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Risto Gabrielsson

Tulevaisuuden taistelukenttä luo 
vakavia haasteita huollolle ja lo-

gistiikalle.
Vastoin toiveitamme elämme Euroopassa sodassa. Useimmat eivät uskoneet 
Ukrainan mahdollisuuksiin torjua naapurimaansa laitonta hyökkäystä. Sitke-
ästi ukrainalaiset ovat kuitenkin muuttaneet sodan kulkua. Taistelutahto on 
ominaisuus, joka toisilla on ja toisilla ei.

Taistelutahdon lisäksi on muitakin elementtejä, jotka vaikuttavat sodan kul-
kuun. Lentävien droonien raportoidaan vaikuttaneen merkittävästi Arme-
nian ja Azerbaidzanin viimeisimpään yhteenottoon Vuoristo-Karabahista.
Drooneista on raportoitu myös nykyisestä Ukrainan sodasta. Venäjä pyrkii 
hankkimaan niitä Iranista. Ukraina on ilmeisesti iskenyt omillaan syvälle Ve-
näjälle. 

”Maailmalla drooniparvien kysyntä kasvaa nopeasti”, sanoo Teknologian tut-
kimuskeskus VTT:n erikoistutkija Hannu Karvonen. 

”Voimme siis odottaa ilmassa, vedessä ja veden alla liikkuvia robottien par-
via. Lennokit muodostavat kokonaisuuden nimeltä Super Swarm eli vapaasti 
suomennettuna superparvi.”

” Jos parvi hyökkää sotalaivaa vastaan, jokainen lennokki voidaan ohjata kul-
jettamaan räjähteitä tärkeisiin kohtiin, kuten viestintälaitteisiin ja asejärjes-
telmiin. 

Parvi voi olla tehokkaampi kuin iso ohjus. Parven yksittäiset lennokit voivat 
erikoistua. Yhdet kuljettavat räjähteitä, toiset häirintälaitteita, kolmannet an-
tureita.”

Myös merelliset miehittämättömät järjestelmät ovat kehitteillä. Droonien 
lisäksi nämä voivat muodostua vakavaksi uhaksi kauppamerenkulullemme.

Huolenaihe on myös ampumatarvikkeiden rajallisuus läntisissä maissa. 
90-luvun optimismin jälkeen on herätty kylmään todellisuuteen. Tuotantoa 
on tuskallista käynnistää kysyntää vastaavaksi. Logistiikan suunnittelulla on 
siis merkittäviä haasteita.

Kaikesta huolimatta toivotamme kaikille rauhallista Joulua ja toi-
vottavasti parempaa Uutta Vuotta 2023!
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Puheenjohtajan kynästä

Arvoisa yhdistyksen jäsen, hyvät lukijat
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Syyskokous järjestettiin lo-
kakuun alkupuolella Maan-
puolustuskorkeakoulun ti-
loissa Santahaminassa. 
Kokousta edelsi kaksi erin-
omaista luentoa. Ensimmäi-
nen käsitteli luottamuksen 
ja rutiinien muodostumista 
monitoimittajaverkostossa 
ja jälkimmäinen havaintoja 
johtopäätöksineen logistii-
kan merkityksestä Venäjän 
hyökkäyssodassa Ukrainaa 
vastaan. 

Molemmat luennot olivat erittäin 
mielenkiintoisia ja osoittivat esit-
täjiensä syvää asiantuntemusta 
sekä perehtyneisyyttä. Lämpi-
mät kiitokset sotatieteiden toh-
tori, kapteeni Markus Gardber-
gille ja tankkiveli, kenraalimajuri 
(evp) Pekka Toverille. Kiitokset 
myös MPKK:lle järjestelyistä ja 
Leijona Cateringille maittavasta 
sekä runsaasta päivällisestä.

Menneet kolme vuotta puheen-
johtajana ovat olleet monin 
tavoin poikkeuksellisia. Yh-
distystoiminnan kannalta mer-
kityksellisin poikkeama on ollut 
koronapandemia, joka käytän-
nössä esti kokoontumiset. 

Vuoden 2020 kevätkokous pe-
ruttiin ja syyskokouksen yhtey-
dessä käsiteltiin verkkoyhteyk-
sin kahden kokouksen asiat. 
Vasta tänä vuonna kevätkokous 
voitiin järjestää lähes perintei-
seen tapaan. Hallitus on ko-

koontunut menneiden kolmen 
vuoden aikana aina etäyhte-
yksin. Joulukuussa vuoden vii-
meinen hallituksen kokous on 
poikkeuksellisesti suunniteltu 
pidettävän lähikokouksena.

Kuluneiden kolmen vuoden ai-
kana yhdistyksen toimintaa on 
kehitetty lähinnä hallinnollisten 
asioiden näkökulmasta. Jäsen-
rekisterin hankinta ja nettisivu-
jen päivitys ovat siitä selkeim-
min näkyvinä esimerkkeinä. 

Töitä riittää myös tulevaisuu-
dessa. Pidän edelleen tärkeä-
nä jäsenistön määrän kasvat-
tamisen ja erityisesti nuorten 
jäsenien yhdistystoiminnan 
aktivoinnin, erityisesti paikallis-
tasolla. Tehtävä ei ole helppo. 
100-vuotisjuhlien valmistelut on 
käynnistetty, mutta onnistumi-
nen edellyttää vielä paljon as-

kareita.

Haluan kiittää lämpimästi yh-
distyksen kunniajäseniä ja jä-
seniä tuestanne sekä siitä, että 
kolmen vuoden ajan olen tullut 
valituksi puheenjohtajaksenne. 
Matka on ollut erittäin mielen-
kiintoinen ja opettavainen. 

Suuret kiitokset myös halli-
tusten jäsenille, lehden toimi-
tukselle sekä Valtuuskunnalle 
erinomaisesta yhteistyöstä, tu-
estanne ja hengestä, jolla olem-
me saattaneet arvokkaan Lo-
gistiikkaupseerit ry:n matkaa 
eteenpäin varsin haasteellisina 
aikoina. Vuoden vaihtuessa 
luovutan hyvillä mielin puheen-
johtajan tehtävät eversti Vesa 
Happoselle. Tiedän, että Vesan 
osaavissa ja innovatiivisissa kä-
sissä yhdistyksen toiminta läh-
tee uuteen nousuun.

Toivotan Kaikille Rauhallista 
Joulun Aikaa sekä Menestys-
tä Vuodelle 2023!

Mika
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Hyvät Logistiikkaupseeri-lehden lukijat 
 
Kuluneen vuoden aikana puolustuspoliittisella keskustelulla Suomessa on ollut yksi selkeä 
ankkurikohta. Tämä on tietenkin Venäjän oikeudeton hyökkäyssota Ukrainaa vastaan. Kuten olemme 
kaikki nähneet, Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti merkittäviä ja pitkäkestoisia muutoksia 
turvallisuusympäristöömme.  
 
Suomen valtiojohdon päätös hakea Nato-jäsenyyttä on historiallinen sekä Suomen että koko Euroopan 
poliittisen historian näkökulmista. Tekemämme päätös perustuu kattavaan arvioon, että vain Naton 
jäsenyydellä voimme maksimoida, ensinnäkin, ennaltaehkäisevän kynnyksen käyttää voimaa ja muita 
painostuskeinoja Suomea vastaan, sekä toisekseen, maksimoida itsellemme saatavan turvan, jos 
joutuisimme aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. 
 
Kuten tiedämme, Nato-jäsenyysprosessi on vielä kesken, mutta haluan korostaa sitä, että Naton 
jäsenenäkin vastaamme puolustuksestamme ensisijaisesti itse. Suomen puolustuksen perusta on 
jatkossakin yleinen asevelvollisuus, laaja reservi ja korkea maanpuolustustahto.  
 
Suomeen ei Ukrainan sodasta huolimatta kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, mutta tulevaisuuteen 
on katsottava. Euroopassakin on laajasti herätty turvallisuusympäristön muutokseen, ja useat maat 
panostavat pitkästä aikaa puolustukseen: budjetteja kasvatetaan ja puolustusteollisuuden rattaat 
pyörivät lujaa vauhtia. Onneksi Suomen puolustuskykyä on aina kehitetty pitkäjänteisesti, 
suunnitelmallisesti ja kokonaisuutena.  
 
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan alkoi noin 9 kuukautta sitten. Ukraina on puolustustaistelullaan 
osoittanut – kovalla hinnalla - mihin motivoitunut, omaa maataan puolustava kansa kykenee. 
Havainnot sotatoimista ovat osoittaneet, että kansallisesti tekemämme ratkaisut ovat olleet 
oikeansuuntaisia.  
 
Tasapaino teknisesti kehittyneimpien ja suorituskykyisimpien järjestelmien sekä toisaalta laajan ja 
määrällisesti riittävän sodankäyntikyvyn ylläpitämisen välillä on keskeistä. Ukrainan sota on 
osoittanut, että materiaalin ja kaluston on oltava toimintakunnossa, ja ne pitää saada joukkojen 
käyttöön nopeasti. Lisäksi, täydennykset on kyettävä toimittamaan joukoille oikea-aikaisesti.  
 
Te, logistiikkaupseerit, olette keskeisessä roolissa materiaalin varastoinnin, kunnossapidon, ja 
joukkojen perustamisen osalta. Viime vuosina tehdyt mittavat järjestelyt, muun muassa materiaalien 
varastoinnin ja perustamisjärjestelyiden osalta, on tehty vahvalla ammattitaidolla. Olen 
ministeriaikanani saanut perusteellisen perehdytyksen edellä mainittuihin järjestelyihin, ja olen täysin 
vakuuttunut siitä, että nämä kokonaisuudet ovat tilanteen edellyttämällä tasolla. 
 
Asevelvollisuusjärjestelmämme pysyy pystyssä vahvan maanpuolustustahdon varassa.  
Maanpuolustustahto on monen tekijän summa. Lopulta kyse on siitä, koemmeko isänmaan 
puolustamisen arvoiseksi. Suomessa näin on. Uskon, että tämä kertoo siitä, miten maassamme on 
osattu ratkaista yhteisiä ongelmia, puhaltaa yhteen hiileen: on pidetty kaikki mukana 
yhteiskunnallisissa murroksissa. Maanpuolustus kuuluu kaikille. 
 
Hyvät logistiikkaupseerit, teidän työpanoksenne on erinomainen esimerkki sitoutumisesta isänmaan 
puolustamiseen. Teidän toimintanne luo vahvan perustan normaali- ja poikkeusolojen joukkojen 
suorituskyvylle. Kiitos siitä Teille. 
 
Toivotan teille hyvää itsenäisyyspäivää ja joulua sekä kaikkea hyvää ja terveyttä.    

    
 
 

Antti Kaikkonen 
Puolustusministeri  
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Joulukirjoitus Logistiikkaupseerilehteen
Kriisitalvi on edessä. Näin lehdet 
kirjoittavat ja tarkoittavat hinto-
jen nousua Ukrainan sodan myötä. 
Venäjän aloittama hyökkäyssota 
viime helmikuussa on palauttanut 
monien mieliin Suomen Talviso-
dan ja sotajoulun, josta on kulu-
nut 83 vuotta.

Huolto teki parhaansa tuodakseen 
joulua rintamalle ja koulutuskeskuk-
siin sekä sotasairaaloihin, niin joulu-
ruokien kuin joulun sanomasta ker-
tovien koristeiden muodossa.  Näin 
haluttiin juhlistaa joulua ja tuoda 
sen sanomaa karun arjen keskelle. 
Läheisten palvelus rintamalla toi 
mieliin kaipausta ja huolta. Samoja 
tuntoja elävät tänään miljoonat uk-
rainalaiset sodan keskellä ja pakolai-
sina eri puolilla Eurooppaa. 

Myös ensimmäistä joulua elettiin 
mullistusten keskellä. Joosef oli 
lähtenyt Mariansa kanssa matkal-
le kirjoittautumaan veroluetteloon 
sukunsa kaupunkiin Betlehemiin 
keisarillisen käskyn mukaan. Evan-
keliumi kertoo meille tutuin sanoin 
silloisista tapahtumista. Niiden taak-
se kätkeytyy pienen perheen huolta 
lähestyvästä esikoisen syntymästä ja 
tulevaisuudesta kaukana kotoa, ku-
ten tänään monissa ukrainalaisissa 
perheissä.

Jeesus syntyi Marian esikoisena mat-
kalla, kaukana kotoa. Maria oli saanut 
tästä ennakkotiedon ja rohkaisun: 
”Älä pelkää Maria, Jumala on suonut 
sinulle armonsa.” Samoin lampaita 
vartioineet paimenet saivat yön pi-
meydessä rohkaisun: ”Älkää pelät-
kö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, 
suuren ilon koko kansalle. Tänään on 
teille syntynyt Vapahtaja.” 

Joulu on rauhan ja hyvän tahdon juh-
la. Tämä korostuu erityisesti silloin, 
kun rauha on vaihtunut sotimiseen 
ja hyvä tahto vihollisuuteen. Kristilli-
sen uskon mukaan joulun keskukses-
sa on Jumalan syntyminen ihmiseksi 
keskelle kuohuvaa aikaa ja ihmisten 
hätää. Näin Jumala ottaa paikkansa 
inhimillisessä elämässä ja tuo siihen 
läsnäolonsa kautta sovinnon, rau-
han ja iankaikkisuuden toivon. Jee-
sus on tullut pelastajaksi, ottamaan 
pois synnin ja kuoleman vallan, sekä 
avaamaan tien Jumalan yhteyteen.
Joulun sanoma Jumalan tuomasta 
sisimmän rauhasta on vahvistanut 
ja lohduttanut eri aikoina.  Olen lu-
kenut selostuksia siirtoseurakuntien 
kohtaloista sotavuosilta 1939-44. Pa-
pit ovat kirjoittaneet nämä kuvauk-
set luovutetun Karjalan seurakun-
nista, kun niiden asukkaat joutuivat 
jättämään kotinsa ja kirkkonsa sekä 

läheistensä haudat taakseen. 

Eräässä pitäjässä kirkko oli tuhoutu-
nut ja kotiseudulle palanneet ihmi-
set tulivat kirkonmäelle viettämään 
joulujumalanpalvelusta. Nuotiot 
valaisivat aukeaa, jota reunustaviin 
puihin oli ripustettu rikkoutuneiden 
kattokruunujen kristalleja. 

Höyryävä hengitys ja kristallien väl-
kähdykset säestivät joulun profetian 
lukemista: ”Ja kaikki taistelukenttiä 
tallanneet saappaat, kaikki veren tah-
rimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat 
tulen ruokasi. Sillä lapsi on syntynyt 
meille, poika on annettu meille. Hän 
kantaa valtaa harteillaan … Suuri on 
hänen valtansa ja rauha on loputon 
Daavidin valtaistuimella ja hänen 
valtakunnassaan.” (Jes 9).

Toivotan rauhallista joulua ja siu-
nattua alkavaa vuotta 2023 Logis-
tiikkaupseerilehden lukijoille.

Kenttäpiispa Pek-
ka Särkiö
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Merry Christmas Schöne Weihnachten
 

Dear Hans, dear Finnish Friends
 

We wish to express our Christmas greetings 
to you and to your family.

 
Also our wish for 2023. Everything will be 

better than before.
 

Kind regards
 

Lt Col Rolf Häfeli
SOLOG

Dear Finnish colleagues!
 

Estonian logisticians have really enjoyed our 
cooperation last year and we wish you all the 
best for the festive season and hope to conti-
nue cooperation with you next year as well.

Merry christmas and a happy new year!
 

with respect
 

Estonian Association of Logistics Officers
 

Best regards
 

Riho



Liikekannallepano - Kriisitilanteessa 
yhteiskunnan voimavarat käyttöön

Kenraalimajuri Janne Jaak-
kola, Puolustusvoimien 

suunnittelupäällikkö

Kyky puolustautua sotilaallisen 
voiman käyttöä vastaan Euroo-
passakin on osoittautunut jälleen 
kerran valtion yhdeksi perusteh-
tävistä. Suomeen ei tällä hetkellä 
kohdistu sotilaallista uhkaa, mut-
ta toimintaympäristön sumuises-
sa tilanteessa ennakoiva varautu-
minen erilaisiin tilannekehityksiin 
on meille suomalaisille luonteen-
omaista. 

Valmistaudumme turvallisuuspolitii-
kan ja puolustuksen näkökulmasta 
suurimpaan muutokseen sitten toi-
sen maailmansodan. Maamme si-
jainti, koko, olosuhteet ja muut geo-
poliittiset perustekijät eivät muutu. 

Meidän on jatkossakin kannettava 
vastuu yhteiskuntamme toimivuu-
desta ja huoltovarmuudestamme. 
Suomen on Naton jäsenenäkin va-
rauduttava aloittamaan puolus-
tuksensa omilla voimavaroillaan. 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa 
vahvistaa karulla tavalla näiden vaa-
timusten kriittisyyttä. 

Nostoja Ukrainan sodasta

Ukrainan sodan kokemuksia ja op-
peja tulemme varmasti vielä käsitte-
lemään pitkään. On liian aikaista en-
nustaa, miten sota jatkuu tai päättyy, 
tai mitä tapahtuu sodan jälkeen.

 Sota on osoittanut, että puolustuk-
sen sekä laadullisella että määrälli-
sellä tasolla on merkitystä. Venäjän 
asevoimien alisuoriutuminen on 
yhdeksässä kuukaudessa johtanut 
teollista sodankäyntiä muistuttavaan 
kulutussotaan, jossa kohteena on 
asevoimien ohella koko yhteiskunta 
ja siviiliväestö. 

Kenen resurssit riittävät, kenen tahto 
ja sodankäyntikyky kestävät pidem-
pään? Sotatalouden ja logistiikan ky-
symykset ovat nousseet merkittävik-
si sodan kulkua ja jatkoa viitoittaviksi 
tekijöiksi. 

Ukrainalaisten maanpuolustustahto, 
yhteiskunnan varautuminen ja resi-
lienssi ovat oiva oppitunti puolustuk-
sen perusteista. Strategisella tasolla 
Venäjän teollisuuden kyky korvata 
tappiot ja rakentaa asevoimien kyky 
uudestaan ovat kriittinen kysymys, 
samalla kun lännen materiaalinen ja 
koulutustuki muodostavat osallaan 
Ukrainan puolustustaistelun perus-
taa. 

Operatiivisella tasalla Ukraina on 
onnistunut vaikuttamaan Venäjän 
rautatieverkostoon perustuvaa logis-
tiikkajärjestelmään sekä tuhoamaan 
mm. ampumatarvike- ja polttoai-
nevarastoja, vaikeuttaen näin olen-
naisesti Venäjän asevoimien kykyyn 

toimeenpanna erityisesti massamai-
seen tulen ja joukkojen käyttöön 
perustuvia operaatioitaan. Taktisella 
tasalla kysymys on usein viimeisistä 
kilometreistä – miten logistinen tuki 
saadaan käyttäjille?

Uutiskuvat Ukrainasta osoittavat 
meille, miten esimerkiksi energia, 
vesihuolto ja ruoka ovat osa häikäile-
mätöntä koko yhteiskuntaa vastaan 
suunnattavaa keinovalikoimaa. 

Lista kohteista on pitkä, ja asejärjes-
telmien kantamat takaavat sen, että 
kohteeksi voi joutua missä tahansa. 
Varautumista haastavat mm.  uhkien 
monimuotoisuus, limittäisten vaihei-
den pitkäkestoisuus ja kuormitta-
vuus sekä sotilaallisen voimankäytön 
lyhentynyt ennakkovaroitusaika. 

 ja vaikeudella muodostaa kokonais-
valtaisen tilannekuvan muodostumi-
nen vaikeutuu. Vaikka viitteitä alka-
vasta sotilaallisen voiman käytöstä 
ilmenisikin, on aseellinen voiman-
käyttö sittenkin jonkin tasoinen yllä-
tys ja shokki yhteiskunnalle. 

Liikekannallepano ja yhteiskun-
nan varautuminen

Ukrainan sota on palauttanut puhe-
kieleen vanhan tutun termin liike-
kannallepano. Liikekannallepano on 
määritelmänsä mukaan yhteiskun-
nan voimavarojen siirtämistä maan-
puolustukseen, ja se on edellytys 
laajamittaisiin sotatoimiin vastaami-
seksi. 

Kyseessä ei ole mikään Puolustusvoi-
mien erillinen toimenpide, vaan kan-
san, viranomaisten ja liike-elämän 
yhteinen ponnistus maan itsenäisyy-
den puolustamiseksi. 
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Alueellisen liikekannallepanojärjes-
telmän kehittyessä myös sen liityntä 
muun yhteiskunnan varautumiseen 
on tiivistynyt. Henkilöstön, tilojen, 
ajoneuvojen, palveluiden, ja materi-
aalin käyttöönsaanti yhteiskunnasta 
on elintärkeää liikekannallepanon 
onnistumiseksi ja torjuntakyvyn ra-
kentumiseksi. 

Nämä resurssit ovat usein yksityi-
sen sektorin hallinnassa.

Toisen maailmansodan aikana yh-
teiskunta valjastettiin sodankäynnin 
tarpeisiin. Vuosina 1941–44 puolus-
tusmenot olivat keskimäärin 36,5 % 
Suomen bruttokansantuotteesta ja 
Suomen valtion menoista laskettuna 
ne olivat suurimmillaan vuonna 1944 
ollen tällöin n 74 %. 

Tällaisessa ”totaalisen sodan” ti-
lanteessa työvoiman, valmistus-
kapasiteetin, kuljetusten sekä raa-
ka-aineiden hankintaa ja käyttöä 
suunniteltiin Suomessa kokonaisuu-
tena sekä puolustuksen että siviili-
puolen tarpeet huomioiden. Tilanne 
nykypäivän Suomessa on luonnolli-
sesti erilainen. Puolustuksen tarpei-
den ohella yhteiskunnan toiminnan 
jatkuvuus vaatii varautumista ja 
suunnittelua.

Kylmän sodan jälkeen varautuminen 
ja kyky laajamittaisiin liikekannalle-
panojärjestelyihin on hieman pääs-
syt unohtumaan useissa Euroopan 
maissa. Ukraina on esimerkki maas-
ta, joka on laajamittakaavaisesti jou-
tunut käyttämään liikekannallepa-
nojärjestelmäänsä. 

Julkisista lähteistä saatujen havainto-
jen perusteella ukranainalaiset ovat 
onnistuneetvaljastamaan koko yh-
teiskunnan sotatoimien tueksi. Maa 
on mitä ilmeisimmin kyennyt hyö-
dyntämään lähes vuosikymmenen 
kestäneen sotilaallisen painostuksen 
ja sotilaallisen voiman käytön jakson 
tehostaakseen koko yhteiskunnan 
varautumista ja valmiutta.  

Jatkuvan ja ilmeisen suunnitelmal-
lisen liikekannallepanon ansiosta 

Ukraina on kyennyt lisäämään tais-
telukykyisten joukkojensa määrää. 
Samalla Venäjän voiman kasvattami-
nen on takkuillut, huolimatta loka-
kuussa julistetusta osittaisesta liike-
kannallepanosta. 
Kykyymme mobilisoida ja ylläpitää 
uhkaa vastaava puolustuskyky pe-
rustuu puolustuksen kehittämiseen 
sekä kokonaisturvallisuuden ja ko-
konaismaanpuolustuksen mahdol-
listamaan yhteiskunnan toimivuu-
teen. Nato-jäsenyys vahvistaa näitä 
kumpaakin. Pitkäjänteinen ja suun-
nitelmallinen varautuminen yhteis-
kunnassa mahdollistaa tarvittaessa 
resurssien valjastamisen asevoimien 
tueksi.

Suomen puolustuksen kehittäminen
Puolustustamme on systemaattisesti 
rakennettu vastaamaan Ukrainassa 
nähtävään uhkaan, eli kehittämisen 
suuntalinjat ovat olleet laadullisesti 
oikeita.  Materiaaliseen valmiuteen 
on kuitenkin pitkällä aikavälillä syn-
tynyt vajeita, joita Puolustusvoimille 
osoitetuilla lisäresursseilla pystym-
me nyt täydentämään. Lisärahoitus-
ta on kohdennettu myös toimintaan 
ja henkilöstöön.

Puolustusvoimien pitkän aikavälin 
kehittämiseen liittyvät puolustus-
materiaalin hankinnat perustuvat 
pitkäjänteiseen suunnitteluun, jonka 
taustalla on parlamentaarinen ja yli 
hallituskausien kantava poliittisen 
johdon yksimielisyys puolustuksem-
me perusteista. 

Suomea puolustetaan hyödyntämäl-
lä tehokkaasti valtion kaikkia voima-
varoja mukaan lukien kansainvälisen 
puolustusyhteistyön mahdollisuu-
det. Nato-jäsenyys tuo tähän luon-
nollisesti oman vaikutuksensa. 

Kokonaisvaltaisen aluepuolustuksen 
doktriini muodostuu suorituskykyi-
sistä operatiivisista joukoista, laa-
jaan reserviin perustuvasta paikal-
lispuolustuksesta sekä kehittyvästä 
viranomaisyhteistyöstä. Maapuolus-
tuksen uudistus on jo aloitettu mm. 
paikallispuolustuksen kehittämisellä. 

Havainnot ja analyysit Venäjän hyök-
käyssodasta hyödynnetään, mutta 
samalla on arvioitava tulevaisuuden 
uhkamalleja. Ukrainan tahto ja kyky 
puolustaa omaa maataan vahvistaa 
esimerkkinä vaatimusta koko yhteis-
kunnan osallistumisesta Suomen so-
tilaalliseen puolustamiseen, 

Tämä ydin ei muutu Nato-jäsenyy-
den myötä, vaan Suomi vastaa jat-
kossakin oman alueensa puolusta-
misesta. Joukkojen perustaminen ja 
koko liikekannallepanojärjestelmän 
toimivuus on meille jatkossakin elin-
tärkeää. 

Kokonaisturvallisuus ja kokonais-
maanpuolustus varautumisen pe-
rustana

Puolustusta ei voi laajassa mittakaa-
vassa toteuttaa ilman yhteiskunnasta 
saatavia resursseja. Sotilaallinen kriisi 
haastaa niin valtion, viranomaisten, 
yritysten ja yhteisöjen sekä yksittäis-
ten kansalaistenkin totutut toiminta-
tavat ja kriisinsietovalmiuden. 

Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 
varautumisella on Suomessa pitkät 
perinteet. Mallin mukaisesti viran-
omaisten, elinkeinoelämän ja kan-
salaisjärjestöjen tulee yhdessä va-
rautua kaikkiin tilanteisiin yhteisellä 
toiminta-ajatuksella, joka laajaan 
turvallisuuskäsitteeseen perustuen 
edellyttää poikkihallinnollista yh-
teensovittamista. 

Laaja-alaista vaikuttamista vastaan 
puolustautuminen edellyttää koh-
teeksi joutuneelta maalta kriisinsie-
tokykyä eli resilienssiä, kykyä tun-
nistaa käynnissä oleva, toisinaan 
pitkäkestoinenkin vaikuttaminen 
sekä valmiutta ja päättäväisyyttä 
aloittaa tarvittavat vastatoimet. 

Lisäksi maan täytyy kyetä tunnis-
tamaan ja suojaamaan ja palautta-
maan niitä kriittisiä toimintojaan, 
joiden varassa yhteiskunta toimii. Ve-
näjä on toteuttanut Ukrainaa ja sen 
väestöä vastaan informaatio-operaa-
tiota, manipulaatiota ja propagan-
daa hämmentääkseen tilannekuvaa 

9



ja perustellakseen toimintansa oi-
keutusta. 

Kyberoperaatioilla Venäjä on pyr-
kinyt heikentämään ukrainalaisten 
tahtoa puolustautua lamauttamalla 
kriittistä infraa kuten sähkö- ja tie-
toverkkoja, satelliittiyhteyksiä sekä 
verkossa olevia palveluja. Taustalla 
voidaan arvioida olevan viime kädes-
sä yritys vaikuttaa Ukrainan valtion 
johdon tahtoon ja päätöksentekoon 
puolustuksen jatkamisesta. 

Merkillepantavaa kuitenkin on, että 
kyberoperaatiot – kuten mitkään 
muutkaan yksittäiset vaikuttamisen 
osa-alueet, puhumattakaan yksittäi-
sistä asejärjestelmistä, eivät ratkaise 
sotaa. Hyvänä esimerkkinä voimme 
nähdä uutisista Ukrainassa ”lannis-
tumattomuuden pisteitä” – liikkuvia 
ja kiinteitä ratkaisuja teltoissa tai ra-
kennuksissa, joissaa ihmiset voivat 
sähköjen puuttuessa lämmitellä, saa-
da esim. vettä ja ruokaa sekä ladata 
puhelimiaan ja tietokoneitaan.

Puhumme ennakoinnista, suunnit-
telusta sekä harjoittelusta. Tähän 
tarvitaan kaikkia - viranomaisia, yri-
tyksiä, järjestöjä, kansalaisia. Koko-
naismaanpuolustuksen kehitys on 
osaltaan vaikuttanut lainsäädäntöön 
ja sen soveltamiseen. Valmiuslaki ja 
viime kädessä puolustustilalaki anta-
vat vahvan tuen koko yhteiskunnan 
ponnistuksille Suomen sotilaalliseksi 
puolustamiseksi. 

Viranomaisten ja muiden toimijoi-
den yhteistyöllä luodut varautumis-
järjestelyt ja toimintavalmiudet si-
sältävät tuttuja elementtejä -  mm. 
tilannekuvan ylläpito ja jakaminen, 
johtaminen, jatkuva harjoittelu sekä 
viestintä. Tämän yhteistyön hyvä 
käytännön esimerkki ovat paikallis-
puolustusharjoitukset.

Varautumisen kannalta suomalainen 
huoltovarmuusjärjestelmä on erin-
omainen ja kansainvälisesti ainut-
laatuinen ratkaisu. Vuosikymmenten 
aikana huoltovarmuus on kehittynyt 
sotilaallisiin kriiseihin varautumises-
ta yritysten jatkuvuuden turvaami-

seen ja kriittisen infrastruktuurin toi-
minnan varmistamiseen. 

Kansainvälinen yhteistyö on keskei-
nen osa huoltovarmuuden raken-
tamista ja ylläpitoa. Sotilaallisella 
huoltovarmuudella turvataan puo-
lustusvoimien toimintakyvyn kan-
nalta välttämättömät resurssit ja 
niihin liittyvät tekniset järjestelmät, 
ylläpito ja huolto poikkeusoloissa ja 
niihin verrattavissa olevissa häiriöti-
lanteissa. 

Jatkuvuuden turvaaminen perustuu 
osaltaan elinkeinoelämän ennakoin-
tiin ja varautumiseen.  Suomalainen 
teollisuus ja teolliset palveluntuot-
tajat kehittävät tuotteita ja osaamis-
ta, joita Puolustusvoimat hankkii ja 
hyödyntää toiminnassaan normaali-
oloissa ja kriisitilanteessa. 

Pitkäkestoinen kulutussota muuttaa 
materiaalin kulutusprofi ileja mer-
kittävästi, joka on kuluneen vuoden 
aikana vaikeuttanut sotamateriaalin 
saatavuutta ja nostanut hintoja. Koti-
maisella teollisuudella ja sen kyvyllä 
ylläpitää kansallinen tuotanto ja pal-
velut on näin ollen keskeinen mer-
kitys sotilaallisen huoltovarmuuden 
kannalta. 

Nato-jäsenyys vahvistaa Suomen 
varautumista ja puolustuskykyä

Natokin on muutoksessa. Kesän 2022 
Madridin huippukokouksen mu-
kaiset linjaukset ja uusi strateginen 
konsepti siirtyvät vaiheittain käytän-
nön toimeenpanoon. Meillä on pitkä 
kokemus ja yhteistyösuhde Naton 
kanssa, perustuen mm. rauhankump-
panuuteen ja kriisinhallintaoperaa-
tioihin, mutta puolustuksemme op-
timoitu yhteensovittaminen Naton 
pelotteen ja puolustuksen kanssa vie 
kuitenkin aikaa ja vaatii toimenpitei-
tä.

Varautumisessaan ja operaatioiden 
mahdollistamisessa Nato tukeutuu 
yhtälailla  kaupallisten toimijoiden 
ja muun siviilisektorin tukeen. Jouk-
kojen siirrot ja huolto, isäntämaatu-
ki sekä tietoliikenneyhteydet ovat 

esimerkkejä toiminnoista, joissa tu-
keutumisaste on korkea. Sama laina-
laisuus kuin Suomessa toteutuu: yh-
teiskunnan ja elinkeinoelämän tuki 
on ratkaisevaa.

Tuleva Nato-jäsenyys vahventaa kan-
sallisen varautumisen mahdollisuuk-
sia. Suomi on varautumisen näkökul-
masta mallimaa, ja Naton jäsenmaat 
ovatkin osoittaneet kiinnostusta 
suomalaista kokonaisturvallisuuden 
mallia ja toimintoja kohtaan. 

Jäsenyyden kautta Suomi pääsee 
osaksi Naton siviilivalmiussuunnitte-
lua ja siihen liittyviä verkostoja. Laa-
jenevia yhteistyömahdollisuuksia on 
jo tunnistettu esimerkiksi Huoltovar-
muuskeskukselle ja puolustusteolli-
suudelle. 

Naton sisällä tapahtuva tutkimus 
ja tiedonvaihto tukevat lisäksi mm. 
tiedemaailmaa. Suomen ja Naton 
valmiussuunnittelun sekä varautu-
misen suunnitelmallinen yhteenso-
vittaminen ja kehittäminen vahvis-
tavatkin yhteiskunnan valmiutta ja 
kykyä selviytyä kriiseistä. 

Puolustusyhteistyö jatkuu myös Na-
ton sisällä ja ulkopuolella. Esimer-
kiksi pohjoismainen yhteistyö tulee 
Ruotsin ja Suomen jäsenyyden myö-
tä tiivistymään, ja yhteistyö Yhdys-
valtojen kanssa syvenee entisestään 
valmistelussa olevan puolustusyh-
teistyösopimuksen myötä.

Yhteistyövarainen turvallisuus 
kehittyy kansallisesti ja kansain-
välisesti. Koko yhteiskunnan val-
miudet kohdata kriisejä ja häi-
riötilanteita ovat myös jatkossa 
liikekannallepanon perusta. 
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Valtuuskunnan esittely jatkuu

Valtuuskunnan esittely jatkuu

Tervehdys,
olen Manu Salmi ja toimin valtuus-
kunnan varapuheenjohtajana. 

Asun Akaan Viialassa perheeni kans-
sa. Olen työskennellyt Nokian Ren-
kailla yli 20 vuotta erilaisissa han-
kinnan-, tuotannon-, logistiikan- ja 
myynnin johtotehtävissä. 

Viimeiset seitsemän vuotta olen toi-
minut Nokian Raskaiden Renkaiden 
toimitusjohtajana ja Nokian tehtai-
den johtajana EVP tittelillä. Koulu-
tuspohjan työhöni olen hankkinut 
upseerin, ekonomin ja MBA tutkin-
noista. Vapaa-ajalla metsästän ja 
tuen lapsiani harrastuksissaan sekä 
osallistun aktiivisesti reserviläisenä 
majurina Puolustusvoimien toimin-
taan. 

Toimiminen Logistiikkaupseerien 
valtuuskunnassa on mahdollista-
nut ajantasaisen tiedon saannin 
valmiuksistamme logistiikan alalla 
niin normaali- kuin poikkeusoloissa. 
Omassa työssäni toimin aktiivisesti 
yhteistyössä Puolustusvoimien eri 
osien kanssa. Ukrainan sodan alku-
vaiheessa näimme paljon kuvia ja 
luimme uutisia, miten venäläinen ka-
lusto oli ”tuupertunut” teiden varsille 
ja maastoon renkaiden rikkouduttua. 
Kumin puhkeamista ei kukaan toivo 
kohdalleen sattuvan.

Edellä mainittu konkreettinen uuti-
sointi renkaiden merkityksestä sota-
joukoille toimii tehokkaana motivoi-
jana henkilöstöllemme ja renkaiden 
käyttäjille huolehtia rengashuollosta 
kaikkina aikoina. Kehitämme renkai-
ta yhdessä niiden käyttäjien, mm. 
Puolustusvoimien ja konevalmistaji-
en kanssa ja saamme tietoa tarpeis-
ta, jotta päämäärä on mahdollista 
saavuttaa.

Logistiikkaupseerien valtuuskunnas-
sa toimii Puolustusvoimille ja poik-
keusolojen huollolle tärkeitä yrityk-
siä ja muita sidosryhmiä. Yhteistyö 
ja verkottuminen näiden toimijoiden 
kanssa on erityinen lisäarvo ja ehkä-
pä ainutlaatuista maailmassa varau-
tumisen kannalta. 

Nokian Renkaat esittely:
Nokian Renkaat Oyj on vuonna 1988 
perustettu yhtiö. Yhtiön juuret ulot-
tuvat vuoteen 1898, jolloin perus-
tettiin Suomen Gummitehdas Oy. 
Henkilöautonrenkaiden valmistus al-
koi vuonna 1932 ja maailman ensim-
mäinen talvirengas valmistui vuonna 
1934. Vuonna 2021 yhtiössämme 
työskenteli noin 4 900 työntekijää ja 
liikevaihto oli noin 1,7 miljardia eu-
roa. Nokian Renkaiden osake on lis-
tattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Kehitämme ja valmistamme korkea-
luokkaisia talvi-, kesä- ja all season 

-renkaita henkilö- ja pakettiautoi-
hin sekä katumaastureihin. Olemme 
myös maailman johtavia raskaiden 
erikoisrenkaiden valmistajia. Lisäksi 
konserniimme kuuluu autonhuol-
toon ja rengaspalveluihin erikoistu-
nut Vianor-ketju.
Nokian Renkaiden tärkeitä markki-
na-alueita ovat Pohjoismaat, Poh-
jois-Amerikka ja Keski-Eurooppa. 
Innovatiiviset edelläkävijätuotteet, 
laadukkaat palvelut ja laaja jakelu-
verkosto vahvistavat asemaamme 
keskeisillä markkinoilla.

Nokian Renkaat valmistaa henkilö-
autonrenkaita yhtiön omissa tehtais-
sa Nokialla Suomessa ja Daytonissa 
Yhdysvalloissa. Kaikki raskaat ren-
kaat valmistetaan Nokian-tehtaalla 
lukuun ottamatta kuorma-autojen ja 
linja-autojen renkaita, jotka valmis-
tetaan sopimusvalmistuksena EU:s-
sa. Investointi uuteen tuotantokapa-
siteettiin Euroopassa on käynnissä.
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Parolan Panssariprikaatin alueel-
la saattaa törmätä ryhdikkääseen 
herrasmieheen, joka on henkilö-
kunnalla hyvinkin tuttu, mutta va-
rusmiehille ja satunnaisille vierai-
lijoille melkoinen arvoitus.
Kävimme Parolassa selvittämässä 
kuka on oikeastaan legendaarinen 
sotakamreeri Teuvo Mahrberg.
 
 
Arvonimellä vanhat perinteet
 
 
Käsitteenä sotakamreerin arvonimi 
on luultavasti suurelle yleisölle var-
sin vieras. Mahrberg valottaa hie-
man arvonimen taustaa: Alun perin 
tsaari Nikolai II määritteli 15.7.1897 
Helsingissä suurruhtinaskunnan vir-
kojen arvojärjestyksen. Sotakamreeri 

Sotakamreeri Teuvo Mahrberg:
”Vahva isänmaallisuus saatu verenperintönä”

oli Venäjän armeijassa henkilö, joka 
huolehti sotajoukon taloudesta. So-
takamreeri rinnastettiin sotilasarvos-
sa everstiluutnanttiin. 

Itsenäisessä Suomessa arvonimi 
otettiin käyttöön vuonna 1920. So-
takamreerin arvonimen myöntää 
tasavallan presidentti arvovaltaisten 
henkilöiden esityksestä. Ensimmäi-
set sotakamreerit olivat nimismie-
hiä, myöhemmin lähinnä sotilaita tai 
vahvasti maanpuolustus- tai yhteis-
kunnallisissa tehtävissä olevia henki-
löitä. Tähän asti arvonimen on saanut 
vuodesta 1920 noin 70 henkilöä ja 
minulle tämä suotiin 12.7.2008.
 
 
Projekteja laidasta laitaan
 
 

Mahrberg on toiminut maanpuolus-
tustyön parissa yli 60 vuotta. Matkan 
varrelle mahtuu kymmeniä projekte-
ja, joissa hän on vaikuttanut varain-
hankkijana, ideoijana, talkoolaisena 
tai hyödyntänyt laajaa verkostoaan 
yhteistyökumppaneiden hankinnas-
sa.

Mahrberg ei aseta mitään hanketta 
erityiseen arvojärjestykseen, kaikki 
työ isänmaan eteen on yhtä arvo-
kasta. Hän antaa kuitenkin esimerk-
kejä joistakin mieleen painuneista 
projekteista: Eräs mittava hanke oli 
Hämeenlinnan reserviläiset aliupsee-
rit ry:n ampumaratahanke kokonai-
suutena 2000-luvun taitteessa, joka 
ei olisi koskaan toteutunut ilman 
alueen komentajien tukea ja myötä-
mielisyyttä. Hintalappu olisi nimit-
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täin ollut varsin korkea 6-numeroi-
nen luku.
 
Panssarimuseo ja sen kehittäminen 
on aina ollut lähellä Mahrbergin sy-
däntä. Alkusysäyksenä lienee vuon-
na 1959 suoritettu varusmiespalve-
lus silloisessa Panssarirykmentissä. 
Panssarimuseo on vakiinnuttanut 
paikkansa arvostettujen sotamuse-
oiden joukossa ja tässä työssä myös 
Mahrberg on kantanut kortensa ke-
koon: Vuosina 1993-94 olin Panssa-
rimuseolla erilaisissa talkoissa. Seu-
raavana vuotena nyt jo edesmennyt 
hyvä ystäväni everstiluutnantti evp. 
Pekka Kantakoski pyysi minua hom-
miin edelleen pariksi viikoksi. No, ne 
talkoot jatkuivat sitten viisi vuotta…

Tuolloin hankkeena oli vuonna 1998 
mm. museon pajan jatkorakentami-
nen. Mukaan saatiin useampi firma, 
puutavaraakin haettiin Kaskisista 
pariinkin otteeseen. Kaikki tehtiin 
talkootyönä Panssarikillan miesten 
ja evp. sotilaiden vankalla ammatti-
taidolla.
 
Mahrberg muistaa myös pieniä vas-
toinkäymisiä: Kesällä 1998 oli tar-
koitus hiekkapuhaltaa sään armoil-
la harjulla olevat panssarivaunut. 
Tilasin työtä varten kompressorin 
Hämeenlinnasta. Tietysti vettä satoi 
rankasti koko viikon, eikä mitään saa-
tu tehtyä. Laitteen vuokra oli muis-
taakseni 400 markkaa vuorokaudes-
sa, joka oli melkoinen lovi museon 
varoista hukkaan heitettäväksi.
 
Asiaa oli tietysti vietävä eteenpäin 
ja soitin helsinkiläiseen firmaan esit-
täen asiani. Keskusteltiin hinnasta 
ja kerroin, että meillä on niukasti 
pelimerkkejä. Hoidamme museota 
Panssarikillan toimesta, kalusto on 
Puolustusvoimien ja meillä on näyt-
telyoikeus sekä ylläpitovelvollisuus. 

Firmasta pyydettiin pientä tuumaus-
taukoa. Toimitusjohtaja soittikin jo 
tunnin kuluttua todeten, että eikö-
hän pistetä yhteisvoimin ne saksalai-
set vaunut kuntoon. Saimme sieltä 
hinattavan kompressorin käyttööm-
me ja hanke saatiin toteutettua. Nyt 

harjulla oleville vaunuille on saatu 
asialliset katokset vuonna 2013 alka-
neen projektin ansiosta.

Sattuma kirpputorilla
  
Mahrberg muistelee tapahtumaa 
hämeenlinnalaisella kirpputorilla, 
joka johti kunniamerkkisalin pe-
rustamiseen Tykistömuseoon: Näin 
2000-luvun alkupuolella kirpputorin 
ikkunassa myynnissä sotainvalidien 
pienoislipun tyylikkäässä jalustassa, 
johon oli kiinnitetty kultainen ansio-
merkki ja saajan nimi. Tiedustelin li-
pun hintaa, joka oli muistaakseni 80 
silloista markkaa. Kävin seuraavana 
päivänä ostamassa lipun.

Menin pian tapaamaan Sotavete-
raanipiirin toiminnanjohtaja, evers-
tiluutnantti Asko Kylliäistä ja pyysin 
häntä toimittamaan lipun merkkei-
neen ne luovuttaneelle yhdistyksel-
le. Näin myös tapahtui.
 
Sotaveteraanien kunniamerkkien ja 
muiden huomionosoitusten pääty-
minen kirpputoreille jäi vaivaamaan 
Mahrbergia: Olin tehnyt siinä vai-
heessa päätöksen, että jos minä voin 
asiaan vaikuttaa, niin veteraanien 
kunniamerkkien paikka on muualla 
kuin kirpputoreilla. Tykistömuseon 
johtajana otin yhteyttä Tykistömuse-
on hoitokunnan puheenjohtaja, ken-
raaliluutnantti Ilkka Rantaan. Esitin 
hänelle kunniamerkkisalin perusta-
mista Tykistömuseon tiloihin. Hän oli 
täysin samaa mieltä kanssani.

Museolta löytyi tarkoitukseen sopiva 
tila, joka tosin vaati täydellisen perus-
korjauksen. Sain yhteistyökumppanit 
mukaan projektiin. Tila remontoitiin, 
valaistiin, kalustettiin ja varustettiin 
asiallisilla turvavitriineillä. Nyt oli ve-
teraanien kunniamerkkien arvoinen 
paikka valmiina.

Ensimmäiset kunniamerkit ja muis-
toesineet tulivat Panssarimuseon 
perustajan, eversti Martti Frickin 
omaisilta. Siitä tämä alkoi, pian tuli 
omaisilta tiedusteluja sopisiko mei-
dänkin veteraanin kunniamerkit mu-
seolle. Tietysti ne sopi. Kunniamerk-

kejä on arvoisellaan paikalla aina 
everstiluutnantti Ville Aukusti Laak-
son Mannerheim-rististä lähtien.

Mahrberg on vahva vaikuttaja mm. 
Kanta-Hämeen Sotilaspoikien Perin-
nekillassa sekä Tammenlehvän Pe-
rinneyhdistyksessä. Tavoitteena on, 
että vuonna 2040 kansalaiset tietä-
vät keitä olivat sotiemme veteraanit 
ja mitkä seikat vaikuttivat itsenäisyy-
temme säilymiseen.

Hän kiteyttää arvojaan lisäksi näin: 
Toiminnallani pyrin myös vaalimaan 
Panssariprikaatin ja sen edeltäjän 
Panssarirykmentin perinteitä. Tähän 
kuuluu mm. muistomerkkien kun-
nostaminen ja muiden perinteiden 
elvyttäminen, vaalitaan sitä historiaa 
mitä meillä on.
 
 
Katse vankasti tulevaan
 
 
Sotakamreeri Mahrberg ei tyydy vain 
lepäämään laakereillaan ja muiste-
lemaan menneitä. Uudet projektit 
ovat vireillä, niistä kerrotaan kunhan 
asiat kypsyvät. Loppuvuoden päivät 
ovat työntäyteisiä ja kalenteriin tulee 
merkintöjä tiuhaan tahtiin. 

Hänen yksi kunniatehtävistään on 
toimia Hämeenlinnan Seudun So-
taveteraanien lippu-upseerina: 
Huomenna saatamme viimeiselle 
matkalle 97-vuotiaan rintamalotan. 
Perinteen mukaan saattajina on 
myös kaksi Panssariprikaatin varus-
miestä. 

He edustavat suunnilleen samaa ikä-
luokkaa, jota veteraanit olivat sotaan 
lähtiessään. Tehtävään osallistuville 
varusmiehille luovutetaan kunniate-
htävästä muistoksi erikseen asiaan 
suunnitellut rintamerkit sekä kunnia-
kirjat. Tämä on yksi tapa siirtää pe-
rinnettä eteenpäin. Näin toimitaan 
niin kauan, kuin minä olen tehtävää 
hoitamassa.
 
Lähestyvänä Talvisodan alkamisen 
muistopäivänä järjestetään muisto-
jumalanpalvelus joko Panssarikap-
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pelissa tai Kenttäaltarilla. Paikalle 
kutsutaan mm. veteraanit. Tehtävää 
riittää myös Mahrbergille: Minut on 
nimetty elinikäiseksi Panssarikappe-
li-isännäksi. 

Kenttäpiispa Pekka Särkiö on an-
tanut minulle käskyllä tiettyjä kir-
kollisia oikeuksia, mm. ehtoollisen 
jako-oikeuden. Itsenäisyyspäivänä 
on sitten luonnollisesti kynttilöiden 
sytyttäminen sankarihaudoille ja il-
taohjelmana Kanta-Hämeen Kadet-
tipiirin iltajuhla, johon olen osallis-
tunut kutsuttuna vuosikymmenet. 
Jouluna olen ollut perinteisesti kun-
niavartiossa, mutta nyt tämä kunnia-
tehtävä on siirretty nuoremmille.
 
Sotakamreerin alkuperäinen tehtä-
vän määritelmä tuntuu iskostuneen 
Teuvo Mahrbergin elämäntapaan 
mainiosti. Hän tiivistää asian näin: 
Toiset pelaavat golfia, jotkut rakasta-
vat ralliautoilua, minä taas harrastan 
maanpuolustusta kutsumuksena ky-
kyjeni mukaan.
 
Toivotamme sotakamreerille me-
nestystä tulevissa projekteissa!

Veteraanien kunniamerkeille on arvoisensa paikka muse-
on tiloissa.
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Eversti evp Keijo Suomisen kokemuksia yhteistoiminnasta sota-
kamreeri Teuvo Mahrbergin kanssa. 

Sotakamreeri Teuvo Mahrberg 
syntyi 5.7.1941 Janakkalassa, 
jossa hän on asunut koko ikänsä 
ja asuu edelleen vaimonsa Ailan 
kanssa Turengissa. Mainittakoon, 
että Teuvon tapaan myös Aila on 
ahkera ja työteliäs. Hän pitää edel-
leen Turengissa naisten arvostet-
tua muotiliikettä, vaikka on vain 
kaksi vuotta Teuvoa nuorempi.

Tutustuin Teuvo Mahrbergiin aloit-
taessani Panssariprikaatin komen-
tajana kesällä 2007. Teuvo oli silloin 
Tykistömuseon johtaja, josta tehtä-
västä hän siirtyi ”eläkkeelle” vuonna 
2008. Teuvo kehitti Suomen Tykistö-
museota vuodesta 2003 alkaen mo-
nipuolistamalla museon tarjontaa 
sekä kokoamalla museoon kiinnos-
tavia erityisnäyttelyitä. 

Hän oli myös erinomainen museon 
esittelijä, minkä totesin useilla mu-
seokäynneilläni. Museon johtajana 
Teuvo oli mukana julkaisemassa 
useita kiinnostavia kirjoja koskien 
Suomen tykistöä ja muuta sotahis-
toriaan liittyvää tietoa. Useimmat kir-
joista syntyivät yhteistyössä eversti 
evp Jyri Paulaharjun kanssa.

Teuvo hankki talouselämän palve-
luksessa ja Suomen Tykistömuse-
on johtajana laajan ystäväkunnan 
Kanta-Hämeen alueelta. Tämä ei ole 
mikään ihme, kun ottaa huomioon 
Teuvon toiminnan Hämeenlinnan 
Reserviläiset ry:n puheenjohtajana, 
sotilaspoikien perinneyhdistyksessä, 
vapaussodan perinneyhdistyksessä 
sekä monissa muissa tehtävissä.  

Teuvo toimi 11 vuotta Etelä-Hämeen 
reserviläisjärjestöjen tuki ry:n pu-
heenjohtajana ja on tällä hetkelle 
yhdistyksen kunniapuheenjohtaja. 
Lisäksi Teuvo on Vapausodan Hä-
meenmaan perinneyhdistyksen ja 
Kanta-Hämeen Sotilaspoikien perin-
nekillan kunniapuheenjohtaja.

Teuvon isänmaallisuus näkyi myös 
hänen aktiivisessa toiminnassa so-
taveteraanien varojen keräyksissä. 
Lienee myös niin, että Teuvo on ollut 
2000-luvulla saattelemassa lippu-
vartion kanssa haudan lepoon lähes 
kaikkia Hämeenlinnan seudun sota-
veteraaneja. Ei siis ollut yllätys, että 
Tasavallan Presidentti hyväksyi teh-
dyn esityksen ja Teuvo Mahrberg sai 
sotakamreerin arvon 12.7.2008.

Kun Teuvo jäi ”eläkkeelle” Suomen 
Tykistömuseon johtajan tehtävästä, 
hän keskittyi entistä pontevammin 
tukemaan Panssariprikaatin toimin-
taa. Ensimmäinen yhteinen suurhan-
ke oli Panssarikappelin perustami-
nen Parolannummelle. 

Alkuperäisenä tarkoituksena oli teh-
dä ulkoilmakappeli vanhan sotilas-
kodin viereiseen rinteeseen, mutta 
se kariutui rakentamismääräyksiin. 
Kappeli oli kuitenkin päätetty tehdä, 
joten suunnitelmaa muutettiin siten, 
että se perustettiin entisen elokuva-
teatterin tiloihin.

Elokuvateatteria käytetään myös 
luentosalina, joten päädyttiin rat-
kaisuun, jossa luentosali muutetaan 
kappeliksi noin 30 minuuttia kes-
tävässä operaatiossa. Teuvo laati 
apulaisineen hienon suunnitelman, 
jonka Panssariprikaatin komentajana 
minä ja sotilaspastori Kari Heiskanen 
hyväksyivät. 

Tämän jälkeen alkoi varojen keruu, 
jonka Teuvo hoiti saaden runsaasti 
raha- ja materiaalilahjoituksia sekä 
talkootyötä. Noin puolen vuoden ku-
luttua kappeli oli valmis vihittäväksi 
käyttöön. Lahjoittajia oli monia, mut-
ta mainittakoon, että Kultakeskus 
lahjoitti kaikki kirkkohopeat mukaan 
lukien ehtoollisastiaston ja kirkko-
kahviastiastoon kuuluvat hopeat. 

Puolustushallinnon Rakennuslaitos 
osallistui kappelitilan kunnostukseen 

ja maalaukseen. Kappeli on ollut 
useasti käytössä. Panssariprikaatin 
komentajana nimitin sotakamreeri 
Teuvo Mahrbergin elinikäiseksi kap-
peli-isännäksi, jonka vastuulla on ti-
lan muuntaminen kappeliksi ja kap-
pelista jälleen luentosaliksi.

Kun Panssarikappeli oli saatu valmiik-
si, suuntasi Teuvo Mahrberg voiman-
sa Panssariprikaatin joukkoyksiköi-
den perinteisiin. Teuvon hankkimilla 
lahjoituksilla ja hänen museonjohta-
jan kokemuksellaan kunnostettiin tai 
perustettiin perinnetilat Jääkäritykis-
törykmentille, Hämeen Panssaripa-
taljoonalle ja Parolan pataljoonalle. 

Teuvo keräsi myös varat Panssari-
prikaatin joukko-osastolipun sekä 
joukkoyksiköiden perinnelippujen 
uusimiseksi. Lisäksi Teuvo oli yhdes-
sä sotilaspastorin kanssa ideoimassa 
ja toteuttamassa Panssariprikaatin 
kirkollisen työn pöytästandaaria ja 
muuta esineistöä. Unohtaa ei myös-
kään voi sitä, että Teuvo keräsi varat 
Panssarisoittokunnan nuottitelinei-
den laskoslippuihin.

Sotakamreeri Teuvo Mahrbergin 
loppumattomasta energiasta on 
Parolannummella todisteena myös 
jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin 
aikoinaan istuttaman tammen ym-
päröinti pylväin ja kettingein sekä 
varustamalla paikka sen historiasta 
kertovalla messinkilaatalla.

Sotakamreeri Teuvo Mahrbergin vii-
meisin, osin vielä työn alla oleva saa-
vutus Parolannummella on leirialtta-
riksi kutsutun kohteen entiöinti- ja 
kunnostustyö. Perimätiedon mukaan 
kaksi jääkärikoulutuksen saanutta 
henkilöä pystytti Parolannummella 
sijaitsevaan rinteeseen betonista ja 
kivistä rakennetun alttarin.  

Kyseisellä paikalla pidettiin ilmei-
sesti Jumalanpalvelus Talvisotaan 
lähteville joukoille. Alttari unohtui 
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vuosien saatossa, eikä siitä edes ko-
vin moni tiennyt, koska se oli tiheän 
risukon ympäröimä. Lisäksi alttari oli 
jäänyt asuintalojen taakse piiloon. 
Kun kyseiset talot päätettiin purkaa 
huonokuntoisia sai Teuvo ajatuksen 
leirialttarin entisöinnistä.

Leirialttarin entisöinti aloitettiin ke-
sällä 2010 raivaamalla ympäristö. 
Tämän jälkeen Teuvo otti yhteyttä 
vanhoihin tukijoihin ja alttarin en-
tisöinti aloitettiin lahjoitusvaroin ja 
lahjoitustyönä. Alttari vihittiin käyt-
töön jo vuonna 2011, mutta alueen 
muutos- ja laajennustyöt ovat jatku-
neet tähän päivään saakka. Alttari on 
ollut jo monesti käytössä ja käyttö 
varmaan lisääntyy, kunhan joukolle 
varatun alueen tasoitustyöt saadaan 

vietyä loppuun.

Edellä on esitetty eräitä sotakamreeri 
Teuvo Mahrbergin vapaaehtoistyönä 
toteuttamia hankkeita Panssaripri-
kaatissa. Mikäli kaikki hänen  työnsä 
listattaisiin, tulisi siitä varmaankin 
kokonainen kirja. 

Lopuksi on kuitenkin aivan pakko 
mainita, että sotakamreeri Mahrberg 
on hankkinut rahoituksen prikaatin 
komentajista maalattuihin muoto-
kuviin varmaankin viimeisen 20 vuo-
den ajan ja näin hän on mahdollista-
nut vanhan perinteen jatkumisen. 

Panssariprikaati on erittäin kiitolli-
nen Teuvolle. On varmaankin niin, 
että Teuvo on myös parhaiten tun-

nettu henkilö Parolannummella.

Kenttäalttari on vaikuttava paikka hengellisten tapahtumien järjestämiseen.
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Sotakamreeri Teuvo Mahrbergin merkitys Panssariprikaatille

Teuvo Mahrbergin ja Panssariprikaatin komentajan, eversti Rainer 
Kuosmasen hedelmällinen yhteistyö jatkuu tiiviinä. Taustalla vänrik-
ki Börje Brotellin legendaarinen Sturm, jolla tuhottiin ennätysmäärä 

vihollisvaunuja.

Kun olin ottamassa vastaan Pans-
sariprikaatin komentajuutta ke-
sällä 2021 oli sotakamreeri Teuvo 
Mahrberg ensimmäinen prikaatin 
henkilökunnan ulkopuolinen hen-
kilö, joka minulle esiteltiin. Edeltä-
jäni sanoin Teuvoon ruumiillistuu 
Panssariprikaatin ulkopuolinen 
tuki ja tämä on erinomaisesti tul-
lut minulle tutuksi ensimmäisen 
komentajuusvuoteni kuluessa. 

Maanpuolustusaatteelle elävä Teuvo 
on ehdoton prikaatin perinteiden 
vaalija ja toimissaan samalla jouk-
ko-osastollemme aivan ensiarvoisen 
tärkeä ulkopuolisen tuen takaaja. 

Ilman Teuvon järjestämää tukea oli-
si Panssariprikaatin liki mahdotonta 
ylläpitää perinteitään siinä laajuu-
dessa, kuin ne tänä päivänä ovat 
nähtävissä. Vuosikymmenten saatos-
sa Teuvo on luonut vertaansa vailla 
olevan maanpuolustusmyönteisen 
verkoston, joka tarvittaessa osoit-taa 
tukeaan Panssariprikaatille.

Teuvon pitkäaikainen kokemus jouk-
ko-osastostamme on luonut hänelle 
myös merkittävän kyvyn ymmärtää 
kulloisenkin tekemisemme vaihetta 
sekä työkuormaa. 

Kun kerroin Teuvol-le keväällä 2022, 
että toiveeni olisi palkita koronapan-
demian kuormittamaa henkilökun-
taamme hieman poikkeuksellisella 
vuosipäivän vietolla, niin Teuvo ko-
kosi taustajoukot ja hetkessä saimme 
merkittävän taloudellisen tuen juhli-
emme järjestelyihin. 

Panssariprikaatin henkilökunta on 
äärimmäisen kiitollinen luotettaval-
le ystävälleen Teuvolle. Osoitukse-
na yhteistyömme merkittävyydestä 
koristaa Sotilaskoti 2:n Vaakunasalia 
Teuvosta maalattu muotokuva. Ke-
säkuussa, kun otimme käyttöön uu-
situn joukko-osastolipun, naulasi 
Teuvo naulan numero 23 ennen vii-
meistä komentajan naulaa.

Panssariprikaatilla on valoisa sekä 
työntäyteinen tulevaisuus ja ulko-
puoliselle tuelle on varmasti jatkos-
sakin tarvetta. Prikaatin komentaja-
na toivon, että Teuvon viitoittama 
yhteistoiminta maanpuolustusaatet-
ta aktiivisesti tukevien tahojen sekä 
Panssariprikaatin kesken jatkuu 
myös tulevaisuudessa.

Teuvon toiminta Panssarimuseon 
hyväksi

Teuvo Mahrberg on ollut näkyvä vai-
kuttaja myös Panssarikillan ja -mu-
seon piirissä toteaa museon johtaja 
everstiluutnantti evp Simo Hautala. 
Panssarikilta eli haasteellista aikaa 
90-luvun puolivälissä, jolloin Suo-
messa vallinnut lama sekä muut toi-
mintakenttää ravistelleet muutokset 
vaikuttivat erityisesti yhdistyksen ta-
louteen. 

Killalle tarvittiin puheenjohtaja, joka 
kykeni antamaan täysimääräisen 
panoksen killan hyväksi. Teuvo otti 
haasteellisen tehtävän vastaan ja 
asetti päättäväisyytensä, järjestöko-
kemuksensa sekä yhteiskuntasuh-
teensa Panssarikillan käyttöön. Al-
kumatkalla epäilijöitäkin riitti, mutta 
ennen pitkää kilta- ja museo-toimin-
ta oli hyvässä nousussa. 

Teuvon peräänantamattomuuden 
tuloksena killan ja samalla myös 
Panssarimuseon talous saatiin hyväl-
le tolalle. Museolle palkattiin myös 
päätoiminen johtaja, mikä on sit-
temmin osoittautunut hyvin oikeaan 
osuneeksi.

Teuvo Mahrbergin työ Parolan-
harjulla museon hyväksi on ollut 
tuloksellista. Yksinomaan Teuvon 
”sponsorien” kautta hankkiman tuen 
rahallinen arvo on kuusinumeroinen 
euromää-rä. Erityisen maininnan ar-
voinen on Teuvon rooli museoajo-
neuvokatosten rakentamisen alulle-
panijana ja tukijana. 

Sotakamreerin viisaudella Panssari-
museosäätiön hallituksessa vuonna 
2013 tehty esitys johti veteraanisu-
kupolven kulttuuriperinnön vaa-
limisessa hienoon tulokseen, kun 
kunnioitetut panssariveteraanit 
Reino Lehväslaiho ja Stig Nyström 
leikkasi-vat sinivalkoisen nauhan 
26.4.2018. Teuvo Mahrbergin pitkä-
aikainen työ Panssarimuseon hyväksi 
oli tuottanut arvokkaan hedelmän ja 
työ jatkuu edelleen.
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Maavoimien operaatiopäällikön prikaatikenraali 
Tero Ylitalon mietteitä Teuvosta

Tutustuin sotakamreeri Teuvo 
Mahrbergiin keväällä 2019 aloitta-
essani tehtäväni Panssari-prikaa-
tin komentajana. Teuvon maine oli 
toki kiirinyt hänen edellään, joten 
odotinkin tutustuvani erityisen 
vaikuttavaan henkilöön. Myöhem-
min sain henkilökohtaisesti tode-
ta, että sotakamreeri oli myöntei-
sellä tavalla maineensa veroinen.

Kaikkea Teuvon kanssa reilun kahden 
vuoden aikana toteutettua yhteistoi-
mintaa leimasi vahva ja väsymätön 
maanpuolustushenki ja järkkymätön 
halu tehdä asiat kuntoon viimeistä 
pilkkua myöden. Omalta osaltaan 
Teuvon vertaansa vailla olevat yh-

teistyöverkostot toivat merkittävää 
ja eteenpäin vievää vipuvartta yh-
teisten asioihin hoitamiseen.

Edeltäjieni komentajakollegojen 
tavoin sain olla vastaanottamassa 
edustamani joukko-osaston puo-
lesta sitä monipuolista tukea, jota 
Teuvo taustajoukkoineen toimitti ja 
toimeenpani. Otan tässä esiin vain 
yhden Teuvon johdolla toteutetun 
hankkeen, eli Mannerheimristin ri-
tareiden muistomerkin kunnostus-
työn. Tuossa hankkeessa vuoden 
2020 lopulla sai merkittävä palanen 
suomalaista historiaa Panssariprikaa-
tin lippukentän laidalla ansaitseman-
sa päivityksen.

Komentaja-ajaltani muistan Teuvon 
kanssa käydyt kahdenväliset keskus-
telut. Noissa palavereissa sain oppia 
uutta esimerkiksi Sotilaspoikien pe-
rinneliiton tai Vapaussodan perin-
neliiton toiminnasta. Asiasisältöjen 
lisäksi koin oppineeni paljon muuta-
kin kokeneelta maanpuolustajalta. 

Kiitos Teuvo.

Mannerheim-ristin ritareiden muistomerkki on jälleen arvoisessaan kunnossa.
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Teuvon toiminta Panssarimuseon hyväksi

Teuvo Mahrberg on ollut näkyvä 
vaikuttaja myös Panssarikillan ja 
-museon piirissä toteaa museon 
johtaja everstiluutnantti evp Simo 
Hautala. 

Panssarikilta eli haasteellista aikaa 
90-luvun puolivälissä, jolloin Suo-
messa vallinnut lama sekä muut toi-
mintakenttää ravistelleet muutokset 
vaikuttivat erityisesti yhdistyksen ta-
louteen.

Killalle tarvittiin puheenjohtaja, joka 
kykeni antamaan täysimääräisen 
panoksen killan hyväksi. Teuvo otti 
haasteellisen tehtävän vastaan ja 
asetti päättäväisyytensä, järjestöko-
kemuksensa sekä yhteiskuntasuh-
teensa Panssarikillan käyttöön. 

Alkumatkalla epäilijöitäkin riitti, mut-
ta ennen pitkää kilta- ja museotoi-
minta oli hyvässä nousussa. Teuvon 
peräänantamattomuuden tuloksena 
killan ja samalla myös Panssarimuse-
on talous saatiin hyvälle tolalle. Mu-
seolle palkattiin myös päätoiminen 
johtaja, mikä on sittemmin osoittau-
tunut hyvin oikeaan osuneeksi.

Teuvo Mahrbergin työ Parolan-
harjulla museon hyväksi on ollut 
tuloksellista. Yksinomaan Teuvon 
”sponsorien” kautta hankkiman tuen 
rahallinen arvo on kuusinumeroinen 
euromäärä. 

Erityisen maininnan arvoinen on 
Teuvon rooli museoajoneuvokatos-
ten rakentamisen alullepanijana ja 

tukijana. 

Sotakamreerin viisaudella Panssari-
museosäätiön hallituksessa vuonna 
2013 tehty esitys johti veteraanisu-
kupolven kulttuuriperinnön vaalimi-
sessa hienoon tulokseen, kun kun-
nioitetut panssariveteraanit Reino 
Lehväslaiho ja Stig Nyström leikkasi-
vat sinivalkoisen nauhan 26.4.2018. 

Teuvo Mahrbergin pitkäaikainen 
työ Panssarimuseon hyväksi oli 
tuottanut arvokkaan hedelmän ja 
työ jatkuu edelleen.

Panssarimuseo on yli 60-vuotisen historiansa kehittynyt huimasti ja työ jatkuu edelleen. Vuosittain 
siellä käy noin 30000 vierailijaa.
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Pihan perältä: Tarinoita sotilas-
elektroniikan nuoruudesta (2/4)

Soitellen sotaan  – ”Jouluksi kotiin”

Tannenbergin häviäjä A.V. Samso-
nov [Public domain]

Tässä, kirjoituksen toisessa osas-
sa, käsittelen kehitystä ensimmäi-
sen maailmansodan aikana, sekä 
1920- ja 30-luvuilla jolloin luotiin 
pohjaa sille teknologiselle räjäh-
dykselle joka tapahtui toisen maa-
ilmansodan aikana. 

Elektroniikassa ei tapahtunut mullis-
tavia keksintöjä ensimmäisen maail-
mansodan aikana, lähinnä syntyi pa-
rannettuja sovelluksia aikaisemmista 
keksinnöistä

Ensimmäinen maailmansota

Sähköinen lennätin keksittiin 
1830-luvulla, puhelin 1860-luvulla ja 
1890-luvulla kävi selväksi että myös 
langaton puhelin – ”wireless” eng-
lanniksi – on mahdollinen. 1900 lu-
vun ensimmäisellä vuosikymmenellä 
tapahtui tärkeitä läpimurtoja elekt-
roniikan alalla ja radioita ryhdyttiin 
ottamaan käyttöön, varsinkin merilii-
kenteessä. Aina uudesta tekniikasta 
ei ollut apua, kuten Titanicin haaksi-
rikko vuonna 1912 näytti.

Radiotiedustelu – Tannenbergin 
taistelu

Radion heikkoutena on, että se lähet-
tää sanomansa jokaiselle joka haluaa 
ottaa se vastaan – veli tai voro.
Radioita käytettiin taktisella tasolla 
mutta ongelmana oli lepsu asenne 
ja salakirjoitusta hallitsevien henki-
löiden puute, joten Morseviestit me-
nivät alussa selväkielisinä eetteriin. 
Sen seurauksena saksalaiskenraalit 
von Hindenburg ja Ludendorff olivat 
elokuussa 1914 hyvin perillä venä-
läisten vastustajiensa, Samsonovin ja 
Rennenkampfin, suunnitelmista – ja 
he tiesivät myös, että miesten suh-
teet olivat tulehtuneita joten toinen 
ei välttämättä tule toisen avuksi. 

Saksalaiset käänsivät selkänsä poh-
joisessa olevalle Rennenkampfille 

ja kohdistivat iskunsa Samsonoviin. 
Kysymyksessä ei ollut mikään ad hoc 
suunnitelma, vaan saksalaiset olivat 
käyneet läpi tätä sotaharjoituksissa 
taktiikkanero von Schlieffenin joh-
dolla. He tunsivat maaston ja Itä-Pre-
ussian rautatieverkosto oli rakennet-
tu sotilaiden ehdoin, mahdollistaen 
joukkojen nopeita siirtoja.

Kun Sasonov oli lyöty ja tehnyt itse-
murhan, Rennenkampf luopui omis-
ta hyökkäystavoitteistaan. Saksa 
voitti Tannenbergin taistelun ja Ve-
näjä menetti viikossa 150.000 mies-
tä, osin heikon viestiturvallisuuden 
takia. (Jackson, F.E: Tannenberg: The 
First Use Of Signals Intelligence in 
Modern Warfare, 2002, US Army War 
College, DA401881)

Radiotiedustelu – Ensimmäinen 
Marnen taistelu

Ensimmäinen Marnen taistelu, 5-12 
syyskuuta 1914, oli lähes Tannenber-
gin toisinto, mutta nyt saksalaiset sai-
vat kärsiä leväperäisen radioliiken-
teensä takia. Taistelun lopputulos oli 
katastrofaalinen ja saksan ylipäällik-
kö, von Moltke nuorempi, sai hermo-

romahduksen ja väitetään ilmoitta-
neen keisarille: ”Majestät, wir haben 
den Krieg verloren”.

Historiankirjat mainitsevat usein, 
että Marnen rintamalohkolla synty-
nyt aukko Saksan ensimmäisen (von 
Kluck) ja toisen armeijan (von Bülow) 
välillä havaittiin lentokoneesta. Näin 
voi olla, mutta silloin ei huomioida, 
että Ranskan sotilastiedustelun Deu-
xièm Bureau oli täysin tietoinen sak-
salaisten ryhmityksestä ja liikkeistä 
radiotiedustelun ansiosta.
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Marnen tilanne 9.9.1914 kun hyökkäys aukkoon on lähtenyt 
käyntiin. Sekä von Kluck että von Bülow joutuivat pelastamaan 
itseään perääntymällä [Wikipedia, Kuvakaappaus]

SMS Magdeburgin karil-
leajolla Viron rannikolla oli 
kauaskantoiset seuraukset 
[Wikipedia/Bundesarchiv]

Professori Ludwig Deubner soti-
laana [Kuvakaappaus]

Saksalaiset hutiloivat radioviestiensä 
kanssa vähintään yhtä paljon kuin 
venäläiset. Syyksi on sanottu, että 
radion käyttöä ei huomioitu sotaa 
edeltävissä sotaharjoituksissa. Radio 
tuli pakolliseksi nopeasti edenneen 
hyökkäyksen aikana, kun puhelinlin-
joja ei ehditty vetää. Sen seuraukse-
na Deuxièm Bureau muodosti katta-
van elektronisen tilannekuvan, joka 
koitui saksalaisten tappioksi. (Flicke, 
ss. 41-47)

Radiotiedustelu – Zimmermanin 
sähke

Lankapuhelimen – ja lennättimen – 
heikkoutena on kaapelin haavoittu-
vuus. Strategisella tasolla tämä kävi 

selväksi kun britit heti sodan alussa 
katkaisivat Saksan merikaapelit Eng-
lannin kanaalissa.

Saksa joutui hoitamaan merentakai-
sen viestiliikenteensä joko radioilla 
tai brittien saarten kautta kulkevilla 
kaapeleilla. Näin britit saivat tammi-
kuussa 1917 haltuunsa katastrofaa-
lisen ”Zimmermanin sähkeen”, jonka 
salauksen he pystyivät murtamaan 
kiitos venäläisten löytämät, Suo-
menlahdella karille ajaneen Magde-
burg-risteilijän koodikirjat.

Kun sähkeen sisältö selvisi amerik-
kalaisille – Saksa lupasi kolme USA:n 

etelävaltiota Meksikolle jos maa liit-
tyy sotaan Saksan rinnalla – oli ame-
rikkalaisten mukaantulo sotaan tur-
vattu. (Tuchman, B.W.: Zimmermans 
telegram, Atlantis, 1983. Tuchmanin 
kuvaus tapahtumista eroaa Wikipe-
dian englanninkielisestä artikkelista 
”Magdeburg”, joka ilmeisesti on lai-
nattu David Kahnin kirjasta Seizing 
the Enigma.)

Yllä kerrottu on tarinan standardi-
versio. Wilhelm Flicke antaa kuiten-
kin erilaisen kuvan Zimmermanin 
sähkeen murtamisesta. Sen mukaan 
britit saivat käsiinsä keskeisiä osia 
saksalaisesta Schlüsselbuchista Brys-
selissä työskennelleen, Alexander 
Czek nimisen vakoojan avulla. (Flicke 
ss. 85-113)

Radiotiedustelu – Professorit koo-
dinmurtajina

Sodan alettua Saksan keisarillisen 
armeijan riviin ilmoittautui vapaa-
ehtoisena Königsbergin (nykyinen 
Kaliningrad) yliopiston klassisen 
filologian ja uskontotieteiden pro-
fessori Ludwig Deubner. Venäläiset 
olivat ryhtyneet salaamaan radiolii-
kenteensä alkutappioiden jälkeen ja 
Deubner nimitettiin syksyllä Saksan 
itärintaman radiotiedustelun johta-
jaksi.

Venäjänkielen taitoinen Deubner 
oli tehtävänsä mittainen mies: Hän 
rakensi organisaation ja jatkossa 
saksalaiset pystyivät lukemaan ve-
näläisten radioviestit ilman suurem-
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Georges Painvin vuonna 1914 
[Wikipedia, Fair Use]

Neuvosto-Venäjän delegaatio saapuu Brest-Litovskiin [Wikipedia, 
Public Domain]

pia viiveitä. Salausavaimet vaihdet-
tiin kuukausittain, mutta yleensä 
saksalaisilta ei mennyt kuin kolme 
päivää uuden koodin murtamiseen. 
(https://www.welt.de/geschichte/
article131900487/Die-deutsche-Ge-
heimwaffe-war-die-Funkaufklae-
rung.html)

Saksa sai puolestaan 1918 kokea, 
että parhaimmillakaan aivoilla ke-
hitetty salausmenetelmä ei riitä jos 
vastapuolella on yhtä terävät aivot. 
Saksa oli panostanut kaikkensa ADF-
GX- ja ADFGVX-salauskoodeihin. 

Ranskalainen luutnantti Georges 
Painvin – siviilissä geologi ja paleon-
tologi – panosti kaikkensa koodin 
murtamiseen ja kolmen kuukauden 
kuluttua, kesäkuussa 1918, pystyttiin 
lukemaan tärkeä radioviesti. Selvisi, 
että saksalaisten tulevan suurhyök-
käyksen painopiste on alue Montdi-
dier-Compiégne.

Kirjoituspöytäuurastuksensa seu-
rauksena Painvin menetti kilokaupal-
la painoa ja joutui sairaslomalle. (D. 
Kahn: The Codebreakers, Scribner, 
1996, ss. 340-347)

Suomi

Suomen sisällissodassa radioilla oli 
mitätön merkitys vaikka Saksasta su-
kellusveneellä tuotuun, ja punaisten 
valvomaan Kulosaareen piilotettuun, 
radioon liittyy tietty dramatiikka. 
(Uro, S.: Kenrm Leo Ekholm sai muis-
tomerkin Kulosaareen, Viestimies 
1/2020, ss. 6-9) 

Puhelimet

Länsirintaman taistelut johdettiin 
puhelimilla: Väitetään, että siellä oli 
sodan loppuvaiheessa enemmän 
puhelimia kuin anglosaksisten mai-
den kotirintamilla yhteensä. Suomen 
sisällissodassa viestikalustoa oli sen 
sijaan rajoitetusti eikä viestialalle 
löytynyt sopivia miehiä (Uro, S.: Jää-
kärieversti Birger Homén – viesti-
koulutuksen uranuurtaja, Viestimies, 
3/2020, ss. 25-26).

Varhaisimmissa kenttäpuhelimissa 
käytettiin monokaapelia: Signaali 
meni ainoaa johtoa pitkin vastaan-
ottajalle, ja kun molemmissa päis-
sä iskettiin alas maadoituspuikko 
toimi maa paluujohtona. Lennätti-
missä tätä tekniikkaa oli käytössä jo 
1830-luvulla, mutta sähköisten rai-
tiovaunujen myötä häiriöt lisääntyi-

vät ja menetelmästä luovuttiin vuo-
sisadan lopussa. 

Saksalaisille selvisi ensin, että oli 
mahdollista siepata maassa ryömivää 
paluusignaalia – josta puhe tieten-
kin paljastui. (Flicken s. 56 mukaan 
ranskalaiset keksivät tämän ensin 
ja saksalaiset oppivat heiltä kun he 
vuonna 1915 löysivät ranskalaisen 
kuunteluaseman eräässä poterossa.) 

Briteille meni aikaa ja ties montako 
kuollutta ennen kuin he ymmärsivät 
siirtyä parikaapeliin, jolloin kenttä-
puhelimesta tuli suljettu järjestelmä. 
Parikaapeli toimii siis elektronisen 
tiedustelun vastatoimenpiteenä. 

Eikä länsirintama ollut ainoa paikka 
missä monokaapelipuhelimia kuun-
neltiin. Sitä harrastivat sekä saksa-
laiset että itävaltalaiset venäläisiä 
vastaan. Italian ja Itävallan välisellä 
rintamalla molemmat osapuolet 
kuuntelivat hyvällä menestyksellä 
toistensa puhelinliikennettä. (Falcke 
ss. 132-133)

Parikaapeli ei kuitenkaan anna suo-
jaa jos vihollinen kytkee kuuntelulait-
teen johtoihin. Tähän tuli parannus 
kun brittiläinen kapteeni A.C. Fuller 
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Saksalaisen Bf 110 yöhävittäjän neljästä Yagi-elementistä koottu FuG 
220 (SN-2) -tutkan antenni; keskellä FuG 202-antenni. Kömpelö hätä-
ratkaisu [Wikipedia, Public Domain]

USA:n sotilastiedustelun toisen maailmansodan jälkeen tekemä piirros 
japanilaisesta magnetronista [AD 895891, Kuvakaappaus]

vuonna 1917 kehitti hänen mukaan-
sa Fullerphoniksi nimetyn kenttäpu-
helin/lennätin yhdistelmän, jonka 
kehittyneempi versio oli käytössä 
myös toisessa maailmansodassa. 

Fullerphone oli parannus, mutta ei 
täysin turvallinen sekään. (http://
www.wftw.nl/ful.html; Flicke, s. 70)

Brest-Litovskin rauhanneuvotte-
lut

Brest-Litovskin rauha maaliskuun 
alussa 1918 oli tärkeä Suomelle, sillä 
rauhansopimuksen mukaan Venäjä 
luopui kaikista Suomeen liittyvistä 
vaatimuksista – kunnes se vuoden 
lopussa sanoutui irti sopimuksesta. 
Suomen punaisille rauhansopimus 
oli puukonisku selkään. 

Brest-Litovsk on esimerkki siitä, ettei 
pidä suostua rauhanneuvotteluihin 
vihollisen alueella: Neuvottelut käy-
tiin Saksan valtaaman Brest-Litovs-
kin kaupungissa ja saksalaiset olivat 
tehneet perusteellisia valmisteluja: 
Oli rakennettu radiotiedustelukes-
kus joka kuunteli Venäjän sisäistä 
liikennettä. Neuvosto-Venäjän dele-
gaatiolla oli käytössään salattu kau-
kokirjoitin, jolla se pystyi olemaan 
yhteydessä hallitukseensa – kauko-
kirjoitinta tietenkin kuunneltiin. Li-
säksi bolševikkien omiin neuvottelu-
tiloihin oli piilotettu mikrofoneja.

Lopputuloksena oli, että saksa-
lais-itävaltalaiset neuvottelijat olivat 
täysin tietoisia venäläisten sisäisistä 
keskusteluista ja neuvottelupositios-
ta. (Flicke ss. 153-156)

Sotien välinen kehitys
Yleistä

Elektroniikka, radiotekniikka mukaan 
lukien, kehittyi voimalla maailman-
sotien välisenä aikana. Ranskalainen 
upseeri Lucien Lévy keksi superhete-
rodyyni-periaatteen ja amerikkalai-
nen majuri Edwin Armstrong rakensi 
vuonna 1918 superheterodyynivas-
taanottimen kahdeksalla putkella. 
Periaate on edelleen käytössä radio-
tekniikassa. 

Japanilainen Shintaro Uda kehitti 
vuonna 1926 hänen professorinsa 
Yagin (Jagin) mukaan nimetyn an-
tennin, jollaisista Suomen talojen ka-
tot täyttyivät television alkuaikoina. 

Amerikkalaiset Harry Diamond ja 
Francis Dunmore kehittivät vuon-
na 1931 radiomajakan, jonka avulla 

lentokoneita voitiin ohjata sokeasti 
(ns. mittarilaskeutumisjärjestelmä) – 
myöhemmin saksalaiset ohjasivat sa-
malla periaatteella pommikoneensa 
maaleihin Englantiin. 

Edellä mainittu Armstrong keksi 
vuonna 1933 taajuusmoduloinnin 
periaatteen ja siihen perustuvat 
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Valeri Kuptsevin maalaus ANT-20 koneesta Pietarin yläpuolella [Public 
Domain]

Vaurioitunut Graf Spee juuri ennen kuin miehistö upotti sen joulukuus-
sa 1939. Tutka-antenni näkyy maston huipussa, optisen etäisyysmitta-
rin edessä [Wikipedia, Kirjoittajan muokkaus]

nykyisetkin FM-radiot (frequency 
modulation). Paremman häiriön-
siedon ansiosta FM tekniikka kor-
vasi vähitellen aikaisemman amp-
litudimoduloinnin (AM). (https://
spectrum.ieee.org/tech-talk/te-
ch-history/dawn-of-electronics/wor-
ld-war-i-the-war-of-the-inventors)

Korkeat taajuudet kiinnostivat, mut-
ta tavanomaiset radioputket eivät 
pysty niihin sillä elektronien kulku 
katodista anodiin vie aikaa. Mag-
netroneja – mikroaaltouuneista tu-
tut – kehitettiin siksi useissa maissa, 
mutta ratkaiseva läpimurto tuli vasta 
vuonna 1940 kun Birminghamin yli-
opisto Englannissa rakensi prototyy-
pin jolla pystyttiin tuottamaan kor-
keita tehoja.

Tai näin länsimainen historiankirjoi-
tus sanoo. Tri Shigeru Nakajima ker-
too kuitenkin (Burns, Luku 18), että 
Japan Radio Companylla (JRC) oli jo 
vuonna 1939 samantyyppinen on-
telomagnetroni kuin Birminghamin 
yliopistolla oli vuotta myöhemmin. 
Sen jatkuva lähtöteho oli 500 Wattia, 
enemmän kuin Birminghamin neit-
sytversiolla. 

Elektroniikka propagandan väli-
neenä

 Kaikki mitä ihminen keksii joutuu en-
nemmin tai myöhemmin pimeiden 
voimien kynsiin. Elektroniikan osal-
tvälinwa 1930-luvun alku on erään-
lainen virstanpylväs: Silloin Stalin 
rakennutti 1930-luvun suurimman 
lentokoneen (ANT-20 ”Maxim Gorki”, 
siipien kärkiväli samaa luokkaa kuin 
tämän päivän jumbojetillä) ja asensi 
siihen voimakkaan radiolähettimen, 
jonka avulla voitiin lähettää propa-
gandaviestejä neuvostojärjestelmän 
saavutuksista. Propagandaesitykset 
vaativat kuitenkin veronsa kun kone 
toukokuussa 1935 kolaroi pienko-
neen kanssa ja 45 ihmistä kuoli.

Tutkien kehitys

Tutkahankkeita käynnistettiin 
1930-luvulla monessa maassa: Ai-
nakin Alankomailla, Britannialla, 

Italialla, Japanilla, Neuvostoliitolla, 
Ranskalla, Saksalla ja USA:lla oli eri-
asteisia kehitysohjelmia. Tunnetuin 
niistä on Britannian Chain Home (CH) 
tutkaverkko, jolla oli tärkeä osuus il-
mapuolustuksessa kun saksalaiset 
aloittivat englantilaisten kaupunkien 
pommitukset elokuussa 1940. 

Saksa ei heti tajunnut CH tutkan mer-
kitystä, sillä kun saksalaiset keväällä 
1939 suorittivat radiotiedustelulen-
non LZ 127 Zeppeliinillä pitkin Eng-
lannin ja Skottlannin rannikkoa, olet-
tivat he matalataajuisten signaalien 
tulevan saksalaisista ionosfäärin mit-
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Reino Hallamaa, tässä eversti-
luutnanttina [Wikipedia, Public 
Domain]

Enigman selättäjä, puolalainen 
matemaatikko Marian Rejewski 
[Wikipedia, Public Domain]

tauskokeiluista (Price, Instruments 
of Darkenss, Frontline Books, s. 20, 
81 – muitakin syitä tiedustelulennon 
epäonnistumiselle on esitetty). CH 
oli riittävän hyvä, alkeellisesta teknii-
kastaan huolimatta, ja tutkaverkko 
peitti maan koko itäisen ja eteläisen 
ilmatilan. 

Eräässä mielessä CH tutka oli kuiten-
kin aikaansa edellä: Matalataajuisia 
tutkia kehitetään nykyään häive-
lentokoneiden havaitsemiseen. Esi-
merkkinä on venäläisten operatiivi-
sessa käytössä oleva Rezonans-NE, 
joista yksi on hiljattain rakennettu 
Zapoljarnyin kaivoskaupungin ulko-
puolelle, lähellä Suomen ja Norjan 
rajaa – arvattavasti maittemme F-35 
koneiden takia.

Saksan tutkatekniikka oli sodan alus-
sa edistyksellisempi kuin brittien. 
Saksalaiset käyttivät korkeampia taa-
juuksia, jolloin päästiin parempaan 
erottelukykyyn ja antennin koko py-
syi pienempänä. Ensimmäinen ope-
ratiivinen Seetakt-tutka asennettiin 
tammikuussa 1938 taskutaistelulaiva 
(Panzerschiff) Admiral Graf Spreen 
mastoon. 

Saksalla oli ennen sodan syttymistä 
käynnissä lukuisia tutkahankkeita, 
niiden joukossa ilmavalvontatutka 
Freya ja maineikas tulenjohtotutka 
Würzburg. Ensimmäiset Freyat toimi-
tettiin Saksan merivoimille vuonna 
1938, Würzburg tuli operatiiviseen 
käyttöön vuonna 1940. Suomi hank-
ki näitä molempia Helsingin ilma-
puolustukseen vuonna 1943 ja antoi 
niille peitenimet Raija ja Irja; lisäksi 
hankittiin Seetakt-tutkia merivalvon-
nalle ja ne saivat peitenimen Maija.

Tutkien häirinnän sieto

Tutkien kehittäjät ymmärsivät alus-
ta alkaen, että tutkan vastaanotin 
on häirittävissä samoin kuin radion. 
Vuosina 1937-1938 suoritettiin Bri-
tanniassa laajoja kokeiluja häirittä-
vyyden määrittämiseksi, tavoitteena 
parantaa omien tutkien häirinnän-
sietoa (puhutaan siis vasta-vastatoi-
menpiteistä). 

Mielenkiintoista kyllä, britit eivät täs-
sä vaiheessa ryhtyneet miettimään 
miten potentiaalisen vihollisen tut-
kia voisi häiritä – he eivät edes tien-
neet, että Saksalla oli tutkia, sillä Graf 
Spreen kehittynyt tutka tuli vastaan 
yllätyksenä.

Yhdysvalloissa maavoimat huoles-
tui varhain tutkien mahdollisista 
heikkouksista. Helmikuussa 1936 US 
Armyn esikuntapäällikkö hyväksyi 
ensimmäisen tutkan vaatimukset. 18 
kohtaiseen vaatimuslistaan kuului 
mm., että tutka ei saa häiritä omia 
radioita eikä se saa olla herkkä häi-
rinnälle.

Varhaiset saksalaiset tutkien kehit-
täjät eivät näy kiinnittäneen paljon 
huomiota tutkiensa häirittävyyteen. 
Mutta kun signaalitiedustelu touko/
kesäkuun vaihteessa 1940 havaitsi 
merkkejä brittien CH-tutkasta, syn-
tyi nopeasti ”Breslau I”-nimen saanut 
häirintälähetin. Sen tehosta CH-tut-
kaa vastaan ei ole tietoa.

Liittoutuneet häiritsivät hyvin vähän 
japanilaisia tutkia ennen huhtikuuta 
1945, minkä takia japanilaiset eivät 
tiettävästi kehittäneet vasta-vasta-
toimenpiteitä ennen sitä. Japanilla 
oli kuitenkin sodan aikana käytössä 
erilaisia keinoja vihollisen tutkien 
häiritsemiseksi ja harhauttamiseksi.

Suomen radiotiedustelu

Suomen radiotiedustelun rakensi 
vapaussodassa konekiväärimiehe-
nä aloittanut ja jatkosodan lopussa 
everstiksi ylennetty Reino Hallamaa 
– toki esimiestensä tukemana. Halla-
maa oli lahjakas ja hankki alan tieto-
taitoa lukuisilla ulkomaanmatkoilla 
1920- ja 30-luvuilla. 

Kryptografian tietoa tuli kertoman 
mukaan Wienin kahviloissa ja ravin-
toloissa, joissa hän tarjosi avokäti-
sesti alan gurulle, everstiluutnantti 
Andreas Figlille. Voi kysyä millä pe-
rusteella Hallamaan ravintolalaskut 
hyväksyttiin ($300, joka tänään tekee 
noin $5.300) – vai oliko sotilastiedus-
telulla pimeä kassa?

Hallamaan organisaation ansios-
ta pystyttiin talvisodan aattona, 29 
marraskuuta 1939, lukemaan venä-
läiselle panssariprikaatille annettu 
käsky hyökätä seuraavana aamuna 
klo 6 Rautuun. (http://pkymasehist.
fi/radtied.html) Wienin ravintolalas-
kut saivat katetta.
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Boris Hagelin 1940-luvulla [Wiki-
pedia, Public Domain]

Ada Lovelace oli edistyksellinen 
nainen nykymittapuunkin mu-
kaan [Wikipedia, Public Domain]

Kryptografia – Enigma 

Salausmenetelmät kehittyivät tekni-
seen suuntaan. Tunnetuin salauslaite 
on saksalaisen tohtori (Doktor-Inge-
nieur) Arthur Scherbiuksen sähkö-
mekaaninen Enigma, jolle hän sai 
patentin vuonna 1918. Saksan eri 
puolustushaarat ottivat sen käyttöön 
1920-luvun puolessa välissä (tieto 
Magdeburgin koodikirjojen kohta-
losta oli levinnyt). 

Enigma oli Saksan puolustushaaro-
jen käytössä kautta toisen maailman-
sodan. Saksalaiset saivat toisen maa-
ilmansodan aikana useita vihjeitä, 
että Enigman viestejä oli luettu. He 
kuitenkin epäilivät syyksi vakoilua 
tai menettelytapavirheitä, ei Enig-
man perusturvallisuutta. (Joseph A. 
Meyer: Der Fall WICHER, päivittämä-
tön NSA asiakirja.) 

Vastapuolta aliarvioitiin pahanpäi-
väisesti, sillä puolalaiset matemaa-
tikot onnistuivat jo vuonna 1933 
murtamaan senaikaisen Enigman 
sanomia ja sodan kynnyksellä, heinä-
kuussa 1939, Puola luovutti tietonsa 
briteille. Puolalaisten ja brittien ta-
paamisessa puhuttiin saksaa, koska 
se oli ainoa yhteinen kieli.

Ranskan tiedustelupalvelu oli myös 
saanut otteen Enigmasta aikaisessa 
vaiheessa, Saksan sotaministeriös-
sä olleen vakoojan avulla. He eivät 
kuitenkaan onnistuneet murtamaan 
Enigmaa, mutta luovuttivat vakoili-
jan antamat tiedot puolalaisille, jot-
ka näin saivat tärkeätä tukea omalle 
työlleen. (Kahn, ss. 973-974)

Kryptografia – Boris Hagelin

Ruotsalainen Boris Hagelin kehitti sa-
lauslaitteita 1930-luvulla ja onnistui 
myymään keksintönsä USA:n armei-
jalle sodan jo alettua – hän pääsi At-
lantin yli viimeisellä Genovasta lähte-
neellä laivalla ennen kuin Italia liittyi 
sotaan. 

Laitetta valmistettiin suuria määriä ja 
sodan jälkeen Hagelin oli rikas. (Da-
vid Kahnin mukaan salauslaitteiden 

kehittäjät tapaavat joko mennä kon-
kurssiin tai tulla hulluiksi.) 

Sodan jälkeen 56-vuotias Hagelin 
muutti Sveitsiin ja perusti uuden 
firman, Crypto AG:n, joka jatkoi sa-
lauslaitteiden valmistusta ja myi niitä 
ympäri maailmaa – myös Suomeen. 

Hagelin oli kuitenkin kiitollisuuden-
velassa Yhdysvalloille – ja oli ystävys-
tynyt myöhemmin mainitun William 
Friedmanin kanssa – ja rakensi siksi 
takaportin laitteisiinsa NSA:lle. Cryp-
to AG:n ensimmäinen digitaalinen 
salauslaite oli jopa NSA:n suunnitte-
lema.

Epäily petoksesta alkoi levitä vasta 
vuonna 1992, Hagelinin jo kuoltua. 
Vuonna 2020 tiedotusvälineet rapor-
toivat, että Crypto AG oli ollut CIA:n 
ja Saksan BND:n käsissä 1960-luvun 
lopusta lähtien. Siemens AG toimi 
projektin bulvaanina. 

Saksa ja USA vakoilivat siis yhdes-
sä sekä ystäviä että vähemmän ys-
tävällisiä maita ympäri maailmaa 
– paavikin joutui vakoilluksi. Saksa 
luopui osuudestaan firmassa maan 
yhdistymisen jälkeen poliittisten 
riskien takia. Amerikkalaisilla ei ol-
lut moraalisia ongelmia ja CIA jatkoi 
vuosien 2017-2018 tienoille. (https://
www.zdf.de/nachrichten/politik/
cryptoleaks-bnd-cia-operation-rubi-

kon-100.html)

Suomessa Yleisradion neuvontain-
sinööri Paavo Velander (myöhemmin 
YLE:n tekninen johtaja) tutki talviso-
dan aikana Hagelinin salauslaitteen 
ja epäili sen luotettavuutta, varsinkin 
jos murtajalla on käytettävissä pal-
jon samoilla asetuksilla lähetettyjä 
viestejä, tai jos sanomat sisältävät 
vihjeitä tai vakiolauseita kuten ”Heil 
Hitler”. Velander oli oikeilla jäljillä, sil-
lä saksalaiset mursivat amerikkalais-
ten M-209 sanomia ilman suurempia 
vaikeuksia – Hagelin-laitteita oli toki 
monenlaisia ja M-209 oli niitä hep-
poisempia.

Tietokoneiden ensiaskeleet

Tietokoneiden varhaiset juuret ulot-
tuvat ranskalaisen Blaise Pascalin me-
kaaniseen laskukoneeseen 1640-lu-
vulla (sama Pascal jonka kolmiota 
opimme koulussa). Vakavampi yritys 
tuli 1830-luvulta alkaen kun englan-
tilainen Charles Babbage rakensi niin 
sanottua analyyttistä konetta – joka 
ei koskaan valmistunut mutta jolla 
oli tietokoneen alkeellinen arkkiteh-
tuuri. 

Babbagen apuri, kreivitär Ada Lo-
velace, jonka kunniaksi Pentagonin 
rahoittama Ada ohjelmointikieli on 
nimetty, kehitti siihen ohjelman. 
Mutta kreivitär yliarvioi matemaat-
tisia kykyjään ja hävisi omaisuuden 
uhkapeleillä – hän ei olisi läpäissyt 
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Hans Ferdinand Meyer [Siemens 
Historical Institute]

Kerberos ja kutsunnat

Napoleonin keskeistä valintakriteeriä 
kenraaliylennyksissä: ”Onko hänellä 
onnea?” 

1930-luvun lopussa ryhdyttiin ke-
hittämään sähköllä toimivia tietoko-
neita, mutta sellaisia valmistui vasta 
sodan aikana. 

Oslon raportti

Oslon raportti ei suoraan liity sotila-
selektroniikkaan, mutta se oli toisen 
maailmansodan tärkein tietovuoto 
jos ei lasketa vakoilutapauksia: 
Oli marraskuu 1939 ja Norja oli vielä 
puolueeton maa. Britannian Oslon 
suurlähetystöön tuli seitsemänsi-
vuinen raportti, joka luetteli Saksan 
keskeisiä aseteknisiä kehityshank-
keita: Valvonta- ja tulenjohtotutkat, 
Peenemünde testipaikkana, akusti-
nen torpedo sekä magneettisytyt-
timellä varustettu torpedo, Junkers 
Ju 88:n käyttö syöksypommittajana, 
radio-ohjattu pommi, jne.

Raportin liitteenä oli joitakin käsin 
tehtyjä piirustuksia sekä ilmatorjun-
nan herätesytyttimen radioputki, 
joka osoittautui erittäin herkäksi. 
Oslon raporttia ei kuitenkaan otettu 
vakavasti Lontoossa, vaan se uskot-

tiin saksalaisten hämäysyritykseksi 
koska ”yksittäisellä henkilöllä ei voi 
olla noin paljon tietoa salaisista kehi-
tyshankkeista”.
Ainoa henkilö joka uskoi raportin ai-
touteen oli ilmailuministeriön nuori 
tieteellisen tiedustelun apulaisjoh-
taja, tri Reginald V. Jones, mutta se 
ei riittänyt aktiivisiin toimenpiteisiin. 
Sodan edetessä vahvistui kuitenkin, 
että raportti oli aito vaikka siinä oli-
kin virheitä – esim. Ju 88:lle annetut 
tuotantomäärät olivat epärealistisen 
suuret.

Jonesille selvisi 1950-luvun alus-
sa, että Oslon raportin kirjoittaja oli 
Siemensin (silloin Siemens & Halske 
AG) keskuslaboratorion johtaja, tri 
Hans Ferdinand Meyer – hän oli sii-
nä vaiheessa Jonesin tuttavan tut-
tava. Nimi julkaistiin kuitenkin vasta 
Meyerin kuoleman jälkeen, eikä Jo-
nes mainitse sitä tunnetussa kirjas-
saan – vihjaisee kuitenkin, että hän 
tietää (Jones, R.V.: Most Secret War, 
Wordsworth, 1978). 

Meyer oli kiihkeä natsivastustaja 
ja istui syyskuusta 1943 sodan lop-
puun asti eri keskitysleireissä: Hän 
oli kuunnellut BBC:n lähetyksiä sekä 
esittänyt kriittisiä mielipiteitä, mistä 
olisi voinut saada kuolemantuomio 
ilman vaikutusvaltaisten henkilöiden 
– mm. Heinrich Himmlerin – väliintu-
loa. Tukijat eivät tietenkään tienneet 
Oslon raportista, joka pelkästään se 
olisi riittänyt kuolemantuomioon il-
man oikeudenkäyntiä – kuten kävi 
marsalkka Rommelille.

Johnny Heikell

29



Kirja-arvostelut

MILLÄ EVÄILLÄ MANNERHEIM JOHTI SOTAA?

Sotahistorian harrastajat ovat 
usein pohtineet, millä osaamisella 
vaille yleisesikuntaupseerin kou-
lutusta jäänyt Gustaf Mannerheim 
johti sotia hyvinkin menestyksek-
käästi. Perusteltuja vastauksia 
antaa sotahistorian apulaisprofes-
sorin Mikko Karjalaisen sekä Pää-
majan viholliskuvasta 1939–1945 
väitöskirjan laatineen kapteeni 
Toni Monosen kiinnostava ja hel-
posti lähestyttävä tietokirjauu-
tuus. Tätä aihetta käsittelevää kir-
jaa onkin saatu odottaa ihmeen 
kauan.

Sotataito voidaan määritellä monel-
la tapaa esimerkiksi taidoksi käyttää 
sodankäynnin menetelmiä sodan 
voittamiseksi. Sotataidon keskeisiä 
rakenneosia eli taktista osaamista ja 
operaatiotaitoa Mannerheim tarvit-
si keisarillisen Venäjän armeijassa ja 
osin vielä johtaessaan Suomen va-
paussotaa keväällä 1918. 

Laajassa Mannerheim-kirjallisuudes-
sa on sotataidollista analyysia varsin 
vähän, joten uusi tieto aiheesta on 
erittäin tervetullutta. Juuri Venäjän 
armeijastahan on lähtöisin se osaa-
minen, jota Mannerheim sovelsi syn-
tymämaansa hyväksi useammassa-
kin sodassa.

Kirja avaa aika lohduttoman näky-
män keisarillisen Venäjän sotataidon 
opetukseen. Haminan kadettikou-
lussa, jossa nuori Mannerheim opis-
keli, ei sotataidollista opetusta oike-

astaan ollut. Rykmentin komentajien 
osaamista mitattiin lähinnä rykmen-
tin taloudenhoidon onnistumisella, 
ja sotaharjoituksetkin tahtoivat men-
nä lähinnä taistelunäytöksiksi. 

Mannerheimin ainoa varsinainen 
sotakoulu oli kaksivuotinen Nikolain 
Ratsuväkiopisto. Kiinnostavaa on, 
kuinka Mannerheimista näistä läh-
tökohdista kehittyi menestyksekäs 
sotapäällikkö.

Kirja lähteekin etsimään Mannerhei-
min menestystä sotakoulujen sijasta 
taistelukentiltä. Juuri niillä Manner-
heimin taidot kohosivat vertaistensa 
yläpuolelle ensin Venäjän–Japanin 
sodassa 1904–1905 ja sitten ensim-
mäisessä maailmansodassa. 

Viime mainitussa hän eteni ratsu-
väkiarmeijakunnan komentajaksi ja 
yleni kenraaliluutnantiksi. Vastaavan 
tasoisia tehtäviä Venäjän armeijassa 
oli vain kymmenkunta, joten näyttöä 
poikkeuksellisista kyvyistä on täyty-
nyt olla.

Kirja etenee kronologisesti. Venäjän 
vaiheiden jälkeen on vuorossa palve-
lus itsenäisen Suomen sotavoimien 
johdossa vapaussodasta alkaen. Yh-
deksi keskeiseksi kysymykseksi nou-
see se, miten Mannerheim kehitti 
sotataitoaan maailmansotien välillä. 

Paljon uutta opittavaa oli, koska so-
dankäynti oli aivan toisenlaista en-
simmäisessä maailmansodassa kuin 
1930-luvun lopulla. Kirjan mukaan 
taitava kansainvälinen verkostoituja 
Mannerheim oli 1930-luvulla par-
haiten informoitu suomalainen, ja 
uusimmat sotaopit tulivat tutuiksi 
vierailukäyntienkin avulla.

Toisen maailmansodan myrskyistä 
nousee esiin vielä yksi oleellinen tai-
to eli kyky lopettaa sota ja johtaa maa 
rauhaan niin, että sen itsenäisyys ja 
puolustuskyky säilyvät. Tämän Man-
nerheim teki peräti kaksi kertaa. 

Seppo Simola

Mannerheimin sotataito
Mikko Karjalainen – Toni Mononen
Otava, 285 s.
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Kirja-arvostelut

AINUTLAATUINEN PÄIVÄKIRJA VAPAUSSODAN 
AJALTA

Nuori lääkäri Martti Siirala ei var-
maan aavistanut luovansa ainut-
laatuista historiallista dokument-
tia alkaessaan pitää päiväkirjaa 
ensimmäisen maailmansodan 
alussa. Erityisen kiinnostavia ovat 
muistiinpanot Suomen itsenäisyy-
den kynnykseltä sekä vapausso-
dan ajalta. Hyvin perusteellinen 
päiväkirja on laadittu valkoisesta 
näkökulmasta. Yhden päivän tun-
nelmien ja tapahtumien kertomi-
seen sekä pohdiskeluun tarvitaan 
parhaimmillaan useita tiheästi 
painettuja kirjan sivuja.

Martti Siiralan pojanpoika Seppo Sii-
rala löysi vuosikymmeniä ullakolla 
pölyttyneet päiväkirjat ja teki juuri 
oikean ratkaisun toimittaessaan ne 
tietokirjaksi kaikkien itsenäisyytem-
me alkuvaiheiden tapahtumista kiin-
nostuneille. Mukana on valokuvien 
ohella kiinnostavia dokumentteja 
vaikeilta vuosilta.

Akateemisesti koulutettuna Martti 
Siirala osasi myös pohtia ja analysoi-
da ajan tapahtumia eikä vain kirjata 
niitä mekaanisesti muistiin. Perheen 
esikoistytär syntyi vapaussodan al-
kuvaiheissa, joten muistiinpanoissa 
sekoittuvat sekä suuret poliittiset 
tapahtumat että aivan arkiset per-
heasiat. Tyttären kehitystä seurataan 
tuoreen isän ylpeydellä.

Lisää ulottuvuutta päiväkirjaan tuo 
Siiralan verkostoituneisuus. Hän oli 

hämmästyttävän laajan tuttavapiirin 
hankkinut osakunta-aktiivi. Kirjan 
toimittanut Seppo Siirala on viitteis-
tänyt kirjassa esiintyvät henkilöt ja 
kertoo heistä perusfaktat kirjan lop-
pusivuilla.

Päiväkirjan historiallista ja ajanku-
va-arvoa lisää perustuminen todel-
lisiin päivittäisiin aikalaismuistiinpa-
noihin. Vapaussodan ajalta on kyllä 
ilmestynyt jälkikäteisiä muistelmia 
kuten Juhani Ahon Hajamietteitä ka-
pinaviikoilta. Lääkärinä Siirala joutui 
tutustumaan lukuisiin ajan uhreihin-
kin, ja välillä hän kuvaa ampuma-
vammoja varsin yksityiskohtaisesti.

Muistiinpanot koskevat lähinnä Hel-
singin ja lähialueen tapahtumia, ja 
pääkaupunkihan oli hyvä aikakau-
den pulssimittari. Väki- ja mielival-
taisuudet tulivat osaksi arkea, kun 
helmikuun 1917 vallankumouksesta 
huumaantuneet venäläiset matruu-
sit alkoivat käyttäytyä arvaamatto-
masti ja lopulta murhata kylmäveri-
sesti omia esimiehiään. 

On hämmästyttävää, miten tyynesti 
tavallista arkea yritettiin ja uskallet-
tiin elää keskellä avointa terroria. Sii-
rala tosin pelkää omankin loppunsa 
koittavan, vaikka hän ei sotatapah-
tumiin itse osallistukaan. Hän päin-
vastoin yrittää lievittää kärsimyksiä 
työskennellessään liikkuvassa va-
paaehtoisessa lääkintäyksikössä sekä 
lääkärinä Suomenlinnan vankileirillä. 

Siirala todisti omin silmin sekä ve-
näläisten että punakaartin väkival-
taisuuksia. Punaisten toiminta oli 
laskelmoidun raakaa vaikka spon-
taanejakin surmatöitä tehtiin. Tätä 
taustaa vasten tuskin kannattaa 
ihmetellä sitä kosto- ja rangaistus-
mentaliteettia, joka vallitsi valkoisten 
voittoon päättyneen sodan jälkeen.

Seppo Simola

Uutta aikaa ei uhreitta luoda
Seppo Siirala (toim.)
Siltala, 442 s.
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Sveitsiläisten logistiikkojen vierailu 
Pohjois-Suomeen

Perinteinen, joka kolmas vuosi 
toteuttava ja vastavuoroisuu-
teen perustuva, suomalaisten ja 
sveitsiläisten logistiikkojen ta-
paaminen järjestettiin viikolla 38 
Pohjois-Suomessa. Vierailun val-
mistelut aloitettiin syksyllä 2021 
Logistiikkaupseerit Ry:n ja sveitsi-
läisen veljesjärjestön toimesta.

 Paikka ja ajankohta valittiin vie-
raiden toiveista nähdä ruskaa sekä 
revontulia. Hallituksesta löytyi yksi 
Pohjois-Suomessa palveleva, joten 
vierailun valmistelijaa ei tarvinnut 
kauan miettiä. 

Vierailu oli alun perin tarkoitus järjes-
tää sunnuntaista sunnuntaihin, jol-
loin sveitsiläisvieraat olisivat voineet 
osallistua myös yhdistyksen huolto-
tapahtumaan Rovaniemellä lauan-
taina 24.9.2022. Lentoyhtiö kuitenkin 
aikaisti lentojen aikatauluja päivällä, 
joten vieraat joutuivat lähtemään jo 

lauantaina.

Vierailun suunnittelua varjosti maa-
ilmanlaajuinen pandemia. Kukaan 
osannut syksyllä 2021 ennustaa 
millaisessa turvallisuuspoliittisessa 
tilanteessa elämme Euroopassa syk-
syllä 2022. Muuttunut turvallisuus-
tilanne lisäsi ymmärrettävästi Puo-
lustusvoimien kaikkien yksiköiden 
tehtäviä, mikä teki vierailun järjestä-
misestä ennakoitua haastavamman. 
Haasteista selvittiin yhdessä tehden 
ja sopien.

Vieraat saapuivat Rovaniemelle 
lauantaina 17.9.2022. Lauantai ja 
sunnuntai vietettiin Rovaniemellä 
kaupunkiin tutustuen. Sunnuntai-
na vierailtiin tiedekeskus ja museo 
Arktikumissa, jossa vieraille selvisi 
tarkemmin pohjoisen alueen luonto, 
kulttuuri ja historia. Iltapäivän päät-
teeksi tehtiin vielä hankintoja tule-
vaa viikkoa silmällä pitäen ja sovittiin 

tulevan viikon toiminta tarkemmin. 
Sunnuntaina vieraat esittivät toi-
veen: osa heistä halusi itselleen ai-
don lapinpuukon. Aidot lapinpuukot 
tehdään käsin. Onneksemme saim-
me sovittua keskiviikolle vierailun 
Sakun Kuksaan.

Maanantain ohjelma alkoi vierailulla 
Rovaniemen varuskuntaan. Vieraat 
saivat perehdytyksen lappiin operaa-
tioalueena huollon näkökulmasta. 
Samalla tutustuimme Jääkäriprikaa-
tin huollon järjestelyihin Rovanie-
men varuskunnassa. 

Vierailimme materiaalikeskuksessa ja 
kuljetuskeskuksessa, joissa tutustut-
tiin käytössä olevaan kalustoon, ma-
teriaaliin sekä ajoneuvoihin. Maitta-
va lounas nautittiin Leijona Catering 
varuskuntaravintola Somerossa. Lou-
naan jälkeen matka jatkui 3. Logis-
tiikkarykmentin varastolle Tervolaan. 
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Paikan päällä meitä oli vastaanotta-
massa rykmentin komentaja, Poh-
jois-Suomen varasto-osaston pääl-
likkö sekä varastopäällikkö. Saimme 
kattavan perehdytyksen logistiikka-
rykmentin toiminnasta ja sen roolis-
ta Puolustusvoimien logistiikkajär-
jestelmässä. 

Varastokierroksen jälkeen siirryimme 
Millog Oy:n Tervolan korjaamolle, 
jossa saimme kattavan kuvan kump-
panin kunnossapidon toiminnoista. 
Rovaniemelle palattuamme majuri 
evp Eero Pajula esitelmöi vieraille 
saksalaisten sotilaiden toiminnasta 
Rovaniemen ja Lapin alueella toises-
sa maailmansodassa.

Tiistaiaamuna suuntasimme Rova-
järven ampuma-alueelle. Saimme 
perehdytyksen ampuma-alueen toi-
mintaan. Vierailun aikaan ei valitet-
tavasti ollut käynnissä ampumahar-
joitusta ja alueen käyttö käytännössä 
jäi näkemättä. Tästäkin huolimatta 
ampuma-alueen koko teki vieraisiin 
vaikutuksen. 

Rovajärveltä suuntasimme päivä-
retkelle Pyhä-Luoston kansallispuis-
toon. Tutustuimme alueen luontoon 
ja paistoimme makkarat Tiaislaavun 
nuotiopaikalla. Vierailimme myös 
luontokeskus Naavassa Pyhätunturin 
keskuksessa. Iltapäivän päätteeksi 
majuri evp Eero Pajula opasti vierail-
le kierroksen toisen maailmansodan 
aikaan saksalaisten käytössä olleella 
tuhotulla rautatieseisakkeella sekä 
saksalaisten sotilaiden hautausmaal-
la Norvajärvellä.

Keskiviikkona jätimme Rovaniemen 
hetkeksi taaksemme ja suuntasim-
me Sodankylään tutustumaan Jää-
käriprikaatin huollon järjestelyihin 
Sodankylän varuskunnassa. Kattava 
kierros materiaalikeskuksessa ja kul-
jetuskeskuksessa avarsi vieraiden kä-
sitystä pohjoisessa käytössä olevasta 
materiaalista ja pääkalustosta. 

Vieraita kiinnosti erityisesti tela-
kuorma-auton toiminta ja käyttö. 
Lounaan jälkeen vierailimme Sa-
kun Kuksassa, joka sijaitsee noin 

15 kilometriä Sodankylästä Kittilän 
suuntaan. Vieraat saivat hankittua 
lapinpuukkonsa isäntäpariskunnan 
kertoessa lappilaisista käsitöistä ja 
puukon teosta. 

Puukot ja kuksat valmistetaan pai-
kan päällä, joten myös verstas tuli 
vieraille tutuksi. Puukkohankintojen 
jälkeen matka jatkui Ilmavoimien la-
pinmaja-säätiön Lapinmajalle, Lem-
menjoelle. Sveitsiläisvieraat valmisti-
vat paikan päällä maittavan illallisen.

Torstai vietettiin Lemmenjoen kan-
sallispuiston kauniissa maisemissa. 
Päivällä tehtiin veneretki Lemmen-
jokea pitkin Ravadasköngäksen vesi-
putoukselle. Illalla saunottiin, uitiin ja 
syötiin poronkäristystä. Yön pimey-
dessä vieraiden toive toteutui, kun 
revontulet aloittivat luomavan tans-
sinsa taivaalla.

Perjantaina jätettiin erämaa taak-
semme ja palasimme Rovaniemelle. 
Matkalla pysähdyttiin napapiirillä 
Joulupukin pajakylässä. Illalla nau-
timme yhdessä päätösillallisen, jon-
ka aikana pidimme juhla- ja kiitospu-
heet ja jaoimme vierailuihin kuuluvat 
muistamiset järjestäjille ja osallistujil-
le. 

Ilta päätettiin istumalla hotellin ra-
vintolabaarissa lasillisella vierailusta 
keskustellen. Lauantaina 24.9.2022 
vierailu päättyi ja edessä oli enää pa-
luu kotiin. Toisilla matka oli lyhempi, 
toisilla pidempi.

Toteutuvatko vieraiden toiveet mat-
kan sisällöstä? Kysyin päätösillallisen 
jälkeen vierailtamme kokemuksia ja 
suosikkihetkiä matkasta. Ruska oli 
parhaimmillaan ja revontulet valai-
sivat taivaan Lemmenjoella, erityisiin 
toiveisiin pystyttiin siis vastaamaan. 
Suosikkihetkeksi kerrottiin yksikan-
taan vierailu Lapinmajalla. Monet 
vieraista olivat olleet mukana useilla 
vierailuilla ja sotaväen kalustoa oli 
nähty aikaisemminkin. Lapinmaja 
tarjosi kaikille osallistujille uuden 
elämyksen.

Osoitan suurimmat kiitokset Logis-

tiikkaupseerit ry hallituksen puolesta 
Puolustusvoimille vierailuun osoite-
tusta tuesta, 3. Logistiikkarykmentil-
le ja Jääkäriprikaatille vierailun eteen 
tehdyistä järjestelyistä, majuri evp 
Eero Pajulalle historiantuntemuksen-
sa jakamisesta, Ilmavoimien Lapin-
majan säätiölle palveluista, Millog 
Oy:lle korjaamon vierailun järjeste-
lyistä sekä järjestelyihin osallistuneil-
le yhdistyksen jäsenille. Ilman teidän 
tukeanne vierailu tuskin olisi tavoit-
teitaan saavuttanut.

Majuri Lauri Mukka
Huollon ohjaussektorin johtaja
Huolto-osasto
Jääkäriprikaati
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VETERAANITYÖSSÄ SIIRRYTÄÄN PERINNEAIKAAN
Veteraanityön muuntumista tuki-
työstä perinneaikaan kutsutaan 
rakennemuutokseksi. Rakenne-
muutoksella tarkoitetaan lähinnä 
veteraanijärjestöjen toiminnan 
muutosta noin viiden vuoden ai-
kajänteellä. 

Rakennemuutoksen lopputuloksena 
on valtakunnallisesti, alueellisesti ja 
paikallisesti tunnettu, tunnustettu ja 
arvostettu Tammenlehvän sukupol-
ven perinne- ja tukityön toimija, 

Tammenlehvän Perinneliitto. Ainoa 
lajissaan Suomessa. Liiton toiminnan 
tarkoituksena on edistää kansallista 
yhtenäisyyttä, pitää yllä maanpuo-
lustustahtoa, vaalia Tammenlehvän 
sukupolven kulttuuriperintöä ja 
jatkaa veteraanien tukityötä. Liiton 
viestinnällinen perussanoma on ”me 
menestymme ja selviydymme yh-
dessä”.

Perusteita rakennemuutokseen ovat 
muun muassa
veteraanijärjestöjen edunvalvonta- 
ja tukityön väheneminen;
veteraanijärjestöjen paikallisyhdis-
tysten purkautuminen ja
järjestökentän uudelleen muotoutu-
minen vastamaan perinnetoimintaa.

Rakennemuutos koskee erityisesti 
veteraanijärjestöjen liittotason jär-
jestelyjä, toisin sanoen niiden teh-
tävien ja toiminnan muutosta. Muu-
tokset heijastuvat myös paikallis- ja 
aluetasolla tehtävien ja organisaa-
tion muutoksina.

Kun tavoitteena on, että Tammen-
lehvän Perinneliitto jatkaa veteraa-
nijärjestöjen toimintaa, on sille ensin 
luotava todellinen kyky alueellisen 
perinnetyön ohjaamiseen, viestin-
tään ja varainhankintaan. Sen tulee 
kyetä myös ohjaamaan tuki- ja edun-
valvontatyötä. Rahastahan ei ole si-
vistynyttä puhua, mutta toimintaky-
kyinen liitto tarvitsee nimenomaan 
riittävän rahoituspohjan ja kassavir-
ran. Tällä hetkellä Tammenlehvän 

Perinneliitolla ei näitä välineitä ole 
riittävässä laajuudessa. 

Valtioneuvoston kanslia asetti 
kansallisena veteraanipäivänä 27. 
huhtikuutta 2022 työryhmän, joka 
selvittää ja laatii ehdotuksen perin-
teen säilyttämisestä, hoitamisesta 
ja vaalimisesta osana suomalaista 
yhteiskuntaa. Työryhmä on asetettu 
eduskuntaryhmien pyynnöstä. Työ-
ryhmässä haetaan ratkaisuehdotusta 
esimerkiksi perinnetyön organisoi-
miseen ja rahoittamiseen ja määritel-
lään valtion rooli perinnetyössä.

Tammenlehvän Perinneliiton kehit-
täminen kohti perinneaikaa etenee 
suunnitellusti. Alueellisia perin-
neyhdistyksiä oli lokakuussa 2022 
yhteensä 12. Näistä yhdeksän on 
Sotaveteraaniliiton jäseniä. Perin-
neyhdistysten muodostaminen ete-
nee siten, että vuoden 2023 aikana 
pääosa (26) on valmiina. Niistä osa 
perustetaan erikseen, ja osa muun-
tamalla sotaveteraanipiiri perin-
neyhdistykseksi. Toiminnanjohtajan 
rinnalla suunnittelupäällikkö aloittaa 
toimintansa vuoden 2023 alussa.

Alun alkaen perinneyhdistykset on 
ollut tarkoitus organisoida Sotave-
teraaniliiton jäseniksi. Syynä tähän 
oli se, että Sotaveteraaniliitolla kat-
sottiin ainoana veteraanijärjestönä 
olevan edellytykset tarjota kattavat 
järjestöpalvelut. Edelleen perusaja-
tuksena on ollut siirtää perustetut 
perinneyhdistykset aikanaan yhte-
nä kokonaisuutena Tammenlehvän 
Perinneliittoon. Matkan varrella on 
tullut havaituksi, että toiminnallisesti 
yksinkertaisin ratkaisu ei välttämättä 
ole helpoimmin saavutettavissa. 

Veteraanien perinnetyö on kuiten-
kin valtakunnallisesti niin tärkeä 
asia, että tehdyt rakennemuutoksen 
suunnittelijoiden toimenpide-ehdo-
tukset tulisi käsittää pelkästään käy-
tännön järjestelyinä. 

Veteraaneille itselleen on menette-

lytapa sivuseikka, ja itse perinnea-
jan toiminnan päämäärä on tärkein. 
Asioita tulee punnita puhtaasti käy-
tännöllisyyden ja ”pienimmän riesan 
tien” näkökulmasta pitäen mielessä 
edellytykset rakennemuutoksen on-
nistumiselle, joita ovat:
alueellisten perinneyhdistysten ver-
kosto suurelta osin valmis;
varmuus edellä mainittujen toimin-
nan kestävyydestä ja
selkeät johto- ja ohjaussuhteet.
Latinan kielistä sanontaa mukaillen: 
”Yksimielisyydellä pienetkin asiat 
kasvavat, erimielisyydellä suurim-
matkin raukeavat”.

Kirjoittaja on Tammenlehvän Pe-
rinneliitto ry:n puheenjohtaja ja 
liiton hallituksen puheenjohtaja

Jukka Viinanen
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Johdon kognitiot ja ajattelun kartta 
strategian ja operaatioiden perustana

Tässä artikkelissa käsitellään ajat-
telun karttaa, englanniksi mental 
map tai mind set, strategisen ja 
operatiivisen tilannearvioinnin ja 
uuden strategian muotoilun läh-
tökohtana. 

Ajattelun kartta

Strategia on ajattelutapa, ajattelun 
kartta. Tähän johtopäätökseen ovat 
tieteellisissä artikkeleissaan pääty-
neet myös tunnetut tutkijat.  Mental 
map (Siggelkow 2001, 2002). Mind 
set (Johnson ym. 2008). 

Strateginen ajattelun kartta antaa 
lähtökohdat strategisen pelisuun-
nitelman tekemiselle ja käytännön 
operatiiviselle toiminnalle. Näiden 
ajatusten mukaan toimitaan. Ajatte-
lun karttaan vaikuttavat monet eri 
tekijät. 

Yksi keskeinen tekijä ovat henkilö-
kohtaiset kognitiiviset kyvykkyydet. 
Tällä tarkoitetaan monimutkaisten 
asioiden hahmottamiskykyä; näke-
myksellisyyttä. Kuten kykyä hahmot-
taa liiketoiminnan eri osa-alueita, 
osien välisiä yhteyksiä ja niiden muo-
dostamaa integroitua kokonaistoi-
mintaa. Vahva kokonaistoiminta on 
ratkaiseva tekijä liiketoiminnan ar-
vontuotannossa. 

Erittäin tärkeä ajattelun kartan teki-
jä on oman yrityksen nykyisen stra-
tegian ja toiminnan suhde nopeasti 
muuttuvaan toimintaympäristöön. 
Kun konsistenssi eli yhteensopivuus 
heikkenee, on uuden ajattelun kar-
tan aika. Perinteisillä aikaisemmin 
vahvaankin menestykseen johta-
neella ajattelun kartalla ei enää arvoa 
synny. 

Michael Porter (1991) toteaa, että 
strategiat ovat kilpailukykyisiä vain 
omana aikanaan. Vanha ajattelun 
kartta ja sen mukainen toiminta on 

voinut olla pitkään yrityksille hyvin 
menestyksellistä. Sen ajankohdan 
havaitseminen, että muutos on vält-
tämätöntä, on erittäin kriittinen asia.   

Strategiset analyysit, tilannearvi-
ot ja skenaariot

Sanotaan, että on helppoa ja ime-
lää harrastaa jälkiviisautta. Näin voi 
ollakin. Mutta  tässä yhteydessä on 
kysyttävä myös, millainen oli johdon 
ja hallintoelinten ajattelun kartta sillä 
hetkellä, kun oma toimiala ja toimin-
taympäristö alkavat voimakkaasti 
muuttumaan? 

Millainen oli silloin oman ajattelun 
kartta ja millainen oli kilpailijoiden 
ajattelun kartta ja liiketoiminnan 
muutos? Vallitsiko näiden tekijöiden 
välillä yhteensopivuus, konsistenssi? 
Tämä näkökulma ei ole jälkiviisautta 
eikä imelyyttä vaan faktaa.

Tämä muutostilanteen ajattelu ja 
ymmärrys on hyvin usein se keskei-
sin kysymys ja syy, miksi liiketoimin-
nan, myös kaupan, lähihistoriassa on 
tapahtunut suuria muutoksia. Tämä 
asia koskee yhteiskunnan toimintaa 
ja kaikkia toimialoja. Se koskee myös 
kansainvälisiä globaaleja ilmiöitä, 
joilla on merkittävät vaikutukset elin-
keinoelämään ja koko yhteiskunnan 
toimintaan. 

Monia esimerkkejä löytyy lähihisto-
riasta. Miksi Nokian matkapuhelimet 
menettivät globaalin 40 %:n markki-
naosuuden muutamassa vuodessa? 
Miksi S-ryhmän päivittäistavarakau-
pan markkinaosuus Suomessa kas-
voi aikavälillä 1990 – 2015 30 % eli 6 
miljardia euroa nykyhinnoin? Miksi 
Fortum teki Uniper kaupassa tappio-
ta 6 miljardia euroa vuonna 2022? 
Miksi ruuan alkutuotanto, maatalo-
usyrittäjät ovat talouskriisissä ja suu-
rissa vaikeuksissa?

Tuliko Putinin diktatuurin kehitys, so-
danuhka, Ukrainan sota ja energian 
iso merkitys hybridisodan keskeise-
nä osana lopulta yllätyksenä? Jotkut 
näkivät kehityksen suunnan pitkällä 
aikavälillä. 

Tämä kehitys näkyi jo n. 20 vuotta sit-
ten. Monet eivät nähneet. Ehkä jot-
kut näkivät, mutta eivät tuoneet nä-
kemyksiään julkisuuteen? Tämä on 
toisen maailmasodan jälkeen suurin 
globaali muutosvoima, joka liittyy 
myös tämän kirjoituksen otsikkoon.  

Uusi ajattelun kartta ja sen mukainen 
strategia mahdollistavat tarvittavat 
strategiset ja operatiiviset muutok-
set. Näissä tilanteissa välttämättö-
mien muutoksen esteet ovat usein 
organisaation sisäisiä. 

Pidetään tiukasti kiinni vanhasta 
ajattelun kartasta ja saavutetuista 
eduista. Voi syntyä isojakin ristiriito-
ja. Tässäpä se uuden ajattelun ja uu-
den strategian suurin toimeenpanon 
este useimmiten on. Ollaan vanhan 
kartan ja uuden kartan välitilantees-
sa ilman karttaa. Uusi ajattelun kart-
ta on kognitiivinen näkemyksellinen 
kysymys. 

KTT Matti Kautto

KTT Matti Kautto                                                                         
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Vielä on todettava, että aikatekijä on 
erittäin tärkeä uuteen ajatteluun pe-
rustuvassa strategian muotoilussa. 
Johdon on tunnettava yrityksen his-
toria ja nykyhetken tilanne. Jos tätä 
ei tunneta, tehdään samat virheet 
uudestaan. 

Tulevaisuuden skenaariot ovat erit-
täin tärkeitä. Vaikka tulevaisuutta ei 
voida tarkasti tietää, tietyt raamit ja 
vaihtoehdot on aina hahmoteltava 
siitä, mitä voi tapahtua. 

Näiden raamien sisällä tehdään tar-
vittavat korjaukset strategiaan ja 
toimintaan jatkuvan toimintaympä-
ristön tarkan seurannan, systemaat-
tisen tiedon hankinnan sekä henki-
löstön koulutuksen avulla; oppiva 
organisaatio. 

Hyvin usein ajattelun kartan keskei-
simmät tekijät liittyvät hyötyihin ja 
haittoihin. Oma etu on tärkein ja joh-
tava ajatus yrityksen näkökulmasta 
ja usein myös johdon ja hallintoelin-
ten jäsenten näkökulmasta. Ja siten 
myös toiminnan näkökulmasta.

Ruuan alkutuotanto
Ruokaketjun toiminta ja kannatta-
vuus

Ruuan alkutuotannon vaikeudet ja 
kannattavuuskriisi ovat olleet noin 
kahden vuoden ajan paljon esillä 
ruokaketjun toimintaan liittyvissä 
keskusteluissa eri tahoilla. Kaupan 
alan yritykset esittävät omia näke-
myksiään. 

Määräävässä asemassa olevat kau-
pan ryhmät K ja S (yhteenlaskettu 
markkinaosuus 83 %) tekevät hyvää 
tai erinomaista tulosta. 

Keskon päivittäistavarakaupan liike-
voitto v. 2021 oli 443 miljoonaa eu-
roa, 7,5 % liikevaihdosta. Pääjohtajan 
lausunnon mukaan tämä on euroop-
palaista huipputasoa. K-ryhmän päi-
vittäistavarakaupan liikevoitto on 
Kesko ja kauppiaat yhteenlaskettuna 
n. 12 %!  Kauppiaiden liikevoittolu-
kuja ei anneta Keskosta julkisuuteen. 

Hienoja suorituksia sinänsä.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan tu-
losyksiköitä ovat alueosuuskaupat. 
SOK on ohjaus- ja palveluorganisaa-
tio, joka hoitaa keskitettyjä toiminto-
ja ja veloittaa näistä toiminnoista ai-
heutuvat kulut alueosuuskaupoilta. 

Osuuskaupan liikevoittoa eli ylijää-
mää on vaikeampi selvittää. Viime 
aikoina julkisuudessa käydyissä 
ruoka ja hintakeskusteluissa SOK:n 
johtohenkilöt ovat epämääräisesti 
todenneet S-ryhmän päivittäista-
varakaupan liikevoiton tasoksi 3 – 4 
%? Markkinajohtajan S-ryhmän mar-
ketkaupan myynti alv 0% oli v. 2021 
9,2 miljardia euroa. Olisiko liikevoitto 
(ylijäämä) sitten 250 -300 miljoonan 
euron haarukassa? 

Mielenkiintoinen kysymys on K-ryh-
män ja S-ryhmän liikevoitto prosent-
tien suuri ero päivittäistavarakaupas-
sa. Miksi K-ryhmän yhteenlaskettu 
liikevoitto on n. 12 % ja S-ryhmän n. 3 
%? Toisin sanoen K-ryhmän liikevoit-
to olisi 3 kertaa suurempi? 

Ilman tarkempia tietoja voi arvella, 
että yksi keskeinen tekijä tähän voi 
olla hankintamarkkinoilla. K-ryhmä 
käy elintarviketeollisuuden kanssa 
neuvottelut kahteen kertaan. Kesko 
neuvottelee valikoimajaksojen tuot-
teista ja hinnoista, suuresta perusvo-
lyymistaan. 

Kauppiaat, etenkin suuryksiköiden 
kauppiaat, käyvät teollisuuden kans-
sa omat hinta- ja kauppaehtoneuvot-
telunsa. Kaksinkertainen neuvottelu-
mekanismi. Nämä neuvottelut ovat 
kauppiaille erittäin tärkeät. Isot rahat 
liikkuvat näissä sopimuksissa. Keskon 
päivittäistavaramyynnistä n. 50 % on 
tehdaslaskutusta tietyillä palkkioilla 
tämän toiminnan seurauksena. 

Elintarviketeollisuuden kannatta-
vuutta voidaan kuvata sanoilla tyy-
dyttävä tai heikko tilinpäätöstietojen 
perusteella. Elintarviketeollisuus on 
hyvin vähän julkisesti ruoka keskus-
teluissa mukana. Tämä on ymmär-
rettävää, koska kauppa on asiakas ja 

asiakasta ei ole viisasta julkisuudessa 
arvostella.

Maataloustuottajat kertovat vaikeuk-
sistaan ja kannattavuuskriisistään. 
Maatalousyrittäjien kannattavuus on 
jo pitkään ollut heikko. Vuoden 2021 
heikko sato johti kannattavuuskrii-
siin. 

Ukrainan sota on heikentänyt maata-
louden toimintaedellytyksiä erittäin 
paljon. Syynä tuotantokustannuksen 
valtava nousu. Energia, polttoaineet, 
sähkö, lannoitteet ovat kallistuneet 
merkittävästi. Saamillaan tuottaja-
hinnoilla maatalousyrittäjien on erit-
täin vaikeaa selvitä tästä tilanteesta.

Kuluttajat ovat entistäkin ahtaam-
malla. Todella suurissa vaikeuksissa 
olevien kotitalouksien ja ihmisten 
määrä kasvaa. Ruuan inflaatio (hinto-
jen nousu) oli syyskuussa 2022 14,5 
%. Muutkin hinnat nousevat. Syys-
kuussa 2022 kuluttajahinnat nousi-
vat Tilastokeskuksen mukaan 8,1 %.  

Hinnat nousevat edelleen. Ruuan 
osuus kuluttajien käytettävissä ole-
vasta tulossa nousee usealla prosent-
tiyksiköllä. 

On täysin selvää, että määräävässä 
asemassa toimivat kaupparyhmät K 
ja S käyttävät neuvotteluvoimaansa 
elintarviketeollisuuden kanssa käy-
tävissä neuvotteluissa niin vahvasti 
edukseen kuin vain on mahdollista. 

Tämä koskee sekä hintoja, että esi-
merkiksi ylipitkiä maksuaikoja. Tä-
män mekanismin seurauksena elin-
tarviketeollisuuden mahdollisuudet 
maksaa sellaisia hintoja alkutuotta-
jille, joilla turvataan riittävä tuottaja-
hintataso, ovat hyvin rajalliset. 

Ajattelun kartta ruokaketjun toi-
minnassa 

Suuret kaupan ryhmät ovat julkises-
ti esittäneet, että valtion tehtävä on 
tukea maatalousyrittäjiä ja varmis-
taa toiminnan jatkuvuus ja huolto-
varmuus. Tämän hetken tilanteessa 
sekä maatalousyrittäjien toiminnan 
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jatkuvuus sekä huoltovarmuus ovat 
uhattuina.

Lisäksi kaupan puolelta on liikkeellä 
disinformaatiota. Kotimaisten tuot-
teiden osuuden kerrotaan olevan 
80 % myynnistä. Tämä on hieno asia. 
Entä millaisilla hinnoilla ja muilla 
kauppaehdoilla tämä 80 %:n osuus 
on neuvoteltu? Siitä kauppa ei puhu 
juuri mitään. 

Olemassa olevien sopimusten avaa-
minen yhdellä valikoimajaksolla on 
hyvä ratkaisu. Mutta se ei ole kestävä 
toiminnallinen ratkaisu. Mitään tie-
toja ei ole kerrottu siitä, mikä tämän 
toiminnan arvo tuottajille on? 

Lisäksi kaupparyhmien viestinnässä 
on esillä erilaisia promootioita ja ta-
pahtumia esillä myönteisen kotimai-
suus mielikuvan luomiseksi kulutta-
jille. Näiden taloudellinen merkitys 
toiminnan kokonaisuudessa lienee 
melko vähäinen? 

Se millä hinnoilla ja kauppaehdoilla 
tavaravirtojen isot päävolyymit neu-
votellaan, on tärkein asia ja kiitos 
tuottajille. 

Suomen ruokaketjun toiminnassa 
edellä lyhyesti kuvatuilla mekanis-
meilla ei ole mitään perusteita pu-

hua arvoketjusta. Tämä toiminta on 
arvoketju ainoastaan määräävässä 
asemassa olevien kaupparyhmien 
näkökulmasta. 

Arvoketjun käsitettä voi käyttää vain 
silloin, kun se tuottaa arvoa kaikille 
toimijoilleen. Mistään win – win pe-
riaatteesta ei Suomen ruokaketjussa 
voida puhua.

Monesti keskusteluissa ja kannan-
otoissa toimitusketjusta käytetään 
käsitettä arvoketju. Käytännön to-
dellisuudessa tämä ei pidä paikkaan-
sa. Suomen ruokaketju on tästä hyvä 
esimerkki. 

Näitä asioita on käsitelty myös edus-
kunnassa monissa puheenvuoroissa 
maa- ja metsätalousministereiden 
sekä useiden kansanedustajien toi-
mesta. Hallituksen esityksestä edus-
kunta päätti keväällä 2022 n. 300 
miljoonan euron ylimääräisestä tuki-
paketista maataloudelle. Uusi valtion 
tukipaketti vaikeutuvassa kriisissä on 
ilmeisesti nyt suunnitteilla. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja elin-
keinomarkkinavaltuutettu seuraavat 
kiinnostuneina, mitä ruokaketjussa 
tapahtuu. Se on täysin selvää, että 
uutta lainsäädäntöä tarvitaan maa-

talousyrittäjien ja myös elintarvike-
teollisuuden heikon  tilanteen rat-
kaisemiseksi. Uusi laki ruokaketjun 
maksuaikakäytännöistä on jo vireillä. 

Ajattelun karttaan liittyen määrää-
vässä markkina asemassa olevien 
kaupparyhmien pääjohtajat ovat 
esittäneet omia näkemyksiään ruo-
kaketjun toiminnasta. Nämä näke-
mykset ovat varmaankin heidän 
aidon ja todellisen ajattelun kartan 
perusta, joiden mukaan toimitaan? 
”Tiekartan oheistus”.

Keskon pääjohtaja Helander puhui 
Pohjois- Karjalan kauppakamarin ko-
kouksessa 1.9.2020 seuraavaa (Lähde 
Karjalainen ja Iltalehti):
”Sosialismi on viety Suomessa pi-
demmälle, kuin missään muualla 
maailmassa Pohjois-Koreaa lukuun 
ottamatta. Vasemmistolainen talous-
politiikka on ollut maan tapa myös 
nykyistä hallitusta edeltäneiden oi-
keistohallitusten aikana. Olemme 
samalla etääntyneet hyvin toimivan 
demokratiankin turvaavasta toimi-
vasta markkinataloudesta. Kun val-
tion velka kasvaa yli sataan prosent-
tiin bruttokansatuotteesta, olemme 
viimeistään silloin Kreikan tiellä. Vuon-
na 2035 ylittyy 100 miljardin raja. Tu-
leville sukupolville kerrotaan meidän 
virheidemme takia ulkopuolelta, mitä 
on tehtävä. Suomessa on menossa 
yhteiskunnallinen sosialismi kokeilu. 
Oikeistohallitukset ja elinkeinoelämä 
voivat katsoa peiliin.”

Keskon vuoden 2021 tulosinformaa-
tio tilaisuudessa HS:n toimittaja kysyi 
pääjohtaja Helanderilta, miten Kes-
kon korkea päivittäistavarakaupan 
liikevoitto vaikuttaa maatalousyrittä-
jien tilanteeseen ja heidän kanssaan 
tehtävään yhteistyöhön? Helander 
vastasi: ”Kesko neuvottelee vain elin-
tarviketeollisuuden kanssa. Keskon 
ostot maataloudelta ovat vain 1 % 
kokonaisostoista.” Tätä samaa asiaa 
on myöhemmin tuotu esiin monta 
kertaa eri yhteyksissä mm. edunval-
vontayhdistyksen PTY:n edustajan 
toimesta.

SOK:n pääjohtaja Hannu Krook totesi 

Suomi: Kauppakeskus Myllyn tori länsisiivestä nähtynä (Wikipedia, 
kuva : Samuli Lintula)
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Savon Sanomissa 30.9.2022: ”Maati-
lojen lopettaminen heikon kannatta-
vuuden takia on niiden oma asia.”

Määräävässä markkina asemassa ole-
vat kaupparyhmät toimivat tietenkin 
pääjohtajiensa ajattelun kartan linja-
usten mukaisesti. Nykyistä ajattelu-
tapaa ja toimintamalleja ei voi muut-
taa kirjoituksilla eikä kovilla puheilla. 

Kaupparyhmät ajavat voimakkaasti 
omia etujaan saavuttamansa mark-
kina aseman voimalla. Vahva mark-
kinamekanismi toimii. Velvollisuutta 
tukea toisten toimijoiden heikkoa 
kannattavuutta ja antaa heille apua 
omaa kannattavuutta heikentäen, 
ei ole olemassa. Tämä on mahdoton 
ajatus varsinkin pörssiyhtiölle. Kai-
ken tämän on käytännön toiminta 
osoittanut. 

Nykyinen tilanne lisää myös kaupan 
kustannuksia. Tietenkin kaupparyh-
mät kilpailevat keskenään. Kasvu on 
strateginen tavoite. Markkinaosuu-
den lasku koetaan hankalana asiana. 
Hyvin pienetkin markkinaosuusmuu-
tokset tai hintakorien vertailusijoi-
tukset uutisoidaan valtavilla raflaavil-
la otsikoilla ja kokosivu ilmoituksilla.

Suomessa ruokakaupan voimakas 
keskittyminen on poikkeuksellisen 
suuri. Suurin EU alueella. Vastaa-
van suuruista keskittymistä löytyy 
Uudesta Seelannista. Nyt toimivat 
kaupparyhmät ovat tämän aseman 
omilla uusituilla ajattelun kartoilla ja 
toiminnallaan saavuttaneet. Heikot 
poistuivat markkinoilta 1990 luvun 
alkuvuosista lähtien. Tämän kaupan 
muutoksen kehitystarinan kirjoitin 
Logistiikkaupseeri lehden numeroon 
2/2021.

Faktatieto puuttuu keskusteluista
Ruokaketjun toimijoiden keskeisiä 
liiketaloudellisia tunnuslukuja ei 
ole selvitetty kymmeneen vuoteen. 
Edellisen selvityksen teki PTT. Olen 
ymmärtänyt, että tällaisen kattavan 
selvityksen tekeminen on lakisäätei-
nen kysymys. Nyt vain elintarvike-
markkinavaltuutettu voi näitä selvi-
tyksiä tehdä.

Nyt tarvitaan uusi ruokaketjun lii-
ketaloudellinen kokonaistutkimus, 
jossa selvitetään ruokaketjun toimi-
joiden (kauppa, elintarviketeollisuus, 
maa- ja karjataloustuottajat) keskei-
siä tunnuslukuja. 

Tämä voisi olla pelkistetty tilin-
päätösanalyysi, jossa on eri ruoka-
ketjussa toimivien yritysten tiedot 
liikevaihdosta, myyntikatteesta, 
käyttökatteesta, liikevoitosta ja oma-
varaisuusasteesta ja oman pääoman 
tuotosta. Kaupan osalta mukana 
Kesko ja K-kauppiaat, S-ryhmä ja Lidl. 
Elintarviketeollisuudesta keskeiset 
toimijat eri tavararyhmissä. Maa- ja 
karjatalousyrityksistä riittävän katta-
va näyte eri tuotealoilta. 

Lisäksi olisi mielenkiintoista saada 
tietoja, miten keskeisten peruselin-
tarvikkeiden hinnat ja myyntikatteet 
ja jakautuvat ruokaketjun eri toimi-
joiden välillä. Tästä asiasta on tehnyt 
esityksen kirjoituksissaan myös Jy-
väskylän yliopiston professori Pekka 
Neittaanmäki.
Nykyisin käytävissä keskusteluissa 
on selkeä puute ja ongelma. Edellä 
mainittu faktatieto puuttuu. Argu-
mentointi on siksi heikkoa ja epä-
määräistä tai jopa tarkoituksellisesti 
vääristeltyä.

Tällainen selvitys on tehtävä puo-
lueettomalla taholla. Esimerkiksi Hel-
singin yliopiston kuluttajatutkimus-
keskuksessa.

Lopuksi 

Kotimaisen ruuan alkutuotannon 
elinkelpoisuus on erittäin tärkeä asia. 
Mitä nykyisen kriisiytyneen tilanteen 
ratkaisemiseksi voisi tehdä?

1. Uudistaa lainsäädäntöä si-
ten, että nykytoiminnassa esiintyvät 
täysin kohtuuttomat toimintatavat ja 
kauppatavat voidaan estää.

2. Saattaa edellä mainittuja 
ruokaketjun liiketaloudellisia lukuja 
laajasti ja tehokkaasti kuluttajien tie-
toisuuteen. Kuluttajat ovat kiinnos-

tuneita oikeudenmukaisuudesta ja 
rehtiydestä. Nämä maatalousyrittäjiä 
ja koko ruokaketjua koskevat luvuis-
ta voivat olla muutosvoima kuluttaji-
en taholta.

3. Kehitettävä ratkaisuja, joilla 
elintarviketeollisuuden ja erityisesti 
maatalousyrittäjien neuvotteluase-
maa parannetaan.

4. Elintarviketeollisuuden ja 
maatalousyrittäjien on kehitettävä 
yhdessä ja kunkin omalta osaltaan 
liiketoimintaansa ja luotava uusia lii-
ketoimintamalleja toimintansa vah-
vistamiseksi.
Tilanne on nyt erittäin haasteellinen 
mutta ei mahdoton. Kova tahto rat-
kaisee!

Tulee vielä mieleen kansantaloustie-
teellinen teoria hintajoustosta, jota 
aikanaan  professori Jouko Paakka-
nen opetti Kauppakorkeakoulussa 
1960 luvun lopussa. Kun tuotteista 
alkaa tulla pulaa tai niitä on rajoite-
tusti saatavissa, niin hinnat alkavat 
nousta. Onko tämä teoria ratkaisu 
todellinen ajan myötä suomalaisille 
maa- ja karjataloustuottajille ja hei-
dän erinomaisille tuotteilleen? 
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LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:n SYYSKOKOUS 2022 pidettiin 3.10.2022 Helsingissä Santahaminassa
Kokoukseen osallistui yhteensä 
65 henkilöä (valtuuskunta, yh-
distyksen hallitus ja yhdistyk-
sen jäsenistö). Logistiikkaup-
seerit ry:n puheenjohtaja, 
eversti Mika Multanen avasi ko-
kouksen ja toivotti osallistujat 
tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin evl evp Timo Vilkko ja sih-
teeriksi kutsuttiin kapt Walter 
Pomell. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin kadetit Miro Säkkinen ja 
Samuel Ritakorpi. 

Yhdistyksen puheenjohtaja, 
eversti Mika Multanen esitteli vuo-
den 2023 toimintasuunnitelman. 
Keskusteltiin mahdollisuuksista 
toiminnan konkreettisiin ilmenty-
miin. Hyväksyttiin hallituksen esi-
tys toimintasuunnitelmasta.

Yhdistyksen puheenjohtaja esit-
ti hallituksen ehdotuksen jä-
senmaksun korotusta kahdella 
eurolla 25:stä 27:ään euroon. 
Keskusteltiin myös mahdollisesti 
ainaisjäsenyydestä sekä omaisuu-
den hoidon periaatteista. Päätet-
tiin hallituksen esityksen perus-
teella, että jäsenmaksu vuodelle 
2023 on 27 €.

Yhdistyksen sihteeri, kapteeni 
Walter Pomell esitteli vuoden 
2023 talousarvioesityksen (LIITE 
3). Talousarvioesitys hyväksyttiin.

Yhdistyksen hallituksen jäsen-
määräksi päätettiin puheenjohta-
ja, varapuheenjohtaja ja 10 henki-
löä.

Yhdistyksen ja hallituksen pu-
heenjohtajaksi esitettiin ja hy-
väksyttiin eversti Vesa Happo-

nen

Yhdistyksen ja hallituksen va-
rapuheenjohtajaksi esitettiin ja 
hyväksyttiin luutnantti res Pekka 
Saarinen.

Yhdistyksen hallituksen jäseniksi 
esitettiin ja hyväksyttiin seuraavat 
henkilöt:
 
evl Janne Hotta  
kom Juha Kotilainen
kom evp Vesa Aalto
ltn res Hans Gabrielsson
kom Jarkko Källi
evl Kalle Laurila
kapt Lauri Mukka
kapt Ville Tolvanen
kom evp Pentti Miettinen (val-
tuuskunnan pj)
ylil Jyri-Oskari Pätäri (sihteeri)
  
Yhdistyksen toiminnantarkasta-
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LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:n SYYSKOKOUS 2022 pidettiin 3.10.2022 Helsingissä Santahaminassa
jiksi esitettiin ja hyväksyttiin vuo-
delle 2023 ev evp Jyrki Nurminen 
ja evl Mauri Etelämäki

Vilho Wäiniön säätiön edustajik-
si hyväksyttiin everstiluutnantti 
Mikael Laine ja everstiluutnantti 
Juha Ponto.

Valtuuskunnan kokoonpano vuo-
delle 2023

Logistiikkaupseeriyhdistys ry:n 
valtuuskunnan puheenjohtaja, 
komentaja evp Pentti Miettinen 
esitteli kokoukselle valtuuskun-
nan kokoonpanon vuodelle 2023 
ja valtuuskunnan esitys hyväksyt-
tiin.

Kokouksen puheenjohtaja evl 
evp Timo Vilkko
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Kenraalimajuri (evp) Pekka Toveri raportoi Ukrainan sodasta.
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Sotatieteiden tohtori, kapteeni Markus Gardberg piti mainio esityksen 
otsikolla ”Luottamus monitoimittajaverkostoissa.” Ajankohtainen ja 

tärkeä aihe koko logistiikkaketjussa!

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 2023

Yhdistyksen tarkoituksena on tu-
kea maanpuolustusta edistämällä 
vahvaa maanpuolustushenkeä, 
logistiikan kehittämistä, tutki-
mustoimintaa ja kanssakäymistä. 
Yhdistys toimii logistiikka-alalla 
työskentelevien ja logistiikan teh-
täviin sijoitettujen upseereiden 
yhteisenä maanpuolustusjärjestö-
nä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yh-
distyksellä on alansa julkaisutoi-
mintaa. Yhdistys jakaa apurahoja 
ja stipendejä sekä järjestää yhteisiä 
logistiikka-alan kokoontumisia, tu-
tustumismatkoja, seminaari-, ko-
kous- ja juhlatilaisuuksia, joiden 
tarkoituksena on tarjota jäsenistölle 
mahdollisuuksia logistiikan ja itsensä 
kehittämiseen sekä verkottumiseen 
logistiikan alalla. 

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan 
Logistiikkaupseeri -lehden, kotisi-
vujen (www.logistiikkaupseerit.fi) ja 
sähköpostin kautta.

Vuoden 2023 teemana on: KAN-
SAINVÄLINEN LOGISTIIKKA – HNS.

Logistiikkaupseeri-lehti ja seminaa-
rit tukevat vuoden teemaa. Yhdis-
tyksen keskeisinä toimijoina ovat 
Puolustusvoiminen logistiikkalaitos 
ja sen hallintoyksiköt, Maanpuolus-
tuskorkeakoulu sekä Reserviupseeri-
koulu. Puolustushaarojen esikuntien 
ja joukko-osastojen roolia pyritään 
edelleen korostamaan. 

Valtuuskunnan toiminnalla tuetaan 
yhdistystä ja pyritään lisäämään 
Puolustusvoimien logistiikan ja elin-
keinoelämän logistiikan molemmin 
puolista tuntemusta ja verkottumis-
ta.

Yhdistyksen toiminnalla pyritään ak-
tivoimaan erityisesti reserviläisjäse-
niä ja uusia huolto- ja logistiikkaup-
seereita.

Yhdessäolon ja yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi järjestetään valtakun-
nallinen huoltotapahtuma, alueel-
lisia tapahtumia sekä seminaari- ja 
esitelmätilaisuuksia. Yhdistys tukee 
jäsentensä huollon ja logistiikan tut-
kimusta sekä opiskelua jakamalla sti-
pendejä sekä apurahoja.

Verkottumista Viron logistiikkaup-
seereiden kanssa jatketaan. Yhteis-
työn mahdollisuuksia Ruotsin logis-
tiikkojen kanssa selvitetään.

Jatketaan yhteistyötä Sotataloudelli-
sen seuran kanssa.

TOIMINTA

Vuosi 2023 on Logistiikkaupseerit 
ry:n 97. toimintavuosi. 

Logistiikkaupseerit ry:n vuoden 2023 
toiminnassa huomioidaan erityisesti 
talouden ja toiminnan suunnittelun 
antamat mahdollisuudet toiminnan 
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tehostamiseen ja aktivointiin.

Logistiikkaupseerit ry:n kevätkoko-
us järjestetään maaliskuussa 2023. 
Tavoitteena on järjestää kevätkoko-
us jossakin Valtuuskunnan jäsenten 
edustamassa yrityksessä. Kevätkoko-
uksen yhteydessä järjestetään yrityk-
sen esittely ja hyväksi koettu toimi-
alaan liittyvä seminaari. Seminaarin 
teemana on vuoden teema.

Huoltotapahtuma järjestetään Kes-
ki-Suomessa, jossa alueen logistiik-
kaupseerit toimivat vastuullisena 
järjestäjänä. 

Hallitus toivoo jäsenistöltä aloitteita 
ja ideoita vuodelle 2024.

Logistiikkaupseerit ry:n syyskokous 
järjestetään maanantaina 2.10.2023 
Tampereella PVLOGLE:n tiloissa. 
Syyskokouksen yhteydessä järjeste-
tään hyväksi koettu toimialaan liit-
tyvä seminaari. Seminaarin teemana 
jatketaan vuositeeman käsittelyä.

Yhteistyötä Viron yhdistyksen suun-
taan jatketaan aktiivisesti. Hallitus 
yhdessä Valtuuskunnan ja virolaisten 
kanssa pyrkii järjestämään tutustu-
mismatkan Viroon. Virolaisille järjes-
tetään myös mahdollisuus osallistua 
valtakunnalliseen Huoltotapahtu-
maan Suomessa.

Yhteistyö Ruotsin veljesyhdistyksen 
kanssa aloitetaan tapaamisella joko 
Ruotsissa tai Suomessa. Tavoitteena 
on tehdä suunnitelma lähivuosien 
yhteistoiminnalle. 

Hallitus kokoontuu 6 - 8 kertaa. Ko-
kouksissa hyödynnetään videoneu-
vottelujärjestelmää.  Toimintavuon-
na pyritään järjestämään ainakin yksi 
lähikokous.

Valtuuskunnan toiminnan painopis-
te on Yhdistyksen tukemisessa. 

Valtuuskunnalle suunnataan erikseen 
Puolustusvoimien logistiikkajohdon 
kanssa sovittuja esitelmätilaisuuksia 
ja tietoiskuja. Nämä valmistellaan 
Valtuuskunnan puheenjohtajan, Yh-

distyksen puheenjohtajan ja Puolus-
tusvoimien logistiikkajohdon kesken 
yhteistoiminnassa.

Valtuuskunta osallistuu RUK:ssa 
huoltolinjan menestyneiden oppilai-
den palkitsemiseen. 

Valtuuskunta palkitsee Yhdistyksen 
valitseman Vuoden Logistiikkaup-
seerin.

Yhdistyksen tuella pyritään kasvatta-
maan huolto- ja logistiikkaupseeri-
henkeä ja lisäämään nuorten upsee-
rien kiinnostusta myös yhteiskunnan 
logistiikkaan. Tätä tavoitellaan tarjo-
amalla kadeteille mahdollisuus osal-
listua kevät- ja/tai syyskokoukseen 
sekä vierailemalla MPKK:lla ja RUK:s-
sa kertomassa yhdistyksen toimin-
nasta.

Valtuuskunnalle ja yhdistyksen jäse-
nille järjestetään tilaisuus tutustua 
huollon varusmies- ja reserviläis-
koulutukseen sekä PV:n toimintaan. 
Harjoitukset, joihin vuonna 2023 py-
ritään järjestämään tutustumismah-
dollisuus, päätetään toimintavuoden 
ensimmäisessä hallituksen kokouk-
sessa

Yhdistyksen www-sivuja pidetään 
yllä yhdistyksen hallituksen johdolla. 
Sivuja kehitetään edelleen saatujen 
kokemusten ja palautteen mukaises-
ti.

Jäsentavoitteena on, että palveluk-
sessa olevat huollon ja logistiikan 
koulutuksen saaneet ja/tai huollon ja 

logistiikan tehtävissä palvelevat up-
seerit ja erikoisupseerit ovat laajasti 
yhdistyksen jäseniä. Jäsentoiminnan 
painopiste on pyrkiä aktivoimaan jä-
senkuntaa ja ennen kaikkea nuoria 
huolto- ja logistiikkaupseereita sekä 
reservin upseereita. 

Jäseniä rekrytoidaan erityisesti ker-
tausharjoituksissa, vapaaehtoissa 
harjoituksissa, varusmies- ja upseeri-
kurssien kokoontumisissa ja muiden 
koulutustapahtumien yhteydessä 
sekä kumppanuustoiminnan kaut-
ta. Maanpuolustuskorkeakoulussa 
ja Logistiikkakoulussa järjestetään 
rekrytointitilaisuudet kurssilaisille.

Kotimaisen sotavarusteteollisuuden 
ja Puolustusvoimien logistiikkajärjes-
telmän kumppanuusyritysten reser-
vinupseerit ja avainhenkilöt pyritään 
aktiivisesti hankkimaan jäseniksi ja 
ottamaan mukaan yhdistyksen toi-
mintaan.

Pyritään tarjoamaan jäsenille mah-
dollisuus tutustua Aluehallintoviras-
ton toimintaan.

Jäsenistön yhteenkuuluvuuden li-
säämiseksi esitetään hankittavaksi 
jäsenille yhdistyksen pinssi. Pinssin 
jakelu tapahtuu yhdistyksen tilai-
suuksissa.

ALUETOIMINTA

Aluetoiminnalla tarkoitetaan yhdis-
tyksen puitteissa alueellisesti tai pai-
kallisesti järjestettävää toimintaa. 

Esityksiä kuunneltiin tarkkaavaisesti.
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Aluetoiminnan järjestämistä kannus-
tetaan jalkauttamaan puolustushaa-
raesikunnissa ja joukko-osastoissa 
sekä Puolustusvoimien logistiikka-
laitoksen hallintoyksiköissä. Paino-
pisteenä ovat nuoret aktiivi- ja reser-
viupseerit sekä kumppaniyritysten 
avainhenkilöstö.

Tilaisuuksia pyritään liittämään ker-
tausharjoitusten ja muiden tilaisuuk-
sien yhteyteen. 

Valtuuskunnan elinkeinoelämän 
edustus kytketään tapahtumiin 
ja toimintaan mukaan alueittain. 
Samoin pyritään hyödyntämään 
kumppaneiden ja palveluntuottajien 
mahdollisuudet aluetoiminnan laa-
jentamiseksi.

Alueellisia yhdistyksen tapahtumia 
tuetaan toiminta-ajatuksen ja mah-
dollisuuksien mukaisesti tarvetta 
vastaavasti. Tarkastellaan mahdolli-
suutta markkinoida yhdistyksen toi-
mintaa vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen tapahtumissa. Tarkastellaan 
mahdollisuutta nimetä hallituksen 
jäsenistä paikallisvastaavat ja jouk-
ko-osastoista / vast. yhteyshenkilöt.

VIESTINTÄ

Viestinnällä lisätään Logistiikkaup-
seerit ry:n tunnettavuutta niin elin-
keinoelämään kuin Puolustusvoi-
miin, ylläpidetään ja kehitetään 
julkisuuskuvaa sekä tuetaan uuden 
henkilöstön rekrytointia. Viestinnäl-
lä vahvistetaan kansalaisten luotta-
musta puolustusvoimiin ja sen logis-
tiikkajärjestelmään. 

Jäsenrekisterisovelluksella mahdol-
listetaan myös tiedottaminen sähkö-
postitse, jota tehostetaan nykyisestä 
tasosta. Jäsenistölle lähetetään jat-
kossa useammin tiedotteita yhdis-
tyksen toiminnasta.

Viestinnän pääteemana vuonna 
2023 on tukea yhdistyksen vuoden 
teemaa.

Logistiikkaupseerilehteä julkaistaan 
neljä numeroa. Lehdet pyritään jul-

kaisemaan teemanumeroina painot-
tuen monipuolisesti logistiikkaan. 
Lehti on luettavissa myös yhdistyk-
sen www-sivuilla.

Logistiikkaupseerilehden toteutuk-
sessa päätoimittajan tukena toimii 
lehden toimituskunta. Toimituskun-
taa pyritään edelleen laajentamaan 
puolustushaarojen, PVLOGL:n sekä 
yritysten suuntaan. 

Vuonna 2023 järjestetään kirjoitus-
kilpailu. Kilpailun järjestämisestä vas-
taa lehden toimitus. 

TALOUSARVIO

Vuonna 2022 perustetun ”Talouden 
suunnitteluryhmän” työn tuloksia 
käytetään talouden ja toiminnan 
suunnittelussa. Talouden ja toimin-
nan suunnittelu ulotetaan seuraavil-
le viidelle vuodelle (2023–2027). Ta-
voitteena on Yhdistyksen toiminnan 
tehostaminen talouden sallimissa ra-
joissa. Maksukyvyn tulee säilyä koko 
ajan hyvänä. Esimerkkeinä talouteen 
ja toimintaan liittyvistä toimenpiteis-
tä ovat seuraavat:

- Yhdistys valmistautuu jo vuodesta 
2023 lähtien 100-vuotisjuhlan kus-
tannuksiin.
- Aluetoiminnan tukea lisätään edel-
tävien vuosien tasosta. 
- Logistiikkaupseeri -lehden ilmoi-
tushankintaa pyritään tehostamaan 
nykyisestä tasosta muun muassa kil-
pailuttamalla ilmoitushankkija.
- Varaudutaan palkitsemaan jäsenis-
töä heidän saavutuksistaan. 

Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään 
kasvattamaan ja jäsenmaksua noste-
taan kahdella eurolla 27 euroon ny-
kyisen 25 euron sijaan. 

Uusien jäsenten rekrytointimahdol-
lisuuksia tarkastellaan tulevana toi-
mintavuonna 2023.

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOI-
MINNAN PÄÄLINJAT VUOSINA 
2022 – 2023

VUOSI 2023

”KANSAINVÄLINEN LOGISTIIKKA - 
HNS”
Huoltotapahtuman järjestäminen
Aluetapahtumien järjestäminen
Seminaari x 1-2
PV:n harjoituksiin tutustuminen
Viron vierailu
Ruotsin vierailu
Yritysvierailu
Viranomaisvierailu (AVI)

VUOSI 2024

KANSALLINEN (Suomalainen) LO-
GISTIIKKA KOKONAISMAANPUOLUS-
TUKSEN OSANA.

Teeman tavoitteena on tukea vies-
tintää Valtioneuvoston Puolustus-
selonteon 2021 kirjauksesta pai-
kallispuolustuksen kehittämisestä 
kokonaismaanpuolustuksen osana. 
Teeman sisällä on mahdollista lähteä 
edistämään alueellisia ja paikallisia 
verkostoja eri keinoin – tai ainakin 
käynnistämään viestintä asiasta. Toi-
minta tukee yhdistyksen tarkoitus-
periä mutta myös maanpuolustusta 
ja korostaisi ainakin Puolustusvoimi-
en logistiikkalaitoksen ja Maavoimi-
en joukko-osastojen tarkoitusperiä 
kohti vuoden 2025 muutosta

- logistiikkajärjestelmä 2025, pai-
kallispuolustus ja siviililogistiikka, 
ammattitaitoisen reservin ja viran-
omaisyhteistyön mahdollisuudet
- kansainvälinen logistiikka, Isäntä-
maatuen järjestelyt osana kansallista 
ja kansainvälistä logistiikkaa
- teemana rinnalla logistiikan inte-
groitumisen käsittely Pohjois-Atlan-
tin liittoon – tämä teema voisi nousta 
esiin korostuneemmin myöhemmin, 
kun asiasta alkaa olla enemmän in-
formaatiota

Huoltotapahtuman järjestäminen
Aluetapahtumien järjestäminen
Seminaari x 1-2
PV:n harjoituksiin tutustuminen
Viron vierailu
Ruotsin vierailu
Yritysvierailu

VUOSI 2025
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Jäsenistölle tiedoksi

Kevätkokouksen järjestelyt 
ovat vielä auki, mutta ne voi 
tarkistaa myöhemmin yhdis-

tyksen sivustolta logistiikkaup-
seerit.fi . Ne, jotka ovat anta-
neet sähköpostiosoitteensa, 

saavat tiedot myös sitä kautta.

Huomioikaa myös, että sihteeri 
vaihtuu, uuden sihteerin tiedot 

sivulla 3.

”LOGISTIIKKA JA ILMASTONMUU-
TOS”

Huoltotapahtuman järjestäminen
Aluetapahtumien järjestäminen
Seminaari x 1-2
PV:n harjoituksiin tutustuminen
Viron vierailu
Ruotsin vierailu
Yritysvierailu

VUOSI 2026

”LOGISTIIKKAUPSEERIT 100 VUOTTA”

Huoltotapahtuman järjestäminen
Aluetapahtumien järjestäminen
Seminaari x 1-2
PV:n harjoituksiin tutustuminen
Viron vierailu
Ruotsin vierailu
Yritysvierailu
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