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Kadettitoverikunta ry (KOK)
Kadettitoverikunta on kadettien aatteellinen järjestö, jonka toiminnan
tarkoituksena on perinteiden vaaliminen, isänmaallisen hengen, maanpuolustustahdon sekä kadettiveljeyden lujittaminen kadettien keskuudessa. Kadettitoverikunta on samalla yksi Kadettikunnan piireistä. Kadettitoverikuntaan
kuuluu Maanpuolustuskorkeakoulussa upseerin ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittavia kadetteja.
Kalpa
Kalpa-lehti on Kadettitoverikunnan pää-äänenkannattaja.
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Pääkirjoitus, 12.3.2008

Kalpa jatkuu...

Saaren arki on muuttunut selkeästi vilkkaammaksi, kun kaikki
kadettikurssit ovat yhtä aikaa paikalla. Tämä on erinomaisen
hieno tilaisuus tuoda myös viivojen lukumäärästä riippumatta
kadetteja lähemmäksi toisiaan ja näin ollen työntää konkreettisesti näkyviin sitä ”katkeamatonta ketjua”, josta niin usein puhutaan. Toisaalta majoitustilat alkavat käydä ahtaiksi Kadettitalon
ollessa perusteellisessa remontissa.

Nuorimman kurssin kadetit ovat jo lehden ilmestymishetkellä antaneet kadettilupauksen, säilyttäkää paperia
arvokkaalla paikalla ja imekää sen sanoista vaikeina hetkinä lisäpontta suoritettavaan tehtävään. Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara, maavoimien komentaja, sanoi uusimman Kylkiraudan haastattelussa: “Joskus on hyvä pysähtyä miettimään, mikä on upseerin ammatin perimmäinen tarkoitus. Se on kanssaihmisten johtamista sodan
olosuhteissa. Siihen upseerin koulutus viime kädessä tähtää. Jos upseeri on siihen valmis, hän on valinnut
oikean ammatin.”
Toisen vuosikurssin juna on kääntynyt kandidaatin opintojen suhteen. Olemme istuneet jo ensimmäiset seminaarit liittyen kandidaatin tutkielmaan. Lähinnä seminaarit vilisivät kai ohi, kun muut opiskelijat kuuntelivat,
miksei vuorossa oleva tutkija ole saanut vielä mitään tehtyä tutkielmansa eteen. Vastuun pallo on nyt heitetty
meille. Kolmannen vuosikurssin maistereilla on vielä reilu vuoden kakku jäljellä nelivuotisesta. Kaaderit ovat
sitäkin lähempänä valmistumistaan ja toivon mukaan jokainen neliraitainen sai palautettua pro gradu -tutkielmansa ajoissa.

Toivoisin tämän Kalpa-lehden numeron saavan suuren huomion joukko-osastoissa, sillä hakuaika Maanpuolustuskorkeakouluun on käynnissä, ja lehden suurin uutisarvo lieneekin varusmiesten keskuudessa. Olen halunnut, että jokainen kadettikurssi on osaltaan edustettuna lehdessä ja että kirjoituksista välittyisi lukijalle jonkinlainen kuva opiskelusta Maanpuolustuskorkeakoulussa. Haluankin rohkaista jokaista hiemankin epäröivää
varusmiestä täyttämään hakupaperit, mitään et menetä. Valintatilaisuus on myös erinomainen tilaisuus tutustua
paremmin koulutukseemme. Mikäli haluat kysyä jotain, voit ottaa rohkeasti yhteyttä esimerkiksi osoitteeseen
kadettioppilaskunta@mil.ﬁ , voimme kenties antaa ajan tasalla olevia vastauksia kysymyksiisi kadettien koulutuksesta. 95. kadettikurssin ja 78. merikadettikurssin opiskelijathan ovat jonain päivänä työkavereita kanssamme.

Tämä on järjestyksessään toinen päätoimittamani Kalpa-lehti. En haluaisi sanoa, että kyseessä on minun ja kadetti Pauli Valliuksen viimeinen lehti. Joka tapauksessa jälkeeni lehden toimittaminen siirtyy 94. kadettikurssille,
joten Kalpa jatkuu. Lehden parissa työskentely on kaikkine vaikeuksineen ja uhrauksineen opettanut todella
paljon ja ollut mielenkiintoinen lisä saaren arkeen. Stressinhallintaa on varmasti itse kukin hallituksen jäsen ja
toimihenkilö joutunut harjoittelemaan. Kiitokset kaikesta palautteesta, jonka olen sähköpostiini saanut. Antakaa
palautetta myös tästä lehdestä! Lopuksi haluan osoittaa kiitoksia. Päätoimittajaakin suuremman työn lehden
eteen on tehnyt ulkoasusta vastannut kadetti Pauli Vallius, jota en tässä yhteydessä voi kylliksi kiittää. Huolimatta tiiviistä opiskelutahdista, joka kurssilla tällä hetkellä on menossa, sain kerättyä artikkeleja lehteen. Todella
iso kiitos kaikille kirjoittaneille, toivottavasti kirjoittajia riittää jatkossa enenevissä määrin, jotta Kalpa ei pääse
tukahtumaan. Nuorin kadettikurssi teki mainiota työtä mainosmyynnin suhteen. Kiitokset heille ja kiitokset mainostajille! Mahdollistitte paitsi Kalpa-lehden, myös onnistuneen Sarkajuhlan!
Päätoimittaja
Kadetti Matti Hietalahti
1 / 2008
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KADETTIVÄÄPELIN
PUHE

kadettikasvatuksen tarkoitus ja tavoitteet itsekurin merkitys osana kadettikasvatusta
Kadettivääpeli
Antti Kivimäki

Aloittaessani varusmiespalvelukseni Karjalan Prikaatin
Tiedustelukomppaniassa, muistan kuinka siellä toistettiin
usein hokemaa: ´´Kurin korkein aste on itsekuri``. Itsekurin korostaminen yhdistettynä keskivertoa korkeampaan perusyksikön sisäkuriin sai varusmiehet toimimaan
käsketysti. Motivaatio sotilaskoulutukseen oli korkea.
Tuolloin minulle syntyi käsitys itsekurin tärkeydestä sotilaallisessa toiminnassa. Tärkeydestään huolimatta olen
kuullut itsekurin mainittavan Kadettikoulussa oloni aikana
vain muutaman kerran, ja silloinkin sivulauseessa. Itsekuri on yksi sotilasjoukon ja ennen kaikkea sotilasjohtajan
tehokkuuden osa. Itsekuri on asia, jonka kehittämiseen
jokaisen sotilasjohtajan tulee keskittyä. Johtaja, joka ei
itse kykene noudattamaan annettuja käskyjä ja määräyksiä, nauttii vain harvoin esimiestensä ja alaistensa luottamusta. ´´Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää
niin kuin minä sanon``, on huono tapa saada alaiset noudattamaan yhteisiä sääntöjä.

”Annettujen käskyjen noudattaminen…
onko se niin vaikeaa?”
Tämä kaikki oli johdatusta siihen, mihin henkilökohtaisen
osa-alueen kehittämiseen oletan jokaisen kadetin kiinnittävän huomiota. Olen viime aikoina todennut, että tietyt
asiat palaavat ennalleen kurssista toiseen, vaikka niistä
kuinka huomauttaisi. Olen havainnut puutteita muun muassa varustuksessa, siisteydessä ja sotilaallisessa käytöksessä. Näiden asioiden kuntoon saattaminen edellyttää jokaisen panosta. Tarkoitan tällä niin valvontaa, kuin
henkilökohtaista kunnostautumistakin.
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Annettujen käskyjen noudattaminen…onko se niin vaikeaa? Joudun toisinaan huomauttamaan nuorempia kadetteja muun muassa yleisenpalvelusohjesäännön määrittämistä asioista. En haluaisi käyttää aikaani nuorempien
kadettien valvomiseen ja virheiden korjaamiseen. Minun
on kuitenkin pakko toimia kunnes asiat ovat kunnossa.
Mielestäni tulevan upseerin tulisi kyetä huolehtimaan tällaisista asioista ihan itse. Tulevina varusmiesten kouluttajina ja esimiehinä meistä jokaisen tulee pitää itse huoli
siitä, että toimimme yhteisömme normien mukaan. Uskon,
että alaiset saadaan toimimaan normien mukaan vain sitoutumalla niihin itse. Sääntöjen noudattaminen tulisi lähteä jokaisesta kadetista itsestään. Motivaationa ei saa olla
kadettivääpelin tai jonkun muun vanhemman kadetin asioista huomauttaminen.

”Hyvä johtaja ei ota itselleen tarpeettomia erivapauksia.”
Yksinkertaiset asiat, kuten yleisten tilojen siisteys tai vaikka parran ajaminen pitää pystyä tekemään ilman eri huomautusta. Kuinka säälittävää onkaan se, että kaikki eivät
näin yksinkertaisiin asioihin pysty. Nyt on korkea aika ryhtyä oma-aloitteisesti korjaamaan omia virheitään.
Jos asiat eivät järjesty, niin jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa:
virheet jäävät korjaamatta tai kontrolli lisääntyy. Ei liene
tarpeellista mainita kumman vaihtoehdon valitsen. Pitäkää siis jokainen omalta osaltanne huoli siitä, että toimitte
annettujen käskyjen ja määräysten mukaisesti. Tällä tavalla ette ainoastaan noudata annettuja sääntöjä, vaan
myös kehitätte itseänne. Hyvä johtaja ei ota itselleen tarpeettomia erivapauksia.

”Kyse on siis yhteisestä projektista,
jonka tarkoitus on kantaa hedelmää
pitkälle tulevaisuuteen.”
Mitä vanhemmat kadetit sitten hyötyvät siitä, että nuoremmat kadetit kasvatetaan toimimaan annettujen ohjeiden
ja sääntöjen mukaan? Kun alaisekseni jonain päivänä
valmistuu nuori upseeri, niin haluan ja oletan, että Kadettikoulusta valmistuva pystyy toteuttamaan annetut tehtävät ja osaa noudattaa annettuja käskyjä ja määräyksiä.
Mitä ajan hukkaa onkaan se, että yksikönpäällikkö joutuu opettamaan koulusta valmistuneita nuoria upseereita
yleisenpalvelusohjesäännön saloihin. Kun te nuoremmat
kadetit pidätte huolen oman toimintanne oikeellisuudesta, niin samalla te ansaitsette oikeuden vaatia näitä
asioita myös tulevilta kadeteilta. Kyse on siis yhteisestä
projektista, jonka tarkoitus on kantaa hedelmää pitkälle
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KADETTIKOULUN JOHTAJAN
TERVEISET

Hyvät Kadetit
Kadettikoulun johtaja
Eversti
Jari Kallio
Talven selkä on taas taittumassa ja edessä siintävät
kevään kiireet, jotka ovat kovin erilaisia eri kadettikursseilla. Kaaderikurssi valmistuu ja siirtyy yliluutnantteina työelämän haasteisiin huhtikuussa. Toiseksi vanhin kurssi aloittaa parhaillaan maisteriopintoja
ja pian heillä ovat edessä puolustushaarojen ja
aselajien erikoistumisjaksot. 93./76 kadettikurssi luo
latua ja aloittaa aineopintoja ensimmäistä kertaa. Ja
nuorimmalla kurssilla edessä ovat Sarkatanssiaiset
ja pian sen jälkeen myös puolustushaarojen opinnot joko Maa-, Ilma- tai Merisotakoulussa. Ja paljon
muuta…..

“--miten onnistumme ja pärjäämmekö taistelussa--”
Kuten jo sanoinkin niin 93./76. kadettikurssi ensimmäisenä uusimuotoisen tutkintorakenteen kurssina
luo koko ajan uusia kokemuksia meille kaikille. Kun
kyseisen kadettikurssin kandidaattiopinnot ovat
nyt noin puolivälissä, uskalletaan ehkä jo hieman
arvioida, miten asioissa on tähän asti onnistuttu. Kun
uudistimme tutkintoamme, oli meillä tietenkin pelkoja
miten onnistumme ja pärjäämmekö taistelussa
opiskelijoista muiden yliopistojen kanssa. Nyt kahden alkaneen kadettikurssin jälkeen olemme voineet
huokaista helpotuksesta. Kadettikurssille hakijoiden
määrässä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia verrattuna aikaisempiin kursseihin. Vaikka lukumäärissä
on tapahtunut pieni lasku, on hakijoiden yleinen taso
ja menestys kokeessa toisaalta ollut viime vuosia
hitusen korkeampi.
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Saamamme palautteen mukaan kadetit ovat ottaneet uuden opiskelumallin varsin tyytyväisinä
vastaan. Useita opintojaksoja on kiitetty niin sisällön
kuin toteutuksen puolesta. Toki olemme saaneet
myös palautetta asioista, joita tulee tarkastella
uudelleen. On esimerkiksi ilmeistä, että opintojen
kuormittavuudessa on edelleenkin tarkennettavaa.
Samoin omatoimisen ja lähiopetuksen jaottelussa
lienee vielä perattavaa. Mutta jos eräänä mittarin
pidetään vaikka opintojen keskeyttämisiä, niin Kadettikoulusta ei ole juuri koskaan keskeyttänyt niin
vähän opiskelijoita kuin nyt meidän kahdelta nuorimmalta kurssilta.
Uuden tutkintorakenteen myötä viime syksynä
toteutettiin 93./76 kurssilla ensimmäistä kertaa myös
pää- ja sivuoppiainevalinnat. Tämäkin onnistuttiin
tekemään melko kivuttomasti lähtökohtaisesti kadettien omia toiveita noudattaen. Muutama kadetti joutui
tyytymään valintoihin, jotka eivät täysin noudattaneet
toiveita johtuen joko kadetin opintolinjavalinnasta tai
MPKK:n ainelaitosten resursseista. Nyt, kun aineopinnot ovat alkamassa, on kuitenkin jokaisen otettava lusikka kauniiseen käteen ja hoidettava opinnot
parhaalla tavalla.

“--kursseilla edessä muutot ympäri
Suomea PAT-kouluihin.”
Kesän jälkeen on 92./75. ja 93./76. kursseilla edessä
muutot ympäri Suomea PAT-kouluihin. Tällöin heidän opinnot keskittyvät entistä enemmän juuri sen

aselajin tai toimialan erityisosaamiseen, jonne he
ovat sitten aikanaan menossa palvelukseen. Tämän
jakson tärkeyttä ei voi riittävästi korostaa. Se on
myös vaihe, jossa täällä annettu opetus kytketään
käytännön osaamiseksi.

“--kadettien majoitustilat.”

“Meidän tulee luoda ja ylläpitää yhteistä
Kadettikoulun henkeä--”

Asia mitä emme ole saaneet vieläkään tyydyttävään järjestykseen on kadettien majoitustilat.
Tiedämme, että huoneet ovat ahtaita ja kaappitilaa
ei ole riittävästi. Tämä ongelma tulee valitettavasti
jatkumaan, eikä kesän jälkeen peruskorjauksesta
valmistuva Kadettitalo tuo kuin pienen parannuksen
tilanteeseen. Tässäkin yhteydessä haluan muistuttaa, että Kadettikoulu on sotilaallisesti organisoitu
yhteisö ja täällä noudatetaan Yleisen Palvelusohjesäännön määräyksiä. Se koskee yhtäläisesti
meitä kaikkia; niin henkilökuntaa kuin kadetteja. YlPalvO mm. määrittää toimintaan, elämiseen, asumiseen ja pukeutumiseen liittyviä asioita, joista meidän
kenenkään ei tule tinkiä. Yhteiset pelisäännöt helpottavat meidän kaikkien elämistä ja viihtyvyyttä ja ovat
olennainen osa upseerin elämää. Sääntöjä noudattamalla takaamme rauhan ja opiskelumahdollisuudet
kaikille.

Aivan keskeinen asia on kadettien välinen hyvä
ja luottamuksellinen yhteishenki yli kurssirajojen.
Sen edistämiseksi jokaisen tulee tehdä parhaansa.
Vuosangan leirit ovat olleet tässä asiassa merkittävä yhdistävä tekijä. Samoin Kadettitoverikunnan
järjestämät yhteiset illanvietot ovat lähentäneet
kursseja. Meidän tulee luoda ja ylläpitää yhteistä
Kadettikoulun henkeä, missä opiskelijat kurssiin,
puolustushaaraan tai muihin asioihin katsomatta
ponnistelevat tarvittaessa toisiaan tukien kohti yhteistä päämäärää. Kaveria ei jätetä.
Lopuksi haluan toivottaa kaikille mitä parhainta
opiskeluintoa ja –menestystä. Ja jälleen kerran;
muistakaapa ne valmistumisen ”kulmakivet” jatkossakin.
PS. Niin ja siitä talvesta, olihan sitä talven tuntua
ainakin siellä Kainuussa…

äri

93. kadettikurssin kadetit kotimatkalla Vuosangasta
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KADETTITOVERIKUNNAN
TERVEISET

Kuulumisia kadettikellarilta
Kadettitoverikunta ry, varapuheenjotahaja
Kadetti
Ilkka Soininen
Kadettitoverikunnan puheenjohtaja
puurtaa oman, MPKK:n valintaoppaaseen tulevan osuutensa kanssa,
joten tällä kertaa Toverikunnan terveiset tulevat varapuheenjohtajan
kynästä. Samalla kun ensimmäisen
Bologna-kurssin taival kandivaiheessa on edennyt puoleen väliin, on
myös nyt valtaa pitävän Toverikunnan hallituksen toimikausi taittumassa kohti ensisyksyistä loppuaan.

“--oppilaskunta palasi
kuitenkin alkujuurilleen--”
Huhtikuun 24. päivä 1925 perustettiin
Kadettitoverikunta huolehtimaan kadettien perinteiden vaalimisesta, kadettihengen ylläpitämisestä ja upseerikasvatuksesta. Opiskelijamaailman
myllerryksissä nimestä luovuttiin ja
se vaihdettiin poliittisesti neutraalimpaan Kadettioppilaskuntaan. Toissa
vuonna oppilaskunta palasi kuitenkin
alkujuurilleen ja yhdistykseksi rekisteröitymisen yhteydessä nimi vaihtui
takaisin Kadettitoverikunnaksi.
Mitä tämä meille kadeteille merkitsee
vai merkitseekö mitään?
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”--opiskelijayhdistys
sotakoulussa--”
Yhdistystoiminnan suurin anti sen
jäsenistölleen on toiminnan vapaus. Vaikka tämä toimintaympäristö,
opiskelijayhdistys sotakoulussa, ei
välttämättä olekaan kaikkein suotuisin vapaan yhdistyksen toimintaan,
olemme kuitenkin saaneet kehittää
toimintaa lähemmäs opiskelijayhdistyksen toimintaa. Tästä suuri kiitos
koulun nykyiselle johdolle.
Kadettitoverikunnan proﬁloituminen
lähemmäs opiskelijayhdistystä antaa
meille, julkisoikeudelliselle toimijalle,
paremman mahdollisuuden vaikuttaa
nykyisten ja tulevien Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden tulevaisuuteen.
Tarkoituksena ei ole hylätä perinteisiä toimintoja, joista itse näen tärkeimmäksi kadettien vapaa-ajan
toiminnan järjestämisen. Nykyinen
hallitus on omassa toiminnassaan
lähtenyt ajatuksesta, jossa kadettien
osallistuminen Toverikunnan toimintaan olisi mahdollisimman huokeaa.
Siksi emme kerää jäsenmaksua ja

pyrimme pitämään erilaisten tapahtumien osallistumismaksut mahdollisimman alhaalla. Kadettikellari tulee
säilymään Toverikunnan toiminnan
ytimessä. Kadetin olohuone Päärakennuksen kellarissa pitää ovensa
auki ja tarjoaa meille kaikille pienen
henkireiän arki-iltoihin. Ainakin itse
toivon, että kaikki te, jotka ette siellä
vielä tänä vuonna ole käyneet tulisitte vaikkapa yhdelle Soiniselle.
Mitä kaikkea sen perinteisen rinnalle
on tullut?

”Kadettitoverikunta
on myös edustanut
kadetteja vuosijuhlissa ympäri Suomea.”.

Valtaosa on varmasti kuullut ylioppilaskuntien kanssa tehtävästä työstä. Helmikuun lopussa kutsuimme
edustajia vierailulle tänne koululle ja
19 henkinen ryhmä vaikuttikin varsin
tyytyväiseltä saamaansa tietoon. Kadettitoverikunta on myös edustanut
kadetteja vuosijuhlissa ympäri Suo-

mea. Todettakoon, että nämä juhlat
ovat meille osittain työtä, ne ovat
edustustilaisuuksia virkapuvussa.
Toivomme, että keväällä yhteistyö
syvenee ja uusien opiskelijahaalarien julkistaminen voidaan tehdä
suurella osanotolla jossain Helsinginkadun aproa vastaavassa tapahtumassa.

”Suomen Ylioppilaskuntien Liitto kutsui
meidän edustajamme tarkkailijaksi
liittokokoukseen--”

Työ jota teemme ei välttämättä näy
kentälle. Kammioissa ja verhojen
takana Kadettitoverikunta on hyväksytty ylioppilaskuntien joukkoon
edustamaan Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoita. Suomen Ylioppilaskuntien Liitto kutsui meidän
edustajamme tarkkailijaksi liittokokoukseen, jossa havaitsimme
siviiliopistojen ja –opiskelijoiden
olevan erittäin kiinnostuneita meidän tilanteestamme. SYL haluaa
meidät mukaan yliopistojen joukkoon. Kadettitoverikunta pyrkii myös
kehittämään
opiskelijoidemme
edunvalvontaa. Rehtori on myöntänyt meille oikeuden osallistua
opetusneuvoston kokouksiin, joissa
pääsemme viemään opiskelijoiden
terveiset suoraan ainelaitosten johtajille. Tämä foorumi onkin erittäin
hyvä kanava asioiden edistämiseen,
sillä ainelaitosten johtajat ovat osoittaneet aidon kiinnostumisensa kadettien asioihin. Edunvalvontatyötä
tehdään myös Upseeriliitossa ja
Kadettikunnassa yhteysupseeriemme toimesta. Ja onpa meidät myös
tunnustettu asiantuntijaksi kadettien
asioissa, allekirjoittanut oli kuultavana kun SYL laati lausuntoaan uudesta Laista Maanpuolustuskorkeakoulusta.

”--osoittaa tietävänsä
mitä kadettihenki
todellisuudessa on.”
Vaikka korkeakoulumme on jatkuvan muutoksen tilassa, tulee
Kadettitoverikunta säilymään
kadettihengen, perinteiden ja
kasvatuksen vaalijana. Olleellisena osana tulee jatkossakin
olemaan yksittäisten kadettien
halu tehdä töitä toisten eteen.
Raja vapaaehtoisuuden ja käskyjen välillä on toisinaan häilyvä,
mutta tosiasia on, että se joka ilmoittautuu vapaaehtoiseksi vaikkapa nuoremman kurssin sarkajuhlaan
osoittaa tietävänsä mitä kadettihenki
todellisuudessa on.

”--kiittää niitä työmyyriä, jotka
palkkiota pyytämättä toistuvasti --”

”--jatkossa siviilioppilaitokset
hakevat ratkaisumalleja myös meiltä.”

MPKK:n tutkintojen avaaminen siviiliopiskelijoille maisterivaiheen osalta
2009 ja kandin osalta 2012 muuttaa
niitä vaateita, joita opiskelijayhditykselle asetetaan. Kysymys ylioppilaskunnan perustamisesta on nyt,
lain viimeisen lausuntokierroksen
päätyessä, erittäin ajankohtainen.
Muutenkin opiskelijoiden aseman

varmistaminen Maanpuolustuskorkeakoulussa on tärkeä tehtävä, johon
tulee kiinnittää erityistä huomiota.
MPKK on Bologna-prosessin mukaisessa tutkintorakenteessa pioneeri
Suomessa. Muut oppilaitokset eivät
kykene toteuttamaan tutkintorakennetta samassa mittakaavassa ja
saattaakin hyvin olla, että jatkossa
siviilioppilaitokset hakevat ratkaisumalleja myös meiltä.

Haluankin nyt Kadettitoverikunnan
hallituksen ja koko kadettiyhteisön
puolesta kiittää niitä työmyyriä, jotka
palkkiota pyytämättä toistuvasti osallistuvat koulun ja Toverikunnan tapahtumiin. Ilman teitä, jotka laskette
olutta kellarin tiskin takana tai ajatte
viimeiset kapteenit aamuyön pikkutunteina keskustan hotelleihin tai
tarjoilette herroille illalliset hymyssä
suin, ei tämä oppilaitos olisi sitä mitä
me haluamme sen olevan.
Kesäkausi alkaa ja valoa näkyy tunnelin päässä.
Kadettitoverikunta jatkaa työtään kellarin hämyisissä nurkissa.
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91. KADETTIKURSSIN
KUULUMISIA

Neljä viivaa olkapäällä ja
saman verran otsalla
Mites gradu? Ootsä jo miettiny
noita asuntojuttuja? Joko on
auto hommattuna? Tuttuja kysymyksiä kaikille pian valmistuville kaadereille. Onko nyt
hyvä ﬁilis?

Rumba alkoi oikeastaan viime vuonna. Kun palveluspaikat tulivat tietoon,
alkoi moni miettiä, minne muuttaa,
kenen kanssa ja mitä maksaa? Kajaanin Onnelan ovivuorojakin jaettiin
jo ennen kuin koko juottolaa oli edes
avattu.

”Pankinjohtajat ovat taputtaneet
karvaisia käsiään--”
Ei muuta kun pankkiin ja kolmesataa… odota... tai laitetaan kolmesataaviiskyt ni saa emäntäkin sisustaa.
Neljänkymmenen vuoden päästä jo
maksettu. Äkkiä nimi paperiin.
Pankinjohtajat ovat taputtaneet karvaisia käsiään vanhimpien kadettien
kiinnittäessä erikokoisia lainapalloja
jalkoihinsa. Kiinteistönvälittäjät, rau-
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takaupat ja sähköyhtiöt ovat mukana juonessa. Yhtäkkiä päivärahojen
venyttäminen tuntuu nappikaupalta
kuusinumeroisen velkavankeuden
rinnalla.
Kolmevuotias Corolla ois kyllä varma... …ei prkl äijät nauraa mut yksiköstä mäkeen. Kyllä länsiauto
on länsiauto. Joo… ja turbossa on
enemmän vääntöä. Neliveto pitää
olla, Suomessa sentään …tana! Kyllä ne arvonsa pitää.

”Vain villikoirat puuttuvat.”
Itselläni ei ole kokemusta rauhanturvatehtävistä, mutta lähipiirin kertomukset verovapaiden autojen ”läyhyparkeista” kohdemaan kamaralta
ovat tulleet tutuiksi. Viime kuukaudet
on jokaisella ollut mahdollisuus tutustua lähes autenttiseen rauhanturvaamisympäristöön Santahamina
C35:n välittömässä läheisyydessä.
Sääolosuhteet ja Audit ovat kuin suoraan Kosovosta. Vain villikoirat puuttuvat. Ostanpa valmistuessani ekan
kunnon auton -kilpailussa ei tässä
porukassa käytetyllä perhemallilla

pärjää. Onneksi nuoren upseerin tilipussi venyy kuin lakimiehen luento.
Autotalli.com, sinne kaikki kaaderit
menneet on.

”--opiskeluaika näkyy naamasta.”
Kato, toikin näyttää ihan junnulta tossa kuvassa. Ei mut, kyllä sullakin on
toi hiusraja vetääntyny. Olitsä eilen
jossain ku näytät noin väsyneeltä?
Hitto kun on paikat jumissa. Onpa toi
lihonnu…

Tää on mennyt niin älyttömän hyvin,
enkä oo katsellukaan muita ainakaan
kuukauteen. Enkä mä sitten Rovalta
kerkeä. Kohta se sitä paitsi valmistuu
ja huomaa, ettei Ivalossa ole yhtään
keinosiementäjän paikkaa auki…ja
entä jos musta tuleekin tuhkamuna
käkriä heitättäessä..? Ei prkl, nyt mä
sen teen.

”--puolijoukkueen verran porsittuja
taskusotilaita.”
Perhe. Metallia on pyöritelty nimettömiin ja kunniakujia rakenneltu siihen
malliin, että vapaalla jalalla olevat JA
kapiaisenalkuihin luottavat vaimokkeet alkavat käydä vähiin. Suvunjatkaminenkin tuntuu kaadereilta onnistuvan, sen todistaa puolijoukkueen
verran porsittuja taskusotilaita.

”Timantit syntyy
kovassa paineessa.”
No niin, mulla on tutkimussuunnitelman runko, eli hiton hyvä. Miten mä
voisin olla aikataulussa, kun kaikki
kyselee koko ajan gradusta? JOOjoo, mistä MÄ tiedän, miten gradu
voi, kysy siltä iteltään. Senkin vammaiset mongoloidit, mullahan on
vielä VIIKKOJA palautukseen. Hah.
Ampumakäskytkin on 60-sivuisia ja
niihin menee vaan muutama tunti.
Mä oon nähny. Teen pari haastattelua ja katon noita vanhoja tutkielmia.
Repikää siitä, kyttääjät! Timantit syntyy kovassa paineessa.
Pro gradu -tutkielma. Ensimmäinen
seminaari oli yli vuosi ennen palautuspäivää. Siitä asti jokainen on käynyt omaa yhden miehen sotaansa
tietoisesti tai alitajuissaan. Tai tajuttomana. Tuo mitätön pino paperia on
kuin murha. Siltä saa rauhan kun sen
on tunnustanut…

Useiden kurssiveljien kanssa olemme todenneet, että opiskeluaika näkyy naamasta. Ei siitä nyt niin kauan
ole, kun simppuina kummastelimme
sitä, miten kaaderit voivat näyttää
NIIN vanhoilta. Totuus on kuitenkin se, hyvät kanssasotilaat, että ei
meidän kurssilta montaa poikayliluutnanttia valmistu. Useita meistä
on jo luultu tutkinnon täydentäjäksi
ja eräällekin huoltoveljelle toivotettiin sotilaspoliisin toimesta ”Hyvää
päivänjatkoa, herra kapteeni!”. Itse
asiassa osa tutkinnon täydentäjistä tuntuu nuortuneen vastapainona
omalle kulumisellemme. Toivottavasti joukko-osastojen hyvä henkilöstötilanne ja paperiton toimisto saavat
rypyt otsalta katoamaan ja hiukset
taas kasvamaan.

”Kokemuksia on tullut ja kasvamista
on tapahtunut--”
Kokemuksia on tullut ja kasvamista
on tapahtunut - suoraan ja vinoon.
Nyt alkavat tämän kaaderipuun hedelmät olla kypsiä poimittaviksi. Pistetään vauhtiviikoilla koko setti poikki
ja pinoon, mädännäiset sahajauhoksi. Huhtikuun kolmantena maanantaina töihin.
On hyvä ﬁilis!
-LK
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VUOSANKA 2008
JÄÄTÄVÄ POLTE
Kadetit
Antti Kajan ja
Tuomo Sutinen
Keskiviikkona 16.1.2008 heräsimme normaalin näköiseen Helsingin
talvipäivään. Maa oli mustaa ja märkää, ja lämmintä oli jokunen aste.
Eli hieno talvinen päivä oli alkamassa, juuri sellainen mihin olimme
jo tottuneet, sillä sitä oli kestänyt jo
muutaman kuukauden. Koulupäivä
ei ollut kuitenkaan aivan normaali
tammikuinen päivä, koska olimme
saaneet aikaisemmista tehtävistämme poikkeavan tehtävän ja käskyn
tuon päivän toiminnasta. Koulupäivämme tavoitteena oli siirtyä moottorimarssilla usean sadan kilometrin
päähän Kuhmon Vuosankaan, missä
tulisimme saamaan uuden käskyn ja
toimintaohjeet. Oma tiedustelumme
oli ilmoittanut, että sää tulisi olemaan
poikkeava, mihin olimme tottuneet.
Huopakumisaappaita ja väliasua tulisimme tiedustelun mukaan tarvitsemaan tulevissa tehtävissämme.

YLLÄTYS
Päivä piti sisällään myös yllätyksen
niin kuin jokainen päivä sisältää
yleensä jotain, johon ei ole varauduttu. Yksi opiskelijatoverimme oli
tehnyt edellisenä iltana lähempää
tuttavuutta Rautatientorin luisteluradan kanssa, ja ikäväkseen hän oli
loukannut hieman itseään, joten hän
oli illan ja yön aikana ollut paikkauttamassa itseään. Uhkaksi osoittautui
aamulla, että kerkeääkö hän mukaan
marssille, mutta hänen neuvokkaan
toiminnan ansiosta hän kerkesi bussiin ennen liikkeellelähtöaikaa jopa
etuajassa.

MARSSILLA
Marssin aikana totesimme, kuinka
pohjoisen arktinen ilmasto alkoi näkyä lisääntyneenä lumen määränä
ja pakkasasteina. Saapuessamme
illalla perille Vuosankaan saimme
kokea ensimmäistä kertaa tänä talvena oikean talven tuntua. Vuoden
2008 Ampumaharjoitus 1 (AH1) oli
alkanut.
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PERUSTEITA
Ampumaharjoitus toteutettiin Vuosangan ampumakenttäalueella, johon osallistui Maanpuolustuskorkeakoulun joukkojen lisäksi joukkoja
muun muassa Maasotakoululta ja
Kainuun Prikaatista. Harjoituksen
kesto oli meidän 94. Kadettikurssin osalta kaksi
viikkoa ja yksi päivä.
93. Kadettikurssi osallistui
harjoitukseen
kahdessa
osassa
komppania kerrallaan. 93. Kadettikurssi johti
harjoituks e s s a
ryhmän
taisteluammuntoja
ja
meidän
kurssin
tehtävänä
oli toimia
tulitoiminnan valvojina
vanh e m p i e n
johtamissa ammunnoissa
sekä
ampuvana joukkona.

ASEMAAN
Ampuvana joukkona toimiminen
oli kaikille
tuttua puuhaa, koska
varusmiespalveluksessa
jokainen
oli ampunut eriasteisia
taisteluammuntoja. Joukkoomme kuului myös muutama maailman meriä seilannut mies, joilla ei ollut runsasta
kokemusta maastossa elämisestä
karhujen ja susien seurassa, mutta
hekin sulautuivat hyvin joukkoon.
Ampuvana joukkona saimme opetella uudelleen ja kerrata yksittäisen
taistelijan etenemismuotoja ja rynnäkkökiväärin käsittelyä. Jokaiselle
tuli harjoituksen aikana tutuksi myös

kevyt kertasinko, ja osa pääsi tutustumaan myös raskaaseen kertasinkoon, jos aikaisempaa kokemusta
aseesta ei ollut. Konekivääri kuului
myös ryhmäkohtaiseen materiaaliin, joten osa joukosta kunnostautui
myös konekivääriampujina. Janterja Jaster-maalilaitteiden maalipellit
saivat osakseen runsasta huomiota
ampuvilta ryhmiltä, joka näkyi
myös tuloksissa – vihollinen
olisi torjuttu tai lyöty jokaisessa ammunnassa. ”Tulta käytettiin hyvin, liike oli hyvää ja
johtaminen meni niin kuin pitikin” oli yleisesti kuultu
palaute ammunnoissa,
joten voidaan varmaan
todeta, että onnistuimme ammunnoissa.

VALVOMASSA
TULITOIMINTAA
Tulitoiminnan valvojana jokainen
pääsi toimimaan
ainakin
kaksi kertaa. Tavoitteena oli, että
jokainen toimii
tulitoiminnan
valvojana ainakin kerran sekä
kevyellä kertasingolla että rynnäkkökiväärillä.
Moni huomasi etenkin
pimeässä TTV:nä toimiessaan,
että valvominen on melko haasteellista varsinkin liikkuvissa
ammunnoissa, mutta kaikesta
selvittiin ja vieläpä hyvällä menestyksellä. Kaiken kaikkiaan
voidaan todeta, että tavoite saavutettiin. Jälkeenpäin on kuitenkin
vielä muisteltu useaan otteeseen,
että kuka valvoi ja mitä valvoi, jotta
jokaiselle saadaan oikeudet kirjattua – sodan kitkaa.
Kun meidän kurssin opiskelijat eivät toimineet tulitoiminnan valvojana eivätkä ampuvassa joukossa,

niin he olivat antamassa palautetta
vanhemman kurssin ammuntojen
johtajille. Harjoituksessa oli käytössä
Johtamisen-kursseihin liittyen palautejärjestelmä, jonka tarkoitus oli
harjaannuttaa 93. kurssin kadetteja
omassa johtamisessaan. 94 kurssin
kadetit havainnoivat vanhempien
opiskelijoiden ammuntoja etenkin
ammunnan johtajaa, ja tekivät havainnoistaan laadukkaan palautteen
ja antoivat palautteen aina iltaisin
erillisessä palautetilaisuudessa. Tilaisuuksissa annettiin palaute sekä
suullisessa että kirjallisessa muodossa. Palautteet olivat toisinaan
melko kitkeriä, mutta laadukkuuteen
pyrittiin, ja uskon, että oppimista tapahtui sekä palautteen antajilla että
palautteen saajilla.

OLIKO MEILLÄ
VAPAA-AIKAAKIN?
Jos pohditaan Vuosangan harjoitusta vapaa-ajan toimintaa tarkastellen,
voidaan todeta, että oppimista tapahtui myös näinä hetkinä…
Kadetin nahka kestää hyvin paljon.
Kehnon luennon aikana kadetin
nahka on kuin teﬂonpannu; siihen
ei tartu mikään. On kuitenkin osattava vetää raja hurjille kokeiluille ihon
nahkan kestävyyden toteamiseksi.
Esimerkiksi saunomisen yhteydessä
käytettävä kiehuva pesuvesi kannattaa edes auttavasti blandata viileän
veden kanssa. Punainen nahka ja
katu-uskottavat arvet muistuttavat
erästä kadettia vielä pitkään epäonnistuneesta kokeesta.

Kun tehtävä on suoritettu, sotilas
huoltaa. Kun työpäivä päättyy, kadetti tekee kaikkea muuta kuin huoltaa.
Mäkihyppy, ansalangat, nuotio, lenkkeily, fps… Nämä ovat vain muutamia asioita joilla kadetit saivat iltansa
venymään ja aamut tuntumaan orapihlajalta nivusissa. kaikesta kuitenkin selvittiin ja kaiken lisäksi kunnialla. Harjoituksesta saatu palaute hiveli
korvia ja kurssin henki säilyi vahvana. Kurssin henkeä nakersivat lähinnä vierailevan kämpän rökäletappio
joukkuemäessä, sekä ne lukuisat
vastaanotetut head-shotit laneissa.
Kun puhutaan sotilaan hommista,
hommat hoidetaan kunnialla ja pilke
silmäkulmassa.
Mitä sitten jäi käteen känsien lisäksi?
Tulentallaajan oikeuksia tipahteli ammunnnoista. Saatiin itse ampua. Saatiin juosta, kävellä ja syödä munkkia.
Jos harjoituksen oppimistavoitteita
tarkastellaan, voidaan rehellisin mielin sanoa, että Vuosanka opetti niin
paljon enemmän. Harjoitus oli tarina
ihmisistä, hien hajusta, stressitilanteista, valkoisesta kuolemasta ja siitä
miten lyijy kohtaa lihan. Takaumia ei
voi välttää.
Vuosanka osoitti lempeän puolensa
harjoituksen aikana. Ei ollut kylmä
eikä nenä vuotanut. Tippa tuli nokkaan ainoastaan kun sai ampua ja
tuhota… nokka mistä tippa tuli on sitten toinen juttu…
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Hakeutuminen
Maanpuolustuskorkeakouluun
Hakeutuminen sotatieteelliseen perustutkintoon
Hakuaika 1.9.2008 alkaville 95. kadettikurssille ja 78. merikadettikurssille on käynnissä. Hakeutuminen sotatieteiden
maisterin opintoihin Maanpuolustuskorkeakouluun tapahtuu maasota, ilmasota ja merisotalinjalle. Hakija voi hakea
samanaikaisesti useammalle kuin yhdelle edellä mainituista linjoista. Opiskelijavalinta perustuu hakijan koulutettavuuden, motivaation, ammattiin soveltuvuuden ja alaan kiinnostuksen arviointiin. Valintapisteet muodostuvat:
• alkupisteistä (aikaisemmat opinnot ja viimeisimmän sotakoulukurssin menestyminen)
ja
• valintatilaisuuden pääsykoepisteistä (soveltuvuusarvio, aineistokoe ja fyysisen kunnon testaus).
Päähaussa hakeutuvat varusmiespalvelusta suorittavat tai sen suorittaneet reservin varusmiesjohtajat. Päähaussa
voivat opintoihin hakea myös opistoupseerin tutkinnon, upseerin perusopinnot tai määräaikaisen reserviupseerin virkaan johtavan koulutuksen suorittaneet puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen viroissa toimivat henkilöt.
Erillishaussa sotatieteiden maisteritutkintoa suorittamaan hakeutuvat kadettikursseilta 88. –92. ja merikadettikursseilta
71.–75. valmistuneet sotatieteiden kandidaatit, jotka toimivat puolustusvoimien nuoremman upseerin määräaikaisessa
virassa tai rajavartiolaitoksen nuoremman upseerin virassa. Tutkinto suoritetaan vuosina 2009, 2010 ja 2011 alkavilla
sotatieteiden maisterikursseilla.

Yleiset pääsyvaatimukset sotatieteelliseen perustutkintoon

Sotatieteiden maisterin opintoihin voidaan hyväksyä hakija, joka on
1) suorittanut reservin upseerin koulutuksen
2) yliopistoasetuksen (115/1998) mukaisesti kelpoinen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin
3) henkisen ja fyysisen kuntonsa ja terveytensä sekä elämäntapojensa puolesta upseerin ammattiin sopiva
4) enintään 26-vuotias ja lentäjäksi koulutettava enintään 23-vuotias kadettikurssin alkaessa, ellei hakija jo ole puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen virassa
5) suorittanut hyväksytysti valintatilaisuuden testit ja kokeet.
Opintoihin voidaan hyväksyä myös reservin aliupseerin koulutuksen saanut hakija, joka täyttää muut kelpoisuusehdot,
kun hän ennen kadettikurssin alkamista suorittaa hyväksytysti Reserviupseerikoulussa 30.7.– 28.8.2008 toimeenpantavan joukkueenjohtajakurssin. Valintatilaisuuteen kutsuttavien ikärajasta voidaan poiketa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin päätöksellä. Ikärajasta poikkeamisen perusteena voi olla hakijan koulutustausta, hakemuksessa ilmoitettu
koulutusvaihtoehtohalukkuus ja hakijan sopivuus siihen sekä hakijan toimiminen puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen virassa.
Hakijalta edellytettävät erityiset terveysvaatimukset:
• Hakijan tulee kuulua palveluskelpoisuusluokkaan A.
• Kuulon tulee puhealueella (500–2000 Hz) olla 20 dB tai parempi. Puhealueen ulkopuolella kuulo voi olla
huonommassa korvassa korkeintaan 40 dB kahdella taajuusalueella tai molemmissa korvissa korkeintaan
40 dB yhdellä taajuusalueella.
• Merivoimien linjoille on näkökykyyn, väriaistiin ja muihin fysiologisiin ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia,
jotka otetaan huomioon valintojen yhteydessä. Niistä saa lisätietoja merisotalinjan esittelysivuilta.
Erityisistä terveysvaatimuksista voidaan tarvittaessa valintalautakunnan esityksestä poiketa.
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Hakuasiakirjat
Hakemus liitteineen tulee tehdä hakemuslomakkeelle ”Hakemus Maanpuolustuskorkeakouluun sotatieteiden maisterin tutkintoon”. Hakulomakkeita saa Internet-osoitteista www.mil.ﬁ/upseerikoulutus ja www.mpkk.ﬁ sekä puolustusvoimien asianhallintajärjestelmän (PVAH) lomaketietopankista.
Hakulomake sisältää yksityiskohtaiset ohjeet hakemisesta ja hakulomakkeen täytöstä. Hakemukseen tulee liittää seuraavat oikeaksi todistetut jäljennökset ja allekirjoitetut suostumukset:
1) todistus tai todistukset korkeakoulukelpoisuutta osoittavasta koulutuksesta (ylioppilastodistus tai ammatti
koulun päättötodistus)
2) viimeisin sotakoulutodistus (Reserviupseerikoulun todistus, aliupseerikoulun todistus, Maanpuolustusopis
ton opistoupseerin tutkintotodistus, Maanpuolustuskorkeakoulun upseerin perusopintojen todistus tai määrä
aikaisen reserviupseerin virkaan johtavasta koulutuksesta saatu opintosuoritusote)
3) suostumus huumetestaukseen (lomake ”Yleinen suostumus huumetestiin”)
4) suostumus turvallisuusselvitykseen (lomake ”Turvallisuusselvityshakemus”).
Valintatilaisuuteen hakijan on otettava mukaansa alle kuusi kuukautta vanha lääkärintodistus terveydentilastaan. Lääkärintodistuksen tulee sisältää tulokset kuulotutkimuksesta ja värinäkökyvystä (lomake T tai SAlääk 1141, tutkitun kappale). Varusmiespalvelusta suorittavan hakijan on edellä olevan lisäksi tuotava valintatilaisuuteen mukanaan viimeisin
hänestä tehty johtajaproﬁili (, joka sisältää alaisten, vertaisten ja esimiesten arviot sekä itsearvion lukuarvoineen).
Opistoupseerin tehtävissä olevat toimittavat hakuasiakirjojensa mukana viimeisimmän, vahvistetun kehityskeskustelun suoritusarvioinnin. Mikäli hakija on suorittanut koulutuksen, joka katsotaan Pääesikunnan määräysten mukaisesti
reserviupseerikoulutusta vastaavaksi koulutukseksi, hakemukseen tulee liittää oikeaksi todistettu koulutustodistuksen
jäljennös.
Hakuaika päättyy 1.4.2008 (postileimapäivä). Hakemukset lähetetään osoitteella Maanpuolustuskorkeakoulu, Opintoasiainosasto, PL 7, 00861 Helsinki. Koottuja lähetyksiä toimittavien joukko-osastojen tulee ennen hakemusten lähettämistä tarkastaa, että hakemukset ja liitteet on allekirjoitettu.

Valintatilaisuus
Opiskelijavalintatilaisuus järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa, Helsingissä 5.–10.5.2008.
Kutsut valintatilaisuuteen ja ilmoitukset valintamenettelyssä karsiutuneille postitetaan 18.4.2008 mennessä. Valintatilaisuudessa käytetään siviiliasua. Hakijalla pitää olla mukanaan myös liikuntavarustus.
Hakijat kutsutaan tilaisuuteen viidessä osastossa:
1. osasto 5.–6.5.2008
2. osasto 6.–7.5.2008
3. osasto 7.–8.5.2008
4. osasto 8.–9.5.2008
5. osasto 9.–10.5.2008.
Valintatilaisuus koostuu soveltuvuusarvioinnista (psykologiset testit, ryhmäkoe, haastattelu), aineistokokeesta, fyysisen kunnon testistä (cooper-testi eli 12 minuutin juoksutesti) ja lääkärintarkastuksesta. Valintatilaisuuteen kuluu
jokaiselta hakijalta kaksi (2) päivää.

Lisätietoa sotatieteiden maisterin opinnoista ja opiskelusta
Maanpuolustuskorkeakoulussa saat valintaoppaasta, joka on
saatavilla joukko-osastoista tai internet sivuilta:
http://www.mpkk.ﬁ/ﬁ/upseerikoulutus/
Nähdään pääsykokeissa!
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URHEILU ON KUIN ELÄMÄ,
ON PAREMPIA JA HUONOMPIA
PÄIVIÄ
Kadettitoverikunta, urheilupäällikkö
Kadetti
Toni Könttä

Pääkirjoittajan kysyessä juttua urheilupäälliköltä Kalpa- lehteen, nousi mieleeni heti kysymys mitä ihmettä
sitä nyt keksisi kirjoittaa? Hmm… aiheen pitäisi olla
kiinnostava ja myös muutakin kuin toteutettu periaatteella ”ensiks mä luulin, sit mä aattelin ja oli siellä
muitakin…” Hyvähän se olisi jos se liittyisi jotenkin urheiluun ja kadetteihin, mutta mielessäni ei ollut luetella
miten kadetit ovat pärjänneet erilaisissa urheilukilpailuissa. Tarkan ja pitkän -ainakin puolituntia kestävänharkinnan jälkeen päädyin käsittelemään itseni, eli
”normaalin kadetin”, ja urheilun vaikutusta elämiseen
ja opiskeluun täällä Kadettikoulussa, unohtamatta
vapaa-aikaa.
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Itselleni urheilu toimii eräänlaisena vastapainona
opiskelulle ja se auttaa loistavasti jaksamaan pitkän
opiskelupäivän jälkeen. Lenkkeily, sähly ja kuntosalilla
käyminen rentouttavat ja auttavat unohtamaan arjen
harmit erittäin hyvin, ja mikä parasta; kuntokin kasvaa siinä sivussa. Kavereiden kanssa pelatessa voin
myös jutustella melkein mistä vaan, tai omaa rauhaa
halutessani voin lähteä lenkille ja olla ihan yksin. Eräs
positiivinen piirre on myös se, että aina löydän kaverin
lähtemään mukaan liikkuman, oli sitten kyse kuntosalista tai lenkkeilystä. Yksin ei tarvitse liikkua, mikä
on hienoa, sillä harvoissa korkeakouluissa on näin, ellei halua mennä jollekin ohjatulle kurssille. Ja maksaa
siitä…

Kerran eräs sukulainen kysyi tai paremminkin totesi
minulle suurin piirtein näin: ”Teillä on varmaan siellä
Kadettikoulussa erittäin paljon fyysistä koulutusta ja
liikuntaa.” Siinä sitten selitin hänelle, että oikeastaan
suurin osa liikunnasta on ihan omatoimista urheilua, aika
harvoin on ohjattua liikuntaa. Mielestäni se on jokaisen
oma asia kuinka paljon urheilee tai on urheilematta,
ei ole mitään hyötyä pakottaa väkisin harrastamaan
liikuntaa, siinä vain tapetaan viimeinenkin kipinä urheilua
kohtaan. Tämän alan valitessaan ihmisen on vain hyväksyttävä se tosiasia, että yksi hänen fyysisistä ominaisuuksista on oltava kova kunto. Sitä melkeinpä odotetaan
ja vaaditaankin. Ja hyvä onkin odottaa, koska harvoilla
opiskelijoilla on näin loistavat liikuntamahdollisuudet kuin
mitä meillä täällä Maanpuolustuskorkeakoulun kampuksella. Eikä maksa mitään!
Kaiken kaikkiaan mahdollisimman monipuolinen liikunta
auttaa selviytymään mm. istumalihaksia raastavasta
koulupäivästä kunnialla. Vaikka minulle välillä iskisikin
laiskuus, ja jään mieluummin tutkijankammioni uumeniin,
niin siitä huolimatta en voisi kuvitella opiskelua ilman
liikuntaa. Nyt kun olen saanut päätökseen tämän jutun
kirjoittamisen, niin voinkin hyvillä mielin lähteä tästä
näytön edestä kauniiseen ulkoilmaan lenkille!
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MARUN SANAT

Määräaikainen reserviupseeri
uudessa koulutusjärjestelmässä
Kadetti
Ville Räsänen

”--suosittelenkin määräaikaisille reservinupseereille
uudelleen kouluun hakeutumista.”

Määräaikaisten reserviupseerien
tulevaisuus ja käyttö arveluttaa
monia tämän viran haltijoita. Virka
on määräaikainen ja enimmillään
5+5+5 vuotta, jonka jälkeen on
jatkokouluttauduttava, jos haluaa
jatkaa Puolustusvoimien palveluksessa. Tehtävät ovat lähinnä joukkueen kouluttajan tehtäviä ja viimeisen
viiden vuoden aikana mahdollisesti
yksikköupseerin tehtäviä. Etenemismahdollisuudet uralla ovat
jokseenkin kapeat, johtuen saadusta
koulutuksesta, joka kuitenkin tähtää

lenkin määräaikaisille reservinupseereille uudelleen kouluun hakeutumista. Saattaa tuntua joistakin
tyhmältä, mutta siitä on myös paljon
etua jo kouluaikana. Kokemusta ja
näkemystä opiskeluun on jo vuoden
verran aikaisemmista opinnoista ja
niitä on mahdollisuus saada hyväksi

enemmän Puolustusvoimien tarpeeseen; osaavaan ja entistä ammattitaitoisempaan reservin upseeristoon. Perusyksikössä esimerkiksi
10 vuotta palvellut määräaikainen
reservinupseeri on kokemukseltaan joukkueen kouluttajana aivan
ehdoton kärkiosaaja, mutta tunnelin
pää häämöttää jo 5 vuoden päässä.
Tuleva ammattialiupseeristo korvannee suuren osan peruskouluttajamäärästä ja heillä kuitenkin tunnelin
pää häämöttää vasta eläkkeelle
lähdettäessä. Näin ollen suositte-

luettua. Virka kannatta pitää yllä
palvelusjoukko-osastoon, jolloin
hyväksilukujen aikana on mahdollista käydä välillä töissä. Uusi
koulutusohjelma ja yliopisto-opiskelu
saattaa joistakin käytännön työmyyristä kuulostaa liian akateemiselta,
mutta kuitenkin kandidaattivaiheen
jälkeen palataan takaisin perusyksiköihin peruskouluttajan työhön 3-4
vuodeksi. Maisterivaiheen jälkeen
tehtävänkuvat muuttuvat ylemmiksi
johtotehtäviksi, joita niitäkin Puolustusvoimilla on paljon erilaisia; jois-

”--joukkueen kouluttajana
aivan ehdoton kärkiosaaja--”
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sain enemmän käytäntöä, joissain
vähemmän, mutta itsestäni ainakin
tuntuu mielekkäämmältä työnkuvan
vaihtuvuus kuin, että tekisi samaa
työtä koko ikänsä. Sotatieteiden
maisterina valmistuvan upseerin
virka on vakituinen ja tulevaisuuden
tehtävät ovat loppukädessä jokaisesta itsestään kiinni. Jos opiskelet
napakasti, pääset aina valitsemaan
työtehtäväsi.

OPUS-H

Observing, Locating and Target Ranging
Using Visual Optics and Uncooled IR Camera
IR Channel (640x480)
Direct view day channel
Eye-safe laser rangefinder
Digital magnetic compass
GPS Receiver
Snapshot images
MIL-STD 810 and 641
Commercial AA batteries
271 x 226 x 60 mm
2,7 kg

www.zeiss.com/optronics
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Edunvalvonnan ammattilainen 25 kunnan alueella
Helsingin toimisto:
Kalevankatu 12
00100 Helsinki
Espoon toimisto:
Albergan kartano
Sokerilinnantie 7
02600 Espoo
Vantaan toimisto:
Leija Yrityspalvelukeskus
Elannontie 3
01510 Vantaa
www.helsinki.chamber.fi

Markkinoiden�monipuolisin
konttiratkaisu

Saunat
Keittiöt
Ruokalat
Toimistot
Asuintilat
Johtokeskukset
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Enemmän�hyötytilaa
yhdellä�kuljetuksella
www.morehouse.fi,�017-2648601
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Kalpa-lehteä sekä 94. kadettikurssin ja 77. merikadettikurssin sarkajuhlia tukeneet lisäksi:
Ajan-Kello
Asianajotoimisto Laki-Forum Oy
Clean Import Oy
Insinööritoimisto Olof Grandlund Oy
Insinööritoimisto R J Heiskanen Oy
Jalastarvike Oy
Joroisten Paikallisosuuspankki
Kaivinkoneyrittäjä Asikkalassa p. 0400502850
Kauhavan kaupunki
Kevyen- ja raskaankaluston hinauspalvelu, auto- ja konekorjaamo Risto Hakkarainen, Joroinen
Konepaja Hamjets Oy
Kuopion Laakeri Oy
Lentäjien Juhannus
Liisa Kare
Liisa Kotka
LVI-Insinööritoimisto VAHVACON
Lähivakuutusyhdistys pohjanmaa, Nikolaintie 10, 62200 KAUHAVA
Maalaus A. Puhakka
Marjan Kello ja Lahja
Martti Virtanen
Nilsiän kaupunki
NLL R-S Oy VRV
Puheterapeutti Arvilommi
Puutimpurit Ky
Ramboll Finland Oy
Rantojan Leipomo Ky
Rifaco Oy
Teollisuuden Voima Oyj
Terttu Savisaari
Ylihärmän säästöpankki, kauhavan konttori
Ylivieskan kaupunki
www.aamuruskot.ﬁ
www.naantalinautokeskus.ﬁ
www.urheilukouluntuki.ﬁ

koe elämäsi
SEIKKAILU
mönkijäsafarit
korkeaharjoitteet
laskeutumiset
Paint Ball
järviristeilyt
yms.
Pajarin Pojat Oy
www.pajarinpojat.ﬁ
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