
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, herra kenraali, arvoisa jalkaväen tarkastaja, hyvät naiset ja 

herrat. 

Jalkaväen vuosikirjan toimituskunnan puolesta minulla on ilo ja kunnia lausua muutamia sanoja 

tänään julkaistavan Jalkaväen vuosikirjan saatteeksi. 

Nyt julkaistava Jalkaväen vuosikirja 2015–2016 on järjestysnumeroltaan kolmaskymmenes osa 

vuonna 1961 aloitetussa Jalkaväen vuosikirjan julkaisusarjassa. Jalkaväen vuosikirja on siis 

ilmestynyt katkeamattomana ketjuna jo yhteensä 54 vuoden ajan.  

Tämänkertaisen Jalkaväen vuosikirjan teemana on jalkaväen perinteet, joita kirjassa käsitellään 

kolmessa artikkelissa. Jalkaväen nykytilaa puolestaan esitellään katsauksessa Maavoimien 

taistelujärjestelmän kehittämisohjelmaan uusimpine taisteluvälineineen. Perinteiseen tapaan 

vuosikirjassa esitellään myös kaikki jalkaväkeä kouluttavat Puolustusvoimien joukko-osastot. 

Maavoimien komentaja, jalkaväen tarkastaja, Jalkaväen säätiön hallituksen puheenjohtaja sekä 

Jalkaväen säätiön naistoimikunnan puheenjohtaja ovat myös kunnioittaneet vuosikirjaa omilla 

tervehdyksillään. 

Jalkaväen kolmaskymmenes vuosikirja poikkeaa aikaisemmin julkaistuista osista siinä, että siitä ei 

ole tehty perinteistä painettua kirjaa, vaan se julkaistaan pdf-versiona Jalkaväen Säätiön ja 

Jalkaväkimuseon verkkosivuilla osoitteessa www.jalkaväkimuseo.fi. Tällä olemme paitsi pyrkineet 

taloudellisesti kestävämpään ratkaisuun, myös pyrkineet saattamaan vuosikirjan entistä paremmin 

kaikkien jalkaväestä kiinnostuneen saataville.  

Jalkaväen säätiön tavoitteena on, että ensi vuoden kuluessa myös kaikki aiemmin ilmestyneet 29 

vuosikirjaa digitoidaan ja viedään Jalkaväen säätiön ja Jalkaväkimuseon verkkosivuille. 54 vuoden 

kuluessa vuosikirjoihin on tallennettu niin paljon suomalaisen jalkaväen kehittämisen historiaa, että 

on jo korkea aika saattaa ne kaikkien tutkijoiden ja jalkaväen kehittämisestä kiinnostuneiden 

saataville nykyaikaisessa muodossa. 

Vuosikirjan toimituskunnan edustajana haluan omasta puolestani kiittää Jalkaväen tarkastajaa, 

eversti Jukka Valkeajärveä paitsi vuosikirjan sisällön ideoinnista, myös jatkuvasta tuesta 

vuosikirjan aikaansaamiseksi. Erityiskiitokset esitän toimituskunnan puheenjohtajalle, 

everstiluutnantti Riku Mattilalle, Maavoimien esikunnan edustajalle everstiluutnantti Asko Kopralle, 

toimikunnan sihteeri majuri Petteri Juvakalle sekä kirjan taitosta ja digitaaliseen muotoon 

saattamisesta vastanneelle Pentti Vainikalle. 

Hyvä juhlayleisö 

Tänään, uuden vuosikirjan ilmestymispäivänä on hyvä palauttaa mieliin se lähtökohta, jossa Suomi 

ja suomalainen jalkaväki olivat vuonna 1961, kun ensimmäinen Jalkaväen vuosikirja ilmestyi.  

Silloin oli kulunut kuusitoista vuotta toisen maailmansodan päättymisestä. Vaikka sota oli päättynyt, 

ei maailmaan ollut tuolloinkaan syntynyt ikuista rauhaa. Suurvaltojen vastakkainasettelu oli 

päinvastoin entisestään kärjistymässä muun muassa Berliinin kriisin myötä. Jo seuraavana vuonna 

1962 kolmannen maailmansodan puhkeaminen oli Kuuban kriisin seurauksena lähempänä kuin 

koskaan aikaisemmin toisen maailmansodan päättymisen jälkeen.  

Vuonna 1961 Suomessa elettiin noottikriisin aikaa, ja kuin osoituksena suurvallan sotilaallisesta 

ylivoimasta Neuvostoliitto oli räjäyttänyt Novaja Zemljan alueella ydinpommin, joka oli suurempi 

kuin yksikään Yhdysvaltojen aikaisemmin räjäyttämistä pommeista. 



Tuossa maailmantilanteessa oli täysin ymmärrettävää, että sotakorvausten maksamisen, evakkoon 

lähtemään joutuneiden ihmisten asuttamisen ja muista sotien aiheuttamista haavoista toipumiseen 

liittyvien haasteiden rasittamassa Suomessa maanpuolustus ei tuolloinkaan ollut ensimmäisenä 

kehitettävien asioiden listalla.  

Vuonna 1961 silloinen Jalkaväen säätiön hallitus – jonka puheenjohtajana toimi eversti, Valo 

Nihtilä – esittikin ensimmäisen Jalkaväen vuosikirjan esipuheessa saatesanat, jotka pätevät 

erinomaisen hyvin myös tämän päivän Euroopassa ja Suomessa.  

Nihtilä totesi muun muassa seuraavaa: ”Jalkaväen säätiö on tässä vuosikirjassaan halunnut esittää 

maamme lähes puolen miljoonan jalkaväkimiehen puolesta vetoomuksen maanpuolustuksen 

kohottamisesta sille kuuluvaan arvoon vapaan yhteiskunnan toimintamuotona. Tämä on niiden 

miesten vetoomus, jotka sodassa taistelevat silmätysten vihollisen kanssa, ja jotka myös kantavat 

taistelussa raskaimman taakan ja menetykset. Näistä miehistä ei kukaan halua sotaa, koska suuri 

osa heistä parhaiten tietää, mitä sota on. He ovat olleet ja ovat nytkin - valmiit puutteellisestikin 

varustettuina täyttämään velvollisuutensa. He kuitenkin toivovat, että tämä kansa löytäisi jo rauhan 

aikana yksimielisyyden maanpuolustuskysymyksessä. Silloin voidaan kenties rahalla korvata se, 

mitä sodassa joudutaan maksamaan taistelijan verellä." 

Hyvä juhlayleisö, toimikoot nämä jatkosodan Päämajan operatiivisen osaston päällikön, eversti 

Valo Nihtilän edelleenkin ajankohtaiset sanat esipuheena myös nyt ilmestyvälle Jalkaväen 

vuosikirjalle numero 30. 

 

 

 


