


Kalpa on ennen vanhaan tarkoittanut erilaisia 
miekkoja, yleensä sapelia tai lyömämiekkaa. 
Nykyisin kalvaksi kutsutaan varsinkin mo-
dernisoitua versiota kaksintaistelumiekasta. 
Ase on antanut Suomessa nimensä ainakin 
jääkiekkojoukkueelle, jatkosodan divisioo-
nalle ja reserviupseerikurssille.

Kadettien lehtenä Kalpaa on toimitettu 
1930-luvulta asti. Viitisen vuotta sitten joku 
tai jokin tylsytti Kalvan terän pitkälle tauolle. 
Edellinen koulutusuudistus, kenties?

Löysin vanhoja Kalpa-lehden numeroita 
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kuluvan vuoden huhtikuussa. Saatuani kadettioppilas-
kunnan hallituksen taakseni, oli päätös helppo tehdä:  
Kalpa  takaisin, vaikka väkisin!

Tarkemmin ajateltuna ajankohta ei voisi olla paljon 
parempi. Upseerin koulutusohjelman tarkistus Bolognan 
prosessin mukaiseksi alkaa käytännössä näkyä tänä 
syksynä. Kadettikoulutuksen alku palaa takaisin Santa-
haminan saarelle.  Aiheesta voit lukea lisää myös useista 
tämän numeron artikkeleista.

Perinteet ja kadettihenki on taas mahdollisuus yh-
tenäistää alusta alkaen. Puolustushaarojen välisen yh-
teenkuuluvuuden tunteen luulisi kasvavan. Tämä on hyvä 
asia, sillä meitä kadetteja on kuitenkin niin vähän, että 
on turha luoda keinotekoisia rajoja toistemme välille pal-
veluspuvun värin perusteella. Nuoruuden energiaa soisi 
kohdistettavan hyödyllisempiin asioihin.

Itse olen kohdistanut energiaani tämän lehden syn-
tymiseen. Tiimini on tehnyt loistavaa työtä. Uskallan 
päästää jakoon yksityiskohdiltaan harkitun ja kokonaisu-
utena toimivan opiskelijalehden. Merkittävää on se, että 

“...on turha luoda 
keinotekoisia rajoja 

toistemme välille pal-
veluspuvun värin pe-

rusteella.”

tähänkään tuotokseen ei tarvittu mitään superkadetteja, 
vaan se syntyi talkoovoimin, opiskelun ohessa. Toimitus 
nukkuu edelleen yönsä hyvin ja verenpaineemme ovat 
normaalit.

Tästä numerosta löytyy useita kadeteille tärkeitä henk-
ilöitä ja tapahtumia - osa tuttuja jo vuosien takaa. Mukaan 
on myös mahtunut oivalluksia vanhoista numeroista lähes 
sellaisenaan.  Lisämaustetta tuovat kurkistukset uusiin 
aihealueisiin ja raskaalla kädellä toteutettu ulkoasu-uu-
distus.

Osoitan kiitokseni kaikille niille henkilöille eri tahoilla, 

Miekka kivessä
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jotka ovat tehneet lehden julkaisemisen mahdolliseksi.  
Erityiskiitos kuuluu Panu Pokkiselle, jonka arvokkaat 
ohjeet ratkaisivat monta ongelmaa matkalla ideoista leh-
deksi. Kiitokset myös Ilari Kariselle ja Ilkka Mäki-Ullakolle. 
Ilman taittajaa tai rahaa on vaikea tehdä lehteä.

Kalpamme on jälleen terässä.

1.
8.

20
06

Päätoimittaja
Kadettialikersantti Lauri Kohva

Ulkoasu
Kadetti Ilari Karinen

Toimituksen osoite
Maanpuolustuskorkeakoulu
Kadettioppilaskunta / KALPA

PL 7
00861 Helsinki

kadettioppilaskunta@mil.fi

Myynti
Kadetti Ilkka Mäki-Ullakko

Julkaisija
Kadettioppilaskunta ry (KOK)

www.mpkk.fi/kadettioppilaskunta

Painopaikka
Edita Oy
Helsinki

Painos
2000

Kansi
Nijmegenin turhauttamat jalat

(Kuva: Pasi Lepistö)

Kirjoittajat: kenttärovasti Seppo Kangas, everstiluutnantti Jari Kallio, majuri 
Jarmo Korpela, kapteenit: Timo Hänninen, Juha Martiskainen, Marko Pal-
okangas, Jari Taipale, kadettivääpeli Antti Ollikainen, kadettikersantit: Lauri 
Isoaho, Kimmo Kaipainen, Antti Kivimäki, kadettialikersantit: Juha Kukkola, 
Jouni Lahtinen, Juho Malinen, Toivo Pollock, kadetit: Janne Heikkinen, Aki 
Hugg, Tuomas Hämäläinen, Petteri Kauppinen, Mikko Kervinen, Nicklas 

Åkerlund, kaartinjääkäri Mikael Jurmu, päätoimittaja Panu Pokkinen

Kuvaajat ja kuvittajat: kenttärovasti Seppo Kangas, yliluutnantti Atte 
Löytönen, kadettikersantti Kimmo Kaipainen, kadetit: Niko Koivisto, Will 

Kärkkäinen, Pasi Lepistö, Janne Miettinen, Juha Mäkinen, Tomi Veijalainen 
(apinat). Osa kuvista @ Puolustusvoimat

Kadettioppilaskunta ry (KOK)
Kadettioppilaskunta on kadettien aatteellinen järjestö, jonka toiminnan 

tarkoituksena on perinteiden vaaliminen, isänmaallisen hengen, maanpuolus-
tustahdon sekä kadettiveljeyden lujittaminen kadettien keskuudessa. Kadet-
tioppilaskunta on samalla yksi Kadettikunnan piireistä. Kadettioppilaskuntaan 
kuuluu Maanpuolustuskorkeakoulussa upseerin ylempää tai alempaa korkea-

koulututkintoa suorittavia kadetteja.

Kalpa
Kalpa-lehti on Kadettioppilaskunnan pää-äänenkannattaja.
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Hyvät Kadetit,

Viime keväänä Kadettioppilaskunta rekisteröitiin viral-
liseksi yhdistykseksi. Sen yhteydessä oppilaskunnalle 
laadittiin myös uudet ajan tasalla olevat säännöt. Mitään 
suuria muutoksia ei kuitenkaan tehty, vaan edelleenkin 
Kadettioppilaskunta ry:n (KOK ry.) tarkoituksena on:

1. Kadettikoulun ja kadettien perinteiden   
vaaliminen,
2. kadettien isänmaallisen hengen ja maan-  
puolustustahdon kehittäminen,
3. herättää ja kehittää kadettien keskuudessa yhteenkuu-
luvuutta, veljeyttä ja suomalaista kadettihenkeä sekä 
4. valvoa jäsentensä etua sekä osallistua   
toimintaan, joka tähtää kadettien ja upseerien aseman ja 
arvostuksen parantamiseen.

Tältä pohjalta onkin tervehdittävä ilolla sitä, että 
Kadettioppilaskunta on herättänyt uudelleen henkiin 
jäsenlehtensä. Pidätte nyt kädessänne Kalpa-lehden 
ensimmäistä numeroa vuosiin. Kalpa vastaa suoraan 
käytännössä kaikkiin oppilaskunnan tehtäviin. Toivonkin, 
että lehti tavoittaa lukijansa ja kuluu kadettien käsissä. 
Se on erinomainen kanava välittää tietoa ja kehittää yht-
eenkuuluvuutta.

Tätä kirjoitettaessa olen ollut noin 10 kuukautta tässä 
tehtävässä. Onkin ehkä hyvä hetki hieman vilkaista taak-
sepäin ja luodata eräitä kokemuksia. Kuluneen vuoden 
aikana on puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palve-
lukseen valmistunut noin 240 kadettiupseeria. Saatujen 
palautteiden mukaan he ovat erinomaisesti päässeet 
joukko-osastoissa työelämään kiinni ja siltä osin voimme 
olla luottavaisia. Kadettikurssien väliset suhteet ovat ol-
leet avoimet ja hyvät; näin niiden tuleekin olla. Tätä 
työtä KOK ry. on tukenut kiitettävästi monin tavoin, mm. 
järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia yli kurssirajojen.

Tuleva syksy tulee olemaan Kadettikoululle ja myös 
Kadettioppilaskunnalle kiireinen. 92. kadettikurssi/75. 
merikadettikurssi saapuu jatkamaan ja samanaikaisesti 
93. kadettikurssi/76. merikadettikurssi aloittaa opintonsa 
täällä Santahaminassa. Kurssit opiskelevat eri opetus-
suunnitelmien mukaisesti, mutta päätavoite on kuitenkin 
sama; kouluttaa maanpuolustushenkisiä ja korkeatasoisia 
kadettiupseereita puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
tarpeisiin. Odotettavissa on valitettavasti hieman ahtautta 
ja haasteita saada kaikki järjestymään sujuvasti. Toivonkin, 
että meistä jokainen ymmärtää tämän ja tekee parhaansa, 
että asiat järjestyvät. 

Aivan keskeinen asia on kadettien välinen hyvä ja 
luottamuksellinen yhteishenki yli kurssirajojen. Sen edis-
tämiseksi jokaisen tulee tehdä parhaansa. Tässä työssä 
tehtäviensä mukaisesti Kadettioppilaskunnalla on merkit-
tävä rooli. Meidän tulee luoda heti alusta alkaen yhteinen 
Kadettikoulun henki ja tekemisen meininki, missä opiskeli-
jat kurssiin, puolustushaaraan tai muihin asioihin katso-
matta ponnistelevat tarvittaessa toisiaan tukien kohti yh-
teistä päämäärää. Ketään ei tule jättää yksin.

Kadettikoulun perinteet ulottuvat yli 200:n vuoden 
taakse lähtien Haapaniemen Sotakoulusta päätyen tänne 
Santahaminaan. Jokaisen kadettiupseerin ja sotakoulun 
identiteetille on tärkeää, että on olemassa yhteisiä asioita, 
arvoja, tapahtumia, jotka seuraavat lähes muuttumattomi-
na vuosikymmenistä toisiin. Jos perinteet ymmärretään 
väärässä hengessä tai niiden nimellä esimerkiksi ko-
rostetaan esimiesasemaa, niiden kunnioitukselta viedään 
pohja pois. Jokaisen tulee ymmärtää ne oikeassa hen-
gessä.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille mitä parhainta opiske-
luintoa ja menestystä.

Constantem Decorat Honor!

Kadettikoulun johtajan
tervehdys

Teksti: Jari Kallio I Kuva: puolustusvoimat
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“Jostakin syystä säännöt ja opit tahto-
vat mennä romukoppaan samalla het-
kellä, kun toimittaja kaivaa muistile-
htiönsä esiin.”

Medialla tarkoitetaan kansanomais-
esti sanottuna tiedonvälityskanavaa. 
Ensimmäisenä tulevat mieleen lehti, 
televisio tai vaikka internet, mutta ei 
ruutukaan huonompi media ollut.
 Kuka sinne astelikin, oli ruudussa 
välittääkseen jotakin tietoa kohdery-
hmälle - toisille kadeteille. Silloin, jos 
milloin joutui olemaan paineen alla. 
Oikea paikka, oikea asento, ison jou-
kon edessä, virheitä ei
saanut tehdä, vaikka häirittiin... ei 
tuon parempaa koulutusta media-
esiintymiseen olekaan.
 Muutoinkin upseerikoulutus an-
taa hyvät valmiudet julkisuudessa 
työskentelyyn. Vaikkei koulutus 
varsinaisesti tähtääkään haastatte-

luiden antamiseen, niin monet ele-
mentit auttavat. Kadettiupseeri jou-
tuu työssään ja jo opiskeluaikanaan 
esiintymään paljon. Hyvän upseerin 
ominaisuuksia on olla vakuuttava, 
selkeä ja suoraselkäinen. Nuo kaikki 
ominaisuudet ovat tärkeitä, kun ope-
tetaan ihmisiä toimimaan haastatte-
luissa - oli kyse sitten lehteä tai tele-
visiota varten tehtävästä artikkelista. 
Jos olet vakuuttava, oma ajatuksesi 
on helpompi myydä.

Sekava sivi i l i ,  selkeä 
soti las
Kun jossain pamahtaa, tv-kanavat 
lähes tappelevat sotilaista. Strate-

gian laitoksen päivystävät upseerit 
ovat takuulaatua kommentoimaan 
ruutuun. Viimeksi laitoksen johtaja, 
eversti Juha Pyykönen on saanut    
viettää lähes täysipäiväisesti aikaan-
sa tv-studioilla kertomassa Israelin ja 
Libanonin kriisistä.
 Upseereita ei pyydetä esiinty-
mään vain asiantuntemuksensa 
vuoksi. Suomi on täynnä eri alojen, 
kriisienkin asiantuntijoita ja varmasti 
monilla siviileillä on näistä paremmat 
tiedot kuin sotilailla.
 Upseereilla on kysyntää juuri 
esiintymistaidon takia. Kun tutkija 
saattaa alkaa veistellä vastausta 
hyvinkin kaukaa, jaaritellen ja moni-
mutkaisin sanankääntein, upseeri 

kuuntelee kysymyksen ja... vastaa 
kysymykseen. Kansantajuisesti, rau-
hoittavasti, vakuuttavasti ja ytimek-
käästi.
 Tv-työn ammattilaiset ovatkin 
todenneet, että ottavat mieluummin 
kommentoimaan vähemmän asian-
tuntevan sotilaan kuin superasian-
tuntijan, joka ei osaa kertoa asioita 
niin, että katsojakin ymmärtäisi.
 Ei kommentoinnista ole hyö-
tyä, jos katsoja ei ymmärrä, mistä 
puhutaan. Me olemme ruokalan ruu-
dusta lähtien oppineet selkeyteen. 
Se oppi kantaa tv-ruutuun asti.

Uskallus vain puuttuu
 Ongelmakin meillä on. Osaamme 
vaan emme uskalla. Televisiossa 
kommentoivat everstit tahtovat olla 
poikkeus.
 Kun sotilasta pyytää kommento-
imaan tai kirjoittamaan, niin ensim-
mäinen vastaus on yleensä kieltävä. 
Pienen maanittelun jälkeen saa-
tetaan suostua, mutta silloinkin on 
yleensä toive, että saisi esiintyä il-
man nimeä.
 Ilman nimeä! Suoraselkäinen, 
sanojensa takana seisova sotilas. Ei 
näin. Asioista kerrotaan vasta silloin, 
kun ne ovat tulleet tai vääjäämättä 
tulossa julkisuuteen. Kuinkas se 

menikään sotataidossa - odota niin 
pitkään, että vastapuoli aloittaa oman 
toimintansa ja yritä sitten suunnitella 
oma toimintasi sen mukaan.

Ei tainnut mennä noin
Kaiken menestyksen perustana on 
aloitteen tempaaminen. Sotataidos-
sa. Sama toimii myös mediassa.
 Katse virheiden sijaan tulevaisuu-
dessa
 Miettikää, mitä asioita haluatte 
ulospäin kertoa. Ennen kun kukaan 
kysyy, kertokaa. Tunnustakaa, jos 
olette tehneet virheen, mutta pitäkää 
pääpaino asioiden kehittämisessä. 
Tärkeintä on pitää etupaino, katse 

Ruudussa - oppiakseni
mediasta

Teksti ja kuva: Panu Pokkinen

Herra kadettivääpeli, olen kadetti Panu Pokkinen ja ruudussa... Vai kuinka se nyt 
menikään. Omasta kouluajastani on vierähtänyt jo sellainen tovi, että merkit-
tävämmätkin asiat alkavat unohtua.
 Vaikka rimpsu on kadonnut jonnekin aivokopan harmaalle alueelle, olen jäl-
keenpäin ymmärtänyt, että kyseessähän oli kadettikoulun mediakasvatuksen 
osa 1.
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tulevaisuuteen.
 Toimintatapaa voisi kuvata case-
tapauksella, jossa kadetti voi joutua 
median kynsiin. Tässä haastattelu-
vastauksia kuvitteelliseen simputus-
tapaukseen.
 – Kyllä. Koulussa on ollut aika-
naan kiusaustapauksia. Me kadetit 
haluamme sanoutua irti kaikesta 
kiusaamisesta, se ei kuulu upsee-
riuteen, eikä kadettiopiskeluun.
 – Oletko muuten kuullut, me ka-
dettioppilaskunnassa olemme jo nyt 
koonneet tavoiteohjelman, joka pyrkii 
saamaan hienoista perinteistämme 
parhaan mahdollisen irti. Meillä on 
vanhoja perinteitä ja olemme niistä 
ylpeitä, simputusta emme hyväksy.
 – Haluatteko muuten tulla seu-
raamaan joskus jotakin perinneta-
pahtumaamme? Siinä jäävät teekka-
reiden perinteet toisiksi.
 Yllä on lyhyesti osoitettu, kuinka 
median kanssa toimiessa voi aloit-
teen temmata, sotilastermein se on 
sama kuin yllättävä koukkaus. Aluk-
si tunnustetaan mahdollinen virhe. 
Heti sen jälkeen sanoudutaan irti 
väärästä toimintamallista ja pyritään 
suuntaamaan katse eteenpäin (meil-
lä on tavoiteohjelma).
 Lopuksi läpinäkyvyyttä os-
oitetaan vielä sillä, että kutsutaan 
media seuraamaan jotakin perinne-
tapahtumaa. 
 Ymmärtävät heti, ettei mitään 
salattavaa ole ja jos saapuvat tutus-
tumaan, näkevät vielä, kuinka hieno-
ja perinteet ovatkaan.

Uskallus usein puuttuu
 Pelkkä yksi haastattelu ei mie-
likuvan muodostamiseen riitä. Haas-
tattelun jälkeen pitäisi toimintaa 
sitten jatkaa – kirjoittaa artikkeli, 
lähettää medialle se tavoiteohjelma, 
kutsua heidät perinnetilaisuuteen. 
Näin päästään itse aloitteellisesti 
kertomaan omasta, positiivisesta 
toiminnasta sen sijaan, että media 
kertoisi vain ikävistä asioista.
 Kadetillakin on takaraivossa taito 
toimia median parissa. Koulu antaa 
aivan riittävät perusteet julkisuudes-
sa esiintymiseen. Pitää vain uskaltaa 
käyttää sitä taitoa. Uskaltaa.
 Jostakin syystä säännöt ja opit 
tahtovat mennä romukoppaan sa-
malla hetkellä, kun toimittaja kai-
vaa muistilehtiönsä esiin. Selkeys 
katoaa ja kuurottelu alkaa. Yleensä 
syy on juuri siinä, että haastatteluun 

joudutaan housut kintuissa, siis il-
man että itse on ehtinyt pohtia omaa 
sanomaansa.
 Kyse on tahdon puutteesta tem-

mata aloite.

Arki ja tarinat ki innos-
tavat
Kadetit näkyvät mediassa hyvin 
vähän. Kaikki kadettikouluun liitty-
vät asiat - opiskelu, perinteet, oppi-
laat kuitenkin kiinnostavat. Tässä on 
paha ristiriita.
 Kadettioppilaskunnan pitäisi tuo-
da ahkerammin itseään ja opiskelua 
esiin. Monelle koulussa aloittavalle 
upseerillekin kadettikurssin alka-
minen on hyppy mustaan aukkoon 
– siihen putkeen, josta aikanaan 
valmistuu upseeriksi. Välillä julkisu-
udessa näkyy pilkahduksia Linnan 
juhlista, sotilaspuku päällä vartios-
sa seisomisesta tai tanssikurssilta, 
mutta muuten opiskelu on suurta 
tuntematonta. Eivät nuo edes ole ka-
detin arkea, sitä tavallista opiskelua.
 Jos opiskeluarki on epäselvää 
koulunsa aloittavillekin, epäselvää 
se on varmasti niillekin, jotka eivät 
ikinä sotilasuraa ole edes harkinneet. 
Tähän pitää iskeä.
 Yliopistolla opiskellessani moni 
vähätteli Kadettikoulua, kun kuulivat 
aikaisemmasta opinahjostani. Ver-
enpaine nousi punaiselle -naamakin 
ehkä vähän- ja päätin temmata aloit-
teen.
 – Oletko itse opiskellut kadettik-
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oulussa, kysyin.
 – Eee-en.
 – Tiedätkö mitä siellä opiskel-
laan, jatkoin.
 – Eee-en.
 – Noh, minä olen opiskellut kum-
missakin, ja lähes kaikilla mittareilla 
mitattuna Kadettikoulu on parempi 
opinahjo kuin yliopisto.
 Ei vastaväitöksiä. Sitten mu-
utamalla sanalla kerroin arjesta ja 
opiskelusta Kadiksessa.
 – Oho, tuota en tiennytkään, oli 
vastaus.
Ei se ollut opiskelukaverin vika.  Hän 
ei vain tiennyt. Hän oli ennakkoluulo-
jensa orja.
 Tähän pitäisi myös teidän kadett-
ien panostaa. Kertokaa koulustanne. 
Kertokaa arjestanne, siitä tavallisen 
kadetin tavallisesta päivästä – se 
kestää päivänvalon kirkkaasti. Ja sitä 
paitsi, se kiinnostaa.

Aavistuksen heijastuk-
sen projektio
Jos nuori upseeri on kouluaikanaan 
selvinnyt ruudusta ja perinteiden 
pöydästä, kyllä sillä esiintymisvarmu-
udella ja herpaantumattomuudella 
selviää mediankin kanssa.
 Eikä kannata tyytyä pelkkään 
selviämiseen. Tarjotkaa osaamis-
tanne, temmatkaa aloite. Kaikki eväät 
on olemassa.
 Ihmisiä kiinnostaa tarinat. Kadetit 
ovat tarinankertojia. Moni juttu kadet-
tikellarilta tai sotaharjoitusten tupa-
kkatauoilta olisi jo lähes sellaisenaan 
valmis julkaistavaksi. Tai ainakin kir-
joittamisen arvoinen. Se on sitä ka-
dettien arkea, elämää, joka kiinnos-
taa.
 Niin joo. Ja vaikka alussa en 
muistanutkaan tarkalleen ruutukäyt-
täytymistä, simpun määritelmä ja 
Ateenalaisten laulun sanat tulevat 
muistista yhä kuin vettä vaan. Vaikka 
unissaan.
 Niistäkin kaikista kannattaisi ker-
toa muutama tarina. Muuallakin kuin 
kadettikellarilla.
 Uskaltakaa ja yksinkertaistakaa, 
taito teillä jo on.

Kirjoittaja valmistui 83. kadettikurssil-
ta vuonna 2000. Hän toimi Ruotu-
väen päätoimittajana vuosina 2003 
- 2006.

´´Kulkevi kauheaa kastetta ko-
hti simppujen surkea, saastainen 
vuo…``.

Tämä hymni ja siihen liittyvät ta-
pahtumat ovat varmasti tuttuja lähes 
jokaiselle itsenäisen Suomen kadet-
tikoulusta valmistuneelle upseerille, 
kuten myös muut perinteet joita on 
vaalittu kurssista toiseen. Kyseessä 
on kastehymni, joka on otettu käyt-
töön vasta kadettikurssilla 17.

Monet kadettiperinteet ovat 
huomattavasti vanhempia, jotkut 
niistä ovat olleet käytössä jo Haa-
paniemen Sotakoulun aikana, kuten 
esimerkiksi ruutukäyttäytyminen. 
Erilaisia perinteitä ja vakiintuneita 
toimintatapoja on vaalittu jo pitkään 
ja niitä on ajan myötä tullut hieman 
lisää ja toisaalta joitakin on karsittu 
pois.

Vaikka perinteet ovatkin vanho-
ja, niin varsinaisesti perinnekasvatus 
vakiintui vasta 50-luvun lopulla, kun 
perinnekasvatuksen pohjaksi laadit-
tin perinteiden kirja. Perinteiden kirjan 
laatiminen aloitettiin jo 1930-luvulla, 
mutta muun muassa sodista johtuen 
se saatiin valmiiksi vasta 1958.

Kaiken kaikkiaan perinnekas-
vatuksen on katsottu olevan tärkeää. 
Jopa niin tärkeää, että sitä pidettiin 
henkilökunnan toimesta sotien aika-
na järjestetyillä kadettikursseilla.

Ennen perinteiden opettamin-
en oli huomattavasti erilaista kuin 
mitä se on nykyään. Ennen vaadit-
tiin  osattavaksi kadettikoulun ja 
sen lipun historian, kadettilupauk-
sen ja kadettikoulun kunniamarssin 
lisäksi suuri määrä ulkoa opeteltavia 
rimpsuja ja numerosarjoja. Erilaisten 
rimpsujen ja numerosarjojen ulkoa 
opettelun tarkoituksena oli harjoit-
taa mm. kadettien ulkolukutaitoa 
ja halua opetella oudoiltakin tuntu-
via asioita päästäkseen kadettien 
veljeskuntaan.

Aiemmin perinnekasvatus oli 
luonteeltaan jopa simputusta ja 
nöyryyttävää. Ensimmäisen vu-
osikurssin kadettien, simppujen, 
perinnetietoutta testattiin mm. ruokai-
luissa lukuisilla kysymyksillä ja tällöin 

itse ruokailuun jäi vain vähän aikaa. 
Pääsääntöisesti voi todeta että, 
perinnekoulutus oli simpulle epämiel-
lyttävää.

´´Perinteitä ja niiden opettamista 
ei saa ymmärtää väärin.

Jokainen kadetti on velvollinen 
miettimään tarkoin toimintaansa 
siten, että niin opettaja – vanhempi, 
kuin oppilas – nuorempi, kokevat 
asian arvokkaaksi.

Perinteiden opettaminen ja op-
piminen on kasvattamista  ja kas-
vamista.`` 

Kuten edellisestä viittauksesta 
voidaan todeta, niin nykyään perin-
nekasvatus tapahtuu pitkälti toi-
sin periaattein, vaikka itse perinteet 
ovatkin säilyneet lähes samoina. 
Käytöstä on poistettu niin sanottu-
jen rimpsujen ulkoa opetteleminen, 
kuten simpun määritelmä ja uima-
altaan eriväristen laattojen määrän 
ulkoa osaaminen.

Nykyään perinnekoulutus sis-
ältää pääasiassa niin kadettikoulun-, 
kuin Suomenkin historian tuntemista, 

Perinteet upseerikoulu-
tuksen muutoksessa
Teksti: Antti Kivimäki I Kuvat: Joni Holmberg, puolustusvoimat

jääkäreitä ja Mannerheim-ristin ritare-
ita unohtamatta. Eli käytöstä on pois-
tunut hieman turhaksi nähtyjen asioi-
den ulkoa opettelu ja pääpaino on 
arvokkaiden asioiden osaamisessa.

Myös perinnekoulutus muuttuu. 
Syitä muutoksiin on monia, mm. kou-
lutusjärjestelmän muutokset sekä ti-
etenkin yhteiskunnassa ja myös puo-
lustusvoimissa tapahtuvat muutokset. 
Siis itse perinteiden tai perinnemeno-
jen sisältö ei muutu, vaan se, kuinka 
asiat tuodaan esille.

Kadettien koulutuksessa puhalta-
vat jälleen uudet tuulet nykyisen kou-
lutusjärjestelmän muuttuessa.

Kadettikurssi 93 tulee olemaan 
ensimmäinen uutta koulutusjärjes-
telmää edustava kurssi. Uudessa 
järjestelmässä kurssi aloittaa upsee-
riksi kasvamisen nuorena upseerin 
versona jälleen Santahaminassa.

Perinnekoulutukselle tämä on 
sekä haaste että mahdollisuus. 
Järjestelmän muuttuessa koulutus ja 
perinnekasvatus täytyy saada sopi-
maan yhteen. Toisaalta tämä on mah-
dollisuus elvyttää joitakin perinteitä, 
jotka ovat osittain tämän hetkisestä 
järjestelmästä johtuen jääneet hie-
man unholaan, esim. ruutukäyttäyty-
minen. 

Perinteiden tulisi säilyä koulutus-
järjestelmän muutoksista huolimatta. 
Perinteiden jatkuminen koulutus-
järjestelmän muutoksen kynnyksellä 
tulee olemaan pitkälti 91. ja 92. ka-
dettikurssien vastuulla. Myös tule-
vaisuudessa kadetti- ja perinnekas-
vatuksen yhtenä tavoitteena on lisätä 
kurssien välistä yhteenkuuluvuutta, ei 
heikentää sitä.

Tämän vuoksi perinteitä pyritään 
myös jatkossa kouluttamaan siinä 
hengessä, että perinteet voidaan 
kokea arvokkaiksi.

Lähteet: 
> Olli Rusanen, Kadettiperinteet it-
senäisyyden aikana -tutkielma, 2002.
> Kadettiyhteisön perinteitä ja vakiin-
tuneita toimintatapoja -vihko, 2004.

Perinteiden isällä riittää  tulevana 
syksynä pohdittavaa



Kadetti m/91

Teksti: Tuomas Hämäläinen I Kuva: Will Kärkkäinen (Munkkiniemessä maaliskuussa 2006)

Seuraava tutkimus on laadullinen. Otos on valittu valikoiden ja suppeasti sa-
tunnaisgeneraattorilla. Luotettavuus on yhtä vankka kuin Neuvostoliiton hal-
lintorakenteet. Tutkimusmetodina on käytetty haastatteluja, joiden pohjalta on 
tehty karkeaakin karkeampia yleistyksiä. Kirjoitusta lukiessa kannattaa siis 
pitää kriittinen tarkastelu kirkkaana mielessä. 
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Odotukset
Tulevassa työssään 91.KadK:n kadetti haluaa olla 
ammattitaitoinen ja menestyvä. 

Hän haluaa oppia soveltamaan ja olemaan avoin 
työelämän muutoksille. 

Hän kokee, että ahkeruus ja tunnollisuus ovat hy-
vän työntekijän tärkeimmät henkilökohtaiset omi-
naisuudet. 

Miksi?
91.KadK:n kadetin uravalintaan vaikutti työn yhteis-
kunnallinen arvostus ja sen monipuolisuus. 

Hän näkee työn mielekkyyden ja työn tarkoituksen 
tärkeänä vaikuttajana uravalinnassa. 

Alati horjuvilla työmarkkinoilla nähtävien uhkien va-
lossa hän arvostaa myös työn pysyvyyttä. 

Kehitysmahdollisuudet työssä vaikuttivat myös  
uravalintaan positiivisesti. 

Tavoitteet
Kadetin mielestä hänen tulevan työnsä tärkeimpinä 
tavoitteina ovat sotakelpoisten sotilaiden tuottamin-
en ja oman työnsä jatkuva kehittäminen. 

Arvoperusteista työn päämääräksi kumpuaa 
Suomen vapauden turvaaminen. 

Päämäärätietoinen kadetti muistaa kuitenkin myös 
itsensä, ja pitää uralla etenemistä myös tärkeänä 
tavoitteena tulevassa työssä.

Vapaalla
Vapaa-aikaansa ”ysiykkönen” viettää sangen 
monipuolisesti. 

Hän on ennen kaikkea eräänlainen ”multi-rentoutu-
ja”. 

Hän lepuuttaa itseään arjen harmauden keskellä 
esimerkiksi urheilemalla aktiivisesti, lukemalla, bi-
lettämällä ja jopa  perhe-elämää viettämällä(!?!). 

Lepuutusmetodin valintaan vaikuttaa ratkaisevasti 
vapaa-ajan ajankohta. 

Anniskeluyhtiöiden ja ravintoloiden palvelujen käyt-
tö lisääntyy aina jonkin verran viikonloppuisin. 

91. KadK:n kadetti tiedostaa 
elämänsä tärkeimmät asiat san-
gen määrätietoisesti. Näitä asio-
ita ovat ehdottomasti terveys ja 
ystävät. Näiden kahden seikan 
vanavedessä tulevat ura ja 
toimeentulo.

Tilastotietoa m/91:stä
- kotoisin Etelä-Suomesta
- suurella todennäköisyydellä mies
- kuuluu evankelisluterilaiseen                    
  kirkoon
- naimaton 
- kokee opiskeluajan kasvattaneen                                                              
  häntä sotilaana ja johtajana
- harrastaa mm. kaikenlaista 
  urheilua, metsästystä, kalastusta,   
  massaviihdettä ja tietokoneita



Nijmegen 2006 - 
1 daagse

Teksti: Aki Hugg, Lauri Isoaho I Kuvat: Pasi Lepistö

18.7 2006, klo 23.00. Joukko eri maista olevia soti-
laita kuuntelee vakavana hollantilaisen upseerin an-
tamaa tiedotusta Camp Heumensoordin eteläisessä 
päädyssä. Surumielinen upseeri kertoo uutisen jo-
hon monikaan marssija ei ollut valmistautunut. 
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Nijmegenin marssin kolme viimeistä 
marssipäivää on peruttu - ensim-
mäistä kertaa marssin 90-vuotisen 
historian aikana. Ensimmäisen 
päivän 40 kilometriä ovat vaatineet 
kaksi kuolonuhria ja yli 300 ihmistä 
on jouduttu viemään sairaalahoitoon. 

Syynä tähän on paahtava helle, 
joka nostatti päivälämpötilan lähelle 
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Suomi
Kadettikoulun marssijoukkue aloitti 
harjoittelun Nijmegenin marssia, eli 
paikallista kieltä murtaen 4 daagse:
a varten jo lokakuussa 2005. 

Harjoittelu toteutettiin 
pääsääntöisesti arkiviikoilla palve-
luksen jälkeen. Tämä tarkoitti usein 
sitä, että nukkumaan päästiin har-
joituksen jälkeen vasta yön pime-
impinä tunteina.

Harjoitusohjelmaan kuului myös 
yksi viikonlopun kestänyt harjoitu-
sleiri Lahdessa. Leirin tarkoituksena 
oli totuttaa marssijat useamman 
päivän kestävään fyysiseen suori-
tukseen. 

Lisäksi Kadettikoulun joukkue 
osallistui perinteisesti Kesäyön 
marssille. Tapahtuma toimi myös vii-
meistelyharjoituksena Nijmegeniin. 

Ennen Nijmegenin marssin 
alkua joukkueella oli takana kes-
kimäärin noin 350 harjoituskilom-
etriä henkilöä kohden. Ahkerimmat 
harjoittelijat pääsivät yli 500 kilom-
etrin harjoitusmääriin.

Hollanti
Kadettikoulun joukkue saapui Hol-
lantiin lauantaina 15.7 noin klo 13.00 
paikallista aikaa. Matka suoritettiin 
puolustusvoimien tarjoamalla Fokker 
-lentokoneella yhdessä ilmavoimien 
marssijoukkueen kanssa. 

Majoittumisen jälkeen pääosa 
joukkueen jäsenistä lähti tiedustele-
maan Camp Heumensoordin oluen 
laatua. Se todettiin yksimielisesti hy-
väksi.

Sunnuntaina aamupäiväl-
lä joukkue tutustui Arn-

hemin sotamu-
seoon. Sieltä 

s u u n -

naksi otettiin Nijmegenin keskusta. 
Paikalla saavuttaessa ei voinut olla 
huomaamatta sitä juhlatunnelmaa, 
johon Nijmegenin kaupunki ja sen 
väki olivat virittäytymässä. 

Maanantaina pääosa marssi-
joukkueen jäsenistä palautui sunnun-
tain rankasta nestetankkauksesta 
ja valmistautui seuraavana päivänä 
alkavaan koitokseen.

Sohvia,  tuoleja ja tuka-
laa lämpöä
Nijmegenin marssi alkoi kadettikou-
lun joukkueen osalta tiistaina 18.7. 
klo 04.30.

 Reitti kulki Nijmegenin keskus-
tan läpi, jossa odottikin melkoinen yl-
lätys. Aikaisesta ajankohdasta huoli-
matta katujen varsille oli pakkautunut 
satamäärin ihmisiä kannustamaan 
marssijoita ja kävelijöitä.

Päivän reitti kulki lukuisten pi-
enten kylien läpi, joissa ystävälli-
set hollantilaiset kastelivat marssi-
joita vesiletkuilla, lasten pyytäessä 
matkamuistoja. Suomalaisen soti-
laan on vaikea kuvitella tienvarsia 
täynnä sohvia ja tuoleja, jos sitä ei 
ole itse henkilökohtaisesti nähnyt ja 
kokenut.

Lämpötila kohosi jatkuvasti ja 
olo alkoi itse kullakin marssijalla 
käymään yhä tukalammaksi. 

Kun maali sitten saavutettiin noin 
kymmenen tunnin marssimisen jäl-
keen, oli Kadettikoulun joukkue edel-
leen toimintakykyinen. Tästä suuri 
kiitos kuului hyvälle nesteytykselle ja 
huollolle. 

Helle oli kuitenkin vaatinut ve-
ronsa kustakin marssijasta. Läkäh-
dyttävä kuumuus oli jotakin, mihin 
harjoittelu ei ollut voinut joukkuetta 
valmistaa.

Oikea päätös syö mi-
estä
Kun tieto marssin keskeyttämis-
estä tuli, tunteet joukkueessa olivat 
vähintäänkin ristiriitaisia.

Päätös oli ainoa oikea, koska 
kyseessä oli ihmisten turvallisuus. 
Väkisinkin esiin kuitenkin kumpusi 
katkeruus siitä, että miltei vuoden 
kestänyt projekti ei saanut arvoistaan 
päätöstä. 

Kaikki joukkueen jäsenet 
kuitenkin ymmärsivät, ettei harjoittelu 
ollut mennyt hukkaan, vaan jokainen 
tehty harjoitus oli kohottanut marssi-
joiden kuntoa ja henkistä kanttia. 
Vaikka tällä kertaa joukkue ei saa-
vuttanut lopullista tavoitettaan, niin 
joukkue oli silti sitoutunut saavut-
tamaan sen.

Nyt tuo tavoite saavutettiin vain 
osittain, mutta kokemus oli silti ainut-
laatuinen. 

Camp Heumensoordissa vie-
tetty aika muiden maiden sotilaiden 
kanssa, hollantilaisten ystävällisyys, 
sekä joukkueen hitsautuminen yh-
teen viimeisen vuoden aikana ovat 
kokemuksia, joita kukaan ei voi viedä 
meiltä pois. 

Ei edes se monesti 
kirottu paahtava 
kuumuus.  

40 celsiusastetta. 
Kadettikoulun joukkue vetäytyy 

hiljaisena omaan majoitukseensa. 
Osa kadeteista purkaa turhautu-
mistaan perinteisillä suomalaisilla 
voimasanoilla. Osa tyytyy tuijotta-
maan tyhjyyteen epäuskoinen ilme 
kasvoillaan - tässäkö tämä nyt oli?

Tässä vaiheessa kaikki oli vielä hyvin.

“Väkisinkin esiin kuitenkin 
kumpusi katkeruus...”



Kynällä ja miekalla 
mielistä sydämiin 
- Kadetit kirjoittajina 
ja julkaisijoina

Teksti: Marko Palokangas I Kuva: Timo Liene, Sotamuseo

Kuten hyvin tiedämme, on kadettikursseille kautta aikojen aina ”eksynyt” 
mo-nenlaisia ja monitaitoisia persoonia. Toisinaan kukkaan puhkeava kuoro-
toiminta, lukuisa määrä kirjoittavia kadetteja tahi joukko välillä esiintymistaidon 
mestareiksikin julistettuja nuoria upseereita ovat osoituksia Suomen nuorista 
kyvyistä — kadeteista. Upseerin taidoista tärkein lienee kyky selviytyä, mutta 
nostaisin ampumataidon rinnalle eittämättä erään toisen tärkeän taito-ominai-
suuden; Kotimaisen kielen kirjoitustaidon. Kyky ilmaista itseään kirjallisesti on 
nykyisellään valitettavasti häviävä ”luonnonvara”, josta meidän kaikkien Ka-
dettikoulun kasvattien tulisi yhteisöllisesti olla huolissamme.
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Sanotaan, että kirjoittavia upsee-
reita on ollut niin kauan, kuin on 
ollut kadettejakin. Tämä varmasti 
pitänee paikkansa, kun tarkastel-
laan asiaa historiallisten faktojen 
valossa. Itsenäisyyden ajan kirjoit-
tavien upseerien, nimenomaisesti 
nuorempien upseerien, esikuvaksi 
voitaneen nimetä Hannes Ignatius. 
Hänen aikaansaannoksikseen lue-
taan monia tutkimuksellisia hankkei-
ta, muun muassa 1920-luvun alussa 
toimintansa aloittaneet Sotahistorial-
linen Seura ja Sotilasaikakauslehti. 

Kynäntaitojaan Hannes Igna-
tius pääsi toteuttamaan nimeno-
maisesti Sotilasaikakauslehden en-
simmäisenä päätoimittajana, jossa 
tehtävässä hän osoitti erityistä huo-
lenpitoa edistää sotatieteitä sekä 
kannusti upseereita kirjoittamaan eri 
julkaisuihin. 

Vuonna 1924 Hannes Ignatiuk-
sen aloitteesta perustettiin myös 
hänen nimeään kantava rahasto, 
jonka varantoa tuli jakaa edelleen 
kirjoittaville upseereille kannus-
timeksi tehdystä julkaisutoiminnasta. 
Säätiön sääntöjen mukaan tarkoituk-
sena oli: ”-- herättää Kadettikunnan 
jäsenissä harrastusta sotatieteisiin 
palkitsemalla heidän edellisen vuo-
den kuluessa julkisesti esittämistään 
sotatieteellisistä töistä ja kirjoituk-
sista”. 

Tässä yhteydessä on syytä 
mainita, että säätiö toimii edelleen 
ja toteuttaa edellä mainittua nimeno-
maista tehtäväänsä kymmenien tu-
hansien eurojen rahamäärin vuosit-
tain. Siis kirjoittamaan kadetit!

Vyötti  ”kalvan” vyötä-
rölleen, kupeellensa 
kylkiraudan

Ajatuksia kadettiyhteisön omasta 
julkaisutoiminnasta heräteltiin jo en-
simmäisellä kadettikurssilla. Toiminta 
sai kuitenkin varsinaista pontta vasta 
kun Kadettikunta -niminen yhdistys 
perustettiin.

Sen ensimmäisessä vuosikok-
ouksessa vuonna 1922 nimittäin 
ehdotettiin pari kertaa vuodessa ilm-
estyvän julkaisun laatimista. Vaikka 
käytännön toimiin päästiin vasta yli 
vuosikymmen myöhemmin, oli ajatus 
kadettiyhteisön omasta kirjoituspoh-
jaisesta mediasta heitetty ilmoille. 
Monien työvaiheiden jälkeen vuoden 

1935 toukokuussa ilmestyi vihdoin 
jäsenistön kaipaama lehti, nimeltään 
”Kylkirauta”.

Lehti sai jäsenistöltään hyvän 
vastaanoton ja ulkopuolisiltakin kii-
tettävän palautteen aina Mannerhe-
imiä myöten. 

Tästä huolimatta kadettiupseer-
iston ja -yhteisön sisällä nimenomais-
esti Kadettioppilaskunta oli kaikessa 
hiljaisuudessa toimittanut kurssi 
toisensa jälkeen omaa julkaisuaan. 
Lehtinen oli informaatioltaan yleen-
sä vaihteleva, mutta sisälsi muun 
muassa kadettien omia kertomuksia 
kursseiltaan, tietoa perinteistä ja kro-
nikoita kurssiveljistä. 

Julkaisun nimenä käytettiin aluk-
si ajan henkeen viitaten ”Itää Kohti”. 
Sittemmin nimi muodostui sanasta 
”Kadetti” tai siihen lisätystä kurssin 
numerosta, esimerkiksi ”Kadetti 
XXIV”. Myöhempinä aikoina, noin 
1940–50-lukujen taitteesta alkaen, 
lehtinen alkoi ilmestyä kursseja e-
nemmän yhdistävällä nimellä ”Kal-
pa”.

Pienoisesta rinnakkaisten julkai-
sujen kilpailuasetelmasta johtuen 
Kadettikunnan hallitus esitti vuonna 
1950 pidetyssä kokouksessaan, että 

voimien keskittäminen yhteen julkais-
tavaan lehteen olisi kaikkien etujen 
mukaista. Toimenpiteen vastineeksi 
Kadettikunta lupasi Kylkiraudasta tie-
tyn palstamäärän kadettien omia kir-
joituksia ja tiedotuksia varten. Ajatus 
oli kaikessa viisaudessaan kaunis, 
mutta kurssien sisäpiiritietojen ja jut-
tujen julkaiseminen kaikkien ikikaa-
derien luettaviksi ei yhä opinnoissaan 
painiskelevia kadetteja innostanut.

Niinpä Kalpa jäi elämään Ka-
dettikoulun ”maanalaisena” tieto- ja 
kaskufoorumina. Siksi Kalpa onkin 
perustamisestaan lähtien ilmesty-
nyt aina vain ”silloin tällöin”. Yleensä 
lehden ilmestyminen on ollut kiinni 
pienestä aktiivisesta kadettiporukas-
ta, toisinaan taas nimenomaan yliak-
tiivisuus on nukuttanut Kalvan useiksi 
vuosiksi Ruususen uneen. 

Hienointa tässä kaikessa 
kuitenkin on se, ettei Kalpaa ole kos-
kaan lopullisesti kuopattu, vaan aina 
löytyy jostakin se henki vuosien takaa 
joka herättää itsensä Feeniks-linnun 
lailla tuhkasta symboloiden hengen 
kuolemattomuutta. Tämä jos jokin, 
hyvät Kalvan lukijat, on todellista ka-
dettiperinnettä!

Kirjoittajan kielen on 
oltava keskellä suuta

Kun tarkastellaan itsenäisyyden 
aikaisia nuorempien upseerien ja 
erityisesti kadettien kirjoituksia, void-
aan niiden todeta olevan melko kir-
javia sisällöltään ja tyyliltään. Yksi 
yhteinen piirre näistä kirjoituksista 
poikkeuksetta kuitenkin löytyy, ni-
mittäin rakkaus isänmaahan. Näin 
jälkikäteen arvioituna — nykymaail-
man silmin — on ihailtavaa, kuinka 
toisinaan peittelemättä, toisinaan 
taasen rivien välistä taidokkaasti 
lukijalle välitettiin sanomaa vapaasta 
isänmaasta, ja kuinka nöyrästi ylpeä 
siitä tulee jatkossakin olla. 

Ennen sotia 1939–45 ja niiden 
aikana julkaistuissa artikkeleissa os-
oitettiin kynällä ahkerasti kohti itää ja 
kirjoiteltiin rajojen piirtämisestä jopa 

“Kalvassa tosin kirjoiteltiin kylmän sodan 
kuumimpina vuosinakin yllättävän vapau-
tuneesti niin turvallisuuspolitiikasta kuin 
historiassa tapahtuneista vääryyksistä.”
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miekoilla, kun taas sotien jälkeen 
oltiin hyvin varovaisia lähes kaikessa 
mielipideilmaisuissa etenkin lehtien 
palstoilla. Sisäinen kurinalaisuus 
vältti kynäileviä upseereita sen pa-
hemmin ryvettymästä suomettu-
misen vaikeina aikoina tai ottama-
sta turhan hanakasti kantaa arkoihin 
maailmanpolitiikan tapahtumiin.

Kalvassa tosin kirjoiteltiin kylmän 
sodan kuumimpina vuosinakin yllät-
tävän vapautuneesti niin turvallisu-
uspolitiikasta kuin historiassa tapah-
tuneista vääryyksistä. 

Tämä oli sinänsä ymmärrettävää, 
sillä olihan lehti tuolloin tarkoitettu 

vain kadettioppilaskunnan sisäiseen 
jakeluun. Eräs syy olla puuttumatta 
kadettien ”sisäiseen” kirjoitteluun oli 
tiukan sisäpiirimäisyyden ja lukija-
kunnan rajoittuneisuuden ohella van-
hempien upseerien asennoituminen 
”kadettien puuhasteluihin” mental-
iteetilla: ”pojat ovat poikia”.

Ei aina yhtä paatosta
Kadettien kirjoitukset eivät aina 

ole olleet kuitenkaan puhtaasti aat-
teellisia, vaan nuorempien upseerien 
ja kadettien lukuun on myös lasket-
tava suuri määrä ansiokkaitakin tut-

kimustöitä. 
Tätähän Hannes Ignatius eri-

tyisesti peräänkuulutti sanomassaan 
edistää sotatieteellistä tutkimus-
toimintaa julkaisujen muodossa. An-
siokkaita kadettikurssilla tai sen ul-
kopuolella tehtyjä tutkimuksia onkin 
aikojen saatossa päätynyt paljon 
myös kaupallisille markkinoille kus-
tannettuina julkaisuina. Toisinaan  
Kalvasta on saatu lukea myös kadet-
tien rustaamia runoja, laulunsanoja 
tai kulttuurikirjoituksia. Vain mieliku-
vitus on rajana tämän oivallisen me-
dian sisällölle ja tyylille. 

Kalpa on siis jälleen herännyt 
henkiin. Olen kovin ylpeä saadessani 
lausua kiitokseni kertaalleen Kalvan 
unesta herättäneelle aktiiviselle ja 
aikaansaavalle kadettiveljeskunnalle, 
tosin näin vaatimattoman pakinan 
muodossa. Olkoon Kalpa tulevaisu-
udessakin yksi monista julkaisuista, 
joissa etenkin kadetit saavat har-
joitella vapaasti kynäntaitojaan kil-
pailematta muiden vastaavien julkai-
sujen kanssa. Muistakaa kuitenkin 
kadetit, kunnian ja kestävyyden 
ohella: pitäkää kirjoittajan kieli kes-
kellä suuta! Laadukas kirjoittaminen 
palkitsee varmasti jokaista harras-
televaakin kynäniekkaa urallaan aina 
eteenpäin.

Kirjoittaja työskentelee MPKK:n sota-
historian laitoksella.
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Hannes Ignatius (1871-1941), kirjoittavien upseerien kummisetä. 
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Toimittanut: Lauri Kohva I Kuvat: Joni Holmberg

91. Kadettikurssi ja tehtävä 
Oslossa

Tänä vuonna oli Norjan vuoro 
järjestää pohjoismaiset kadettipäivät. 
Suomesta oli mukana 24 kadettia ja 
henkilökuntaa. Päivien virallinen kieli 

oli englanti.

Ensi vuonna kisataan Suomessa.

Pojat on poikia.

Valkoinen joukkue on tehnyt maalin.

Punaisen joukkueen suomalaist-
aistelija.

Punaiset ja valkoiset valmistau-
tuvat ”aivomyrskyyn” aiheenaan 
Sudanin kriisi.

Nopeatempoinen ohjelma merkitsi 
rättisulkeisia. Tässä 
on menossa päivän 
kuudes kostyymi.

Tästä eteenpäin kilpaillaan 
värijoukkueiden, ei kansallisuuk-
sien kesken. Valkoinen joukkue 
noutamassa paitojaan.

Norjalaisten myyjäenkelit.
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Keväällä 2006 pieni kadettien isku-
ryhmä osallistui Upseerien ampu-
mayhdistyksen ilma-asemestaruus-
kilpailuihin Tikkakoskella. Kesän 
aikana kadetteja osallistuu UAY:n 
kesämestaruuskilpailuihin. Lisäk-
si kevään aikana pidettiin kaksi 
esikarsintakilpailua UAY:n mesta- 
ruuskilpailuihin, jonka voittaja pää-
see palkintomatkalle Pekingin olym-
pialaisiin. 

Kadettien ampumatoiminta 
Maanpuolustuskorkeakoulussa 
tapahtuu Upseerien ampumayh-
distyksen Santahaminan alajaoston 
tuella. 

91. kadettikurssista n. 70 % 
kuuluu yhdistykseen. Yhdistyksen 
tarkoituksena on tukea ja innostaa 
kadetteja ampumaharrastuksen par-
iin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että kuuden euron jäsenmaksulla 

kadetti on etuoikeutettu käyttämään 
UAY:n patruunakaapin monipuolista 
sisältöä. 

Tarjolla on aina kaliiberista .22 
– 308 kiväärin patruunaa sekä .32 – 
9.00 mm pistoolin patruunat. Lisäksi 
varastosta löytyvät kaikki puolustus-
voimien viralliset taulut, paikat, savi-
kiekot ja practical -taulut.

Vuoden 2006 keväästä alkaen 
on toimintaa pyritty voimakkaasti ak-
tivoimaan. 

Vuosittainen perinnekiväärin 
(m/39 ” Ukko-Pekka”) hankinta oli jäl-
leen hyvin suosittu ja kivääreitä tilat-
tiin n. 60 kappaletta. Tiedoksi nuo-
remmille kursseille, että nyt alkavat 
olla viimeiset hetket hankkia omaksi 
kivääri, jolla maamme itsenäisyys 
turvattiin! Panssarivarikolla kiväärei-
tä riittää arviolta enää 2-3 vuodeksi.

Kevään ehkä mielenkiintoisin 

“Si vis pacem, para bellum”
(“If you want peace, prepare for 

war!”)
- Flavius Vegetius Renatus

Ylös, radalle ja 
Pekingiin

Teksti: Petteri Kauppinen, Mikko Kervinen I Kuva: Juha Mäkinen

Kadettien ampumataito on viime vuosina päässyt 
pahasti rapistumaan. Joukossamme on huippuja, 
täysiä tunareita ja kaikkea siltä väliltä. Kentälle 
valmistuu ampumataidoiltaan hyvin kirjavaa up-
seeristoa. Joko nyt olisi näkyvissä valoa piipun 
päässä?

ampumatapahtuma oli practical -
kurssi, jonka veti lajia aktiivisesti har-
rastava Ylil Jari Tiilikainen Kaartin 
Jääkärirykmentistä. 

Kurssille osallistui kymmenkunta 
innokasta kadettia. Huomion arvois-
ta on, että kurssi oli täysin ilmainen 
UAY:een kuuluville kadeteille, kun 
se siviilissä maksaa satoja euroja. 
Kurssi tullaan järjestämään syksyllä 
uudestaan nuorempien kadettien ki-
innostuksesta riippuen. Tavoitteena 
on saada lajille aktiivinen harrastaja-
kunta kadettien keskuuteen. 
 Patruunakiintiöt tulevat syksystä 
alkaen nousemaan sotilasopetuslai-
toksen vähimmäistasolle. 
 Tästä kurssit saavat kiittää akti-
ivista UAY:n Santahaminan alajaos-
ton hallitusta, erityisesti sen puheen-
johtajaa Evl Vesa Nissistä. Hän on 
luvannut palauttaa ampumaharras-
tuksen edellytykset kadeteille.     
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Kadettikellarin syksy
Teksti: Jouni Lahtinen I Kuva: Ilari Karinen

Toki kaikki toimintaan tutustuneet tietävät pitkälti mikä 
Olutkellari on ja mitä siellä voi tehdä, mutta koska aina 
uudet näkökulmat voivat auttaa kehittymään, on viimein-
en hetkeni saattaa asioita yleiseen tietoon.

Olutkellari on anniskeluravintola ja sitä koskevat sen 
mukaiset lainsäädökset. Vaikkakin se sijaitsee saarella 
ja ulkona on merinäköala, on toiminta samanlaista kuin 
muissakin kaupungin ravintoloissa ja se koskee myös 
asiakkaita. Ainoa ero normaaliin anniskeluravintolaan 
kellarilla on se, että se on ensisijaisesti kadetteja varten 
ainoastaan ja sen tulisi olla jokaisen kadetin mieleen ja 
yhteisömme näköinen.

Uskalla siis vaikuttaa! Jos koet, että jotain puuttuu 
tai haluaisit jotain uutta syötävää, juotavaa, pelattavaa, 
nähtävää tai kosketeltavaa ota rohkeasti yhteyttä tai laita 
palautelaatikkoon viestiä! Kaikki toiveet otetaan huomioon 
ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan.

Kellarin vetovastuu vaihtuu syksyllä, mutta yhä edel-
leen toiminta varmasti jatkuu anniskelulainsäädännön 
mukaisena, hinnat kadettiystävällisinä ja toiminta kadet-
tilähtöisenä. Kiitokset myyjille ja asiakkaille kuluneesta 
toimintakaudesta!

Kuohuvia terveisiä!

Kirjoittaja toimii Kellarikadettina kaudella 2005-2006 



Yhteishengellä ja oikeanlaisilla perinteillä on saatu aikaan tehokkaampia tu-
loksia kuin vahvimmilla muureilla tai tehokkaimmilla aseilla. Tältä osin suoma-
laisen upseerikoulutuksen historia on toistanut itseään jo yli 200 vuoden ajan. 
Seuraava kirjoitus kannattaa lukea ajatuksella, ehkä useampaankin kertaan. 

Ammatillinen identiteettikasvatus, 
kuten upseerikasvatus, on pitkän 
koulutuskulttuurisen ketjun tulos. 
Menneisyyden merkitykset ja en-
tisten sukupolvien avainkokemukset 
kytkeytyvät uuden upseeripolven 
elämismaailmaan ja konstruoivat 
identiteettiä. Näin suunnitaan myös 
tulevaisuus. 
 Huomisen leipä leivotaan tänään 
eilisen jauhoista. Suomalaisen up-
seerikasvatuksen ketjun taonnan 
aloitti Haapaniemen Kadettikoulun 
johtaja Samuel Möller.

Sotakoulu Suomeen
Suomalaisen upseerikoulutuksen 
alkutahdit sijoittuvat 1770 – luvun 
loppupuolelle. Tällöin Göran Magnus 
Sprengtporten esitti, että sotaväki ja 
upseeristo olisi rakennettava kansal-
liselle pohjalle vastoin vallalla ollutta 
käytäntöä, jossa upseerit saattoivat 
palvella usean vallan alla. 
 Samalla luovuttaisiin akordi-
järjestelmästä, jossa upseerinvirka 
oli ostettavissa tai myytävissä ja var-
akkuuteen sidottu.
 Rykmentin komentaja saattoi 
nimittää ilman koulutusta kenet ta-
hansa aliupseeriksi. Koulutuksellis-
ta pätevyyttä ei kysytty. Ratkaiseva 
tekijä upseeriuralla ei ollut taito, vaan 
suhteet ja raha. 
 Tullakseen vänrikiksi ali-upseer-
in oli maksettava 6000 kuparitaalaria 
– suurehkon omakotitalon hinta – ja 
kapteenista majuriksi 36000 kupari-
taalaria.
 Sprengtporten anoi suomalaisen 
upseerikoulun perustamista Kustaa 

Vanhan Kenttärovastin
Perinnönjako

“Silloin meihin Suomi katsoi,
ja me kaikki Suomehen”

-Vänrikki – Haapaniemen Kadettikoulun kasvatti 
– Suomen sodassa 1808-09

III:ta 20.3.1779 päivätyllä kirjeel-
lä. Kuningas vastasi anomukseen 
myönteisesti seuraavan heinäkuun 
23. päivänä.
 Jo tässä vaiheessa kapteeni 
Samuel Möller oli alkanut laatia tule-
van koulun piirustuksia, oppisisältöjä 
ja käytäntöä. Rakennustöiden pää-
tyttyä Rantasalmen Haapaniemessä 
sotakoulu kotiutui 1.5.1781 väliaikai-
sesta olinpaikastaan Kuopiosta ja 
seuraavan vuoden alusta toiminta oli 
hyvin suunniteltuna käynnissä.
 Koulun itseoikeutettuna johtaja-
na ja hengen luojana aloitti kapteeni 
Samuel Möller.

Samuel Möller
Sauvon nimismiehen poika Samuel 
syntyi 6.6.1743. Aateliton, mutta 
opinhaluinen nuorukainen pääsi 
opiskelemaan Turun Akatemiaan ja 
valmistui maisteriksi 24.7.1766. Pro 
gradu -tutkielman hän laati tunnetun 
logiikan ja metafysiikan professori 
Carl Mestertonin johdolla.
 Möllerillä oli siis jatkoa ajatellen 
virkamääräyksen lisäksi myös riittävä 
kompetenssi sotakoulun johtajan teh-
tävään.
 Möller vihittiin papiksi v. 1767. Pal-

Teksti: Seppo Kangas I Kuvat: Seppo Kangas, Ilari Karinen, puolustusvoimat
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Kenttärovasti työmaallaan.

veltuaan kolme vuotta pappisvirassa 
hän siirtyi Tukholmaan upseerikoulu-
un ja valmistui v. 1773. Lyhyen ajan 
hän palveli Loviisassa ja Savon pri-
kaatissa. Tämän jälkeen hän palveli 
Haapaniemen Kadettikoulua lähes 
kuolemaansa asti vuoteen 1815: 
ensin koulun suunnittelijana ja sitten 
sen johtajana v.1782-99. Möller jäi 
eläkkeelle virallisesti v.1799, mutta 
toimi lähes säännöllisesti koulun 
opettajana aina vuoteen 1814.
 Möller toimi suomalaisen upsee-
rikoulutuksen suunnittelijana, joh-
tajana, opettajana ja isähahmona 
lähes neljäkymmentä vuotta – suve-
reeni primus inter pares.
 Möller oli Turun akatemian kas-
vatti. Hän ei kuitenkaan suostunut 
vallalla olleen valistusaatteen ar-
vopohjan pintarakenteisiin, vaan 
vaati syvärakenteita. Hän kritisoi 
sitä, että korkeimmaksi päämääräksi 
oli asetettu yksilön hyöty. Hyvekin oli 
alistettu yksityiselle hyödylle.
 Möllerille hyve oli jotain muuta: 
”Vaikutin, joka rangaistuksesta tai 
palkkiosta, kunniasta tai kiitoksesta 
välittämättä johtaa ihmisen omasta 
tahdostaan tekemään sellaista, mi-
hin ei mikään ulkopuolinen laki voi 
häntä pakottaa. Tämä jumalaisen hy-
vyyden kipinä on sytytettävä nuorten 
mieleen”.
 Samoin oli isänmaanrakkauden 
laita. Se ei ollut vain käytännöllisen, 
yksityiselle tulevan hyödyn asia, 
vaan “pyhä liekki, sisäinen voima ja 
laki”. 
 Haapaniemen sotakoulusta 
tuli vuosien kuluessa Turun suora-
nainen vastakohta. Tito Collianderia 
lainaten: ” Ne säteilivät  ympärilleen 
laadultaan aivan erilaista voimaa, 
eikä kestänyt kauan, ennen kuin 
niiden välinen suunnaton etäisyys 
ilmeni traagillisella tavalla”.
 Möllerin kadettikoulutus joutui 
ankaraan testiin Suomen Sodan 
aikana v.1808 -1809. Tässä hävit-
yssä sodassa yli 130 Möllerin oppi-
lasta osallistui upseeritehtäviin.
 Svartholma, joka oli saanut 
käskyn taistella viimeiseen mieheen, 
oli antautunut taistelutta, samoin 
Viapori. Turun pormestari, raati, piis-
pa, papisto ja töllistelevät kaupunki-
laiset ottivat auliin myöntyväisesti 
vastaan venäläisen ylipäällikön Bux-
hoevdenin ja ulkopoliittisen nootin, 
jolla Hänen Keisarillinen Majesteet-
tinsa Aleksanteri I oli ilmoittanut kai-
kille Euroopan valloille, että hän pitää 

“useiden taistelujen jälkeen vallattua 
Ruotsin Suomea valtioihinsa ikuisiksi 
ajoiksi liitettynä maakuntana”.
 Historiakirjoitus on todennut: 
“Puhuttiin Svartholmasta, luotettiin 
Viaporiin, mutta kun aika tuli, niiden 
muurit ja tykit osoittautuivat paljon 
heikommiksi kuin Samuel Möllerin 
henki… ...Haapaniemen Kadetti-
koulu oli vahvin, valloittamattomin 
ja pysyvin linnoitus, mitä Suomella 
milloinkaan on ollut… ...Ei yksikään 
näistä upseereista ollut pettänyt niitä 
periaatteita, jotka Samuel Möller oli 
heihin istuttanut”.

Syväoppiminen
Samuel Möllerin laatimat opetussu-
unnitelmat edustivat aikansa korkea-
koulutasoa.
 Jo sisäänpääsytaso oli korkea: 
katekismuksen tunteminen, hyvä 
sisälukutaito, välttävä kirjoitustaito ja 
neljä laskutapaa.
 Opetussuunnitelmassa – laa-
juudeltaan 53 korkeatasoista sivua 
- yleissivistäviä, tiedepohjaisia ja 
sotilasaineita oli yhdeksäntoista; en-
simmäisenä theologien, viimeisenä 
dansa. Väliin mahtuivat kaikki edel-
leenkin käytössä olevat sotatieteiden 
sotilasaineet, matematiikka ja kielet.

 Möllerin pedagogisena lähtökoh-
tana oli ihmisen toiminnan ja mielen 
yhteys, kulttuurinen syvähenkisyys, 
sotilasjohtajan professio sekä teorian 
ja käytännön yhteensovittaminen.
 Ensimmäisenä opetussuun-
nitelmassa oli ”theologien”. Tämän 
Möller perusteli sillä, että sotaretkel-
lä upseeri joutui elämän syvimpien 
kysymysten eteen. Hänen oli katsot-
tava kuolemaa läheltä ja kuitenkin 
seistävä joukon johtajana järkkymät-
tömänä. Eikä  siinä kyllin: hänen oli 
oltava sisäisenä tukena joukolleen. 
Juuri siksi johtajan tuli itsensä omata 
horjumaton sisäinen tuki. Tämän ele-
mentin tärkeys on tentitty jokaisessa 
Suomen sodassa.
 Taktiikan opetuksessa korostui 
maaston hyväksikäyttö ja vihollisen 
tekemät virheet, mutta myös inhimil-
listen ja moraalisten tekijöiden merki-
tys. Taistelun kulun ratkaisi suuressa 
määrin johdon taito luoda ja ylläpitää 
joukon henki.
 Etiikan opetuksessa ei annettu 
läksyjä, vaan opetus perustui kes-
kustelulle ja kysymysten pohdintaan 
upseerin identiteetin kypsymiseksi. 
Haapaniemen arvopohja kiteytyi sa-
noihin: vakaumus, kunnia, velvolli-
suus ja isänmaa.
 Möllerin syvään etiikkakäsi-
tykseen ja opetukseen verrattuna 
olemme edelleen jälkijunassa. Eetti-
set ratkaisut ovat usein nopeita käyt-
täytymisratkaisuja, jotka perustuvat 
yksilön ja yhteisön ethokseen, tapaan 
ajatella ja toimia oikein. Sodan ja soti-
laan kontekstissa tämä ulottuvuus on 
fataalin korostunut. Globaali kasvot-
tomuus, totuuden suhteellistaminen 
ja hyötyajattelu ovat tunkeutuneet sy-
välle  länsimaiseen ajatteluun. Siksi 
tarvitaan etiikan opetusta.
 Muutoin tässä informaatiosotien 
ja psykologisten operaatioiden  maail-
massa saattavat syntyä uudet Mary 
Shelleyn Frankensteinin päivitetyt 
muunnelmat: näennäisesti eettisesti 
neutraalit hirviöt.
 Suomalainen upseerikulttuuri ei 
ole koskaan voinut tinkiä totuudesta; 
pienelle kansalle totuus on luovut-
tamaton arvo ja voimavara.
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Samuel Möllerin siluetti.

“Globaali kasvottomuus, totuuden suhteel-
listaminen ja hyötyajattelu ovat tunkeutuneet 
syvälle  länsimaiseen ajatteluun.”



Ihmisten johtaminen
Möller varoitti kasvatusmenetelmistä, 
joilla “ luodaan joukko orjia, jot-
ka luonteeltaan kavalina tekevät 
sellaista, minkä luulevat jäävän  
huomaamatta”.
 Sotaväen voima on summavoi-
ma, jossa johtajina ja johdettavina 
sitoudutaan ja samaistutaan  yh-
teiseen tehtävään. Tämä oli mah-
dollista mölleriläisen käsityksen 
mukaan vain sillä perusteella, että 
ensin luodaan yhteinen aatteellinen 
pohja ja siihen liitetään suomalaisen 
sotaväen menestystekijä: ihmisten 
johtaminen. Kadettikulttuuri ja perin-
teet perustuvat tähän näkemykseen.
 Upseerikoulutuksessa täh-
dätään kriisiajan johtajuuteen. Tämä 
näkökulma on kuolemanvakava - 
kirjaimellisesti.
 Sotilasjohtamisen professio 
pitää sisällään laadullisia erityisvaa-
timuksia. On oltava uskottavuutta, 
paineensietokykyä, näyttöä alaisista 
huolehtimisesta ja tunneälyä niin ri-
ittävästi, että vaativa suomalainen 
sotilas sitoutuu johtajaansa. Oleel-
lista on käsittää alainen työtoverina, 
tahtovana ja sisäisesti ohjautuvana 
yksilönä. Tämän vastakohta on hol-
houskäytäntö ja tukahdutettu osaa-
minen. 
 Tämän kaiken oivalsi jo Samuel 
Möller. Hän sitoutti vanhemmat ka-
detit nuorempien kasvatusvastuu-
seen, kulkien itse rinnalla.
 Möllerin mukaan kadetteja tuli 
ohjata ilman “kyllästystä ja nyrpeyt-
tä”. Hän korosti oppilaiden ystäväl-
listä kohtelua ja opettajan oman 
esimerkin tärkeyttä. Kadettikoulun 
opettaja ei myöskään saanut kieltää 

kadeteilta “ystävyyttään eikä 
luottamustaan”.

 Sotilaspedagogii-
kalla on Möllerin 

esi-merkin pe-
rusteella 

edel-
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“Upseerikasvatus on syvimmillään kanssa- ja vierellä kulkemista.”
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” Ask not what your country can do 
for you;

ask what you can do for your coun-
try”

-John F. Kennedy 1961

lytykset ymmärtää antiikin pedago-
giikka –käsite.
 Perheen valtuuttama paidago-
gos -orja opetti pojalle elämää, sen 
arvoja ja taitoja. Pedagogi vastasi 
myös historiakulttuurin ja historiatie-
toisuuden siirrosta uuden sukupol-
ven voimavaraksi.
 Välineistö on ajan saatossa 
vaihtunut sulkakynästä ja miekasta 
pc:hen ja simulaattoreihin, mutta 
järjestelmän käyttöpäässä kysel-
lään edelleen kuka olen, mitä, miksi 
ja kaikki muut ihmisen kysymykset. 
Upseerikasvatus on syvimmillään 

kanssa- ja vierellä kulkemista.
 Haapaniemen sotakoulu muistut-
ti aikalaisten mielestä suurta perhet-
tä. Kaikki pikkumaisuus oli pannaan 
julistettu, simputusta  ei suvaittu ja 
rangaistusten tuli olla kasvattavia.
 Opettajien suostumuksella van-
hemmat kadetit muodostivat ”van-
hempainneuvoston”, joka hoiti kadet-
tikasvatuksen ja sisäisen kurinpidon 
tavalla, joka lujitti toverihenkeä ja 
luottamusta oppilaiden ja opettajien 
välillä. Tämä järjestely loi koko kou-

lulle voimakkaan yhteenkuulumisen 
tunteen. 
 Möllerin kasvatusajatus ulottui 
myös arkipäivään. Haapaniemessä 
tarjottiin kadeteille torstaisin ja sun-
nuntaisin pannukakkua. Vanhin 
kadetti jakoi pannukakun harpilla 
kuuteentoista osaan ja otti itse vii-
meisen palan.

Ad finitum
Olen viipynyt pitkään historiassa, 
tarkoituksella. Perustukset ovat 
tärkein osa rakennusta. 

 Olen saanut palvella Kadettikou-
lua kahdeksantoista kadettikurssin 
ajan. Toivon uusien kadettipolvien liit-
tyvän siihen ketjuun, johon Suomen 
kansa on aina voinut luottaa rauhan 
ja sodan aikana.
 Suomalainen upseerikasvatus ja 

sen luoma identiteetti ovat kestäneet 
Ruotsin ja Venäjän vallan vaiheet 
ja myös Valvontakomission ajan 
Suomessa. Tässä ahjossa on kristal-
loitunut kadettilupauksen ydin: uskol-
lisuus, miehuus, kunnia, toveruus 
sekä Suomen vapaus ja kansan onni 
ajatusten ja tekojen kannustimena.
 Perustuntona on säilynyt Haa-
paniemen Samuel Möllerin henkinen 
perintö: Auttakoon Jumala minua ole-
maan kestävä kunnian tiellä.  Tästä 
on uusien upseeripolvien hyvä jatkaa 
- suomalaisina sotilaina -  milloin yh-
dentyvässä, milloin pirstaloituvassa 

maailmassa. Suomen parhaaksi.
 Kadetit! Tässä monien pelien ja 
tuulten maailmassa Jumala siunat-
koon ja varjelkoon teidät kasvamaan 
suorina kadettilupauksen hengessä. 
Juuret syvällä itsenäisen Suomen 
maaperässä, latva kurottuen kohti 
Jumalan taivasta. 

Kenttärovasti, teologian tohtori Kan-
gas jää eläkkeelle lokakuussa 2006.



Akateemisten asehullujen 
saari?
Empiiristen tutkimusten (lue: omakohtaisten) perusteella on saatu tutkimustu-
loksia siitä, mitä Kadettikoulusta ajatellaan muissa korkeakouluissa. 

Tutkimustuloksiin täytyy toki aina 
suhtautua kriittisesti, koska usein 
mielipidetutkimuksissa vastaajan an-
tamiin kommentteihin saattaa liittyä 
vain yksi henkilö, millä perusteella 
hän ajatuksensa rakentaa. Tähän 
perustuu myös stereotyyppinen ajat-
telu siitä, millaisena paikkana Kadet-
tikoulua ja kadetteja muut korkea-
kouluopiskelijat pitävät. 

Toki samat asia voidaan koh-
distaa myös kadettien ajatuksiin ul-
komaailmasta ja siellä vallitsevasta 
opiskelijamaailmasta. Siispä onkin 
syytä valottaa näitä salaisuuksia, 
mutta myös päivänselvyyksiä kaik-
kien tietoisuuteen.

Sukupuolten välinen 
kuilu

Kuinka moni meistä tuntee es-
imerkiksi jokaisessa Helsingin Yli-
opiston tiedekunnassa opiskelevan? 
Toisin sanoen: kuinka vähän tai pal-
jon meitä siis muualla tunnetaan?

Näkemykset vaihtelevat sukupuo-
lien välillä suuresti. Prosentuaalisesti 
suuri osa miespuolisista opiskelijoista 
on suorittanut varusmiespalveluksen 
ja omaa jonkinlaisen kosketuspinnan 
kadetteihin, toisaalta käsitys Kadet-
tikoulusta    pohjaa varusmiehenä 
saatuihin näkemyksiin. Naispuoliset 
opiskelijat taas ovat vähemmistönä 
käyneet ”intin” ja osa vain lähinnä 
osallistuu koulumme juhliin. 

On opiskelijoita joiden lähipiiriin 
kuuluu kadetteja,  he ovat osallis-
tuneet koulumme tilaisuuksiin ja osa 
perustaa jopa perheitä heidän kans-
saan.

Joo-opiskelijat lienevät niitä, 
joilla on realistisin kuva ulkopuoli-
sista opiskelijoista. He opiskelevat 
kuitenkin kanssamme ja ovat hetken 
aikaa osa kadettikoulua. 

Upseeri  ja herrasmies
On myös opiskelijoita, joiden ainoa 
tilaisuus nähdä kadetteja on median 

välityksellä Tasavallan presidentin It-
senäisyyspäivän vastaanotolla. Kos-
ketuspinta voi  myös puuttua täysin. 
 Ne, joilta suurempi tuntemus 
puuttuu, pitävät kadetteja - usein 
median voimalla - esimerkillisinä, 
ryhdikkäinä, herrasmiehinä ja urhei-
lullisina.

Toisaalta joku saattaa ajatella 
Kadettikoulun olevan asehullujen 
paratiisi, jossa päivät pitkät am-
mutaan ja harjoitellaan taistelemaan, 
varsinkin jos kokee puolustusvoimat 
tämän suun-taisesti. Usein tämän 
suuntaisilla näkemyksillä ei ole 
minkäänlaista kokemuspintaa, vaan 
ne perustuvat yksilön olettamuksiin. 

Samasta puusta - 
eri  kohdista
Ne jotka tuntevat Kadettikoulua ja 
useita kadetteja, kokevat kadettien 
olevan samanlaisia henkilöitä, kuin 
media antaa kuvan, mutta sen lisäksi 
jokainen erilaisia yksilöitä univormun 
alla. 

Yksi puhuu Savoa ja harrastaa 
retkeilyä, toinen on Hyvinkäältä ja 

lukee mielellään jännitysromaaneja. 
Kaikkia kuitenkin yhdistää halu tehdä 
isänmaan hyväksi työtä ja antaa oma 
panoksensa Suomelle. 

Toki lähipiiri tietää ja tuntee ka-
dettien olevan myös inhimillisiä, osa 
myös pehmeitä ulkokuoren alta, fik-
suja ja filmaattisiakin ainakin enin 
osa… Tällainen kuva muodostuu 
myös lähipiirille koulusta. 

Vaikka kadettien mielestä aka-
teemisuus ja sotilaallisuus eivät aina 
kulje käsi kädessä, muotoutuu usein 
kuva ulkopuoliselle kuva maanpuo-
lustuksellisesta korkeakoulusta, jos-
sa käytäntö, teoria, perinteet ja esi-
merkillinen käytös kohtaavat. Kuinka 
jokainen yksilönä sitten näitä taitoja 
eteenpäin vie, on jokaisen oman 
harkinnan varassa.

Ällöttävät sivi i l i t?
Mitä me kadetit sitten ajattelemme 
muista korkeakouluista? No yliop-
istothan ovat täynnä kirjaviisaita     
lukutoukkia, teknilliset korkeakoulut 
nörttejä teekkareita, kauppakorkeat 
täynnä snobeja ja ammattikorkeakou-

Sukupuolten välistä kuilua kaventamassa - KOK:n järjestämä lumirieha 2006.

Teksti: Jouni Lahtinen I Kuvat: Janne Miettinen
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luissa pyörii sekalaista seurakuntaa. 
Varmasti nämäkin stereotypiat 

pitävät paikkansa ehkä prosentin 
osalta opiskelijoista, mutta joukkoon 
mahtuu monta erilaista. 

On varmasti järkevämpää näin 
lyhyessä artikkelissa käyttää positii-
visempaa yleistystä ja todeta: ” Yli-
opistot ovat korkeatasoista koulutus-
ta antavia ja monialaisia, teknilliset 

korkeakoulut teknisesti osaavia ja 
korkeatasoisia, kauppakorkeakoulut 
siviilijohtajien ja talouden osaami-
sen kohde ja ammattikorkeakoulut 
käytännön taitoihin perehdyttäviä 
ja asiantuntijoita kouluttava korkea-
koulu.” 

Erilaisia näkemyksiä onkin var-
masti yhtä monta, kuin on kadetteja-
kin. 

Minäminäminä -  ME
Miksi ajatus sitten puhuttaessa kou-
lun imagosta kääntyy ihmisläheisem-
pään yksilöajatteluun? Mielestäni on 
selvää, että tehtäessä imagotutkimus-
ta  Kadettikoulusta ja siinä muiden 
korkeakouluopiskelijoiden mielipiteitä 
kyseltäessä , kertovat he mielipiteen-
sä henkilötason asioista. 
 Kaikkia korkeakouluja yhdistää 
kuitenkin se seikka, että opiskelijoi-
den esiintyminen ja toiminta koulu-
aikana ja koulun ulkopuolella luovat 
mielipiteitä vieraasta korkeakoulusta. 
 Onkin syytä muistaa, että kun 
edustat yksilönä, edustat myös yhtei-
söä.

Kadetteja “härövarustuksessa” - Toukotanssiaiset  2006
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Sotapäälliköt kilpasilla
Miksi se nyt tuon teki? Miksi mun pitää…? Kysymyksiä sinkoilee päivittäin 
niin kadetin kuin kurssin johtajankin päässä. Kalpa tarjosi kahdelle alfau-
rokselle mahdollisuuden näpäyttää toisiaan.
Toimittanut: Lauri Kohva
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Herra majuri, mistä on peräisin linjauksenne koskien 
kurssinjohtajan sinuttelua?

- Omasta halusta.
Nimetkää yksi palkitseva ja yksi rankaiseva las-

tenkasvatukseen kuuluva keino, jota ette käyttäisi ka-
dettien kasvatuksessa?

- Jos syö ruoan kiltisti niin karamelli käy kadetille 
kepistä ja porkkanasta.

Mistä kadetti sai teidän kurssinne aikaan aikaa 
pitää huolta kunnostaan, lukea tentteihin, pestä au-
tonsa ja tavata elämänsä naisen(t)?

- Illoista.
Onko olemassa sellaista perustelua, jolla ETTE 

myöntäisi palvelusvapaata?
- Kahden viikon matka Timbuktuun.
Minne kadetti menee asumaan keväällä 2007 San-

tahaminassa? Telttaan vai peräti mereen?
- Heh, ihan sisätiloihin. Taistelu asumuksista on kova, 

mutta lopullista ratkaisua joudutaan vielä odottelemaan. 
Missä teidän mielestänne kulkee raja kadettien 

edustustehtävissä? Pääesikunnan naistentansseissa 
vai kenties runonlausujaisissa?

- Valitsen vaihtoehdon B. Onhan ne tanssitkin toki 
aika väsyneitä joskus.

Osallistuitteko kadettiaikananne oppilaskunnan 
järjestämille tanssikeikoille ?

- Kyllä. 1992 kuutamotanssiaiset. Hauskaa oli.
Nimetkää kolme parasta konjakkia, kolme paras-

ta sikaria ja kolme parasta lukemaanne kirjaa oma-
toimisen kadettikasvatuksen tueksi.

- Nimeän yhden kutakin. Braastad,  en polta sikareita 
ja Papillon. Viimeinen siksi, että kouluhan on sisäoppilai-
tos ja melkein ”vankila”. Saarikin on suoraan Papillonista, 
Korpela nauraa.

Olit sitten Kukkola On The Rocksissa pikkutunneille 
ja aamulla alkaa tentti klo 8. Niin, voihan sitä jättää 
aina tyhjän paperin. Onhan niitä rästipäiviä vai onko?

- On The Rocksissa suoritettu reflektointi on jollekin 
avain menestykseen. Kai kurssin johtaja ymmärtää?!

Saan toki päivärahaa, on ilmainen terveydenhuol-
to, minulla on vaatteet päällä ja ruoka ei maksa mitään. 
Minulla pitää kuitenkin olla kaksio Jollaksessa, Mersu 
pihassa ja sisällä 52 tuuman plasma-TV. Pitäisikö 
kuitenkin keskeyttää opinnot vuodeksi ja mennä töi-
hin, jotta voin maksaa laskut…..?!?

- Heh, valmistuvan yliluutnantin palkka on niin pieni, 
että opiskelijaelämästä on otettava kaikki irti.

Ehtisinköhän tehdä tutkielman ja suorittaa Ruotsin 
kielitutkinnon kahdella viimeisellä viikolla, kyllä se 
kurssin johtaja varmaan vähän jeesaa??? 

- Niin ja sitten vielä seminaarit, sata vertaisarviointia, 
johtamisen essee ja muut ”puskanakit”, Kukkola latelee.

Miksi nuorimman kurssin pitää aina hoitaa ta-lon-
mieshommat, eihän mekään esim. valmistuta kos-
kaan???

- Näinhän se on ja näin sen pitääkin olla. Aika helpolla 
me päästään verrattuna aikaisempiin kadettisukupolviin. 
Valivali.

Taas luentoja 8-17. Olisikohan kuitenkin helpompi 
”juoda lakia” kuusi vuotta???

- On helpompi hankkia lakimies liiton kautta.
Ei tähän mitään kurssin johtajaa tarvita, hoide-

taan homma poika/tyttöporukassa, ei sitä luentoa var-
maankaan pidetä? Kerro eteenpäin kavereille.

- Kadettien omat ”lukupiirit” varmaan olisivatkin hyvä 
luentojen  korvike - ja voihan kaikesta aina syyttää kadet-
tialiupseereita.

Kysymykset / piikit: Juha Kukkola, 
KOK:n hallituksen puheenjohtaja

Kysymykset / piikit: Jarmo Korpela, 
91. Kadettikurssin johtaja

Jokaisessa komennuspaikassa on 
erikoisehtoja, jotka pitää täyttää 
päästäkseen palvelemaan vaikka-
pa presidentinlinnan lähetiksi tai 
pääesikunnan lähetiksi.

Lisäksi em. paikkoihin halu-
avan komennusmiehen sotilaallisen 
käytöksen on oltava hyvää ja hän 
tarvitsee puolustusvoimien B-ajolu-
van.

Kadettikoulu 

Itse pääsin valitsemaan palvelus-
paikkani ensimmäisten joukossa. 
Minulla oli ainakin omasta mielestäni 
hyvä sotilaallinen käytös ja tiesin tule-
vani hyvin toimeen vaativammas-
sakin tehtävässä. Ajokortti minulta 
sen sijaan puuttui, joten pääesikunta 
sekä presidentinlinna jäivät vain 
haaveiksi, siinä missä muut miehet 
tappelivat sinne pääsystä.

Silmääni pisti kadettikoulun lähe-
tin paikka, johon ei vaadittu ajolupaa. 
Päätin valita kadettikoulun komen-
nuspaikaksi enkä ole katunut 
päätöstä ikinä.

olleet mitenkään päätähuimaavan 
raskaita. 

Posti jaettiin kaksi kertaa 
päivässä, joten aikaa jäi paljon kah-
vitteluun, ruokailuun ja lehtien luku-

un. Mikä tärkeintä, sain omaa rauhaa 
kasarmin hulinasta, koska komen-
nuksella toimitaan itsenäisesti.

Normi päivä
Normaali päivä lähti käyntiin nor-
maalisti kuuden herätyksellä sekä 
aamiaisella. Komennuspaikalla täytyi 
olla 8.30, joten aikaa jäi aamupalan 
jälkeen pienimuotoiseen nukkumi-
seen.

Komennuspaikalle päästyäni pi-
din kahvitaukoa klo 10:een saakka 
ja jaoin ensimmäisen postin. Sitten 
oli ruokailu- sekä kahvitauko yhteen 
asti. Iltapäivän postikierroksen jäl-
keen pääsin komennukselta. Ellei 
muuta tehtävää tullut, palasin soden 
kautta takaisin kassulle ja ehkä nuk-
kumaankin päivälliseen asti.

Normaali päivä ei tuntunut 
kauhean rankalta sen suhteen että 

Varusmiehenä 
Kadettikoulussa
Olen Mikael Jurmu, normaali varusmiespalveluksen suorittanut 20-vuotias 
nuorukainen. Palveluskelpoisuusluokkani muutettiin polven takia A:sta B:hen.

P-kauden käytyäni tuli tilanne, jolloin kaikkien B-miesten piti valita oma 
komennuspaikka, paikka jossa tultaisiin palvelemaan joka toinen viikko eri 
komennuspaikan tehtävissä. Tässäkin tapauksessa ”nopeat söivät hitaat”.
Teksti: Mikael Jurmu I Kuva: Ilari Karinen 

olisi sykkinyt metsissä. Joka toinen 
viikko oltiin kyllä kassulla normaaleis-
sa hommissa A-miesten kanssa tai 
työvoima-aputehtävissä.

Tuntemukset
Kadettikoulu oli pääesikunnan kans-
sa erittäin hyvä komennuspaikka. 
Sekä siviilihenkilökunta että upseerit 
olivat erittäin mukavia. Myös kadetit 
tuntuivat olevan erittäin asiallista 
porukkaa.

Kirjastossa sekä sotilaskodissa 
oli hyviä lehtiä eikä lukeminen lop-
punut kesken. Ilo oli palvella kadetti-
koulussa ja nyt vietän vielä iloisempia 
päiviä reservissä.

Muistoksi kadettikoulu antoi 
hienon nahkavyön, joka on varustettu 
kadettien logolla. Kiitos!

Kirjoittaja palveli varusmiehenä 
Kaartin Jääkärirykmentissä Maan-
puolustuskorkeakoulun / Kadettikou-
lun lähettinä  I/06 saapumiserässä ja 
kotiutui 7.7.2006.

Kadettikoulu oli erinomainen 
komennuspaikka, missä syötiin 
erittäin hyvää ruokaa verrattuna 
Santahaminan muonituskeskuk-
sen normaaliin kasarmimuonaan, 
tai vaikkapa presidentinlinnan 
komennusmiesten pakkiruokaan, 
joka syödään pahvilautasilta. Kai-
ken lisäksi esimieheni kadettikou-
lussa olivat todella mukavia, eivätkä 
työnkuva tai päivän perusrutiinit 

“...sain omaa rau-
haa kasarmin huli-
nasta”



Elämää varomääräysten
varjossa
Kadettien ampumaharjoitukset ovat otollisia paikkoja bongata jos jonkinlaisia 
tilanteita ja “olosuhteita”. Upseerinidun on lisäksi usein vaikea myöntää vir-
heitään. Mutta miksei kadetin kannata kaivaa nenäänsä kesken puolustusam-
muntojen? Antaapa opettajien kertoa.

Ohjustelua 
Hautainmaan pakalla

Panssarintorjuntaohjusjärjes-
telmät ovat teknisiä ja siksi varsin 
mielenkiintoisia laitteita. Jotkut 
järjestelmien ominaisuuksista saat-
tavat kuitenkin paljastaa ikävällä ta-
valla totuuden, vaikka ampuja kuinka 
väittäisi toista ja yrittäisi pelastaa 
nahkansa kurssikavereiden silmissä. 
Näinkin on siis käynyt ainakin kerran 
Rovajärvellä kadettien ohjusammun-
noissa.

Perinteiseen tapaan Kiviselän 
maalialueelle oli rakennettu varsin 
massiivinen lautamaalien viidakko 
ja jokaiselle ammuttavalle ohjukselle 
oli tarkoin määritelty oma maalinsa 
sekä varamaalinsa. Ammunnan har-
joittelussa varmistettiin ampujille mi-
hin maaliin hänen pitää ohjuksensa 
ampua, jotta kaikille ampujille löytyy 

vielä ammunnan loppuvaiheessakin 
oma maali. Oikeaan maaliin am-
puminen on tärkeää, koska kaikista 
tuliasemista ei näe kaikkia maaleja ja 
hönöily tässä saattaa siis aiheuttaa 
turhaa ohjusten siirtämistä asemasta 
toiseen. 

Ammunta alkaa ja kaikki sujuu 
muutamasta kulosta huolimatta ihan 
mukavasti. Lievestuoreen varikon 
väki on kiinnittänyt tiedonkeruulait-
teensa yhteen ohjusjärjestelmistä 
ja tietoa ohjusten käyttäytymisestä 
saadaan talteen.

Kadetti Zorro* asettuu ampujan 
paikalle ja kadetti Phantom* toimii 
tulitoiminnan valvojana. Zorro ja 
Phantom toimivat moitteettomasti, 
opettaja seuraa tyytyväisenä, sa-
moin Lievestuoreen väki. Phantom 
varmistaa vielä kerran Zorrolta  
tietääkö tämä nyt varmasti, mihin 
maaliin hänen tulee ampua. Zorro on 

varma asiastaan, kuten kadetti yleen-
sä. Kaikki on valmista ja Zorro saa 
tuhoamiskäskyn. Zuihhhhhh - ohjus 
lähtee lentoon. ”Ei röpötä eikä niian-
nut lähtiessä” toteavat asiantuntijat 
seuraajalavalla. Kovin vain näyttää 
lentävän kohti väärää maalia, opettaja 
mietiskelee. Osuma! Kaikki ovat tyy-
tyväisiä, paitsi opettaja ja Phantom, 
jotka tajuavat mitä tapahtui. Zorro 
on kuitenkin varma, että toimi oikein, 
kuten kadetti yleensä. Zorro vieläpä 
väittää, että hän yritti ohjata ohjusta 
lennon aikana oikeaan maaliin, kos-
ka havaitsi, että ohjus lentää kohti 
väärää maalia. Jostain syystä ohjus 
ei kuitenkaan totellut ohjauskomen-
toja. Hyviä selityksiä löytyy aina…

Tässä vaiheessa asian selvit-
tämiseen ei pienen keskustelun 
jälkeen uhrata sen enempää ener-
giaa. Onneksi kaikille ohjuksille löy-
tyi sopiva maali ja ammunta saatiin 

Teksti: Jari Taipale, Juha Martiskainen I Kuvat: Ilari Karinen, Lauri Kohva
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toteutettua turvallisesti loppuun. Am-
munnan jälkeen kadetit opettajineen 
pääsevät tutustumaan tekniikan ih-
meelliseen maailmaan, kun Lieves-
tuorelaiset esittelevät ammunnoista 
kerättyä dataa.

Hyviä ja vielä parempia laukauk-
sia on tallentunut tiedonkeruulaitteen 
muistiin. Myös Zorron ampuma oh-
juslaukaus löytyy laitteen muistista. 
Kaikilla ammuntaan osallistuneilla 
on myös omassa muistissaan Zorron 
ampuma ohjuslaukaus ja hänen ker-
tomansa ohjuksen ohjausyritykset. 

Tiedonkeruulaitteen käyrät ja käp-
pyrät osoittavat, että Zorron ampuma 
ohjus on käyttäytynyt lennon aikana 
täysin normaalisti. Ohjausliikkeitä ei 
ole lennon aikana tehty ja lähtöta-
pahtumakin on ollut normaali, joten 
ainoaksi mahdollisuudeksi jää am-
pujan tekemä virhe. Kurssikavereilla 
on ilmeisen hauskaa ja muutaman 
kerran asiasta saatettiin muistuttaa 
myöhemminkin. 

Tarinan opetus: Tekniikkaa on 
vaikea huijata!!!

Tellu lähtee 

Pahkajärvi on hieno paikka ja Roso-
harjun tukikohta jo legendaksi muo-
dostunut puolustusammuntojen py-
hättö. Kadetit johtavat taas kerran 

joukkueen puolustusammuntoja va-
rusmiehille ja kevät tekee tuloaan. 
Kaikki valmistelut on perinteiseen 
tapaan tehty huolellisesti ja kaikki 
alkaa olla valmista kovapanosvaihet-
ta varten. Eteen työnnetty pesäke on 
ryhmittynyt, kypärät vedetty päähän 

Yrittänyttä ei laiteta - vaikkei maali aina olisikaan selvä.

ja kuulonsuojaimet aseteltu korvien 
suojaksi. Ainoastaan varoupseerin 
lupa kovapanosvaiheen aloittamisek-
si puuttuu.

Tulenkuvaajan apulaisena 
toimivaa nuoremman vuosikurssin 
kadettia vähän jännittää. Onhan 
hänen vastuullaan räjäyttää etu-
maastoon asennettu telamiina, joka 
kuvaa vihollisen panssarivaunun 
miinaan ajamista ja aloittaa koko 
shown. Vanhempi kadetti on ohjeis-
tanut nuorempaa isällisesti ja painot-
tanut, että ”Tellun on sitten parempi 
lähteä heti, kun käsky tulee, tai ei 
hyvä heilu”. Räjäyttämiskäskyksi on 
sovittu kaikkien tuntema kansain-
välinen käsimerkki. Pahaksi onneksi 
vanhemman kadetin nenän alustaa 
alkaa kutittaa ja hän päättää pyyh-

käistä sitä kädellään. POW! Tellu 
lähtee ajoissa ja nuorempi kadetti saa 
palautetta vanhemmalta, vanhempi 
kadetti opettajalta. 

Varsinaisessa tukikohdassa hie-
man taaempana taistelujen aloit-
taminen aiheuttaa hämmästelyä. 
Hieman paniikin ensioireita on havait-
tavissa ammunnan johtajan toimissa. 
Opettajan rauhallinen ote saa nuoren 
miehen rauhoittumaan. Pienen selvit-
telyn ja varoupseerilta saadun aloit-
tamisluvan jälkeen ammunta toteu-
tetaan suunnitelman mukaan.

Tarinan opetus: Älä räplää nenää 
ammunnoissa!!!

Opettajatkin osaavat
Toisinaan Kajaaniin lentävät Finnairin 
koneet koukkaavat Kuusamon kautta. 
Usein lentomatkustaminen väsyttää 
ja ilmeisesti ampumaharjoitukseen 
matkalla oleva työn uuvuttama opet-
tajamme torkahtaa koneen noustua 
korkeuksiin.
 Jossain rem-unen rajamailla ol-
lessaan opettaja havahtuu siihen, 
että kone laskeutuu. Nokoset jäivät 
harmittavan lyhyiksi. Opettaja odottaa 
unen sekaisena koneen pysähtymistä 
ja alkaa sitten muiden mukana tallus-
taa kohti koneen etuosaa. Onneksi 
samaiseen harjoitukseen matkalla 
oleva terhakka kokelaslääkäri havait-
see kapteeni-sedän poistumisaikeet 
ja opastaa häntä, että “Herra kaptee-
ni, olemme vasta Kuusamossa”.
 Tarinan opetus: Usko varus-  
miestä, ainakin joskus!!!

*nimet muutettu

Kirjoittajat työskentelevät MPKK:n 
koulutustaidon laitoksen ampuma-
koulutussektorilla.

“Nuorempi kadetti saa palautetta van-
hemmalta, vanhempi kadetti opettajal-

ta.”
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Paholainen jalkojen välissä 
- kuolema kentällä?
Ratsastus kuului vielä 1980-luvulla kadettien koulutukseen. Kadettikoulun vii-
meinen hevonen, Hornet, poistui palveluksesta vuonna 1994. Viime aikoina ei 
kadetteja ole hevosten selässä juurikaan nähty - ainakaan maastopuvussa. 

-Sä voit ottaa Ludden, se on toi 
tumma tossa. 

-Selvä, ööh… 
Ludde, eli Lucifer, puoliverinen 

ruuna, oli tuleva lämmittämään pa-
karoitani seuraavan tunnin ajan. Sii-
tä se sitten lähti.

Mistä tätä ajetaan?
Huolimatta siitä, että jalkojeni 

välissä oli monta sataa kiloa “pa-
holaista“, ei oloni ollut kovinkaan 
turvallinen. Olin ollut kerran aikai-
semmin hevosen selässä, kuusivuo-
tiaana, jonkun nostamana. 

Liikkeellelähtö sujui kuin au-
tomaattiautolla - jalka jarrulta, tässä 
tapauksessa kevyt napautus kan-
tapäillä, ja liikkeellä oltiin. Pysähtymi-
nen olikin jo nolompi juttu. Nykäisy, 
karjahdus ja pitkäksi meni. Ludde 
hörähti turhautuneena.

Alkukurssin kurvailut eivät aina 
ottaneet sujuakseen.

- Et sä voi olla noin kiltti sille. 
Et kai sä alokkaitakaan noin kou-

luta? tyrmäsi opettaja melko 
säälittävät kaarrosyri-

tykseni ja käski 
p o t k i a 

niin että tuntuu.
Kaverihan luo paineita. Nyt saisi 

kauramoottori tuta, mistä on suoma-
lainen kadetti tehty. Uusi hörähdys. 
Kirosin mielessäni kaiken maailman 
kaakit makkaratehtaaseen ja annoin 
pohkeitteni laulaa kramppiin asti. 

Herra hevonen, kadetti 
oma nimi…

-1970-luvulla Santahaminassa 
oli vielä paljon hevosia. Kadettien 
ratsastuspolku kulki Likolammen 
ympäri, kertoo Lahnuksen ratsas-
tuskoulun pääjehuna toimiva Jukka 
Kivelä, entinen ratsupoliisi.  

Tallikessuna varusmiehenä 
palvellut Kivelä on varmasti ollut 
mies, jonka auktoriteetti on pätenyt 
jääkäristä kenraaliin.

- Kyllähän jokunen upseerikin 
yritti välillä kovasti päteä, mutta tur-
haan.

Hevoselle eivät sotilasarvot 
merkitse mitään. Likolammen ym-
päri kulkee nykyään pururata, eikä 
rantaryteikkö paikoin enää ratsas-
tusta mahdollistaisikaan. Hornetkin 
taitaa kasvaa jo koiranputkea.

Jos hevoset osaisivat 
puhua
Koska kadeteilla on “koko ajan jotain 
menossa”, ei meilläkään ollut mah-
dollisuutta käydä tunneilla viikoittain. 
Tähänkin löytyi ratkaisu - tuplatunnit, 
jotka olivat yllättävän raskaita, aina-
kin pakaroille.
- Kyllä teidän kanssa on ollut vaiva-
tonta työskennellä. Ohjeet menevät 
kerrasta perille ja paikat kestävät 
paremmin kuin monella muulla, Kivelä 
kommentoi kysymystäni maastopu-
vuista Lahnuksessa.

Hevosilta ei kysytä. 

Kadettikurssilta ratsas-
tuskurssil le
Ajatus ratsastuskurssille osallis-
tumiselta tuntui aluksi poskettomalta 
idealta.  Eihän keväällä varmaan ole 
aikaa, sitä paitsi ratsastus on likkojen 
touhua… Urheilupäällikön toimittaes-
sa ilmoittautumislistan korkkitaululle 
alkoi siihen kuitenkin ilmestyä nimiä.

Olin odottanut talleilta löytyvän 
trikoita ja pikkutyttöjä. Todellisuudes-
sa kadetit edustivat kurssin nuorinta 
porukkaa. Miehiä oli ratsailla ihan sii-

Teksti: Lauri Kohva I Kuvat: Niko Koivisto
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nä missä naisiakin ja ainoat trikoot 
taisivat sittenkin löytyä omasta poru-
kastamme...

Koulumme tuki ansiokkaasti 
kurssiamme mahdollistaen niin ka-
dettiystävälliset hinnat kuin kuljetuk-
setkin. Maastopuku soveltui oikein 
hyvin ratsastusasuksi, kunhan vain 
muisti jättää villapaidan pois. Rat-
sastaessa tulee nimittäin kuuma.

Lisää netissä
> koti.welho.com/nkotila2/lahnus/

Bolognan prosessin 
vaikutuksia - vai onko 
niitä ?
Myös Kadettikoululla on kuultu puhuttavan Bolog-
nan prosessista. Aiheeseen liittyen puheenaiheena 
on ollut myös muun muassa tutkinnonuudistus ja 
opintopisteet. Itse en ymmärtänyt  näistä keskuste-
luista mitään, joten menin internettiin ja yritin löytää 
vastaukset kysymyksiin mikä on koko Bolognan 
prosessi ja miten se näkyy kadetin elämässä.

Kirjoitin hakukoneeseen “Bolognan 
prosessi” ja napsautin ensimmäistä 
linkkiä. Lähes välittömästi tietokoneen 
näyttöpäätteelle heilahti Bolognan 
prosessin tavoitteet.  “Bolognan 
julistuksen perimmäinen tavoite on 
synnyttää yhteinen eurooppalainen 
korkeakoulutusalue vuoteen 2010 
mennessä. Tarkoituksena on lisätä 
eurooppalaisen korkeakoulutuksen 
kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin 
maanosiin verrattuna.” En tuntenut 
rinnassani minkäänlaista kihelmöin-
tiä lukiessani tuota tavoitetta joten 
se ei varmaan myöskään yksittäistä 
kadettia paljon liikuta.

Selatessani sivua alaspäin löysin 
toimenpiteet millä tavoitteeseen py-
ritään:
§ Ymmärrettävät tutkintorakenteet. 
Työkaluina käytetään ECTS (Euro-
pean Credit Transfer System) -opin-
tosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjes-
telmää sekä tutkintotodistuksen 
liitettä. 
§ Yhdenmukaiset tutkintorakenteet. 
Tutkintorakennetta kehitetään 
pääsääntöisesti kahden syklin mallin 
pohjalle. Ensimmäisen syklin tutkinto 

on kolmi- nelivuotinen bachelor-tason 
tutkinto, jonka pitäisi olla relevantti 
myös eurooppalaisilla työmarkkinoil-
la. Toisen syklin muodostavat mas-
ter-tason ja tohtorin tutkinnot, jotka 
ovat molemmat jatkotutkintoja. 
§ Opintojen mitoitusjärjestelmien 
käyttöönotto. Otetaan käyttöön 
ECTS-yhteensopivat opintojen mitoi-
tusjärjestelmät.
§ Liikkuvuuden lisääminen. Opiskeli-
joiden, opettajien, tutkijoiden ja kor-
keakoulujen muun henkilökunnan 
liikkuvuuden esteiden poistaminen ja 
liikkuvuuden olennainen lisääminen. 
§ Laadunarvioinnin eurooppalainen 
ulottuvuus. Lisätään laadun- 
arviointiin liittyvää eurooppalaista 
yhteistyötä yhteisten menetelmien ja 
tasomäärittelyjen löytämiseksi.
§ Korkeakoulutuksen eurooppa-
lainen ulottuvuus. Monipuolisen 
kansainvälisen yhteistyön ja verkos-
toitumisen tiivistäminen, kieli- ja kult-
tuurikoulutus. 

Nyt alkoi löytyä jo hieman 
maanläheisempiä asioita. Tutkin-
tora-kenteen yhdenmukaistaminen 
on Kadettikoulussa käynnissä. JAT-
KUU...

Teksti: Juho Malinen
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Jo nykymuotoiset kadettikurssit ovat 
kaksisyklisiä. Ensin opiskellaan so-
tatieteen kandidaatiksi jonka jälkeen  
maisteriksi. Tulevilla kursseilla kou-
lutus kehittyy siten että kanditaatti-
vaiheen jälkeen siirrytään työelämään 
3-4 vuodeksi, jonka jälkeen täyden-
netään opinnot maisterin tasoon. 

Opintoviikot muuttuvat opin-
topisteiksi suhteella 1 : 1,5, jolloin pis-
teytyksessä otetaan huomioon kade-
tin kokonaistyömäärä, ei pelkästään 
oppituntien määrä. Myös opintojen 
mitoitus pyritään yhdenmukaista-
maan kaikissa korkeakouluissa koko 
Euroopan alueella. Tämä helpottaa 
kaksoistutkinnon suorittajia sekä 
vaihto-opiskelijoita huomattavasti 
jolloin opinnot korkeakoulusta riippu-
matta ovat vertailtavissa ja aiempien 
opintojen hyväksiluettavuus helpot-
tuu. Toivottavasti kadettikoulukin 
suhtautuu myönteisesti aiemmin 
suoritettuihin opintoihin ja on suopea 
hyväksilukuanomuksissa.

Kansainvälistyminen on 
tärkeässä roolissa nykypäivän soti-
laskoulutuksessa. Opiskelijoiden ja 
opettajien liikkuvuuden lisääntym-
inen on tärkeä osa Bolognan pro-
sessia. Tulevaisuudessa tultaneen 
näkemään yhä enemmän muiden 

maiden kadetteja sekä opettajia 
kampusalueellamme. Myös vaihto-
opiskelijoiden määrä suomesta ulko-
maille toivottavasti lisääntyy, jolloin 
on mahdollisuus saada kokemusta 
myös muiden maiden sotilasopetuk-
sesta. 

Yhteenvetona voitaneen todeta 
että Bolognan prosessi ei suurem-
min tavallista kadettia kosketa. Surf-
faillessaan passivoituneena pitkin 
koulun käytäviä ei prosessia edes 
huomaa. Jos mietitään asiaa hieman 
suuremmassa mittakaavassa, on en-
siarvoisen tärkeää että Kadettikoulu 
pysyy mukana Bolognan prosessis-
sa ja  korkeakoulujen kehityksessä, 
eikä eristäydy omaksi sisäsiittolak-
seen Santahaminan saarelle. Tämä 
takaa Kadettikoululle Maanpuolus-
tuskorkeakoulun osana aseman yht-
enä varteenotettavana opiskeluvaih-
toehtona myös  tulevaisuudessa ja 
mahdollistaa laadukkaan koulutuk-
sen kansainvälisillä markkinoilla.

lähteet: 
Opetusministeriö (www.minedu.fi)
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UPSEEREIDEN
EDUNVALVOJA

Upseeriliiton julkaisema 
maan johtava 

sotilasalan ammattilehti 
jo vuodesta 1920.

Salaisuus pinnan alla
Kadetit ovat perinteisesti sukeltaneet lähinnä laiturilta mereen. Mereen voi 
myös omasta tahdostaan jäädä pidemmäksikin aikaa - kunhan on ensin vaih-
tanut märän palveluspuvun märkäpalveluspukuun.

Sininen laguuni
Johtuen työntäyteisestä ohjelmasta 
ja useista muistakin aikaa vaativista 
harrastuksista, oli loppukevään su-
kelluksien suunnittelu haastavaa. 
Avovesisukellukset olisi ollut mah-
dollista toteuttaa vaikka yksi kerral-
laan arki-iltaisin, mutta kadeteille 
sopi paremmin  kertarysäys. Niinpä 
päätimme lähteä viikonlopuksi Han-
koon, jossa kuuleman mukaan olivat 
kirkkaat vedet ja koulutukseen hyvin 
soveltuva laguuni. Sopiva viikon-
loppu löytyi kesäkuun alusta ja 10.6. 
starttasimmekin kohti aurinkoista 
Hankoa.

Hangossa suunnitelmamme oli 
sukeltaa lauantaina kaksi ensim-
mäistä sukellusta, tehdä illalla vii-
meinen teoriakoe ja sukeltaa sunnun-
taina kaksi jälkimmäistä sukellusta. 
Lauantaina pääsimme sukeltamaan 
iltapäivällä. Vaikka allasharjoituksis-
ta olikin aikaa, alkoivat laitteisiin kiin-
ni päästäessä vanhat opit muistua 
mieleen. Aluksi edessä oli totuttau-
tumissukellus. Ensimmäinen laskeu-
tuminen yhdeksään metriin tuntui 
vähintäänkin jännittävältä. Matkalla 
outoja tuntemuksia aiheuttivat veden 
paineen puristava vaikutus ja pään 
päällä kasvava vesimäärä. Kun het-
ken kuluttua tulimme perille pohjaan, 
oli tunne kuitenkin loistava. Pinnalta 
autiolta näyttäneessä vedessä vas-
taan ui kampeloita, mateita ja tehtiin-
pä havaintoja myös muutamista ra-
vuista.

Alkuun
Aloitimme kurssin keväällä 2006. 
Kyseessä oli siis PADI -järjestelmän 
OWD- eli Open Water Diver -kurssi, 
toisin sanoen peruskurssi. Kurssiin 
kuuluu viisi eri teoriajaksoa ja vas-
taava määrä allassukelluksia. Hui-
pennuksena altaassa opitut taidot 
harjoitellaan neljällä avovesisukel-
luksella.

Puitteet koulutukselle olivat kun-
nossa, oppitunneille ja allasharjoituk-

sille löytyivät tilat MPKK:lta. Opetuk-
sesta vastasi Jouni Janhunen, Sub 
Aqua Finland -liikkeestä. Apuopet-
tajana toimi Jani Suojarinne, joka 
opiskeli samalla itseään Dive Mas-
teriksi. Oppimisilmapiirin laatu oli 
taattu, olivathan kaikki kurssilla olijat 
opettajia myöten puolustusvoimien 
palveluksessa. 

Käytäntöön
Sukelluskoulutusta Suomessa anta-
vat CMAS -järjestö, jonka toiminta on 
seurakeskeistä, ja jo edellä mainittu 
PADI -järjestö. PADI on aikuiskou-
lutustyylisesti toimiva järjestö, jonka 
koulutus pohjautuu itseopiskeluun ja 
käytännössä opetteluun. Kurssimme 
tyypillinen arki-ilta sukelluksen paris-
sa alkoikin niin, että kävimme läpi 
itse opiskellun teoriajakson ja teimme 
siihen liittyvän pikku testin. Kun teori-
atiedon perille menosta oli varmistut-
tu, siirryimme altaalle. Altaalla edet-
tiin laitetuntemuksesta pikkuhiljaa 
vaikeampiin ja vaikeampiin suorituk-
siin tähtäimessä avovesisukelluk-
sessa tarpeelliset taidot. Näin itse-
varmuus ja luotto välineisiin kasvoi ja 

seurauksena oli valtava halu päästä 
avovesiin.

Kohti  omia sukelluksia
Loput sukellukset kuluivat taitoja ker-
taillessa. Nyt harjoiteltiin myös niitä 
asioita, joihin altaassa ei ole mahdol-
lisuutta. Harjoittelimme mm. kompas-
sisuunnistusta ja kokeilimme myös 
hätänousua yhdeksästä metristä. 
Toisin sanoen toimintaa tilanteessa, 
jossa jostain syystä on tarve nousta 
pohjalta ilman lisähappea.

Sunnuntaina oli edessä vielä 
kaksi pakollista sukellusta ennen 
kurssin läpäisyä. Kun viimeinen pa-
kollinen sukellus oli ohi, katsottiin 
kurssi suoritetuksi ja oli aika ensim-
mäiseen omaan sukellukseen. Vaik-
ka kyseessä oli vain pieni 10 minuu-
tin vedenalainen kääntyminen oli se 
kuitenkin sinänsä jännittävä. Ensim-
mäinen kerta takana, seuraavia odo-
tellessa.

Lisää netissä
> www.cmas.org
> www.padi.fi
> www.sukeltaja.fi

Teksti: Kimmo Kaipainen I Kuva: Maria Nieminen

“Ensimmäinen laskeutu-
minen yhdeksään metriin 
tuntui vähintäänkin jännit-
tävältä.”
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Siivellä
Istun pohdiskelemassa mennyttä aikaa kadettikoulussa 
ja olen tyytyväinen tekemääni valintaan palvella isän-
maata. En väitä, että kadetin elämä on ruusuilla tanssi-
mista, mutta kurssimme omaksuma ilmavoima-henki ja 
mielekkäät opinnot ovat pitäneet motivaation korkealla.

Tervehdys ilmavoimien koulutuksen 
kehdosta, Ilmasotakoulusta, Tikka-
koskelta. Nykyään täällä pakertavat 
aluksi opintojensa parissa kaikki il-
mavoimien kadetit, niin elso-, viesti-, 
johtokeskus-, lentomekaanikko- kuin 
ohjaajalinjalta. Kaikkia linjoja ei ole 
jokaisella vuosikurssilla, vaan niitä 
perustetaan ilmavoimien tarpeen 
mukaan. Ilmavoimien ohjaajat 
suorittavat Vinkojen siirron vuoksi 
alkeislentokoulutuksensa Tikkakos-
kella. Kolmannen vuoden alussa he 
siirtyvät Kauhavalle Lentosotakou-
luun, Hawk -lentokoulutukseen.

Kevättalven ajan istuimme yh-
teisten opintojen parissa koulutalos-
samme Aquilassa. Yhteisiä opintoja 
ilmavoimien linjoilla on paljon ensim-
mäisen ja toisen vuosikurssin aika-
na. Toukokuun alussa linjat aloittivat 
eriytyvät opinnot.

Elso-linjan kadettien koulutuk-
seen on pyritty yhdistämään teoria ja 

käytäntö. Elso-kadetit ovat olleet tyy-
tyväisiä saamaansa koulutukseen. 
Kahden miehen vahvuinen viestilinja 
on saanut yksilöllistä, tehokasta ja 
mielekästä opetusta. Ohjaajalinjan 
kesä alkoi nopean lentoteoriapaketin 
jälkeen lentämisellä. Johtamisjärjes-
telmälinja pääsi viettämään ansait-
tua kesälomaansa nyt kuumimman 
kesän aikaan heinäkuussa. Ohjaa-
jalinja lomaili kesäkuun ja niinpä he 
loppukesästä hikoilevat Tikkakosken 
lentokentän tuntumassa, Vinkojen 
ohjaamoissa.

Vinka-lentokoulutus eteneekin Il-
masotakoulussa varsin mallikkaasti, 
kiitos siitä tukilentolaivueelle, Patri-
alle ja säiden herralle. Kuuma kesä 
ja pitkä lentotauko ovat näyttäneet 
myös Vinka-koulutuksen ankaruu-
den, siitä osoituksena useat lentopa-
hoinvointitapaukset kesän aikana. 

Ilmavoimat järjestää toisen ker-
ran ilmavoimien pohjoismaiset kadet-

tipäivät Tikkakoskella 16 - 20.8.2006. 
Tänä vuonna kadetit ovat saaneet 
suuren roolin juhlien järjestämisessä, 
jonka myötä useimpien vapaa-ajan 
vietto-ongelmat ovat ratkenneet.

Kohta alkaa kolmas vuosikurssi. 
Se alkaa omalta osaltani hieman ris-
tiriitaisin tuntein. On tietenkin hienoa 
päästä taas yksi virstanpylväs lähem-
mäs työelämää. Toisaalta syksy alkaa 
synkin mielin, koska kurssimme 
hajautuu osiin. Ilmavoimien ohjaa-
jat siirtyvät Lentosotakouluun, maa-
voimien helikopteriohjaajat siirtyvät 
Helikopteripataljoonaan, rajavartio-
laitoksen ohjaajat siirtyvät Malmille 
ja johtamisjärjestelmälinja jää tänne 
Tikkakoskelle. Tämä oli kuitenkin 
odotettavissa, joten eiköhän tästäkin 
selvitä hyvän kadettiveljeyden voimin, 
aivan kuten tähänkin asti. 

Hyvää kesää ja alkavaa syksyä 
toivottavat Ilmavoimien kadetit Tikka-
koskelta.

Vinkoissa on voitu pahoin tänä kesänä.

Teksti: Janne Heikkinen I Kuvat: Janne Heikkinen, Puolustusvoimat
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Kannella
Taas kerran ovat iloiset meripojat (ja - tytöt) valloittaneet 
maailman. Taas kerran on syytä valmistautua karvoja nos-
tattaviin tarinoihin maailman merten julmuudesta, myrs-
kyistä ja merirosvoista. No, ehkei sentään, mutta taas ker-
ran ovat merikadetit viettäneet jokseenkin erilaisen kesän 
maaveljiin verrattuna. 

Merikadetteja on nähty isoilla vesil-
lä, koulutuspurjehduksella joka tänä 
vuonna suuntautui kohti välimerta, 
sekä vähän pienemmillä vesillä Lok-
ki- ja Valasluokan alusten kuskeina 
Saaristomerellä ja Suomenlahdella. 
Eikä tässäkään yhteydessä ole syytä 
unohtaa urheita rannikkotaistelijoi-
tamme, jotka pitävät harjoituksissa pit-
kin Suomen rannikkoa merikadettien 
mainetta yllä. Jos joku merikadettiveli 
(tai – sisar) kokee jäävänsä tässä kir-
joituksessa mainitsematta, pitäköön 
hän sen omana tietonaan.

Merikadetin kesä on ennen kaikkea 
käytännön koulutusta ja totuttautumista 
tulevan palvelustehtävän ympäristöön, 
sen vaatimuksiin ja haasteisiin.  Pitkiä 
ovat päivät merellä, ja pitkiä ovat yöt 
vahdissa. Jotka tietämättöminä kuvit-
televat merikadettien harrastavan ke-
säistä huviveneilyä, huoli pois, olette 
väärässä.  Mutta kun tuuli tyyntyy ja 
aurinko paistaa peräkannella, on jokai-
sella merellä tai rannikolla aikansa 
viettävällä merikadetilla tilaisuus (lue: 
velvollisuus) nauttia salaa kesäisen 
merimaaston tunnelmista. Ja syytä 
onkin, sillä mistä me muuten puhui-
simme, kun marraskuiset pimenevät 
illat saapuvat. Kesä on se aika, jol-
loin merikadetit luovat oman aselaji- ja 
puolustushaaraylpeytensä. Ylpeyden, 
josta ei hevillä luovuta.

P u o l u s t u s h a a r a y l p e y d e s t ä 
päästääkin aasinsiltaa pitkin merika-
dettien lempiaiheeseen, eli perintei-
siin.  Aihe on jopa niin rakas, että kun 
perinteikäs Kalpa palaa nykykadetin 
viitekehykseen, ja merikadeteille an-
netaan palstatilaa, olisi kohtuutonta 
jättää aihe käsittelemättä.

Merisotakoulu ja Suomenlinna 
ovat merikadetin koti, siitä ei ole epäi-
lystä. Koti, joka melkein kirjaimellisesti 
hengittää perinteitä ja kunnioitusta sen 
historialle. Perinteikäs ympäristö luo 
perinteitä, ja perinteet luovat ylpeyttä.  
Uusi, syksyllä käyttöön tuleva koulu-

tusmalli asettaa myös merikadeteille 
haasteita. Käsitteet kuten koti ja 
perinteet ovat vaarassa saada uusia 
määritelmiä. Näin ollen perinteiden 
vaaliminen, jota perinnehenkilöstön 
toimesta on ansiokkaasti painotettu, 
saa merikadettien kesken uusia ulot-
tuvuuksia. Enää ei passiivisuudella 
pärjätä, vaan aktiivisuutta kaivataan 
jokaiselta. Käytännössä tosiasia on 

kuitenkin se, että vaikka Suomen-
linna ei ole kaukana, on etäisyys 
Santahaminaan riittävä. Joten toiv-
ottavaa olisi, että kadetti, palve-
luspuvun väristä riippumatta, kan-
taisi oman vastuunsa perinteiden 
ja oman puolustushaaraylpeyden 
suhteen, maalla, merellä ja ilmas-
sa.

74. merikadettikurssin voitokas miehistö juhlatunnelmissa.

Teksti: Nicklas Åkerlund I Kuvat: Janne Miettinen, Puolustusvoimat
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Liittoutuneet
Järjestötoiminnasta…Lue ja Omaksu!

Arvoisat lukijat. Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen 
Kalpa-lehti nousee siivilleen - kuin tuo kuuluisa Feeniks-  
lintu tuhkasta. Niinpä onkin ilo ja kunnia valistaa teitä, ar-
von lukijat, erityisesti kadetit, muutamalla sanalla upsee-
rien järjestötoiminnasta. Joten ottakaa mukava asento 
ja valmistautukaa omaksumaan sivullinen tiukkaa tietoa 
järjestötoiminnasta.

Upseeriliitto on akavalainen ammattijärjestö, jon-
ka tärkeimmät tehtävät ovat jäsenistön edunvalvonta 
palkkauksen, koulutuksen, tehtävärakenteen sekä sosiaa-
listen ja yhteiskunnallisten asioiden alueilla. Vuonna 2005 
Upseeriliittoon kuului 96 % palveluksissa olevista upsee-
reista, mikä tarkoittaa noin 5500 henkilöä. Vuonna 2005 
Upseeriliiton näkyvyyttä upseerien etujen puolustajana 
lisäsi ulkomaan palvelussuhteiden etujen parantamiseen 
tähdännyt hakukielto, joka oli menestys. Kadettien kes-
kuudessa Upseeriliiton merkittävimpänä tekona vuonna 
2005 voidaan pitää Upseeriliiton teettämää ja yliluutnantti 
Atte Löytösen toteuttamaa tutkimusta “Kadettien toimeen-
tulo - ja edunvalvonta 2005”. Lisäksi - osana toimintaansa 
- Upseeriliitto tukee kadettien opintoja tarjoamalla heille 
mahdollisuuden hakea Upseeriliiton takaamaa opintolai-
naa sekä järjestämällä kadeteille järjestökoulutusta.

Upseeriliitto jakautuu 29 alueelliseen tai valtakunnal-
liseen osastoon tai yhdistykseen. Yksi näistä alaosastois-
ta on Upseeriliiton Santahaminan osasto, johon valtaosa 
kadeteista kuuluu opiskeluaikanaan muodostaen osaston 
enemmistön. Santahaminan osaston jäseniksi kadetit tu-
levat viimeistään siinä vaiheessa, kun siirtyvät opiskele-
maan Santahaminaan. Santahaminan osasto tarjoaa 
jäsenistölleen muun muassa Santahaminan edustalla 
olevan virkistäytymispaikka Reimarin käyttömahdollisuu-
den.  

Mikä mies minä sitten olen teitä näistä asioista muis-

Teksti: Aki Hugg I Kuva: Atte Löytönen
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Upseeriliitto tuki Atte Löytösen tutkimusta kadettien opin-
toetuuksista vuonna 2005.

Summary in english
Text and pictures: Toivo Pollock 

The Bologna Process (page 31)
“At the end of the day, one might say that the Bologna 
process hardly concerns the everyday life of the average 
cadet. Whilst absently strolling the halls and corridors of 
the Military Academy, one doesn’t even notice it. Then 
again, when you think of the big picture it is extremely 

Directors Greet ings (page 5)
“It is with great pleasure that I note that the Cadet As-
sociation has decided to rejuvenate the Kalpa-magazine. 
What you are now holding is the first issue of Kalpa-ma-
gazine to be published in many years. The magazine di-

Greet ings f rom the Air  Force (page 34)
“Greeting from the Air Force Academy at Tikkakoski. 
Looking back at the past sprig spent here at Tikkakoski, 
I must say time has passed quickly. We spent the last 
weeks of winter and the beginning spring in general stu-
dies, all packed together in our training house Aquila.  In 
the beginning of May we began to work on our separate 
studies. Due to hot weather flight training has proven to 
be strenuous... The beginning of the third year is a bit of 
a sad occasion for Air Force cadets, since our course will 
be spread out around the country. On the other hand, this 
was to be expected, so with a bit of cadet spirit I’m sure 
we will make it.”

Cadet Janne Heikkinen

On Naval  Nadets (page 35)
“The summer of a naval cadet is filled with practical trai-
ning and getting accustomed to the rigors of life in the navy, 
its demands and challenges. Long are the days spent at 
sea, and long are the hours of the night watchman. So 
those of you who in your ignorance believe that summers 
in the Naval Academy are filled yachting in the sunshine, 
fear not, you could not be more wrong. But when the wind 
dies down and the sun shines on the deck, every naval 
cadet has a chance (i.e. duty) to secretly enjoy the sum-
mer spent at sea. For if this was not so, what ever would 
we talk about on those dark and rainy November nights.”

Cadet Nicklas Åkerlund

important that the Military Academy be part of the Bologna 
process, as well as other developments in the academic 
world, and doesn’t isolate itself on the island of Santa-
hamina. This will guarantee that the Military Academy will 
remain a tempting career choice, and make it possible to 
uphold the quality of the education given here.”  

Cadet corporal Juho Malinen

tuttamaan? Upseeriliittokadetti on kadettioppilaskunnan 
hallituksen jäsen, jonka tehtäviin kuuluu valvoa kadettien 
etujen toteutumista ja toimia eräänlaisena yhdyslenkkinä 
kadettien ja Upseeriliiton välillä. Upseeriliittokadetti kuu-
luu Upseeriliiton hallitukseen asiantuntijajäsenenä ja on 
sieltä tuleva tuomitsemaan simppuja  ja kaadereita.

Tämän informaatiotulvan aiheuttaman järkytyksen 
jäljiltä, sinun, arvon kadetti, tulisi muistaa kaksi asiaa: 1) 
Mikä on Upseeriliitto ja mitä se tekee, sekä 2) Mihin Up- 
seeriliiton paikallisosastoon kuulut. Mikäli jompikumpi 
edellä mainituista seikoista jäi epäselväksi, tai sinulla on 
muuten jotain järjestötoimintaan liittyvää kysyttävää, niin 
ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen. Näihin kuviin, 
näihin tunnelmiin…

Lisää netissä
> www.upseeriliitto.fi
> www.akava.fi

“...yhdys-
lenkkinä 

kadettien ja 
Upseeriliiton 

välillä.”

“...time has 
passed 
quickly.”

rectly addresses all those purposes for which the Cadet 
Association exists. I sincerely whish that the magazine 
reaches its audiences and is often seen in cadet hands. 
The Kalpa is a superb way of relaying information and 
developing cadet spirit…I whish you all the best in your 
studies, may you be enthusiastic and successful. Cons-
tantem Decorat Honor!”

Lieutenant colonel Jari Kallio

The author making a pilgrimage to the 
Vietnam War memorial in Washington DC.
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Kaikki kuntoon

Arvoisa Kalpa-lehden lukija!

Kalpa-lehti on viettänyt muutaman vuoden sapattivapaa-
ta. Samalla upseerin koulutusohjelma on jälleen käynyt 
läpi yhden vaiheen – vaiheen, jonka aikana edellytykset 
oppilaskuntatoiminnalle eivät näkemykseni mukaan ole 
olleet kaikkein otollisimmat. Kontaktit vanhempien ja  
nuorempien kadettien välillä ovat olleet sangen vähäisiä. 
Kahden nuorimman kadettikurssin opintojen alkaminen 
Santahaminassa lähes yhtäaikaisesti tulevana syksynä 
ei siis olekaan ainoastaan suuri haaste, vaan ennen kai-
kkea mahdollisuus oppilaskuntatoiminnan ja kadettikas-
vatuksen kehittämiselle.

Kalpa-lehden uudelleen synnyttämiseksi työskennel-
leet henkilöt ovat kadettioppilaskunnan hallituksen tavoin 
olleet kauaskatseisia ja tehneet pitkäjänteistä työtä, jotta 
edellytykset oppilaskuntatoiminnalle olisivat hyvät uuden 
upseerin koulutusohjelman alkaessa syksyllä 2006.  Mie-
lestäni tässä työssä on onnistuttu. Ajankohta Kalpa-leh-
den julkaisulle on mitä parhain, sillä sen ensimmäisen 
uuden painoksen saavat luettavaksi samanaikaisesti kah-
den uuden Santahaminaan saapuvan kurssin kadetit.

Kadettioppilaskunnan hallituksen eri tehtäviin on 
perinteisesti valittu kadetteja, jotka vertaistensa keskuu-
dessa nauttivat ehdotonta luottamusta. Kaikille halukkai-
lle ja kyvykkäille kadeteille ei vakituista paikkaa kadetti-
oppilaskunnan hallituksessa ole kuitenkaan ollut tarjota. 
Tämä sinänsä valitettava tosiasia ei ole kuitenkaan es-
tänyt halukkaita ottamasta aktiivisesti osaa kadettioppi-
laskunnan toimintaan. Pitää lisäksi muistaa, ettei kaikkea 
työtä kadettien yhteisen edun eteen suinkaan tehdä ka-
dettioppilaskunnan hallituksessa. Kadettioppilaskunnan 
jäsenet ovat olleet kiitettävän aikaansaavia, olipa sitten 
kyse esimerkiksi kuorolaulannasta, hiukan raskaammas-
ta – mutta ei vähemmän hartaasta – musiikista, rekry-
toinnista, liikunnasta lukuisissa eri muodoissa tai kadet-

tikoulun arvokkaiden perinteiden eteen tehdystä työstä. 
Toivonkin, että Kalpa-lehdestä muodostuu tiedotuskanava 
kaikille yhteisen etumme eteen töitä tekeville.

Päätoimittaja teki mielestäni oikean ratkaisun päät-
täessään julkaista kadettioppilaskunnan lehden siinä muo-
dossa, kuin se on aiemminkin ilmestynyt. Verkkojulkaisut 
ovat usein johtaneet interaktiivisuuden sijasta interpassii-
visuuteen. Kadettioppilaskunnan toimintaa koskevia uuti-
sia ja ilmoituksia on varmasti mukavampi lukea paperilta, 
eikä samalta ”putkelta” kuin muita opiskelua koskevia asio-
ita. Uskon, että Kalpa-lehden säännöllinen julkaiseminen 
painetussa muodossa antaa kadettioppilaskunnan toimin-
nalle sellaisen inhimillisen ilmeen, joka ei ole sähköisesti 
saavutettavissa. Uskallan väittää, että se entisestään ak-
tivoi kadetteja toimimaan yhteisen edun nimissä.

Haluan kiittää kadettioppilaskunnan hallitusta ja muita 
kadettien yhteisen edun eteen rehkineitä hyvin tehdystä 
työstä, sekä kehottaa nuorempia kadetteja noudattamaan 
heidän esimerkkiään. Ennen kaikkea haluan toivottaa Kal-
pa-lehdelle pitkää ikää.

Teksti: Antti Ollikainen I Kuva: Will Kärkkäinen

kadettioppilaskunnan hallitus 2005-2006

Puheenjohtaja
Juha Kukkola

Hyvinkää

Varapuheenjohtaja
Lauri Kohva

Helsinki

Sihteeri
Joni Holmberg

Helsinki

Taloudenhoitaja
Heikki Suomalainen

Helsinki

Tiedotuspäällikkö
Ilari Karinen

Heinola

Järjestelypäällikkö
Mika Kuikka

Pori

Perinteiden isä
Antti Kivimäki
Jämsänkoski

Upseeriliittokadetti
Aki Hugg
Helsinki

Kellarikadetti
Jouni Lahtinen

Lapinlahti

Ohjelmapäällikkö
Will Kärkkäinen

Helsinki

Hankintapäällikkö
Ilkka Mäki-Ullakko

Sievi

Urheilupäällikkö
Juho Kettunen

Oulu

Kuljetuspäällikkö
Jani Hurri

Mikkeli

Yhteyssihteeri
Henri Laine

Tuusula

Somistuspäällikkö
Anna Puolakka

Pieksämäki

Kuiluja eri vuosikurssien välillä olisi edelleen varaa kaventaa, kirjoittaa kadet-
tivääpeli Antti Ollikainen.

Apina
Teksti: Lauri Kohva

Tämän numeron oma maskotti on koko 
viime lukuvuoden kouluamme riemas-
tuttanut apina. Useimmiten se ilmestyi 
virnuilemaan koulun ilmoitustauluille. 
Apinan varustus ja ennen kaikkea il-
meet kertoivat päivän teemasta. Har-
miton pila muuttui vähitellen odotetuksi 
ilmiöksi. Koskaan ei voinut tietää mil-
loin tai missä apina seuraavaksi olisi. 
Moni apina on löytänyt  paikkansa  ka-
detin seinältä. 
 
Muuntautumiskykyisenä se on edelleen 
oikea kadetin esikuva. Se osaa taistel-
la ja tanhuta, pitää huolta kunnostaan 
ja perheestään. Sillä on takataskussa 
jo kaksi muuta korkeakoulututkintoa. 
Se puhuu sujuvasti kahdeksaa kieltä. 
Se rakensi omin käsin unelmatalon 
perheelleen - päivärahoilla. Sillä on 
kurssin paras kuntoindeksi. Se pitää 
kaikista ja kaikki pitävät siitä. Kuitenkin 
se johtaa kuin oranki konsanaan.

Kalpa keräsi ennätysmäärän apinoita 
yhteen. Tämä lienee toistaiseksi vii-
meinen kerta, sillä huhujen mukaan 
apinat ovat jättämässä Santahaminan 
saaren.  Paluusta tai seuraajista ei 
ole tietoa. Tuskinpa apinat kuitenkaan 
tästä maailmasta ihan heti loppuvat.

Apina on Tomi Veijalaisen (91. KadK) hengen-
tuote. 

Mikään ei ole täydellistä. Palautetta 
ja kehitysideoita tarvitaan, jotta Kalpa 
pysyy jatkossakin terävänä.
kadettioppilaskunta@mil.fi
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