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aatteellinen järjestö, jonka toimin-
nan tarkoituksena on perinteiden 

vaaliminen, isänmaallisen hen-
gen, maanpuolustustahdon sekä 
kadettiveljeyden lujittaminen ka-
dettien keskuudessa. Kadettitove-
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Syyskuun alussa palasin Lappeen-
rannasta Maasotakoululta takai-
sin Santahaminaan jatkamaan 
kandidaatin opintoja. Taipalsaa-
ressa vietettyjen lukuisten leirien 
jälkeen, oli riemukasta palata ”sa-
tujensaarelle” ja tavata kurssivel-
jiä myös meri- ja ilmavoimista. 
Lisäksi oli uutena asiana olkapää-
hän ilmestynyt toinen vuosinauha 
eli enää emme olleet nuorinta 
kurssia vaan….. prkl.

Se siitä muistelusta eli syksyllä 
opiskelun lisäksi sain uuden tehtä-
vän ja Kalpa-lehden päätoimitta-
janviitta levitettiin harteilleni eli 
vastuu alkoi painaa. Vallan saatua-
ni aloitin suuret muutostyöt eli 
kaikki vanha tuhottiin ja uuden te-
keminen aloitettiin nollasta. Noh 
ei nyt sentään kaikkea tuhottu vaa-
n suurin muutos Kalpa-lehteen tu-
li sen ilmestymisaikatauluun. 
Normaalisti syksyllä julkaistava 
lehti jäi vuodelta 2008 pois ja jat-
kossa syyskuun lehti julkaistaan 
juuri PAT-kouluille lähtevän vuo-
sikurssin toimesta. Näin saamme 
aikaa jatkuvuutta ja uudella pää-
toimittajalla ei ole jauhot suussa 

tai muste hukassa heti pestin saa-
tuaan.

Seuraavat numerot kalpa-lehdestä 
ilmestyvät kesä- ja syyskuussa 
2009 ja näissä lehdissä on yksit-
täisten artikkelien lisäksi jatkaa 
paria artikkeliteemaa, joissa mai-
nittakoon viisiottelu sekä kuulumi-
set puolustushaarakouluilta. 

Ja nyt lopuks haluwan kiittee 
kaekkia niitä ”tyhyjän” toemittajia 
joeta iliman tätäkään läpyskee ee 
oes julukastua suatu. Toewot-

tawasti tämä KALAPA läpyskä kul-

luu känsäsissä käsissännä ja tuot-

taa teille oekein mukawia 

luweskelu hetkijä.

Terweisin piätoimittaja 

Kadetti Juha Puurunen / 94. Kadk

Sivusto toimii uudenlaisena tiedo-
tuskanavana, jonka avulla eri puo-
lella Suomea opiskelevat kadetit 
pysyvät ajan tasalla Kadettitoveri-
kunnassa tapahtuvista asioista.

Sivustolta löytyy paljon hyödyllis-
tä tietoa, kuten Kadettikellarin 
aukioloajat, käyttäytymis- ohjeet 

iltajuhliin sekä Kadettitoverikun-
nan yhteystiedot.

Etusivulle päivittyy viimeisimmät 
tiedotteet kadetteja koskevista 
tapahtumista, uutisista, hankin-
noista, yms.

Sivustoa kannattaa siis seurata.

Yhteysupseeri
Kadetti Tuomas Niemelä
yhteys@kadettitoverikunta.fi
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Vietimme juuri 20.3 upseerikoulu-
tuksen 230-vuotisjuhlaa sekä itse-
näisen Suomen Kadettikoulun 90- 
vuotispäivää. Perinnepäivän vietto 
sujui tasavuosien johdosta nor-
maalia hieman juhlavammissa 
tunnelmissa. Paraatin vastaanotti 
puolustusvoimain komentaja ami-
raali Juhani Kaskeala. Perinnepäi-
vänä julkaistiin juhlakirja ”Kestä- 
vää koristaa kunnia” sekä juh- 
lalevy ”Siis te sankarit vahvat ja 
nuoret”. Päivää kunnioittivat 
henkilökohtaisella läsnäolollaan 
Ruotsin ja Viron Kadettikoulujen 
johtajat. Esiin on myös nostettava 
Kadettikoulun ylivoimaisesti pit-
käaikaisimman opettajan opetus-
neuvos Åke Blomqvistin 
palkitseminen puolustusvoimien 
kultaisella ansiomitalilla, jonka 
puolustusvoimain komentaja hä-
nelle luovutti perinnepäivän juhla-
vastaanotolla. Åkehan on 
aloittanut merikadettien tanssin 
opettajana vuonna 1946 ja ollut 
kaikkien kadettien tanssinopetta-
jana vuodesta 1948 – siis yli 60 
vuotta. Kunnioitettava saavutus!

Haluan tässä yhteydessä erityises-
ti kiittää Kadettitoverikuntaa, 
perinnehenkilöstöä sekä sarkajuh-
latoimikuntaa hyvin toteutetuista 
perinnetapahtumista. Kaste, ka-
dettilupaus, maakunta-aamiainen 
ja sarkajuhla sujuivat perinteitä 
kunnioittavalla ja arvostavalla ta-
valla. Nämä tapahtumat ovat 
jatkuneet pitkään kadettipolvelta 
toiselle ja jatkoitte osaltanne hie-
nosti näiden perinteiden vaalimis-
ta.

Aamuvarhaisen tapahtumia seura-
si varsin lukuisa kutsuvierasjouk-
ko, joka jo sinällään läsnäolollaan 
toivottavasti kertoo teille, hyvät 

kadetit, jotakin kadettiupseeriude-
n merkityksestä. Meitä kadettiup-
seereita yhdistävät yhteiset arvot - 
kadetista kenraaliin.

Sarkajuhlan järjestelyissä nuorim-
man kurssin sarkajuhlatoimikunta 
onnistui hienosti. Ilta oli viihtyisä 
ja käsitti muun muassa vaikuttava-
n ilotulituksen. Merkillepantavaa 
oli myös juhlasalin tanssiparketin 
täyttyminen kadeteista daamei-
neen. Näin ei ole aina ollut. 94. 
kadettikurssin järjestelytuki mah-
dollisti myös nuorimman kurssin 
täysipainoisen sarkajuhlan. Näin 
pitää ollakin.

Jottei mene liialliseksi kehumisek-
si, todettakoon, että parannetta-
vaakin jäi, nimittäin ohimarssi. 
On rehellisesti todettava, että en 
kuullut yhtään positiivista kom-
menttia ohimarssista. Jopa ulko-
maalaisvieraamme totesivat, 
ettemme osaa 
Todettakoon, että Kadettikoulu ei 
ole siirtymässä moottoroituun ohi-
marssiin miekoin, vaan meidän on 
yksinkertaisesti harjoiteltava tätä 
perinteistä suoritusta ennen 4.6 
lippujuhlapäivän paraatia Porissa. 
Kysymys ei ole lopunperin mistää-
n ihmeellisestä suorituksesta, on 
vain marssittava ryhdikkäästi tah-
dissa pysyen. Olemme ammattiso-
tilaita ja näytämme tälläkin 
pienellä suorituksella, että osaam-
me asiamme.

Muutos on jatkuvaa, niin myös 
MPKK:lla. Uusi laki ja asetus, uusi 
organisaatio, johtosääntö-, työjär-
jestys- ja järjestyssääntötyöt, ar-
viointiohjeen uusiminen, rehtorin 
vaihtuminen, tilajärjestelyt, vii-
meisen vanhan koulutusjärjestel-
män mukaisen maisterikurssin 
valmistuminen ja uuden järjestel-
män mukaisen kurssin alkaminen 
tulevat värittämään kuluvaa vuot-
ta. Muutoksiin liittyy myös lain 
edellyttämän MPKK:n oppilaskun-
nan perustaminen, johon Kadetti-
toverikunta onkin jo hyvin 
valmistautunut ja tuonut näke-
myksensä esiin. 

Korkeakoululla monet eri toimijat 
pyrkivät tekemään työtä sen etee-
n, että teidän – opiskelijoidemme 
– opiskeluedellytykset säilyvät 
mahdollisimman hyvinä. Pyrkikää 
te omalta osaltanne kantamaan 
erityisesti vastuuta omista opin-
noistanne ja niiden suorittamises-
ta. Teidän oppimisestanne on 
viime kädessä kysymys ja sitä ei 
kukaan muu tee teidän puolestan-
ne.

Toivotan kohta valmistuville 92. 
kadettikurssille ja 75. merikadetti-
kurssille menestystä tulevissa puo-
lustusvoimien ja rajavartiolaitok-
sen tehtävissä. 93. kadettikurssille 
ja 76. merikadettikurssille hyvää, 
mutta joskin varsin lyhyttä, pian 
alkavaa kaaderiaikaa. 94. kadetti-
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kurssille ja 77. merikadettikurssil-
le voimia toisen vuoden loppuo-
pintoihin ennen syksyllä alkavaa 
viimeistä vuotta puolustushaara-, 
aselaji- ja toimialakouluissa. 95. 
kadettikurssille ja 78. 
merikadettikurssille hyvää matkaa 
puolustushaarakouluihin.

Toivotan lopuksi kaikille kadeteil-
le yhteisesti hyvää kevättä. Älkää 
unohtako fyysisestä kunnostanne 
huolehtimista ja muistakaa ylläpi-
tää keskuudessanne edelleen hy-
vää kadettihenkeä!

Constantem Decorat Honor!



Kurssimme aloitti opintonsa neljä 
vuotta sitten Lappeenrannassa 
Maasotakoululla. Moni nyt valmis-
tuvista yliluutnanteista muistaa 
varmasti vieläkin ensimmäisen 
koulupäivän ja sen kuinka lauma 
toisilleen tuntemattomia tulevan 
kaaderin taimenen heijastumia 
harhaili Maasotakoulun kuntotalo-
n edessä, kukin yrittäen etsiä ma-
joituslistan määräämää kämppä- 
kaveriaan. Siitä päivästä alkoi 92. 
kadettikurssin lähes neljä vuotta 
kestänyt yhteinen taival. 

Ei millään uskoisi, että tuosta päi-
västä on kulunut neljä vuotta ja 
kurssin valmistumiseen on tätä 
kirjoittaessani enää vain muutama 
viikko. Jälkikäteen miettiessäni 
kulunutta neljää vuotta, voin vain 
ihmetellä miten paljon siinä ajas-
sa on ehtinyt tapahtua. Kurssis-
tamme on muodostunut oma 
persoonallinen yhteisö, jolla on 
omat kurssin sisäiset tavat, käyt-
täytymissäännöt ja jopa oma kieli. 
Kurssimme lähes saumaton yhteis-

työ pakottaa miettimään, onko 
meillä vain ollut äärimmäisen hy-
vä tuuri kun juuri tälle vuosikurs-
sille on sattunut valikoitumaan 
sellaisia sotilaanalkuja, jotka ovat 
omilla persoonillaan mahdollista-
neet avoimen ja pyyteettömän 
kurssihengen syntymisen. Luulta-
vasti henki ei ole kuitenkaan ainut-
laatuisen hyvä ainoastaan meidän 
kurssilla ja ehkäpä jokaisesta ka-
dettikurssista muodostuu juuri 
omien jäsentensä näköinen. 

Koulussa vietettyjen vuosien aika-
na on voinut huomata, kuinka 
kurssistamme on pikkuhiljaa muo-
dostunut joukko, joka tukee sen jo-
kaisen jäsenen toimintaa niin 
siviilissä kuin koulussakin. Toki 
tervettä kilpailuhenkeäkin on 
esiintynyt opintojen aikana, mutta 
se ei ole haitannut yhteenkuulu-
vuuden tunteen muodostumista. 
Jos joku on menestynyt opinnois-
saan tai niiden ulkopuolella, ovat 
muut olleet vilpittömän onnellisia 
hänen puolestaan. Keskuudessam-

me on valinnut ajattelutapa, jonka 
mukaan muiden onnistuminen ja 
menestyminen ei ole keneltäkään 
toiselta pois.   

Vaikka koulu onkin ollut koko 
ajan intensiivistä ja vapaa-aika on 
rajoittunut lähinnä viikonloppuihi-
n sekä joulu- ja kesälomiin, ei se 
juurikaan ole rajoittanut elämän-
kokemuksen kartuttamista myös-
kään vartioitujen aitojen 
ulkopuolella. Päinvastoin hyvän 
kurssihengen muodostuminen 
saattaakin osittain olla koulun 
asettamien rajojen ja tiiviiden 
opintojen ansiota. Opintojen hek-
tisyydestä huolimatta monet kurs-
silaiset ovat viettäneet paljon 
aikaa yhdessä myös lomilla ja vii-
konloppuisin. Tämä kuvaa myös 
osaltaan kurssimme kiinteätä yh-
teishenkeä. Toivottavasti saman-
lainen meininki jatkuu 
tulevaisuudessakin kurssin ha-
jaantumisesta huolimatta.     

Kirjoittaessani tätä artikkelia kai-
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voin esiin ensimmäisenä vuotena 
tekemämme kurssikirjan ja ehkä 
vähän huvittuneena selailin läpi 
kurssin kuvagalleriaa. Vaikka nyt 
jälkikäteen voi ajatella, että eihän 
siitä simppuvuodesta nyt niin pit-
kä aika ole, voi kuvista silti huo-
mata, että pientä kulumista on 
huomattavissa itse kunkin naa-
massa. Johtuu se sitten maasto-
harjoituksien viimasta ja 
pakkasesta tai eri kaupunkien öi-
sistä houkutuksista, tosiasia kui-
tenkin on se, että neljä vuotta on 
pitkä aika, johon mahtuu monia 
erilaisia tapahtumia ja kommelluk-
sia.

Valmistuminen tuo mukanaan pal-
jon vastuuta. Koulun aikana jokai-
nen on ollut pääsääntöisesti 
vastuussa vain omista opinnoistaa-
n. Työelämässä tilanne on kuiten-
kin toinen, sillä valmistuvia 
yliluutnantteja odottaa joukkueel-
linen varusmiehiä. Opiskelujen 
ajan on voinut viettää melko huo-
letonta elämää. On riittänyt kun 
on tehnyt mitä viikko-ohjelmiin 
on kirjoitettu ja päivärahat, ruoka, 
vaatteet yms. on tarjoiltu kuin Ma-
nulle illallinen. Nyt pitäisi osata 

kantaa vastuuta itsensä lisäksi 
myös monista alaisista. Vaikka 
kouluaikana kurssimme toiminta 
on saattanut välillä vaikuttaa pää-
määrättömältä sekoilulta, ovat jo 
esimerkiksi kurssimme aikaisem-
min päättäneet luutnantit kuiten-
kin todistaneet, että valmistuneet 
ovat työelämässä vastuuntuntoisia 
ja ammattitaitoisia kouluttajia. 
Monia kadettikoulusta valmistu-
neita upseereita kutsutaankin yh-
den yön ihmeiksi – ja toivottavaa 
olisi, että ihmeiden aika ei ole vie-
läkään ohi. 

Odotamme varmasti kaikki innois-
samme uusia työtehtäviä, mutta 
samalla mieltä painaa pieni epä-
varmuus tulevasta. Työelämä tuo 
mukanaan paljon uusia haasteita, 
joista kaikkiin ei ole ollut mahdol-
lista harjaantua riittävästi koulun 
järjestämissä maastoharjoituksis-
sa eikä koulun penkillä istumalla 
ja lukemalla. Muistan kun eräs vii-
sas kapteeni – sittemmin majuri – 
totesi aloittaessamme opinnot, et-
tä koulu antaa valmiudet kehittyä 
hyviksi kouluttajiksi ja johtajiksi, 
mutta kukaan ei kuitenkaan ole 
täysin valmis työelämään koulusta 

päästyään. Toimiminen sotilasjoh-
tajana ja kouluttajana on jatkuvaa 
oppimista ja uusien asioiden opet-
telua. 

Vaikka olenkin odottanut valmis-
tumista jo ensimmäisestä vuodes-
ta alkaen, tässä vaiheessa on 
kuitenkin pakko myöntää, että en 
voi ainoastaan vilpittömästi iloita 
koulun päättymisen johdosta. Sa-
malla kun jätän taakseni joskus jo-
pa väsyttävät massaluennot ja 
tentit, joudun eroamaan myös täs-
tä neljän vuoden aikana muodos-
tuneesta yhteisöstä, josta on 
muodostunut minulle eräänlainen 
perhe. Kadettikoulun tarjoama 
opetus on ollut monella tavalla 
korvaamatonta, mutta uskallan sil-
ti väittää, että tärkeimmät opit elä-
mää ja työelämää varten olen 
oppinut kurssikavereiltani.

Lopuksi haluaisin todeta, että tus-
kin tämä 92. kadettikurssin yhtei-
nen taival loppuu kun 
Santahaminan portit osaltamme 
sulkeutuvat 16.4.2009.
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Näin aluksi haluan vielä kerran 
onnitella kadettikurssia 95. ja me-
rikadettikurssia 78. hienoista Sar-
kajuhlista ja vielä kerran toivottaa 
teidät kaikki nuorukaiset tervetul-
leiksi Kadettitoverikunnan varsi-
naiseen jäsenistöön. Nyt teillä on 
oikeus olla mukana vaikuttamassa 
päätöksentekoon, asettua itse eh-
dolle ensi syyskokouksessa ja tie-
tysti nyt voitte sonnustautua 
toverikunnan uljaaseen opiskelija-
haalariin. 

Kun kaksi sotilasta tapaa toisensa 
ensimmäistä kertaa on tapana esit-
täytyä. En aio tehdä poikkeusta 
vaan esittelen näin aluksi kadetti-
toverikunnan toiminnan perusaja-
tuksen ja luon pienen katsauksen 
siihen minkälaisia haasteita tule-
vaisuus tuo tullessaan. 

Kadettitoverikunta ry on kadettie-
n oma rekisteröity yhdistys johon 
kuuluu jäsenistö ja sen toimintaa 
johtaa hallitus. Jäsenistöön kuulu-
vat kaikki kadettikoulussa Santa-
haminassa ja puolustushaara- 
kouluissa ympäri Suomea opiske-
levat kadetit, jotka ovat antaneet 
kadettilupauksen. Jäsenellä on läs-
näolo- ja äänestysoikeus toveri-
kunnan syys- ja kevätkokouksissa. 
Nämä kaksi kokousta ovat ainoita 
jolloin koko jäsenistö on paikalla 
ja tällöin tehdään koko toverikun-
taa koskevat suuremmat päätök-
set kuten uuden hallituksen 
valinta ja tilinpäätökset. 

Yhdistyksen hallitus on toverikun-
nan aktiivisin osa. Se suunnitte-
lee, organisoi ja toteuttaa 
suurimman osan kadettikoulussa 
järjestettävistä opiskelijatapahtu-

mista. Kokouksia järjestetään 
melkein viikoittain ja niihin 
tulevat paikalle hallituksen lisäksi 
myös omiin tehtäviinsä valitut 
toimihenkilöt. Toverikunnan teh-
täviin ei toki pelkästään kuulu 
erilaisten huvituksien järjestämi-
nen vaan toimimme muun muas-
sa äänitorvena kadettien ja 
henkilökunnan välillä eli viemme 
kadettien huolia ylemmän johto-
portaan ja opettajien tietouteen. 

Vuonna 2012 Maanpuolustuskor-
keakoulun ovet avautuvat myös si-
viiliopiskelijoille. Tällöin kandi- 
daatin tutkinnon suorittanut sivii-
li voi hakeutua lukemaan itseään 
sotatieteiden maisteriksi ja tätä 
kautta hakeutua puolustusvoi-
mien erikoistehtäviin. Siviiliopis-
kelijoiden tulo kouluumme tuo 
mukanaan kysymyksen opiskelijoi-
den edunvalvonnasta ja hyvinvoin-
nista. Siviiliopiskelijat kun eivät 
voi kuulua kadettitoverikunnan 
edunvalvonnan piiriin ja he eivät 
ole antaneet kadettilupausta. Näi-
tä opiskelijoita varten ollaankin 
nyt perustamassa Maanpuolustus-
korkeakoulun oppilaskuntaa. 

Kyseisen oppilaskunnan jäsenis-
töön voisivat kuulua kaikki Maan-
puolustuskorkeakoulun alla 
toimivat henkilöt kadetista ja sivii-
liopiskelijasta kenraaliin. Sen pe-
rustamista on tutkittu jo 
pidemmän aikaa ja kadeteista on 
muodostettu työryhmä joka on 
tehnyt hyvää työtä pohtiessaan pe-

rusrunkoa ja toiminta-ajatusta tu-
levalle oppilaskunnalle. Paperilla 
asiat tuntuvat toimivan mutta mi-
ten on sitten itse toteutuksen kans-
sa. Käytännön ongelmia löytyy 
vielä siitä kuinka Kadettitoveri-
kunta ry ja Maanpuolustuskorkea-
koulun oppilaskunta pystyvät 
toimimaan ilman päällekkäisyyk-
siä ja eturistiriitoja ja kuinka toi-
minta saadaan pyöräytettyä 
käyntiin. Toiminnan käynnistämi-
nen tulee kuitenkin tapahtumaan 
hyvin pitkälti kadettivoittoisena. 
Aika kuitenkin näyttää mihin 
suuntaan ollaan menossa ja usko-
n, että kadettien joukosta löytyy ai-
na aktiiveja, jotka jaksavat 
paneutua tähänkin asiaan. Pääasi-
a on, että kaikki on valmista en-
simmäisen siviilin astellessa 
koulumme käytäville. 

Kaiken tämän suunnittelutyön 
ohella tulee toverikunnan toki kes-
kittyä myös tähän päivään ja vielä 
tarkemmin tulevaan kevääseen ja 
kesään 2009. Kuukaudet ennen 
kesälomaa tuovat tullessaan muu-
tamia tapahtumia joista mainitta-
koon suurimpana 92. kurssin 
valmistujaiset huhtikuussa ja tou-
kotanssiaiset toukokuun puolella 
unohtamatta kuitenkaan kaikkea 
sitä pientä mitä hallitus sattuu-
kann keksimään kadettien pään-
menoksi. Jotta pysyisitte kaikki 
ajan tasalla, muistakaa vierailla 
osoitteessa www.kadettitoveri-
kunta.fi ja seuratkaa ilmoitustau-
luja. 
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Kadettikurssi 95 ja merikadetti-
kurssi 78: Olette ottaneet askeleen 
kohti upseeriutta kadettilupauk-
sen myötä. Simpuista on tullut 
nuorukaisia. Kuluneen puolen 
vuoden aikana olette osoittaneet 
olevanne kelvollisia jatkamaan up-
seerien katkeamatonta ketjua.

Näin kadettilupauksen antamisen 
jälkeen on jokaisen syytä miettiä, 
mitä kadettilupaus pitää sisällään. 
Lupauksessa te nuorukaiset olette 
luvanneet ajaa isänmaan ja sen 
kansan etuja epäitsekkäästi. Up-
seeri on maansa palvelija, joka on 
tarvittaessa valmis antamaan sen 
suurimman lahjan, henkensä, kan-
sansa hyvinvoinnin vuoksi. Näin 
syvän rauhan aikana tämä tosiasia 
voi helposti unohtua. Sotiemme ai-
kana kadetin ja upseerin velvolli-
suudet ja hänen tekemät 
uhraukset olivat selvästi konkreet-
tisempia.

Mitä uhrauksia upseeri sitten te-
kee rauhan aikana? Tehdyt uh-
raukset riippuvat varmasti 

jokaisen upseerin henkilökohtaise-
n uran kehittymisestä, elämänti-
lanteesta ja tietenkin jokaisen 
omasta arvomaailmasta. Perhe sii-
nä muodossa ja koossa, mitä se 
kullakin upseerilla on, muokkaa 
upseerin näkökulmaa uhrausten 
tekemisestä. Uhraus voi olla vasta-
syntyneen lapsen ja onnellisen äi-
din jättäminen ulkomaan 
komennuksen ajaksi. Uhraus voi 
myös olla kotiseudun ja vanhem-
pien jättäminen uuteen palvelus-
paikkaan siirtymiseen liittyen. 
Uhraus voi olla pienimmillään si-
tä, että kadettiaikana käytät aikasi 
opiskeluun perhettäsi laiminlyö-
den ja suurimmillaan sitä, että uh-
rin antaneena sinut saatetaan 
kadettiveljien ja perheesi toimesta 
viimeiselle matkallesi.

Nuorukaiset: vaalikaa isiemme 
sankarimuistoa ja osoittakaa, että 
uskollisuus ja miehuus, kunnia ja 
toveruus toimivat edelleen kade-
tin kasvamista ja käyttäytymistä 
ohjaavina kulmakivinä. Liittyes-
sänne kadettiupseereiden katkea-

mattomaan ketjuun, olette saanee-
t perheidenne lisäksi tueksenne 
myös vanhemmat kadetit, sekä jo 
valmistuneet kadettiupseerit. 
Älkää arastelko tukeutua vanhem-
piin sotilashenkilöihin ja samalla 
tavalla älkööt vanhemmat sotilas-
henkilöt arastelko antaa tukea sitä 
tarvitseville.

Haluan onnitella 95. kadettikurssi-
a ja 78. merikadettikurssia ja kiit-
tää mieleenpainuvasta sarkajuh- 
lasta. Haluan myös onnitella koh-
ta valmistuvaa 92. kadettikurssia 
ja 75. merikadettikurssia. Neljän 
vuoden yhteinen taipaleenne on 
päättymässä ja uudet haasteet 
odottavat joukko-osastoissa. Ai-
van kuten kadettilupauksessa olet-
te yhteen ääneen luvanneet, 
tekemänne työ kadettikoulussa 
palvelee epäilemättä isänmaamme 
ja kansamme etuja.

Upseerit, sotilaat, älkäämme kos-
kaan unhoittako sanoja Constan-
tem decorat honor – kunnia 
kestävän palkka. 
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Ristiriitaisia ajatuksia varmasti 
poukkoili kadettien mielissä kun 
linja-autot ylittivät Santahaminan 
mantereeseen yhdistävän 
Hevossalmen sillan ja lähtivät 
suunnistamaan kohti pohjoista. 
Jotkut kelvottomat simput 
viettivät edeltävän yön haikeasti 
huokausten saarta hyvästellen ja 
jälkiä tästä saattoi vielä hieman 
näkyä hyvin taistelleiden 
sotureiden harmailta kasvoilta. 
Jalkaväen miesten teroitellessa 
bussin perällä pistimiään alkoivat 
tykistön sankaritkin varmaan jo 
odotella leirielämää ja edessä 
olevia ammuntoja. Lämpimästä 
bussista nousseiden ja 700 kilo-
metriä pohjoiseen taivaltaneiden 
kadettien ajatukset kääntyivät no-
peasti lämpimien väliasujen pariin 
kun varsikenkä osui kainuulaiseen 
lumihankeen. Alkujärky- tyksen 
jälkeen huomattiin kuitenkin 
ilmastonlämpenemisen ehtineen 
jo Vuosankaankin, sillä rohkeim-
mat arvuuttelivat lämpötilan 
olevan kymmenisenkin astetta 
lämpimämpi kuin edellisvuodesta 
oli kuultu puhuttavan.

Vuoden 2009 Ampumaharjoitus 1 
(AH1) polkaistiin käyntiin ja alku-
puhutteluiden ja lipunnostojen jäl-
keen ryhdyttiinkin jo 
majoituspuuhiin. Tässä vaiheessa 
kävi selväksi että niitä nallekarkke-
ja ei vieläkään ollut tarpeeksi jaos-
sa, jotta kaikki olisivat olleet 
tyytyväisiä kohtaloonsa. Allekir-
joittanut toki tunsi sängyllään mö-
kissä loikoillessaan myötätuntoa 
konttiin majoittautuneita koh-
taan, mutta pian sai tämä tunne 
väistyä kun pitikin jo lähteä sau-
naa lämmittämään. 

Viime vuosilta tuttuun tapaan har-
joitukseen osallistui joukkoja 

muun muassa Maanpuolustuskor-
keakoululta, Maasotakoululta se-
kä Kainuun Prikaatista. Kadetteja 
harjoituksessa edustivat 94. – ja 
95. Kadettikurssi. Nuorempi kurs-
si oli jaettu kahteen osaan, joista 
toinen toimi tulitoiminnan valvoji-
na ja vanhemman kurssin apuna 
ammuntojen vetämisessä ja loput 
pääsivät harjaantumaan henkilö-
kohtaisissa taistelutaidoissaan mil-
loin rynnäkkökivääri, kivääri tai 
kertasinko kädessä.

Kirjoittajan puoliskolle lankesi 
kunnia saada tulikasteensa ensim-
mäisenä ja kieltämättä oli virkistä-
vää vaihtaa syksyn johtamisen 
nelikentässä ratsastaminen rei-
luun ja rehelliseen tappelemiseen. 
Nuorempi kurssi juoksi ja hiihti, 
ryömia ja konttasi erilaisten toi-
sen vuosikurssin vetämien am-
muntojen läpi. Tutuksi tulivat taas 
unohdetut ja vielä muistissa ole-
vat taistelijan ja ryhmän niksit 
kun oman ja vanhemman vuosi-
kurssin hellässä valvonnassa ja oh-
jauksessa käytiin asiat 
aseenkäsittelystä tuliylläkköön lä-
pi. Hampaat irvessä vihollista ku-
vaavat Jaster-levyt vuoroin 
torjuttiin ja lyötiin ja  tavoittee-
seen aina päästiin oli voimasuh-
teet millaiset tahansa. Kevyitä ja 
raskaita kertasinkoja ammuttiin ja 
piiput eivät pakkasestakaan huoli-
matta ehtineet aina viiletä.

Ammunnat vaihtelivat ryhmän 
puolustuksesta aina tiedustelupar-
tion irtautumisen kautta asutus-
keskustaisteluammuntoihin. 
Pitkän päivän päätteeksi vannou-
tuneet jalkaväenmiehet painoivat 
päänsä tyynyyn, hokien itselleen 
taistelleensa taas kerran tummem-
pipipoisia metsään eksyneitä meri-
voimien urhoja paremmin.

Ja mikäli pohjoisen miehet olivat 
tunteneet Santahaminan maise-
missa kotikaipuuta, niin nyt oli 
etelän miesten vuoro nöyrtyä kun 
Jänkhän pojat kiitivät suksilla 
ohitse. En tiedä johtuuko se mate-
matiikan tunneilla nukutuista het-
kistä, mutta itse sekosin laskuista, 
montako kertaa piti kammeta lu-

mipukuista ruhoa ylös hangesta. 
Omaa lähinnä. Taas opittiin että 
sodan kitka voi tarkoittaa muuta-
kin kuin päärakennuksen tulosti-
men tukkeutumista.

Tehtäviä vaihdettiin ja oli aika toi-
senkin puoliskon ryhtyä vuoros-
taan töihin. Aamut aikaistuivat 
kummasti ja nuoremmat vipelsi-
vät varoliivit päällä haalien tulitoi-
minnanvalvojan oikeuksia. 
Taisteluvarusteet vaihtuivat pak-
kastakkiin, mutta työt eivät suin-
kaan vähentyneet – päinvastoin. 
Illat venyivät yön puolelle ja ikään 
kuin jalokivenä kruunussa istuim-
me työpäivän päätteeksi antamas-
sa ja saamassa palautetta 
ammuntojen ja järjestelyiden to-
teutuksesta. Työrupeaman pintaa-
n kirvoittama väsymys vähensi 
palautteen diplomaattisuutta ja 
tästä johtuen ehkä jotain uutta 
opittiinkin.

Majoitukseen päästyään simput 
kuoriutuivat päällysvaatteistaan ja 
ylitöiksi meni armotta elokuvien 
katselut, saunomiset ja olihan pari 
nohevaa yksilöä saaneet puntti-
vehkeetkin mahtumaan kuljetus-
kontteihin. Ja niin kuin tämä ei 
olisi ollut tarpeeksi niin lenkkarei-
ta ja suksiakin jotkut urheilun san-
karit kuluttivat. Ehkä hyvä niin, 
sillä moottorimarssin vastapainok-
si pääsimme reippailemaan 25 ki-
lometrin hiihtomarssille, millä 
joskus suksi luisti ja joskus… vä-
hän vähemmän. Latua ei paljoa 
huudeltu, eikä sitä olisi kyllä tar-
jottukaan. Mieleen on voinut jolla-
kin jäädä myös erityisesti 
miinaesittelyn luppoajan painituo-
kiot mitä kurssin ansioitunut sota-
valokuvaajalinjalainen supisuo- 
malaista viihdykettä tarjotakseen 
järjesti. Tylsyyden tappamiseen 
taitaakin riittää lumihanki ja kaksi 
punaista kadettia.

Harjoituksen tavoitteissa ei kyllä 
mainittu läheskään kaikkea sitä, 
mitä simpulle jäi harjoituksesta 
käteen. Oli se sitten taistelijasta 
riippuen sotahistorian luentoa sä-
vyttävä haikea kaipuu takaisin 
metsään, rikkinäinen rynnäkköki-
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vääri tai kurssi missä yksilöt taas 
oppivat muutaman uuden asian 
toisistaan. Sää oli morsian, sitä ei 
käy kieltäminen - mutta eiköhän 
aikojen saatossa vuoden 2009 
AH1-sankaritaruun jokunen yli-
määräinen pakkasastekin sisä-
llytetä.
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Vuoden 2008 syyskuussa Kadetti-
koulu lähetti delegaation Tart-
toon, osallistumaan Baltic Sea 
Military Academy- konferenssiin 
paikallisessa oppilaitoksessa. Vuo-
sittain järjestettävän konferenssin 
aiheena oli tällä kertaa upseeri-
koulutukseen rekrytointi. Työs-
kentelytapana käytettiin pienryh- 
mätyöskentelyä, jossa aihealuetta 
lähestyttiin eri näkökulmista mui-
den kadettien kanssa. 

Todellisuudessa matka keilausil-
toineen, kiertokävelyineen ja illal-
lisineen oli myös erinomainen 
sosiaalinen tapahtuma, jossa kes-
kityttiin kanssakäymiseen muiden 
maiden kadettien kanssa. Allekir-
joittaneen kauhunhetket kohdis-
tuivat jo ensimmäiseen päivään, 
jolloin ihasteltuani norjalaisen 
huonetoverin juhlapukua, totesin 
solmioni lojuvan onnellisesti Suo-
menlahden väärällä puolella. Het-
kellisen epätietoisuuden jälkeen 
varatarvike löytyi virolaiselta vir-
kaveljeltä, kiitokset paikallisen 
henkilökunnan avuliaisuudelle! 

Ensimmäisen päivän ohjelmaan 
kuului esittelyluentoja, sekä kier-
tokävely Tarton kaupunkiin. Ava-
jaisten jälkeen pidetyillä luen- 
noilla kuultiin analyysejä kunkin 
maan upseerikoulutuksen tilasta, 
mikä osoittautui pidemmän päälle 
puuduttavaksi tilaisuudeksi. Esi-
telmien jälkeen pääsimme kuiten-
kin vapauttavaan raittiiseen il- 
maan. Tutustumiskierroksen aika-
na viimeistään selvisi, että Tarto 
on kaunis ja historialtaan vaikutta-
va kaupunki. Lukuisat faktat kau-
pungin sotaisasta historiasta kir- 

kastuivat suomalaisperäisen op-
paan johdattaessa meidät kaupun-
gin halki kansallispuvussa 
esitelmöiden. 

Lopulta edessä häämötti ns. 
IceBreaking- night, joka oli paikal-
lisella kadettikerholla toteutettu 
tutustumistapahtuma. Tarvittavat 
aperitiivit kielenkantojen irrotta-
miseksi oli tarjolla. Illalla pääsi tu-
tustumaan tulevan pienryhmän 
jäseniin ja yhteinen ”sävel” löytyi-
kin jo melko helposti. Siellä sovus-
sa istuivat niin tanskalaiset 
sotasankarit, kuin suomalaiset 
akateemiset upseerinalut. Varsin-
kin norjalaiset kadettiveljet olivat 
innoissaan lähes kaikesta koke-
mastaan ja jatkoivat innostuksen-
sa vallassa tutustumista 
kaupunkiin huomattavan myö-
hään. 

Aamun valjetessa delegaatiot aloit-
tivat innokkaan ryhmätyöskente-
lyn annettujen aiheiden parissa. 
Edellisen illan tutustumiskierrok-
set helpottivat esiintymisiä ja tun-
nelma oli leppoisa. Kadalik 
Salminen tosin hieman hämmen-
tyi keskustellessaan muuten täy-
sin naisvaltaisessa pienryhmässä 
keinoista naisten rekrytoinnissa. 

Illan ohjelmassa oli luvassa kei-
lausta ja juhlaillallinen sekä yölli-
nen tutustuminen Tarton 
kaupunkiin. Kuinka ollakaan, Sal-
minen kunnostautui johdattamal-
la naisvaltaisen joukkueen 

voittoon spektaakkelimaisessa kei-
lailun hekumassa, tosin, epäilim-
me pistelaskun rehellisyyttä. 
Juhlaillallinen nautittiin paikalli-
sessa tasokkaassa ravintolassa ja 
yhteydet eri maiden kadetteihin 
syvenivät entisestään. Kliimaksina 
illalla lähdimme koko delegaation 
voimin tutustumaan yöelämään, 
josta selvisimme ilman miestap-
pioita. Innokkaiden norjalaisten 
veljien väsymys oli kuitenkin kas-
vanut käsinkosketeltavaksi. 

Aamun valjetessa ohjelmassa oli 
näyttöesitysten laatiminen pien-
ryhmissä käytyjen keskustelujen 
pohjalta. Ryhmien tuli päästä yh-
teisymmärrykseen ja esittää omat 
johtopäätöksensä konferenssin 
päättävässä seminaarissa. Näke-
myseroista kärsittyämme ja pai-
koin kiihkeitä keskusteluja 
käytyämme, matkalta jäi käteen 
paljon uusia näkökulmia ja ajatuk-
sia muiden maiden asevoimien toi-
minnasta. Takana on 
hedelmällinen matka, josta seura-
si paljon hyviä muistoja ja hausko-
ja hetkiä.
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Kun Kapteeni Hänninen ilmoitti 
kurssillemme mahdollisuudesta 
lähteä edustamaan ulkomaille, he-
räsi mielenkiinto välittömästi yh-
den jos toisen kadetin mielessä. 
Prosessi lähti liikenteeseen kieli-
taidon kartoittamisella sekä kyse-
lyllä josko jollain kadeteista olisi 
kriisinhallinta- ja/ tai rauhantur-
vakokemusta.

Alun perin yksityiskohtia matkas-
ta oli tiedossa rajoitetusti ja moni 
luulikin kyseessä olevan seminaa-
rireissun, allekirjoittanut mukaan 
lukien. Lyhyt valmistautumisaika-
taulu, matkan määränpää ja ha-
lukkaiden runsas määrä tuottivat 
valitsijoille kuumeista työtä. Lo-
pulta valinta kohdistui kolmeen 
kadettiin 94.kadk:n maasotalinjal-
ta. Matkaan tulisi lähtemään kol-

men kadetin kopla joka oli taus-
toiltaan ja kielitaidoltaan yhtä vä-
rikäs kuin reissu johon he olivat 
lähdössä. Valituiksi tulivat kadet-
tialikersantti Pekka Patteri (lasku-
varjojääkäri) kadetti Tony Silvani 
(sotilaspoliisi ja saksan kielen tai-
turi) sekä kadetti Tomi Lehtoaro 
(Kosovon ja Bosnian operaatioi-
den veteraani). Valvojaksi ja kou-
luttajaksi harjoitukseen tulisi 
osallistumaan Kapteeni Mikael 
Puska Maanpuolustuskorkeakou-
lun taktiikan laitokselta. Kapteeni 
Timo Hänninen MPKK:n opintoa-
siainosastolta tulisi myös itse pai-
kalle yhteysupseerin ominaisuu- 
dessa.

Lähtöpäivän koittaessa 21.8.2008 

olimme pakanneet laukkuihimme 
taisteluvarustusta lukuun ottamat-
ta suurin piirtein kaiken mahdolli-
sen. Emme olleet aivan varmoja 
siitä, mitä tulisimme tarvitsemaan 
joten otimme mukaan maastopu-
kujen, sadeasujen ja muistiinpano-
välineiden lisäksi mm. M/58:n 
edustustilaisuuksia varten. Sotilas-
varustuksen lisäksi jokaisella oli 
matkavaatetuksena siisti siviiliasu 
ja mukana tarvittavat vaihtovaat-
teet joten tavaraa oli kuin pienellä 
armeijalla.

Lensimme ensin Wieniin josta jat-
koimme jatkolennolla Graziin. 
Vastassa oli kuljetus henkilöpaket-
tiautolla määränpäähämme Bad 
Radgesburgiin, Itävallan ja Slove-
nian rajalle. Bad Radgesburg itses-
sään oli pieni, lähinnä kadettien 
koulutuskäytössä oleva, kasarmi 
jossa palveli itävaltalaisia varus-
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miehiä vartio- ja kuljetustehtävis-
sä. Sen sijainti nimensä mukaises-
sa rajakaupungissa oli jo 
elinkaarensa loppupuolella, olim-
me itse asiassa viimeinen joukko 
joka käytti kyseistä kasarmia en-
nen sen sulkemista ja luovuttamis-
ta takaisin kaupungille.

Vaikka olimme väsyneet päivän 
matkustamisesta, piti kuljettajam-
me ”formulamainen” ajotyyli jo-
kaisen hereillä määränpäähän 
asti. Emme olleet ehtineet ensim-
mäiselle jatkolennollemme, joten 
saavuimme vasta keskellä yötä ka-
sarmille ja ensimmäiset kontaktit 
tuleviin kollegoihimme Kroatiasta 
saimmekin herättäessämme hei-
dät samalla kun rymistelimme si-
sään yhteiseen majoitustupaam- 
me. 

Viikko alkoi perinteisesti oppitun-
tien merkeissä. Aikaisella herätyk-
sellä olimme varmistaneet 
riittävän valmistautumisajan (ja 
välttäneet saksan kielellä huude-
tun komppanian yhteisherätykse-
n) jonka aikana ehdimme hieman 
orientoitua uuteen ympäristööm-
me. 

Muutaman rakennuksen käsittä-
vä, noin Suomalaisen perusyksikö-
n kokoinen, kasarmi oli erittäin 
kompakti ja täältä käsin tulisi ta-
pahtumaan kaikki tulevan viikon 
toiminta. 

Heti alkuun meille kerrottiin vii-
kon ohjelma joka tulisi olemaan 
nousujohteinen alkaen perehdyttä-
västä koulutuksesta ja päättyen 
perjantaina koko päivän kestä-
vään soveltavaan harjoitukseen. 
Kouluttajinamme tulisi toimi-
maan sveitsiläinen ja saksalainen 
everstiluutnantti sekä itävaltalai-
nen yliluutnantti. Näiden lisäksi 
harjoitukseen osallistuvia kadette-
ja (Suomi, Itävalta, Kroatia) tulisi 
kouluttamaan italialainen eversti-

luutnantti, kroatialainen luutnant-
ti ja suomalainen kapteeni. Itäval-
talaiset kadetit tulisivat liittymään 
joukkoomme myöhemmin viikol-
la, kunhan meidät oli ensin pereh-
dytetty heidän toimintatapoihinsa.

Tarkoituksena olisi käydä läpi eri 
kansallisuuksien päätöksente-

koprosessia ja komppaniatason 
taktiikkaa kriisinhallintaympäris-
tössä ja näin luoda pohja loppuvii-
kon soveltavalle harjoitukselle. 
Tämä tulisi tapahtumaan vertaile-
malla kansallisia malleja keske-
nään sekä harjoittelemalla 
maastossa tilanteen analysointia, 
nopeaa päätöksentekoa sekä mars-
sin ja hyökkäyksen suunnittelua 
monikansallisina ryhminä. Emme 
tekisi töitä vain ja ainoastaan kart-
tojen ääressä, vaan antaisimme 
käytännön johtamissuorituksia 
suullisesti maastossa toisillemme 
sekä nauhurille. Työtä siis riittäisi 
ja kaikki toiminta tapahtuisi 
englanniksia, totta kai! 

 

Harjoitukseen luotu skenaario oli 
hyvin mielenkiintoinen ja haasta-
va. Lähtökohtatilanteena oli krii-
sinhallintaympäristöön sijoittuva 
monikansallinen operaatio. Sisäl-
lissodan jälkeen kriisialueella toi-
mii EU:n kriisinhallintajoukko 

joka joutuu rauhaan pakottamisti-
lanteeseen.

Rauhansopimuksen ehtoja riko-
taan törkeästi toisen osapuolen 
puolisotilaallisten joukkojen toi-
mesta ja kaikki neuvotteluyrityk-
set epäonnistuvat. Kriisi uhkaa 
eskaloitua laajemmaksi eri etni-

syyksien väliseksi konfliktiksi ja 
EU:n monikansallinen kriisinhal-
lintajoukko joutuu toimimaan. 
Tehtävää varten luodaan taisteluo-
sasto, joka käsittää vahvennetun 
pataljoonan. Tämän pataljoonan 
osana on Itävaltalainen vahvennet-
tu jääkärikomppania jota johtaa 
kadetti ”komppanian päällikkö-
nä”. Keskipisteessä on Lugitschin 
kylä, jonka alueelle on asettunut 
noin vajaan komppanian vahvui-
nen puolisotilaallista joukoista 
koostuva ”vihollinen”. Harjoituk-
seen ei osallistuisi kadettien ja 
kouluttajien lisäksi varsinaisia 
joukkoja, vaan johtaisimme ”virtu-
aalista” komppaniaa. Tosin kuten 
tulisimme huomaamaan, kadetit, 
kouluttaja, kuljettajat ja ajoneuvot 
mukaan luettuna, muodostaisim-
me koko joukolla liikkuessamme 
eräänlaisen ”komppanian” marssi-
rivistön.

Pataljoonalla oli käytössä ilma-
komponentti, epäsuoraa tulta sekä 
erilaisia tiedustelu-, valvonta ja 
psykologisten operaatioiden to-
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teuttamiseen erikoistuneita jouk-
koja. Lisäksi kokoonpanoihin kuu-
lui yhteysupseereja, tulkkeja, 
sotilaspoliiseja sekä siviilikriisin-
hallinnan henkilöstöä. Tämä kaik-
ki yhdistettynä voimankäyttöra- 
joituksiin, siviiliväestöön ja alueen 
haastavaan geografiaan, teki suun-
nittelusta ja johtamisesta todella 
haastavaa. 

Harjoittelimme maaston analy-
sointia ajelemalla alueella ristiin 
rastiin ja pysähtymällä yllättäen 
jonnekin. Kouluttajamme antoi 
yleensä noin 10 minuuttia aikaa 
orientoitumiseen ja tarvittavien 
muistiinpanojen tekemiseen, jon-
ka jälkeen yksi tai useampi kadetti 
piti nopean ”maasto briiffin” muil-
le alueen geografiasta, tiestöstä (li-
nes of communication), 
isoimmista asutuskeskuksista ja 
hallitsevista maastonkohdista. 
Edelliseen lisättynä harjoittelim-
me nopeaa puolustukseen ryhmit-
tämistä marssilla odottamattoman 
tapahtuman sattuessa (mellakka, 
onnettomuus, tie poikki, aseelli-
nen hyökkäys marssirivistöä koh-
taan, pataljoonan komentajan 
käsky jne.) antamalla nopeat käs-
kyt virtuaalisille joukkueen johta-
jille radioitse. Teimme myös 
perinteistä maastontiedustelua 
ajoneuvoin sekä jalkaisin, minkä 
perusteella laadimme hyökkäys-
suunnitelman, taistelujaotuksen 
sekä sitä edeltävän marssiryhmi-
tyksen. Työtä siis tehtiin maastos-
sa ja luokassa painopisteen ollessa 
maastossa liikkumisessa ja tilan-
teenmukaisessa käskytyksessä. 
Kaikki tämä oli pohjustava perjan-
tain Grande Finale:a jossa hyök-
käisimme pataljoonan osana 
Lugitschiin.

Suuri päivä koitti perjantaina kun 
starttasimme aamunkoitteessa ka-
sarmilta kohti ”pataljoonan” lähtö-
aluetta. Edellisenä iltana 
isäntämme olivat kestinneet meitä 
runsailla antimilla yhteisen illalli-
sen merkeissä ja olimme sopivasti 
virittyneet tunnelmaan aamun sa-

rastaessa. Pitkä letka 
ajoneuvoja siirtyi 
pääteitä pitkin aina 
vaan pienemmille 
urille päätyen lopuksi 
suojaiseen paikkaan 
erään mäen päälle 
komppanian lähtö-
alueelle.

Tilanne alkoi pikai-
sesta käskynjaosta 
”joukkueen johtajil-
le” jota pohjustettiin 
maastolaatikolla ja 
piirroksilla. Tarkoi-
tuksena oli antaa 
komppanian päälli-
kön hyökkäyskäsky 
lähtöalueella joukku-
een johtajille. Kello-
jen tarkistusten ja 
hyökkäysreitin käske-
misen jälkeen tuli 
käsky: ”Ajoneuvoihin 
nouse!” , ”Liikkeelle!”

Tilanteet seurasivat 
toisiaan viikolla har-

joiteltujen mukaisesti sisältäen 
mm. mellakoita, tilapäisiä puolus-
tukseen ryhmittymisiä ja muita 
siirtymisen aikana sattuvia tapah-
tumia. Jouduimme jopa oikeaan 
liikenneruuhkaan ”komppaniam-
me” kanssa pikkuteillä Itävaltalai-
sen kadetin suunnistettua vikaan 
ja paikallisten maanviljelijöiden 
osuttua samalle tienpätkälle 
puimureineen. Kaikesta 
huolimatta selvisimme kunnialla 
tulokynnykselle ajallaan. 

Komppania oli valmis iskemään 
Lugitschin kylään, ensimmäisenä 
ottaisimme haltuun hallitsevassa 
maastonkohdassa, kukkulan 
päällä sijaitsevan, Theussenegg:n…

Hyökkäys eteni suunnitelmien 
mukaan tilanteiden vaihdellessa ja 
kehittyessä koko ajan. Vallattuam-
me Theussenegg:n saimme jatko-
käskyn hyökkäyksen etenemisestä 
ja uudesta komppanian tavoittees-
ta. Päivä päättyi harjoituksen osal-
ta siihen, että olimme saaneet 
haltuumme varsinaista Lugitschin 

kylää ympäröivän mäen harjan-
teen ja muut pataljoonan ”komp-
paniat” ympäröivät eri suunnilta 
kylää. Viimeisenä tehtävä oli yh-
teistoiminnasta sopiminen mui-
den komppanioiden kanssa ja 
viimeisten vastarintapesäkkeiden 
etsiminen kylästä.

Palasimme väsyneinä, mutta tyyty-
väisinä päivän aherruksen jälkeen 
kasarmille, jossa saimme vielä 
kootun palautteen jo maastossa 
saadun lisäksi. Harjoituksen joh-
don loppusanojen jälkeen edessä 
oli pakkaaminen, lahjojen vaihto 
ulkomaisten kollegoittemme kans-
sa ja suunnan ottaminen kohti 
Wieniä. Jätimme haikein mielin 
hyvästit uusille ystävillemme, oli-
vathan he puurtaneet kanssamme 
vajaan viikon haasteellisessa ym-
päristössä ja tutustuneet puolin ja 
toisin meihin vapaa-ajan merkeis-
sä.

Wieniin saavuimme yön pimeydes-
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sä pitkän ajomatkan jälkeen. Ma-
joituimme Itävallan kadettikoulun 
vierasmajoitukseen Wiener-
Neuschtadtissa ja huokaisimme 
helpotuksesta! Nyt edessä oli enää 
vapaamuotoista rentoutumista 
seuraavan päivän ja illan ajan. Tu-
tustuimme seuraavan päivän aika-
na Wienin keskustaan, sota- 
museoon sekä söimme hyvin. Illal-
la oli aikaa käväistä katsomassa 
keski- Euroopan yöelämää ja tu-
tustua sen sykkeeseen. Sunnuntai-
na suuntasimme jälleen kohti 
lentokenttää ja Suomea..

Hasty Attack 2009 oli tarkoitettu 
johtamiseen keskittyväksi moni-
kansalliseksi harjoitukseksi, jossa 
kadetit ja kouluttajat toimisivat 
kriisinhallinnan toimintaympäris-
tössä edellä kerrotun skenaarion 
mukaisesti. 

Harjoitus oli eittämättä haastava, 
tosin yhteisenä mielipiteenämme 
oli, että se oli vähintäänkin yhtä 
paljon taktinen- kuin johtamishar-
joitus. Komppanian hyökkäyksen 
ja marssin suunnittelu, maaston-

tiedustelu, taistelujaotuksen muo-
dostaminen sekä monikansallisen 
kriisinhallintaorganisaation osas-
ten käyttö taktisesti muuttuvassa 
tilanteessa oli ehdottomasti taktii-
kan ominta aluetta. Johtamista tu-
li mukaan käskytyksissä, 
muuttuviin tilanteisiin reagoimi-
sessa ja erilaisten briiffien pitämi-
sessä. Saimme koko ajan 
palautetta kouluttajiltamme ja vas-
taavasti annoimme sitä itse niin 
vertaisillemme, kuin myös koulut-
tajillemme. 

Meille harjoitus antoi todella pal-
jon niin taktiikan, kuin johtami-
sen alueella. Kielitaito parani 
puhuessa kaikilla osanottajilla. 
Huomattavaa kuitenkin on, ettei 
harjoitukseen olisi pystynyt täysi-
painoisesti osallistumaan heikolla 
kielitaidolla. Eritoten miellyttävä 
yllätys oli Kroatialaiset kadetit joi-
den puhe parani ”silmissä” viikon 
aikana, heidän suoritustaan haitta-
si melkein koko ajan terminolo-
gian ja sanaston tuntemattomuus.
Kansallisia eroja päätöksenteko ja 
käskytysprosessissa oli, eritoten 
käskytyksessä.

Tilanteenmukaisesti toimittaessa 
Suomalainen käskytys ja tehtävä-

taktiikka (lyhyt ja ytimekäs) toimi 
erinomaisesti. Muilla kansalli-
suuksilla esiintyi osin todellakin 
pitkiä ”jaaritteluja radioon”, kun 
tarkoituksena olisi ollut lyhyiden 
käskyjen antaminen joukkueen-
johtajille.

Kielellisten haasteiden lisäksi edel-
lytyksenä oli joukkue- ja komppa-
niataktiikan perusteiden 
tunteminen ja pataljoonan organi-
saation ymmärtäminen. Tällä sa-
ralla olimme saaneet erinomaisen 
joukkuetason koulutuksen Maaso-
takoululla kevään ja kesän aikana. 
Komppania tuli uutena asiana, sil-
lä se tuli opinnoissamme vasta 
myöhemmin syksyllä. Tästä huoli-
matta pärjäsimme hyvin ja opim-
me koko ajan!

Kaiken kaikkiaan erittäin antoisa 
reissu! Toivottavasti jatkoa seuraa 
vastaavien harjoitusten muodossa 
muillakin kursseilla.

1st Coy  (AUT) / TF 43 somewhere 
in the area of Lugitsch, signing off!
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Ensimmäiset aamun sihahdukset 
ovat jo selvästi kajahtaneet ilmoil-
le, kun vielä viimeisten passeja 
tarkistellaan ennen bussiin 
nousua kohti Viipuria. Jo pitkään 
suunniteltu päivän reissu Viipurin 
Karjalaan on alkanut. 

Kesäkuussa mietimme, että pitäisi-
kö reissu järjestää jollakin salani-
mellä, että kadetit pääsisivät 
joskus toistekin matkalle, mutta 
päätimme ottaa riskin ja matkus-
taa ryhmänä Maasotakoulun alla. 
Aamulla ensimmäisenä edessäm-
me oli bussi- matka kohti rajaa ja 
siitä edelleen kohti Viipuria. Jot-
kut epätoivoiset kadetit yrittivät 
ummistaa silmiään noin parin tun-
nin ajaksi, mutta unelmat kaikui-
vat kuuroille korville ryhmä- 
paineen alla. 

Tulli oli monille jo elämys, ol han 
matkassa 8 kadettia, jotka eivät 
ikinä olleet itärajaa ylittäneet. 
Tullista päästyämme kävi monille 
myös selväksi, että miksi Venäjän 
ja Suomen rajalla vallitsee 
maailman suurin elinkeinoraja; 
puusto oli suurimmaksi osaksi 
hoitamatonta, tien kunto kyläpo-
lun tapaista, vaikka olimme ns. 
valtatiellä ja tienvarret täynnä 
roskia monien vuosien varrelta. 
Tämä ei kuitenkaan matkan tekoa 
eikä mieltä lannistanut, olimme-
han lähteneet matkaan varsin 
avoimin mielin turisteina, emme-
kä kadetteina.

Viipuriin saavuttuamme päätim-
me ottaa osaa Saimaa Travelin 
järjestämään kiertoajeluun, mikä 
avasi monien silmiä entisestään. 

Vanhat raunioituneet kirkot, 
keskeneräiset sairaalat ja suoma-
laisten rakentamat rakennukset ja 
tiet saivat kameran ahkeraan käyt-
töön, eivätkä lämpimän syksypäi-
vän tarjoamat kauniit nuoret 
neitoset jääneet myöskään kame-
roilta epähuomioon. Kiertoajelun 
päätteeksi jalkauduimme Viipurin 
torille, josta suuntasimme kohti 
lounaspaikkaa. Pienellä pai-
kallisen avustuksella löysimmekin 
hyvän ravintolan, ja huurteiset 
olivat pöydässä alta kayksikön. 
Lämmin lounas, pari olutta ja lo-
puksi 4cl paikallista tuotetta taisi 
tulla maksaneeksi noin 10 euroa, 
eli opiskelijalle varsin sopusuhtai-
nen ateria. 

Aterian nauttimisen jälkeen ha-
jaannuimme ja päätimme kokoon-
tua linnan luona ostoskierroksen 
jälkeen. Kuka osti tyttöystävälle 
alusvaatteita, kuka itselleen aidon 
Rolexin(5€), niin kaikki olivat 
erittäin halpaa Suomen mittapuul-
la. Pyörittyämme noin tunnin to-
rilla ja sen lähimaastossa, olikin 
sitten Viipurin linnan vuoro. Itse 
linnaan pääsy oli halpaa, noin 
euron, mutta venäläiseen tyyliin 
kaikki muu maksoikin sitten 
erikseen itse linnan sisäpuolella. 
Torniin pääsi kipuamaan viidellä 
eurolla sekä siellä kuvaaminen 
olisi maksanut vielä erikseen, 
mutta kielitaidottomat kadetit 
kun eivät osanneet venäjää, niin 

jäivät nekin kuvauspalkkiot sitten 
maksamatta. 

Päivä oli ollut raskas niin henki-
sesti kuin fyysisestikin, etenkin 
oppaalle, joten oli aika suunnata 
kohti satamaa. Edessä oli vielä 
laivamatka kohti Lappeenrantaa, 
mikä myös oli uusi kokemus 
monine sulkuineen usealle meistä. 
Laivalla nautimme maittavan 
aterian muutamine kuohuviinei-
neen, mikä tietenkin nostatti tun-
nelmaa entisestään. Matkalla 
laulettiin ja soiteltiin sekä kerrat-
tiin päivän tapahtumia, oppaan 
ottaessa hieman hermolepoa 
lasten leikkihuoneessa. Lopulta 
Lappeenranta alkoi siintää hori-
sontissa, ja kompassin suunta al-
koi näyttää kohti yöelämää. Reput 
taksilla koululle, muutaman taiste-
lijan nukuttaminen huoneeseensa 
jonka jälkeen parille palauttavalle 
Gigglin Marliniin. Reissu oli 
onnistunut, kaikki säilyivät hengis-
sä kotia asti ja ensivuoden matkaa 
odoteltaessa jäi mieliimme vain 
yksi ajatus: Olipa mukava palata 
kotiin!
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Ikäpresidentti pitää joulupukin ja 
FBI:n tapaan arkistoja kadettikou-
lulla ja sen vaikutuspiirissä sattu-
neista tapahtumista. Noin 
puolentoista vuoden aikana on 
vanhojen silmieni ja tarkkojen kor-
vien piiriin kantautunut yhtä sun 
toista.  Ikäpresidentin pelätty 
MAPPI-Ö on STASI:n listan ohella 
valtakunnan tarkimmin varjeltuja 
salaisuuksia. Nyt kuitenkin raotan 
salaisuuden verhoa ja tarjoan teil-
le vilauksen kaikkein pyhimpään, 
tässä otteita aikakirjoista vuodelta 
2008:

Lahdessa turvallisuusmessujen yh-
teydessä on MM –kisojen jälkeen 
järjestetty seuraavaksi merkittävin 
ampumakilpailu 2000 –luvulla. 
Lajeina olivat kaikille tutut sotilas-
lajit maakuuammunta ja polvihol-
li. Kadetit kunnostautuivat kisassa 
ja 7 / 9 saikin hyväksytyn ja pistey-
tetyn suorituksen. Kisatoimistoon 
tehdystä protestista huolimatta 
merimiehet saivat kumpikin hy-
väksytyn suorituksen, tämä siitä 
huolimatta, että he ampuivat sa-
maan maaliin.

Kadettialikersantti osallistuessaan 
BSMAC –konferenssiin Virossa 
huomasi juuri sopivasti ennen ava-
jaisseremoniaa, että oli unohtanut 
harmaan solmionsa kotimaahan. 
Konferenssi uhkasi tulppautua al-
kuunsa. Harmaasta sukasta ei saa-
tu kadettien nopean tilanteen- 
arvion mukaan riittävän uskotta-
vaa korvaavaa varustetta ja myös 
mahdolliset hajuhaitat mietitytti-
vät kovasti. Isäntämaan nopealiik-

keinen majuri hankki kuitenkin ti-
lalle lähes aidonnäköisen mustan 
solmion, jossa oli painettuna Viro-
n puolustusvoimien tunnukset. 
Tämän materiaaliporrastuksen 
turvin konferenssi sujui mallik-
kaasti loppuun asti.

Nuorimman kurssin kadettikuoro 
oli jälleen kerran niittämässä mai-
netta ja kunniaa kurssillensa sekä 
koko kadettikoululle. Serenadien 
jälkeen sattui paikalle evp upseeri 
joka kuorolaisista kiinnostuneena 
kysäisee mistäpäin herrat kadetit 
ovat kotoisin. Kaksi kolmesta on-
nistuu vastaamaan tähän haasteel-
liseen kysymykseen reippaasti ja 
särmästi: ”Savosta ja Porista” mut-
ta kolmas hämmentyy hetkeksi ja 
tuijottaen tyhjästi eteenpäin vas-
taa: ”Santahaminasta..”

Urheilu herättää joskus suuria 
tunteita itse kussakin, erityisesti 
näin on havaittu tapahtuvan 
LaCrosse pelin jälkeen. Eräs nuo-
rimman kurssin kadetti halusi oh-
jeistaa pelin jälkeen vanhempia 
kadetteja erään urheilujuomaan 
liittyvän seurapelin pelaamisessa. 
Kuitenkin pelin edetessä joutui 
hän epäonnekseen huomaamaan, 
että opettajasta olikin tullut oppi-
las. Herkkä pelitilanne päättyi lo-

pulta kyyneliin ja tunteikkaisiin 
halailuihin.

Ikäpresidentin vanha keilakaveri 
ja tunnettu välistä vetäjä, Houdi-
ni, on vihjaissut minulle että olen 
tällä erää kertonut tarpeeksi.. eh-
kä jopa liikaa. Lukijani, käytä tätä 
tietoa harkiten ja ota siitä opiksi!

”Koska omistan korkean iän ja 
olen jo näin myöhäisenä hetkenä 
väsynyt toivotan teille hyvää yötä.”
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”Onko ylämummo tai Zamboni 
tuttu termi?” Näin kuului mainos-
lause kadettien jäävuorosta. Kut-
suun vastasi kadetteja kaikilta 
kolmelta Helsingissä paikalla ole-
valta kurssilta ja näin oli edesmen-
neen Santahamina Defenders- 
joukkueen henkiin herättäminen 
alkanut. Marraskuusta alkaen 
ovat kadetit kokoontuneet jääkie-
kon ja kaukalopallon merkeissä 
jäille kerran viikossa, sen mitä on 
koulukiireiltä ehditty.

Syyskuussa Keuruulla järjestettyi-
hin Sotilasurheiluliiton jääkiekon 
mestaruuskilpailuihin ei omaa 
joukkuetta ehditty koota, mutta 
osa kadeteista osallistui Helsingin 
Varuskunnan Urheilijoiden ja Me-
risotakoulun joukkueissa kilpailui-
hin. Ensimmäinen osallistuminen 
omalla joukkueella tapahtui tam-
mikuussa Kouvolassa Sotilasurhei-
luliiton a-sarjan kaukalopallo- 
mestaruus kilpailuissa. Puolustet-
tavana oli hyviä sijoituksia edellis-
vuosilta ja odotukset olivat 
korkealla. Hyvän taistelun jälkeen 
sijoituksena oli 4.sija, joka ei 
aivan täyttänyt odotuksia. Saavu-
tusta voidaan kuitenkin pitää koh-
tuullisena ottaen huomioon, että 
miltei puolelle joukkueelle oli 
muutama harjoitusvuoro ja itse 
turnaus ensimmäinen kosketus 
kaukalopalloon.

Aloitin 1.10.2009 tehtäväni Kadet-
titoverikunnan urheilupäällikkö-
nä. Suurena tukenani kuluneen 
kauden aikana ovat toimineet ak-
tiiviset kadetit, jotka ovat vastan-
neet mm. jääkiekosta, kaukalopal- 
losta, jalkapallosta, sekä saliban-
dystä.

Kadettitoverikunta on edustanut 
itseään useissa urheilutapahtumis-
sa kuluneen syksyn ja talven aika-
na, vaihtelevalla menestyksellä. 
Kadettien joukkue onnistui tauon 
jälkeen tuomaan suvereenisti 
RUK:n järjestämän perinteisen 
Isoympyrä-viestin kultamitalin ka-
dettienjoukkueelle. Kadeteille on 
järjestetty talven aikana mm. so-
velletun sotilaspenkkipunnerruk-
sen MpKK:n mestaruuskilpailu ja 
salibandyturnaus. Perinteistä soti-
laslajia hiihtoa on tuettu useam-
massakin tapahtumassa, kuten 
Finlandia-hiihto, Kaukopartiohiih-
to ja Pogostan-hiihto.

Merkittävimpänä työn alla oleva-
na projektina on Santahaminan 
saarella tulevaisuudessa järjestet-
tävä seikkailukilpailu, joka toivot-
tavasti kyetään järjestämään 
ensimmäisen kerran jo kuluvan 
kauden aikana. Kesällä on tarkoi-
tuksena järjestää MpKK:n kesä-
olympialaiset.

Fyysisenkasvatuksen ryhmä on tu-
kenut kadettitoverikuntaa merkit-
tävästi urheiluvälineillä, joita 
kadetit voivat käyttää oman har-
rastuneisuutensa kehittämiseen.

Tätä artikkelia kirjoitettaessa ovat 
järjestelyt ja harjoittelu kovassa 
vahdissa, huhtikuun lopussa Vie-
rumäellä järjestettävään opiskeli-
joiden jääkiekon sm-turnaukseen. 
Järjestelyissä on pienenä kantona 
kaskessa ollut joukkueen viralli-
sen aseman puuttuminen. Viralli-
sen aseman saavuttaminen ja 
jatkuvuuden luominen jäälajien 
ystäville muutaman vuoden hil-
jaiselon jälkeen on jo ensi kautta 
koskien valmisteilla.
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Sotilas-5-ottelun lajiryhmällä on 
tällä hetkellä menossa harjoitte-
lun puolesta peruskuntokausi, jos-
sa tehdään pohjatyö 
kilpailukauden suorituksia varten. 
Harjoittelun pääpaino on uinnissa 
ja juoksussa. Muiden lajien osalta 
harjoittelu on talvella lajinomais-
ta, koska kylmät ja lumiset olosuh-
teet estävät esteradan, heiton ja 
ammunnan lajiharjoittelun. Lajin-
omaisista harjoituksista on kuiten-
kin hyötyä mm. tekniikan 
kehittämisessä. Esimerkiksi kunto-
pallolla saa tehtyä todella hyviä 
heittoharjoituksia. 

Tämä vuosi on alkanut meidän 
osalta hyvin, koska pääsimme täk-
si kaudeksi puolustusvoimien 
edustusvalmennusryhmään. Ryh-

mään kuuluminen mahdollistaa 
pääsyn lajileireille, joita järjeste-
tään noin kerran kuukaudessa Vie-
rumäellä tai Hämeen Rykmen- 
tissä. Leireistä on suuri hyöty har-
joitteluun, koska leireillä pääsee 
harjoittelemaan huomattavasti 
enemmän kuin tavallisilla koulu-
viikoilla. Edustusvalmennusryh-
mään kuuluminen tuo mukanaan 
myös enemmän kilpailureissuja. 
Kesällä olemme näillä näkymin 
osallistumassa muutamaan kan-
sainväliseen kilpailuun, joista tär-
kein kilpailu tulee olemaan 
PM-ottelut Norjassa. Kotimaassa 
tulem- me osallistumaan sekä 
Utissa järjestettävään maavoimien 
sotilas-5-ottelukilpailuun sekä Tik-
kakoskella pidettäviin SM-kisoi-
hin.

Normaalit harjoitusviikkomme si-
sältävät kolmesta neljään juoksu-
harjoitusta, joista yksi on pitkä 
peruskestävyyslenkki ja yksi on 
reippaampi vauhtikestävyysjuok-
su. Uimassa tulee käytyä kerran 
viikossa ja voimaharjoittelua on 
noin kolme kertaa viikkoon. Tä-
män lisäksi molemmat harrastam-
me pallopelejä kaksi tai kolme 
kertaa viikossa. 

Leireillä uintiharjoituksia on kaksi 
tai kolme kertaa viikossa. Uintit-
reenit ovat 1-3 km pitkiä ja ne voi-
vat sisältää mm. uintitekniikkaa 
sekä erilaisia voima- ja nopeushar-
joitteita. Päivittäiset juoksulenkit 
ovat pääosin kevyitä ja palautta-
via, noin 10–14 km pitkiä harjoi-
tuksia. Yksi juoksuharjoitus on 
kuitenkin aina muita huomatta-
vasti kovempi veto- tai VK-harjoi-
tus. Leirien voimaharjoittelu on 

pääosin lihakunto- kun-
topiiriharjoittelua.
Leireillä järjestetään 
myös erilaisia testejä 
pari kertaa vuodessa, 
joilla seurataan fyysisen 
suorituskyvyn kehitystä 
ja sen hetkistä kuntoa. 
Viime syksynä 
juoksimme ensimmäise-

Ma Ti Ke To Pe La Su

AP Puntti Uinti 
2000 m

Puntti Vk 14 km Puntti Lepo Pk 18 km

IP Pk 10 km Pk 8 km

ILTA Palloilu Palloilu
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Ma Ti Ke To Pe La Su

AP Pk 11 km Uinti 2000 m Juoksutek-
niikka ja no-
peusharjoitus

Palloilu + 
lihaskunto + 
uinti 2500 m

Vk 14 km Kuntopiiri 
/puntti

Pk 18 km

IP Puntti Kynnystesti 
+ pk 8 km 

Uinti 1500 m Pk 10-15 km Pk 10-15 km Pk 10-15 km

ILTA Pk 10 km + 
kuntopiiri

n juoksumattotestin ja seuraava 
vastaava on tulossa ennen 
kisakauden alkua toukokuussa. 
Mattotestin lisäksi olemme juos-
seet niin sanottuja kynnysjuoksuja 
ja tehneet erilaisia hyppy- ja loik-
katestejä.
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