpäällikön ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n pääsihteerin, eversti 
evp Pertti Suomisen kanssa. 

Neuvottelut oppiaineiston laadinnasta käynnistettiin 13.10.2003, jolloin opetushallituk-
sen ylitarkastaja Pekka Iivonen kutsui viranomais- ja asiantuntijatahojen edustajat ope-
tushallitukseen. Tapaamisen pohjalta perustettiin turvallisuuskasvatus-oppiaineistoa val-
misteleva työryhmä. Kadettikunnan pääsihteeri valittiin ryhmän varapuheenjohtajaksi. 
Työryhmä valmisti opetushallituksen opettajia varten tehdyn turvallisuuskasvatuksen 
Turvanetti -sivuston (edu.fi). Sivuston turvallisuuspolitiikan osio perustui suurimmalta 

Turvallisuuskasvatus on tärkeä osa lisääntyvää kansainvälisyyttä.
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osin Kadettikunnan turpo-pankin aineistoon. Turvanetti julkistettiin Suomen Punaisen 
Ristin pääkonttorissa 7.12.2004.

Kadettikunnan esitys turvallisuuskasvatuksesta on edelleen erittäin ajankohtainen, sillä 
keskustelu aiheesta on noussut jälleen puheenaiheeksi turvallisuuusympäristön epävakau-
den myötä. Uudet hybridiuhkat kohdistuvat yhä enemmän tavallisiin kansalaisiin, ja arjen 
turvallisuustaitojen hallitseminen korostuu.

Aihe on noussut esille Maanpuolustuksen Tuki ry:n koordinoimassa Nuku rauhassa -ni-
misessä Kokonaisturvallisuuden Suomi 100 -hankkeessa vuonna 2017, johon myös Kadet-
tikunta osallistui. Hankeen tarkoituksena oli saada kansalaiset ja erityisesti nuoret osallis-
tamaan kokonaisturvallisuuden hyväksi tehtävään työhön.
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6. Maanpuolustusjaoston ja kadettipiirien toiminta 

Painopisteeksi maanpuolustusaatteellinen työ

Maanpuolustusaatteellisuus asetettiin vuoden 1971 toimintasuunnitelmassa Kadettikun-
nan ensisijaiseksi toimintaa ohjaavaksi teemaksi.

Maanpuolustusjaosto tiedotti piireille työstään järjestämällä Oulun Kasarmilla pidetyssä 
Kadettikunnan vuosikokouksessa 27.3.1971 maanpuolustusaatteellisen mallipaneelin. Pa-
neelia johti eversti Niilo Riuttala. Keskustelupaneelin tarkoituksena oli tuoda esiin niitä 
haasteita, joita tuli ottaa huomioon maanpuolustuskeskusteluun osallistuttaessa ja panee-
lia opetusmenetelmänä käytettäessä.

Lisäksi maanpuolustusjaosto ryhtyi järjestämään varuskunnissa maanpuolustusaatteel-
lisia valmennustilaisuuksia. Niistä ensimmäinen pidettiin Hämeenlinnassa ja seuraavat 
jälleen Hämeenlinnassa ja Helsingissä. Valmennustilaisuuksia jatkettiin syksyllä 1971, ja 
yksi näistä tilaisuuksista oli Helsingissä toteutettu nelipäiväinen maanpuolustuskeskuste-
lun opetustilaisuus.

Majuri Asko Sivula kuvaa Hämeenlinnassa ja Helsingissä järjestettyjä keskustelu- ja val-
mennustilaisuuksia silmiä avartavaksi kylmäksi suihkuksi artikkelissaan Vestigia terrent 
– upseerikunta Kylkirauta-lehdessä 3/1971:

Hämeenlinnassa ja Helsingissä pidetyt kolmeiltaiset tilaisuudet olivat eräänlainen terveelli-
nen kylmä suihku, joka on antanutkin aiheen otsikoida tämä kirjoitus otsakkeella ”Vestiga 
terrent” (Jäljet peloittavat). Suihku oli terveellinen siinä mielessä, että se avasi silmät näke-
mään, miltä tasolta työn teko on aloitettava. Suihkun kylmyys ei kuitenkaan ollut siinä pie-
nessä joukossa, joka kerääntyi tilaisuuteen ja oli innolla mukana, vaan siinä uskomattoman 
suuressa pois jääneiden joukossa, jonka kylmä äänetön suhtautuminen maanpuolustus-
kysymykseen ylitti odotukset.

En erittele näitä tilaisuuksia enempää, totean ainoastaan, että tilaisuuksissa virinneet kes-
kustelut olivat todella mielenkiintoisia, vapaamuotoisen maanpuolustustyön tekemisen 
aloittamista pidettiin välttämättömänä ja mukaantulijoita oli.

Päivölän seminaari

Ensimmäinen maanpuolustusjaoston järjestämä suurempi tilaisuus oli kadettipiireille 
suunnattu maanpuolustusaatteellinen seminaari 18.–19.9.1971 Päivölän kansanopistossa, 
Sääksmäellä. Seminaarin päämääränä oli 1) aktivoida jäsenistö maanpuolustustyöhön, 2) 
maanpuolustustyön toimintamuotojen kartoittaminen Kadettikunnan, kadettipiirien ja 
jäsenten tasolla ja kohderyhmien määrittely sekä 3) löytää maanpuolustustyön suoritus-
menetelmiä.

Seminaariin kutsuttiin 1–2 aktiivisesti toimivaa jäsentä piiriä kohti ja varattiin osallistu-
mismahdollisuus erityisesti lähipiireistä 10–20 jäsenelle. Kutsu toimitettiin yhteensä 50 
kadettiupseerille ja heistä tilaisuuteen osallistui 46 henkilöä. Lisäksi tilaisuuteen kutsuttiin 
Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja ja Hämeenlinnan sotilaspiirin päällikkö. 

Yhteensä Päivölän seminaariin osallistui järjestäjineen 53 kadettiupseeria, ja se koettiin 
jäsenistön keskuudessa erittäin myönteiseksi sekä tärkeäksi. Seminaarimateriaali alustuk-
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Unilukkaria tarvittiin, kun Kadettikunnassa herättiin 1970-luvun vaihteessa maanpuolustusaatteel-
liseen työhön.

sineen, keskusteluineen ja ryhmätöineen taltioitiin kansioihin Maanpuolustusseminaari 
18.–19.9.1971, ja se lähetettiin kadettipiireille lähdemateriaalina käytettäväksi.

Piirejä ohjeistettiin järjestämään seminaarin ja lähdeaineiston pohjalta upseeristolle suun-
nattu paikallinen seminaari, jossa ideoitaisiin ja yksilöitäisiin paikalliset toimintamuodot. 
Maanpuolustusjaosto laati myös kadettipiireille seminaarijärjestelyjä varten ohjeistuksen. 

Päivölän onnistuneen seminaarin myötä maanpuolustusjaoston kokoonpanoa ja toimin-
taa ryhdyttiinkin vahvistamaan. Vuonna 1972 puheenjohtajana jatkoi edelleen eversti 
Niilo Riuttala. Vanhojen jäsenten, majureiden Asko Sivulan ja Matti Savonjousen lisäksi 
jaostoon saatiin uusiksi jäseniksi everstiluutnantti Sakari Annala, majurit Pentti Palmu, 
Martti Sinerma ja Ukko-Pekka Rautakoura sekä kapteeni Jouko Hälvä.

Tavoitteet täsmentyvät

Maanpuolustusjaosto asetti vuoden 1972 päätavoitteekseen oman jäsenistön herättämisen 
vastuuseen maanpuolustustyössä. Siihen liittyvät yksityiskohdat määriteltiin seuraavasti:

Maanpuolustustyön tavoitteena on vaikuttaa sekä suoraan päätöksentekijöihin että yleisen 
mielipiteen kautta siten, että puolustustahto kiteytyy myös riittäväksi materiaalisen valmi-
uden luomiseksi. Kohderyhmä ovat kadetit, Kadettikunnan jäsenet, erityisesti nuoremmat 
upseerit ja komentajat. Kadettikunnan ulkopuolisina kohderyhminä ovat nuoriso, opiskeli-
jat, opettajat ja tiedotusvälineiden toimittajat.
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Toimintatapoina käytetään sisäistä koulutusta, informaation välitystä, yhteiskunnallista vai-
kuttamista haastatteluin, esitelmin, lehtikirjoitteluin, alustuksin, paneelein, kampanjoin ja 
menemällä mukaan mitä erilaisimpaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Toiminta tapahtuu 
valtakunnallisella, kadettipiiri- ja yksilötasolla.

Tavoitteisiin pyrittiin jaostoon perustettujen ”maanpuolustussolujen” kautta. Solut ja nii-
den tehtävät määriteltiin seuraaviksi:

1) Aikakaus- ja sanomalehdistösolu luo kirjoittajaverkoston, joka runsaalla ja kansantajui-
sella kirjoittelulla antaa kadun miehelle mahdollisuuden positiivisen mielikuvan muodosta-
miseen ja asiapitoisilla kirjoituksilla jakaa oikeata tietoa vaikuttajayksiköille.

2) Kadettioppilaskuntasolun vaikutuskenttä on kadeteissa. Se pyrkii jatkuvaan vapaaehtoi-
seen maanpuolustuspohdiskeluun, joka selkiinnyttäisi kadeteille maanpuolustuksen perus-
teet ja tavoitteet. Näin Kadettikoulusta valmistuttuaan he eivät ole pelkästään joukkueenjoh-
tajia vaan myös kadettiupseereita.

3) Kampanjasolu selvittää mahdollisuuksia markkinoida maanpuolustusta erilaisin kam-
panjamenetelmin. Tällaiset menetelmät löydettyään se soveltaa ne käytäntöön.

4) Sisäisen opetuksen ja informaation solu keskittyy jäsenistön aktivointiin, valmennukseen 
ja aineiston keräämiseen ja sen jakamiseen jäsenistölle. Valmennus toteutetaan Kadettikun-
nan työseminaarissa ja paikallisen tason tilaisuuksissa. Jäsenistön aktivointiin pyritään si-
ten, että kirjoituksin, esityksin ja keskusteluin selvitetään Kadettikunnan työn tavoitteet ja 
merkitys. Samoin muiden solujen toiminnan tulee osoittaa työn tuloksellisuus Aineiston 
keruussa keskitytään sellaisen aineiston saantiin ja analysointiin, jolla kumotaan maanpuo-

Maanpuolustusviestinnässä pyrittiin vahvaan ja laaja-alaiseen vaikuttavuuteen.
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lustusvastaisia väitteitä. Lisäksi seuraamalla yleisen keskustelun suuntautumista pyritään 
etukäteen oikean tiedon levittämisellä estämään väärän tiedon leviäminen. Aineisto levite-
tään jäsenistölle kirjelmän tai Kylkiraudan välityksellä. Muut solut välittävät aineistoa myös 
lehdistön kautta tai esitelmin. 

5) Esitelmä- ja alustussolu hankkii esitelmiä maanpuolustusaiheista ja jakaa niitä käytet-
täväksi eri puolilla maata ilman ”copy right’ia”. Sen lisäksi se pyrkii luomaan esitelmien ja 
alustusten pitotilaisuuksia erityisesti Helsingissä.

Toiminnan päämääränä oli aloitteen haltuun ottaminen niin, että päästiin itse määräämään 
keskustelun linjat ja tavoitteet, ilman että täytyisi vastata maanpuolustuksen vastaisiin kysy-
myksiin puolustusasemista. Maanpuolustusjaosto käynnistikin aktiivisen kirjoittelun aika-
kausi- ja sanomalehdissä. Tätä vaikutustyötä varten organisoitiin kymmenen aktivistia eri 
puolilta Suomea. Lisäksi Kadettikunnan tiedotus- ja julkaisujaosto valmisti syksyllä 1972 
maanpuolustusjaoston esityksen pohjalta Kadettikunnan toiminnasta kertovan esitteen 
upseeristolle ja ulkopuolisille jaettavaksi.

Muita uudistuksia

Maanpuolustusjaosto toteutti maaliskuussa 1973 uuden esitteen, jossa Kadettikunnan 
vuoden 1973 teemana oli: Itsenäisyys turvataan joka päivä. Tieto, taito ja uskallus luovat 
turvallisuutta. Maanpuolustusaatteellisuutta kuvattiin vuorineuvos E. Tuomas-Kettusen 
esitelmän Terve yhteiskuntapolitiikka itsenäisyytemme turvana muodossa. Tuomas-
Kettunen oli pitänyt esitelmän Kadettikunnan vuosikokouksessa Vaasassa 18.3.1973.

Maanpuolustusjaosto ryhtyi myös 1970-luvun alussa uudistamaan Kadettikunnan järjes-
tölehti Kylkirautaa maanpuolustusaatteellisen toiminnan saattamiseksi laajemman ylei-
sön tietoon. Kadettikunnan pääsihteerinä 1970-luvulla toiminut kommodori Reino Waris 
muistelee haastattelussaan, miten pienillä resursseilla Kylkirauta-lehteä toimitettiin:

No, sitten Kylkirauta-raukka, joka oli köyhä lehti, aina tuki tätä maanpuolustusaatteellista 
toimintaa omalta osaltaan. Se täytyy aina muistaa, että koko 13 vuotta, kun minä olin 
Kadettikunnassa, niin Sinerman Martti oli päätoimittajana ja Erkki Paukkunen toimitussih-
teerinä lähes käytännössä katsoen korvauksetta. Se oli aivan minimaalinen palkka, mitä he 
saivat. Kun istuttiin kolmeen pekkaan siellä Punavuoressa, niin katsottiin, että paljonko sitä 
lehteä voidaan parhaassa tapauksessa toimittaa/painaa mainostuloilla. Sitten katsottiin, että 
mainostuloilla tulee näin ja näin paljon, painatuskulut ja jakelukulut on niin ja niin paljon, 
kirjoituspalkkioihin voi jäädä jonkun verran. Sitten jos siihen jäi vielä rahaa, päätoimittaja 
ja toimitussihteeri jakoivat sen kahteen.

Siitä ei paljon jäänyt. No, lehtihän on siitä pulskistunut, mutta sillä on ollut käytettävissäkin 
ihan erilaisia rahallisia resursseja kuin silloin. Tehtiin just vaan mitä niillä ilmoitustuloilla 
sai aikaseksi. Että kyllä Kylkirautakin sitä maanpuolustusaatteellista työtä omalta osaltaan 
viritti, mutta sehän vaan meni omaan keskuuteen eli kadettipiirien tietoon lähinnä.

Kadettikunnan silloinen pääsihteeri, majuri Pentti Palmu ja majuri Martti Sinerma teki-
vät 26.1.1973 Kadettikunnan hallitukselle esityksen Kylkiraudan uudistustoimenpiteistä 
lehden kiinnostavuuden lisäämiseksi. Esityksessä todetaan, että lehti tulee kehittää nyky-
aikaiseksi, suomalaiseksi maanpuolustuslehdeksi, jollaista meillä ei tällä hetkellä ole ole-
massa. Motoksi voitaisiin ottaa KYLKIRAUTA – ajankohtaisin maanpuolustuslehti.
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Kritiikkiäkin esiintyi – henkistä maanpuolustustyötä verrattiin ompeluseuratoimintaan.

Lehden tuli myös painottaa ja sisältää aiempaa enemmän maanpuolustustietoutta, jota 
jäsenet tarvitsivat maanpuolustusaatteellisessa koulutuksessa, alustuksissa, esitelmissä ja 
kirjoituksissa. Lisäksi siviilisektoria tuli lähestyä vahvemmin. Jokaiseen numeroon keho-
tettiin sisällyttämään tavallisen tai merkittävässä asemassa olevan kansalaisen puheenvuo-
ro tai ajatuksia maanpuolustuksesta, ml. myös niistä kysymyksistä, joiden takia maanpuo-
lustus tai puolustuslaitos koettiin negatiivisena.

Vuosina 1974–1975 Kadettikunnan järjestämiin turvallisuuspolitiikan opetustilaisuuksiin 
osallistui kaikkiaan noin 3 500 opettajaa ja 35 000 oppilasta. Maanpuolustusjaosto ryhtyi 
lukujen innoittamana laajentamaan yhteistyötä oppilaitoksiin. Syksyllä 1975 se järjesti yh-
teistyötilaisuuksia kadettipiirien, maanpuolustus- ja opettajajärjestöjen sekä paikallisten 
kouluviranomaisten kanssa. Tilaisuuksia pidettiin Mikkelissä, Oulussa ja Tampereella. 
Tarkoituksena oli, että vaikutusalue kattaisi koko maan. Jokaiseen tilaisuuteen osallistui 
noin 50 henkilöä.

Lisäksi maanpuolustusjaosto pyrki osallistumaan aktiivisesti myös maanpuolustuksen 
ja Puolustusvoimien vastaisiin tilaisuuksiin, kuten esimerkiksi Sadankomitean vuodesta 
1967 lähtien järjestämiin aseettoman maanpuolustuksen seminaareihin. Eräs tällainen 
tapahtuma oli Sadankomitean järjestämä seminaari Työväenliike ja sotalaitos Helsingin 
työväentalolla 5.10.1975. Tilaisuus oli osa kansainvälisen rauhanviikon tapahtumia.

Sisäistä kritiikkiä

Maanpuolustusaatteellinen toiminta ei saanut kannatusta kaikkien kadettiupseerien kes-
kuudessa. Kriittistä kantaa edusti evp-upseeri Herbert Lilius, joka kirjoitti artikkelin Kyl-
kirauta 3–4/1974 -lehteen otsikolla Eivätkö Puolustusvoimat välitä evp-upseereista?

Artikkelissa Lilius kutsui Kadettikunnan maanpuolustusaatteellista toimintaa väheksyväs-
ti ompeluseura- ja saarnatoiminnaksi ja peräänkuulutti toiminnan keskittämistä perintei-
seen sotilastoimintaan väestönsuojelun, paikallispuolustuksen ja sotilaallisen tutkimus-
työn kehittämiseen.
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Lilius toteaa kirjoituksessaan seuraavaa:

Henkisen maanpuolustuksen harrastuspiiri

Itse olen suhteellisen skeptinen henkisen maanpuolustustyön onnistumiseen ja jopa mie-
lekkyyteen nähden muusta maanpuolustustoiminnasta erillisenä, itsenäisenä toimintamuo-
tona. Se on nykyisin eräänlaista ikääntyneitten evp-upseereiden ”ompeluseuratoimintaa”, 
mutta koska se ilmeisesti pystyy tyydyttämään ainakin joidenkin evp-upseerien pätemisen-
halua, niin sillä tietenkin on oma viihteellinen merkityksensä.

Henkisen maanpuolustuksen ”saarnatoiminnan” tarjoaminen keski-ikäiselle tai vanhemmil-
le evp-upseereille heille ainoana sopivana maanpuolustusharrastuksen muotona on mieles-
täni suorastaan loukkaavaa. Maanpuolustushenkeä saarnaava, viittäkymmentä lähentelevä, 
kaljuuntuva ja möhömahainen evp-yliluutnantti on tragikoominen hahmo menneisyydestä, 
ellei suorastaan sotilasfarssi – tarkoitan itsenäni!

1970-luvun loppupuoli

Vuoden 1976 teemaksi valittiin jälleen vuosien 1972–1973 mukaisesti – Itsenäisyys tur-
vataan joka päivä. Maanpuolustustyön erityiseksi kohderyhmäksi määriteltiin opettajien 
koulutuslaitokset, joissa päätettiin toteuttaa lukuvuotena 1976–1977 vähintään yksi tur-
vallisuuspoliittinen opetustilaisuus. 

Turvallisuuspoliittisten tilaisuuksien järjestämisen ohjeessa kehotettiin, että turvallisuus-
politiikka-otsikostaan huolimatta tilaisuudet oli syytä pitää voittopuolisesti sotilaallista 
maanpuolustusta käsittelevinä Tämä siksi, että turvallisuuspolitiikka-aihe koettiin niin 
laajaksi ja abstraktiksi, että se teki tilaisuuksista hajanaisia ja liian teoreettisia. Samalla 
suositeltiin myös nimekkäiden luennoitsijoiden hyödyntämistä tilaisuuksien suosion vah-
vistamiseksi.

Teemapäivät oli koettu tehokkaimmiksi ja mielekkäimmiksi opetusmuodoiksi. Maanpuo-
lustusteematapahtumien järjestämisen ohjeessa taas kehotettiin neuvottelemaan tilaisuu-
den järjestämisestä ensisijassa kunnan koulutoimenjohtajan tai koulunjohtajan kanssa. 
Suhtautumisen nähtiin olevan usein hyvin positiivista, mikäli esittäjällä oli ohjelmaesitys 
valmiina. Otollisimpana kuulijakuntana pidettiin keskiluokkien ja lukion oppilaita. Filmi-
en valinnasta neuvottiin keskustelemaan opettajien kanssa. 

Lisäksi kadettipiireille lähetettiin 1.10.1976 päivätty tiedote, jossa maanpuolustusaatteel-
liseen toimintaan osallistuvia kehotettiin lukemaan kyseisen vuoden kesällä ilmestynyt 
Neuvostoliiton ja Suomen välisiä suhteita käsittelevä T. Bartenjevin ja Juri Komissarovin 
kirja – 30 vuotta hyviä naapuruussuhteita. Teos oli aiheuttanut laajaa lehdistöpolemiik-
kia ja sen uskottiin sävyttävän myös talvikauden 1976–1977 maanpuolustuskeskustelua. 
Ohessa toimitettiin aiheeseen liittyvä presidentti Kekkosen kirje 27.1.1969 jalkaväenken-
raali Yrjö Keinoselle, jossa hän ohjeistaa yya-sopimuksen tulkintaa.

Vuoden 1977 teemana oli Suomen 60-vuotisjuhlan kunniaksi Itsenäinen Suomi – Yhteinen 
asiamme. Maanpuolustusaatteellinen toiminta suunnattiin edelleen ensisijaisesti koulu-
maailmaan: opettajiin, opettajankoulutuslaitosten opiskelijoihin ja koulunuorisoon. 

Vuonna 1978 teemaksi valittiin Maanpuolustus sinunkin turvasi. Maanpuolustusaatteel-
lisessa toiminnassa korostui Puolustusvoimien 60-vuotisjuhlallisuuksien tukeminen ja 
maanpuolustustietouden vieminen koulujen ohella myös laajemmin nuorison ja naisten 



84

piiriin. Palautteen saamiseksi opetustilaisuuksista maanpuolustusjaosto toteutti kadetti-
piireille yleisölle jaettavan kyselylomakkeen. Lomakkeessa testattiin luennon omaksumis-
ta ja kysyttiin mielipiteitä tilaisuuden onnistumisesta ja toiveita tulevista esityksistä.

Maanpuolustusjaosto järjesti kadettipiirien puheenjohtajille seminaarin 7.–8.4.1979 piiri-
en maanpuolustusaatteellisen toiminnan yhtenäistämiseksi ja laajentamiseksi. Meriso-
takoulussa Helsingissä järjestetyn seminaarin nimeksi tuli Kadettikunnan Seminaari -79. 
Yhteistoiminnassa painotettiin upseerikoulutuksen 200-vuotisjuhlavuoden merkitystä. 

Seminaariin osallistui yhteensä 41 henkilöä. Kuuden piirin (Itä-Uusimaa, Niinisalo, Kes-
ki-Suomi, Savonlinna, Joensuu ja Lappi) edustus jäi puuttumaan. Järjestöjaosto ja maan-
puolustusjaosto laativat ryhmätöiden ja muun seminaariaineiston pohjalta jatkotoimen-
piteet maanpuolustusaatteelliselle toiminnalle. Aineiston pohjalta suunniteltiin pidettävän 
alueittain kadettipiirien edustajille kokouksia syksystä 1979 alkaen. Lisäksi mielenkiintoi-
simmat esitelmät (Rannikko, Vehmas, Wiio ja mahdollisesti myös Pajunen ja Piispanen) 
päätettiin julkaista Kylkirauta-lehdessä. 

Alueellisten kokousten toimeenpano järjestettiin siten, että kadettipiirit jaettiin 3–5:n ka-
dettipiirin ryhmiin. Ryhmistä valittiin yksi keskeinen ja tehtävään halukas piiri, jonka tuli 
järjestää alueellinen kokous omalle ryhmälleen marras-joulukuussa 1979. Kadettikunnan 
hallituksen ja jaostojen edustajat osallistuivat jokaiseen kokoukseen esittäen siellä koon-
noksen seminaarin tuloksista ja hallituksen toimintaohjeista tulevalle vuodelle.

Ensimmäisiä alueellisia kokouksia olivat Pohjois-Suomen (Oulun, Kainuun ja Lapin ka-
dettipiirit) kokous Oulussa ja Keski-Suomen ja Pirkka-Hämeen kokous Jyväskylässä 
tammikuussa 1980. Syksyllä 1980 kokoukset järjestettiin Turussa (Turun, Säkylän ja Nii-
nisalon kadettipiirit), Vaasassa (Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan piirit), Hämeenlinnassa 
(Hämeenlinnan, Lahden, Riihimäen, Länsi-Uusimaan ja Itä-Uusimaan piirit) ja Joensuus-
sa  (Joensuun ja Kuopion piirit). 

Uuden vuosikymmenen lähestyessä laadittiin Kadettikunnan toiminnan suuntaviivat 
1980-luvulle. Toiminnan päätavoitteiksi lisättiin yhteistoimintamuotojen vakiinnuttami-
nen Puolustusvoimien ja järjestöjen kanssa. Maanpuolustusaatteellisen työn päämääriksi 
lisättiin, että turvallisuuspolitiikan opetuksessa tultaisiin hyödyntämään mahdollisimman 
paljon Puolustusvoimien tiedotus- ja opetusaineistoa. Koulunuorisoa varten päätettiin 
valmistaa lyhyitä 20–30 minuutin havainnollistavia luentoaineistoja.

Kadettipiirien edustajille suunniteltiin pidettävän joka toinen vuosi maanpuolustusaat-
teellinen seminaari toiminnan koordinoimiseksi ja tehostamiseksi. Kadettipiirit velvoi-
tettiin järjestämään alueen opettajille vähintään joka toinen vuosi turvallisuuspoliittinen 
tilaisuus. Piirien maanpuolustusaatteellisen toiminnan tukemiseen pyrittiin kytkemään 
paikallisia talouselämän toimijoita. 
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Breznevin aikakaudella Neuvostoliitto piti Suomea tiukasti otteessaan, vasta Gorbatshovin valtaan-
nousu muutti tilanteen. (Museovirasto, Sanomalehti Suomenmaan kokoelma, kuvaaja Kauko Kanervo)

Maanpuolustusaatteellinen toiminta 1980-luvulla

Heikentyvä Neuvostoliitto

Kekkonen luopui presidentin tehtävistä 27.10.1981 ja uudeksi presidentiksi valittiin Mau-
no Koivisto. Samaan aikaan valta vaihtui myös Neuvostoliittossa, kun Stalinin jälkeen pi-
simpään vallassa ollut neuvostojohtaja Leonid Brezhnev kuoli 11.11.1982. Uudeksi NKP:n 
pääsihteeriksi valittiin KGB:n päällikkö J. V. Andropov. Valtionjohto jatkoi tiiviiden kah-
denvälisten suhteiden ylläpitämistä Neuvostoliittoon, ja Koivisto vakuutti Paasikiven-
Kekkosen linjan jatkumista muuttumattomana. Koivisto ja Andropov myös solmivat uu-
den yya-sopimuksen vuonna 1983.

Andropovin kausi jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä hän menehtyi 9.2.1984. Tilalle valittiin po-
litbyroon jäsen K.U. Tshernenko. Hän ehti olla vallassa vielä vähemmän aikaa kuin edel-
täjänsä. Tshernenko kuoli 10.3.1985. Hänen seuraajakseen tuli M.S. Gorbatshov. Toisin 
kuin edeltäjänsä, Gorbatshov ei kuitenkaan osoittanut juuri mielenkiintoa suhteiden ra-
kentamiseen pienen Suomen kanssa. Hän halusi keskittyä enemmänkin suurvaltasuhteita 
ja kansainvälistä politiikkaa koskeviin kysymyksiin. 

Pohjolan strateginen merkitys alkoi kasvaa 1980-luvulla, sillä lännen sotilaallinen aktivi-
teetti pohjoisilla merialueilla lisääntyi. Yhdysvallat alkoi nähdä puolueettomien maiden 
edustavan samaa arvomaailmaa, ja olevan siten samalla puolella niiden kanssa. Suurval-
tojen suhteita hiersi kiista Yhdysvaltain uusien keskimatkan ydinohjusten sijoittamisesta 
Keski-Eurooppaan. Suomenkin ilmatila muodostui yhä merkityksellisemmäksi sekä Neu-
vostoliitolle että Yhdysvalloille. 
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Kritiikki yya-sopimusta kohtaan alkoi voimistua Koiviston presidenttikaudella. Suomen 
ulkopolitiikan nähtiin muuttuneen Kekkosen valtakauden päätyttyä, ja yya-sopimuksen 
yksipuolisten tulkintayritysten ajan olevan ohi. Vuonna 1985 julkaistu Paasikiven päivä-
kirjan ensimmäinen osa vahvisti kritiikkiä entisestään ja kyseenalaisti tulkinnan Paasiki-
ven linjasta. Henkilökohtaisissa päiväkirjoissaan Paasikivi arvosteli ankarasti Neuvosto-
liittoa.

Presidentti Koivisto pyrki hillitsemään median ja opposition kritiikkiä, ja kutsui sitä neu-
lanpistokirjoitteluksi. Hänenkin ulkopoliittinen linjansa alkoi kuitenkin muuttua, sillä Koi-
visto jätti Toulousessa marraskuussa 1983 pitämässään puheessa lausumatta sanat Leninin 
merkityksestä Suomen itsenäisyydelle. Maaliskuussa 1984 hän teki päätöksen olla enää 
osallistumatta Suomi-Neuvostoliitto-Seuran yya-juhliin.

Neuvostoliitossa Suomen linjan muuttumista seurattiin huolestuneena. Viimeistään 
Suomen liittyminen kolmen E-järjestön jäseneksi sai Moskovassa hälytyskellot soimaan. 
Kolmen E-järjestöllä tarkoitetaan Suomen liittymistä Eurooppalaiseen EUREKA-yhteis-
työhankkeeseen 1985, Euroopan vapaakauppajärjestö EFTA:n jäseneksi ja Euroopan Ava-
ruusjärjestö ESA:n liitännäisjäseneksi 1986. Järjestöihin liittymisen tulkittiin olevan askel 
lähempänä Euroopan Neuvostoa, ja Neuvostoliitto varoitti Suomea luottamuksen heiken-
tymisestä.

Neuvostoliitosta ei ollut kuitenkaan enää poliittisen suunnan kääntäjäksi, sillä neuvosto-
järjestelmä natisi liitoksissaan. Itä-Euroopan maissa järjestettiin suuria mielenosoituksia, 
joissa vaadittiin irtautumista neuvostojärjestelmästä. Vuonna 1989 Suomi liittyi Euroopan 
Neuvoston jäseneksi ja puolueeton Itävalta anoi EY:n (EC) jäsenyyttä. Suomessa monet 
päättelivät, ettei Suomenkaan puolueettomuuspolitiikka voisi siis muodostua jäsenyyden 
esteeksi. Suomen puolueettomuus-statukselle saatiin virallisesti Gorbatshovin tunnustus 
hänen ensimmäisellä Helsingin vierailullaan lokakuussa 1989.

Euroopan laajuista mullistusta ei voitu enää pysäyttää ja Berliinin muuri murtui 9.11.1989. 
Viikkoa myöhemmin myös Unkari jätti jäsenhakemuksen Euroopan Neuvostoon. Joulu-
kuussa Gorbatshov ja Yhdysvaltain uusi presidentti George Bush tapasivat Maltalla, ja 
julistivat, etteivät Neuvostoliitto ja Yhdysvallat pidä toisiaan enää vihollisina, vaan yhteis-
työkumppaneina. Tapaaminen tulkittiin myöhemmin kylmän sodan symboliseksi päätök-
seksi. 

Maanpuolustustyön tavoitteita 1980-luvulla

Maanpuolustusjaoston puheenjohtajaksi valittiin vuonna 1980 majuri Matti Närhi ja jäse-
niksi majurit Kari Norkola ja Pertti Suominen sekä kapteeni Pekka Rapila. Maanpuolus-
tusjaosto pyrki tiivistämään kadettipiirien yhteistoimintaa muiden maanpuolustusjärjes-
töjen kanssa paikallisen maanpuolustustiedotuksen vahvistamiseksi. 

Vuonna 1981 maanpuolustusjaoston puheenjohtajana jatkoi everstiluutnantiksi ylentynyt 
Matti Närhi ja jäseninä toimivat majuri Pertti Suominen ja kapteeni Pekka Rapila. Vuonna 
1981 juhlittiin Kadettikunnan 60-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuotta pyrittiin hyödyntämään 
Kadettikunnan toiminnan ja erityisesti maanpuolustustyön markkinoinnissa. Aktiivinen 
tiedotus juhlavuodesta tuotti tulosta, ja lehdistössä julkaistiinkin vuonna 1981 jopa 100 
Kadettikuntaa koskevaa kirjoitusta.
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Berliinin jakanut muuri oli kylmän sodan tunnetuimpia symboleja ja sen murtuminen vuonna 1989 
muutti Euroopan perusteellisesti.

Maanpuolustusjaosto jatkoi myös kadettipiirien alueellista ohjeistuskäytäntöä. Oulussa 
järjestettiin turvallisuuspolitiikan opetusta kouluissa käsittelevä neuvottelu- ja koulutusti-
laisuus Lapin, Oulun, Kainuun, Kokkolan, Vaasan, Seinäjoen, Kuopion ja Keski-Suomen 
piireille. Lisäksi Kouvolassa järjestettiin vastaava tilaisuus Savonlinnan, Mikkelin, Pohjois-
Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Haminan piireille. Tilaisuudet koettiin erittäin hyödylli-
siksi, ja käytäntöä päätettiin jatkaa edelleen.

Vuonna 1982 maanpuolustusjaoston puheenjohtajana jatkoi everstiluutnantti Matti Närhi 
ja jäseninä toimivat edelleen majuri Pertti Suominen ja kapteeni Pekka Rapila. Uusiksi 
jäseniksi saatiin mukaan majurit Jussi Larkka ja Olli Nuoramo sekä kapteeni Ismo Turu-
nen. Maanpuolustusjaosto keskittyi opettajien valmentamiseen niin, että he haluavat ja 
osaavat opettaa turvallisuuspolitiikkaa. Myös yhteistoimintaa kouluviranomaisten kanssa 
lujitettiin.

Lisäksi kadettipiireille jaettiin Heli Astalan eduskuntakyselyn (1980) aiheuttaman kohun 
takia 1.8.1982 päivätty muistio Yhteistoiminta koululaitoksen kanssa. Muistion tehtävä oli 
toimia ohjeistuksena turvallisuuspolitiikan opetustyön edistämiseksi. Kouluviranomaisia 
ohjeistettaessa kehotettiin korostamaan seuraavia asioita:

 - Turvallisuuspolitiikan opetus on opetussuunnitelman ja koulun kasvatustavoittei-
den mukaista opetusta

 - Kadettipiirin antama opetus on Suomen virallisen turvallisuuspolitiikan mukaista

 - Opettajina toimivat virassa olevat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerit

 - Opetuksesta ei aiheudu opettajille ja kouluille mitään kuluja

 - Kadettipiiri voi lainata myös turvallisuuspolitiikkaan liittyvää materiaalia ja

 - Opetus voidaan haluttaessa hoitaa myös Puolustusvoimien tiloissa vierailun yhtey-
dessä
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Alueellista turvallisuuspolitiikan opetuksen ohjeistusta kadettipiireille jatkettiin vuonna 
1982. Maanpuolustusjaosto järjesti Lahdessa turvallisuuspolitiikan opetuksen neuvottelu- 
ja koulutustilaisuuden Hämeenlinnan, Länsi-Uudenmaan, Riihimäen, Turun, Niinisalon, 
Säkylän ja Pirkka-Hämeen kadettipiireille. Lisäksi Lappeenrannassa järjestettiin vastaa-
va tilaisuus Lappeenrannan, Helsingin, Itä-Uusimaan, Haminan, Pohjois-Kymenlaakson, 
Etelä-Karjalan, Mikkelin, Savonlinnan, Kuopion, Joensuun ja Kainuun kadettipiireille.

Vuonna 1983 maanpuolustusjaoston kokoonpano säilyi lähes samana. Ainoastaan kap-
teeni Ismo Turusen tilalle vaihtui yliluutnantti Kalle Liesinen. Maanpuolustusjaosto al-
koi järjestää kadettipiireille tiedotus- ja järjestötoimintaseminaareja tiedotustoiminnan ja 
maanpuolustuskeskustelun osallistumisvalmiuden parantamiseksi. Tilaisuuksiin kutsut-
tiin piireistä tiedotustoiminnasta kiinnostuneita ja tiedottajiksi sopivia, lähinnä nuoren 
polven edustajia. Tiedotustoiminnan asiantuntijoiksi kutsuttiin lehdistön ja yleisradion 
edustajia. Seminaarit järjestettiin toukokuussa Hämeenlinnassa, lokakuussa Kouvolassa ja 
joulukuussa Oulussa.

Vuonna 1984 maanpuolustusjaoston kokoonpano supistui puheenjohtaja, everstiluutnant-
ti Matti Närheen sekä majureihin Pertti Suomiseen, Olli Nuoramoon ja Pekka Rapilaan. 
Maanpuolustusaatteellisessa toiminnassa painotettiin maanpuolustustyöhön osallistuvien 
jäsenten määrän lisäämistä. Tiedotus- ja järjestötoimintaseminaarit pidettiin Rovaniemel-
lä, Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Haminassa.

Vuonna 1985 maanpuolustusjaoston toiminta pysyi samana kuin edellisenä vuonna. Vuo-
si 1985 oli Kylkirauta-lehden 50-vuotisjuhlavuosi ja se huipentui 50-vuotisjuhlanumeron 
merkeissä (N:o 146). Tiedotus- ja järjestötoimintaseminaaritoimintaa jatkettiin edelleen, 

Erilaiset seminaarit ovat muodostaneet keskeisen osan Kadettikunnan toimintaa.
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ja seminaarin oheen järjestettiin vierailuja paikallisiin lehtitaloihin. Seminaarit pidettiin 
Kuopiossa, Oulussa, Lahdessa ja Turussa. Osa seminaareihin osallistuneesta mediasta 
myös uutisoi asiasta. Kaleva esimerkiksi kirjoitti 9.10.1985 aiheesta otsikolla Kadettikunta 
haluaa lisätä keskustelua maanpuolustuksesta. 

Vuonna 1986 maanpuolustusjaosto toteutti tiedotus- ja järjestötoimintaseminaarit Hel-
singissä, Kouvolassa, Tampereella ja Rovaniemellä. Yhteensä seminaareihin osallistui 73 
kadettipiirien edustajaa. Lisäksi maanpuolustusjaosto toteutti Hämeenlinnan Upseeriker-
holla turvallisuuspolitiikan seminaarin, joka oli suunnattu opettajankoulutuslaitoksille. 
Kadettipiirien käyttöön julkaistiin vuonna 1986 ohjekirjanen Kadettipiiri toimii I, Järjes-
tötoiminta 1986. 

Vuonna 1987 maanpuolustusjaoston johto vaihtui, ja pitkään puheenjohtajana toimineen 
Matti Närhen tilalle tuli komentajakapteeni Juhani Ropponen. Jäseninä pysyivät eversti-
luutnantti Pertti Suominen, majuri Pekka Rapila ja majuri Olli Nuoramo. Maanpuolus-
tusjaoston oli tarkoitus toteuttaa uusi maanpuolustusaiheinen kirjoituskilpailu itsenäisen 
Suomen 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Kadettikunta uudisti vuonna 1987 toimintaansa kuvaavan esitteen, jota oli määrä jakaa 
Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisissa tilaisuuksissa. Esitteen tarkoituksena oli tar-
jota tietoa Kadettikunnasta ja houkutella maanpuolustusasiantuntijoita tarvitsevat tahot 
ottamaan yhteyttä Kadettikuntaan. Tiedotus- ja järjestötoimintaseminaareja jatkettiin, ja 
seminaarit pidettiin Mikkelissä, Jyväskylässä ja Kajaanissa. 

Vuonna 1988 maanpuolustusjaoston puheenjohtajaksi vaihtui majuri Pekka Rapila ja 
komentajakapteeni Juhani Ropponen siirtyi jäseneksi. Uusiksi jäseniksi aiempien tilalle 
tulivat majurit Veikko Pentti ja Osmo Tolvanen. Vuonna 1988 vietettiin myös Puolus-
tusvoimien 70-vuotisjuhlavuotta. Edellisenä vuonna peruuntunut ainekirjoituskilpailu 
lukiolaisille toteutettiin juhlavuoden kunniaksi syyslukukaudella. Lisäksi kadettipiireille 
jaettiin päivitetty toimintaohje maanpuolustusaatteellisesta toiminnasta Kadettipiiri toi-
mii II, Turvallisuuspolitiikan opetus 1988. Tiedotus- ja järjestötoimintaseminaarit pidettiin 
Kokkolassa, Joensuussa ja Säkylässä. 

Vuonna 1989 maanpuolustusjaoston kokoonpano vaihtui jälleen. Puheenjohtajaksi tuli 
majuri Tapani Rahko ja uudeksi jäseneksi kapteeni Mikael Heinrichs. Vanhoina jäseninä 
jatkoivat komentajakapteeni Juhani Ropponen ja majuri Pekka Rapila. Maanpuolustus-
jaosto käynnisti vuodelta 1981 peräisin olevan turvallisuuspolitiikan kuvaston ja luento-
rungon uusimisen. Tiedotus- ja järjestötoimintaseminaarit pidettiin puolestaan Tuusulas-
sa, Lappeenrannassa, Kauhavalla ja Sodankylässä.

Heli Astalan eduskuntakysely 1980

Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetustyön laajetessa joutui Kadettikunnan toimin-
ta jälleen eduskuntakyselyn kohteeksi vuonna 1980. SKDL:n kansanedustaja Heli Asta-
lan tekemä kysely sai alkunsa äärivasemmistolaisen Tiedonantaja-lehden kirjoituksesta 
26.2.1976. Lehti arvosteli ankarasti Kadettikunnan toimintaa. Kritiikki kohdistui erityi-
sesti Helsingin kadettipiirin järjestämään opettajille suunnattuun turvallisuuspoliittiseen 
seminaariin. Artikkelissaan – Opettajia koulutetaan upseerien seminaareissa – lehti syytti 
Kadettikuntaa hyökkäyksestä edistyksellisiä nuoriso- ja rauhanjärjestöjä vastaan ja sota-
propagandan levittämisestä, seuraavasti:
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Rauhankasvatusta tämäkin, nuorisoa tutustumassa panssarikalustoon. (Puolustusvoimat, SA-kuva)

”Nakertajia” eli Teiniliittoa, Rauhanpuolustajia ja Varusmiesliittoa vastaan käymästään 
kampanjasta tunnettu upseerijärjestö Kadettikunta ry on ryhtynyt entistä laajempaan kou-
lutus- ja propagandatoimintaan opettajien ja koululaisten keskuudessa. Viimeksi 8. päivä-
nä helmikuuta Helsingin kadettipiiri järjesti yli 60 naiskansakoulunopettajalle ja opetta-
jakoulutuslaitoksen oppilaalle ”turvallisuuspoliittisen” opetustilaisuuden Kadettikoululla. 
Luentojen yhteydessä muokattiin opettajien mielipiteitä sotilasmäärärahojen korottamisen 
puolesta, arvosteltiin YK:ta sekä väitettiin väestönsuojelun tärkeimpänä tehtävänä olevan 
valmistautuminen sisällissotaan. 

Kansanedustaja Heli Astala teki asiasta kirjallisen kyselyn 12.2.1980 otsikolla Rauhankas-
vatuksesta peruskouluissa. Kyselyssä todetaan seuraavaa:

Liennytyksen ja yhteistyön kehittyminen Euroopassa ovat edellytyksenä maailman rauhalle 
ja turvallisuudelle. Edistämmekö me tänä päivänä koululaitoksessamme riittävässä määrin 
ja oikeassa hengessä tulevassa sukupolvessa rauhantahtoa, vaatimusta aseriisunnan, ihmis-
ten ja kansojen keskeisen solidaarisuuden sekä uuden kansainvälisen talousjärjestyksen to-
teuttamiseksi?

Suomen koululaitoksessa tulisi kaikissa koulumuodoissa ja kaikilla tasoilla tehostaa rau-
han- ja kansainvälisyyskasvatusta entisestään. Tämän vaatimuksen sisällön kanssa täysin 
ristiriitaiselta on tuntunut Turun koululaitoksen suhtautuminen rauhan- ja turvallisuuskas-
vatukseen ja -opetukseen. 

Kouluhallituksen ohjeiden mukaisesti peruskoulun 9. luokalla on yhteiskuntaopin opetuk-
sessa kaksi tuntia varattava maamme turvallisuuspolitiikan opettamiseen.
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Turun koululautakunnan enemmistö on syyskuussa 1979 päättänyt, että kyseisen rauhan- ja 
turvallisuusopetuksen asiantuntijoina tullaan peruskoulun yläasteella (Turussa 14 kpl) käyt-
tämään kadetteja koulun rehtorin kanssa asiasta sopimalla.

Lukioiden osalta koululautakunta on todennut, että kadettipiirin tulee ottaa asiassa yhteyt-
tä suoraan lukioiden johtokuntiin. Luostarivuoren lukion ja Kupittaan lukion johtokunnat 
ovat asiassa tehneet kadettipiireille myönteisen päätöksen.

Kadettikunta on 25 piiriin jakautunut ”aatteellinen maanpuolustusjärjestö” yhdessä reservin 
upseerien ja aliupseerien liiton kanssa. Järjestön jäsenmäärä on elokuisen tilaston mukaan 
3 731. Järjestö on kertomansa mukaan ”päivittäisessä yhteydessä Upseeriliittoon päämäärä-
nään entistä laajempi ja yhdenmukaisempi upseerikunta”. 

Voitaneen pitää varsin epäonnistuneena toimenpiteenä sotilashenkilön valitsemista rauhan 
asiantuntijaksi. Kysymystä rauhasta ja turvallisuudesta ei saa jättää sotilasasiantuntijoille. 
Nämä ovat olleet ja osittain tänäkin päivänä ovat monin eri tavoin sidottuina oppiin, jonka 
mukaan rauha voi perustua vain asevoimiin ja niiden lisäämiseen. Tähän näkemykseen ei 
voi turvallisuuspolitiikkamme eikä rauhan- ja turvallisuusopetuksemme perustua. Niiden 
pohjana tulee olla aktiivinen toiminta liennytyksen, rauhan ja aseriisunnan puolesta.

Laajat kansalaispiirit Turussa ovat kääntyneet Turun koululautakunnan ja Turun kaupun-
ginvaltuuston puoleen, jotta nämä ryhtyisivät sellaisiin toimenpiteisiin, joilla Turun kou-
lulautakunta peruuttaisi peruskoulun yläasteen osalta päätöksensä kadettien käyttämisestä 
rauhan- ja turvallisuusopetuksen asiantuntijoina ja joilla lukioiden johtokunnat muuttai-
sivat niitä ko. asiassa tekemiään päätöksiä, joilla on päädytty pitämään rauhan- ja turvalli-
suusopetuksen asiantuntijoina sotilashenkilöä. Tämän sisältöistä päätöstä ei ole tähän men-
nessä tehty.

Turun koululautakunnan enemmistön päätöstä on pidettävä ristiriitaisena sekä kansain-
välisten että kansallisten yleisesti hyväksyttyjen kasvatustavoitteiden kanssa. Unescon yleis-
kokous on hyväksynyt v. 1974 suosituksen kansainväliseen yhteistyöhön ja rauhaan tähtää-
vistä kasvatusperiaatteista, ja maamme peruskoulun opetussuunnitelmakomitea on yhtynyt 
Unescon lähtökohtaan, jonka mukaan siis nimenomaan rauhankasvatus on yksi kansain-
välisyyskasvatuksen tärkein peruslohko.

Koulujemme kansainvälisyyskasvatuksessa tulee ehdottomasti lähteä Unescon ja peruskou-
lun opetussuunnitelmakomitean suositusten pohjalta. 

Edellä olevaan ja valtionpäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momenttiin viitaten esitän kunnioittaen 
valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Pitääkö Hallitus Turun kaupungin koululautakunnan syyskuussa 1979 tekemää päätöstä 
Kadettikunnan luento-oikeudesta Suomen turvallisuuspolitiikasta peruskouluissa tarkoi-
tuksenmukaisena ja Unescon ja peruskoulun opetussuunnitelmakomitean kasvatussuosi-
tuksia vastaavana, ja mitä Hallitus aikoo tehdä koulujen kansainvälisyyskasvatuksen painot-
tamiseksi rauhankasvatuksen suuntaan?

Eduskuntakysely aiheutti jälleen paljon huomiota mediassa. Tiedonantaja-lehden kritiikki 
yltyi. Lehti julkaisi numerossa 33/1980 (28.2.1980) kirjoituksen otsikolla SFT vaatii kadet-
tien kouluopetuksen lopettamista. Artikkelissa todetaan seuraavaa:

Sodan-fasismin vastainen työ ry (SFT) on kääntynyt opetusministeriön puoleen, jotta se 
ryhtyisi toimenpiteisiin upseerien kouluopetuksen lopettamiseksi. SFT osoittaa kirjelmäs-
sään miten Kadettikunnan opetusaineisto poikkeaa maamme virallisesta ulkopoliittisesta 
linjasta.
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Suomi esitetään nykyisin sanoin ja kuvin pikkuvaltiona kahden pedon välissä. Jo näistä esi-
merkeistä ilmenee opetusohjelman valheellinen, oikeistopiirien levittämän käsityksen mu-
kainen luonne. Ohjelma on ristiriidassa UNESCOn suosituksen ”Kasvatus kansainväliseen 
yhteisymmärrykseen ja rauhaan” sekä Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnön 
– jossa yhdytään edelliseen – kanssa. Se ei myöskään ole sopusoinnussa yya-sopimuksen ja 
Suomen virallisen ulkopolitiikan, aktiivisen rauhanpolitiikan kanssa.

Kadettikunnan hallitus reagoi tilanteeseen lähettämällä opetusministeri Pär Stenbäckin 
sihteerille Thomas Rehulalle vastineet Tiedonantajan kirjoituksen väitteisiin. Liitteenä toi-
mitettiin Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetuksen diasarjojen selitteet ja sitä käsit-
televä muistio. 

Opetusministeri Pär Stenbäck vastasi kansanedustaja Astalan kyselyyn 18.3.1980. Siinä 
hän perustelee Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetusta kouluissa muun muassa sil-
lä, että kouluilla on mahdollisuus hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita opetuksessaan. 
Heidän esittelemät asiat eivät saa kuitenkaan olla ristiriidassa opetussuunnitelman kanssa 
ja suotavaa olisi, ettei jonkin aihepiirin käsittely olisi yksinomaan ulkopuolisen tahon hoi-
dettavana. 

Eduskuntakyselyn nostattaman julkisuuden takia maanpuolustusjaosto katsoi aiheellisek-
si laatia kadettipiireille 9.4.1980 päivätyn muistion Kokemuksia yhteydenpidosta kouluvi-
ranomaisiin. Muistiossa käsitellään eduskuntakyselyn aiheuttamia haasteita ja ohjeistetaan 
yhteistyön rakentamista kouluviranomaisiin. Piirejä kehotettiin aloittamaan yhteydenotot 
paikkakunnan koulutoimenjohtajasta. Samalla päätettiin korottaa kouluissa, kerhoissa 
yms. pidettävien esitysten valmistelu- ja matkakulujen korvausta.

Kouluviranomaisille päätettiin kohun takia toteuttaa myös neuvottelupäivä Helsingin 
kadettipiirin toimesta 5.5.1980. Lisäksi järjestettiin Ammattikasvatushallituksen liitto-
hallitusten puheenjohtajien neuvottelupäivät Rovaniemellä 29.8.1980. Neuvottelupäivät 
käynnistivät Kadettikunnan turvallisuuspoliittisen opetuksen laajentamiseen ammatti-
kouluihin. Yhteistyötä pyrittiin vahvistamaan myös historian ja yhteiskuntaopin opettajiin 
järjestämällä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) hallitukselle 30.9.1981 
tiedotustilaisuus. 

Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetusta vastustavalla kirjoittelulla oli paikallisella 
tasolla ikäviä seurauksia Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetukselle. Kouluhallitus 
katsoi negatiivisen kirjoittelun takia Tampereella aiheelliseksi peruuttaa Kadettikunnalle 
antamansa suostumuksen osallistua kaupungin peruskoulujen turvallisuuspolitiikan ope-
tukseen.

Maanpuolustusaatteellinen toiminta 1990-luvulla

Neuvostoliiton hajoaminen

Neuvostoliiton hajoaminen 1990-luvun alussa käynnisti Euroopassa valtavan mullistuk-
sen. Berliinin muuri murtui ja Saksa yhdistyi 3.10.1990. Saksan liittokansleri Helmut Kohl 
sai taivuteltua Mihail Gorbatshovin hyväksymään Saksan Nato-jäsenyyden lupaamalla, 
ettei Nato tulisi laajentumaan enää itään päin. Juhani Suomi (2017, 596–598) toteaa, että 
Gorbatshov syyllistyi tässä anteeksiantamattomaan virheeseen, sillä hän tyytyi ainoastaan 
suulliseen lupaukseen vahvistamatta asiaa paperille.
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EU-jäsenyyttä lähdettiin tavoittelemaan 1990-luvulla ja asiasta myös äänestettiin.
(Nurmijärven museon kuva-arkisto, Nurmijärven Extra Uutiset)

Neuvostoliiton liiton hajoaminen kiihdytti globalisaatiota ja käynnisti itäblokin maissa 
itsenäistymisaallon. Entisistä Neuvostoliiton maista ensimmäisinä itsenäistyivät Baltian 
maat vuonna 1990. Suomessa Neuvostoliiton hajoaminen näkyi maanpuolustuksellisena 
heräämisenä ja uudelleen asemoitumisena. Suomen hallitus teki 21.9.1990 päätöksen sii-
tä, että Pariisin rauhansopimuksen sotilaalliset artiklat ovat kansainvälisessä tilanteessa 
muuttuneet ja menettäneet merkityksensä ydinaseita koskevaa kieltoa lukuun ottamatta. 
Suomi teki ratkaisevan siirron, ja liittyi vuonna 1992 Euroopan talousalueeseen Etaan, 
mikä oli alkua Suomen EU-jäsenyydelle.

EU-jäsenyyden tavoitteleminen kumosi Suomen yya-sopimuksen ja poisti ongelman, joka 
oli rajoittanut Suomen toimintavapautta. Myös Tshekkoslovakia, Unkari ja Puola irtau-
tuivat yya-sopimuksista. Yya-sopimukseen sisältyneen III osan artiklan 15 katsottiin niin 
ikään menettäneen merkityksensä. Artiklassa todettiin, että Suomen puolustusvoimiin 
kuulumattomat henkilöt älköön saako minkäänlaista liitteessä II määriteltyä maa-, sotalai-
vasto- taikka ilmasotakoulutusta. Vapaaehtoista maanpuolustusta ei siis katsottu enää voi-
tavan uusissa olosuhteissa kieltää. Vuonna 1992 Suomessa käynnistettiinkin laaja-alainen 
vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutustoiminta, johon osallistettiin myös naiset.

Suomi haki EY-jäsenyyttä vuonna 1992 ennättäen vielä jäsenneuvotteluihin samaan ai-
kaan Ruotsin ja Itävallan kanssa. Ruotsi haki EY-jäsenyyttä muille EFTA-maille kertomat-
ta jo vuonna 1991, mikä tulehdutti Suomen ja Ruotsin suhteet pitkäksi aikaa. Suomen 
EU-jäsenyys astui voimaan vuoden 1995 alusta, mikä viimeistään päätti Suomen puo-
lueettomuuspolitiikan.
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Eläköitynyt presidentti Koivisto tunnusti samana vuonna, että jäsenyyteen päädyttiin tur-
vallisuuspoliittisista syistä. Jäsenyyden siis uskottiin antavan suojaa sotilaallisia uhkia ja 
poliittisia painostusyrityksiä vastaan, vaikkei EU ilmoitakaan puolustavansa jäseniään so-
tilasliiton tavoin. Neuvostoliiton hajoaminen näkyi Suomessa kuitenkin myös idänviennin 
hiipumisena ja kansainvälisten korkojen nousuna. Suomi ajautui rauhan ajan rajuimpaan 
talouskriisiin. Valtion velka nousi 1990-luvun puolessa välissä 70 prosenttiin bruttokan-
santuotteesta, kun se 1990-luvun alussa oli vielä vain noin 10 prosenttia. Työttömyys nousi 
huippulukemiin, ja työttömyyskulut olivat lähes 18 prosenttia valtion budjetista. Talvella 
1993–1994 työttömiä työnhakijoita oli puoli miljoonaa.

Ankaran säästöohjelman seurauksena valtio sai kuin ihmeen kautta estettyä pankkilaitok-
sen täydellisen romahtamisen, ja talous lähti viimein kasvuun vuonna 1994. Suuntautu-
minen länteen alkoi kehittyä luontevaksi eurooppalaisuudeksi. (Tarkka 2015.) 1990-luvun 
lopulla Suomi pyrkikin ensimmäisten joukossa Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:un. 
Jäsenyys astui voimaan vuonna 1999, jonka seurauksena Suomen markka vaihtui yhteis-
valuutta euroksi.

Suomi teki vuonna 1992 myös merkittävän päätöksen Hornet-hävittäjähankinnoista 
Yhdysvalloista. Kauppojen jälkeen Nato-kytkyinen Pohjois-Atlantin yhteistyöneuvosto 
NACC pyysi Suomea tarkkailijaksi neuvoston seuraavaan kokoukseen, mihin Suomi suos-
tui. Myöhemmin selvisi, että kokoukseen oli kutsuttu ainoastaan puolueettomia maita, ja 
että NACC:n tavoite oli houkutella sosialistisesta yhteisöstä irtautuneita maita Natoon.

Hornet-hankintojen myötä käynnistyi Suomen yhteistyö Naton kanssa. Suomi allekirjoitti 
vuonna 1994 rajoitetun Naton Partnership for Peace (PfP) -rauhankumppanuusohjelman. 
Sopimus mahdollisti Suomen pääsyn Naton esikuntatyöskentelyyn Brysselissä. Lisäksi 
Suomi osallistui ensimmäistä kertaa Naton johtamaan kriisinhallintaoperaatioon Bos-
niassa vuonna 1995 ja Kosovossa 1998.

Neuvostoliiton hajottua, liberaalin presidentti Boris Jeltsinin johtama Venäjä haki vielä 
1990-luvulla rooliaan. Venäjä liittyi 1990-luvulla NACC-yhteistyöhön ja Naton rauhan-
kumppanuusohjelmaan. Suhteiden kehittämiseksi perustettiin myös vuonna 1997 Naton 
ja Venäjän välinen neuvosto (ns. Founding Act). Tuolloin vielä uskottiin demokratiaan ja 
yhteistyöhön turvallisuuden perustana.

Maanpuolustustyön tavoitteita 1990-luvulla

Vuonna 1990 maanpuolustusjaoston kokoonpano oli seuraava: puheenjohtajana toimi 
majuri Tapani Rahko ja jäseninä toimivat kapteeni Mikael Heinrichs, komentajakapteeni 
Juhani Ropponen, majurit Pekka Rapila, Matti Jääsärö ja Pekka Holopainen. Maanpuolus-
tusjaosto toteutti syyslukukaudella maanpuolustusaiheisen ainekirjoituskilpailun ammat-
tikoululaisille yhdessä Ammattikasvatushallituksen kanssa. Tiedotusseminaarit pidettiin 
Oulussa, Kuopiossa (Rissalassa) ja Hämeenlinnassa. Talvisodan päättymisen 50-vuotis-
päivän muistoksi kadettipiirejä ohjeistettiin pitämään esitelmiä ja puheita sekä kirjoitta-
maan lehdissä aiheesta Talvisodan henki. 

Naisia pyrittiin aktivoimaan turvallisuuspoliittiseen keskusteluun Oulun kadettipiirin 
ja Oulun Sotilaskotiyhdistyksen järjestämässä Naisten turvallisuuspolitiikan päivässä 
10.11.1990. Seminaari pidettiin Oulun kasarmialueen Upseerikerholla. Kohderyhmänä 
olivat erityisesti naisopiskelijat sekä vasta ammattiinsa valmistuneet naiset.
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Hornet-hankinta tiivisti läntistä yhteistyötä. (Puolustusvoimat, kuvaaja Ville Tuokko)

Vuonna 1991 maanpuolustusjaoston kokoonpano supistui. Puheenjohtajana jatkoi evers-
tiluutnantti Tapani Rahko ja jäseninä toimivat komentaja Juhani Ropponen sekä majurit 
Matti Jääsärö ja Pekka Holopainen. Kadettikunta täytti 70 vuotta, mikä painottui vuoden 
1991 toimintasuunnitelmassa. Lisäksi painotettiin jatkosodan 50-vuotismuistovuotta. 
Kadettikunta järjesti 19.10.1991 juhlaseminaarin Kadettikoululla otsikolla Onko aatteelli-
suudella tilaa 1990-luvun Suomessa?. Osallistujia oli yli 200 henkilöä.

Toimintavuosi 1991 Kadettikunnan 70-vuotisjuhlallisuuksineen koettiin onnistuneeksi, ja 
yleisön kiinnostuksen maanpuolustukseen nähtiin olevan kasvussa Persianlahden sodan 
ja Neuvostoliiton hajoamisen myötä.

Pääesikunta asetti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, vuoden 1991 alussa, työryhmän sel-
vittämään, miten vapaaehtoista maanpuolustusjärjestötoimintaa tulisi kehittää ja koordi-
noida maanpuolustuksen kokonaispäämäärien edistämiseksi. Työryhmä toteutti esityksen 
koulutuksen toteuttamisesta ja rahoittamisesta. Valtakunnalliset maanpuolustusjärjestöt – 
Kadettikunta mukaan lukien – muodostivat esityksen pohjalta vuonna 1993 yhteisen kou-
lutusorganisaation, Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n. Kadettikunta liittyi MPK:n 
viralliseksi jäseneksi 10.3.1994.  MPK:n hallitukseen on valittu Kadettikunnan edustajia 
vuodesta 1995 alkaen. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen vahvistuessa myös muut järjestöt alkoivat 
tarjota turvallisuuspoliittista opetusta. Kadettikunnassa jouduttiinkin pohtimaan yh-
distyksen asemaa ja uusia linjauksia muuttuneessa toimintaympäristössä. Tähän liittyen 
Kadettikunnan jäsenille järjestettiin kirjoituskilpailu aiheesta vuonna 1994. Tapahtuman 
tarkoituksena oli aktivoida jäseniä pohtimaan maanpuolustukseen, maanpuolustusaattee-
seen ja Kadettikunnan asemaan liittyviä valintoja. Pyrkimyksenä oli löytää uusia ja raik-
kaita ajatuksia, toiveita ja tavoitteita toiminnan kehittämiseksi. Kirjoituskilpailun aihe-
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Vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa ei kouluteta niinkään erikoisjoukkoja, vaan asevelvolli-
suusarmeijaa tukevia suorituskykyjä.

piirit jakaantuivat maanpuolustustahtoon ja -aatteeseen sekä Kadettikunnan asemaan ja 
tehtäviin. Kadettipiireille toimitettiin 12.1.1994 päivätty ilmoitus kirjoituskilpailusta, ja se 
julkaistiin myös Kylkiraudan numerossa 1/1994.

Kilpailuun osallistuttiin nimimerkillä ja ihanteellisen kirjoituksen pituudeksi määritet-
tiin 3–4 konekirjoitusliuskaa. Kirjoitus tuli toimittaa Kadettikunnan toimistoon 31.8.1994 
mennessä. Kilpailun arvosteluraadin puheenjohtajana toimi Kadettikunnan puheenjoh-
taja, kenraalimajuri Jussi Hautamäki ja varapuheenjohtajana Kadettikunnan varapuheen-
johtaja, eversti Jorma Kaarnola. Muina jäseninä toimivat Kylkirauta-lehden päätoimittaja, 
majuri Tapio Niitynperä sekä Kadettikunnan maanpuolustusjaoston jäsenet everstiluut-
nantti Tapani Rahko, majuri Matti Orlamo ja kapteeniluutnantti Ari Rajamäki. Parhaat 
kirjoitukset ilmoitettiin palkittavan 3000–1000 markan rahapalkinnoin, ja ne julkaistai-
siin Kylkirauta-lehdessä. Kirjoituskilpailuun saapui kuitenkin vain viisi kirjoitusta, jotka 
kaikki käsittelivät maanpuolustustahtoa ja -aatetta Kadettikunnan toimintastrategioiden 
pohtimisen sijaan.

Maanpuolustusaatteellisen toiminnan kehittämiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi 
MPK:n kanssa Kadettikunnan jäsenille toimitettiin myös jäsenkysely Mitä kentällä odo-
tetaan Kadettikunnalta? Kyselyyn vastasi 195 luutnanttia ja kapteenia. Järjestöjaoston pu-
heenjohtaja, everstiluutnantti Juha Rantasaari laati raportin aiheesta. Siinä todetaan, että 
halukkuus osallistua lähes kaikkeen toimintaan oli Pohjois-Suomessa vahvinta. Rantasaa-
ren mukaan vastauksiin oli merkitty seuraavia ajatuksia:

 - Kadettikunnan virka-aikana järjestämiin tilaisuuksiin ei rohjeta osallistua, koska 
esimiehetkään eivät ole siellä, eli on epäselvää voiko niihin mennä joutumatta lint-
sarin maineeseen.
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 - Vaimoille pitäisi järjestää mahdollisuus nähdä, mitä se mies oikein puuhaa ampu-
maleireillä ym.

 - Tulojuhlan pitää olla rento tapahtuma, ettei siitä tule viimeinen käynti piirin tapah-
tumissa.

 - Viime sotien taistelupaikat ml Salpa-linja asiantuntijan opastuksella kiinnostavat.

 - Kadettipiirin pitäisi järjestää pari näyttävää tilaisuutta per vuosi eikä sählätä pikku 
piirteisiä pippaloita.

Vuonna 1992 maanpuolustusjaoston johdossa jatkoi edelleen everstiluutnantti Tapani 
Rahko ja jäseninä toimivat majurit Matti Jääsärö ja Pekka Holopainen. Uudeksi jäseneksi 
valittiin kapteeniluutnantti Ari Rajamäki. Toimintasuunnitelmassa painotettiin Suomen 
itsenäisyyden 75-vuotisjuhlavuoden merkityksen korostamista. Lisäksi maanpuolus-
tusjaosto ryhtyi jakamaan piireille muiden tuottamia turvallisuuspolitiikan kuvastoja ja 
luentorunkoja.

Osa kuvastoista oli varusmiehille suunnattuja  – Pääesikunnan tiedotusosaston, komento-
osaston sekä MTS:n toteuttamia. Osa taas peruskouluikäiselle nuorisolle suunnattuja ja  
MTS:n ja Opettajien Ammattijärjestön (OAJ) valmistelemia. Kadettipiireille painatettiin 
myös ammatinvalinnan ohjaukseen tarkoitettu kuvasto upseerikoulutuksesta ja puolus-
tushallinnosta työnantajana.

Kadettikunnan vuoden 1993 toimintasuunnitelmassa painottui Puolustusvoimien 
75-vuotisjuhlavuosi. Sen yhteydessä korostettiin upseerien uuden korkeakoulujärjestel-
män, Maanpuolustuskorkeakoulun perustamisen merkitystä ja odotuksia sekä yhtenäisen 
ja henkisesti lujan upseeriston säilyttämisen tarpeellisuutta. Kadettipiirejä ohjeistettiin 
osallistumaan paikallisiin juhlavuoden tilaisuuksiin ja järjestämään jokaisessa piirissä vä-
hintään yksi oma juhlavuoteen liittyvä tilaisuus. Maanpuolustusjaosto täydensi kadettipii-
reille jaettuja turvallisuuspolitiikan kuvastoja ja luentorunkoja sitä mukaa, kun Pääesikun-
nasta saatiin uutta aineistoa. 

Vuonna 1994 maanpuolustusjaoston puheenjohtajaksi vaihtui majuri Matti Orlamo ja jä-
seninä toimivat everstiluutnantti Tapani Rahko, majuri Jukka Ojala ja kapteeniluutnantti 
Ari Rajamäki. Maanpuolustusjaosto toteutti Kadettikunnan jäsenille kirjoituskilpailun, 
jonka tarkoituksena oli saada kehittämisajatuksia seuraavan vuoden toimintasuunnitel-
maa varten. Kadettikunnan toiminnan kehittämiseksi aloitettiin myös selvitystyö Suomes-
sa annettavasta turvallisuuspolitiikan ja maanpuolustusalan koulutuksesta, sen sisällöstä 
ja kohderyhmistä sekä näiden muutostarpeesta. Uusien toimintatapojen kehittämiseksi 
kadettipiirien edustajille pidettiin turvallisuuspoliittinen koulutustilaisuus Kadettikunnan 
syyskokouksen yhteydessä 29.10.1994 Sotakorkeakoululla. 

Vuonna 1995 maanpuolustusjaoston johdossa jatkoi majuri Matti Orlamo ja jäseninä 
majuri Jukka Ojala ja kapteeniluutnantti Ari Rajamäki. Uudeksi jäseneksi valittiin evers-
tiluutnantti Vesa Ala-Mononen. Kadettipiirien turvallisuuspoliittista koulutustilaisuus-
perinnettä jatkettiin Kadettikunnan kevät- ja syyskokousten yhteydessä sekä kolmen 
koulutusseminaarin merkeissä nuoremmille jäsenille. Koulutusseminaarit järjestettiin 
Vaasassa, Kouvolassa ja Kajaanissa.

Vuonna 1996 maanpuolustusjaoston puheenjohtajaksi vaihtui majuri Mikael Heinrichs. 
Jäseninä toimivat everstiluutnantti Vesa Ala-Mononen, majuri Jukka Ojala, kapteeniluut-
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Eteläisen naapurimaamme pääkaupunki on tullut tutuksi monien seminaarien järjestämispaikkana.

nantti Ari Rajamäki ja uutena jäsenenä majuri Tomi Nurminen. Toimintasuunnitelmassa 
painottui Kadettikunnan 75-vuotisjuhlavuosi, jonka kunniaksi julkaistiin Kadettikunnan 
75-vuotishistoriikki Kunnia kestävän palkka.

Juhlallisuudet videoitiin, ja niistä editoitiin Kadettikunta 75v -videofilmi. Maanpuolustus-
jaosto jatkoi alueellisten koulutusseminaaren järjestämistä kadettipiireille. Koulutusse-
minaarit pidettiin Vaasassa, Kouvolassa ja Kajaanissa.  Digitekniikan kehittyessä nähtiin 
aiheelliseksi tutustuttaa jäsenet myös internetin ja videotykin hyödyntämiseen turvalli-
suuspolitiikan opetuksessa. Samalla jäsenet perehdytettiin turvallisuuspolitiikan uuteen 
opetusmateriaaliin ja -välineistöön.

Vuonna 1997 maanpuolustusjaoston kokoonpano pysyi samana kuin edellisenä vuonna. 
Toimintasuunnitelmaan kirjattiin Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlavuoden tapah-
tumiin osallistuminen. Juhlavuosi tuotti Kadettikunnalle selvästi enemmän esitelmä- ja 
puhepyyntöjä kuin oli tapahtunut neljään edeltävään vuoteen. Alueelliset turvallisuus-
poliittiset koulutusseminaarit pidettiin Turussa ja Oulussa. Niiden jälkeen päätettiin, että 
paljon työtä vaativat seminaarit tultaisiin jatkossa järjestämään yhteistoiminnassa muiden 
maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Everstiluutnantti Pekka Rapilan toimesta tehtiin 24.8.1997 muistio evp-upseerien asian-
tuntijapankin perustamisesta. Aloite Kadettikunnan ylläpitämän asiantuntijapankin pe-
rustamiselle tuli liike-elämän puolelta. Perusteena oli evp-upseerien asiantuntemuksen 
hyödyntäminen siviiliyhteiskunnan ja erityisesti elinkeinoelämän tarpeisiin, johtamisen, 
hallitustyöskentelyn, projektihallinnan ja kouluttamisen alueilla. Asiantuntijapankkiin ha-
luaville upseereille suunniteltiin tehtävän kompetenssikartoitus arviointiraadin toimesta, 
joka määrittäisi ne erityisosaamisalueet, joille asiantuntijapankki voisi suositella kyseistä 
henkilöä. Asiakkailla olisi mahdollista tilata puhuja tai oppitunnin pitäjä Kadettikunnan 
vuonna 1999 perustettujen verkkosivujen kautta.
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Vuonna 1998 maanpuolustusjaoston puheenjohtajaksi vaihtui everstiluutnantti Sakari 
Honkamaa. Jäseninä jatkoivat majurit Mikael Heinrichs ja Jukka Ojala sekä kapteeniluut-
nantti Ari Rajamäki. Maanpuolustusaatteellisessa toiminnassa korostui puolustusvoimien 
80-vuotisjuhlavuoden tilaisuuksien tukeminen. Toiminnan tavoitteeksi kirjattiin myös 
koulunuorisolle suunnatun turvallisuuspolitiikan CD-ROM -multimediaopetusohjelman 
tuottaminen ja jakaminen kouluihin. Alueelliset koulutusseminaarit pidettiin Oulussa 
ja Lahdessa. Ohjelmassa oli jälleen tutustumista paikallisiin lehtitaloihin sekä ohjeistus-
ta sanomalehtikirjoituksen laatimiseen ja turpo-oppitunnin pitämiseen. Lisäksi esiteltiin 
olemassa olevaa turpo-opetusmateriaalia, erityisesti tekeillä olevaa CD-ROM-multi-
mediaohjelmaa. 

Vuonna 1999 maanpuolustusjaoston johdossa jatkoi everstiluutnantti Sakari Honkamaa. 
Jäseninä toimivat majurit Juha Tammikivi, Mikael Heinrichs ja Jukka Ojala sekä kaptee-
niluutnantti Ari Rajamäki. Maanpuolustusjaosto jatkoi turvallisuuspolitiikan CD-ROM 
-multimediaopetusohjelman tuottamista. Alueelliset koulutustilaisuudet pidettiin Rova-
niemellä ja Mikkelissä.

Laivaseminaarit

Kadettikunnan hallitus ryhtyi järjestämään 1990-luvulla kadettipiireille uudenlaista tie-
dotus- ja järjestötoimintaa Tallinnaan suuntautuvien laivaseminaarien muodossa. Ensim-
mäinen seminaari jäsenistölle puolisoineen järjestettiin 1992. Osallistujia oli 28 naista ja 
29 miestä. Seuraava laivaseminaari järjestettiin nuorille aktiivijäsenille 1995. Seminaarin 
tavoitteena oli vahvistaa osallistujien tietoa Kadettikunnan toiminnasta, lisätä heidän 
valmiuksiaan tiedottamiseen ja maanpuolustusaatteelliseen työhön sekä koota ajatuksia 
Kadettikunnan ja -piirien ohjeita ja toimintasuunnitelmia varten. Osallistujien kokonais-
määrä oli 49, joista miehiä oli 28 ja naisia 21.

Vuonna 1996 myös Kadettikunnan valtuuskunnan kokous järjestettiin laivaseminaarina. 
Ohjelmassa oli Kadettikunnan hallituksen valmistelemien 10- ja 3-vuotissuunnitelmien 
käsittely. Seuraavana vuonna laivaseminaari järjestettiin yliluutnanteille ja kapteeneille, 
yhdelle jokaisesta kadettipiiristä puolisoineen. Vaihtoehtona oli kaksi upseeria / piiri 
ilman puolisoita. Ohjelma oli saman kaltainen kuin vuonna 1995.

Vuonna 1999 suosittuja laivaseminaareja järjestettiin jo kaksi, toinen valtuuskunnan 
kokouksen merkeissä ja toinen nuorille upseereille. Valtuuskunnan seminaari pidettiin 
25.–26.9.1999. Seminaarin yhteydessä vierailtiin Viron puolustusministeriössä ja esiteltiin 
virolaisille upseereille Kadettikunnassa juuri tehtyä arvoprosessia ja annettiin heille perus-
teita käynnistää oma arvokeskustelunsa.

Lisäksi käsiteltiin Kadettikunnan 2000–2009 lukujen toiminnan suuntaviivoja. Evers-
tiluutnantti Pekka Rapila esitteli myös juuri valmistuneen TURVASSA – Turvallisuuden 
palapeli CD-ROM opetusohjelman. Nuorille upseereille – yliluutnanteille ja kapteeneille 
– suunnattu seminaari pidettiin puolestaan 30.–31.10.1999. Ohjelma oli lähes identtinen 
vuoden 1997 nuorille upseereille puolisoineen suunnatun ohjelman kanssa.
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Maanpuolustusaatteellinen toiminta 2000-luvulla

Kohti Putinin laajentumishaluista Venäjää

2000-luvun kansainvälistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa leimasivat Afganistanin ja Ira-
kin sodat. Afganistanin sota käynnistyi vain kuukautta New Yorkin ja Washington terro-
ri-iskujen 11.9.2001 jälkeen, kun Yhdysvallat ja sen johtama koalitio aloittivat ilma-iskut 
al-Qaidan asemia vastaan. Joulukuussa 2001 perustettiin YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöksellä Naton johtama ISAF-operaatio, johon Suomikin osallistui. Maaliskuussa 2003 
Yhdysvallat hyökkäsi myös Irakiin, mutta se ei saanut toimilleen YK:n turvallisuusneu-
voston tukea. 

Euroopan unionin yhteisestä puolustuksesta ei päästy 1990-luvulla yksimielisyyteen, ja 
yhteistyötä ohjattiin kriisinhallintaan. Suomi toimi ensimmäistä kertaa EU:n puheenjoh-
tajamaana vuonna 1999. Tuolloin perustettiin taisteluryhmäjärjestelmä, joka hyväksyttiin 
Suomen rauhanturvatoiminnan osaksi. Operatiiviseen valmiuteen taisteluryhmä saatiin 
vuonna 2007 noin 1 500–2 200 sotilaan vahvuudella. Suomelle järjestelmä mahdollisti 
puolustusjärjestelmien yhteensopivuuden kehittämisen ja testaamisen Nato-järjestelmien 
kanssa.

Vuonna 2007 EU-maiden yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka kiteytyi viimein 
Lissabonin sopimukseen, joka astui voimaan vuonna 2009. Sopimuksen 42.7 artikla sisäl-
tää tunnetun turvatakuulausekkeen, johon Ranska vetosi vuonna 2015 Pariisin terrori-
iskujen jälkeen. EU ja Nato alkoivat myös laajeta voimakkaasti 1990–2000-luvuilla, mikä 
herätti Venäjällä ärtymystä ja huolta.

Venäjän presidentti Boris Jeltsinin viimeiseksi jääneenä presidenttivuonna 1999 Puola, 
Unkari ja Tshekki liittyivät Natoon. Vuonna 2004 Natoon liittyivät myös Baltian maat. 
Suomi päätti kuitenkin edelleen pysytellä Naton ulkopuolella. Nato-kanta jakoi voimak-
kaasti puolueita, mikä näkyi siinä, että Kokoomus kirjasi Nato-jäsenyyden puolueohjel-
maansa jo vuonna 2006. 

Venäjältä kohdistuneen uhkan katsottiin 2000-luvulla yleisesti heikentyneen, ja Naton 
painopiste siirtyi puolustuspolitiikasta kansainväliseen kriisinhallintaan. Naton 5. artiklan 
mukainen kollektiivinen puolustussuunnittelu jäi toissijaiseen asemaan. Monet maat su-
pistivat puolustusmenojaan ja lakkauttivat asevelvollisuusjärjestelmiään.

Vladimir Putinin vuonna 2000 alkanut presidenttikausi käynnisti Venäjällä kuitenkin 
suurvalta-aseman palauttamisen aikakauden. Lännessä muutosta ei vielä tuolloin nähty, 
vaan Venäjän uskottiin jakavan yhteiset arvot: demokratian, ihmisoikeudet ja oikeusval-
tion periaatteet. Selvänä murrosvaiheena voidaan pitää Putinin linjapuhetta vuoden 2007 
Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Puheessaan Putin hyökkäsi yksinapaista Yhdys-
valtain hallitsemaa maailmankuvaa vastaan ja julisti Venäjän tasavertaiseksi Yhdysvalto-
jen kanssa erityisesti ydinaseiden ja mannertenvälisten ohjusten suhteen.

Samalla Putin tuomitsi jyrkästi Naton ohjuspuolustusjärjestelmän ja tutka-asemien raken-
tamisen Puolaan ja Tshekkiin. Hän ilmoitti Venäjän tulevan puolustamaan elintärkeitä 
etujaan ja ajamaan suurvalta-asemansa palauttamista uusin voimin. Putin teki selväksi, 
että Venäjä on edelleen suurvalta katkerien nöyryytysten jälkeenkin.
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Kriisinhallinnasta muodostui asevoimille pääasiallinen toimintakenttä 2000-luvun alussa ja samalla 
perinteinen puolustussuunnittelu jäi taka-alalle.

Putinin linja konkretisoitui viimeistään Georgian sodassa 2008. Georgian uusi presidentti 
Mikheil Saakashvili ilmoitti Georgian pyrkivän Naton jäseneksi. Venäjä ryhtyi tästä pro-
vosoituna tiivistämään suhteitaan Abhasian ja Etelä-Ossetian itsehallintoalueiden kans-
sa. Georgia vastasi Venäjän provokaatioon pommittamalla Etelä-Ossetian pääkaupunkia. 
Venäjä puolestaan hyökkäsi rajan yli ja otti haltuunsa Etelä-Ossetian. Tilanne eskaloitui 
sodaksi, joka oli ohi viidessä päivässä. Georgia menetti sodassa Etelä-Ossetian ja Abhasian 
maakuntien hallinnan.

Maanpuolustustyön tavoitteita 2000-luvulla

Vuosituhannen vaihteen lähestyessä keväällä 1999 Kadettikunnassa käynnistettiin stra-
tegiassuunnittelu yhdistyksen toiminnan suuntaviivoista 2000-luvulla. Everstiluutnantti 
Matti Savonjousi laati Kadettikunnan tulevaisuuden tavoitteista muistion 4.10.1999. Stra-
tegiasuunnittelua tehtiin pitkälti tämän muistion pohjalta.

Kadettikuntaa päätettiin kehittää 2000-luvulla vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
johtavaksi turvallisuuspolitiikan asiantuntijaorganisaatioksi. Painopiste oli kouluttajien 
kouluttamisessa, opetusmenetelmien kehittämisessä ja tietotekniikan hyödyntämisessä. 
Erityisesti panostettiin evp-upseerien tietojen päivittämiseen. Maanpuolustusaatteellinen 
koulutus kohdistettiin pääasiassa opetusta ja koulutusta johtaviin viranomaisiin ja opetta-
jiin. Pyynnöstä annettaisiin apua turvallisuuspolitiikan opetuksessa myös kouluille, oppi-
laitoksille ja maanpuolustusjärjestöille.
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Vuoden 2000 maanpuolustusjaoston kokoonpano pysyi samana kuin edellisenä vuonna. 
Puheenjohtajana toimi everstiluutnantti Sakari Honkamaa ja jäseninä toimivat eversti-
luutnantit Juha Tammikivi, Mikael Heinrichs ja Jukka Ojala sekä kapteeniluutnantti Ari 
Rajamäki. Maanpuolustusaatteellisen toiminnan tavoitteeksi linjattiin valtakunnallisen ja 
alueellisten työryhmien perustaminen. Työryhmien tarkoituksena oli seurata Suomessa 
käytävää turvallisuuspoliittista keskustelua ja päätöksentekoa turvallisuuspolitiikan ope-
tuksen kehittämiseksi.

Internetin käyttöä pyrittiin tehostamaan turvallisuuspolitiikan opetuksessa. Vuonna 1999 
valmistunut TURVASSA – Turvallisuuden palapeli CD-ROM -opetusohjelma siirrettiin 
myös Kadettikunnan nettisivuille. Lisäksi opetusohjelman tärkeimmistä sivuista tuotet-
tiin opetuskalvosarja. 

Vuonna 2001 vietettiin Kadettikunnan 80-vuotisjuhlavuotta, jota juhlittiin paljastamalla 
kuvanveistäjä Raimo Jaatisen veistämä Kadettiupseerin patsas Santahaminassa, kunnian-
osoituksilla Hietaniemen sankarihautausmaalla ja päiväjuhlalla Helsingin yliopistolla. Li-
säksi Kadettikunta järjesti 80-vuotisjuhlaseminaarin yhteistyössä RUL:n ja HYOL:n kans-
sa 10.11.2001 Maanpuolustuskorkeakoululla. Osallistujia oli yhteensä noin 300 henkilöä.

Kylkirauta julkaisi myös erillisen juhlanumeron. Maanpuolustusjaosto keskittyi uusien 
multimediaohjelmien laatimiseen ja päivittämiseen. Jaosto laati Veteraanien perintö -mul-
timediakokokonaisuuden, päivitti TURVASSA – Turvallisuuden palapeli -CD-ROM:n 
asiasisältöä ja ryhtyi rakentamaan turvallisuuspolitiikan tietopankkia Kadettikunnan net-
tisivuille. 

Vuonna 2002 maanpuolustusjaoston puheenjohtajaksi vaihtui eversti Seppo Toivonen. 
Jäseninä toimivat everstiluutnantit Sakari Honkamaa, Markku Hämäläinen, Jukka Ojala 
ja Pekka Alhovaara sekä komentajakapteeni Hannu Rantala ja majurit Kalle Lagerstam 
ja Sami Aarnio. Maanpuolustusjaosto keskittyi edelleen tuvallisuuspolitiikan tietopankin 
rakentamiseen Kadettikunnan nettisivuille. 

Vuonna 2003 maanpuolustusjaoston johtoon vaihtui komentaja Jyrki Berner. Jäsenistö 
täydentyi yliluutnantti Jarno Limnéllillä. Maanpuolustusjaosto avasi viimein yleisölle tur-
vallisuuspolitiikan tietopankin Kadettikunnan nettisivuilla. Lisäksi se käynnisti Suomi kyl-
mässä sodassa -multimediaprojektin. 

Vuonna 2004 maanpuolustusjaoston johto vaihtui jälleen. Puheenjohtajaksi valittiin evers-
ti Jarmo Myyrä. Jäseninä toimivat eversti Sakari Honkamaa, everstiluutnantti Markku 
Hämäläinen, komentaja Jyrki Berner, majuri Sami Aarnio ja yliluutnantti Jarno Limnéll. 
Maanpuolustusjaosto pyrki tehostamaan edelleen internetin käyttöä turvallisuuspolitiikan 
opetuksessa ja kehittämään turpo-pankin sisältöä. Suomi kylmässä sodassa -projektia jat-
kettiin, ja lisäksi päätettiin aloittaa DVD:n tuottaminen Mannerheimristin ritareista.

DVD-levy julkaistiinkin 18.10.2004 Joutsassa ritarien kuntoleirin yhteydessä. DVD:stä 
otettiin 4000 kappaleen painos ja se jaettiin ilmaiseksi kaikkiin Suomen lukioihin ja yläas-
teen kouluihin, HYOL:n jäsenille, Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle sekä kadetti-
piireille. Lisäksi levy luovutettiin henkilökohtaisesti eduskunnan puhemies Paavo Lippo-
selle. 
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Internet-maailmaan siirtyminen laajensi myös turvallisuuspoliittisen tiedon jakamismahdollisuuksia.

Vuonna 2005 maanpuolustusjaoston puheenjohtajaksi vaihtui komentaja Jyrki Berner. 
Jäseninä toimivat eversti Jarmo Myyrä, everstiluutnantti Markku Hämäläinen ja majuri 
Sami Aarnio ja yliluutnantti Jarno Limnéll. Lisäksi uusiksi jäseniksi saatiin komentajaka-
peeni Arvi Tavaila ja kommodori Pertti Inkinen. Maanpuolustusaatteellisessa toiminnassa 
painotettiin turpo-pankin kehittämistä ja Suomi kylmässä sodassa -projektin jatkamista. 

Vuonna 2006 maanpuolustusjaoston johdossa jatkoi komentaja Jyrki Berner. Jäseninä toi-
mivat eversti Jarmo Myyrä, kommodori Pertti Inkinen ja everstiluutnantti Markku Hämä-
läinen. Uusiksi jäseniksi liittyivät majurit Petteri Jouko ja Hannu Kärkkäinen. Toiminta-
suunnitelmassa korostui Kadettikunnan 85-vuotisjuhlavuosi, jonka yhteydessä julkaistiin 
Suomi kylmässä sodassa -hanke. Maanpuolustusjaosto jatkoi myös turpo-pankin päivittä-
mistä Puolustusvoimien rakennemuutoksen ja kansainvälisen tilanteen mukaiseksi. 

Vuonna 2007 maanpuolustusjaoston kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Maanpuolustus-
aatteellisessa toiminnassa painottui Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuosi. 

Vuonna 2008 maanpuolustusjaoston puheenjohtajaksi vaihtui everstiluutnantti Mika 
Kerttunen. Jäseninä jatkoivat kommodori Pertti Inkinen, komentaja Jyrki Berner, evers-
tiluutnantti Markku Hämäläinen ja majuri Hannu Kärkkäinen. Uudeksi jäseneksi tuli li-
säksi everstiluutnantti Jyrki Lahdenperä. Maanpuolustusjaosto käynnisti Suomi kylmässä 
sodassa -hankkeen jatko-osan Suomi muuttuvassa maailmassa -hankkeen, joka keskittyi 
kylmän sodan jälkeiseen aikaan. 

Vuonna 2009 maanpuolustusjaoston kokoonpano pysyi lähes ennallaan. Majuri Hannu 
Kärkkäisen tilalle uudeksi jäseneksi tuli kuitenkin majuri Timo Liene.
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Kadettikunta toteutti lukuisia laivaseminaareja vuosituhannen vaihteen molemmin puolin.

Laivaseminaarit 

1990-luvulla aloitettu ja toimivaksi koettu laivaseminaariperinne Tallinnaan jatkui aktii-
visena myös 2000-luvulla. Vuonna 2000 laivaseminaareja järjestettiin edellisen vuoden 
tapaan kaksi vuodessa. Toinen seminaari suunnattiin edelleen nuorille upseereille, mutta 
toinen seminaari kohdennettiin nyt evp-upseereille heidän turvallisuuspoliittisten val-
miuksien ajantasaistamiseksi.

Evp-upseerien laivaseminaarin keskeisenä tavoitteena oli osallistujien valmentaminen 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n turvallisuuspolitiikan kouluttajaksi. Seminaarin 
johtajana toimi Kadettikunnan pääsihteeri Pekka Rapila ja everstiluutnantti Seppo Toivo-
nen avustajanaan komentajakapteeni Hannu Rantala. Seminaariin osallistui yhteensä 40 
upseeria. Myös nuorille upseereille järjestettiin laivaseminaari vuonna 2000.

Vuonna 2001 laivaseminaari järjestettiin edellisen vuoden tapaan sekä nuorille upseereille 
että evp-upseereille. Nuorten seminaari suunnattiin edelleen Tallinnaan, mutta evp-
upseerien seminaari järjestettiin risteilynä Helsingin edustalla. Evp-upseerien seminaaris-
sa suunniteltiin Turvallisuuspolitiikan tietopankin sisältöä. Nuorten upseerien seminaarin 
kokonaisvahvuus oli 33 henkilöä (20 upseeria, 11 puolisoa ja 2 huoltohenkilöä) ja evp-
upseerien seminaarin 18 henkilöä. 

Vuonna 2002 laivaseminaari järjestettiin ainoastaan nuorille upseereille ja heidän puoli-
soilleen.  Seminaariin osallistui kaikkiaan 41 henkilöä, joista 22 upseeria, 17 puolisoa ja 2 
matkan järjestäjää.
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Vuoden 2003 laivaseminaarit peruttiin Kadettikunnan heikon taloustilanteen takia. Seu-
raavana vuonna perinnettä oli jälleen mahdollista jatkaa, ja nuorten upseerien laivasemi-
naari toteutettiin syyskuussa. Seminaarissa laadituissa ryhmätöissä jäsenistön tehtävänä 
oli tehdä esitys Kylkirauta-lehden sisällön kehittämisestä nuoria upseereita kiinnostavaksi. 
Lisäksi jäseniä pyydettiin esittämään kymmenen toimintamuotoa (esitelmä, tutustumis-
retki, vierailu, juhla), joita kadettipiiri voisi toteuttaa. Puolisoita taas kehotettiin kehittä-
mään kadettipiirin toimintaa koko perheelle soveltuvaksi.

Nuoret jäsenet toivoivat lehteen elämänkertoja eri aikakausien upseereista (arvojen pysy-
vyys ja muutos), keskustelua herättäviä kannanottoja kadettiveljiltä, ulkopuolisten näke-
myksiä kadettiupseeriudesta sekä kaaderikaskuja uran varrelta. Toiminnan kehittämiseksi 
jäsenistö toivoi piireihin tutustumisretkiä ja -tilaisuuksia, esitelmiä, urheilu- ja harrastus-
toimintaa, kursseja, juhlia, perheretkiä ja vierailuja toisiin kadettipiireihin. Puolisot taas 
toivoivat kadettipiirin toimintaan puolisoiden yhteistoiminnan vahvistamista, koko per-
heen urheilutapahtumia, retkiä ja tutustumisvierailuja miesten työympäristöön ja Puolus-
tusvoimien kalustoon, kuntoviikonloppuja, juhlia ja puolisoiden maanpuolustuskursseja.

Vuonna 2005 laivaseminaaritoiminta jatkui jälleen normaalisti. Nuorille upseereille suun-
nattu laivaseminaari pidettiin jälleen syyskuussa. Seuraavina vuosina nuorten upseerien 
laivaseminaarit järjestettiin samoina ajankohtina. Jälkimmäisten seminaarien ohjelma oli 
lähes identtinen vuoden 2005 laivaseminaarin kanssa.

Vuonna 2007 upseerien mielenkiinto laivaseminaareja kohtaan hiipui, ja osanonottajien 
puutteen takia seminaari jouduttiin perumaan. Sama toistui myös vuonna 2008, jolloin 
nuorten upseerien koulutusseminaariin ilmoittautui vain yksi osallistuja. Tämän seurauk-
sena Kadettikunnan hallitus päätti lakkauttaa laivaseminaarit ja järjestää koulutussemi-
naarit uudella konseptilla. 

Maanpuolustusaatteellinen toiminta 2010-luvulla

Sodan pilvet nousevat

2010-lukua on leimannut digitalisaatio ja globalisaation kriisiytyminen. Tekoäly, robo-
tisaatio ja internet-pohjainen teknologia ovat mullistaneet tiedonvälityksen. Sosiaalisen 
median nousu ja perinteisten medioiden kriisiytyminen muuttavat yhteiskunnallista il-
mapiiriä ja järjestystä horjuttaen avointen ja demokraattisten yhteiskuntien perustuksia. 
Työpaikkoja katoaa teknologian kehittymisen myötä kokonaan ja tehokkuusvaatimusten 
myötä niitä siirtyy halpojen työvoimakustannusten maihin.

Somen anonyymiys on tehnyt vihapuheesta ja valeuutisoinnista jokapäiväistä ja luonut 
alustan populististen ja jopa nationalististen, rasististen ja uusnatsististen mielipiteiden 
yleistymiselle. Venäjä ja Kiina hyödyntävät digitaalisen toimintaympäristön tarjoamia 
keinoja käymällä informaatiosotaa länsimaisia arvoja vastaan. Some on myös terroristien 
keskeinen yhteydenpitokanava ja rekrytoinnin väline. Epävakaus ja maiden väliset sisäiset 
konfliktit ovat johtaneet myös ennen näkemättömään pakolaisten määrän kasvuun.

Tällaiset globalisaation lieveilmiöt ovat nostaneet länsimaissa esiin arvokriisin, hämmen-
nyksen ja hajaannuksen. Kansainväliset sopimukset rakoilevat ja kansallismielisyys vah-
vistuu. Merkittävimpinä osoituksena tästä ovat Britannian ero EU:sta vuonna 2015 ja Yh-
dysvaltain presidentti Donald Trumpin vaalivoitto vuonna 2017.
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Mediakuvat romuttuneesta sotakalustosta ovat Venäjän sotatoimien myötä liiankin tuttuja tämän 
päivän ihmisille.

2010-luku on myös viimeistään osoittanut, ettei Venäjä kehittynyt vireäksi demokratiaksi, 
vaan siitä on tullut militaristinen poliisivaltio. Presidentti Putinin mukaan toisen maa-
ilmansodan jälkeinen kansainvälinen järjestys perustui tasapainoon. Yhdysvallat käytti 
Putinin mukaan hyväkseen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeistä Venäjän sekasortoa ja 
heikkoutta. Yhdysvallat hylkäsi kylmän sodan aikaiset säännöt ja loi omansa. Putin näkee, 
että Venäjän tuleekin korjata tilanne. Koska Yhdysvallat ei suostu kuuntelemaan Venäjän 
viestejä, on Venäjä pakotettu toimimaan yksipuolisesti.

Tästä on kyse Ukrainan sodassa. Krimin miehitys vuonna 2014 olikin länsimaille vakava 
herätys Venäjän voimapolitiikan paluusta ja pyrkimyksestä palauttaa suurvalta-asemansa. 
Kansainvälisten sopimusten vastainen miehitysoperaatio ja sen yllätyksellisyys järkyttivät 
kansainvälistä yhteisöä. Turvallisuuspoliittinen keskustelu aktivoitui luonnollisesti myös 
Suomessa. Edelleen jatkuva sota Ukrainassa ja Syyrian sisällissota ovat vieneet Venäjän ja 
lännen törmäyskurssille, joka on johtanut kansainvälisen tilanteen heikkenemiseen sitten 
kylmän sodan.

Itämeren turvallisuustilanne on kiristynyt Ukrainan sodan myötä. Nato on palannut juu-
rilleen ja siirtänyt painopisteensä kansainvälisestä kriisinhallinnasta kansalliseen puolus-
tukseen. Nato tiivisti yhteistyötä kumppanimaiden kanssa jo vuonna 2014 laajennettujen 
mahdollisuuksien kumppanuusyhteistyöllä (EOP) Suomen, Ruotsin, Georgian, Jordanian 
ja Australian kanssa. Puolaan ja Baltian maihin sijoitettiin pataljoonan kokoiset monikan-
salliset taisteluyksiköt. Itämeren maat ovat myös ryhtyneet palauttamaan aiemmin lak-
kauttettuja asevelvollisuusjärjestelmiä.
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Aktiivinen Kadettikunta

Median murroksen ja sosiaalisen median yleistymisen myötä Kadettikunnassa on jou-
duttu pohtimaan upseerien sananvapautta. Kylkirauta-lehden päätoimittaja eversti Mika 
Kalliomaa kannusti upseereita vuonna 2016 yhteiskunnalliseen keskusteluun asiantunti-
joina, mikä on Kadettikunnan viestintästrategian keskeinen viesti. Upseereilla on tässä 
roolissa kiistämätön sananvapaus, mutta heillä on myös virkamiehinä ja ammattisotilaina 
sananvastuu. Kadettikunnan jäsenistä merkittävä osuus on kuitenkin evp-upseereita, joita 
virkamiehiä koskevat määräykset eivät koske.

Työtä on siis jatkettu alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Vuonna 2010 maanpuolus-
tusjaoston puheenjohtajaksi vaihtui kapteeni Jarno Limnéll. Jäseninä toimivat kommodori 
Pertti Inkinen, everstiluutnantti Markku Hämäläinen, komentaja Jyrki Berner ja majuri 
Timo Liene. Kadettikunta toteutti maanpuolustusjaoston tukemana lokakuussa arvo-
seminaarin.

Vuonna 2011 maanpuolustusjaoston kokoonpano uudistui lähes kokonaan. Puheenjohta-
jaksi vaihtui eversti Hannu Aikio. Jäseninä toimivat eversti Heikki Hult, komentaja Juha-
Antero Puistola sekä kapteenit Christian Perheentupa ja Jarno Limnéll. Kadettikunta vietti 
myös 90-vuotisjuhliaan, joiden yhteydessä tämä teos suunniteltiin alun perin julkaistavan. 
Maanpuolustusjaosto pyrki tehostamaan internetin käyttöä turvallisuuspolitiikan tiedot-
tamisessa.  Lisäksi se toteutti kaksi turvallisuuspoliittista seminaaria. Ensimmäinen semi-
naari suunnattiin sotatieteiden maisterikurssille kapteeni Christian Perheentuvan johdol-
la. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Upseeriliiton kanssa.

Johtamisen opintoihin liitetyssä tilaisuudessa SM-kurssilaisille luovutettiin Kadettikunnan 
uusin Maailman muutos ja Suomi -kirja ja Kadettikunnan jäsenmerkit. Lisäksi pääsihteeri 
Tammikivi johti kurssilaisille strategia-analyysin tekemisen, jossa kohteena oli Kadetti-
kunta. Tuotokset hyödynnettiin seuraavassa Kadettikunnan valtuuskunnan kokouksessa. 

Toinen vuoden 2011 seminaari pidettiin yhteistoiminnassa Reserviupseeriliiton ja Maan-
puolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen kanssa. Teemana oli Maailman muutos ja 
Suomi Kadettikunnan uusimman hankkeen mukaisesti. Seminaariin osallistui noin 100 
henkilöä. Paneelikeskustelua pidettiin erityisen mielenkiintoisena.

Vuonna 2012 maanpuolustusjaoston johtoon vaihtui eversti Kai Vainio. Jäseninä toimivat 
komentaja Juha-Antero Puistola sekä kapteenit Christian Perheentupa ja Jarno Limnéll. 
Uusiksi jäseniksi tulivat pääsihteeri, eversti Juha Tammikivi ja everstiluutnantti Vesa Val-
tonen. Kadettikunnan kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin yhdessä Pirkanmaan 
kadettipiirin kanssa yleisölle avoin turvallisuuspolitiikan seminaari Tampereen yliopis-
tolla 31.3.2012.

Tilaisuuden teemana oli Maailman muutos ja Suomi – Suomen puolustus ja kokonaistur-
vallisuus. Seminaarin alustajina toimivat eversti, VTT Pekka Visuri aiheesta Maailman 
muutos ja Suomi ja everstiluutnantti, ST Vesa Valtonen aiheesta Suomen kokonaisturval-
lisuus. Alustusten jälkeen pidettiin paneelikeskustelu, johon osallistuivat kansanedustajat 
Mika Kari (SDP), Kimmo Sasi (kok), Lea Mäkipää (ps), Kimmo Pirttilahti (kesk), Sofia 
Vikman (kok) sekä RUL:n puheenjohtaja, professori Mika Hannula ja Tampereen yliopis-
ton Rauhan- ja konfliktin tutkimuskeskuksen amanuenssi Unto Vesa. Seminaariin osallis-
tui noin 80 henkilöä. 
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Lisäksi Kadettikunta, Lahden kadettipiiri ja Maanpuolustuskorkeakoulun kadetit osal-
listuivat Kadettikunnan näyttelyosastolla Turvallisuus- ja puolustusmessuille Lahdessa 
27.–29.9.2012. Messujen yhteydessä järjestettiin myös erillinen luento Nuoret, arvot ja 
maanpuolustus -tutkimushankkeen pohjalta. 

Vuonna 2013 maanpuolustusjaoston johdossa jatkoi eversti Kai Vainio. Jäseninä toimivat 
eversti Juha Tammikivi, everstiluutnantti Vesa Valtonen sekä kapteenit Christian Perheen-
tupa ja Jarno Limnéll. Uusiksi jäseniksi liittyivät myös eversti Tapio Niitynperä ja kapteeni 
Antti Paronen. Maanpuolustusjaosto toteutti turvallisuuspoliittisen seminaarin 11.4.2013 
aamukahviseminaarin muodossa kutsuvieraille Kruununhaan Maneesissa. Tilaisuuteen 
osallistui noin 80 henkilöä. 

Lisäksi Kadettikunta järjesti Reserviupseerikurssi 157:n kurssitapaamiseen liittyen toisen 
turvallisuuspoliittisen seminaarin Haminassa. Yleisölle avoimeen tilaisuuteen osallistui 
noin 110 henkilöä. Vuonna 2013 jatkettiin tauon jälkeen myös laivaseminaariperinnettä. 
Kadettikunnan strategiaseminaari toteutettiin Tallinnan risteilynä. Seminaari suunnattiin 
hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajistolle sekä kadettipiirien edustajille. Osallistu-
jia oli yhteensä 33 henkilöä, joista 7 puolisoita. Seminaarin tarkoituksena oli analysoida 
toimintaympäristöä ja sen vaikutuksia Kadettikunnan ja kadettipiirien toimintaan. 

Vuonna 2014 maanpuolustusjaoston puheenjohtajana jatkoi eversti Kai Vainio. Jäseninä 
toimivat eversti Tapio Niitynperä, eversti Juha Tammikivi, komentaja Jyrki Berner, eversti-
luutnantti, ST Vesa Valtonen, kapteeni Christian Perheentupa, kapteeni, ST Jarno Limnéll 
ja kapteeni Antti Paronen. Maanpuolustusjaosto toteutti jälleen turvallisuuspoliittisen se-
minaarin teemalla Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus osana sotilaallista maanpuolus-
tusta. Pasilan auditoriossa pidetty tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Reserviupseeriliiton, 
Reserviläisliiton ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n kanssa. Seminaarin puheen-
johtajana toimi kenraali Gustav Hägglund ja pääesitelmän piti Puolustusvoimien koulu-
tuspäällikkö eversti Hannu Hyppönen. Alustuksen piti myös puolustusministeri Carl Hag-
lund. Tilaisuuteen osallistui noin 120 henkilöä. 

Vuonna 2015 maanpuolustusjaoston johdossa jatkoi edelleen eversti Kai Vainio. Jäseninä 
toimivat everstit Tapio Niitynperä ja Juha Tammikivi, komentaja Jyrki Berner, kapteeni 
Christian Perheentupa sekä professori, ST, kapteeni Jarno Limnéll. Merkittävät apurahat 
mahdollistivat Nuoret, arvot ja maanpuolustus -hankkeen jatkamisen, Turvallisuuspolitii-
kan tietopankin päivittämisen sekä tämän teoksen toteuttamisen. Maanpuolustusjaosto 
järjesti maaliskuussa turvallisuuspoliittisen seminaarin aiheesta Nato – Puolesta ja vas-
taan. Seminaariin osallistui noin 160 henkilöä.

Lisäksi Kadettikunta järjesti jälleen laivaseminaarin toukokuussa, nyt viestinnän ja sosiaa-
lisen median teemalla. Seminaari suunnattiin nuoremmille upseereille ja piirin viestinnäs-
tä vastaaville henkilöille. Kaikkiaan siihen osallistui 32 henkilöä, joista puolisoita oli 11. 
Seminaari liitettiin Nuoret, arvot ja maanpuolustus -hankkeeseen. Seminaarin tarkoituk-
sena oli toimia Kadettikunnan kokonaisviestinnän ajatuspajana, jossa otettiin huomioon 
viestinnän ja sosiaalisen median tarjoamat uudet mahdollisuudet sekä kybersodankäyn-
nistä saadut havainnot.

Vuonna 2016 vietettiin Kadettikunnan 95-vuotisjuhlaa. Kouvolan kaupungintalolla 
12.3.2016 järjestetyssä päiväjuhlassa julkistettiin uudistettu Turvallisuuspolitiikan tieto-
pankki. Juhlaan osallistui noin 300 henkilöä. Maanpuolustusjaosto järjesti myös Suomen 
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Nykypäivänä yhteiskunnan ”rauhanunia” häiritään erityisesti kyberavaruudesta käsin.

Sotatieteellisen seuran kanssa turvallisuuspolitiikan seminaarin Tieteiden talolla, Helsin-
gissä teemalla Pohjoiskalotti osana Pohjolan turvallisuutta. Tarkoituksena oli käsitellä ka-
lottialuetta Suomen, Ruotsin ja Norjan osalta sekä Kuolan aluetta.

Kadettikunta osallistui myös Maanpuolustuksen Tuki ry:n koordinoimaan Nuku rauhassa 
– Kokonaisturvallisuuden Suomi 100 -hankkeeseen vuosina 2015–2017. Hankkeen tarkoi-
tuksena oli lisätä tietämystä kokonaisturvallisuudesta, tiivistää viranomaisten ja järjestö-
jen yhteistyötä ja motivoida kansalaisia osallistumaan vapaaehtoiseen maanpuolustus- ja 
turvallisuustyöhön. Valtakunnallinen hanke toi yhteen kaikki keskeiset turvallisuustoi-
mijat. Hanke toteutettiin yhteistyössä valtioneuvoston kanslian, opetushallituksen, puo-
lustusministeriön, sisäministeriön, turvallisuuskomitean, huoltovarmuuskeskuksen, Puo-
lustusvoimien, poliisin, pelastustoimen, Rajavartiolaitoksen, tullin, hätäkeskuslaitoksen, 
vapaaehtoisten maanpuolustus-, turvallisuus- ja veteraanijärjestöjen kanssa.

Hankkeessa toteutettiin 10 ilmaistapahtumaa ja viisi seminaaria eri puolilla Suomea, joi-
hin osallistui yli 75 000 ihmistä. Tapahtumiin osallistuivat myös kaupungit, koulut ja päi-
väkodit. Tapahtumissa esiteltiin kokonaisturvallisuutta ja maanpuolustusta osallistavien 
toimintarastien ja -näytösten, kalustoesittelyjen ja konserttien muodossa. Kadettikunta 
osallistui tapahtumiin omalla esittelypisteellä.

Vuoden 2017 aikana toimeenpantiin kaksi seminaaria. Ensimmäinen niistä oli Kadetti-
kunnan ja Suomen Sotatieteellisen Seuran sekä Maanpuolustuskorkeakoulun Saako pahan 
tappaa – Kuka pahan tappaa? -arvoseminaari. Se oli avoin yleisöseminaari ja tapahtumaan 
osallistui noin 90 henkilöä. Toinen seminaari järjestettiin yhdessä Suomen Sotatieteellisen 
Seuran kanssa teemalla Suomen turvallisuuspolitiikka muutosten pyörteissä. Tähän tapah-
tumaan osallistui noin 100 henkilöä. Vuonna 2017 julkistettiin ja avattiin myös uusi his-
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torian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö Suomi kylmässä sodassa Kadettikunnan 
kevätkokouksen yhteydessä Niinisalossa.

Vuoden 2018 seminaareja olivat Turvallisuus hybridiympäristössä sekä Viimeaikaiset kon-
fliktit ja niistä saadut opit. Yhteistyöosapuolia tapahtumissa olivat Maanpuolustuskorkea-
koulu, Suomen Sotatieteellinen Seura ja Aalto-yliopisto. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 
noin 180 henkilöä ja molemmat järjestettiin Helsingissä.

Koronapandemian puhkeaminen rajoitti seminaarien järjestämismahdollisuuksia vuosien 
2020–2022 aikana.

Vuonna 2021 julkaistiin Kadettikunnan uusi arvotutkimus. Tietojen kerääminen toteu-
tettiin Webropol-järjestelmällä ja vastaajat kutsuttiin mukaan sahköpostitse. Pyyntö lä-
hetettiin 4 008:lIe Kadettikunnan jäsenelle, joiden sahköpostiosoite on Kadettikunnan 
jäsenrekisterissä. Yhteensa 1 041 henkilöä vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli noin 26 ja 
tulkimusta voidaan pitää riittävän kattavana. Kadettikunnan arvotutkimuksia on tehty 29 
vuoden aikana viisi kertaa, vastaajamäärien ollessa samaa suuruusluokkaa.

Kokonaisuutena tutkimus kertoi siitä, etta kadettiupseereista muodostuu professionaali-
nen ammattikunta, jonka arvot säilyvät. Ammattikunnasta on siis rakentunut luontevasti 
veljes- ja sisarkunta, joka pitää myös yllä yhteistä ammattietiikkaa sekä identiteettiä. Risto 
Sinkon artikkeli arvotutkimuksesta julkaistiin Kylkirauta-lehdessä 2/2021. 

Maanpuolustusjaoston kokoonpanossa tapahtui puolestaan vain vähän muutoksia vuosi-
na 2016–2019. Eversti Tapio Niitynperä jäi pois vuonna 2016, everstiluutnantti Eero Svan-
berg valittiin uudeksi jäseneksi vuonna 2018 ja everstiluutnantti Petri Toivonen vuonna 
2019. Koko tämän ajanjakson jaoston puheenjohtajana toimi eversti Kai Vainio.

Vuoden 2021 uusitussa kokoonpanossa maanpuolustusjaoston puheenjohtajaksi tuli 
eversti Mikko Kauppala, eversti Kai Vainion jatkaessa jaoston jäsenenä. Komentaja Jyrki 
Berner jättäytyi pois ja uusiksi jäseniksi valittiin komentaja Mikko Sistonen sekä majuri 
Antti Paronen.

Tilastotietoa maanpuolustusaatteellisista tilaisuuksista

Turvallisuuspoliittisen tiedon jakamisesta muodostui keskeinen toimintamuoto myös Kadetti-
kunnan ulkopuolisilta säätiöiltä ja rahastoilta saamille tukimäärärahoille. Tukijoiden luot-
tamuksen ja yhteistyön vahvistamiseksi Kadettikunnassa ryhdyttiin tilastoimaan kaikki 
Puolustusvoimien ulkopuolisille tahoille pidetyt turvallisuuspoliittiset esitelmät ja tilai-
suudet. Näin pyrittiin osoittamaan Kadettikunnan toiminnan laajuus ja se, että tukijoiden 
apurahat tuottivat konkreettista tulosta erityisesti koulunuorison ja naisten keskuudessa.
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A = vuosi

B = opettajia ja alan opiskelijoita

C = koululaisia

D = muita

E = tilaisuuksien lukumäärä

F = osallistujia yhteensä

Vuoden 2020 tietojen osalta on 
huomioitava koronapandemian 
globaali käynnistyminen

A B C D E F
1975 1 639 31 022 2 815 250 35 726
1976 2 268 30 360 4 270 330 37 228
1977 3 320 61 196 19 269 637 84 422
1978 2 475 50 770 45 679 469 99 393
1979 2 328 35 857 23 352 420 61 957
1980 3 111 51 412 24 899 584 80 006
1981 2 801 48 081 15 367 668 66 917
1982 3 803 55 597 21 159 774 81 333
1983 3 019 44 948 21 320 684 69 971
1984 2 309 42 124 32 181 783 77 397
1985 2 039 34 785 18 736 672 56 232
1986 2 235 41 609 35 939 831 80 614
1987 2 462 47 161 37 330 778 87 731
1988 2 213 33 034 37 001 812 73 060
1989 1 653 40 392 41 347 841 84 233
1990 2 355 36 023 42 094 707 81 179
1991 2 591 36 035 56 327 952 95 905
1992 2 239 40 268 67 187 985 110 679
1993 1 195 20 469 41 082 803 63 549
1994 1 457 27 904 40 784 997 71 142
1995 1 591 22 490 30 263 914 55 258
1996 1 242 16 459 31 870 798 50 369
1997 2 902 39 604 40 349 903 83 758
1998 849 18 903 30 002 692 50 446
1999 1 221 13 747 42 422 700 58 090
2000 1 376 14 873 46 381 738 63 368
2001 1 513 16 529 59 559 923 78 524
2002 1 601 21 521 64 693 927 88 742
2003 1 111 15 864 46 723 798 64 496
2004 568 11 330 56 230 814 68 942
2005 928 19 339 32 530 901 53 698
2006 516 9 970 44 376 533 55 395
2007 700 16 328 31 590 417 49 035
2008 323 6 760 64 204 739 72 026
2009 291 6 092 67 968 601 74 952
2010 422 6929 49 280 500 57 131
2011 443 7 630 47 282 509 55 864
2012 412 7 993 37 062 604 46 071
2013 238 4 760 33 954 538 39 490
2014 328 3 556 47 355 658 51 897
2015 154 4 824 45 885 594 51 457
2016 199 4408 37883 576 43066
2017 524 9238 39509 569 49840
2018 174 3388 32057 553 36172
2019 419 4018 25138 468 30043
2020 23 518 36561 269 37371

Yhteensä 67 580 1 116 118 1 749 264 31213 2 964 175

Kadettikunnan järjestämiin tilaisuuksiin osallistuminen vuosina 1975-2020
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Droonien käyttö hybridivaikuttamisen ja sodankäynnin tarpeisiin on arkipäivää kriisialueilla.
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7. Turvallisuuspoliittiset materiaalit

Turvallisuutemme peruskivet -diasarja 1974

Maanpuolustusjaosto jakoi 1974 kadettipiireille Turvallisuutemme peruskivet -rainaksi 
kutsuttua 45 kuvan opetusaineistoa. Diasarja oli suunnattu ensisijaisesti opettajille ja kou-
lunuorisolle pidettäviin esityksiin. Opetuspakettia markkinoitiin myös muille maanpuo-
lustusjärjestöille ja medialle pidettiin tiedostustilaisuus aiheesta. 

Opetuspaketin tarkoituksena oli avata turvallisuus- ja ulkopolitiikan sekä maanpuolus-
tuksen perusteita havainnollistavalla, hauskalla ja asiallisella tavalla. Yleisö pyrittiin va-
kuuttamaan puolustuslaitoksen tarpeellisuudesta ja rauhanomaisuudesta: Sota ei ole tavoi-
te vaan vältettävä paha. Lisäksi aineiston avulla selitettiin YK:n, Naton, Varsovan liiton ja 
yya-sopimuksen tarkoitusperiä. Abstrakteja aiheita pyrittiin tekemään helposti ymmärret-
täviksi Matti ja Maija Meikäläisen esimerkein:

Matti Meikäläinen kansainvälisen politiikan vetelällä suolla; Matti näkee turvallisen tuntui-
sia kiviä Nato, Varsovan liitto – miettii onko muita vaihtoehtoja.

Itsenäisyyden ja itsemääräämiskyvyn säilyttämiseksi Matti Maijansa kanssa valitsee puolu-
eettomuuden. Yhdessä he rakentavat yo sopimuskivistä elintilansa perustan. (YK:n perus-
kirja 1945, yya-sopimus 1948, Ahvenanmaan sopimukset 1922 ja 1940, Pariisin rauhansopi-
mus 1947 ja Haagin sopimukset 1907). 

Keskustelua rakennettiin 1–10 minuutin aivoriihien avulla seuraavista kysymyksistä:

Matti Miettii: Sota ei ole tavoite vaan vältettävä paha – Miten?
Miten sota voidaan välttää?
Mitä puolueettomuus edellyttää?
Mitä hyötyä puolueettomuudesta?
Mitä toimenpiteitä puolueettomuuden säilyttäminen vaatii?
Miten ehkäisen kriisit ennakolta?
Minkälaisia kriisejä voi syntyä?

Puolueettomuuspolitiikan merkitystä pyrittiin perustelemaan erityisen laaja-alaisesti. Li-
säksi avattiin Suomen YK-toimintaa ja rauhanturvatyötä, SALT-neuvotteluja (Strategic 
Arms Limitation Talks, strategisten aseiden rajoittamisneuvottelut) ja ETYK-toimintaa. 
Lopuksi tuotiin monipuolisesti esiin maanpuolustus- ja puolustusvoimatietoutta avaamal-
la Puolustusvoimien tehtäviä ja välineistöä sekä asevelvollisuutta.

Diasarjan kuvitti kommodori Reino Wariksen mukaan Kadettikunnalle ilmaiseksi taitei-
lija Kimmo Pälikkö. Waris muistelee asiaa vuonna 2007 tehdyssä haastattelussaan seuraa-
vasti:

Se oli varmaan jo aika tavalla Savonjousen aikaan nämä Turvallisuuden peruskivet. Tällai-
nen diasarja, jonka taiteilija Kimmo Pälikkö teki ilmaiseksi. Hän oli kadettiupseerin poika. 
Isä oli vissiin everstiluutnantti, oli jo silloin jo kuollut. Hän se ilmaiseksi teki, hienon teke-
leen, piirroksen. Ihan lahjatyönä teki.

Maanpuolustusjaosto markkinoi Turvallisuutemme peruskivet -diasarjaa kadettipiireille 
kiertokirjeen avulla. Kouluille sekä reserviläis- ja kansalaisjärjestöille taas jaettiin esi-
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te-tilauskorttia ja medialle järjestettiin tiedotustilaisuus. Oppikouluille opetusaineistoa 
markkinoitiin Kylkirauta-lehden ohessa. Lehteä ryhdyttiin keväällä 1975 jakamaan jokai-
seen oppikouluun ja tiedotteessa oppikouluille todettiin seuraavaa:

Tätä nykyä Kadettikunnan maanpuolustusaatteellinen toiminta on erityisesti kohdistettu 
opettajiin ja koulunuorisoon, joiden keskuudessa annetulla oikealla maanpuolustustietou-
della pyritään aikaan saamaan luonnollista maaperää maanpuolustustahdon syntymiselle ja 
lujittumiselle. Tässä tarkoituksessa ovat kadettipiirit (28) kautta maan järjestäneet opettajille 
turvallisuuspolitiikan seminaareja, pitäneet kouluissa maanpuolustusta käsitteleviä esityksiä 
ja järjestäneet yhteistoiminnassa Puolustusvoimien joukko-osastojen kanssa koulujen vie-
railuja varuskunnissa.

Erityisen myönteisesti koulumaailmassa on vastaanotettu Kadettikunnan toimittama kuva-
sarja Turvallisuutemme peruskivet, jota kadettipiirit ovat esittäneet kouluissa kymmenille 
tuhansille oppilaille. Tämän, lähinnä nuorille koululaisille tarkoitetun kuvasarjan esite-
tilauskortti on tiedoksenne ohessa.

Edellä selostettua yhteistoimintaa koulujen kanssa Kadettikunta haluaa nyt laajentaa koh-
daltanne liittämällä koulunne yhdistyksen jäsenlehden, KYLKIRAUDAN, jakeluun. Leh-
ti ilmestyy seuraavan kerran tässä kuussa ja sen jälkeen syyskuussa. Kadettikunta toivoo 
Kylkirauta-lehden osaltaan muodostuvan yhteistoimintaamme edistäväksi tekijäksi työssä 
Suomen maanpuolustuksen hyväksi.

Merkittävin teko opetuspaketin markkinoinnissa oli kuitenkin yhteistyösopimus Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) Koulupalvelun kanssa. Diasarja esiteltiin majuri 
Matti Savonjousen johdolla Koulupalvelun edustajille 7.5.1975. Koulupalvelun edustajat 
kiinnostuivat opetuspaketista ja kertoivat haluavansa saada aineiston myyntiorganisaa-
tionsa jakeluun. SOK ryhtyi näin yksinoikeudella markkinoimaan diasarjaa. Korvaukseksi 
originaaliaineistosta se maksoi Kadettikunnalle 2 500 markkaa. Sopimus allekirjoitettiin 
syyskuussa ja näin aineiston jakelu saatettiin koko valtakunnan laajuiseksi.

Kadettipiireille maanpuolustusjaosto lähetti vuonna 1975 Turvallisuutemme peruskivet 
-diasarjan ohella monisteet Sotilaallinen maanpuolustus, Puolustusvoimista lainattavissa 
oleva lähdemateriaali ja Turvallisuuspoliittista lähdemateriaalia. Haminan kadettipiirin 
tekemästä yhteenvedosta kouluissa järjestetystä turvallisuuspolitiikan opetuksesta käy 
ilmi, mitä muita aineistoja kadettipiirit hyödynsivät opetuksessaan. Itsenäisyyspävänä 
1975 päivätyssä muistiossa todetaan, että kouluissa on esitetty Velvollisuutta täyttämässä 
ja Miten Suomi huolehtii turvallisuudestaan -filmejä sekä kelmuja aiheista Turvallisuus-
politiikan perusteet, Suomen sotilaspoliittinen asema, yya-sopimus, Puolustusvoimat ja sen 
koulutustavoitteet sekä Naiset ja maanpuolustus.

Turvallisuuspolitiikka ja maanpuolustus -diasarja 1978

Syksyllä 1978 valmistui maanpuolustusjaoston toteuttama, koulumaailmaan suunnattu 
Turvallisuuspolitiikka ja maanpuolustus -diasarja, joka käsitti 41 sivua esitelmärunkoja ja 
64 niihin liittyvää diakuvaa. Diasarja pohjautui vuonna 1976 valmistuneeseen Puolustus-
voimien viralliseen opetusmateriaaliin Varusmiesten turvallisuuspolitiikan opetuspaketti. 

Uusi Turvallisuuspolitiikka ja maanpuolustus -diasarja jaettiin kadettipiireille 23.10.1978 
päivätyllä lähetteellä. Yksi sarja lähetettiin tiedoksi myös Pääesikunnalle. Opetuspaketin 
sisältö koostui viidestä esitelmärungosta.
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Sodan välttäminen on tärkeä tavoite, mutta pahimpaan varaudutaan –  tästä on kysymys myös
henkisessä maanpuolustustyössä.

1) Turvallisuuspoliittinen asetelma
2) Historiallista taustaa turvallisuuspolitiikalle
3) Suomen puolueettomuuspolitiikasta
4) Maanpuolustus
5) Sotilaallinen maanpuolustus

YK-diasarja 1982

Maanpuolustusjaosto valmisti majuri Olli Nuoramon johdolla vuoden 1982 YK-viikolle 
Suomi YK:n rauhanturvaamistoiminnassa -aiheisen diasarjan. Opetuspaketti sisälsi 24 
diakuvaa, selosteen sekä YK-tietoutta sisältävän monisteen luennoitsijaa varten.

Historiaa
- YK:n perustaminen (II MS:n jälkitunnelmat)

YK:n toiminnan päämäärät ja työskentelymenetelmät
- peruskirja
- tärkeimmät elimet 
- Laki puolustusvoimista (”YK-tehtävä”)
- Pohjoismaat ja Suomi rauhanturvaajina
  Tärkeimmät operaatioalueet (Lähi-Itä, Kashmir, Kypros)
  Yhteinen koulutustoiminta (YKKoulK)
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- Toiminta rauhanturvaamistehtävissä
  Tarkkailijat
  YK:n joukot
- Toiminnan tuloksia / tulevaisuuden näkymiä
  Yli 15 000 suomalaista rauhanturvaajaa
  Kansainvälinen arvonanto ja luottamus

Kadettikunnan julkaisemia kirjoja

Tuntemattomana pysyttelevän kadettiupseerin vuonna 1982 Kadettikunnalle tekemä mit-
tava lahjoitus mahdollisti maanpuolustusaiheisen Väitteitä ja vastaväitteitä -kirjan toimit-
tamisen, johon ryhdyttiin vuonna 1983. Kadettiupseerien artikkeleista koostuvan teoksen 
tarkoituksena oli ottaa kantaa julkisessa maanpuolustuskeskustelussa esiintyviin maan-
puolustuksen vastaisiin väitteisiin.

Lähtökohtana oli kerätä 10–12 pääväittämää ja käsitellä niitä monipuolisesti noin 7–8 si-
vun mittaisissa artikkeleissa, joihin liittyi myös kuva- ja piirrosaineistoa. Toimituskuntaa 
johti everstiluutnantti Matti Närhi ja jäseninä toimivat majuri Olli Nuoramo ja yliluut-
nantti Kalle Liesinen.

YK-joukkoja on tarvittu laajalti eri puolilla maailmaa ja niiden toimintaan on kohdistunut paljon 
odotuksia.
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Kirjan kirjoittajat ja aiheet olivat seuraavat:

Kirjoittaja Väite Vastaväite = aihe

Ev Esko Nieminen Suomea ei uhkaa kukaan, joten 
Puolustusvoimat ovat tarpeetto-
mat

Suomen on puolustauduttava

Evl Seppo Tanskanen Suomen armeijalla ei ole mi-
tään merkitystä

Puolustusvoimillamme on 
torjuntakykyä. Kotikenttä, 
omaperäinen taktiikka ja 
sopiva sotavarustus tasoittavat 
tilannetta

Maj Pertti Suominen Tuleva sota on ilman muuta 
rajoittamaton ydinsota, jossa 
kaikki tuhoutuvat. Konventio-
naalinen armeija on tarpeeton

Kriisejä on monen asteisia. 
Ydinsodassakin voi säilyä 
hengissä, mm. väestönsuojissa

Kapt Erkki Nordberg Kenraalit ”sanelevat” poliiti-
koille asevarustelupäätöksiä

Puolustuspoliittinen pää-
töksenteko on maassamme 
asiantuntevaa ja harkittua

Maj Raimo Lappi Kristitty ei voi olla sotilas Kristitty voi olla sotilas
Evl Matti Närhi Pienen maan yksipuolinen 

aseriisunta johtaa pysyvään 
rauhaan. Siviilipalvelus takaa 
Suomen turvallisuuden

Maanpuolustus on kokonais-
järjestely. Siviilipalvelus voi 
liittyä maanpuolustukseen

Majuri Pekka Visuri Yleinen asevelvollisuus on 
aikansa elänyt. Palkka-armeija 
on oikea ratkaisu

Asevelvollisuus on Suomelle 
sopiva ratkaisu

Ylil Kalle Liesinen Armeija kasvattaa ”sokeita 
tottelijoita”

Miksi sotilaallista kuria tar-
vitaan

Kapt Martti Haavisto Kansalaisten mielestä yhteisillä 
voimavaroilla on tärkeämpiä-
kin kohteita kuin maanpuo-
lustus

Puolustustahtoa on olemassa

Maj Eero Riuttala Koulutus Puolustusvoimissa 
on tehotonta ajanhukkaa

Puolustusvoimien koulu-
tuksen päämäärät, keinot ja 
saavutetut tulokset

Kirja valmistui aikataulussa ja sen julkistaminen tapahtui 30.11.1983 Kadettikunnan toi-
mistossa. Paikalle oli kutsuttu 27 lehdistön edustajaa, Kadettikunnan puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä kirjan toimituskunta ja kirjoittajat. Kirjaa jaettiin veloituksetta 
kadettipiireille, Puolustusvoimille, liitoille (HYOL), järjestöille ja halukkaille yksityishen-
kilöille. Vastaanotto oli hyvä, sillä ensimmäinen 10 000 kappaleen painos todettiin pian 
riittämättömäksi ja kirjasta tehtiin 5 000 kappaleen lisäpainos.
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Väitteet ja vastaväitteet -kirja sai jatkoa seuraavana vuonna, jolloin maanpuolustusjaosto 
julkaisi teoksen Puolustamme Suomea. Kirja koostui edellisen tapaan asiantuntija-artikke-
leista, jotka nyt olivat upseereista poiketen siviiliasiantuntijoiden kirjoituksia. Artikkeleita 
oli yhteensä yhdeksän. Kirjaa jaettiin Väitteet ja vastaväitteet -teoksen lailla kadettipiiri-
en käyttöön sekä veloituksetta myös Puolustusvoimille, eri järjestöille, kaikille HYOL:n 
jäsenille ja opettajankoulutuslaitoksille ja halukkaille yksityishenkilöille. Painosmäärä oli 
edelleen ensin 10 000 kappaletta ja myöhemmin 5 000 kappaletta.

Kirjasarja sai vielä kolmannenkin osan. Toteuttamisen mahdollisti jälleen Tuntemattoman 
kadettiupseerin lahjoitusrahasto. Maamme puolustus -niminen kolmas artikkelijulkaisu oli 
suunnattu erityisesti naisille ja varusmiespalvelusta suorittamattomille nuorille, ja se jul-
kistettiin 28.11.1985 Katajanokan Kasinolla. Tilaisuuteen kutsuttiin lehdistön ja järjestö-
jen edustajia sekä Kadettikunnan puheenjohtaja ja hallituksen edustajat, toimiston väki ja 
kirjan toimituskunta, kaikkiaan yhteensä 50 henkilöä.

Aiempien teosten tapaan sitäkin julkaistiin ensin 10 000 kappaletta ja myöhemmin li-
sää 5 000 kappaletta. Teosta jaettiin aiempien kirjojen tapaan veloituksetta kadettipiireille, 
Puolustusvoimille, järjestöille sekä halukkaille yksityishenkilöille. Lisäksi kirjaa jaettiin 
yhteensä 3 350 kappaletta HYOL:n ja Äidinkielen Opettajien Liiton jäsenille. Kirjasta teh-
tiin vuonna 1987 vielä yksi 5 000 kappaleen lisäpainos.

Maanpuolustus O.K. lyhytelokuva oli yli kolme vuosikymmentä sitten tiivisti ajassa kiinni.
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Maanpuolustus O.K. -lyhytelokuva 1986

Maanpuolustusjaoston puheenjohtaja, everstiluutnantti Matti Närhi esitteli elokuussa 
1986 Kadettikunnan hallitukselle maanpuolustusaiheisen lyhytelokuvan tuotantosuunni-
telman. Sopimus elokuvan toteuttamisesta tehtiin Ukonfilmi Oy:n kanssa. Filmin mahdol-
listi jälleen Tuntematon kadettiupseeri, joka maksoi tuotannosta aiheutuvat kustannukset. 
Elokuva oli tarkoitettu käytettäväksi peruskoulun yläasteen turvallisuuspolitiikan oppi-
tunnin ja siihen liittyvän keskustelun herättämiseksi. Filmin pituus oli noin 12 minuut-
tia. Kuusi kuvauspäivää kahdeksasta toteutettiin Puolustusvoimien joukko-osastoissa; 
Uudenmaan Jääkäripataljoonassa Santahaminassa, Panssariprikaatissa Parolannummella 
sekä Satakunnan Lennostossa Pirkkalassa.

Puolustusvoimat suostui tukemaan elokuvan tuotantoa käytännön järjestelyissä. Asiasta 
tehtiin käsky 12.9.1986, jossa todetaan: Puolustusministeriö on hyväksynyt viitteen 2 
mukaisesti Kadettikunta r.y:n esityksen, jonka mukaisesti Puolustusvoimat antaa henkilös-
töä sekä materiaalista tukea veloituksetta Kadettikunta r.y:n tuottaman lyhytelokuvan te-
koon jäljempänä esitetyllä tavalla.

Maanpuolustus O.K. -nimistä lyhytelokuva jaettiin kadettipiirien ohella Valtion AV-kes-
kuksen käyttöön, joka jakoi sitä edelleen kaikille oppimateriaalikeskuksille. 

TURVASSA – turvallisuuden palapeli 1999

Siirryttäessä tietoyhteiskuntaan ja internet-aikakauteen, nähtiin Kadettikunnassa tar-
ve turvallisuuspolitiikan opetusaineiston päivittämiseen. Vuonna 1998 Kadettikunnassa 
tehtiinkin toimintasuunnitelma turvallisuuspolitiikan CD-ROM-multimediaohjelman 
tuottamisesta yhteistyössä opetushallituksen, Puolustusvoimien ja sisäministeriön kanssa. 
Ohjelman tavoitteena oli tuottaa koululaisille itseopiskelupaketti Suomen turvallisuuspo-
litiikasta ja opettajille opetusaineisto turvallisuuspolitiikan oppituntien pitämiseksi. Pää-
kohderyhmänä olivat 14–15-vuotiaat tytöt ja pojat. Erityisen merkittäväksi hankkeen teki 
se, että CD-ROM jaettiin ilmaiseksi Suomen kaikkiin ala- ja yläasteen kouluihin, lukioi-
hin, ammatillisiin oppilaitoksiin sekä Puolustusvoimiin.

Ohjelman rakentamista varten muodostettiin projektiorganisaatio, joka koostui johto-, 
projekti- ja tuontantoryhmästä. Johtoryhmässä toimivat Kadettikunnan varapuheenjoh-
taja, kommodori Jukka K. Pajala (puheenjohtaja), maanpuolustusjaoston puheenjohtaja, 
everstiluutnantti Sakari Honkamaa, Kadettikunnan pääsihteeri everstiluutnantti Pekka 
Rapila sekä ylijohtaja Aslak Lindström, johtaja Pentti Takala ja oppimateriaalin tuottaja 
Irmeli Lehtovaara Opetushallituksesta ja johtaja Juhani Seppä ja neuvotteleva virkamies 
Tiina Peltola-Lampi sisäministeriöstä ja Aarno Unkila HyperGraph Oy:stä. Projektiryhmä 
koostui pitkälti maanpuolustusjaoston jäsenistä. Tuotantoryhmässä taas toimi kokoon-
pano erilaisia tuottajia ja ohjelmoijia.

Hanke esiteltiin ensimmäistä kertaa Opetushallituksen (OPH) edustajille 25.2.1998 
Kadettikunnan toimistolla. OPH:n edustajat suhtautuivat hankkeeseen hyvin myönteises-
ti. Koulumaailmassa oli parhaillaan käynnissä valtava murros opetusmetodiikassa, jota 
varten opetushallinnossa oli perustettu Suomi tietoyhteiskunnassa -projekti. Projektin tar-
koituksena oli tuoda kouluihin tietokoneet ja tietoverkot, jotka mahdollistivat multimedi-
an käytön oppimateriaalina. Siten Kadettikunnan projekti sopi hyvin OPH:n tavoitteisiin.
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Kadettikunnan CD-ROM-hankkeen käynnistämisseminaari pidettiin puolustusvoimien 
koulutuksen kehittämiskeskuksessa (PvKK) Tuusulassa 5.4.1998. Hankkeesta informoi-
tiin myös Puolustusministeriön kansliapäällikköä ja Pääesikunnan päällikköä. Puolustus-
hallinnon lisäksi hankkeeseen osallistettiin myös poliisi- ja pelastushallinto sekä Rajavar-
tiolaitos. 

Taloudellista tukea hankkeelle saatiin Maanpuolustuksen Kannatussäätiöltä, Jenny ja Ant-
ti Wihurin Säätiöltä, Puolustusvoimien Tukisäätiöltä, Pohjola-Yhtiöltä ja HPY/Kolum-
bukselta. 

CD-ROM-hanke valmistui TURVASSA – turvallisuuden palapeli nimellä 27.8.1999, ja oh-
jelmasta tehtiin 10 000 kappaleen 1. painos. Ohjelmat toimitettiin suunnitellusti Suomen 
kaikille kouluille sekä hankkeeseen osallistuneille viranomaistahoille. OPH jakoi ohjelmat 
kouluihin, HYOL 1400:lle historian opettajalle, Pääesikunnan tiedotusosasto Puolustus-
voimille ja Rajavartiolaitoksen esikunta Rajavartiolaitokselle. Lisäksi Kadettikunta jakoi 
opetuspaketin kaikille Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskeleville kadeteille.

Ohjelman julkistamistilaisuus lehdistötilaisuuksineen pidettiin 3.9.1999 Maanpuolustus-
korkeakoululla. Tilaisuus sai arvovaltaiselta kutsuvierasjoukolta erittäin myönteisen vas-
taanoton. Lehdistötilaisuuteen sen sijaan osallistui vain kolme median edustajaa.

Lisäksi ohjelma luovutettiin henkilökohtaisesti Puolustusvoimain komentajalle, Opetus-
hallituksen pääjohtajalle, HYOL:n puheenjohtajalle ja puolustusministerille. Ohjelman 
todettiin olevan tekniikaltaan nykyaikaisin opetuspaketti, mitä Suomessa on opetusalalla 
tehty. OPH markkinoin opetuspakettia saatekirjeessään peruskouluille seuraavasti:

Aineisto soveltuu käytettäväksi useissa eri oppiaineissa, koska siinä on tietoa palo- ja pelas-
tustoimesta, poliisitoimesta, rajavalvonnasta ja turvallisuuspolitiikasta. Ohjelmaa voidaan 
käyttää sellaisenaan perustietona ensiavusta, turvallisuuskysymyksistä ja rajojemme puolus-
tuksesta. Samalla se on siten laadittu, että sen avulla on pääsy paitsi suoraan turvallisuudesta 
vastaavien kansallisten hallintoelinten kotisivuille myös käyttämään muutoinkin internet-
toimintaympäristöä ja etsimään sieltä tarvittavaa tietoa. 

Opetusohjelman hyödyntämisestä neuvoteltiin 8.11.1999 myös Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys MPK:n kanssa. Ohjelmaa luovutettiin 35 kappaletta MPK:n kurssimateri-
aaliksi. Lisäksi CD-ROM-aineiston pohjalta valmistettiin MPK:n turvakurssia varten 
kalvosarja. Opetusaineiston päivitystyö jatkui internetissä, ja everstiluutnantti Markku 
Hämäläinen palkattiin vuoden 2000 alussa huolehtimaan aineiston ajan tasalla pitämisestä 
ja kehittämisestä. CD-ROM-aineisto julkaistiin myös ruotsinkielisenä 26.1.2000 nimellä 
För Säkerheten – säkerhetens komponentter.

Veteraanien perintö -hanke 

Veteraanisukupolven vanhetessa Kadettikunta käynnisti vuonna 1998 järjestön siihen 
saakka laajimman hankkeen Veteraanien perintö – Itsenäinen Isänmaa. Aloitteen tekijänä 
toimi eversti Matti Lukkari. Hanke toteutettiin yhteistyössä veteraanijärjestöjen, opetus-
viranomaisten ja Puolustusvoimien kanssa. Suurhankkeen tarkoituksena oli veteraanipe-
rinteen vaaliminen ja eteenpäin vieminen, kohderyhmänä erityisesti nuoriso. Ensimmäi-
senä tavoitteena oli nettisivujen rakentaminen aiheesta.



121

Kadettikunnan pääsihteeri everstiluutnantti Pekka Rapila järjesti palaverin projektin 
käynnistämisestä 2.12.1998. Tilaisuuteen osallistui idean isä eversti Matti Lukkari sekä 
edustajia Suomen Sotaveteraaniliitosta, Sotainvalidien veljesliitosta ja Reserviupseerilii-
tosta. Kaikki osallistujatahot pitivät hanketta erittäin tärkeänä. Myöhemmin hankkeeseen 
liittyivät myös Rintamamiesveteraaniliitto, Rintamanaisten Liitto, Kaatuneisen Omaisten 
Liitto, Sotavangit sekä Puolustusvoimat, opetushallitus ja Historian ja Yhteiskuntaopin 
Opettajien Liitto (HYOL). Hankkeen puheenjohtajaksi valittiin kommodori Jukka K. 
Pajala ja sihteeriksi everstiluutnantti Pekka Rapila. Hankkeen keulakuvaksi ryhtyi kenraali 
Jaakko Valtanen, Kadettikunnan viimeinen palveluksessa ollut veteraanijäsen. 

Veteraanien perintö – Itsenäinen Isänmaa -hankkeelle rakennettiin nettisivut, jotka julkis-
tettiin veteraanipäivänä 27.4.2000 Sotamuseolla. Kouluille ja koulunuorisolle suunnattu 
CD-ROM-opetusohjelma julkistettiin ja luovutettiin veteraaneille arvovaltaisen kutsuvie-
rasjoukon läsnä ollessa 26.4.2001 Pääesikunnassa. Veteraanit luovuttivat aineiston edel-
leen nuorisolle suorassa tv-lähetyksessä valtakunnallisen veteraanipäivän pääjuhlassa 
Kotkassa. Aineisto jaettiin lukuvuoden 2001 alkaessa Suomen kaikkiin kouluihin (5 000 
kpl) ja HYOL:n jäsenille (1 500 kpl), veteraanijärjestöille ja Puolustusvoimille. Ohjelmasta 
otettiin jopa 19 000 kappaleen painos. Koulut ottivat opetusaineiston erittäin myönteisesti 
vastaan. Suosiota edisti historian ja yhteiskuntaopin opettajien osallistuminen hankkeen 
rakentamiseen.

Opetusohjelmasta tehtiin vielä ruotsinkielinen versio Arvet efter veterarerna – Ett Självs-
tändigt Fosterland, joka julkistettiin 4.12.2001 niin ikään Pääesikunnassa. Ruotsinkielinen 
ohjelmapaketti jaettiin kaikkiin ruotsinkielisiin ja kaksikielisiin kouluihin talvella 2002. 
Ohjelma luovutettiin myös puolustusministerille 3.1.2002. Ruotsinkielisestä ohjelmasta 
otettiin 2 500 kappaleen painos. Veteraanien perintö -nettisivuston ruotsinkielinen versio 
julkistettiin 6.12.2002.

Hanketta täydennettiin myös koulujen opetukseen tarkoitetulla DVD-elokuvalla Itsenäi-
nen Isänmaa, joka julkaistiin 25.2.2002 Sotamuseolla. Elokuva jaettiin kaikkiin Suomen 
yläasteen kouluihin ja lukioihin (noin 3 000 kpl). Ohjelmasta otettiin 4 500 kappaleen 
painos.

Veteraanien perintö - sankariteoista nykypäivään.
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Hankkeelle saatiin tukea erityisesti Jenny ja Antti Wihurin rahastolta, joka myönsi Kadet-
tikunnalle 1 000 000 markan kunniapalkinnon veteraanien perinnön siirtämiseksi nuori-
solle. Muita tukijoita olivat Suomen Kulttuurirahasto ja Uuden Päivän Rahasto.

Hanke jatkui käytäntöön vietynä vantaalaisten veteraanien VETRES-ryhmässä, jon-
ka kanssa Kadettikunta ja kadettipiirit tekivät läheistä yhteistyötä. Vuonna 2003 ryhmä 
esiintyi 22 kertaa kouluissa eri puolilla Suomea sekä kadettipiirien järjestämissä veteraa-
nijuhlissa. Kadettikunta myös valmisti yhteistyössä VETRES-ryhmän ja Puolustusvoimi-
en kanssa veteraani- ja maanpuolustusjuhlakokonaisuuden, joka julkistettiin 25.4.2005. 
Ohjelmakokonaisuutta jaettiin kadettipiireille, veteraanijärjestöille ja MPK:n piireille. 
Tavoitteena oli veteraanien sanoman välittäminen myös veteraanisukupolven väistyttyä. 
Hanke käynnistyi kuitenkin vain kolmessa kadettipiirissä (Pohjois-Karjala, Länsi-Uusi-
maa ja Pohjanmaa).

Oppimisympäristön teknisen alustan uusiminen käynnistettiin vuonna 2013. Tavoittee-
na oli oppimisympäristön toimiminen myös mobiili- ja tablettilaitteissa. Hanke julkis-
tettiin Etelä-Karjalan Kadettipiirin sotahistoriallisessa seminaarissa Tulimyrskyn keskellä 
– Jatkosodan suurhyökkäyksen torjunnan 70-vuotisjuhlaseminaari Lappeenrannassa 9.–
10.6.2014. Sekä suomen että ruotsinkielisen oppimisympäristön päivitys saatiin valmiiksi 
syksyllä 2014.

Tilastoa Veteraanien perintö -sivustolle (veteraanienperinto.fi) tehtyjen tietohakujen 
määrästä:

Vuosi Lukumäärä Vuosi Lukumäärä

2003 24 000 2015 2 539 772
2005-2010 8 842 403 2016 2 587 503
2011 1 351 109 2017 2 894 016
2012 1 121 985 2018 2 299 667
2013 1 3 68 141 2019 2 700 100
2014 2 339 742 2020 2 900 700

Tietohakuja yhteensä   30 969 138

Turvallisuuspolitiikan tietopankki 

Yhteiskunnan nopean digitalisoitumisen myötä syntyi 1990-luvulla välttämätön tarve säh-
köistää Kadettikunnan opetusmateriaali. Maanpuolustusaatteellista opetusaineistoa ryh-
dyttiin jakamaan myös Kadettikunnan nettisivuilla. Nettisivujen rakentaminen käynnistyi 
vuonna 1997 ja sivut avattiin vuonna 1999. Vuonna 2002 käynnistettiin Kadettikunnan 
tärkein turvallisuuspolitiikan hanke: verkkosivujen yhteyteen tuotettava turvallisuuspoli-
tiikan tietopankki (kadettikunta.fi/turvallisuus). Hankkeen alkuperäisenä tarkoituksena oli 
tarjota lähdeaineistoa ainoastaan turvallisuuspolitiikasta esitelmöiville ja sitä opettaville 
kadettiupseereille. Tavoite kuitenkin laajeni kaikkien saataville, sillä nähtiin, että jokaiselle 
avoin sivusto tarjoaisi tietoa turvallisuuspolitiikasta niin kouluille kuin koko kansalle. 

Ajatus turpo-pankista oli esillä jo vuonna 2000 evp-upseereille järjestetyssä laivaseminaa-
rissa. Toimenpiteet turpo-pankin perustamiseksi aloitettiin heti laivaseminaarin jälkeen. 
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Vuonna 2001 tehdyn valmistelutyön pohjalta päätettiin, että tietopankin peruselementin 
muodostivat 20-30 kuvan ajankohtaiskatsaus, jota voitiin käyttää myös Maanpuolustus-
koulutusyhdistys MPK:n perus- ja valmiuskurssien luentoaineistona. Aineisto sijoitettiin 
myös MPK:n nettisivuille. Kuva-aineistoa saatiin Pääesikunnan tiedotusosastolta. Tieto-
pankin sisällöksi suunniteltiin alustavasti seuraavia teemoja:

 - Nato ja EU:n sotilaallinen ulottuvuuus

 - Venäjä

 - Baltia ja Skandinavia

 - Vaihtuvat aiheet (Afganistan, Intia-Pakistan)

Hankkeen ohjaajana toimi vuodesta 2001 alkaen eversti Seppo Toivonen ja hankepäällik-
könä eversti Markku Hämäläinen. Perusaineiston tuottajana toimi majuri Sami Aarnio 
Pääesikunnan tiedotusosastolta ja Nato- ja EU-aineiston tuottajana majuri Kalle Lager-
stam Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitokselta. ATK-laitehankinnoista vastasi 
komentajakapteeni Hannu Rantala Merivoimien esikunnasta. Lisäksi hanketta tukivat 
everstiluutnantti Pekka Rapila ja eversti Heikki Hult. Vuonna 2003 työryhmään saatiin 
mukaan myös eversti Sakari Honkamaa ja yliluutnantti Jarno Limnéll. Hankkeen johtoon 
tuli komentaja Jyrki Berner. Berner siirtyi kuitenkin pian ulkomaan komennukselle, ja 
hänen tilalleen valittiin Kadettikoulun uusi johtaja, eversti Hannu Aikio.

Turpo-pankki avattiin Kadettikunnan jäsenistön käyttöön järjestön 82. vuosipäivänä 
27.1.2003. Kadettikunnassa järjestettyyn juhlavaan avajaistilaisuuteen kutsuttiin entiset 
ja nykyiset puheenjohtajat, pääsihteerit ja toimistonhoitajat. Kadettikunnan kunniajäsen 
kenraalimajuri Matti Vanonen avasi turpo-pankin painamalla enter-painiketta. Turpo-
pankki esiteltiin myös Puolustusministeriön kansliapäällkölle ja osastopäälliköille. Tieto-

Tietopankki antaa kattavan kokonaiskuvan turvallisuuteen liittyvistä ilmiöistä.
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pankki herätti vilkasta keskustelua, ja Kadettikunnan hankkeiden edistyksellistä ja ajan 
hermolla olemista kiiteltiin. Suuren yleisön käyttöön turpo-pankki avattiin Maanpuo-
lustuskorkeakoulun Strategian laitoksella järjestetyssä julkistamistilaisuudessa 2.6.2003. 
Vuoden 2003 alussa sivustolla oli käynyt runsaat 15 000 vierailijaa.

Turpo-pankin ensimmäinen versio, joka käsitteli Suomen turvallisuuspolitiikan ohella 
myös Yhdistyneitä Kansakuntia, Euroopan Unionia ja Natoa, julkaistiin 2.6.2003. Syksyllä 
2003 sitä täydennettiin professori Klaus Törnuddin avustuksella YK:n ja ETYJ:n osalta. 
Vuonna 2004 käynnistettiin tietopankin täydentäminen myös Venäjää, Ruotsia, Viroa ja 
IVY:ä käsittelevillä osioilla. Päivitystyön valmistumista juhlittiin 13.6.2005 Maanpuolus-
tuskorkeakoulun Strategian laitoksella. Tietopankkia päivitettiin edelleen vuonna 2006 
muuttuneen kokonaismaanpuolustuksen käsitteen sekä Naton, EU:n, Venäjän ja Ruotsin 
osalta.

Turpo-pankin päivittämisestä neuvoteltiin jälleen 8.9.2006 Venäjän ja Puolustusvoimien 
aineiston osalta. Pääesikunnassa järjestettyjä neuvotteluja johti Puolustusministeriön Tur-
vallisuus- ja puolustusasiain komitean (nykyinen Turvallisuuskomitea) sihteeri, eversti 
Pertti Hyvärinen. Paikalla olivat Kadettikunnan maanpuolustusjaoston puheenjohtaja, 
komentaja Jyrki Berner, valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtaja, kommodori 
Timo Junttila ja Pääesikunnan operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkö, eversti Jukka 
Ojala.

Neuvotteluiden keskiössä oli turpo-pankin ylläpito tulevaisuudessa. Puolustushallinnossa 
meneillään oleva rakennemuutos, uudistuva maanpuolustuksen lainsäädäntö sekä vilkas 
kansainvälinen kehitys vaativat tietopankkiin laajan päivityskierroksen vuonna 2007.

Putinin käynnistämä Ukrainan sota on myös esillä tietopankissa.
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Kadettikunnassa oltiin huolissaan yhdistyksen pienistä resursseista päivittää tietoja. Ka-
dettikunnan maanpuolustusjaosto kokousti käytyjen neuvottelujen pohjalta 17.10.2006. 
Kokouksessa päätettiin lähettää Pääesikunnan päällikölle esitys turpo-pankin ylläpitämi-
sen yhteistyösopimuksen päivittämisestä (asiantuntija-apu Pääesikunnan operatiiviselta, 
kansainväliseltä ja viestintäosastolta sekä Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitok-
selta) sekä Puolustusministeriölle 10 000 euron anomus päivitystyötä varten. Puolustus-
ministeriö myönsikin haetun apurahan vuodelle 2007.

Turpo-pankin päivitystyön piti käynnistyä 5.11.2007 järjestettävästä esittely- ja koulutus-
tilaisuudesta. Pääesikunnan viestintäosaston organisoimaan tilaisuuteen kutsuttiin kaik-
ki Pääesikunnan ja puolustushaarojen päivitykseen osallistuvat henkilöt. Paikalle saapui 
kuitenkin Kadettikunnan edustajien lisäksi vain Pääesikunnan viestintäosaston kapteeni 
Pasi Väätäinen, joka pahoitteli, ettei hänen sanansa painanut riittävästi muiden paikalle 
saamiseksi.

Pääesikunnan Puolustusvoimia käsittelevä aineisto saatiin lopulta valmiiksi 11.4.2008. Ta-
voitteeksi asetettiin, että turpo-pankki olisi myös varusmiesten koulutuksen käytössä saa-
pumiserästä II/2008 lähtien. Päivitetty tietopankki Puolustusvoimien rakennemuutoksen 
ja kansainvälisen tilanteen mukaiseksi esiteltiin Puolustusvoimain komentajalle 25.8.2008. 
Varsinainen julkistamistilaisuus pidettiin Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitok-
sella 10.9.2008.

Päivitystyö jatkui edelleen ja tietopankkiin lisättiin ensimmäistä kertaa myös Saksaa ja 
Ruotsia käsittelevät osuudet syksyllä 2008. Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita käsittelevät osuu-
det saatiin tietopankkiin talven 2008 aikana ja Kiina sekä Intia keväällä 2009. Yhdysvaltoja 
koskevan osuuden teki eversti Pekka Visuri ja Kiinaa ja Intiaa koskevat osuudet eversti-
luutnantti Mika Kerttunen. Pääesikunnan viestintäosastolla kiinnostuttiin myös tietopan-
kin saattamisesta englanninkieliseksi.

Turvallisuuspolitiikan tietopankissa vierailijoiden määrä kasvoi huimaa vauhtia vuosien 
2005–2007 aikana. Etusivun kautta pankissa oli vuoden 2005 aikana 11 536 käyntiä ja 
vuonna 2007 jo 183 297 käyntiä. Tilastopalvelun mukaan hakukoneiden ja Opetushalli-
tuksen edu.fi -osoitteen kautta yksittäisille sivuille suuntautuneita tietohakuja oli vuoden 
2006 aikana yhteensä 1 289 945 ja vuonna 2007 jo 2 504 891. Vuonna 2008 pankin suosio 
kääntyi kuitenkin laskuun. Vuosittain pankkia käytettiin tiedonhakuun runsaat 100 000 
kertaa ja käyttäjiä oli arviolta 50 000–60 000.

Vuonna 2010 turpo-pankkia laajennettiin edelleen Kiinan ja Intian osalta. Rahoitus päi-
vitystyöhön saatiin jälleen Puolustusministeriöltä (3 000 euroa) sekä Maanpuolustuksen 
Kannatussäätiöltä (5 000 euroa). Lisäksi sovittiin, että Kadettikunnan maanpuolustus-
aatteellisen jaoston puheenjohtaja, kapteeni Jarno Limnéll tekee turpo-pankin käytettä-
vyyttä koskevan tutkimuksen opiskelijoiden keskuudessa. Tietopankkia myös kehitettiin 
avaamalla sen yhteyteen turvallisuuspolitiikan uutisikkuna, jossa oli nähtävissä uusimmat 
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevät artikkelit mediasta poimittuina.

Kokonaisvaltainen päivitystyö käynnistettiin jälleen vuonna 2014. Maanpuolustusjaosto 
järjesti yhteistoimintakokouksen Opetushallituksen ja HYOL:n kanssa. Kokouksessa käsi-
teltiin paitsi turpo-pankin, myös muiden Kadettikunnan oppimisympäristöjen tilannetta, 
käytettävyyttä ja oppimateriaalin kehittämistä. Kokouksessa todettiin, että oppimisympä-
ristöjen keskeisenä haasteena on tietoteknisten alustojen toimivuus teknologian ja mobii-
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lilaitteiden kehittyessä. Lisäksi kehittämiskohteena nähtiin sisällön ajankohtaistaminen. 
Yleisenä havaintona kuitenkin todettiin, että opettajat olivat olleet hyvin tyytyväisiä Ka-
dettikunnan toteuttamiin oppimisympäristöihin.

Kokouksessa sovittiin, että opettajille tuotetaan kysely oppimateriaalin kehittämiseksi. 
Maanpuolustusjaoston puheenjohtaja Kai Vainio valmisti kyselyn ja HYOL toimeenpani 
sen opettajille. Tietopankin uudistamisprojektin johtajaksi lupautui eversti Antti Myyry-
läinen ja käsikirjoittajaksi eversti Pekka Visuri. Multimediakäsikirjoittajaksi ryhtyi evers-
tiluutnantti Kari Sainio. Saksa päätettiin poistaa tietopankista ja sisällyttää sen tilalle Nor-
ja ja Viro. Vuonna 2013 turpo-pankki oli Kadettikunnan ohella myös Puolustusvoimien, 
MPK:n ja OPH:n käytössä. Tietopankki oli myös sisällytetty OPH:n edu.fi/turvanetti-in-
ternetisivuille sivustolle, jonka kautta tietopankki oli koko Suomen koulujen käytettävissä.

Tietopankki uudistettiin jälleen vuosina 2015–2016. Työryhmän johtajina toimivat eversti 
Antti Myyryläinen ja eversti Timo Pöysti. Tietopankin päätoimittajana jatkoi eversti, VTT 
Pekka Visuri. Työryhmässä toimivat myös maanpuolustusjaoston puheenjohtaja, eversti 
Kai Vainio ja teknisenä asiantuntijana majuri Risto Lehto. Maakansioiden kirjoittajia oli-
vat everstit Anders Gardberg, Tatu Juurtti, Ari Rautala ja Timo Pöysti, kommodori Veli-
Petteri Valkamo ja everstiluutnantti Mika Kerttunen. Multimedian toteutti jälleen toimi-
tusjohtaja Aarno Unkila.

Sivusto avattiin testauskäyttöön 1.1.2016 osoitteessa www.turpopankki.fi. Uudistunut tie-
topankki esiteltiin Pääesikunnan viestintäosaston ja koulutusosaston edustajille. Lisäksi 
tietopankki esiteltiin Opetushallituksen ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton 
edustajille. Vuodesta 2021 tietopankki on ollut toiminnassa myös ruotsinkielisenä versio-
na.

Keskikantaman ohjukset olivat kylman sodan aikakaudella yksi keskeinen kiistakysymys sotilas-
liittojen välillä.
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Tilastoa turvallisuuspolitiikan tietopankista – tietohaut: 

Vuosi Lukumäärä Vuosi Lukumäärä

2005 55 000 2013 1 527 011
2006 1 289 945 2014 1 551 428
2007 2 504 891 2015 3 866 696
2008 1 364 303 2016 1 471 219
2009 1 131 046 2017 1 580 200
2010 1 452 591 2018 1 371 361
2011 1 304 156 2019 1 400 200
2012 1 108 082 2020 1 500 600

Tietohakuja yhteensä   24 478 729

Suomi kylmässä sodassa -hanke

Vuonna 2003 käynnistettiin projektisuunnittelu Suomi kylmässä sodassa -turvallisuuspoli-
tiikan multimedia-oppimisympäristön tuottamisesta. Ohjelman tuottamiseen lupautuivat 
mukaan myös Opetushallitus, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ja Maanpuo-
lustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos. Projektia perusteltiin silloisen aihetta koskevan 
opetusmateriaalin puutteellisuudella. Ohjelman tavoitteen oli tuottaa opettajille opetus-
aineistoa historian oppituntien pitämiseksi, opiskelijoille työskentelyväline historian oppi-
mistehtävien suorittamiseksi ja kansalaisille itseopiskelupaketti Suomen sodanjälkeisestä 
turvallisuuspolitiikasta. 

OPH ja HYOL puolsivat molemmat hanketta lausunnoillaan, ja kokemusta yhteistyöstä 
Kadettikunnan kanssa kiitettiin erittäin myönteiseksi. HYOL:n mukaan valmistuessaan 
ohjelma tulisi täyttämään suuren aukon Suomen historian oppiaineistossa. OPH totesi, että 
kaikki Kadettikunnan viimeaikaiset ohjelmat oli tehty erittäin asiantuntevasti ja niiden 
laatu täytti vaativankin tarkastelun. Ohjelmat olivat myös siirtäneet historian ja yhteiskun-
taopin opetuksen oppimateriaalin osalta koulutuksen kehittämisen eturintamaan. 

Hankkeen johtajana toimi Kadettikunnan pääsihteeri, eversti evp Pekka Rapila ja olter-
mannina kenraali Jaakko Valtanen. Käsikirjoituksesta vastasi dosentti, eversti Pekka Vis-
uri, multimediakäsikirjoituksesta everstiluutnantti Arto Kotro ja kartoista komentaja-
kapteeni Tapani Talari. Tuotannosta vastasi toimitusjohtaja Aarno Unkila Hyper Graph 
Oy:stä. 

Hankkeen projektiorganisaatio koostui johtoryhmästä, asiantuntijaryhmästä ja projekti-
ryhmästä. Hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana toimi kenraalimajuri Ilkka Aspara. 
Jäseninä toimivat Rapila ja Visuri (Kadettikunta), puheenjohtaja Harri Rinta-aho (HYOL) 
sekä sotahistorian professori Ohto Manninen (MPKK). Hankkeen alkuvaiheessa johto-
ryhmässä toimi myös ylijohtaja Aslak Lindström (OPH).

Hankkeen sisällöstä vastaavan asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi professori Ohto 
Manninen (MPKK). Jäseninä toimivat professori Tuomo Polvinen (Paasikiven muistel-
mien kirjoittaja), professori Juhani Suomi (Kekkosen muistelmien kirjoittaja, ulkominis-
teriö), professori Timo Soikkanen (Turun yliopisto), professori Seppo Hentilä (Helsingin 
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yliopisto), VTT Mikko Majander (Helsingin yliopisto), VTT Pertti Salminen (MPKK), 
historian opettajat Vilho Kulju ja Maija Saksala (HYOL) sekä Pekka Visuri, Arto Kotro ja 
Pekka Rapila (Kadettikunta).

Käytännön toteutuksesta vastaavan projektiryhmän puheenjohtajana ja ohjelman tuotta-
jana toimi niin ikään Pekka Rapila. Jäseniä olivat opetusneuvos Jorma Kauppinen (OPH), 
ylitarkastaja Kristina Kaihari-Salmi (OPH), historian opettajat Vesa Vihervä ja Riitta Mik-
kola (HYOL) sekä Pekka Visuri ja Arto Kotro (Kadettikunta). 

Ensimmäinen asiantuntijaryhmän kokous pidettiin Helsingin Suomalaisella Klubilla 
15.12.2003. Hankkeen käynnistämistä rahoittivat Suomen kulttuurirahasto (70 000 €) 
ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto (50 000 €). Hanke päästiin virallisesti käynnistämään 
huhtikuussa 2004. Hankkeen johtoryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 1.4.2004 ja 
asiantuntijaryhmä toisen kerran 6.4.2004 Kadettikunnassa ja projektiryhmä Orimattilassa 
Urho Kekkosen arkistossa 27.–28.4.2004. Myös Yleisradio ilmoittautui tukemaan hanketta 
haastattelu- ja dokumenttiaineiston muodossa. 

Työskentelyn jatkumisen turvasi Wihurin rahaston myöntämä 15 000 euron lisäapuraha 
vuonna 2005. Myös Puolustusvoimat osallistettiin hankkeeseen, ja sen kautta saatiin käyt-
töön Suomen elokuva-arkistossa olevaa Puolustusvoimien filmimateriaalia ilman kalliita 
tekijänoikeusmaksuja.  Taloudellista tukea hankkeelle saatiin myös Sotavahinkosäätiötä, 
Uuden Päivän Rahastolta, Maanpuolustuksen Kannatussäätiöltä ja Puolustusvoimien tu-
kisäätiöltä. Muina yhteistyökumppaneina toimivat Kustannusosakeyhtiö Otava, Työväen 
Arkisto, Kansan Arkisto, Amanita Oy ja Lehtikuva Oy.

Hanke esiteltiin HYOL:n edustajille Pääesikunnan elokuvasalissa 8.6.2005. Tilaisuuteen 
osallistui noin 80 opettajaa. Lisäksi ohjelman ensimmäinen osa (Sotien päättymisestä vuo-
teen 1948) annettiin HYOL:n valitsemiin kouluihin testattavaksi lokakuussa 2005.

Hanke julkistettiin virallisesti 29.8.2006 Diana-auditoriossa, Helsingissä. Paikalla oli noin 
70 kutsuvierasta, kolme entistä Puolustusvoimain komentajaa, kymmenkunta historian 
ja poliittisen historian professoria sekä opetushallinnon korkeita virkamiehiä. Ohjelmaa 
esitettiin TV1:n iltauutisissa 29.8.2006 ja seuraavana aamuna 30.8.2016 hanke oli TV1:n 
uutisissa kaikkien uutisten ykkösaiheena. Siitä myös käytiin TV1:ssä noin 20 minuutin 
keskustelu eversti Visurin ja VTT Risto E. J. Penttilän kesken. Myös Helsingin Sanomissa 
oli 30.8.2006 VTT Jukka Tarkan lähes puolen sivun mittainen myönteinen arvio hank-
keesta. 

Hankkeen tuotteet jaettiin kaikille lukioille ja peruskoulun yläasteille (yht. 1 200 kpl), 
HYOL:n jäsenille (1 500 kpl) sekä Puolustusvoimille ja kadettipiireille. Lisäksi opetus-
ohjelman luovutettiin henkilökohtaisesti Tasavallan Presidentille, puolustusministerille ja 
Puolustusvoimain komentajalle. Kirja aiheesta toimitettiin postitse myös presidentti Mau-
no Koivistolle ja Martti Ahtisaarelle, eduskunnan puhemies Paavo Lipposelle, pääministeri 
Matti Vanhaselle, opetusministeri Antti Kalliomäelle ja ulkoministeri Erkki Tuomiojalle.

Suomi kylmässä sodassa -projekti uudistettiin vuosina 2016–2017. Sisältö siirrettiin verk-
koalustalle ja avattiin koko kansan käyttöön. Teknisen toteutuksen mallina käytettiin uu-
distettua Turvallisuuspolitiikan tietopankki -sivustoa. Uudistusprosessista vastasivat VTT 
Pekka Visuri ja VTT Pertti Salminen. Hanke esiteltiin Opetushallituksen ja Historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien liiton edustajille marraskuussa 2016.
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Opetusneuvos Kristina Kaihari ja HYOL:n toiminnanjohtaja Kirsi Ruhanen pitivät han-
ketta erittäin merkittävänä koulujen historian ja yhteiskuntaopin opetuksen ja oppimateri-
aalin digitoinnin kannalta. He totesivat myös hankkeen esitysjärjestelmän ja pedagogisen 
mallin olevan käyttökelpoinen. Tärkeänä nähtiin myös järjestelmän mobiilikäytettävyys. 
Suomi kylmässä sodassa -tietopankki lisättiin OPH:n oppimateriaalipalvelimelle ja sitä esi-
teltiin myös HYOL:n KLEIO-lehdessä.

Tilastoa Suomi kylmässä sodassa -nettisivujen kävijämääristä (kylmasota.fi)

Vuosi Lukumäärä Vuosi Lukumäärä

2011 7 773 2016 77 955
2012 5 112 2017 750 598
2013 7 698 2018 1 352 981
2014 12 963 2019 1 700 300
2015 20 071 2020 2 800 500

Oppimisympäristön latausten määrä yhteensä   6 735951

Suomi muuttuvassa maailmassa -hanke

Vuonna 2007 syntyi idea toteuttaa Suomi kylmässä sodassa -hankkeen kaltainen ope-
tusohjelma myös kylmän sodan jälkeisestä ajasta. Työnimeksi tuli Suomi muuttuvassa 
maailmassa. Hanke toteutettiin jälleen yhteistyössä Kadettikunnan, Opetushallituksen, 
HYOL:n ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Multimedia-ohjelman käsikirjoittajaksi 
lupautui eversti Pekka Visuri. Päämääränä oli kuvata ja analysoida maailman ja Suomen 
tilannekehitystä 1990-luvun alusta lähtien ja selvittää, miten Suomi reagoi kylmän sodan 

Tietopankista löytyy globaali näkökulma muutokseen.



130

päättymiseen ja määritteli uudelleen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa hakeutuessaan 
EU:n jäseneksi. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa:

 - Opettajille opetusväline ja -aineistoa historian oppituntien pitämiseksi ja havain-
nollistamiseksi

 - Opiskelijoille työväline historian oppimistehtävien suorittamiseksi

 - Kansalaisille tietopaketti Suomen turvallisuuspolitiikasta. 

Multimediaohjelmakokonaisuus koostui nettisivuista, CD ROM-oppimisympäristöstä ja 
kirjasta. Hankkeen esivaihe käynnistyi vuonna 2008. Varsinainen työvaihe käynnistyi kui-
tenkin vasta seuraavana vuonna 2009, jolloin hankkeelle saatiin rahoitus Suomen Kulttuu-
rirahastolta (50 000 €), Jenny ja Antti Wihurin rahastolta (66 500 €), Maanpuolustuksen 
Kannatussäätiöltä (50 000 €) ja Puolustusvoimien tukisäätiöltä (35 000 €). Myöhemmin 
tukea saatiin myös Uuden Päivän rahastolta, Sotavahinkosäätiöltä, URLUS-säätiöltä, Suo-
men Marsalkka Mannerheimin Sotatieteelliseltä rahastolta ja ulkoministeriöltä. Monivuo-
tisen hankkeen kokonaiskustannukset olivat 331 500 euroa.

Hankkeen projektiorganisaatio oli yhdenmukainen Suomi kylmässä sodassa -hankkeen 
kanssa koostuen johto-, asiantuntija- ja projektiryhmästä. Johtoryhmän puheenjohtaja-
na toimi Kadettikunnan puheenjohtaja, prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola ja sihteerinä 
pääsihteeri, eversti Juha Tammikivi. Jäseninä toimivat professori Klaus Törnudd, opetus-
neuvos Kristina Kaihari-Salminen OPH:sta, puheenjohtaja Riitta Mikkola HYOL:sta sekä 
dosentti Pekka Visuri ja eversti Pekka Rapila Kadettikunnasta.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi professori Törnudd ja sihteerinä pääsihteeri 
Tammikivi. Jäseniä olivat professorit Timo Soikkanen Turun yliopistosta ja Tuomas Fors-
berg Helsingin yliopistosta, FT Hanna Ojanen Ulkopoliittisesta instituutista, opetusneuvos 
Kristina Kaihari OPH:sta, kenraalimajuri, VTT Pertti Salminen Pääesikunnasta, rehtori, 
kenraalimajuri, FT Vesa Tynkkynen Maanpuolustuskorkeakoulusta, historianopettajat 
Petter Wallenius ja Merja Kukkola HYOL:sta sekä eversti Pekka Visuri ja everstiluutnantti 
Arto Kotro Kadettikunnasta.

Projektiryhmää johti eversti Pekka Rapila, käsikirjoittajana toimi eversti Pekka Visuri, 
multimediakäsikirjoittajana jatkoi everstiluutnantti Arto Kotro ja sihteerinä toimi evers-
ti Juha Tammikivi. Projektiryhmän jäseninä toimivat opetusneuvos Kristina Kaihari 
OPH:sta sekä historian opettajat Vesa Vihervä ja Markku Liuskari HYOL:sta.

Vuonna 2010 tehtiin yhteistyösopimus WSOYpro:n, YLE:n, Puolustusvoimien ja Lehti-
kuva Oy:n kanssa. Lopulta Suomi muuttuvassa maailmassa -oppimisympäristön laajuus 
ja käsiteltävä datamäärä kasvoivat lähes kaksi kertaa suuremmaksi kuin Suomi kylmässä 
sodassa -hankkeessa. 

Multimedia-oppimisympäristön ensimmäinen vaihe julkaistiin Maailman muutos ja Suo-
mi -nimisenä 23.3.2011 Kansallismuseon auditoriossa, Helsingissä. Tilaisuudessa esiteltiin 
nettisivusto maailmanmuutos.fi ja Pekka Visurin kirja Maailman muutos ja Suomi. Tilai-
suuteen osallistui noin 70 median edustajaa ja kutsuvierasta. Kirjaa painettiin yhteensä 
3 000 kappaletta, joista 2 500 kappaletta luovutettiin Suomen kaikille historian ja yhteis-
kuntaopin opettajalle (n. 1 600 hlöä), viranomaisille, maanpuolustusjärjestöille, Maanpuo-
lustuskorkeakoulun eri kurssilaisille sekä muille yhteistyökumppaneille. Lisäksi oppimis-
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ympäristö esiteltiin Kadettikunnan maanpuolustusjuhlassa Hämeenlinnassa 26.3.2011 ja 
turvallisuuspolitiikan seminaarissa Helsingissä 11.11.2011.

Oppimisympäristön opettajille suunnattu CD-ROM valmistui 19.10.2012. Tallenteesta 
otettiin 5 000 kappaleen painos. Myös CD-ROM jaettiin ilmaiseksi Suomen kaikille his-
torian ja yhteiskuntaopin opettajille (noin 1 500 kpl). Yhteensä kirjoja ja CD-ROM-levyjä 
luovutettiin lähes 5 000 kappaletta.

Tilastoa Maailman muutos ja Suomi -sivuston (maailmanmuutos.fi) tietohakujen määristä

Vuosi Lukumäärä Vuosi Lukumäärä

2011 524 599 2016 773 915
2012 830 553 2017 899 295
2013 555 389 2018 903 404
2014 550 040 2019 850 000
2015 564 054 2020 870 000

Hakujen määrä yhteensä    7 321 249
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8. Maanpuolustusaatteellinen yhteistoiminta 

Laajapohjaista yhteistyötä rakentamassa

Yhteiskunnallisen murroksen vuosikymmeninä Kadettikunta pyrki tiivistämään maan-
puolustusaatteellista yhteistyötä erityisesti reserviläisjärjestöjen suuntaan. Maanpuolus-
tusjaoston ensimmäinen puheenjohtaja, eversti Niilo Riuttala ja pääsihteeri Pentti Palmu 
osallistuivat 3.12.1971 reserviläisliittojen kokoukseen. Kokouksessa keskusteltiin siitä, tar-
vitaanko Suomessa kiinteämpää yhteistyötä eri järjestöjen välillä.

Kokouksessa perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia esitys siitä, miten järjestö-
jen välinen yhteistyö tulisi organisoida. Eversti Riuttalan johdolla järjestettiin myös va-
paaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen kokous yhteistoiminnan lujittamiseksi 25.5.1972. 
Katajanokan Kasinolla järjestettyyn kokoukseen osallistui 15 järjestöä ja 25 edustajaa. 
Kokouksessa perustettiin maanpuolustusjärjestöjen neuvottelukunta, jonka edustajik-
si Kadettikunnasta nimettiin majuri Matti Savonjousi ja hänen varamiehekseen majuri 
Ukko-Pekka Rautakoura. Neuvottelukunnan jäseniksi tulivat seuraavat tahot:

- Suomen Sotaveteraaniliitto ry
- Rintamamiesveteraanien liitto ry
- Jääkäriliitto ry
- Sotilaskotiliitto ry
- Suomen Väestönsuojelujärjestö ry
- Kadettikunta ry
- Upseerit evp ry
- Suomen Reserviupseeriliitto ry
- Reservin Upseerien Naisten Neuvottelukunta
- Reservin Aliupseerien Naisten Neuvottelukunta
- Reservin Aliupseerien Liitto ry
- Aliupseeriliitto ry
- Toimiupseeriliitto
- Maanpuolustuskillat ry
- Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ry
- Maanpuolustuskorkeakouluyhdistys
- Sotainvalidien Veljesliitto ry
- Suomen Väestönsuojelujärjestö ry
- Sotavangit ry

Neuvottelukunnan nimi vakiintui myöhemmin Maanpuolustus- ja Maanpuolustushuolto-
järjestöjen neuvottelukunnaksi (MaHuNe). 

Kadettikunnan maanpuolustusjaosto pyrki vahvistamaan yhteistyötä maanpuolustus- 
sekä kansalaisjärjestöjen kanssa myös tilaisuuksien ja seminaarien kautta. Maanpuolustus-
jaosto järjesti seminaarin 8.–9.9.1973 Kainuun Vuokatissa, johon kutsuttiin kadettipiirien 
ohella maanpuolustusjärjestöjä sekä ministeriöiden edustajia. 
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Järjestöistä Suomen Reserviupseeriliitto ja Reservin Aliupseerien Liitto suhtautuivat erit-
täin myönteisesti Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetustyöhön. Ne ryhtyivätkin 
järjestämään vuonna 1976 opettajille suunnattuja alueellisia seminaareja yhteistyössä 
Kadettikunnan kanssa. 

Kadettikunta toteutti seminaareja myös yhteistyössä MaHuNe:n kanssa. Esimerkkinä tästä 
oli Rannikkotykistökoululla Santahaminassa toteutettu Naisten Maanpuolustuspäivä -77. 
Kadettikunnan yhteistoimintaa MaHuNe:n kanssa edisti se, että MaHuNe:n sihteerinä toi-
mi tuolloin Kadettikunnan puheenjohtaja, kenraali Jukka Pajula. Suomen itsenäisyyden 
60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja naisten maanpuolustustietouden vahvistamiseksi jär-
jestettyyn seminaariin osallistui kaikkiaan 110 henkilöä, joista 86 oli naisjärjestöjen edus-
tajia. Tilaisuudessa painotettiin naisten maanpuolustus- ja pelastumisvalmiuden tehosta-
mista. Positiivisten kokemusten myötä päätettiin seuraavalle vuodelle järjestää vastaava 
tilaisuus nuorisojärjestöjen edustajille. Tämä kuitenkin peruuntui osallistujien vähyyden 
takia, minkä uskottiin johtuvan liian myöhäiseksi jääneistä valmisteluista ja kutsuista.

Nuorisojärjestöille suunnattu seminaari toteutettiin kuitenkin MaHuNe:n toimesta 
15.11.1980 teemalla Huomispäivän turvallisuuspolitiikka – Osa suomalaisuutta. Osallis-
tujia oli yhteensä 75. Myöhemmin MaHuNe pyrki laajentamaan nuorisoon vaikuttamista 
järjestämällä samana vuonna korkeakoulujen tiedekuntajärjestöjen edustajille suunnatun 
turvallisuuspolitiikan päivän teemalla Nuoriso turvaa huomisen. 

Kadettikunnan maanpuolustusjaosto edusti myös muiden maanpuolustusjärjestöjen se-
minaareissa. Esimerkkinä tästä on Suomen Reserviupseeriliiton toteuttama rauhantyö-
seminaari 28.11.1987 Helsingin Porthaniassa. Seminaarin tarkoituksena oli pohtia rau-
hantyön muotoja, vaikutusmekanismeja ja tuloksia. Erityispaino oli maanpuolustuksen 
ja rauhantyön suhteessa. Kadettikunnan ohella muut osanottajat olivat Suomen Rauhan-
puolustajat, Sadankomitea, Naisasialiike Unioni, Suomen Reserviupseeriliitto, Pugwash ja 
Kirkon Yhteiskunnallisen Työn Keskus. 

Laajapohjaisessa maanpuolustusyhteistyössä kaikilla järjestöillä on oma roolinsa osana kokonaisuutta.
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Kadettikunta toteutti yhteistyössä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa myös messu-
ja. Esimerkkinä tästä on Kadettikunnan, Upseeriliiton ja Kadettikoulun järjestämät Maan-
puolustusmessut 13.–17.5.1992. Kävijöitä oli noin 34 000. Myös presidentti Mauno Koivis-
to seurueineen vieraili Kadettikunnan osastolla.

Maanpuolustusyhteistyötä ryhdyttiin kansainvälistämään 1990-luvulla. Ensimmäiseksi 
tämä tapahtui itsenäistyneen Viron kanssa. Pääesikunnan ulkomaanosasto, Kadettikou-
lu, Kadettikunta, Upseeriliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto järjestivät Viron Upsee-
rien Liitolle vierailun Suomeen 11.–13.5.1993. Vierailun tarkoituksena oli tutustuttaa 
virolaisedustajat Kadettikouluun ja keskustella Viron Upseerien Liiton ja suomalaisten 
veljesjärjestöjen yhteistoiminnan kehittämismahdollisuuksista. Vierailua oli pohjustanut 
Upseeriliiton ja Kadettikunnan vierailu Tallinnassa järjestettyyn Viron Upseeriliiton 
kongressiin 30.1.1993.

Vuonna 1997 MaHuNe järjesti jäsenilleen kyselyn toimikunnan tarpeellisuudesta. 
MaHuNe:n toiminta oli vuosien saatossa laantunut, ja kokouksiin osallistujamäärä vähen-
tynyt. Tarve maanpuolustusjärjestöjä koordinoivalle toimikunnalle väheni, kun jäsenjär-
jestöt pitivät kukin itsenäisesti yhteyttä muihin järjestöihin toiminnan päällekkäisyyk-
sien välttämiseksi. Kadettikunta esittikin MaHuNe:n purkamista. Neuvottelukunta päätti 
lopettaa toimintansa ja toimittaa asiakirjat Sota-arkistoon. Mikäli tarvetta myöhemmin 
esiintyisi, käynnistettäisiin toiminta uudelleen. Päätös asiasta tehtiin MaHuNe:n loppu-
kokouksessa 2.6.1997.

Myös Maanpuolustuskoulutus ry suunnitteli 1990-luvun lopulla kouluihin vietävää turva-
kurssitoimintaa, mikä aiheutti Kadettikunnassa huolta toiminnan päällekkäisyydestä sen 
turvallisuuspolitiikan opetuksen kanssa. Kadettikunta järjestikin asiasta 8.11.1999 neu-
vottelut MPK ry:n kanssa. Kadettikunnan toimistolla järjestettyihin neuvotteluihin osal-

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön järjestämisessä on koettu niin myötä- kuin vastamäkiä.
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listuivat Kadettikunnasta kenraalimajuri Seppo Tanskanen, kommodori Jukka K. Pajala 
sekä everstiluutnantit Juha Tammikivi ja Pekka Rapila ja MPK ry:stä prikaatikenraali Kari 
Savolainen. Neuvotteluissa todettiin, että Kadettikunnan juuri valmistunut TURVASSA 
CD-ROM -opetusaineisto sopisi hyvin myös MPK ry:n kurssien lähdeaineistoksi. Kadet-
tikunta luovuttikin MPK ry:n piiripäälliköille 35 CD-ROM-levyä. Samalla neuvoteltiin 
Kadettikunnan asiantuntijoiden hyödyntämisestä MPK ry:n käyttöön. 

Pääesikunnan asevelvollisuusosasto järjesti puolestaan yhteistyössä maanpuolustusjär-
jestöjen kanssa yhteistoimintaseminaarin 16.–17.3.2005 Siuntion kylpylässä. Seminaarin 
johtajana toimi vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Jorma Jokisalo. Semi-
naarin tarkoituksena oli tiedottaa järjestöjä Puolustusvoimissa ja erityisesti reserviläis- ja 
vapaaehtoistoiminnassa tapahtuvista muutoksista, laatia järjestöille tilannekartoitus koko-
naismaanpuolustusta tukevista tehtävistä sekä listata asioita, jotka tulisi huomioida vapaa-
ehtoista maanpuolustusta koskevan lain valmistelutyössä. 

Kadettikunta, Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskorkeakoulu ryhtyivät yhteistyöhön 
vuonna 2007, ja järjestivät Suomen 90-vuotisjuhlaseminaarin 23.11.2007 otsikolla Tur-
vallisuusympäristön muutokset – 100-vuotias, itsenäinen Suomi. Turvallisuuspoliittisen se-
minaarin tarkoituksena oli käsitellä ja arvioida Suomen turvallisuusympäristön kehitystä 
seuraavien kymmenen vuoden aikana Pohjolan, EU:n ja Naton näkökulmista.

Vuoden 2008 alusta astui voimaan vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva laki (556/2007). 
Sen 44 §:n mukaisesti Maanpuolustuskoulutus ry:n jäseninä olleet yhdistykset, Kadetti-
kunta mukaan lukien, saivat halutessaan siirtyä ilman eri hakemusta Maanpuolustuskou-
lutysyhdistys MPK:n jäseniksi. Siirtymisestä tuli ilmoittaa MPK:lle kolmen kuukauden 
kuluessa lain voimaantulosta. 

MPK ry:n tilalle perustettiin siis Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK. Kyseessä oli jul-
kisoikeudellinen yhteisö, jonka hallituksen jäsenten enemmistö valitaan eduskunnassa 
voimassa olevien yhteiskunnallisten voimasuhteiden mukaan. Kadettikunnassa virisi pe-
rustamisen myötä vilkas keskustelu siitä, miten yhteiskunnallisen valvonnan ja ohjauksen 
mukaantulo tulisi vaikuttamaan aatteellisen järjestön asemaan MPK:n jäsenenä. Muutos 
herätti MPK ry:n jäsenjärjestöissä ristiriitaisia tunteita ja jopa riitaa. Kiistaa aiheutti erityi-
sesti MPK:n uusien hallituspaikkojen valmistelu, sillä hallituspaikkoja ei riittänyt jokaisel-
le järjestölle. Ratkaisuna hallituspaikat päätettiin jakaa järjestöjen suuruusjärjestyksessä.

Näin ensimmäiseen hallitukseen valittiin Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, 
Maanpuolustuskiltojen Liiton ja Rauhanturvaajaliiton edustajat. Muut järjestöt joutuivat 
tyytymään varajäsenen asemaan. Kadettikunnassa jouduttiin tuolloin pohtimaan, miten 
tärkeää MPK:n jäsenyys yhdistykselle on? Menetetäänkö jotain, jos MPK:n jäsenyydes-
tä luovutaan? Entä annetaanko poisjättäytymisellä väärä signaali maanpuolustustyön 
arvostamiselle? Lopulta Kadettikunta päätti pysyä MPK:n jäsenkunnassa. Todettiin, et-
tei Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen kuulumisesta ollut Kadettikunnalle suoranaista 
etua, mutta ei suurempaa haittaakaan. 

Vuonna 2009 järjestettiin Kadettikunnan, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustus-
korkeakoulun sekä HYOL:n toimesta jälleen turvallisuuspoliittinen seminaari. Seminaa-
rin teemana oli Turvallisuuspoliittinen selonteko 2008. Alun perin seminaari piti järjestää 
jo vuonna 2008, mutta selonteon viivästymisen takia seminaarin ajankohtaa jouduttiin 
siirtämään vuodella. Seminaariin osallistui noin 100 henkilöä. 
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Seminaari johti ikävään tapaukseen, sillä Suomen Sotilas -lehden päätoimittaja Jaakko 
Puuperä kirjoitti lehdessään 2/2009 artikkelin seminaarista. Puheenjohtajana toiminut 
eversti Heikki Hult oli ilmoittanut ennen seminaaria, että seminaarissa noudatetaan Chat-
ham House -rules menettelyä, jolloin tilaisuudessa esitettyjä asioita ei julkaista. Yhteisestä 
sopimuksesta huolimatta Puuperä kuitenkin julkaisi artikkelin, jossa oli alustajien suoria 
lainauksia. Kadettikunnan hallitus katsoi Puuperän toimineen sovittujen sääntöjen vastai-
sesti ja siten menettäneen Kadettikunnan luottamuksen. 

Arvoseminaarit 

Vuonna 1998 aloitettiin Kadettikunnassa arvokeskusteluprosessi, joka käynnistettiin 
Katajanokan Upseerikasinolla 28.10.1998 järjestetyssä arvoseminaarissa. Hankkeen tar-
koituksena oli selvittää upseeriston arvoja, asenteita ja eettisiä käsityksiä. Samana vuon-
na kadettiupseeristolle tehtiin laaja arvotutkimus, jonka tulokset julkaistiin vuonna 2002 
teoksessa Ajatuksia upseerin arvomaailmasta. Arvokysely toteutettiin kapteeni Jukka Oja-
lan diplomityöhön liittyvällä kysymyssarjalla. Sama kysely oli siis toteutettu upseeristolle 
jo aiemmin vuonna 1992. 

Kadettikunta jatkoi arvotutkimusperinnettä yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun 
ja Suomen Reserviupseeriliiton kanssa vuonna 2002. Santahaminassa järjestettiin 18.–
19.10.2002 seminaari otsikolla Reserviläisarmeijan johtaminen – arvot ja osaaminen johta-
juudessa. Seminaariin osallistui noin 130 henkilöä.

Seminaarin pohjalta julkaistiin vuonna 2003 seminaarikirja Joukkosi eessä – ajatuksia 
reserviläisarmeijan johtamisesta. Teoksesta otettiin 2 000 kappaleen painos, josta Kadetti-
kunnan osuus oli 200 kappaletta.

Vuonna 2003 arvoseminaarin yhteydessä päätettiin toteuttaa uusi, päivittävä arvokysely. 
Kysely toteutettiin kaikille kadettiupseereille ja siihen vastasi 917 upseeria. Varsinainen se-

Yhteiset arvomme punnitaan tekoina myös maanpuolustustyössä ja tasapainon tulee säilyä.
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minaari pidettiin 5.11.2003 Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksella. Teemana 
oli Maailman ja yhteiskunnan murros – Perinteet upseerin arvomaailmassa. 

Toisen vaiheen arvokyselyn ja arvoseminaarin aineistosta koottiin jälleen kirja Maailman 
ja yhteiskunnan muutos – Upseerin arvot ja perinteet. Tutkimuksen kokosi yliluutnantti 
Jarno Limnéll ja kirjan toimitti komentajakapteeni Ari Suontlahti. 

Kolmas arvoseminaari pidettiin 17.2.2005 Santahaminassa. Seminaarin teemana oli tällä 
kertaa Arvot ja velvollisuudet isänmaan puolustuksessa. Teemaa käsiteltiin kansallisvaltio-
käsitteen, asevoimauudistuksen, sotilasvalan, maanpuolustustahdon ja vapaaehtoisuuden 
näkökulmista. Seminaariin osallistui noin 130 henkilöä. Kadettikunnan vieraita osallistu-
jista oli noin 62 henkilöä. 

Neljännen arvoseminaarin teema liitettiin vuonna 2006 julkaistuun Suomi kylmässä sodas-
sa -hankkeen aihepiiriin. Samalla juhlistettiin Kadettikunnan ja Suomen Reserviupseeri-
liiton ”160-vuotisjuhlaa” (Kadettikunta 85 v. ja RUL 75 v.). Seminaarin teemaksi tuli Kyl-
mästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä MPKK:n 
ja HYOL:n kanssa. 

Vuonna 2012 toteutettiin uusi, järjestyksessään viides upseeriston arvotutkimus. Tutki-
muksen tärkeimpänä tavoitteena oli antaa pohjatietoa upseeriston arvokeskustelulle ja 
saada perusteita Kadettikunnan strategiasuunnitelman laatimiselle. Lisäksi haluttiin sel-
vittää 2000- ja 2010-luvuilla tapahtuneiden maailmanlaajuisten, kansallisten sekä Puolus-
tusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa tapahtuneiden suurten muutosten vaikutuksia kadet-
tiupseerien arvoihin.

Tutkimuskyselyyn vastaajia oli enemmän kuin aiemmissa tutkimuksissa, sillä Webropol-
järjestelmän avulla kysely saatiin toimitettua Kadettikunnan jäsenille. Kyselyyn vastasi 
kaikkiaan 2 022 henkilöä, mikä oli 37 prosenttia Kadettikunnan jäsenistä. Puolet vastaa-
jista oli palveluksessa olevia upseereita ja puolet evp-upseereita. Tutkimuksessa upseeris-
ton keskeiseksi trendiksi todettiin pysyvyys. Uutta oli, että kysely toteutettiin myös reser-
viupseereille Suomen Reserviupseeriliiton tukemana. Arvotutkimuksen tulokset esiteltiin 
Kadettikunnan jäsenistölle syyskokouksen yhteydessä 27.10.2012. Tutkimustuloksia esi-
teltiin myös arvoseminaarissa 12.10.2012.

Nuoret, arvot ja maanpuolustus -hanke

Keväällä 2010 käynnistettiin jälleen uuden arvoseminaarin valmistelu yhteistyössä Maan-
puolustuskorkeakoulun (MPKK) ja Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) kanssa. Val-
mistelijoina toimivat Kadettikunnan pääsihteeri Juha Tammikivi, johtamisen professori 
Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan 
laitokselta (MPKK JOSPEL) ja RUL:n toiminnanjohtaja Janne Kosonen. Lisäksi uudeksi 
yhteistyökumppaniksi osallistettiin Poliisiammattikorkeakoulu (POLAMK), ja sen rehtori 
Seppo Kolehmainen.

Arvoseminaarin valmistelu synnytti idean yhteisestä, monivuotisesta tutkimushankkeesta 
Nuoret, arvot ja maanpuolustus, jonka 15.10.2010 Santahaminassa järjestettävä arvo-semi-
naari käynnistäisi. Tavoitteena oli uudistaa ja toimeenpanna Kadettikunnan arvotutkimus. 
Samalla RUL toteuttaisi oman järjestönsä arvotutkimuksen. Kapteeni Juha Tuominen val-
tuutettiin toimittamaan seminaarijulkaisu. Hanke voitiin toteuttaa Sotavahinkosäätiön 
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(17 500 €), Jenny ja Antti Wihurin rahaston (17 000 €) ja Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Sotatieteellisen Rahaston (1 000 €) myöntämien apurahojen tukemana. Seminaarin 
nimeksi tuli Yksilö, yhteiskunta ja organisaatiot turvallisuudessa. 

Seminaariin osallistui noin 250 henkilöä. Tilaisuus myös videoitiin nuorimmalle kadet-
tikurssille, joka seurasi seminaaria johtamisen opintojen yhteydessä omissa luokissaan.

Seminaarijulkaisun julkistamistilaisuus pidettiin POLAMK:n tiloissa Tampereella 
10.3.2011. Seminaarijulkaisun toimitti suunnitellusti kapteeni Juha Tuominen. MPKK:n 
JOSPEL:n sarjassa julkaistun teoksen nimeksi tuli Nuoret, arvot ja maanpuolustus. Yksilö, 
yhteiskunta ja organisaatiot turvallisuudessa-seminaarin julkaisu.  

Vuonna 2011 käynnistettiin myös Kadettikunnan, RUL:n ja MPKK:n JOSPEL:n oman 
arvotutkimuksen valmistelut. Tarkoituksena oli tarkastella vuoden 2012 Kansallisen ve-
teraanipäivän yhteydessä kouluissa toteutettavaa toimintaa, Valmisteluihin osallistettiin 
myös opetusneuvos Pekka Iivonen Opetushallituksesta, Suomen Sotaveteraaniliiton toi-
minnanjohtaja Markku Seppä sekä professorit Karolina Kiil Taideteollisesta Korkeakou-
lusta ja Päivi Gränö Lapin yliopistosta.

MPKK:n professori Aki-Mauri Huhtisen ajatuksena oli, että edellä mainitut yliopistot 
suorittaisivat etnografisen tutkimuksen valituissa kouluissa veteraanipäivään liittyen. 
Tutkimuksessa käsiteltäisiin taiteen eri keinoin erilaisia maanpuolustukseen ja veteraa-
neihin liittyviä teemoja. Tutkija Risto Sinkko valtuutettiin tutkimuksen päätutkijaksi ja 
häntä avustamaan ryhtyi sosiologi Olli Harinen. Arvotutkimuksen aiemmat kysymykset 
päivitettiin ja niiden määrää vähennettiin. Kadettikunnan kysymyssarja muotoiltin myös 
RUL:n jäsenille sopivaksi. 

Vuonna 2011 järjestettiin Kadettikunnan, RUL:n, MPKK:n JOSPEL:n ja POLAMK:n toi-
mesta uusi seminaari. Teemana oli Hyvä-paha hallinto. Seminaariin osallistui noin 200 
henkilöä. Mielenkiintoa herätti erityisesti Greenpeacen esitelmä. Seminaarista toteutet-
tiin jälleen julkaisu, joka julkaistiin Sotatieteiden päivillä 23.–24.5.2012. Eeva Kolttolan 
toimittama seminaarijulkaisu Hyvä-paha hallinto – Johtaminen, tilannekuva ja luottamus 
turvallisuudessa julkaistiin Sotatieteiden päivien yhteydessä 23.5.2012.

Vuonna 2012 toteutettiin jälleen arvoseminaari yhteistyössä Kadettikunnan, RUL:n, 
MPKK:n ja POLAMK:n kanssa. Santahaminassa 12.10.2012 pidetyn seminaarin teemana 
oli Asevelvollisuus kansalaisoikeutena – kuka kasvattaa, kuka kouluttaa? Seminaarissa kä-
siteltiin kodin, koulun, harrastusten ja yhteiskunnan roolia lasten ja nuorten kasvattami-
sessa. Toteuttajatahojen lisäksi seminaariin osallistuivat Helsingin yliopiston Nuorisotut-
kimusverkosto ja Lapin yliopisto. Mari Ukkosen toimittama seminaarijulkaisu julkaistiin 
23.3.2013 Vaasan maanpuolustusjuhlan yhteydessä.

Vuonna 2013 arvoseminaari toteutettiin jälleen yhteistyössä Kadettikunnan, MPKK:n, 
RUL:n ja POLAMK:n kanssa. Seminaarin teemaksi muodostui äärikäyttäytymisen koh-
taaminen.  Seminaariin osallistui noin 200 henkilöä. Yhteistyötä jatkettiin samalla ko-
koonpanolla vuonna 2014. Seuraava arvoseminaari pidettiinkin Tampereella POLAMK:n 
tiloissa. Seminaariin osallistui noin 160 henkilöä.
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Erityisesti nuorten arvomaailma vaikuttaa myös maanpuolustuksen tulevaisuusnäkymiin.
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9. Rahoituksen kehittyminen

Kriisistä kasvuun

Kadettikunnan johdossa oltiin 1970-luvun alussa erittäin huolissaan Kadettikunnan hei-
kosta taloustilanteesta. Vuonna 1971 Kadettikunnan talous oli reilusti alijäämäinen; tuot-
toja oli yhteensä 78 967 markkaa ja kuluja 104 037 markkaa, jolloin tilivuoden alijäämäksi 
jäi 25 070 markkaa. Tuotot tulivat lähes pelkästään jäsenmaksuista ja Kadettikunnan mat-
rikkelin myynnistä. Vuoden 1971 vuosikertomuksessa todetaankin: 

On syytä kiinnittää huomio yhä lisääntyvään varojen tarpeeseen ja todeta samalla, että ny-
kyiset varat ja jäsenmaksut tulevat entisestään supistumaan jo ikärakenteenkin luonnollisen 
muuttumisen kautta. Kadettikunnan tulisi viipymättä ryhtyä harjoittamaan sellaista liike- 
tai muuta toimintaa, joka takaisi sille jatkuvia tuloja. Lopuksi on vielä syytä todeta, että 
järjestötoiminnan tehostettu jatkaminen maanpuolustusaatteellisen toiminnan tekemiseksi 
vaatii ja tulee vaatimaan sellaisia taloudellisia edellytyksiä, joita järjestöllä ei ole käytettävissä.

Talousjaoston puheenjohtaja, everstiluutnantti Stig Östenson sai hallituksen kokoukses-
sa huhtikuussa 1972 tehtäväkseen selvittää Kadettikunnan taloudellisen tilanteen ja sen 
kehittämismahdollisuudet. Östensonilla oli vahva tausta liike-elämässä. Hän oli eron-
nut sodan jälkeen palveluksesta, ja siirtynyt Suomen Fordin myyntipäälliköksi. Vuosina 
1957–1973 hän toimi yrityksen toimitusjohtajana. Östenson ryhtyi ripeästi toimiin 
Kadettikunnan talouden pelastamiseksi. Kadettikunnassa riideltiin erityisesti jäsenmak-
sun korottamisesta. Östenson kuitenkin ymmärsi, että varoja täytyy löytyä muualtakin 
kuin vain jäsenmaksuista.

Tilinpidon tasapainon saavuttaminen oli Kadettikunnassa haasteellista 1970-luvun alkuvuosina.
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Kadettikunta ryhtyikin hänen johdollaan hakemaan tukea ulkopuolelta ja erityisesti ta-
louselämästä. Östensonia onkin pitkälti kiittäminen siitä, että Kadettikunnan talous para-
ni merkittävästi jo saman vuoden aikana ulkopuolisten rahoittajien – pankkien, Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK), Maanpuolustuksen Tuki ry:n ja Kenraali Hannes 
Ignatiuksen Kadettisäätiön – tukemana. Lahjoituksia kertyi vuonna 1972 yhteensä yli 
21 000 markkaa, mikä muodosti noin 20 prosenttia Kadettikunnan tulobudjetista. Tästä 
huolimatta järjestön budjetti jäi edelleen 6 430 markkaa alijäämäiseksi, niin ettei pääsih-
teeri Pentti Palmulle voitu maksaa huhtikuun 1972 palkkaa. Vuosikertomuksessa toimin-
tavuodelta 1972 todetaan tähän liittyen:

On aiheellista todeta, että maanpuolustusaatteellinen toiminta vaatii paljon lisäponnisteluja. 
Erityisesti tulee pyrkiä yhteisvaikutukseen kaikkien kansalais- ja maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa, karttaa mielipiteitä, jotka ovat tulkittavissa poliittisiksi ääriarvoiksi ja korostaa yh-
teiskunnan edun mukaista toimintaa.

Myös Kadettikunnan syksyllä 1972 laatimassa esitteessä vedottiin taloudellisen tuen tar-
peeseen:

Kadettikunta on vuosikokouspäätöksen mukaan halunnut osallistua ensisijaisesti maan-
puolustusaatteelliseen toimintaan. Se tehtävä on rauhan aikana osoittautunut erittäin tar-
peelliseksi, koska väestön enemmistön mielenkiinto kohdistuu luonnollisesti elinkeinon ja 
hyvinvoinnin edistämiseen. Jäsenten henkilökohtainen jäsenmaksu ei kuitenkaan voi riittää 
tähän päämäärään pääsemiseen tarvittavan talouden ylläpitämiseen. Siksi hallituksen ta-
lousjaosto on ryhtynyt toimenpiteisiin lahjoitusten saamiseksi ja siten hankkia ainakin osan 
puuttuvista varoista. Tämän perusteella rohkenemme kunnioittavasti vedota teihin, Arvoi-
sat Kadettikunnan Jäsenet, toivoen että tuette yritystä.

Myös kommodori Reino Waris muistelee haastattelussaan Kadettikunnan heikkoa talous-
tilannetta 1970-luvun alussa seuraavasti:

Minä kun tulin pääsihteeriksi, Kadettikuntahan oli käytännössä katsoen konkurssitilassa. 
Kuukausitolkulla ei ollut ollenkaan rahaa, elleivät nämä varakkaat talousjaoston ihmiset lai-
nanneet sitä korottomasti. Aimo Aho ja kumppanit lainasivat rahaa. Talous piti saada, koska 
muuten ei olisi ollut toimintaedellytyksiä. Silloin ei ollut rahaa mihinkään, ja koko talo oli 
niin köyhä, että minä toin aina henkilökohtaisesti kotoa kahvit, jos tarjottiin kahvia. Ei min-
käänlaisia edustusrahoja käytetty minun aikana penniäkään. Ja hankittiin aina sponsoreita. 
Niin, talous oli sellainen, joka piti saada niin kun jotenkuten järjestykseen.

Vuonna 1973 ryhdyttiin tilanteen parantamiseksi hakemaan rahoitusta maanpuolustus-
alan ja muiden alojen säätiöiltä. Vapaaehtoista maanpuolustustyötä tukeva Maanpuo-
lustuksen Tuki ry (MPT) kiinnostui Kadettikunnan maanpuolustustyöstä. Se kutsui Ka-
dettikunnan johdon toimistolleen 27.2.1973 keskustelemaan maanpuolustustoiminnan 
tarkoitusperistä ja päämääristä. Neuvottelut johtivat positiivisiin tuloksiin, ja MPT rahoitti 
Kadettikunnan toimintaa vuonna 1973 yhteensä 20 000 markalla ja vuonna 1974 peräti 
30 000 markalla. MPT:n toiminta oli kuitenkin suunnattu reserviläisjärjestöjen tukemi-
seen, joten se ei kyennyt tukemaan kattavasti Kadettikunnan toimintaa.

Rahoitusta anottiin myös opetusministeriöltä ja Puolustusministeriön alaiselta Maanpuo-
lustuksen Kannatussäätiöltä. Opetusministeriöltä rahoitusta ei saatu, mutta Maanpuolus-
tuksen Kannatussäätiö ryhtyi Kadettikunnan maanpuolustustyön säännölliseksi tukijaksi, 
lahjoittaen sille vuosittain pari tuhatta markkaa. Vuonna 1973 tuotoista jo noin kolmannes 
tulikin ulkopuolisilta rahoittajilta, ja budjetti oli ensimmäistä kertaa aikoihin ylijäämäinen 
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(928 mk). Taloustilannetta paransi myös se, että Kadettikunta ryhtyi perimään jäsenmak-
susta vapautetuilta, yli 60-vuotiailta jäseniltä vapaaehtoista tukimaksua. Vuonna 1974 
Kadettikunnan budjetti oli jo 14 790 markkaa ylijäämäinen.

Vuonna 1975 Kadettikunnan talous oli kääntynyt jo vakaaseen nousuun. Voittoa oli yli 
kuusi prosenttia ja lahjoitusten osuus tuotosta jo lähes 45 prosenttia. Kadettikunnan vuo-
den 1974 vuosikertomukseen kirjattiinkin johdon kiitollisuus ja tyytyväisyys toiminnan 
elpymisestä:

Kadettikunnan jäsenmäärän lisääntyminen, arvioitua suuremmat jäsen- ja tukimaksutulot 
sekä kadettipiirien monitahoinen toiminta ovat olleet osoituksena yhdistyksen sisäisen voi-
man ja luottamuksen kasvusta. Ulkopuolisilta saatu erittäin suuriarvoinen taloudellinen ja 
muu tuki on kuvastanut Kadettikunnan suorittaman maanpuolustusaatteellisen työn arvos-
tusta. Nämä yhdessä ovat muodostaneet rohkaisevan lähtökohdan Kadettikunnan tulevalle 
toiminnalle.

Eri suuruisia apurahoja olivat vuoden 1976 loppuun mennessä myöntäneet Kenraali Han-
nes Ignatiuksen Kadettisäätiö, Maanpuolustuksen Tuki ry, Maanpuolustuksen Kannatus-
säätiö, Urlus-säätiö, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto, Uuden Päivän Rahasto, ja Metalliku-
tomo Oy. 

Maanpuolustusaatteellisen työn rahoittamiseksi liitettiin Kylkirauta-lehden numeroon 
1/1977 postisiirtokortti Tukimaksu Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisen työn hy-
väksi. Samalla luovuttiin aiemmasta käytännöstä, jäsenmaksukortin yhteydessä lähetettä-
västä tukimaksuvetoomuksesta.

Teollisuuden tuki on osaltaan mahdollistanut Kadettikunnassa tehtävän työn.



143

Vuonna 1981 Kadettikunta täytti 60 vuotta. Juhlavuotta hyödynnettiin järjestämällä Suo-
men talouselämälle suunnattu valtakunnallinen keräys Kadettikunnan maanpuolustusaat-
teellisen työn tukemiseksi. Keräys toimeenpantiin siten, että Suomen 241:lle suurimmalle 
yritykselle, pankille ja vakuutusyhtiölle toimitettiin seloste Kadettikunnasta ja sen turval-
lisuuspoliittisesta toiminnasta sekä pankkisiirtokortti. 

Kadettikunnan 60-vuotisjuhlakeräykseen tehtiinkin kaikkiaan 45 lahjoitusta. Lahjoittajia 
olivat:

- Tukkukauppojen Oy
- Valio Meijerien Keskusosuusliike
- Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki
- Kansallis-Osake-Pankki
- Oy Shell Ab
- Oy Lohja Ab
- Oy Partek Ab
- Kymi Kymmene Oy
- Rauma-Repola Oy
- Suomen Sokeri Oy
- Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo
- Helsingin Puhelinyhdistys
- Maanpuolustuksen Kannatussäätiö
- Uuden Päivän Rahasto

1980- ja 1990-luvuilla Kadettikunnan talous jatkoi vakiintuneena. Vuonna 1984 apurahoja 
saatiin 125 000 markkaa ja vuonna 1990 summa oli noussut 195 000 markkaan. Merkit-
tävimpinä maanpuolustusaatteellisen toiminnan tukijoina toimivat URLUS-Säätiö, Jenny 
ja Antti Wihurin Rahasto, Maanpuolustuksen Kannatussäätiö, Uuden Päivän Rahasto,  
Thorén-Talvela Säätiö, Puolustusvoimien Tukisäätiö, Sotavahinkoyhdistyksen Säätiö ja 
Puolustusministeriö. Suurimmat rahoitussummat olivat 100 000 markkaa.

Vuonna 1989 Kadettikunnan tase oli 2 325 283 markkaa ja vuonna 1993 se oli lähes kak-
sinkertaistunut 4 742 080 markkaan. Vuonna 1996 taseen loppusumma oli jo 5 923 777 
markkaa ja vuonna 1999 peräti 7 077 324 markkaa.

2000-luvulla Kadettikunnan talouskehitys kuitenkin heikkeni. Vuonna 2001 taseen loppu-
summa oli 1 212 260 euroa. Vuonna 2003 herättiin Kadettikunnan likviditeettiongelmaan, 
jonka syynä nähtiin kolmen viimeisen vuoden heikko taloustilanne ja siitä johtuvien arvo-
papereiden ja Kylkiraudan ilmoitushankinnan budjetoitua huonommat tuotot. Tämä oli 
pakottanut Kadettikunnan alijäämäisiin tilinpäätöksiin. Rahoitusvajeeksi nähtiin 27 000 €.

Hallitus päätti tehdä tilanteen ratkaisemiseksi toimintasuunnitelmaan supistuksia siten, 
että nuorille upseereille suunnattu laivaseminaari peruttiin ja arvokirjan julkaiseminen 
siirrettiin seuraavalle vuodelle. Arvoseminaari päätettiin järjestää edullisemmin Maan-
puolustuskorkeakoulun tiloissa ja Sotilaskodin tarjoiluilla. Kylkiraudan sivumäärää 
puolestaan rajattiin vuoden kahdessa viimeisessä numerossa. Lisäksi päätettiin myydä 
Kadettikunnan rahasto-osuuksia, esimerkiksi ne, jotka oli hankittu aiempien vuosien yli-
jäämätuotoilla.
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Vuonna 2005 Kadettikunnan tilinpäätös oli edelleen 20 000 euroa alijäämäinen. Tällä 
kertaa syynä oli Kylkirauta-lehden kulujen ylittyminen 13 000 eurolla ja turpo-pankin 
päivityksen ylittyminen 5 000 eurolla. Vuonna 2007 suunta kuitenkin kääntyi testament-
tilahjoituksen tuloksena ja tilikausi oli 38 775 euroa ylijäämäinen. Ylijäämäisyys jatkui 
testamenttilahjoituksen seurauksena, ja vuonna 2008 tilinpäätös oli 14 535 euroa ylijää-
mäinen. Taseen loppusumma oli tuolloin 1 413 323 euroa.

Vuoden 2008 kansainvälinen talouskriisi heijastui myös Kadettikunnan toimintaan. Vuo-
den 2009 tilikausi jäi alijäämäiseksi 52 776 euroa. Alijäämä johtui siitä, että rahasto- ja 
osaketuotot jäivät aiempaa alhaisemmalle tasolle. Arvopapereiden reaaliarvo oli pudonnut 
vuoden 2008 huipputasosta jopa 30–60 prosenttia. Kadettikunnan hallitus teki päätöksen 
toiminnan supistamisesta. Taseen loppusumma oli seuraavana vuonna 1 590 767 euroa. 

Vuonna 2011, Kadettikunnan täyttäessä 90 vuotta, järjestettiin jälleen juhlakeräys. Keräys 
toteutettiin lähestymällä kirjeitse Suomen johtavia yrityksiä ja tarjoamalla mahdollisuut-
ta tukea taloudellisesti Kadettikunnan maanpuolustusaatteellista toimintaa. Keräys tuotti 
yhteensä 15 300 euroa.

Vuonna 2013 Kadettikunnan talous oli alijäämäinen 9 771 euroa. Alijäämä oli muodostu-
nut siitä, että maanpuolustusaatteelliseen toimintaan saatiin apurahoja 20 000 euroa ar-
vioitua vähemmän. Esimerkiksi URLUS-säätiön tuki väheni Kadettikunnan merkittävästi. 
Taseen loppusumma oli 1 481 406 euroa.

Tilanne parani hieman vuonna 2014, jolloin tilikauden alijäämä oli supistunut 3 270 eu-
roon. Taseen loppusumma oli lähes sama kuin edellisenä vuonna: 1 474 838 euroa. Vuon-
na 2015 edellisten vuosien alijäämät saatiin poistettua taseesta myymällä OP-Privaten sal-
kusta rahasto-osuuksia. Tilikauden ylijäämäksi saatiin 21 580 euroa. 

Merkittävimpiä Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisen toiminnan rahoittajia 
2000–2010-luvuilla ovat olleet edelleen URLUS-Säätiö, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto, 
Maanpuolustuksen Kannatussäätiö, Uuden Päivän Rahasto, Puolustusvoimien Tukisäätiö, 
Sotavahinkosäätiö, Puolustusministeriö sekä lisäksi Suomen kulttuurirahasto.

Rahastot maanpuolustusaatteellisen työn vahvistajina

Kadettikunnan talous oli 1970-luvun alussa vahvasti riippuvainen ulkopuolisista apu-
rahoista, mutta niiden säännöllinen saaminen oli kuitenkin varsin epävarmaa. Tätä epä-
varmuutta ryhtyivät paikkaamaan eräät varakkaat kadettiupseerit tehden Kadettikunnan 
omavaraisuuden tukemiseksi merkittäviä lahjoituksia. Lahjoituksilla oli huomattava vai-
kutus erityisesti maanpuolustusaatteellisen työn jatkumiselle ja edistymiselle. Niiden tur-
vin perustettiin rahastoja maanpuolustusaatteellisen työn tukemiseksi. 

Ensimmäinen nuorisolle suunnatun maanpuolustusaatteellisen työn tukemiseksi suunnat-
tu rahasto perustettiin vuonna 1976. Tuolloin everstiluutnantti, teollisuusneuvos Vilhelm 
Rajakaltio teki maanpuolustusaatteellisen työn tukemiseksi 50 000 markan lahjoituksen. 
Tätä varten perustettiin Everstiluutnantti Ville Rajakaltion maanpuolustusrahasto. Raja-
kaltio teki rahastoon kymmenien tuhansien markkojen suuruisia lisälahjoituksia vuosit-
tain tästä eteenpäin, niin että rahaston pääoma oli vuonna 1985 jo noin 367 700 markkaa.
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Joukko vanhempia kadettiupseereja perusti kesällä 1977 Kadettikunnan maanpuolustus-
aatteellisen työn tukemiseksi Vanhojen kaadereiden maanpuolustusrahaston. Säännöt laa-
dittiin 28.2.1978. Perustajia olivat everstiluutnantit Stig Östenson, Kaarle Pentti ja Lauri 
Reunala, kauppaneuvos Per Heinrichs, pääjohtaja Mika Tiivola sekä majurit Leo Wetter-
strand, Eugen Hammarén, Nils Åkerman, Toivo Ylipaavalniemi ja Aimo Aho. Rahaston 
peruspääoman suuruus oli 10 000 euroa, jota varten jokainen perustajista teki 1 000 mar-
kan lahjoituksen. Vuonna 1990 rahaston pääoman arvo oli jo noin 124 000 markkaa.

Kadettikunnan maanpuolustusaatteellista työtä tukevien rahastojen määrä vahvistui jäl-
leen vuonna 1979. Pankinjohtaja, everstiluutnantti Lauri Hiisi ensimmäiseltä kadettikurs-
silta lahjoitti Kadettikunnalle 3 000 kappaletta Enso-Gutzeit Oy:n osakkeita, joiden rahal-
linen nimellisarvo oli 30 000 markkaa. Lahjoitus teki kunniaa ensimmäisen kadettikurssin 
muistolle, jonka päättymisestä oli lahjoituspäivänä kulunut 60 vuotta. Lahjoitukselle pe-
rustettiin Lauri Hiiden Maanpuolustusrahasto. Rahaston pääoman arvo oli vuonna 1985 
noin 143 000 markkaa.

Varsinaiseksi suurlahjoittajaksi ryhtyi majuri Leo Wetterstrand. Hän teki Kadettikunnal-
le maanpuolustusaatteellisen työn tukemiseksi tarkoitetun 100 000 markan lahjoituksen 
vuonna 1979. Lahjoitukselle perustettiin Majuri Leo Wettestrandin Maanpuolustusrahasto. 
Leo Wetterstrandin kuoltua vuonna 1985 hänen leskensä, filosofian maisteri Greta Wet-
terstrand jatkoi lahjoitustoimintaa. Rouva testamenttasi rahastoon 500 000 markkaa, joka 
lahjoitettiin rahastolle hänen kuoltuaan vuonna 1994.

Vuonna 1990 rahaston pääoman arvo oli noin 850 000 markkaa. Wetterstrandin rahaston 
osakkeiden myynnistä saaduilla varoilla rahoitettiin Kadettikunnan ensimmäinen oma 
77 m2:n toimistohuoneisto Helsingissä osoitteessa Eino Leinon katu 12 E 64. Tätä ennen 

Kadettikunnan toimintaa ovat vuosikymmenten kuluessa tukeneet lahjoituksin lukuisat eri tahot.
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toimisto toimi vuokratiloissa Upseeriliiton tai Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadet-
tisäätiön omistamissa tiloissa.

Kadettikunnan täyttäessä 60 vuotta 27.1.1981 teki Suomen Yhdyspankki Oy Kadettikun-
nan maanpuolustusaatteellisen työn tukemiseksi 850 kappaleen SYP:n osakelahjoituksen 
(á 10 mk). Lahjoitukselle perustettiin SYP:n Maanpuolustusrahasto. Rahaston pääoma oli 
25 900 markkaa vuonna 1985.

17. kadettikurssi teki Kadettikunnalle majuri Leo Wetterstrandin aloitteesta vuoden 1981 
lopulla 50 000 markan lahjoituksen. Lahjoitukselle perustettiin 17. Kadettikurssin Maan-
puolustus- ja stipendirahasto. Kuten muidenkin maanpuolustusrahastojen, oli tämänkin 
rahaston tarkoituksena Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisen työn tukeminen. Ra-
haston omaisuus oli vuonna 1985 noin 100 200 markkaa. 

Kenties tunnetuimmaksi maanpuolustusaatteellisen työn lahjoittajaksi muodostui ns. 
Tuntematon kadettiupseeri. Tämä Kadettikunnan talousjaostossa mukana ollut tuntemat-
tomana pysyttelevä kadettiupseeri lahjoitti ensimmäisen kerran Kadettikunnalle 9.12.1982 
150 000 markkaa maanpuolustustyön tukemiseksi. Lahjoittajan toivomuksen mukaisesti 
lahjoitukselle perustettiin Maanpuolustus- ja tiedotusrahasto –niminen rahasto. 

Rahaston varoja päätettiin vuonna 1983 ryhtyä käyttämään maanpuolustusaiheisen infor-
maatio- ja pamflettikirjasten julkaisemiseen sekä valmennus- ja keskustelutilaisuuksien 
järjestämiseen lehtikirjoittelun lisäämiseksi ja tehostamiseksi. Tuntematon kadettiupsee-
ri teki rahastolle merkittäviä satojen tuhansien markkojen arvoisia lahjoituksia vuosien 
ajan 1980-luvulla. Omaisuutta hänelle perustetussa rahastossa oli vuonna 1985 peräti 
175 200 markkaa. Kaikkiaan Tuntematon kadettiupseeri lahjoitti Kadettikunnalle 
kommodori Jukka K. Pajalan arvion mukaan jopa 1,5 miljoonaa markkaa.

Tuntematon kadettiupseeri oli majuri, kauppaneuvos Aimo Aho 27. Kadettikurssilta. Hän 
kuoli vuonna 2007.

Majuri evp Eero Koskinen teki Kadettikunnalle 164 333,70 markan arvoisen osakelah-
joituksen vuonna 1986. Lahjoitukselle perustettiin Kadetti- ja maanpuolustus -niminen 
rahasto, jonka tarkoituksena oli tukea ja edistää Kadettikunnan toimintaa, voimistaa jä-
senistön yhteenkuuluvuutta ja toveruutta sekä lujittaa suomalaista upseerihenkeä. Lisäk-
si rahaston toimintapiiriin kuului maanpuolustusaatteellisen työn tukeminen. Rahaston 
pääoman arvo oli vuonna 1990 noin 184 000 markkaa.

Tilinpidon kannalta useiden rahastojen ylläpitäminen osoittautui Kadettikunnalle han-
kalaksi. Vuonna 1993 Kadettikunnan hallitus päätyikin yhdistämään ne rahastot, joiden 
tarkoitus oli samansuuntainen. Kaikki maanpuolustusaatteellista työtä tukevat rahastot 
liitettiin Kadettikunta ry:n maanpuolustusrahastoksi.
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10. Pohdinta 

Kadettikunta turvallisuuspoliittisen opetuksen veturina

Kadettikunta haki rooliaan 1960 ja 1970 -lukujen vaihteessa. Muutos tapahtui, kun yhdis-
tyksen maanpuolustusaatteellinen toiminta käynnistyi vuonna 1970. Tuolloin perustettiin 
Maanpuolustusaatteellinen jaosto, jonka tarkoituksena oli torjua yhteiskunnassa lisäänty-
nyttä maanpuolustus- ja puolustuslaitosvastaisuutta. Jaoston perustaminen käynnisti Ka-
dettikunnan merkittävimmän toimintamuodon, turvallisuuspolitiikan opetustyön. Yli 50 
vuotta jatkunut turvallisuuspoliittinen valistustoiminta on vakiinnuttanut Kadettikunnan 
aseman arvostettuna asiantuntijaorganisaationa.

Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisen työn vaikuttavuutta ja laajenemista kouluihin 
edisti vuonna 1972 toimeenpantu peruskoulu-uudistus. Kadettikunta teki myös samana 
vuonna Upseeriliiton kanssa yhteistoimintasopimuksen, jossa vahvistettiin järjestöjen 
roolijako. Upseeriliitto keskittyi upseerien ammatillisten etujen ajamiseen ja Kadettikunta 
aatteelliseen kasvatukseen sekä maanpuolustustahdon ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.

Peruskoulu-uudistus tarjosi toki vaikuttamismahdollisuuden myös äärivasemmistolaisille 
liikkeille. Tunnetuimpana esimerkkinä tästä on Pirkkalan peruskouluissa vuosina 1973–
1975 toteutettu marxilaisleninistinen opetuskokeilu.

Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetus herätti vasemmiston keskuudessa ankaraa 
kritiikkiä. Sitä arvosteltiin äärioikeistolaisen upseerijuntan propagandaksi, jonka kyseen-
alaistamiseksi tehtiin kaksi eduskuntakyselyä vuosina 1974 ja 1980. Vasemmistolaisten 
piirien mielestä kadettiupseerien arvomaailma ja toiminta olivat takertuneet sotavuosien 

Suomi on pieni osa digitaalista maailmaa ja oppimisympäristöt tavoittavat meidät globaalisti.
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todellisuuteen, jota ei enää ollut olemassa. Puolustusvoimat ja upseeristo nähtiin kykene-
mättöminä mukautumaan historialliseen muutokseen.

Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan opetus suomalaisissa kouluissa sai kuitenkin kritii-
kistä huolimatta jatkua. Toiminnan jatkumisen on taannut se, että yhdistyksen turvalli-
suuspolitiikan opetus on ollut koulujen opetussuunnitelmien ja -tavoitteiden sekä valtion 
virallisen turvallisuuspolitiikan mukaista. Opetusta ovat antaneet Puolustusvoimien ja 
Rajavartiolaitoksen virassa olevat upseerit. Kadettikunnan turvallisuuspoliittisella toimin-
nalla on myös ollut puolustus- ja opetushallinnon luottamus ja tuki.

Kadettikunnan maanpuolustusaatteelliseen toimintaan alkuvaiheessa kohdistettu ankara 
kritiikki teki selväksi, että harkitsemattomat sanat johtaisivat opetustyön lakkauttamiseen. 
Siksi Kadettikunta on pitänyt tarkasti huolta siitä, että sen tarjoama informaatio on ollut 
Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toimintalinjan mukaista.

Puolustusvoimien tuki ei ollut vielä maanpuolustusaatteellisen toiminnan käynnistyessä 
varauksetonta. Etenkin kouluissa toteutettavan turvallisuuspolitiikan opetuksen pelättiin 
aiheuttavan vasemmistopiireissä kuohuntaa ja lisäävän maanpuolustusvastaisuutta. Puo-
lustusvoimien johdon asenteet Kadettikunnan maanpuolustusaatteellista toimintaa koh-
taan muuttuivat kuitenkin myönteisiksi opetusviranomaisilta saadun positiivisen palaut-
teen myötä.

Kadettikunnan voidaan sanoa ottaneen johtavan roolin maanpuolustustahtoa edistävässä 
työssä. Kouluissa ja julkisuudessa Kadettikunnan virkapukuiset upseerit näyttäytyvät en-
sisijaisesti Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen edustajina. Myöhemmin molemmissa 

Putinin Venäjän synkkä varjo on langennut Euroopan ylle.



149

organisaatioissa onkin suhtauduttu kiitollisuudella Kadettikunnan maanpuolustusaatteel-
liseen toimintaan, sillä se vapauttaa resursseja muuhun tärkeään työhön. 

Myös monet yritykset, säätiöt, rahastot ja järjestöt näkivät Kadettikunnan valtakunnalli-
sen maanpuolustustyön tärkeäksi ja alkoivat rahoittaa yhdistyksen toimintaa. Kadettikun-
nassa kyettiin tuen lisääntymisen myötä laatimaan laadukkaampaa opetusmateriaalia ja 
tekemään toimintaa paremmin tunnetuksi. Kadettikunnan merkittävimpiä ja pitkäaikai-
simpia taloudellisia tukijoita ovat olleet Jenny ja Antti Wihurin rahasto, URLUS-säätiö, 
Uuden Päivän Rahasto, Sotavahinkosäätiö (nyk. Turvallisuuden tukisäätiö), Maanpuolus-
tuksen kannatussäätiö ja Puolustusvoimien Tukisäätiö. 1980–1990 -luvuilla maanpuolus-
tusaatteellisen toiminnan tärkeimpänä tukijana toimi tuntematon kadettiupseeri – majuri, 
kauppaneuvos Aimo Aho.

Kadettikunta on julkaissut useita maanpuolustusta ja laajemmin turvallisuuspolitiikkaa kä-
sitteleviä oppaita, kirjoja, diasarjoja ja lyhytelokuvan. Teknologian kehittyminen 1990-lu-
vulla mahdollisti aineiston päivittämisen sähköiseen muotoon. Uutta aineistoa ryhdyttiin 
tuottamaan multimediaprojekteina CD-ROM- ja DVD-muodossa. Turvallisuuspolitiikan 
opetusaineistoa voitiin jakaa ensimmäistä kertaa koko kansan saataville myös internetissä, 
kun Kadettikunnalle perustettiin vuonna 1999 verkkosivut.

Yhteiskunnan nopea digitalisoituminen 2000-luvulla mahdollisti verkkopohjaisten ja di-
gitaalisten turvallisuuspolitiikan tietopankkien toteuttamisen. Näistä tärkeimmäksi vai-
kuttamiskanavaksi kouluille ja laajemmin koko kansalle on muodostunut vuonna 2002 
perustettu Kadettikunnan Turvallisuuden tietopankki.

Maanpuolustusaatteellisen toiminnan ajankohtaisuus

Tämän kirjan teemat ovat erittäin ajankohtaisia, sillä kansainvälisessä ulko- ja turvalli-
suuspolitiikassa on käynnistynyt Krimin valtauksen, Britannian Brexit-eron ja Ukrainassa 
alkaneen laajamittaisen sodan myötä ennennäkemätön epävakauden aikakausi. Kansain-
välinen turvallisuustilanne on kiristynyt myös Itämeren alueella niin, että nyt puhutaan 
jo uudesta kylmästä sodasta. Suurvaltapolitiikka on vahvistunut ja turvallisuuspolitiikan 
painopiste on siirtynyt kansainvälisestä kriisinhallinnasta perinteiseen puolustukseen.

Hämmentävä muutos kylmän sodan asetelmaan verrattuna on kuitenkin Venäjän asettu-
minen äärivasemmistolaisten liikkeiden sijasta äärioikeiston tueksi niin Euroopassa kuin 
myös Yhdysvalloissa. Venäjä rahoittaa ja tukee läntisiä äärioikeistolaisia ja populistisia 
liikkeitä kyetäkseen vaikuttamaan läntiseen politiikkaan, siinä missä Neuvostoliitto tuki 
ennen vasemmistolaisia liikkeitä.

Hämmennystä lisää se, että äärioikeistolaiset liikkeet tukevat Kremlin informaatiovaikut-
tamispyrkimyksiä. Toisin kuin aiemmin, Kremlin tukena toimivat nyt pasifistien sijaan 
nationalistit. Useimmat nationalistiset ja oikeistopopulistiset liikkeet vastustavat länsiliit-
toumia – etenkin Euroopan unionia ja Natoa – aivan kuten äärivasemmistolaiset liikkeet-
kin aikanaan. Ironista on, että osa äärioikeistolaisista liikkeistä on myös omaksunut neu-
vostopropagandasta tutun puheen rauhasta.

Myös Venäjän strateginen hajoitustyö on saanut Neuvostoliiton kylmän sodan aikaisen 
aggressiivisen ulkopolitiikan sävyjä. Kahdenvälisen talousyhteistyön tiivistäminen, vaa-
leihin vaikuttaminen ja yhteisten sotaharjoitusten ehdottaminen ovat palanneet Venäjän 



150

vaikuttamispyrkimyksiin. Venäjä on oppinut taitavasti hyödyntämään digitaalisen toimin-
taympäristön kyber- ja informaatiovaikuttamisen keinoja, ja siitä on tullut nopeasti infor-
maatiovaikuttamisen suurvalta.

Tässä roolissa Venäjä ei tosin ole ainoa valtio, sillä esimerkiksi Kiina käyttää merkittäviä 
resursseja samaan tarkoitukseen. Kiinan informaatiovaikuttaminen kohdistuu kuitenkin 
Euroopan sijaan enemmän itäiseen Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Venäjän informaatio-
vaikuttamisen pääkohteena ovat Neuvostoliiton lailla Yhdysvallat ja muu läntinen maa-
ilma sekä läntisten demokratioiden perusinstituutiot, joiden uskottavuuden ja legitiimi-
syyden Venäjä haluaa kyseenalaistaa. Erityisesti Nato ja Euroopan unioni ovat Venäjälle 
vihollisia, joiden yhtenäisyyttä ja olemassaoloa se pyrkii rapauttamaan.

Kiinnostavaa on, että äärioikeiston ja populismin nousu ovat viime vuosina uudelleen 
politisoineet läntisiä yhteiskuntia ja nostattaneet vasemmistolaista liikehdintää etenkin 
nuorten keskuudessa. Kehitys on ollut nähtävissä erityisesti Yhdysvalloissa ja Britanniassa. 
Yhdysvalloissa entisen presidentti Donald Trumpin rasistinen ja väkivaltainen retoriikka 
sekä demokratiaa, oikeusjärjestelmää ja kansainvälisiä sopimuksia rikkova politiikka sai-
vat erityisesti nuoret demokraatit omaksumaan uussosialistiset arvot.

Suomessakin oli 2010-luvun jälkimmäisellä puoliskolla havaittavissa viitteitä maanpuo-
lustustahdon heikentymisessä. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) 
julkaisemman vuoden 2020 tutkimuksen mukaan kansalaisten maanpuolustustahto oli 
laskenut erityisesti nuorten keskuudessa.

Vuosi 2022 muutti kuitenkin kaiken. Venäjän asevoimien käynnistämä laajamittainen 
hyökkäys Ukrainan valtaamiseksi herätti myös suomalaiset karuun todellisuuteen. Alku-
hämmennyksen jälkeen ihmiset yli puoluerajojen kerääntyivät joukolla valtiojohdon taak-
se ja maamme Nato-jäsenyyshakemuksen jättäminen tapahtui pikaisesti. Tätä kirjoitetta-
essa ratifiointiprosessi on tosin edelleen kesken. Vastauksia odotetaan edelleen Turkilta ja 
Unkarilta.

Juuri tällä hetkellä suomalaisten maanpuolustustahto on korkealla ja Puolustusvoimat kas-
vattaa nopealla tahdilla materiaalista valmiuttaan. Poliittinen tahto puolustaa aseellisesti 
maatamme on konkretisoitunut nopeina päätöksinä puolustusmateriaalihankinnoissa. 
Samanaikaisesti on myös kyetty monen muun eurooppalaisen maan tavoin avustamaan 
Ukrainan puolustustaistelua. Suomi onkin toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia 
useina avustuspaketteina kuluvan vuoden aikana.

Katse tulevaisuuteen

Turvallisuuspoliittiset kysymykset tulevat olemaan yhteiskunnallisen keskustelun keski-
össä myös tulevaisuudessa. Venäjän luisuminen yksinvaltaiseksi diktatuuriksi on tuottava 
monia haasteita yksittäisille eurooppalaisille valtioille, kuten myös EU:lle ja Natolle. Puo-
lustusliiton tulevana jäsenenä myös Suomi joutuu jatkuvasti kohtaamaan tilanteita, joissa 
vastakkainasettelu Venäjän kanssa on arkipäivää.

Ukrainassa käynnissä oleva laajamittainen sota on osoittanut, että laajaan asevelvollisuus-
armeijaan nojaava puolustusratkaisumme toimii. Ukrainalaiset ovat myös konkretisoineet 
muille eurooppalaisille kansoille maanpuolustustahdon merkityksen ylivoimaiseltakin 
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vaikuttavan hyökkääjän edessä. Maanpuolustustahdon edistämiseksi tehtävä työ onkin 
siten äärimmäisen tärkeää myös jatkossa, ja Kadettikunnalla tulee olemaan sen toteutta-
misessa keskeinen rooli.

Yhteiskunnan kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen liittyvät haasteet ovat myös nousseet 
Ukrainan sodan myötä uudella tavalla valokeilaan. Venäjän voimakas keskittyminen uk-
rainalaisen yhteiskunnan perusinfrastruktuurin tuhoamiseen ei ole jäänyt Suomessakaan 
huomiotta. Esimerkiksi sähkön- ja vedenjakeluun kohdistetut sotatoimet pakottavat miet-
timään niiden suojaustarpeita myös täällä. Tähän yhdistyy esimerkiksi Kadettikunnan 
2000-luvun alkupuolella tekemä aloite turvallisuuskasvatuksen saattamiseksi koulujen 
oppiaineeksi. Tätä kenraaliluutnantti Heikki Tilanderin ja eversti Pekka Rapilan esittämää 
mallia on kuvattu aimmin tässä kirjassa.

Kadettikunnan maanpuolustusaatteelliseen työhön kohdistuu paljon ulkopuolisia odo-
tuksia. Järjestö on toiminnallaan osoittanut kykyä kantaa vastuuta vaikeinakin aikoina, ja 
juuri nyt on epäilemättä käsillä yksi tällainen ajanjakso. Aika näyttää, mihin laajentumis-
haluisen Venäjän aseellinen aggressio johtaa. Varmaa kuitenkin on, että vahvaan tahtoon 
ja laajaan osaamiseen perustuvaa maanpuolustusaatteellista työtä tarvitaan jatkossakin.

Maailman turvallisuusasetelmat muuttuvat ja nähtäväksi jää, mihin päädytään.
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