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Syyskuun alussa palasin Lappeenrannasta Maasotakoululta takaisin Santahaminaan jatkamaan
kandidaatin opintoja. Taipalsaaressa vietettyjen lukuisten leirien
jälkeen, oli riemukasta palata ”satujensaarelle” ja tavata kurssiveljiä myös meri- ja ilmavoimista.
Lisäksi oli uutena asiana olkapäähän ilmestynyt toinen vuosinauha
eli enää emme olleet nuorinta
kurssia vaan….. prkl.
Se siitä muistelusta eli syksyllä
opiskelun lisäksi sain uuden tehtävän ja Kalpa-lehden päätoimittajanviitta levitettiin harteilleni eli
vastuu alkoi painaa. Vallan saatuani aloitin suuret muutostyöt eli
kaikki vanha tuhottiin ja uuden tekeminen aloitettiin nollasta. Noh
ei nyt sentään kaikkea tuhottu vaan suurin muutos Kalpa-lehteen tuli
sen
ilmestymisaikatauluun.
Normaalisti syksyllä julkaistava
lehti jäi vuodelta 2008 pois ja jatkossa syyskuun lehti julkaistaan
juuri PAT-kouluille lähtevän vuosikurssin toimesta. Näin saamme
aikaa jatkuvuutta ja uudella päätoimittajalla ei ole jauhot suussa

tai muste hukassa heti pestin saatuaan.
Seuraavat numerot kalpa-lehdestä
ilmestyvät kesä- ja syyskuussa
2009 ja näissä lehdissä on yksittäisten artikkelien lisäksi jatkaa
paria artikkeliteemaa, joissa mainittakoon viisiottelu sekä kuulumiset puolustushaarakouluilta.
Ja nyt lopuks haluwan kiittee
kaekkia niitä ”tyhyjän” toemittajia
joeta iliman tätäkään läpyskee ee
oes julukastua suatu. Toewot-

iltajuhliin sekä Kadettitoverikunnan yhteystiedot.

Sivusto toimii uudenlaisena tiedotuskanavana, jonka avulla eri puolella Suomea opiskelevat kadetit
pysyvät ajan tasalla Kadettitoverikunnassa tapahtuvista asioista.
Sivustolta löytyy paljon hyödyllistä tietoa, kuten Kadettikellarin
aukioloajat, käyttäytymis- ohjeet

Etusivulle päivittyy viimeisimmät
tiedotteet kadetteja koskevista
tapahtumista, uutisista, hankinnoista, yms.
Sivustoa kannattaa siis seurata.
Yhteysupseeri
Kadetti Tuomas Niemelä
yhteys@kadettitoverikunta.fi
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tawasti tämä KALAPA läpyskä kulluu känsäsissä käsissännä ja tuottaa
teille
oekein
mukawia
luweskelu hetkijä.
Terweisin piätoimittaja
Kadetti Juha Puurunen / 94. Kadk

Vietimme juuri 20.3 upseerikoulutuksen 230-vuotisjuhlaa sekä itsenäisen Suomen Kadettikoulun 90vuotispäivää. Perinnepäivän vietto
sujui tasavuosien johdosta normaalia hieman juhlavammissa
tunnelmissa. Paraatin vastaanotti
puolustusvoimain komentaja amiraali Juhani Kaskeala. Perinnepäivänä julkaistiin juhlakirja ”Kestävää koristaa kunnia” sekä juhlalevy ”Siis te sankarit vahvat ja
nuoret”.
Päivää
kunnioittivat
henkilökohtaisella
läsnäolollaan
Ruotsin ja Viron Kadettikoulujen
johtajat. Esiin on myös nostettava
Kadettikoulun ylivoimaisesti pitkäaikaisimman opettajan opetusneuvos
Åke
Blomqvistin
palkitseminen puolustusvoimien
kultaisella ansiomitalilla, jonka
puolustusvoimain komentaja hänelle luovutti perinnepäivän juhlavastaanotolla.
Åkehan
on
aloittanut merikadettien tanssin
opettajana vuonna 1946 ja ollut
kaikkien kadettien tanssinopettajana vuodesta 1948 – siis yli 60
vuotta. Kunnioitettava saavutus!
Haluan tässä yhteydessä erityisesti
kiittää
Kadettitoverikuntaa,
perinnehenkilöstöä sekä sarkajuhlatoimikuntaa hyvin toteutetuista
perinnetapahtumista. Kaste, kadettilupaus, maakunta-aamiainen
ja sarkajuhla sujuivat perinteitä
kunnioittavalla ja arvostavalla tavalla. Nämä tapahtumat ovat
jatkuneet pitkään kadettipolvelta
toiselle ja jatkoitte osaltanne hienosti näiden perinteiden vaalimista.
Aamuvarhaisen tapahtumia seurasi varsin lukuisa kutsuvierasjoukko, joka jo sinällään läsnäolollaan
toivottavasti kertoo teille, hyvät

kadetit, jotakin kadettiupseeriuden merkityksestä. Meitä kadettiupseereita yhdistävät yhteiset arvot kadetista kenraaliin.
Sarkajuhlan järjestelyissä nuorimman kurssin sarkajuhlatoimikunta
onnistui hienosti. Ilta oli viihtyisä
ja käsitti muun muassa vaikuttavan ilotulituksen. Merkillepantavaa
oli myös juhlasalin tanssiparketin
täyttyminen kadeteista daameineen. Näin ei ole aina ollut. 94.
kadettikurssin järjestelytuki mahdollisti myös nuorimman kurssin
täysipainoisen sarkajuhlan. Näin
pitää ollakin.
Jottei mene liialliseksi kehumiseksi, todettakoon, että parannettavaakin jäi, nimittäin ohimarssi.
On rehellisesti todettava, että en
kuullut yhtään positiivista kommenttia ohimarssista. Jopa ulkomaalaisvieraamme
totesivat,
ettemme
osaa
Todettakoon, että Kadettikoulu ei
ole siirtymässä moottoroituun ohimarssiin miekoin, vaan meidän on
yksinkertaisesti harjoiteltava tätä
perinteistä suoritusta ennen 4.6
lippujuhlapäivän paraatia Porissa.
Kysymys ei ole lopunperin mistään ihmeellisestä suorituksesta, on
vain marssittava ryhdikkäästi tahdissa pysyen. Olemme ammattisotilaita ja näytämme tälläkin
pienellä suorituksella, että osaamme asiamme.
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Muutos on jatkuvaa, niin myös
MPKK:lla. Uusi laki ja asetus, uusi
organisaatio, johtosääntö-, työjärjestys- ja järjestyssääntötyöt, arviointiohjeen uusiminen, rehtorin
vaihtuminen, tilajärjestelyt, viimeisen vanhan koulutusjärjestelmän mukaisen maisterikurssin
valmistuminen ja uuden järjestelmän mukaisen kurssin alkaminen
tulevat värittämään kuluvaa vuotta. Muutoksiin liittyy myös lain
edellyttämän MPKK:n oppilaskunnan perustaminen, johon Kadettitoverikunta
onkin
jo
hyvin
valmistautunut ja tuonut näkemyksensä esiin.
Korkeakoululla monet eri toimijat
pyrkivät tekemään työtä sen eteen, että teidän – opiskelijoidemme
– opiskeluedellytykset säilyvät
mahdollisimman hyvinä. Pyrkikää
te omalta osaltanne kantamaan
erityisesti vastuuta omista opinnoistanne ja niiden suorittamisesta. Teidän oppimisestanne on
viime kädessä kysymys ja sitä ei
kukaan muu tee teidän puolestanne.
Toivotan kohta valmistuville 92.
kadettikurssille ja 75. merikadettikurssille menestystä tulevissa puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tehtävissä. 93. kadettikurssille
ja 76. merikadettikurssille hyvää,
mutta joskin varsin lyhyttä, pian
alkavaa kaaderiaikaa. 94. kadetti-

kurssille ja 77. merikadettikurssille voimia toisen vuoden loppuopintoihin ennen syksyllä alkavaa
viimeistä vuotta puolustushaara-,
aselaji- ja toimialakouluissa. 95.
kadettikurssille
ja
78.
merikadettikurssille hyvää matkaa
puolustushaarakouluihin.
Toivotan lopuksi kaikille kadeteille yhteisesti hyvää kevättä. Älkää
unohtako fyysisestä kunnostanne
huolehtimista ja muistakaa ylläpitää keskuudessanne edelleen hyvää kadettihenkeä!
Constantem Decorat Honor!

Kurssimme aloitti opintonsa neljä
vuotta sitten Lappeenrannassa
Maasotakoululla. Moni nyt valmistuvista yliluutnanteista muistaa
varmasti vieläkin ensimmäisen
koulupäivän ja sen kuinka lauma
toisilleen tuntemattomia tulevan
kaaderin taimenen heijastumia
harhaili Maasotakoulun kuntotalon edessä, kukin yrittäen etsiä majoituslistan määräämää kämppäkaveriaan. Siitä päivästä alkoi 92.
kadettikurssin lähes neljä vuotta
kestänyt yhteinen taival.
Ei millään uskoisi, että tuosta päivästä 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 ajassa on ehtinyt tapahtua. Kurssistamme on muodostunut oma
persoonallinen yhteisö, jolla on
omat kurssin sisäiset tavat, käyttäytymissäännöt ja jopa oma kieli.
Kurssimme lähes saumaton yhteis-

työ pakottaa miettimään, onko
meillä vain ollut äärimmäisen hyvä tuuri kun juuri tälle vuosikurssille on sattunut valikoitumaan
sellaisia sotilaanalkuja, jotka ovat
omilla persoonillaan mahdollistaneet avoimen ja pyyteettömän
kurssihengen syntymisen. Luultavasti henki ei ole kuitenkaan ainutlaatuisen hyvä ainoastaan meidän
kurssilla ja ehkäpä jokaisesta kadettikurssista muodostuu juuri
omien jäsentensä näköinen.
Koulussa vietettyjen vuosien aikana on voinut huomata, kuinka
kurssistamme on pikkuhiljaa muodostunut joukko, joka tukee sen jokaisen jäsenen toimintaa niin
siviilissä kuin koulussakin. Toki
tervettä
kilpailuhenkeäkin
on
esiintynyt opintojen aikana, mutta
se ei ole haitannut yhteenkuuluvuuden tunteen muodostumista.
Jos joku on menestynyt opinnoissaan tai niiden ulkopuolella, ovat
muut olleet vilpittömän onnellisia
hänen puolestaan. Keskuudessam-
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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 viikonloppuihin sekä joulu- ja kesälomiin, ei se
juurikaan ole rajoittanut elämänkokemuksen kartuttamista myöskään
vartioitujen
aitojen
ulkopuolella. Päinvastoin hyvän
kurssihengen
muodostuminen
saattaakin osittain olla koulun
asettamien rajojen ja tiiviiden
opintojen ansiota. Opintojen hektisyydestä huolimatta monet kurssilaiset ovat viettäneet paljon
aikaa yhdessä myös lomilla ja viikonloppuisin. Tämä kuvaa myös
osaltaan kurssimme kiinteätä yhteishenkeä. Toivottavasti samanlainen
meininki
jatkuu
tulevaisuudessakin kurssin hajaantumisesta huolimatta.
Kirjoittaessani tätä artikkelia kai-

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 pitkä aika ole, voi kuvista silti huomata, että pientä kulumista on
huomattavissa itse kunkin naamassa. Johtuu se sitten maastoharjoituksien
viimasta
ja
pakkasesta tai eri kaupunkien öisistä houkutuksista, tosiasia kuitenkin on se, että neljä vuotta on
pitkä aika, johon mahtuu monia
erilaisia tapahtumia ja kommelluksia.
Valmistuminen tuo mukanaan paljon vastuuta. Koulun aikana jokainen on ollut pääsääntöisesti
vastuussa vain omista opinnoistaan. Työelämässä tilanne on kuitenkin toinen, sillä valmistuvia
yliluutnantteja odottaa joukkueellinen varusmiehiä. Opiskelujen
ajan on voinut viettää melko huoletonta elämää. On riittänyt kun
on tehnyt mitä viikko-ohjelmiin
on kirjoitettu ja päivärahat, ruoka,
vaatteet yms. on tarjoiltu kuin Manulle illallinen. Nyt pitäisi osata

kantaa vastuuta itsensä lisäksi
myös monista alaisista. Vaikka
kouluaikana kurssimme toiminta
on saattanut välillä vaikuttaa päämäärättömältä sekoilulta, ovat jo
esimerkiksi kurssimme aikaisemmin päättäneet luutnantit kuitenkin todistaneet, että valmistuneet
ovat työelämässä vastuuntuntoisia
ja ammattitaitoisia kouluttajia.
Monia kadettikoulusta valmistuneita upseereita kutsutaankin yhden yön ihmeiksi – ja toivottavaa
olisi, että ihmeiden aika ei ole vieläkään ohi.
Odotamme varmasti kaikki innoissamme uusia työtehtäviä, mutta
samalla mieltä painaa pieni epävarmuus tulevasta. Työelämä tuo
mukanaan paljon uusia haasteita,
joista kaikkiin ei ole ollut mahdollista harjaantua riittävästi koulun
järjestämissä maastoharjoituksissa eikä koulun penkillä istumalla
ja lukemalla. Muistan kun eräs viisas kapteeni – sittemmin majuri –
totesi aloittaessamme opinnot, että koulu antaa valmiudet kehittyä
hyviksi kouluttajiksi ja johtajiksi,
mutta kukaan ei kuitenkaan ole
täysin valmis työelämään koulusta
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päästyään. Toimiminen sotilasjohtajana ja kouluttajana on jatkuvaa
oppimista ja uusien asioiden opettelua.
Vaikka olenkin odottanut valmistumista jo ensimmäisestä vuodesta alkaen, tässä vaiheessa on
kuitenkin pakko myöntää, että en
voi ainoastaan vilpittömästi iloita
koulun päättymisen johdosta. Samalla kun jätän taakseni joskus jopa väsyttävät massaluennot ja
tentit, joudun eroamaan myös tästä neljän vuoden aikana muodostuneesta yhteisöstä, josta on
muodostunut minulle eräänlainen
perhe. Kadettikoulun tarjoama
opetus on ollut monella tavalla
korvaamatonta, mutta uskallan silti väittää, että tärkeimmät opit elämää ja työelämää varten olen
oppinut kurssikavereiltani.
Lopuksi haluaisin todeta, että tuskin tämä 92. kadettikurssin yhteinen
taival
loppuu
kun
Santahaminan portit osaltamme
sulkeutuvat 16.4.2009.

Näin aluksi haluan vielä kerran
onnitella kadettikurssia 95. ja merikadettikurssia 78. hienoista Sarkajuhlista ja vielä kerran toivottaa
teidät kaikki nuorukaiset tervetulleiksi Kadettitoverikunnan varsinaiseen jäsenistöön. Nyt teillä on
oikeus olla mukana vaikuttamassa
päätöksentekoon, asettua itse ehdolle ensi syyskokouksessa ja tietysti nyt voitte sonnustautua
toverikunnan uljaaseen opiskelijahaalariin.
Kun kaksi sotilasta tapaa toisensa
ensimmäistä kertaa on tapana esittäytyä. En aio tehdä poikkeusta
vaan esittelen näin aluksi kadettitoverikunnan toiminnan perusajatuksen ja luon pienen katsauksen
siihen minkälaisia haasteita tulevaisuus tuo tullessaan.
Kadettitoverikunta ry on kadettien oma rekisteröity yhdistys johon
kuuluu jäsenistö ja sen toimintaa
johtaa hallitus. Jäsenistöön kuuluvat kaikki kadettikoulussa Santahaminassa ja puolustushaarakouluissa ympäri Suomea opiskelevat kadetit, jotka ovat antaneet
kadettilupauksen. Jäsenellä on läsnäolo- ja äänestysoikeus toverikunnan syys- ja kevätkokouksissa.
Nämä kaksi kokousta ovat ainoita
jolloin koko jäsenistö on paikalla
ja tällöin tehdään koko toverikuntaa koskevat suuremmat päätökset kuten uuden hallituksen
valinta ja tilinpäätökset.
Yhdistyksen hallitus on toverikunnan aktiivisin osa. Se suunnittelee,
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 tehtäviin ei toki pelkästään kuulu
erilaisten huvituksien järjestäminen vaan toimimme muun muassa äänitorvena kadettien ja
henkilökunnan välillä eli viemme
kadettien huolia ylemmän johtoportaan ja opettajien tietouteen.
Vuonna 2012 Maanpuolustuskorkeakoulun ovet avautuvat myös siviiliopiskelijoille. Tällöin kandidaatin tutkinnon suorittanut siviili voi hakeutua lukemaan itseään
sotatieteiden maisteriksi ja tätä
kautta hakeutua puolustusvoimien erikoistehtäviin. Siviiliopiskelijoiden tulo kouluumme tuo
mukanaan kysymyksen opiskelijoiden edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista. Siviiliopiskelijat kun eivät
voi kuulua kadettitoverikunnan
edunvalvonnan piiriin ja he eivät
ole antaneet kadettilupausta. Näitä opiskelijoita varten ollaankin
nyt perustamassa Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskuntaa.
Kyseisen oppilaskunnan jäsenistöön voisivat kuulua kaikki Maanpuolustuskorkeakoulun
alla
toimivat henkilöt kadetista ja siviiliopiskelijasta kenraaliin. Sen perustamista
on
tutkittu
jo
pidemmän aikaa ja kadeteista on
muodostettu työryhmä joka on
tehnyt hyvää työtä pohtiessaan pe-
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rusrunkoa ja toiminta-ajatusta tulevalle oppilaskunnalle. Paperilla
asiat tuntuvat toimivan mutta miten on sitten itse toteutuksen kanssa. Käytännön ongelmia löytyy
vielä siitä kuinka Kadettitoverikunta ry ja Maanpuolustuskorkeakoulun
oppilaskunta
pystyvät
toimimaan ilman päällekkäisyyksiä ja eturistiriitoja ja kuinka toiminta
saadaan
pyöräytettyä
käyntiin. Toiminnan käynnistäminen tulee kuitenkin tapahtumaan
hyvin pitkälti kadettivoittoisena.
Aika kuitenkin näyttää mihin
suuntaan ollaan menossa ja uskon, että kadettien joukosta löytyy aina
aktiiveja,
jotka
jaksavat
paneutua tähänkin asiaan. Pääasia on, että kaikki on valmista ensimmäisen
siviilin
astellessa
koulumme käytäville.
Kaiken tämän suunnittelutyön
ohella tulee toverikunnan toki keskittyä myös tähän päivään ja vielä
tarkemmin tulevaan kevääseen ja
kesään 2009. Kuukaudet ennen
kesälomaa tuovat tullessaan muutamia tapahtumia joista mainittakoon suurimpana 92. kurssin
valmistujaiset huhtikuussa ja toukotanssiaiset toukokuun puolella
unohtamatta kuitenkaan kaikkea
sitä pientä mitä hallitus sattuukann keksimään kadettien päänmenoksi. Jotta pysyisitte kaikki
ajan tasalla, muistakaa vierailla
osoitteessa
www.kadettitoverikunta.fi ja seuratkaa ilmoitustauluja.

Kadettikurssi 95 ja merikadettikurssi 78: Olette ottaneet askeleen
kohti upseeriutta kadettilupauksen myötä. Simpuista on tullut
nuorukaisia. Kuluneen puolen
vuoden aikana olette osoittaneet
olevanne kelvollisia jatkamaan upseerien 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. Upseeri on maansa palvelija, joka on
tarvittaessa valmis antamaan sen
suurimman lahjan, henkensä, kansansa hyvinvoinnin vuoksi. Näin
syvän rauhan aikana tämä tosiasia
voi helposti unohtua. Sotiemme aikana kadetin ja upseerin velvollisuudet
ja
hänen
tekemät
uhraukset olivat selvästi konkreettisempia.
Mitä uhrauksia upseeri sitten tekee rauhan aikana? Tehdyt uhraukset
riippuvat
varmasti

jokaisen upseerin henkilökohtaisen uran kehittymisestä, elämäntilanteesta ja tietenkin jokaisen
omasta arvomaailmasta. Perhe siinä muodossa ja koossa, mitä se
kullakin upseerilla on, muokkaa
upseerin näkökulmaa uhrausten
tekemisestä. Uhraus voi olla vastasyntyneen lapsen ja onnellisen äidin
jättäminen
ulkomaan
komennuksen ajaksi. Uhraus voi
myös olla kotiseudun ja vanhempien jättäminen uuteen palveluspaikkaan siirtymiseen liittyen.
Uhraus voi olla pienimmillään sitä, että kadettiaikana käytät aikasi
opiskeluun perhettäsi laiminlyöden ja suurimmillaan sitä, että uhrin antaneena sinut saatetaan
kadettiveljien ja perheesi toimesta
viimeiselle matkallesi.
Nuorukaiset: vaalikaa isiemme
sankarimuistoa ja osoittakaa, että
uskollisuus ja miehuus, kunnia ja
toveruus toimivat edelleen kadetin kasvamista ja käyttäytymistä
ohjaavina kulmakivinä. Liittyessänne kadettiupseereiden katkea-
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mattomaan ketjuun, olette saaneet perheidenne lisäksi tueksenne
myös vanhemmat kadetit, sekä jo
valmistuneet
kadettiupseerit.
Älkää arastelko tukeutua vanhempiin sotilashenkilöihin ja samalla
tavalla älkööt vanhemmat sotilashenkilöt arastelko antaa tukea sitä
tarvitseville.
Haluan onnitella 95. kadettikurssia ja 78. merikadettikurssia ja kiittää mieleenpainuvasta sarkajuhlasta. Haluan myös onnitella kohta valmistuvaa 92. kadettikurssia
ja 75. merikadettikurssia. Neljän
vuoden yhteinen taipaleenne on
päättymässä ja uudet haasteet
odottavat joukko-osastoissa. Aivan kuten kadettilupauksessa olette yhteen ääneen luvanneet,
tekemänne työ kadettikoulussa
palvelee epäilemättä isänmaamme
ja kansamme etuja.
Upseerit, sotilaat, älkäämme koskaan unhoittako sanoja Constantem decorat honor – kunnia
kestävän palkka.

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 kilometriä pohjoiseen taivaltaneiden
kadettien ajatukset kääntyivät nopeasti lämpimien väliasujen pariin
kun varsikenkä osui kainuulaiseen
lumihankeen. Alkujärky- tyksen
jälkeen
huomattiin
kuitenkin
ilmastonlämpenemisen ehtineen
jo Vuosankaankin, sillä rohkeimmat
arvuuttelivat
lämpötilan
olevan kymmenisenkin astetta
lämpimämpi kuin edellisvuodesta
oli kuultu puhuttavan.
Vuoden 2009 Ampumaharjoitus 1
(AH1) polkaistiin käyntiin ja alkupuhutteluiden ja lipunnostojen jälkeen
ryhdyttiinkin
jo
majoituspuuhiin. Tässä vaiheessa
kävi selväksi että niitä nallekarkkeja ei vieläkään ollut tarpeeksi jaossa, jotta kaikki olisivat olleet
tyytyväisiä kohtaloonsa. Allekirjoittanut toki tunsi sängyllään mökissä loikoillessaan myötätuntoa
konttiin majoittautuneita kohtaan, mutta pian sai tämä tunne
väistyä kun pitikin jo lähteä saunaa lämmittämään.
Viime vuosilta tuttuun tapaan harjoitukseen
osallistui
joukkoja

muun muassa Maanpuolustuskorkeakoululta, Maasotakoululta sekä Kainuun Prikaatista. Kadetteja
harjoituksessa edustivat 94. – ja
95. Kadettikurssi. Nuorempi kurssi oli jaettu kahteen osaan, joista
toinen toimi tulitoiminnan valvojina ja vanhemman kurssin apuna
ammuntojen vetämisessä ja loput
pääsivät harjaantumaan henkilökohtaisissa taistelutaidoissaan milloin rynnäkkökivääri, kivääri tai
kertasinko kädessä.
Kirjoittajan puoliskolle lankesi
kunnia saada tulikasteensa ensimmäisenä ja kieltämättä oli virkistävää vaihtaa syksyn johtamisen
nelikentässä ratsastaminen reiluun ja rehelliseen tappelemiseen.
Nuorempi kurssi juoksi ja hiihti,
ryömia ja konttasi erilaisten toisen vuosikurssin vetämien ammuntojen läpi. Tutuksi tulivat taas
unohdetut ja vielä muistissa olevat taistelijan ja ryhmän niksit
kun oman ja vanhemman vuosikurssin hellässä valvonnassa ja ohjauksessa
käytiin
asiat
aseenkäsittelystä tuliylläkköön läpi. Hampaat irvessä vihollista kuvaavat
Jaster-levyt
vuoroin
torjuttiin ja lyötiin ja tavoitteeseen aina päästiin oli voimasuhteet millaiset tahansa. Kevyitä ja
raskaita kertasinkoja ammuttiin ja
piiput eivät pakkasestakaan huolimatta ehtineet aina viiletä.
Ammunnat vaihtelivat ryhmän
puolustuksesta aina tiedustelupartion irtautumisen kautta asutuskeskustaisteluammuntoihin.
Pitkän päivän päätteeksi vannoutuneet jalkaväenmiehet painoivat
päänsä tyynyyn, hokien itselleen
taistelleensa taas kerran tummempipipoisia metsään eksyneitä merivoimien urhoja paremmin.
Ja mikäli pohjoisen miehet olivat
tunteneet Santahaminan maisemissa kotikaipuuta, niin nyt oli
etelän miesten vuoro nöyrtyä kun
Jänkhän pojat kiitivät suksilla
ohitse. En tiedä johtuuko se matematiikan tunneilla nukutuista hetkistä, mutta itse sekosin laskuista,
montako kertaa piti kammeta lu-
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mipukuista ruhoa ylös hangesta.
Omaa lähinnä. Taas opittiin että
sodan kitka voi tarkoittaa muutakin kuin päärakennuksen tulostimen tukkeutumista.
Tehtäviä vaihdettiin ja oli aika toisenkin puoliskon ryhtyä vuorostaan töihin. Aamut aikaistuivat
kummasti ja nuoremmat vipelsivät varoliivit päällä haalien tulitoiminnanvalvojan
oikeuksia.
Taisteluvarusteet vaihtuivat pakkastakkiin, mutta työt eivät suinkaan vähentyneet – päinvastoin.
Illat venyivät yön puolelle ja ikään
kuin jalokivenä kruunussa istuimme työpäivän päätteeksi antamassa
ja
saamassa
palautetta
ammuntojen ja järjestelyiden toteutuksesta. Työrupeaman pintaan 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 punttivehkeetkin mahtumaan kuljetuskontteihin. Ja niin kuin tämä ei
olisi ollut tarpeeksi niin lenkkareita ja suksiakin jotkut urheilun sankarit kuluttivat. Ehkä hyvä niin,
sillä moottorimarssin vastapainoksi pääsimme reippailemaan 25 kilometrin hiihtomarssille, millä
joskus suksi luisti ja joskus… vähän vähemmän. Latua ei paljoa
huudeltu, eikä sitä olisi kyllä tarjottukaan. Mieleen on voinut jollakin
jäädä
myös
erityisesti
miinaesittelyn luppoajan painituokiot mitä kurssin ansioitunut sotavalokuvaajalinjalainen
supisuomalaista 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 sävyttävä haikea kaipuu takaisin
metsään, rikkinäinen rynnäkköki-

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 ylimääräinen pakkasastekin sisällytetä.
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Vuoden 2008 syyskuussa Kadettikoulu lähetti delegaation Tarttoon, osallistumaan Baltic Sea
Military Academy- konferenssiin
paikallisessa oppilaitoksessa. Vuosittain järjestettävän konferenssin
aiheena oli tällä kertaa upseerikoulutukseen rekrytointi. Työskentelytapana käytettiin pienryhmätyöskentelyä, jossa aihealuetta
lähestyttiin eri näkökulmista muiden kadettien kanssa.
Todellisuudessa matka keilausiltoineen, kiertokävelyineen ja illallisineen oli myös erinomainen
sosiaalinen tapahtuma, jossa keskityttiin kanssakäymiseen muiden
maiden kadettien kanssa. Allekirjoittaneen kauhunhetket kohdistuivat jo ensimmäiseen päivään,
jolloin ihasteltuani norjalaisen
huonetoverin juhlapukua, totesin
solmioni lojuvan onnellisesti Suomenlahden väärällä puolella. Hetkellisen epätietoisuuden jälkeen
varatarvike löytyi virolaiselta virkaveljeltä, kiitokset paikallisen
henkilökunnan avuliaisuudelle!
Ensimmäisen päivän ohjelmaan
kuului esittelyluentoja, sekä kiertokävely Tarton kaupunkiin. Avajaisten jälkeen pidetyillä luennoilla kuultiin analyysejä kunkin
maan upseerikoulutuksen tilasta,
mikä osoittautui pidemmän päälle
puuduttavaksi tilaisuudeksi. Esitelmien jälkeen pääsimme kuitenkin vapauttavaan raittiiseen ilmaan. Tutustumiskierroksen aikana viimeistään selvisi, että Tarto
on kaunis ja historialtaan vaikuttava kaupunki. Lukuisat faktat kaupungin sotaisasta historiasta kir-

kastuivat suomalaisperäisen oppaan johdattaessa meidät kaupungin
halki
kansallispuvussa
esitelmöiden.
Lopulta edessä häämötti ns.
IceBreaking- night, joka oli paikallisella kadettikerholla toteutettu
tutustumistapahtuma. Tarvittavat
aperitiivit kielenkantojen irrottamiseksi oli tarjolla. Illalla pääsi tutustumaan tulevan pienryhmän
jäseniin ja yhteinen ”sävel” löytyikin jo melko helposti. Siellä sovussa istuivat niin tanskalaiset
sotasankarit, kuin suomalaiset
akateemiset upseerinalut. Varsinkin norjalaiset kadettiveljet olivat
innoissaan lähes kaikesta kokemastaan ja jatkoivat innostuksensa
vallassa
tutustumista
kaupunkiin huomattavan myöhään.
Aamun valjetessa delegaatiot aloittivat innokkaan ryhmätyöskentelyn annettujen aiheiden parissa.
Edellisen illan tutustumiskierrokset helpottivat esiintymisiä ja tunnelma oli leppoisa. Kadalik
Salminen tosin hieman hämmentyi keskustellessaan muuten täysin naisvaltaisessa pienryhmässä
keinoista naisten rekrytoinnissa.
Illan ohjelmassa oli luvassa keilausta ja juhlaillallinen sekä yöllinen
tutustuminen
Tarton
kaupunkiin. Kuinka ollakaan, Salminen kunnostautui johdattamalla
naisvaltaisen
joukkueen
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voittoon spektaakkelimaisessa keilailun hekumassa, tosin, epäilimme
pistelaskun
rehellisyyttä.
Juhlaillallinen nautittiin paikallisessa tasokkaassa ravintolassa ja
yhteydet eri maiden kadetteihin
syvenivät entisestään. Kliimaksina
illalla lähdimme koko delegaation
voimin tutustumaan yöelämään,
josta selvisimme ilman miestappioita. Innokkaiden norjalaisten
veljien väsymys oli kuitenkin kasvanut käsinkosketeltavaksi.
Aamun valjetessa ohjelmassa oli
näyttöesitysten laatiminen pienryhmissä käytyjen keskustelujen
pohjalta. Ryhmien tuli päästä yhteisymmärrykseen ja esittää omat
johtopäätöksensä
konferenssin
päättävässä seminaarissa. Näkemyseroista kärsittyämme ja paikoin
kiihkeitä
keskusteluja
käytyämme, matkalta jäi käteen
paljon uusia näkökulmia ja ajatuksia muiden maiden asevoimien toiminnasta.
Takana
on
hedelmällinen matka, josta seurasi paljon hyviä muistoja ja hauskoja hetkiä.

Kun Kapteeni Hänninen ilmoitti
kurssillemme
mahdollisuudesta
lähteä edustamaan ulkomaille, heräsi mielenkiinto välittömästi yhden jos toisen kadetin mielessä.
Prosessi lähti liikenteeseen kielitaidon kartoittamisella sekä kyselyllä josko jollain kadeteista olisi
kriisinhallinta- ja/ tai rauhanturvakokemusta.
Alun perin yksityiskohtia matkasta oli tiedossa rajoitetusti ja moni
luulikin kyseessä olevan seminaarireissun, allekirjoittanut mukaan
lukien. Lyhyt valmistautumisaikataulu, matkan määränpää ja halukkaiden runsas määrä tuottivat
valitsijoille kuumeista työtä. Lopulta valinta kohdistui kolmeen
kadettiin 94.kadk:n maasotalinjalta. Matkaan tulisi lähtemään kol-

men kadetin kopla joka oli taustoiltaan ja kielitaidoltaan yhtä värikäs kuin reissu johon he olivat
lähdössä. Valituiksi tulivat kadettialikersantti Pekka Patteri (laskuvarjojääkäri) kadetti Tony Silvani
(sotilaspoliisi ja saksan kielen taituri) sekä kadetti Tomi Lehtoaro
(Kosovon ja Bosnian operaatioiden veteraani). Valvojaksi ja kouluttajaksi
harjoitukseen
tulisi
osallistumaan Kapteeni Mikael
Puska Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitokselta. Kapteeni
Timo Hänninen MPKK:n opintoasiainosastolta tulisi myös itse paikalle yhteysupseerin ominaisuudessa.

Lähtöpäivän koittaessa 21.8.2008
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olimme pakanneet laukkuihimme
taisteluvarustusta lukuun ottamatta suurin piirtein kaiken mahdollisen. Emme olleet aivan varmoja
siitä, mitä tulisimme tarvitsemaan
joten otimme mukaan maastopukujen, sadeasujen ja muistiinpanovälineiden lisäksi mm. M/58:n
edustustilaisuuksia varten. Sotilasvarustuksen lisäksi jokaisella oli
matkavaatetuksena siisti siviiliasu
ja mukana tarvittavat vaihtovaatteet joten tavaraa oli kuin pienellä
armeijalla.
Lensimme ensin Wieniin josta jatkoimme jatkolennolla Graziin.
Vastassa oli kuljetus henkilöpakettiautolla määränpäähämme Bad
Radgesburgiin, Itävallan ja Slovenian rajalle. Bad Radgesburg itsessään oli pieni, lähinnä kadettien
koulutuskäytössä oleva, kasarmi
jossa palveli itävaltalaisia varus-

miehiä vartio- ja kuljetustehtävissä. Sen sijainti nimensä mukaisessa
rajakaupungissa
oli
jo
elinkaarensa loppupuolella, olimme itse asiassa viimeinen joukko
joka käytti kyseistä kasarmia ennen sen sulkemista ja luovuttamista takaisin kaupungille.

luutnantti, kroatialainen luutnantti ja suomalainen kapteeni. Itävaltalaiset kadetit tulisivat liittymään
joukkoomme myöhemmin viikolla, kunhan meidät oli ensin perehdytetty heidän toimintatapoihinsa.
Tarkoituksena olisi käydä läpi eri
kansallisuuksien
päätöksente-

joka joutuu rauhaan pakottamistilanteeseen.
Rauhansopimuksen ehtoja rikotaan törkeästi toisen osapuolen
puolisotilaallisten joukkojen toimesta ja kaikki neuvotteluyritykset epäonnistuvat. Kriisi uhkaa
eskaloitua laajemmaksi eri etni-

Vaikka olimme väsyneet päivän
matkustamisesta, piti kuljettajamme ”formulamainen” ajotyyli jokaisen hereillä määränpäähän
asti. Emme olleet ehtineet ensimmäiselle jatkolennollemme, joten
saavuimme vasta keskellä yötä kasarmille ja ensimmäiset kontaktit
tuleviin kollegoihimme Kroatiasta
saimmekin herättäessämme heidät samalla kun rymistelimme sisään yhteiseen majoitustupaamme.

Viikko alkoi perinteisesti oppituntien merkeissä. Aikaisella herätyksellä
olimme
varmistaneet
riittävän valmistautumisajan (ja
välttäneet saksan kielellä huudetun komppanian yhteisherätyksen) jonka aikana ehdimme hieman
orientoitua uuteen ympäristöömme.
Muutaman rakennuksen käsittävä, noin Suomalaisen perusyksikön kokoinen, kasarmi oli erittäin
kompakti ja täältä käsin tulisi tapahtumaan kaikki tulevan viikon
toiminta.
Heti alkuun meille kerrottiin viikon ohjelma joka tulisi olemaan
nousujohteinen alkaen perehdyttävästä koulutuksesta ja päättyen
perjantaina koko päivän kestävään soveltavaan harjoitukseen.
Kouluttajinamme tulisi toimimaan sveitsiläinen ja saksalainen
everstiluutnantti sekä itävaltalainen yliluutnantti. Näiden lisäksi
harjoitukseen osallistuvia kadetteja (Suomi, Itävalta, Kroatia) tulisi
kouluttamaan italialainen eversti-

koprosessia ja komppaniatason
taktiikkaa kriisinhallintaympäristössä ja näin luoda pohja loppuviikon soveltavalle harjoitukselle.
Tämä tulisi tapahtumaan vertailemalla kansallisia malleja keskenään
sekä
harjoittelemalla
maastossa tilanteen analysointia,
nopeaa päätöksentekoa sekä marssin ja hyökkäyksen suunnittelua
monikansallisina ryhminä. Emme
tekisi töitä vain ja ainoastaan karttojen 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 haastava. Lähtökohtatilanteena oli kriisinhallintaympäristöön sijoittuva
monikansallinen operaatio. Sisällissodan jälkeen kriisialueella toimii EU:n kriisinhallintajoukko
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syyksien väliseksi konfliktiksi ja
EU:n monikansallinen kriisinhallintajoukko joutuu toimimaan.
Tehtävää varten luodaan taisteluosasto, joka käsittää vahvennetun
pataljoonan. Tämän pataljoonan
osana on Itävaltalainen vahvennettu jääkärikomppania jota johtaa
kadetti ”komppanian päällikkönä”. Keskipisteessä on Lugitschin
kylä, jonka alueelle on asettunut
noin vajaan komppanian vahvuinen puolisotilaallista joukoista
koostuva ”vihollinen”. Harjoitukseen ei osallistuisi kadettien ja
kouluttajien lisäksi varsinaisia
joukkoja, vaan johtaisimme ”virtuaalista” komppaniaa. Tosin kuten
tulisimme huomaamaan, kadetit,
kouluttaja, kuljettajat ja ajoneuvot
mukaan luettuna, muodostaisimme koko joukolla liikkuessamme
eräänlaisen ”komppanian” marssirivistön.
Pataljoonalla oli käytössä ilmakomponentti, epäsuoraa tulta sekä
erilaisia tiedustelu-, valvonta ja
psykologisten operaatioiden to-

teuttamiseen erikoistuneita joukkoja. Lisäksi kokoonpanoihin kuului
yhteysupseereja,
tulkkeja,
sotilaspoliiseja sekä siviilikriisinhallinnan henkilöstöä. Tämä kaikki yhdistettynä voimankäyttörajoituksiin, siviiliväestöön ja alueen
haastavaan geografiaan, teki suunnittelusta ja johtamisesta todella
haastavaa.
Harjoittelimme maaston analysointia ajelemalla alueella ristiin
rastiin ja pysähtymällä yllättäen
jonnekin. Kouluttajamme antoi
yleensä noin 10 minuuttia aikaa
orientoitumiseen ja tarvittavien
muistiinpanojen tekemiseen, jonka jälkeen yksi tai useampi kadetti
piti nopean ”maasto briiffin” muille alueen geografiasta, tiestöstä (lines
of
communication),
isoimmista asutuskeskuksista ja
hallitsevista
maastonkohdista.
Edelliseen lisättynä harjoittelimme nopeaa puolustukseen ryhmittämistä marssilla odottamattoman
tapahtuman sattuessa (mellakka,
onnettomuus, tie poikki, aseellinen hyökkäys marssirivistöä kohtaan, pataljoonan komentajan
käsky jne.) antamalla nopeat käskyt virtuaalisille joukkueen johtajille radioitse. Teimme myös
perinteistä
maastontiedustelua
ajoneuvoin sekä jalkaisin, minkä
perusteella laadimme hyökkäyssuunnitelman,
taistelujaotuksen
sekä sitä edeltävän marssiryhmityksen. Työtä siis tehtiin maastossa ja luokassa painopisteen ollessa
maastossa liikkumisessa ja tilanteenmukaisessa
käskytyksessä.
Kaikki tämä oli pohjustava perjantain Grande Finale:a jossa hyökkäisimme
pataljoonan
osana
Lugitschiin.

Suuri päivä koitti perjantaina kun
starttasimme aamunkoitteessa kasarmilta kohti ”pataljoonan” lähtöaluetta.
Edellisenä
iltana
isäntämme olivat kestinneet meitä
runsailla antimilla yhteisen illallisen 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
lähtöalueelle.
Tilanne alkoi pikaisesta
käskynjaosta
”joukkueen johtajille” jota pohjustettiin
maastolaatikolla
ja
piirroksilla.
Tarkoituksena oli antaa
komppanian
päällikön
hyökkäyskäsky
lähtöalueella joukkueen johtajille. Kellojen tarkistusten ja
hyökkäysreitin käskemisen jälkeen tuli
käsky: ”Ajoneuvoihin
nouse!” , ”Liikkeelle!”
Tilanteet
seurasivat
toisiaan viikolla harjoiteltujen mukaisesti sisältäen
mm. mellakoita, tilapäisiä puolustukseen ryhmittymisiä ja muita
siirtymisen aikana sattuvia tapahtumia. Jouduimme jopa oikeaan
liikenneruuhkaan ”komppaniamme” kanssa pikkuteillä Itävaltalaisen 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. Vallattuamme Theussenegg:n saimme jatkokäskyn hyökkäyksen etenemisestä
ja uudesta komppanian tavoitteesta. Päivä päättyi harjoituksen osalta siihen, että olimme saaneet
haltuumme varsinaista Lugitschin
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kylää ympäröivän mäen harjanteen ja muut pataljoonan ”komppaniat” ympäröivät eri suunnilta
kylää. Viimeisenä tehtävä oli yhteistoiminnasta sopiminen muiden komppanioiden kanssa ja
viimeisten vastarintapesäkkeiden
etsiminen kylästä.

Palasimme väsyneinä, mutta tyytyväisinä päivän aherruksen jälkeen
kasarmille, jossa saimme vielä
kootun palautteen jo maastossa
saadun lisäksi. Harjoituksen johdon loppusanojen jälkeen edessä
oli pakkaaminen, lahjojen vaihto
ulkomaisten kollegoittemme kanssa ja suunnan ottaminen kohti
Wieniä. Jätimme haikein mielin
hyvästit uusille ystävillemme, olivathan he puurtaneet kanssamme
vajaan viikon haasteellisessa ympäristössä ja tutustuneet puolin ja
toisin meihin vapaa-ajan merkeissä.
Wieniin saavuimme yön pimeydes-

sä pitkän ajomatkan jälkeen. Majoituimme Itävallan kadettikoulun
vierasmajoitukseen
WienerNeuschtadtissa ja huokaisimme
helpotuksesta! Nyt edessä oli enää
vapaamuotoista
rentoutumista
seuraavan päivän ja illan ajan. Tutustuimme seuraavan päivän aikana Wienin keskustaan, sotamuseoon sekä söimme hyvin. Illalla oli aikaa käväistä katsomassa
keski- Euroopan yöelämää ja tutustua sen sykkeeseen. Sunnuntaina suuntasimme jälleen kohti
lentokenttää ja Suomea..

Hasty Attack 2009 oli tarkoitettu
johtamiseen keskittyväksi monikansalliseksi harjoitukseksi, jossa
kadetit ja kouluttajat toimisivat
kriisinhallinnan toimintaympäristössä edellä kerrotun skenaarion
mukaisesti.
Harjoitus oli eittämättä haastava,
tosin yhteisenä mielipiteenämme
oli, että se oli vähintäänkin yhtä
paljon taktinen- kuin johtamisharjoitus. Komppanian hyökkäyksen
ja marssin suunnittelu, maaston-

tiedustelu, taistelujaotuksen muodostaminen sekä monikansallisen
kriisinhallintaorganisaation osasten käyttö taktisesti muuttuvassa
tilanteessa oli ehdottomasti taktiikan ominta aluetta. Johtamista tuli
mukaan
käskytyksissä,
muuttuviin tilanteisiin reagoimisessa ja erilaisten briiffien pitämisessä.
Saimme
koko
ajan
palautetta kouluttajiltamme ja vastaavasti annoimme sitä itse niin
vertaisillemme, kuin myös kouluttajillemme.
Meille harjoitus antoi todella paljon niin taktiikan, kuin johtamisen alueella. Kielitaito parani
puhuessa kaikilla osanottajilla.
Huomattavaa kuitenkin on, ettei
harjoitukseen olisi pystynyt täysipainoisesti osallistumaan heikolla
kielitaidolla. Eritoten miellyttävä
yllätys oli Kroatialaiset kadetit joiden puhe parani ”silmissä” viikon
aikana, heidän suoritustaan haittasi melkein koko ajan terminologian ja sanaston tuntemattomuus.
Kansallisia eroja päätöksenteko ja
käskytysprosessissa oli, eritoten
käskytyksessä.
Tilanteenmukaisesti toimittaessa
Suomalainen käskytys ja tehtävä-
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taktiikka (lyhyt ja ytimekäs) toimi
erinomaisesti. Muilla kansallisuuksilla esiintyi osin todellakin
pitkiä ”jaaritteluja radioon”, kun
tarkoituksena olisi ollut lyhyiden
käskyjen antaminen joukkueenjohtajille.
Kielellisten haasteiden lisäksi edellytyksenä oli joukkue- ja komppaniataktiikan
perusteiden
tunteminen ja pataljoonan organisaation ymmärtäminen. Tällä saralla olimme saaneet erinomaisen
joukkuetason koulutuksen Maasotakoululla kevään ja kesän aikana.
Komppania tuli uutena asiana, sillä se tuli opinnoissamme vasta
myöhemmin syksyllä. Tästä huolimatta pärjäsimme hyvin ja opimme 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!

Ensimmäiset aamun sihahdukset
ovat jo selvästi kajahtaneet ilmoille, kun vielä viimeisten passeja
tarkistellaan
ennen
bussiin
nousua kohti Viipuria. Jo pitkään
suunniteltu päivän reissu Viipurin
Karjalaan on alkanut.
Kesäkuussa mietimme, että pitäisikö reissu järjestää jollakin salanimellä, että kadetit pääsisivät
joskus toistekin matkalle, mutta
päätimme ottaa riskin ja matkustaa ryhmänä Maasotakoulun alla.
Aamulla ensimmäisenä edessämme oli bussi- matka kohti rajaa ja
siitä edelleen kohti Viipuria. Jotkut epätoivoiset kadetit yrittivät
ummistaa silmiään noin parin tunnin ajaksi, mutta unelmat kaikuivat kuuroille korville ryhmäpaineen 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 kyläpolun tapaista, vaikka olimme ns.
valtatiellä ja tienvarret täynnä
roskia monien vuosien varrelta.
Tämä ei kuitenkaan matkan tekoa
eikä mieltä lannistanut, olimmehan lähteneet matkaan varsin
avoimin mielin turisteina, emmekä kadetteina.
Viipuriin saavuttuamme päätimme ottaa osaa Saimaa Travelin
järjestämään kiertoajeluun, mikä
avasi monien silmiä entisestään.

Vanhat
raunioituneet
kirkot,
keskeneräiset sairaalat ja suomalaisten rakentamat rakennukset ja
tiet saivat kameran ahkeraan käyttöön, eivätkä lämpimän syksypäivän tarjoamat kauniit nuoret
neitoset jääneet myöskään kameroilta epähuomioon. Kiertoajelun
päätteeksi jalkauduimme Viipurin
torille, josta suuntasimme kohti
lounaspaikkaa.
Pienellä
paikallisen avustuksella löysimmekin
hyvän ravintolan, ja huurteiset
olivat pöydässä alta kayksikön.
Lämmin lounas, pari olutta ja lopuksi 4cl paikallista tuotetta taisi
tulla maksaneeksi noin 10 euroa,
eli opiskelijalle varsin sopusuhtainen ateria.
Aterian nauttimisen jälkeen hajaannuimme ja päätimme kokoontua linnan luona ostoskierroksen
jälkeen. Kuka osti tyttöystävälle
alusvaatteita, kuka itselleen aidon
Rolexin(5€), niin kaikki olivat
erittäin halpaa Suomen mittapuulla. Pyörittyämme noin tunnin torilla 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
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jäivät nekin kuvauspalkkiot sitten
maksamatta.
Päivä oli ollut raskas niin henkisesti 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 kuohuviineineen, mikä tietenkin nostatti tunnelmaa
entisestään.
Matkalla
laulettiin ja soiteltiin sekä kerrattiin päivän tapahtumia, oppaan
ottaessa
hieman
hermolepoa
lasten leikkihuoneessa. Lopulta
Lappeenranta alkoi siintää horisontissa, ja kompassin suunta alkoi näyttää kohti yöelämää. Reput
taksilla koululle, muutaman taistelijan nukuttaminen huoneeseensa
jonka jälkeen parille palauttavalle
Gigglin Marliniin. Reissu oli
onnistunut, kaikki säilyivät hengissä kotia asti ja ensivuoden matkaa
odoteltaessa jäi mieliimme vain
yksi ajatus: Olipa mukava palata
kotiin!

Ikäpresidentti pitää joulupukin ja
FBI:n tapaan arkistoja kadettikoululla ja sen vaikutuspiirissä sattuneista
tapahtumista.
Noin
puolentoista vuoden aikana on
vanhojen silmieni ja tarkkojen korvien 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 teille vilauksen kaikkein pyhimpään,
tässä otteita aikakirjoista vuodelta
2008:

keinen majuri hankki kuitenkin tilalle lähes aidonnäköisen mustan
solmion, jossa oli painettuna Viron puolustusvoimien tunnukset.
Tämän
materiaaliporrastuksen
turvin konferenssi sujui mallikkaasti loppuun asti.

pulta kyyneliin ja tunteikkaisiin
halailuihin.

Lahdessa turvallisuusmessujen yhteydessä on MM –kisojen jälkeen
järjestetty seuraavaksi merkittävin
ampumakilpailu 2000 –luvulla.
Lajeina olivat kaikille tutut sotilaslajit maakuuammunta ja polviholli. Kadetit kunnostautuivat kisassa
ja 7 / 9 saikin hyväksytyn ja pisteytetyn suorituksen. Kisatoimistoon
tehdystä protestista huolimatta
merimiehet saivat kumpikin hyväksytyn suorituksen, tämä siitä
huolimatta, että he ampuivat samaan maaliin.

Nuorimman kurssin kadettikuoro
oli jälleen kerran niittämässä mainetta ja kunniaa kurssillensa sekä
koko kadettikoululle. Serenadien
jälkeen sattui paikalle evp upseeri
joka kuorolaisista kiinnostuneena
kysäisee mistäpäin herrat kadetit
ovat kotoisin. Kaksi kolmesta onnistuu vastaamaan tähän haasteelliseen kysymykseen reippaasti ja
särmästi: ”Savosta ja Porista” mutta kolmas hämmentyy hetkeksi ja
tuijottaen tyhjästi eteenpäin vastaa: ”Santahaminasta..”

”Koska omistan korkean iän ja
olen jo näin myöhäisenä hetkenä
väsynyt toivotan teille hyvää yötä.”

Kadettialikersantti osallistuessaan
BSMAC –konferenssiin Virossa
huomasi juuri sopivasti ennen avajaisseremoniaa, että oli unohtanut
harmaan solmionsa kotimaahan.
Konferenssi uhkasi tulppautua alkuunsa. Harmaasta sukasta ei saatu kadettien nopean tilanteenarvion mukaan riittävän uskottavaa korvaavaa varustetta ja myös
mahdolliset hajuhaitat mietityttivät kovasti. Isäntämaan nopealiik-

Urheilu herättää joskus suuria
tunteita itse kussakin, erityisesti
näin on havaittu tapahtuvan
LaCrosse pelin jälkeen. Eräs nuorimman kurssin kadetti halusi ohjeistaa pelin jälkeen vanhempia
kadetteja erään urheilujuomaan
liittyvän seurapelin pelaamisessa.
Kuitenkin pelin edetessä joutui
hän epäonnekseen huomaamaan,
että opettajasta olikin tullut oppilas. Herkkä pelitilanne päättyi lo-
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Ikäpresidentin vanha keilakaveri
ja tunnettu välistä vetäjä, Houdini, on vihjaissut minulle että olen
tällä erää kertonut tarpeeksi.. ehkä jopa liikaa. Lukijani, käytä tätä
tietoa harkiten ja ota siitä opiksi!

Aloitin 1.10.2009 tehtäväni Kadettitoverikunnan urheilupäällikkönä. Suurena tukenani kuluneen
kauden aikana ovat toimineet aktiiviset kadetit, jotka ovat vastanneet mm. jääkiekosta, kaukalopallosta, jalkapallosta, sekä salibandystä.
Kadettitoverikunta on edustanut
itseään useissa urheilutapahtumissa kuluneen syksyn ja talven aikana, vaihtelevalla menestyksellä.
Kadettien joukkue onnistui tauon
jälkeen
tuomaan
suvereenisti
RUK:n järjestämän perinteisen
Isoympyrä-viestin kultamitalin kadettienjoukkueelle. Kadeteille on
järjestetty talven aikana mm. sovelletun sotilaspenkkipunnerruksen MpKK:n mestaruuskilpailu ja
salibandyturnaus. Perinteistä sotilaslajia hiihtoa on tuettu useammassakin tapahtumassa, kuten
Finlandia-hiihto, Kaukopartiohiihto ja Pogostan-hiihto.
Merkittävimpänä työn alla olevana projektina on Santahaminan
saarella tulevaisuudessa järjestettävä seikkailukilpailu, joka toivottavasti
kyetään
järjestämään
ensimmäisen kerran jo kuluvan
kauden aikana. Kesällä on tarkoituksena järjestää MpKK:n kesäolympialaiset.
Fyysisenkasvatuksen ryhmä on tukenut kadettitoverikuntaa merkittävästi
urheiluvälineillä,
joita
kadetit voivat käyttää oman harrastuneisuutensa kehittämiseen.

”Onko ylämummo tai Zamboni
tuttu termi?” Näin kuului mainoslause kadettien jäävuorosta. Kutsuun vastasi kadetteja kaikilta
kolmelta Helsingissä paikalla olevalta kurssilta ja näin oli edesmenneen Santahamina Defendersjoukkueen henkiin herättäminen
alkanut. Marraskuusta alkaen
ovat kadetit kokoontuneet jääkiekon ja kaukalopallon merkeissä
jäille kerran viikossa, sen mitä on
koulukiireiltä ehditty.
Syyskuussa Keuruulla järjestettyihin Sotilasurheiluliiton jääkiekon
mestaruuskilpailuihin ei omaa
joukkuetta ehditty koota, mutta
osa kadeteista osallistui Helsingin
Varuskunnan Urheilijoiden ja Merisotakoulun joukkueissa kilpailuihin. Ensimmäinen osallistuminen
omalla joukkueella tapahtui tammikuussa Kouvolassa Sotilasurheiluliiton a-sarjan kaukalopallomestaruus kilpailuissa. Puolustettavana oli hyviä sijoituksia edellisvuosilta
ja
odotukset
olivat
korkealla. Hyvän taistelun jälkeen
sijoituksena oli 4.sija, joka ei
aivan täyttänyt odotuksia. Saavutusta voidaan kuitenkin pitää kohtuullisena ottaen huomioon, että
miltei puolelle joukkueelle oli
muutama harjoitusvuoro ja itse
turnaus ensimmäinen kosketus
kaukalopalloon.
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Tätä artikkelia kirjoitettaessa ovat
järjestelyt ja harjoittelu kovassa
vahdissa, huhtikuun lopussa Vierumäellä järjestettävään opiskelijoiden jääkiekon sm-turnaukseen.
Järjestelyissä on pienenä kantona
kaskessa ollut joukkueen virallisen aseman puuttuminen. Virallisen aseman saavuttaminen ja
jatkuvuuden luominen jäälajien
ystäville muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen on jo ensi kautta
koskien valmisteilla.

Sotilas-5-ottelun lajiryhmällä on
tällä hetkellä menossa harjoittelun puolesta peruskuntokausi, jossa
tehdään
pohjatyö
kilpailukauden suorituksia varten.
Harjoittelun pääpaino on uinnissa
ja juoksussa. Muiden lajien osalta
harjoittelu on talvella lajinomaista, koska kylmät ja lumiset olosuhteet estävät esteradan, heiton ja
ammunnan lajiharjoittelun. Lajinomaisista harjoituksista on kuitenkin
hyötyä
mm.
tekniikan
kehittämisessä. Esimerkiksi kuntopallolla saa tehtyä todella hyviä
heittoharjoituksia.
Tämä vuosi on alkanut meidän
osalta hyvin, koska pääsimme täksi
kaudeksi
puolustusvoimien
edustusvalmennusryhmään. Ryh-

mään kuuluminen mahdollistaa
pääsyn lajileireille, joita järjestetään noin kerran kuukaudessa Vierumäellä tai Hämeen Rykmentissä. Leireistä on suuri hyöty harjoitteluun, koska leireillä pääsee
harjoittelemaan
huomattavasti
enemmän kuin tavallisilla kouluviikoilla.
Edustusvalmennusryhmään kuuluminen tuo mukanaan
myös enemmän kilpailureissuja.
Kesällä olemme näillä näkymin
osallistumassa muutamaan kansainväliseen kilpailuun, joista tärkein kilpailu tulee olemaan
PM-ottelut Norjassa. Kotimaassa
tulem- me osallistumaan sekä
Utissa järjestettävään maavoimien
sotilas-5-ottelukilpailuun sekä Tikkakoskella pidettäviin SM-kisoihin.
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Normaalit harjoitusviikkomme sisältävät kolmesta neljään juoksuharjoitusta, joista yksi on pitkä
peruskestävyyslenkki ja yksi on
reippaampi vauhtikestävyysjuoksu. Uimassa tulee käytyä kerran
viikossa ja voimaharjoittelua on
noin kolme kertaa viikkoon. Tämän lisäksi molemmat harrastamme pallopelejä kaksi tai kolme
kertaa viikossa.
Leireillä uintiharjoituksia on kaksi
tai kolme kertaa viikossa. Uintitreenit ovat 1-3 km pitkiä ja ne voivat sisältää mm. uintitekniikkaa
sekä erilaisia voima- ja nopeusharjoitteita. Päivittäiset juoksulenkit
ovat pääosin kevyitä ja palauttavia, noin 10–14 km pitkiä harjoituksia. Yksi juoksuharjoitus on
kuitenkin aina muita huomattavasti kovempi veto- tai VK-harjoitus. Leirien voimaharjoittelu on
Su
pääosin lihakunto- kuntopiiriharjoittelua.
Pk 18 km Leireillä
järjestetään
myös erilaisia testejä
pari kertaa vuodessa,
joilla seurataan fyysisen
suorituskyvyn kehitystä
ja sen hetkistä kuntoa.
Palloilu
Viime
syksynä
juoksimme ensimmäise-

n juoksumattotestin ja seuraava
vastaava
on
tulossa
ennen
kisakauden alkua toukokuussa.
Mattotestin lisäksi olemme juosseet niin sanottuja kynnysjuoksuja
ja tehneet erilaisia hyppy- ja loikkatestejä.

Ma

Ti

AP

Pk 11 km

IP

Puntti

Uinti 2000 m Juoksutek- Palloilu +
Kuntopiiri
Vk 14 km
Pk 18 km
/puntti
niikka ja no- lihaskunto +
peusharjoitus uinti 2500 m
Kynnystesti Uinti 1500 m Pk 10-15 km Pk 10-15 km Pk 10-15 km
+ pk 8 km

ILTA

Ke

Pk 10 km +
kuntopiiri

To

Pe

La

Su

25

2

27

