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  TOIMITUS   PÄÄKIRJOITUS
Nuorukaiselle se

mikä nuorukaiselle kuuluu

Tietenkin muistan minäkin viime maaliskuun. 
Talvi oli vaihtunut kevääseen, ja simpusta 
oli hämmentävien kasvukuukausien aika-
na muovautunut nuorukainen. Sarkajuhlien 

jälkeinen todellisuus oli pakottanut nuorukaisen 
polvilleen miettimään tulevia haasteita. Sitähän se 
maakunta-aamiaisella vaisusti suupielten välistä yritetty 
yhteislaulu myös ennusti: ”Tääll’ on Suomen pää ja sydän, 
into hehkuvin, lempi lämpöisin.”. 

Läimäyteltiin joukolla toisiamme selkiin ja vannottiin, 
että pianhan me taas kohdataan. Kuitenkin puolustus-
haarakoulujen karu arki nosti taas mieliin realismin aak-
koset. Vapaat viikonloput vietettiin autojen rateissa, ju-
nien ravintolavaunuissa sekä vapaudenriiston välineissä, 
joita linja-autoiksikin kutsutaan. Maasotalinjan kadeteille 
Utin ABC oli vuoroin synkein ja valoisin kohtaamis-
paikka, kulkusuunnasta riippuen. Matkustuskilometrien 
välissä olevan, kuin vahingossa jäljelle jääneen vapaa-ajan 
kukin vietti miten parhaiten kykeni – perheen ja ystävien 
kesken, toivottavasti myös vähän omassa rauhassakin. 
Paljon tehtiin ja paljon koettiin, muutama ajatuskin herä-
si puolustushaarakouluilla niin merimiesten ja ilmavoi-
mien kadettien kuin maavoimienkin edustajien mielissä. 

Ketkä olivat niitä simppuja, kun me emme niitä enää 
olleet? Merivoimissa perinteet ovat tarkkaan vaalittuja, 
kaikille on oma paikkansa. Maavoimissa jouduimme 
etsimään itseämme ja toisiamme, kokeiltiin ja etsittiin 
rajoja, määriteltiin mikä oli muuttunut ja mikä edelleen 
sopimatonta. Kaaderit eivät meitä ehtineet paimentaa, 
emmekä me ymmärtäneet kandistressistä juuri mitään. 
Ne olivat silloin sillä menneisyyden hetkellä tulevaisuu-
den murheita, silloin oli mielessä huoli siitä, mitä ase-
lajiväriä kannettaisiin hihassa ja mistä kaapista löytyisi 
paikka traumalevyille, joita kukaan ei tuntunut käyttävän.

Olihan niitäkin, jotka hankkivat opiskelijahaalarit. Nyt 
siihen oli nuorukaisina oikeus, tilaisuudet käyttämiseen 
vain olivat harvassa. Löytyi joukosta myös niitä, jotka vas-
tasivat poikaystävinä alttarilla papin kysymyksiin sarkapu-
kuun pukeutuneina ja poistuivat aviomiehinä kadettitove-
reiden miekkoja väistellen. Jollekin saattoi tärkeämpää 
olla mahdollisuus saada äänensä kuuluville vertaisena 
Kadettitoverikunnassa – muuttaa niitä epäkohtia, mitä 

voimattomana 
simppuna näki. 
Kerron myös, ettei 
kaikille muutos 
käynyt selväksi: ’kas-
si pakkaa ja paikkaa 
vaihda’. Mutta tulihan 
meille kaikille kuiten-
kin edes jonkinlainen 
kesäloma.

Kadetti on pohjim-
miltaan johtaja, mutta 
kaikki johtajatkaan eivät 
ole aina hyviä alaisia. 
Kadetille löytyy aina jos-
tain esimies sekä alainen. 
Pyrkikäämme olemaan 
moitteettomia molem-
missa tehtävissä, vertai-
siakaan unohtamatta. 
Keskivertojen viivat ja 
kyvykkäämpien väkäset 
velvoittavat enemmän 
kuin antavat, mutta 
johtamiskohtauksilta-
kaan ei aina vältytä. 
Suunnon rannekel-
lossa kääntyvät viisarit, 
eivätkä ne katso työn 
määrää ennen kuin hallitus 
määrää kadetille lähtökohdaksi 
25 tunnin vuorokauden.

Ei sovi nuorukaisen kulkea leuka rinnassa kohti uusia pet-
tymyksiä vaikka nöyryyttä vaadittaisiinkin. 63 vuotta en-
nen minua päätoimittajaksi tituleeratun kadetti Hirvosen 
ajatuksia lainatakseni voi kalpaan tarttuneen kohtalona 
olla tuppeen hukkuminen. Ja hyvä niin, riskeistä viis – 
eteenpäin, sillä kyllähän me jotain jollekin silloin maalis-
kuun loppupuolella luvattiin. 

Ei ole toimitus pyrkinyt korkeammalle kuin siivet kan-
tavat vaan on tehnyt sen, mihin vähäinen aika on suonut 
mahdollisuudet. Lämmin kiitos kaikille sen ansainneille. 
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 KADETTITOVERIKUNTA www.kadettitoverikunta.fi

Kirkkain katsein,
muttei sinisin

silmin

Jokaiselle kadettiupseerille Ka-
dettitoverikunta on upseerikas-
vatuksen alku ja juuri. Selvää on, 
että yhdistyksemme on varsin 

olennainen perinnetoiminnan jat-
kuvuuden kannalta. Toiselta vuosi-
kurssilta valittava perinnehen-
kilöstö Perinteiden isän johdolla 
huolehtii aina kouluun tulleen nuo-
rimman kurssin kasvattamisesta: 
perinteiden ja peruskäytöstapo-
jen opettamisesta sekä kadettien 
välisen sisäkurin ylläpidosta kadet-
tivääpelin ohjeistuksen mukaisesti. 
Puolustushaarakouluille siirtyneen 
nuorimman, 96. kadettikurssin 
kasvattamisen osalta perinnehen-
kilöstö on tehnyt hyvää työtä ja 
kaaderit, voitte olla rauhallisin mie-
lin. Ketju ei ole katkennut.

ja mainosmyynnit sekä monille eri 
yhteistyötahoille järjestämämme 
tutustumiskäynnit ovat oiva osoitus 
Kadettitoverikunnan elinvoimai-
suudesta ja siitä, että tulevaisuudelle 
on olemassa hyvä pohja. Joskaan 
liialliseen itsensä taputteluun ei 
sentään ole syytä, vaan nyt tehdyis-
tä virheistä on otettava opiksi ja 
kerättävä aineistoa tulevien kadet-
tipolvien avuksi.

Askel, mars!

Osa Kadettitoverikunnan alkupe-
räistarkoituksestahan on kadettien 
vapaa-ajan toiminnan järjestämi-
nen, joten tänä vuonna 85-vuotias 
yhdistyksemme on jäsenineen an-
sainnut huipentajansa, oman vuosi-
juhlan. Moiselle on tilausta ja meillä 
tahtoa järjestää, hyvä niin.

Tulevan vuosijuhlamme tar-
koituksena ei kuitenkaan ole 
olla liian sotilaallinen tai 
mitenkään totinen, niin 
kuin sotilasjuhlat saatta-
vat joskus olla, vaan en-
nen kaikkea rento, letkeä 
(sotilas)opiskelijajuhla. 
Kunhan nautimme 
tunnelmasta henkeen 
”leikkiä, laulua, lasken-
taa”, juomalaulujen, 
tanssin ja vapaan seu-
rustelun merkeissä, 
uskon viihtyvyyden 
olevan taattu. Tah-
don jo nyt välittää 
suuret etukäteiskii-
tokset kaikille juhlan 
järjestämiseen osallis-
tuville. Panoksenne on 
korvaamaton.

Yhtä kaikki, muita tulevia, ehdot-
tomasti odottamisen arvoisia 
tapahtumiamme ovat muiden 
korkeakouluopiskelijoiden kanssa 
järjestettävät sitsit, vapun vietto 
Ullanlinnanmäellä, mahdollises-
ti Toukotanssiaiset ja erinäköiset 
Olutkellariin liittyvät pienet ja suu-
remmat tapahtumat, kuten MilJazz 
elokuussa. Nämä tarvitsevat 
myös organisoijansa, 
joten kaikkien 

kynnelle kykenevien apu tulee 
tarpeen.

Unohtaa ei pidä myöskään NO-
KA-päiviä Norjassa, jonne osa 95. 
kadettikurssista osallistuu. Siellä 
syntyviin kansainvälisiin suhteisiin 
on syytä panostaa, sillä tällä tavoin 
kykenemme saamaan uusia ystäviä 
myös ulkomailta. Kaikki on viit-
seliäisyydestä kiinni. Esimerkiksi 
lyhyen kirjeenvaihdon johdosta 
tähänkin lehteen meillä on ollut 
kunnia saada tervehdys Tukholman 
Karlbergin kadettikoulun Höga 
Rådetin puheenjohtajalta, kadetti 
Ulf Forsbergilta. Pohjoismainen 
yhteistyö jatkukoon.

Vierivä kivi
ei sammaloidu

Koskaan ei ole hyvä levätä laakereil-
laan, vaan aina on syytä pyrkiä kehit-
tämään toimintaa. Nyt kun Maan-
puolustuskorkeakoulun (MPKK) 
oppilaskunta on perustettu ja sitä 
myöten kadettien edunvalvonta 
sille siirretty, voi toverikunta keskit-
tyä yhä paremmin sen ydinosaami-
seen: kadettiupseerien perinteiden, 
yhtenäisyyden ja kadettihengen 
ylläpitämiseen, yhteisten tapahtu-
mien järjestämiseen, Olutkellarin ja 

Kalpa-lehden ylläpitoon sekä 
yhteydenpitoon muihin 

korkeakouluihin.

Tämän myötä olemme havainneet, 
että Kadettitoverikunnan toimin-
nan järjestelyjä on aika päivittää. 
Kaikessa hiljaisuudessa on perustet-
tu reformitoimikunta, joka koostuu 
jokaisen kurssin jäsenistä. Toimi-
kunta on tarkastellut eri tehtävien ja 
toimikuntien tarkoituksenmkaisu-
utta, ja sen tärkeimpänä tehtävänä 
on uudistaa toverikunnan toimintaa 
tehokkaammaksi.

Aikaansaannosta on jo tullut 
varsinkin kellarin osalta, mutta 
kokonaisuuden kannalta toimin-
nan jatkuvuuden takaamisen on 
havaittu olevan yksi suurimmista 
ongelmista. Kun syksyllä hallitus-
kausi vaihtuu, on edellinen hallitus 
jo siirtynyt puolustushaarakouluil-
le eikä vaihdos tapahdu sulavasti 
tukien, vaan jokainen kurssi aloittaa 
työnsä ikään kuin alusta.

96. kadettikurssin aloittaessa hal-
lituskautensa ensi syksynä on tar-
koituksenamme, että heillä olisi 
paremmat edellytykset vastata 
tulevaisuuden haasteisiin. Sulassa 
sovussa, yhdessä MPKK:n oppilas-
kunnan kanssa, nähdäkseni tälle on 
hyvät edellytykset, kun työnjako 
on selvä. Mielestäni Kadettitoveri-
kunnalle korostuu enemmän aine-
järjestömäinen rooli ja oppilaskunta 
voi rauhallisin mielin keskittyä 
puhtaasti edunvalvontaan.

Anon vapaata palveluk-
sesta, perusteena: minun 
ei ole nälkä

Valtakunnassako kaikki hyvin? 
Joskus toivon, että MPKK:n op-
pilaskunta olisi perustettu jo kauan 
ennen minun kouluun tuloani, sillä 

uudella oppilaskunnalla - vaikka 
se ei vielä täysipainoisesti toi-
mikaan - riittää työnsarkaa.

Ensi lehdestä meidän ei 
tarvitse lukea MPKK:n 
Nijmegen-marssiosaston 
kokemuksia. On totta, 
että raha on joka puolelta 
vähentynyt, mutta tuen 
antamatta jättäminen 
on sääli niin liikun-
nan motivoinnin kuin 
p u o l u s t u s v o i m a i n 
näkyvyydenkin kan-
nalta. Rahanyörien 
kiristyminen ylipäänsä 
kadettien liikunnan 
osalta on herättänyt 
ristiriitaisia ajatuksia, 
varsinkin kun kyseessä 
on ”maan suurin kun-
tokoulu”. Esimerkiksi 

Opiskelijoiden liikun-

taliitolla olisi varmasti paljon an-
nettavaa myös meille, eikä silloin 
panostettaisi vain muutamien edus-
tamisiin sotilas-SM-kilpailuissa. 
Useat liikunta-aktiviteetit saavat 
nimenomaan muutkin kuin huiput 
liikkeelle, joten mielestäni asia on 
vakava.

Astetta arkisempaan asiaan: 95. 
kadettikurssin pakkolounaat 
vapaaehtoisuuden sijaan kaukaiseen 
Kaartin henkilöstöravintolaan koko 
kesän, oman ruokalamme ollessa 
remontissa, eivät luonnollisesti ole 
riemun kiljahduksia nostattaneet. 
…Kävelenkö siis useita kertoja 
viikossa Kaartiin ja takaisin? Kaikki 
tämä vain, koska minun ei ole nälkä. 
Akateeminen ”vapaus” on ihmeel-
linen asia.

MPKK:n oppilaskunnan tarkoituk-
sena on saada jokaisen opiskelijan 
ääni kuuluviin jo päätöksiä tehtäessä 
eikä tällöin tarvitsisi ottaa oppia 
vasta palautteista. Joillekin vanhem-
mille upseereille saattaa oppilas-
kunnasta tulla mieleen jopa 70-lu-
vun opiskelijapolitiikka. Kyseessä ei 
kuitenkaan ole mikään opiskelevien 
upseerien vastarintaliike, vaan uusi, 
kauan kaivattu yliopiston kehit-
tämisen muoto, jolle on selvästi ti-
lausta.

Kynä on
miekkaa vahvempi

Meillä on hyvät opiskeluolo-
suhteet kampuksella. Monipuoli-
set liikuntatilat mahdollistavat 
kunnon ylläpitämisen, koulutus 
on keskimäärin varsin laadukasta, 
opiskelutarvikkeita on kynästä kan-
nettavaan, ruokaa, vaatteet ja katto 
pään päälle löytyy. Mielestäni on 
kuitenkin turha yrittää elää idyllissä, 
jossa kaikki olisi aina hyvin, kun 
monessa asiassa on kehitettävää.

Tässä artikkelissa esittämieni 
epäkohtien myötä on tarkoitukse-
nani herättää ajatuksia. Sitä toivon 
kaikilta opiskelijoilta yhteistyössä 
uuden oppilaskunnan kanssa, 
korkeakoulumme parhaaksi.

Uudesta oppilaskunnasta huolimat-
ta on syytä muistaa, että jokaisen 
kadetin ääni on mahdollista saada 
kuuluviin myös tämän lehden kaut-
ta. Näin on ollut jo sen perustami-
sesta lähtien, mutta pelko tulla lei-
matuksi lienee ollut syynä rohkean 
kirjoittamisen hiipumiseen.

Tulevan upseerin itsenäistä ajatte-
lua ei saa tukahduttaa! Olkoon 
tämä sanan vapautta, ei napinaa. ►

Vastikään kadettilupauksensa an-
tanut nuorin kurssi juhlisti näyt-
tävän Sarkajuhlan muodossa omaa 
henkistä kasvuaan Kadettikoulun 
perinnepäivänä. Tuon lupauksen 
myötä toivotan heidät tervetulleek-
si Kadettitoverikunnan varsinaisiksi 
jäseniksi. Juhlajärjestelyistä suuri 
kiitos kuuluu juhlaa organisoineelle 
sarkajuhlatoimikunnalle.

Koska viime syksyn ja talven ai-
kana on monista maastoharjoituk-
sista huolimatta kyetty järjestämään 
useita erilaisia tapahtumia, kiitok-
sensa ansaitsevat ehdottomasti 
tähänastisesta työstä kaikki halli-
tuksen jäsenet toimihenkilöineen, 
unohtamatta myöskään lukuisia 
apukäsiä, joita järjestelytoimissa 
aina vaaditaan. Menneet tapahtu-
mat, sitsit, pikkujoulut, puurojuhla, 
laskiainen, Nude-ilta, omaisten-
päivä, loputtomat varustetilaukset 

Teksti Kadetti Antti Söderholm ► Kuvat Mikko Ruohonen

Kadetti Antti Söderholm
Kadettitoverikunnan puheenjohtaja

►
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 ASELAJI

Vanhusvuosi merellä

Laivastolinjan sotilasam-
matilliset opinnot ovat 
pitkälti merenkulkua. 
Opintojen tavoitteena on 

suorittaa tulevaisuudessa vahtipääl-
likkyystutkinto ja toimia sen jälkeen 
aluksen vahtipäällikkönä, eli vastata 
aluksen turvallisesta merenkulusta 
päällikön ollessa pois ohjaamosta. 
Tämä tulee viemään meiltä kaikilta 
kuitenkin vielä arviolta ainakin 
kahdesta neljään vuoteen valmis-
tumisen jälkeen.

Merenkulunopintoja määrittää 
STCW-95 -yleissopimus, joka 
määrittää kaikkien ammattimeren-
kulkijoiden koulutuksen. Sopimus 
ei sinänsä velvoita merivoimia mut-
ta Merisotakoulun opetus on tästä 
huolimatta auditoitu yleissopimuk-
sen standardien mukaiseksi. Kadet-
tien osalta tämä tarkoittaa sitä, että 
suoritamme kouluaikana siviilipuo-
len vahtiperämiehen teoriapäte-
vyyden, mutta käytännön harjoit-
telun puutteesta johtuen emme saa 
varsinaista pätevyyskirjaa. Tätä ei 
kuitenkaan pidä tulkita niin, että 
merikadetit eivät olisi merellä, vaan 
yleissopimuksen mukaan harjoitte-
lu on suoritettava ulkomaanliiken-
teessä ja omia koulutusaluksiamme 
uppoumaltaan isommilla aluksilla.

Ensimmäisenä kesänä 
olimme jo muutaman kuu-
kauden merellä, ja toisen 
syksyn aikana suori-
timme muun muassa 
merilääkintäkurssin 
ja saimme vies-

t i n t ä v i -
rastolta 

oikeudet käyttää kaikenlaisia meri-
radioita. Hieman ennen viime vuo-
den vappua ammatilliset opinnot 
pääsivät kuitenkin vasta tosissaan 
vauhtiin.

Ennen rannikkomerenkulun so-
veltavien opintojen eli väyläajojak-
son aloittamista vietimme viikon 
pelastautumiskurssilla. Vuoden 
annos kylmässä vedessä uimista il-
man pelastautumispukua ja puvun 
kanssa tuli ainakin omalta osaltani 
täyteen, ja viikon totta kai kruunasi 
vielä pelastuslautalla vietetty yö. 
Seuraavat viikot menivät muka-
vasti teoriaopintojen parissa, sillä 
mitäpä muuta merikadetti onkaan 
ikinä halunnut kuin oppia kom-
pensoimaan magneettikompassin 
rautatankoja oikeisiin asentoihin 
asettelemalla.

tiin sekuntikellon, nopeusmittarin 
eli lokin ja aika-matkataulukon 
avulla määrittämään haluttu kään-
nöspiste. Nyt toisena kesänä mei-
dän piti valmistella reitti molempi-
in suuntiin ajettavaksi sekä optisesti 
että tutkaohjailuna. Kuten kurssin-
johtajakin sanoi, tunnin ajomat-
kan huolelliset valmistelut kestävät 
myös tunnin. Päivittäin ajomme 
kestivät noin kello 0900 - 1900, ja 
tämän lisäksi aina rannassa molem-
milta aluksilta yksi kadetti suoritti 
satamavahtia. Reittivalmistelut siis 
usein venyivät pitkälle yöhön. Per-
jantaisin huomasi kyllä väsymyk-
sestä, että oli nukkunut viikolla 
keskimäärin neljästä kuuteen tuntia 
yössä ja läpiviennin mukaan tätä 
herkkua oli luvassa vielä lähes mar-
raskuun loppuun asti.

kahden viikon meripuolustushar-
joitus. Väyläajoissa kevät oli men-
nyt vielä hieman uusiin aluksiin ja 
kasvaneeseen nopeuteen totutel-
lessa, nyt siirryttiin harjoittel-
emaan entistä enemmän tutkao-
hjailua ja optista ohjailua pimeässä. 
Tutkaohjailussa ohjailijan edestä 
saatettiin peittää ikkunat, jonka 
jälkeen ohjailija ei muuta voi 
kuin määrittää omaa paikkaansa 
tutkalla määritettyjen etäisyyks-
ien ja suuntien mukaan. Optis-
essa pimeäohjailussa merellä ei näe 
käytännössä mitään muuta kuin 
vilkkuvia valoja, ja elektroniset lait-
teet kompassia lukuun ottamatta 
oli pimennetty. Aluksi haasteena 
oli hahmottaa etäisyyksiä vilkkuvi-
en valojen perusteella ja tunnistaa 
eri valokuviot mutta muutaman 
ohjailutunnin jälkeen sekin alkoi 
vähitellen hahmottua. Seitsemän 
viikon jälkeen suurimmalle osalle 
alkoi jo riittää, mutta vielä oli hie-
man jäljellä ennen joululomaa.

Marraskuun lopun meripuolus-
tusharjoituksessa kadetit 
jakautuivat tuleviin joukko-osas-
toihinsa ja osittain jopa mahdol-
lisesti tuleviin joukkoyksiköihinsä. 
Itse vietin viikon ohjusveneellä 
harjoitellen niin merenkulkua kuin 
taistelukeskustoimintaakin. Viikko 
oli kuitenkin väyläajoon verrattuna 
jopa leppoisa vaikka kyse olikin so-
taharjoituksesta.

Ennen joululomaa laivastolinja 
vietti vielä kaksi viikkoa Turus-
sa. Opiskelimme taas pakollisia 
STCW-opintoja Turun meren-
kulkuoppilaitoksessa lastiopin 
kurssilla. Majoituimme hostellissa 
aivan Turun keskustassa ja iltaisin 
osalle kadeteista saattoi jopa muu-
tama olut maistua hyvin raskaan 
syksyn jälkeen.

Tammikuussa aloitimme avome-
renkulun opinnot. Tämä tarkoitti 
tässä vaiheessa lähinnä tähtime-
renkulkua eli seuraavat viikot 
vietettiinkin pallotrigonometrian 
ja tähtitaivaan eri pro-
jektioiden 

parissa. Avomerenkulun opintojen 
neljännellä viikolla aloimme myös 
viettää aikaa Merisotakoulun pla-
netaariossa tähtikuvioita ja meren-
kulun tähtiä tunnistellessa. Kaiken 
tämän tavoitteena on kesän koulu-
tuspurjehduksella ajaa noin 10 vuo-
rokauden ajan Atlantilla pelkästään 
kellon, kompassin, lokin, sekstantin 
ja taivaankappaleiden avulla. Edel-
linen kurssi kuulemma pääsi halu-
tusta pisteestä muutaman meripe-
ninkulman päähän.

Nyt keväällä vietämme aikaa muun 
muassa eri asejärjestelmäkursseil-
la, meteorologian ja geofysiikan 
kursseilla ja palaamme taas takaisin 
avomerenkulkuun teoriaopintoihin 
loppukeväästä. Suurimmalla osalla 
aika menee hyvin myös kandi-
daatin työtä viimeistellessä, koska 
sen kanssa vielä riittää tehtävää 
useimmilla. Viime kevään jälkeen 
joululoma oli ensimmäinen kerta, 
kun tutkielmaan tekemiseen pystyi 
käyttämään yhtään enemmän aikaa, 
ja muutaman viikon lomaponniste-
luista huolimatta työ on vielä varsin 
keskeneräinen. Tässä varoituksen 
sana nuoremmille. Laivastolinjan 
osalta tutkielman tekemisen voi 
käytännössä unohtaa toukokuusta 
joulukuuhun, eli tehkää ajoissa tai 
valmistautukaa työntäyteisiin jou-
lulomaan.

Opintojemme viimeinen iso pon-
nistus alkaakin toukokuun alussa 
lähtiessämme viiden viikon kou-
lutuspurjehdukselle eli tällä kertaa 
Välimerelle ja takaisin. Tällä reis-

sulla onkin tarkoitus puristaa vii-
meisetkin mehut irti vanhuskade-
teista ja toivottavasti todeta meidät 
kelvollisiksi merivoimien palve-
lukseen. Merenkulun koulutuksen 
lisäksi matkan aikana suoritetaan 
ammuntoja ja asejärjestelmäkou-
lutuksia, ja tarkoitus olisi saada 
näiden kautta myös oikeudet johtaa 
laivatykistöammuntoja.

Koulutuspurjehduksen jälkeen siir-
rymmekin suoraan ansaitulle kesä-
lomalle ja sen jälkeen loppuopinnot 
menevätkin jo varsin mukavasti. 
Jäljellä on enää muutama viikko tu-
tustumismatkoja, merikadettipäivät 
tällä kertaa Helsingissä ja opinto-
jen päätösjakso Maanpuolustus-
korkeakoululla. ►Ennen kesäkuussa vietettyä kuu-

kauden kesälomaa oli vuorossa vielä 
palopäällystökurssi. Harjoittelimme 
vajaan viikon verran erilaisten tuli-
palojen sammuttamista ja savu-
sukellusta Upinniemen ”kremato-
riossa”.

Kesälomalta ei onneksi vielä läh-
detty heti takaisin väyläajoihin vaan 
kaikki merikadettikurssit lähtivät 
Miinalaiva Hämeenmaalla kohti 
Tanskaa ja pohjoismaisia merika-
dettipäiviä. Suomalaiset eivät yllät-
täen taaskaan varsinaisesti urhei-
lussa menestyneet mutta voitimme 
kuitenkin edellisestä vuodesta 
poiketen Ruotsin lopputuloksissa. 
Paluumatkalla 77. Merikadetti-
kurssin laivastolinja vastasi aluksen 
ohjailusta, ja saimme ensimmäiset 
kokemukset avomerenkulusta.

Syyskuun alusta rannikkomerenku-
lun opinnot taas jatkuivat seuraa-
van seitsemän viikon ajan, ja siihen 
päälle vielä loppuhuipentumaksi 

Toukokuun alusta vietimmekin 
seuraavat neljä viikkoa merellä 
väyläajossa. Ensimmäisestä kesästä 

aluksetkin olivat vaihtuneet as-
tetta isompiin ja nopeampiin. 
Väyläajojen rutiini alkoikin 
pian löytymään ja simppu-
vuoden vastaava alkoi tuntua 
varsinaiselta lomailulta.

Ensimmäisen kesän ai-
kana tutustuttiin 

lähinnä opti-
seen ohjailuun 

eli valmis-
t e l t i i n 

kartalta 
r e i t t i 
s i t e n , 
että ki-
inteistä 
kohteis-
ta kyet-

Merisotakoulu
•	 Suomenlinnan linnoit-

taminen aloitettiin 1756
•	 Meriupseerikoulutus 

aloitettiin Suomen-
linnassa 1779

•	 MERISK perustet-
tu 1930

•	 Koululla sijaitsee 
Helsigin vanhin 
kivitalo (1752-
1756)

•	 M E R I S K 
järjestää kaksi kertaa vuodessa 
Merivoimien reserviupseerikurs-
sin (n. 40-50 upseerioppilasta/
kurssi) lisäksi koulu järjestää 
tarpeen mukaan aliupseerien 
SAMOJ-kursseja.

“ Perjantaisin huomasi kyllä väsymyk-
sestä, että oli nukkunut viikolla kes-
kimäärin neljästä kuuteen tuntia yössä  ”

Teksti Kadettipursimies Juuso Mikkola
 Kuvat Janne Saarinen, Joona Nurminen, Juho Leppäkorpi
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Oppilaskunnan
valmistelevatyö

Toimintaperiaatteiden
luominen

Edustustovaalien
valmistelu

Hallitusvaalien
valmistelu

Rahoituksen
hankinta

TALVI 2010

KEVÄT 2010SYKSY 2010

KESÄ 2010

►

►

►

►
11

 OPPILASKUNTA

Oppilaskunta on
tullut jäädäkseen

Mikä oppilaskunta?”, on 
kysymys, joka minulta 
on kysytty monesti op-
pilaskunnan esittelyn 

yhteydessä. Yksinkertaisesti sanottu-
na se on Maanpuolustuskorkeakou-
lun uusi oppilaskunta. Vastaukseen 
liittyy kuitenkin paljon enemmän 
kuin yllä mainittu tosiasia. Tar-
koitukseni on kertoa, mihin kaikki 
perustuu ja mitä oppilaskunnalta voi 
tulevaisuudessa odottaa.

Oppilaskuntaidea tuotiin esiin en-
simmäistä kertaa, kun laki maan-
puolustuskorkeakoulusta oli val-
misteluvaiheessa. Valmistelevassa 
työryhmässä todettiin silloin, että 
yliopisto tarvitsee ylioppilaskun-
tansa. Lakiin kirjoitettiin kuitenkin, 
että ”Maanpuolustuskorkeakoulussa 
on oppilaskunta, johon voivat kuulua 
Maanpuolustuskorkeakoulun pää-
toimiset opiskelijat”. Syynä tähän 
on se, että ”Maanpuolustuskorkea-
koulu on puolustusvoimiin kuuluva 
sotatieteellinen korkeakoulu”, jol-
loin ylioppilaskuntaa ei voida 
perustaa mutta oppilas-
kunta kylläkin. (Laki 
Maanpuolustus-
korkeakoulusta 
30.12.2008/1121; 
35§)

O p p i l a s k u n t a t yö 
käynnistettiin vi-
rallisesti keskiviik-
kona 17.2.2010, kun 
virkaatekevä halli-
tus valittiin. Kaikki 
opiskelijaryhmät ovat 
edustettuina nelihen-
kisessä hallituksessa. 
Kadetteja edustaa 
kadetti Alexander 
Grandin, maisterio-
piskelijoita luutnantti 
Juha Suvanto ja esi-
upseerikurssia sekä 
yleisesikuntaupseeri-
kurssia kapteeni 
Matti Kemppilä. 
Allekirjoittanut toi-
mii puheenjohtajana 
ja edustaa samalla 
oppilaskunnan valm-
istelevaa työryhmää. 
Tämän valinnan 
myötä edunvalvonta 
on siirtynyt kadet-
tien osalta virallisesti 
kadettitoverikunnalta 
oppilaskunnalle. 

Tulevana kesänä ja syksynä 
virkaatekevällä hallituksella on 
valmisteluiden osalta kolme 
selkeää tavoitetta: taloudellisen 
tilanteen vakauttaminen, edus-
tustovaalien järjestäminen 
sekä toiminnan periaatteiden 
luominen. Edunvalvonta on 
kuitenkin oppilaskunnan vi-
rallinen tehtävä. Niinpä op-

pilaskunta asettaa edust-
ajia MPKK:n 

moni-

sesti kaksi kertaa vuodessa, jolloin 
hallitukselle annetaan tehtävät ja 
toiminnan raamit.

Koko hallituskauden ajan luodaan 
tuleville oppilaskunta-aktiiveille 
toiminnan periaatteita ”toim-
intastrategiapaperin” merkeissä. 
Aluksi tälle paperille oikeampi nimi 
on kuitenkin ”toimintataktiikkapa-
peri” sen lyhytkantoisuuden takia. 
Vuoden tehtävät voidaan lyhyesti il-
maista kuvalla.

Nyt on siis viimeistään aika kaikkien 
opiskelijoiden herätä edunvalvon-
taan. Ensimmäistä kertaa Suomen 
upseerikoulutuksen aikana opiskeli-
joilla on vaikuttamista varten luotu 
järjestelmä. Enää ei voi valittaa, jos ei 
halua vaikuttaa. Vanhaa demokraat-
tista sanontaa voidaan nyt käyttää 
myös MPKK:lla: ”jos ei äänestä, ei voi 
valittaa”. Voin ainoastaan ihmetellä 
sitä, että kaikki eivät liittyneet op-
pilaskuntaan ensimmäisellä kerralla, 
kun liittymislistat kiersivät kursseja. 

Ehkä kyseessä oli epätietoisuus tai 
tiedon saannin välttäminen. Varmaa 
on kuitenkin se, että lisää tietoa on 
jatkossa tulossa.

Arvoisat maanpuolustuskorkea-
koulun opiskelijat! Kehotan teitä 
puuttumaan epäkohtiin. Suurin osa 
ongelmista on ratkaistavissa ilman 
oppilaskunnan puuttumista asiaan 
mutta oppilaskunnan virkaatekevä 
hallitus ei myöskään pelkää asioihin 
puuttumista.  ►

”

toimisiin elimiin. Tämä edustus ei 
kuulu ainoastaan hallitukselle vaan 
siinä hyödynnetään koko oppilas-
kunnan osaamista ja kiinnostusta.

Toiminnan aloittaminen ja uusien 
etujen järjestäminen jäsenille vaatii 
vakaan taloudellisen pohjan. Näin 
ollen varainhankinta tulee työl-
listämään hallitusta kevään aikana 
eniten. Lähtökohtaisesti selvitetään 
säätiöiden halu sekä mahdollisuus 
tukea historiallista ja ainutlaatuista 
tapahtumaa ja luoda uusia sidoksia 
vahvasti perinteikkääseen upseeri-
koulutukseen. Uskomme, että vai-
keista taloudellisista ajoista huo-
limatta rahoittajia löytyy. Toiminnan 
aloittamisen aikana ei ole tarkoitus 
rasittaa jäseniä jäsenmaksuilla.

Kesän aikana hallituksen keskit-
tyminen tulee siirtymään edustus-
tovaalien järjestämiseen. Edustuston 
valinnan myötä jokaiselle kurssille 
tulee kaksi edustajaa oppilaskunnan 
korkeimpaan päättävään elimeen. 
Edustusto kokoontuu lähtökohtai-

Edunvalvonta

MPKK:n
Oppilaskunta

Rehtori

MPKK:n
Hallinto Hallitus

Edustajisto

S
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K
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E
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 U

P
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►

► 6 hlö

15 hlö
Lakisääteiset tehtävät:

•	 Edustus hallinnossa
•	 Yhteistoiminta liittoi-

hin
•	 Erityistehtävät

Sosiaalinen elämä

PerinnesäätiötKADK:n
Johtaja

Kadettitoverikunta RY

Merikadetit RY

Epäviralliset toimikunnat
ja puuhamiehet

►

►
Yhteistoiminta
perinnetehtävissä

Tuki

Jäseniä palvelevat tehtävät:

•	 Perinteet
•	 Upseerikasvatus
•	 Vapaa-aika
•	 Juhlat ja muut tapahtumat

= Kurssikohtainen toiminta!

Teksti Kadetti Matias Öblom ► Kuvat Mikko Ruohonen

Kadetti Matias Öblom
Oppilaskunnan puheenjohtaja
Virkaatekevä hallitus

Laki MPKK:sta, 6 luku, 35 §, Oppilaskunta:

Maanpuolustuskorkeakoulussa on oppilaskunta, johon voivat kuulua 
Maanpuolustuskorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Oppilaskunta 
voi hyväksyä jäsenikseen myös muita Maanpuolustuskorkeakoulun 
opiskelijoita.

Oppilaskunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat Maan-
puolustuskorkeakoulun 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin monijäse-
nisiin toimielimiin sekä osallistua Maanpuolustuskorkeakoulun muuhun 
toimintaan.

Oppilaskunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja 
edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun 
ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.

Oppilaskunnan tehtävien toteuttamisesta aiheutuvat menot suoriteta-
an oppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saatavilla tuloilla sekä 
jäsenmaksuilla, joita oppilaskunnalla on oikeus määrätä jäsentensä suo-
ritettaviksi.

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnalla on itsehallinto. Oppilas-
kunnan hallintoa varten on edustajisto ja hallitus. Oppilaskunnan hallin-
nosta määrätään tarkemmin oppilaskunnan säännöissä, jotka vahvistaa 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori.

Oppilaskunnan 2 momentin nojalla tekemään päätökseen haetaan muu-
tosta siten kuin muutoksenhausta Maanpuolustuskorkeakoulun teke-
mään päätökseen 33 §:ssä säädetään.

Oppilaskunnan toimintaan sovelletaan, mitä yhdistyslaissa (503/1989) 
säädetään, jollei tästä laista muuta johdu.

►
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 MAAILMALLA

Vinterbal på 
Karlberg

Tammikuun lopulla itseni 
lisäksi kadettien Pitkänen, 
Virtanen V, Virtanen T 
ja Tomperi sekä kapteeni 

Ruisniemen tie vei vieraaksi Karl-
bergin sotilasakatemian talvijuhlaan 
Tukholmaan. Vierailu oli erittäin 
tervetullut piristys synkän talven 
keskellä ottaen huomioon myös 
sen, että ampumaharjoitus Vuosan-
gassa oli päättynyt viikko aiemmin. 
Huolimatta huonosta lentokelistä 
johtuneesta koneen myöhästymi-
sestä saavuimme perille torstaina 
28.1 jotakuinkin aikataulussa ja 
kaikki varusteet mukana. Toisin oli 
käynyt muun muassa Viron edus-
tajille, joiden matkatavarat tulivat 
Tukholmaan pari päivää myöhässä. 

Ensimmäisen illan ohjelmaan kuului 
illallinen, tutustumista ympäristöön 
ja seurustelua kadettimessissä isän-
täkadettien ja muiden maiden kut-
suvieraiden kanssa. Suomen ja Viron 
lisäksi myös Tanska oli lähettänyt  vi-
erailuosaston paikalle mutta harmik-
semme norjalaiset olivat syystä tai 
toisesta jättäytyneet pois juhlasta.

Vierailun pääkohde oli Tukholmassa 
sijaitseva Karlbergin linna, jossa op-
pilaitos on toiminut yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1792. Kutsuvieraat myös 
majoittuivat samassa rakennuksessa, 
joten puitteet olivat kunnossa. Lin-
nan vanhimmat osat ovat peräi-
sin 1630-luvulta ja se myös näkyi. 
Kapeat ja sokkeloiset portaikot ja ►►►

“Juhlien hiipuessa aurinko 
oli jo nousemassa, mikä on 
aika hyvin tammikuussa.“

Kuninkaan henkivar-
tiokaartin vahdin-
vaihto kuninkaanlin-
nan sisäpihalla

►

Teksti Kadetti Eerikki Kokko ► Kuvat Sampo Pitkänen
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KADETTIVELJILTÄ MAAILMALLA

Kadett Ulf Forsberg

Goddag kära
kadettkollegor

Mitt namn är Ulf Forsberg 
och jag studerar på officers-
programmet vid Karlbergs 

Försvarshögskola där jag tillika är 
Mäktigaste Man för den 217:e kur-
sen här på skolan. Det är mig ett sant 
nöje att skriva en artikel till er tid-
ning om hur vi har det här på andra 
sidan vattnet och jag hoppas att vi får 
många tillfällen att träffas under året 
så att ni får se det med egna ögon! 
Jag tänkte dock börja med att lite 
kort berätta lite om våra traditioner, 
om vad Höga Rådet är för något och 
lite om vad vi gör här på skolan. 

The school was originally founded 
in 1792 but it wasn’t until the end 
of the 19th century that any struc-
tured student’s organization was 
created. This happened in the year 
1896 and it marks the birth of The 
High Council (Höga Rådet) which 
was the cadets means of express-
ing their opinions in the very rigid 
military structure of the time. Back 
then it was quite focused on penali-
zing the younger cadets, making sure 
that the reputation of Karlberg was 
upheld and, of course, it often went 
out of hand. But gradually it turned 
towards providing amusement for 
the cadets during their stay at Karl-
berg. And the essence of what was 
founded is still alive, a council that 
is a modeled after the different civil-
ian social orders of the 19th century 
(eg. Rotary or Odd Fellows) but with 
an ironic twist, and the “four mighty” 
cadets who were elected for the first 
time in 1896, are still the core of the 
council. These four consists of Mäk-
tigaste Man (Mightiest man – chair-
man and head representative of the 
cadets) Generalamiralen (General 
admiral – MMs right hand), Fly-
geladjutanten (The Wing Adjutant 
– Responsible for all festivities) and 
Slottssquattemästaren (The Castle 
treasurer – Who has the difficult task 
of collecting the fee from the cadets) 
these are the only ones who have 
executive power in the council with 
one vote each (except me, I get two 
votes, so that it takes all three oppo-
sing a decision to stop it)

In addition to these there are a num-
ber of additional members who have 
special tasks during the course, but 
these are not always active in every 
course. My council for example con-
sists of 23 persons, varying from the 
Slottspoet (The castle’s bard, who 
makes songs and poems about all that 
happens), Spänztgeneralen (Who 
sees to it that the cadets are fit) to 
Miödgifvaren (The giver of Mead, he 
who makes the cadets unfit and dis-
rupts the spänstgenerals work) All of 
these have their own story of origin 
that could make an entire article on 
their own, and maybe I’ll be able to 
return to you with one on that issue.

The main events that we have nowa-
days are pub nights each week, cul-
tural expeditions, Grand Balls at 
the castle, monthly large parties and 
safeguarding our traditions. These 
traditions include amongst many 
other things the baptizing of Pihl-
quist (a half year long play that is 
performed during lessons and spare 
time, circling around the Loathe-
some Pihlquist and his inability to 
adapt to military life) Vikingablotet 
(we dress up as Vikings, fight with 
swords, fish and shields in the cas-
tle gardens and finally eat pork and 
drink mead) Pampas rock (A musi-
cal event in the summertime) and 
our dubbing ceremony’s. These are 
when a cadet has done something 
that makes him or her worthy of a 
nickname (Like “Thess omdömes-
lös” for doing something stupid or 
other names in the same manner) 
or a medal (We have wide array of 
medals, marking events like a cadet 
having been sent to prison, failed in 
skiing or overslept and many more)

During these cermony’s you might 
hear an odd form of Swedish being 
used, which is our own language, 
called Karlbergiana, that has been a 
part of cadet life since the early 19th 
century and is mainly used to speak 
about civilians (fiskar) and to display 
liking (By breathing out and saying: 
Aaaaaah) or disliking (By saying: Yh 
briefly but with force)

But not all days are filled with gla-
mour and festivities, the everyday life 
here at Karlberg is nowadays filled 
with academic studies. Ever since 
the school became a regular college 
we focus on the theoretical sides of 
armed conflicts and read about mili-
tary history, technology, strategy etc. 
for most of the time during our three 
years here at the school. But we do 
occasionally get to go out and have 
some “green-time” like our winter 
course in Arvidsjaur and our upcom-
ing summer march in the mountains. 
These flashes of reality are a welcome 
break from the studies but only con-
sists of about 4-6 weeks/year.  And 
since we have all three branches in 
the same course, these weeks are 
spent on different things according 
to our profile, the army goes for a 
mountain march this summer, the 
navy sails around Europe and our pi-
lots get to go flying at the same time. 

Now you may wonder how much 
we have to pay for all these wonder-
ful things, but the answer is that we 
actually get paid around 4500 SEK/
month with some additional bene-
fits: Apartments in the castle or in 
the surrounding buildings, free tra-
vels home in the weekends and free 
meals.  Sadly though, there is a dis-
cussion here as to remove our ben-
efits and introducing the students 
loan as on regular colleges and uni-
versities. But that is hopefully just a 
suggestion, and not something that 
will become a reality anytime soon.

Slutligen vill jag tacka Antti-Illari 
för att jag får skriva i er tidning 
och jag vill att Ni alltid ska känna 
er välkomna att hälsa på oss här på 
Thess Hwita Lustslott (Karlberg)

Med kollegial högaktning

Ulf Forsberg

MM å den Nionde Hexagonalt cen-
trerade QRZN. ►

käytävät, paksut seinät ja koristeel-
liset salit kattokruunuineen ja maa-
lauksineen henkivät historiaa Ruot-
sin suurvalta-ajoilta.

Perjantai alkoi aikaisella aamiaisella, 
jonka jälkeen vuorossa oli pienen 
kilpailun muodossa järjestetty tu-
tustumisammunta ruotsalaisella 
Ak5C-rynnäkkökiväärillä sekä brit-
tiläisvalmisteisella tarkkuuskivääril-
lä. Ampumaratavierailun jälkeen 
nousimme bussiin, joka kuljetti mei-
dät ensin kiertoajelulle Tukholman 
ympäri ja sen jälkeen tutustumaan 
Bergan amfibiorykmenttiin noin 
30 kilometriä Tukholmasta etelään. 
Bergassa kuuntelimme esitelmän 
Ruotsin merivoimien ja rannikko-
joukkojen toiminnasta ja pääsimme 
tutustumaan lähemmin rannik-
kojoukkojen aseistukseen ja varus-
tukseen. Kosketusta kalustoonkin 
saatiin ilmatyynyaluksen kyydissä 
jäätyneellä merellä. 

Palattuamme Tukholmaan Karl-
bergiin oli aika tavata viehättävät 
daamit, jotka Jägermeisteriksi 
nimetty ruotsalaiskadetti Magnus 
oli ”metsästänyt” ulkomaalaisille 
vieraille ja daamittomille ruotsa-
laiskadeteille. Illallisen jälkeen har-
joiteltiin Fraincaisea, vanhaa ranska-
laista seuratanssia, jota on tanssittu 
Karlbergin juhlissa ilmeisesti koulun 
alkuajoista asti. Tanssiharjoitusten 
jälkeen siirryttiin kadettimessiin get 
together-kemuihin, jotka venähtivät 
Tukholman kuumimmissa yöker-
hoissa pikkutunneille saakka. Suo-
malaisjoukko piipahti aamutuimaan 
myös saunassa, joka oli kuitenkin 
valitettavan vajaalämpöinen.

D-DAY, 30.1.

Lauantaina aamiaisen jälkeen mei-
dät kuljetettiin Tukholman van-

haankaupunkiin opaste-
tulle kierrokselle. Kierros 
sinänsä oli mielenkiin-
toinen mutta edellisillan 
juhlinnan aiheuttama 
väsymys ja kylmyys 
verottivat opastettavien 
keskittymiskykyä. Kier-
roksen jälkeen vierai-
limme Kuninkaanlinnan 
kaartin siivessä, jonka 
ikkunoista seurasimme 
linnan pihalla tapah-
tuneen vahdinvaihdon.

Vanhankaupungin vie-
railun jälkeen itse kul-
lakin oli muutama tunti 
aikaa ladata akkuja ja laittautua 
matkan varsinaista päätarkoitusta, 
Karlbergin sotilasakatemian talvi-
juhlaa varten, joka on ensimmäisen 
vuosikurssin kadettien juhla kuten 
Sarkajuhlakin. Juhlien kaava oli 
muutenkin pääpiirteittäin sama kuin 
Sarkajuhlissa illan isännän tervehti-
misestä aina pitkän illallisen aikana 
kuultuihin moniin puheisiin. Ruot-
salaisen ohjelman erikoisuutena on 
jo aiemmin mainittu Francaise, jota 
tanssittiin kahden sangen karismaat-
tisen ruotsalaisupseerin opastuksella 
juhlasalissa. Uskoakseni puhun kaik-
kien puolesta sanoessani että tans-
siminen oli hauskaa! 

Illan jatkuessa ohjelma siirtyi 
vapaamman seurustelun ja juhlin-
nan puolelle. Välissä käytiin vielä 
ruokailemassa ja laulamassa snap-
silauluja kootusti, jonka jälkeen jat-
kettiin taas alakertaan pystytetyssä 
baarissa ja diskossa juhlimista. Va-
lomerkin jälkeen juhlat siirtyivät 
ruotsalaiskadettien majoitustiloi-
hin. Juhlien hiipuessa aurinko oli 
jo nousemassa, mikä on aika hyvin 
tammikuussa.

KOHTI KOTIA

Nopeiden torkkujen jälkeen oli 
aamiaisen vuoro, jossa ei kumma 
kyllä näkynyt yhtä paljon ruokailijoi-
ta kuin edellisinä päivinä. Aamiaisen 
jälkeen oli aika laittautua valmiiksi 
kotimatkaa varten ja hyvästellä isän-
nät. Paluumatka oli alkanut.

Matka saattaa päällisin puolin tar-
kasteltuna ja muisteltuna kuulostaa 
pelkältä hauskanpidolta. Sitä se toki 
olikin mutta hauskanpidon lomassa 
solmittiin paljon kontakteja ja pyrit-
tiin avaamaan tietä Kadettitoveri-
kunnan ja Höga Rådetin (ruotsalai-
nen vastine kadettitoverikunnalle) 
yhteistyölle. Tulevaisuutta ajatel-
len: Suomalaiset tekevät paljon yh-
teistyötä etenkin ruotsalaisten kanssa 
esimerkiksi rauhanturvatehtävissä. 
Lähtökohta lähteä tekemään töitä 
yhdessä on hyvin erilainen, jos työ-
kaverina on tuttu naama ”sieltä 
juhlista”.

Kaiken kaikkiaan matka oli yksi 
niistä hienoista asioista, jotka jäävät 
kadettiajasta mieleen loppuelämäksi. 
Siitä suuri kiitos isännillemme ja 
muille kutsuvieraille. ►
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Terveisiä
Kauhavalta

Teksti Kadettivääpeli Anssi Nieminen ► Kuvat Oskari Tähtinen

”Puukkoja ja puntareita
ynnä muita virvokkeita!”

Puukkoja ja puntareita ynnä muita virvokkeita!” 
Tällaiset huudot ottivat vastaan ensimmäiset 
lento-oppilaat vuonna 1929 heidän saapues-
saan Kauhavan rautatieasemalle. Edelleenkin 

saman tekstin voi jokainen Lentosotakoulun kadetti 
lukea kyltistä kaupungin rajalla kouluun saapuessaan. Pe-
rinteikkäänä kouluna nykyinen Lentosotakoulu on säi-
lyttänyt paikkansa suomalaisena sotilaslentäjien kehtona 
jo yli 80 vuotta. Toki Lentosotakoulu on olemassaolonsa 
aikana kokenut suuria muutoksiakin, joista viimeisimpiin 
ja suurimpiin kuuluu lentävän varusmieskurssin muutto 
Kauhavalta Tikkakoskelle vuonna 2005. Vinkojen läh-
dettyä ja Hawkien vahvuuden kaksinkertaistuttua myös 
koulun nimi vaihdettiin Ilmasotakoulusta Lentosota-
kouluksi. Upseerikoulutuksen muutos nelivuotisesta kol-
mivuotiseksi vähensi Kauhavalla olevien kadettikurssien 
määrän vuodesta 2008 lähtien yhteen kurssiin. Kaikista 
muutoksista huolimatta Lentosotakoulu on yhä ilmavoi-
mien lentäjien tärkein sotakoulu.

Viime elokuun lopulla myös 94. kadettikurssin Ilma-
voimien ohjaajalinjan 14 kadettia pääsivät tekemään 
lähempää tuttavuutta Etelä-Pohjanmaan lakeuksien 
kanssa. Pitkään odotettu Kauhavan jakso ei kuitenkaan 
alkanut lakeuksien katselemisella ilmasta käsin. Ennen 
suihkulentämistä edessä olisi puoli vuotta tiukkaakin 
tiukempaa teoriaa maan pinnalla. Onneksi mukaan mah-
tui myös pari mielenkiintoista viikkoa, joiden aikana luo-
kassa päälle kertyneet pölyt hävisivät.

Tuskin olimme päässeet asettu-
maan aloillemme Santahaminasta 
tapahtuneen muuton jälkeen, kun 
jo huomasimme olevamme yh-
dessä maavoimien heko-lentäjien 
kanssa keskellä keskipohjalaista 
metsää ilman ruokaa, vain päällä 
olevat lentovarusteet ja laskuvarjo 
mukanamme. Jostain olivat myös 
sotilaspoliisit saaneet tietoon sel-
viytymisharjoituksemme ajan-
kohdan ja päättäneet pitää et-
sintäharjoituksen samalla alueella. 
Kirottua! Mielenkiintoisen har-
joituksen aloitimme tilapäisma-
joitteiden tekemisellä yöpymistä 
varten. Mukavuus ei ollut suunnit-
telun lähtökohtana, kun jokainen 
yritti kaivautua sammalikkoon 
mahdollisimman huomaamatto-
maksi.  En usko, että kukaan kaka-
ranakaan piiloutui yhtä hyvin kuin 
nyt. Sikeästi kivenkolossa nukutun 
yön jälkeen naamioiduimme luon-
non materiaalien avulla paremmin 
ympäristöön mukautuviksi. Seuraa-
vaksi olikin vuorossa parin vuoro-
kauden siirtyminen noutopaikkaan, 
jonne pelastus oli tuleva helikop-
terin muodossa. Pienissä partiois-
sa metsänpohjia pitkin hiippail-
len matka tuntui välillä edistyvän 
tuskastuttavan hitaasti. Tämän 
lisäksi etsintälennot alueen päällä 
sekä sotilaspoliisit yrittivät ärsyt-
tävästi haitata matkan etenemistä: 
kiinnijääneet kuljetettiin takaisin 
lähelle lähtöpaikkaa aloittamaan 
taival uudestaan. Joillain ryhmillä 
kävi tuuri, eivätkä he törmänneet 
kuin satunnaisiin metsäneläviin 
matkallaan. Myös eksoottisia lajeja 
havaittiin. Jokainen kuitenkin pääsi 
tutuiksi ruuan ja veden puutteen 
kanssa. Onneksi oli mustikka-aika 
ja edes jotain naposteltavaa tar-
jolla. Juomattomuus vei kuitenkin 
voimia, ja eräät totesivat käsitteen 
”puhdas suomalainen vesi” vääräksi. 
Kaikki kuitenkin selvisivät määräai-
kaan mennessä extraction pointille, 
josta vanha luotettava MI-8 kävi 
noutamassa meidät turvaan. Sa-
massa harjoituksessa verestettiin 
myös vesipelastautumisen taitoja. 
Käteen jäi muun muassa sellaisia 
tosiasioita, kuin ”läheisyys lämmit-
tää” ja ”jonossa uiminen ei johda 
mihinkään”. Onneksi pintapelastaja 
oli paikalla.

Pelastautumisharjoituksen jäl-
keen palasimme takaisin koulun 
penkille. Isona ”ylimääräisenä”, 
ts. ilman opintopisteitä suoritet-
tuna lisänä syksyn aikana olivat 
ilmailun yleissivistystä kasvattavat 
CPL/IR (ansiolentolupakirja/ mit-
tarilentokelpuutus) opinnot, joita 
opiskeltiin erittäin tiiviit ja työntäy-
teiset neljä viikkoa. Vaikka kaikkea 
kurssin aikana opittua ei voikaan 

soveltaa suoraan sotilasilmailuun 
(mm. montako matkustajaa kohden 
täytyy olla yksi palopullo lentoko-
neessa), niin myös hyödyllistä tietoa 
tuli kasoittain.

Kun sää Suomessa alkoi syksyllä 
viilentyä, kuormasimme Casan ja 
lähdimme viikoksi etelän lämpöön 
aina Ruotsin Linköpingiin saakka. 
Poikkeuksellisen lämpöaallon ra-
vistellessa Etelä-Ruotsia me kadetit 
hikoilimme sisätiloissa kymmenen 
metrin tangon päässä olevassa gon-
dolissa, joka kiersi kehää älytöntä 
vauhtia. Sentrifugi-kokemus oli 
yhtä aikaa mahtava ja inhottava. 
Viikon aikana mustelmia alkoi syn-
tyä joka puolelle kehoa, kun veri 
pyrki linkoutumaan ulos suonista. 
Tämä ei kuitenkaan lentäjäpoikia 
hidastanut, vaan g-vitamiinia nau-
tittiin koko syksyn tarpeisiin. Tu-
levaisuutta varten sentrifugista 
opittiin tärkeä henkivakuutus eli 
g-vastaponnistus tai tuttavallisem-
min agsm:n. Muistoksi linkoutu-
misesta jokaiselle jäi DVD, jonka 
katsomalla voi muutamien sekun-
tien ajan nähdä itsensä 80 vuotta 
vanhempana. Reissun aikana tutus-
tuttiin myös ruotsalaisten lentoka-
dettien koulutukseen, ja vaikka se 
kieltämättä vaikuttikin kovin hou-
kuttelevalta, ei kovasta rekrytoin-
nista huolimatta tiettävästi kukaan 
ohjaajalinjasta ole vielä vaihtanut 
kansalaisuuttaan.

Loppusyksystä edessä oli vielä 
Hawkin tyyppikurssi, joka oli 
läpäistävä ennen kuin ohjaajaop-
pilaita uskallettiin päästää edes 
simulaattorin puikkoihin. Tii-
vis parin viikon paketti Hawkin 
järjestelmistä, suorituskyvystä ja 
lentämisestä sujui kaikilta ongel-
mitta, sillä olihan tämä sitä, mitä 
oli jo kauan odotettu. Vihdoinkin 
edessä olisi lentämistä! Kunhan en-
sin varmuuden vuoksi opiskelimme 
Tikkakoskella pari viikkoa perusta-
mista. Vaikkakin käytännön tehok-
kuus oli tästä opintojaksosta välillä 
melko kaukana, niin sitäkin tehok-
kaammin harjoiteltiin vapaa-aikana 
IT:n ja Ilmavoimien yhteistoimin-
taa erilaisissa ilmapuolustukselli-
sissa toimintaympäristöissä.

Vuodenvaihteen molemmat puo-
let sujuivatkin sitten simulaat-
torissa suihkulentämisen saloihin 
tutustuessa. Simulaatiomaailmaan 
uppoutuessaan ei aina edes tajua 
lentävänsä simulaattoria, ja erity-
isesti hätätoimenpideharjoitukset 
nostivat hien pintaan. Tärkeimpiä 
asioita pystytään onneksi harjoitte-
lemaan äksiisinomaisesti, jotta 
oikea toiminta tulee tarvittaessa 
selkärangasta asti. Tietysti simu-

laattorissa voi tapahtua myös ihan 
todellisiakin vaaratilanteita, kuten 
eräskin simulaattorin hydraulines-
teet lattialle taikonut kadetti totesi.

Lentoupseerin virkaan pääsemi-
nen vaatii lentämisen ohessa myös 
akateemisten aineiden kunniallista 
suorittamista, ja siksipä syksyn ai-
kana pää- ja sivuainevalinnoista 
riippuen töitä tehtiin enemmän 
tai vähemmän. Kesällä väliin jää-
nyt viestinnän ja esiintymistaidon 
kurssi korvattiin tehokkaasti Gui-
tar Hero -esityksillä. Tutkielmia 
varten oli simulaattorilentämisen 
ohesta varattu hyvin aikaa, ja lähes 
jokaisen työ olikin hyvällä mallilla 
Hawk-lentopalveluksen alkaessa. 
Hyvä näin, sillä Hawk-lentäminen 
vaatii keskittymistä ja valmistautu-
mista, eikä akateemisiin aineisiin 
lentopalveluksen ohessa riitä aikaa 
eikä virtaa.

Tämän artikkelin ilmestyessä 
”ysineloset” ovat lentäneet jo hyvän 
tovin suihkarilla. Voin sanoa, että 
kaikki tämän eteen tehty työ on ol-
lut sen arvoista. Nuorempia kursse-
ja neuvon tekemään akateemiset 
tehtävät mahdollisimman hyvin 
pois alta ennen Kauhavalle tuloa, 
jotta opintoihin Lentosotakoulussa 
voi paneutua täysillä. Nuorem-
pienkin lentokadettien vuoro tulee 
päästä osalliseksi Hawk-lentämisen 
herkusta, mutta valmistautukaa sitä 
varten reippaalla ja nöyrällä asen-
teella, se vie teidät vielä pitkälle. 
Onnittelen kaikkia Ilmavoimien 
ohjaajalinjan valinneita mielenkiin-
toisesta ja haastavasta tulevaisuu-
den urasta! ►

Lentosotakoulu

•	 Lentokentän rakentamin-
en aloitetaan Kauha-
valle vuonna 1926

•	 K o u l u a l u e e n 
rakentaminen 
aloitetaan 1928

•	 I l m a i l u k o u l u 
muutti Kauha-
valle 1929

•	 Ensimmäinen 
k o u l u l e n t o 
uudelta len-
tokentältä 15.7.1929

•	 LENTOSK antaa Ilmavoimien 
Hawk-lentokoulutuksen Hävit-
täjälentolaivue 41:ssä sekä Po-
hjanmaan ainoana varusmiehiä 
kouluttavana joukko-osastona 
kouluttaa asevelvollisia lento-
tukikohdan monipuolisiin tehtä-
viin.

”
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Part Time
Paratroopers

Oikea kämmen vetokahvaan. Vasen kämmen oikean luokse. Käsivarret tiukasti kiinni 
vartaloon. Vasen jalka edessä. Asento on hieman kumara. Silmissä vilisee maa, jonne 
on matkaa kuusisataa metriä. Ilmavirta pyörii kasvojen edessä ja hyppykoneemme 
Antonov-2:n moottorin ääni kaikuu taustalla mutta se kuulostaa oudon hiljaiselta. 

Elimistö on keskittynyt kuulemaan vain yhden asian. Sitten se kuuluu aivan korvan juuresta, 
”GO!”. Samalla hetkellä ponnistan ulos oviaukosta ja olen hetken vapaa. Jalat yhteen, katsahdus 
ylös ja aloitan laskennan. Satayksi, satakaksi, satakolme ja vedän määrätietoisella vedolla oikealla 
kädellä vetokahvasta. Adrenaliini on jo tunkeutunut soluihini ja aistini ovat terävät. Opetetut 
asiat tulevat niitä miettimättä. ” 1. Vuosikurssin kadetti, Team Delta.

Kurssin aikana nähtiin yhteensä 225 harha-askelta, kun kukin kadetti erehtyi toistamiseen as-
tumaan lentokoneen ’väärästä’ ovesta – tyhjyyteen. Huhtikuussa 2009 yhteensä kolme kadet-
tia pakkasi laukkunsa ja suuntasi Laskuvarjojääkärikillan edustajien myötävaikutuksella Viroon 
osallistuakseen Sõjaväe Langevarjuklubin järjestämälle sotilaslaskuvarjohyppykurssille. Tällä 
suomalaisille epätavanomaisella Baltian matkalla syntyi lähtemätön kipinä, jota seuraten yh-
teensä 45 kadettia eri vuosikursseilta vastasi haasteeseen.

Ennen Viroon pääsemistä saivat 
kurssilaiset niellä Saharan hiekkaa, 
pääasiallisesti nuoremman kurssin 
hyppykoulutettujen takoessa maa-
hantulotekniikoita sekä itsesuojelu-
vaistoa. Pitkien luentopäivien jäl-
keen sai solmio ja kauluspaita siirtyä 
tuolin selkämykselle, kun lähtövu-
orossa olevat kadetit vetivät ylleen 
maastopuvun ja hieroivat lähempää 
tuttavuutta äiti maan kanssa. Tois-
toja pyrittiin saamaan mahdollisim-
man paljon kasaan mutta välillä eivät 
maahantulokouluttajienkaan otsat 
säilyneet rypyittä. Kuitenkin pahem-
milta haavereilta vältyttiin (tähän 
asti, toim. huom.), ja siitä saa moni 
kiittää muiden muassa erityisesti nu-
oremman kurssin kadetti Niskasta, 
joka uutterasti  lyhyelläkin varoitusa-
jalla lähti auttamaan tulevia kohtalo-
tovereitaan.

Kadettien iskuosastot tiedustelivat 
reitin Länsiterminaaliin ja suorittivat 
maihinnousun Tallinnan satamaan.  
Perjantai-aamuisten suomalais-
turistien joukossa kulkevat, hieman 
raskaammin laukkunsa pakanneet 
siviilipukuiset kadetit eivät juuri 
herättäneet huomiota vaan pääsivät 
vapaasti marssimaan suoraan laivasta 
kahteen terminaalin parkkipaikalla 
odottavaan pakettiautoon.

Kerhon päässä vastaanotto oli ka-
deteille aina lämmin. Hyppyker-
hon emäntä Kristi Jeenas piti muun 
muassa tekemillään virolaisilla 
kotiruuilla kadetit toimintakykyi-
sinä, kun hänen miehensä luutnantti 
Mihkel Haugin johdolla toimivat 
kouluttajat iskostivat kurssilaisten 

mieliin yksityiskohtia varjosta ja 
toimintatavoista. Ensimmäinen 
kurssipäivä koostui kattavista eng-
lanninkielisistä teoria- ja käytännön 
osuuksista pyrkimyksenä saada ka-
detit alas 600 metristä. Kummasti 

parkkiintuneenkin kadetin kielitai-
to taipuu ymmärtämisen ja omak-
sumisen edellyttämälle tasolle, kun 
puheenaiheet pyörivät teemojen 
ympärillä,jotka konkreettisesti liit-
tyvät mustelmien ja raajojen määrän 
ennallaan säilyttämiseen. Seurasipa 
eräskin kadetti koulutusta puhelin 
korvalla ja vakuutusvirkailija linjan 
toisessa päässä.

Kurssilaiset pänttäsivät venäläisen 
varjojärjestelmän mittoja, osia ja 
toimintaperiaatteita, harjoittelivat 
punosten palmikoimista ja opetteli-
vat karjuen laskemaan kolmeen, yhä 
uudestaan ja uudestaan. Välillä har-
joiteltiin toimintaa koneessa, kunnes 
tuli aika taas ottaa kontaktia mutaan 
maahantulotekniikoita kerratessa. 

Koulutuspäivän kruunasi useiden 
kurssilaisten pelkäämä teoriakoe, 
joka hikoilusta huolimatta osoit-
tautui lisäksi hyväksi opetustap-
ahtumaksi. Hyväksytysti läpäisty 
teoriakoe merkitsi raadollisen kil-

pajuoksun aikaa vastaan alkaneen. 
Tuuliraja oppilailla heilui mystisessä 
5 metrin sekuntinopeudessa, joka 
saattoi tarkoittaa arvaamattomista 
ilmavirroista johtuen mitä vain kol-
men ja seitsemän metrin välillä. 

Hyppypäiviä useimmille ryhmille 
kertyi korkeintaan kaksi, ja muu-
tamat saivatkin palata ilman hyp-
pysiipiä sunnuntailautalla takaisin 
kotimaahan odottamaan seuraavaa 
tilaisuutta.

Kurssilla käytetty päävarjo on mal-
limerkinnältään D-6, valmistus-
maana Neuvostoliitto ja toiminta-
varmuudeltaan sillä tasolla, ettei 
yksikään kadetti ole tähän mennessä 
joutunut varavarjoon turvautu-
maan.  D-6 mahdollistaa kadettien 
pääsyn stabiloidun vapaapudotuk-
sen ihmeelliseen maailmaan, josta 
siirrytään sitten suloisen keinuvaan 
leijailuun vetokahvasta nykimällä. 
Peruskurssilla varjojen avaamisvi-
iveiksi määrättiin 3 sekuntia en-
simmäisillä hypyillä ja 5 sekuntia 
viimeisillä. Tosin ehkäpä tilanteen 
’hektisyydestä’ johtuvista syistä saat-
toi joukkoon mahtua muutama lyhy-
empikin sekunti – kaikki eivät ihan 
aina syystä tai toisesta malttaneet 
laskea loppuun asti.

“

”Weather is perfect, so if you break 
something, it´s completely your fault.”

- hyppymestarin viimeiset ohjeet Team Deltalle

Teksti Kadetti Valtteri Saad ► Kuvat Pekka Konu, Mikko Ruohonen, 
Tatu Laine, Liis Parre, Ly Menov
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 MAAILMALLA
Kolhuja suuremmat loukkaantumiset 
vältettiin kadetin toisensa perään 
tupsahtaessa maahan. Maahantu-
loasennoissa sekä tekniikoissa esiintyi 
mielenkiintoisia variaatioita, tyylip-
isteitä jaettiin hanakasti mutta onneksi 
sairaalakäynneiltä säästyttiin. Pitkälle 

aikavälille sijoittuneen kurssin aikana 
kadetit kokivat niin roudan kuin lu-
men, saven sekä ruohon jalkojen alla 
seuraavana kosketuksena hyppykoneen 
metallirungon jälkeen. Välillä nuokut-
tiin seläkkäin lattialla säitä odotellessa, 
joskus työnnettiin konetta pois lumi-
kasasta ja pääsi useampi kadetti kokeile-
maan varjon pakkaamistakin. Moni 
kauan viimeistelemättömänä lojunut 
oppimistehtävä saatettiin päätökseen 
Keski-Viron pilvisen taivaan alla.

Suomalaiset eivät toki olleet ainoita 
ulkomaalaisia SLK:n vieraina. Hyppy-
reissuilla törmättiin useaan vierasmaal-
aiseen kollegaan aina amerikkalaisesta 
sveitsiläiseen. Luotto virolaisten taitoi-
hin ja kalustoon oli vankka hyppääjän 
kansallisuuteen katsomatta, syystäkin. 
Kielimuuria murennettiin yhteisvoimin, 
innostus ja kiinnostus samoihin asioihin 
rakensi siltoja erilaisten ihmisten välille, 
ja jotenkin se yhteinen sävel löytyi yh-
teisen kielen puuttuessakin.

Viittä hyppypäiväkirjoihin merkattua 
harha-askelta, kankaisia hyppysiipiä 
sekä useita kokemuksia rikkaampina 
kurssilaiset kuormattiin sunnuntaina 
taas pakettiautoihin ja toimitettiin takai-
sin Tallinnaan. Joillakin oli enemmänkin 
aikaa tutustua erityisesti Tallinnan Van-
haan kaupunkiin, jossa monet ravintolat 
kaluttiin läpi ja muutamat ansaitut ja 
vähemmän ansaitut oluet löysivät paik-
kansa kadettien pöytiin. Paluumatkan 
jälkeen saarella sunnuntai-iltana taisi 
jokunen kadetti vielä uhrata muutaman 
ohikiitävän hetken ajatellakseen sitä, 
miten se maailma yksittäistä sotilasta 
heittelee ennen silmiensä ummistamista 
ja uuteen maanantaiseen luentopäivään 
heräämistä.

Nyt kun enää kymmenkunta kadettia 
on hyppyjään vailla, haluan kiittää pro-
jektista Laskuvarjojääkärikillan puu-
hamiehiä, erityisesti Juha Björnmania, 
Jouni Tuomarantaa sekä Pekka ja Matti 
Konua. Suurin kiitos kuuluu luonnol-
lisesti SLK:n koko henkilöstölle, jotka 

vaivojaan säästämättä mahdollistivat 
toiminnallaan jokaisen nousun ja hypyn 
ja pitivät vielä kadettien toimintakyvystä 
huolta joka vaiheessa. Lisäksi ilman 
Kadettikunnan taloudellista tukea, olisi 
moni kurssin finansiaalisista takaiskuista 
saattanut koitua kohtalokkaaksi. ►

 » Laskuvarjojääkärikilta ry pe-
rustettiin vuonna 1964
 » Laskuvarjojääkärikoulun 
käyneiden miesten ja LjK:n 
yhdyssiteeksi.
 » Kilta on mahdollistanut sii-
tä lähtien jäsenistölleen 
LJK:ssa opitun reippaan 
toimintatavan jatkamisen 
ja oikean sissihengen säilyt-
tämisen.

”Koneen irrotessa maasta myllersi 
tajunnassa miljoonia ajatuksia, joista 
suurin osa liittyi enemmän tai vähem-
män siihen, paljonko omaiset saavat 
rahaa matkavakuutukseni myötä.”

- 2. Vuosikurssin kadetti, Team Bravo

 » SLK perustettiin 29.02.2000 
sotilaslaskuvarjoharrasta-
jista koostuvan ryhmän toi-
mesta
 » Vastaa kaikista sotilashypyi-
stä Virossa, koska asevoimis-
sa ei ole aktiivista laskuvarjo-
jääkäriosastoa
 » Nykyään yli 500 jäsentä jotka 
hyppäävät yli 6000 hyppyä 
vuodessa
 » Toimii hyvin läheisissä 
väleissä Viron Kansalliskaar-
tin kanssa, omaa monia yh-
teisiä jäseniä
 » Sijaitsee Keski-Virossa laa-
jojen avoimien peltojen 
ympäröimänä
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Haku Suomen ryhdikkäimpään
yliopistoon on käynnissä

Hakuaika Sotatieteiden kandidaatin 
ja maisterin tutkintoihin johtaviin 
opintoihin on alkanut 1.3.2010 ja 
päättyy 16.4.2010 kello 16.15.

Kutsut valintakokeisiin tullaan postittamaan 
valituille hakijoille 23.4.2009 kuluessa. 
Valintatilaisuudet järjestetään Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa 10. - 15.5.2010.

Opiskelijavalinnassa hyväksytyt ja varasi-
jan saaneet julkistetaan tiistaina 22.6.2009. 
Tuloksista ilmoitetaan kirjeitse kaikille 
valintakokeeseen osallistuneille. Tulokset 
voi tarkistaa myös www.yliopistohaku.fi 
sivustolta. MPKK:n opintoasiainosasto vas-
taa kysymyksiin tuloksista 23.6.2010 kello 
08.00 alkaen. 

Niille hakijoille, jotka eivät ole reserviup-
seereita järjestetään joukkueenjohtajakurs-
si Reserviupseerikoulussa 21.7.27.8.2010. 
Joukkueenjohtajakurssille saa osallistua 
hakija, jolle on myönnetty joko tutkin-
non suorittamisoikeus tai varasija. Jouk-
kueenjohtajakurssille on ilmoittauduttava 
viimeistään 7.7.2010. Ilmoittautumiset te-
hdään Reserviupseerikoulun kurssitoimis-
toon puhelimitse 0299-433202 tai sähkö-
postilla ville.kalliokoski@mil.fi.

Kaikkien hakijoiden tulee vahvistaa saavut-
tamansa opinto-oikeus tai varasija viimeis-
tään 3.8.2010. Varasijamenettelyn seurauk-
sena saavutetuista opinto-oikeuksista 
tiedotetaan hakijaa puhelimitse, kirjeellä 
sekä www.yliopistohaku.fi palvelussa.

97. Kadettikurssi ja 80. Merikadettikurssi 
alkavat Maanpuolustuskorkeakoululla 
30.8.2010.

Tervetuloa opiskelemaan!

Teksti http://www.mil.fi/tyojakoulutus/mpkk/hakeutuminen.dsp ► Kuva Jarno Riipinen ► Ulkoasu Mikko Ruohonen
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Tarmafort Oy

Rautia Aki Saarinen Oy

Riihimäen Sotilaskotiyhdistys ry

Jeminet Oy

Maalaamo Kaija Koljonen Oy

Salin LKV

Loumetal Oy

Mainostoimisto Idearikas

Reima Oy

Reserviupseerikoulu

Perhon Osuuspankki

Perhon Kunta

Painorauma Oy

T:mi Jari Mustajärvi, Ylöjärvi

Rakennusliike Marko Mustajärvi Oy

Eija Viljanen

Teemu Rantanen & Sirpa Viljanen

Insinööritoimisto Jari Sairanen Oy

Osuuskunta Varuboden

Tark-Por Oy

Nakkilan Osuuspankki

ASE-Team

Ilmoitusmyynti

Koko sivu 1/4 sivu

1/2 sivu 1/4 sivu 1/8 sivu

210x297 mm 90x133 mm

190x133 mm 190x61 mm 90x61 mm

Koko:    Hinta:

2/1 420x297  2.100 /   3.900   /   4.700

1/1 210x297  1.200 /   2.000   /   2.400

1/2 190x133  600 /   1.000   /   1.200

1/4 90x133 / 190x61 300 /   500    /   600

1/8 90x61   150 /   250    /   300

Rivi 12 pt   50 /   90    /   120

Hinnat 1-3 lehteen.

Ilmestyminen:

Nro.   Ilmestyy        Dig.Aineisto

2        21.06.2010     01.06.2010
3        25.10.2010     04.10.2010

Ilmoitusmyyntivastaava:

Ari-Pekka Pietikäinen

040-960 7666
kalpa@kadettitoverikunta.fi

Kadetteja ovat tukeneet myös
seuraavat yritykset ja yhteisöt
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http://kadettientalviharjoitus.wordpress.com/ HARJOITUKSESSA

Vuosangan
Ampumaharjoitus

Mitäpä olisi kadettikoulu ilman jokavuotista 
ampumaleiriä Kainuun Vuosangassa, jonka 
ampuvana joukkona toimivat tänä vuonna 
96. kadetti- ja 79. merikadettikurssi. Am-

muntojen johtajina toimivat 95. kadetti- ja 78. merika-
dettikurssien kadetit kahtena osastona vuoron vaihtuessa 
puolessavälissä leiriä. Ampumisen lisäksi nuorempi kurssi 
toimi tulitoiminnanvalvojina ja muina toimihenkilöinä 
ammunnoissa, joissa jälleen oli kahden vuosikurssin aika 
yrittää yhteistyössä saavuttaa asetettuja tavoitteita.

Ensimmäistä kertaa lähes kolmeen vuosikymmeneen 
sai Helsinkikin tammikuun ensimmäisellä viikolla lu-
mipeitteen, joka ylitti puolen metrin vahvuuden ja lop-
pujen lopuksi lunta oli jopa enemmän kuin Vuosangassa. 
Tänä vuonna ampumahiihtoloman olisi periaatteessa siis 
hiihtämisen opintojen kannalta voinut suorittaa myös 
kadettikoulun lähettyvillä mutta ehkä Vuosanka tarjosi 
kuitenkin hieman eksoottisemmat olosuhteet etelän nu-
orille miehille kohdata pohjolan ”pirtsakka” pakkasukko. 
Sinänsä olosuhteet eivät erinomaisen huollon takia sen 
suurempia haasteita aiheuttaneet, mitä nyt hieman oli on-
gelmia kehon rasituksesta jokailtaisen saunomisen ja so-
tilaskodin maukkaiden antimien seurauksena. Vuosangan 
harjoitusalue kun tunnetusti tarjoaa erittäin monipuoliset 
huollon järjestelyt siellä vieraileville joukoille, joista San-
tahaminan huoltojoukkojen lisäksi hyvällä menestyksellä 
vastasivat Kainuun Prikaatin asevelvolliset.

Tyyntä ja aurinkoista

Sää ei olisi juuri parempi voinut olla, mitä nyt pak-
kanen hieman kipristeli varpaita. Pakkanen ei am-

puvan joukon onneksi parhaimmillaankaan yltänyt 
kuin hieman yli 30 asteeseen, joten mittavim-

milta paleltumilta ja muilta kylmään liittyviltä 
haavereilta vältyttiin tällä kertaa. Aina tieten-
kin jollakin kadetilla unohtuvat kesäkumisaap-
paat jalkaan ilman lämpimiä huopavuoria, ja 
tarinan mukaan myös taistelun tiimellyksessä 
vallattomana liehuva kieli kiinnittyy melko 
tiukasti pakkasessa rynnäkkökiväärin laatikon 
kanteen huolimattomalta taistelijalta. Suurim-
man osan leiristä pakkanen keikkui 20 asteen 
tuntumassa, joten tyynessä ilmassa liikkumi-
nen oli suorastaa raikkaan miellyttävää. Moni 
matkailija joutuukin maksamaan Vuosangan 
kaltaisten postikorttimaisemien saavuttami-
sesta lomamatkallaan.

Johtamista
ja pedagogiikkaa

Vanhemman vuosikurssin tehtävään 
ammuntojen johtajina sisältyi paljon 
valmistavaa paperityötä käskyjen ja 
harjoitussuunnitelmien muodossa. 
Nuoremman vuosikurssin ensim-
mäinen viikko menikin ihmetel-
lessä vanhemman vuosikurssin intoa 
valvoa kaikki yönsä harjoitusalueen 
toimistotilaksi varatussa Johtola-
rakennuksessa. Osasyynä saattoi olla 
tietenkin ammuntojen valvojien ja 
harjoituksen johtajan vaatimukset 
virheettömistä ampumakäskyistä, 
joiden tekemistä vierestä seurattiin 
suuren ihmetyksen vallassa. ”Ai se 
käskykö se johtikin sen harjoituksen 
vai oliko se se kadetti kumminkin vai 
miten se oli?” Painopisteen siirtymi-
nen ammunnan johtamisesta käskyn 
tekemiseen oli luonnollisesti havait-
tavissa itse suorituksessa heiken-
tyneenä valmistautumisena – tilanne, 
jossa ampumakäsky ei kuitenkaan 
voinut suoritusta juuri helpottaa.

Kaikeksi onneksi ensimmäinen 
vuosikurssi sai kuitenkin pääsään-
töisesti levätä yönsä rauhassa, vaik-
ka tietenkin joidenkin työryhmien 
johtajat kokivat tarvitsevansa tu-
litoiminnan valvojina ja ampuvana 
joukkona toimivien simppujen apua 
niin käskyjen kirjoittamisessa kuin 
vaara-alueiden piirtämisessäkin. 
Kaikkein eniten tuntui kuitenkin 
olevan tarvetta henkisenä tukena ja 
läsnäolijana illan pimeinä tunteina 
Johtolan työtilassa. Tarina kertoo 
neljän simpun istuneen neljä tuntia 
katselemassa televisiota, kun an-

nettiin ymmärtää, että ”aivan koh-
ta päästään kopioimaan käskyä”. 
Johtamisen kannalta tämänkaltaiset 
suoritukset ovat tietenkin erityisesti 
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan 
laitoksen mielenkiinnon kohteena, 
ja ehkä seuraavana vuonna vastaa-
valta vältytään hieman paremmalla 
menestyksellä. Mainettamme tulevi-
na johtamisen ammattilaisina tämän 
kaltaiset suoritukset eivät kuitenkaan 
musertaneet, sillä yksittäiset epäon-
nistuneet suoritukset voitiin kirjata 
marginaaliin toiminnan ollessa olo-
suhteisiin nähden kokonaisuudes-
saan varsin kelvollista.

Vanhemman vuosikurssin ensim-
mäinen osasto luovutti taistelun uu-
vuttamana ja vaihtoi vapaalle reilun 
viikon päästä harjoituksen alusta 
uuden osaston tullessa tilalle ih-
mettelemään kylmää korpea. Ensim-
mäisen vuosikurssin osalta ampuva 
joukko vaihtoi tehtävää ampuma-
työryhmässä toimivien taistelijoiden 
kanssa ja toiminta jatkui entiseen 
malliin. Samaan aika myös ensim-
mäisen vuosikurssin merimiehiä 
alkoi ahdistaa kuiva ja suolaton vii-
ma siinä määrin, että he totesivat jo 
osaavansa ampua ja lähtivät takaisin 
rannikolle. Ilmeisesti paluu ei tuonut 
kuitenkaan odotettua helpotusta ah-
distukseen, kun onnettomat huoma-
sivat rantaan saapuessaan meren jää-
tyneen umpeen. 

Kaikki on lopuksi
yhtä rallia

Harjoituksen päätteeksi ensim-
mäinen vuosikurssi kävi vielä hiih-
telemässä aurinkoisilla hangilla parin 
poronkuseman pituisen hiihtoret-
ken, joka sujui lämmintä kaakaota ja 
Elovena-keksejä nauttiessa. Toisen 
vuosikurssin hiihtomarssin kerrotaan 
olleen samantyyppinen sillä erotuk-
sella, että leijonanosa marssista mars-
sittiin pimeässä ja Elovena-keksejä 
vedettiin perässä ahkioilla repussa 
kantamisen sijaan. Tietenkin tilan-
teenmukaisuus tuo hieman muitakin 
hullun hauskoja vivahteita muuten 
niin leppoisaan marssipuuhasteluun, 
kuten erittäin tarpeellinen parin tun-
nin lepotauko teltassa pimeässä kor-
vessa.

Harjoitusjoukkojen paluumarssi 
sujui henkilöpakettiautoilla ja linja-
autolla perinteisen autokilpailun 
tavoin, jonka aluksi yhden henkilö-
auton tiedetään jääneen jo lähtövi-
ivalle. Syytä auton unohtumiseen 
Johtolan parkkipaikalle ei tietenkään 
saada koskaan selville, sillä se kaik-
kien niin hyvin tuntema Joku on ol-
lut taas asialla. Onneksi auto kuiten-
kin saatiin takaisin Santahaminaan 
yhden auton pikaisella takaisinkut-
sumisella ja viimeisenkin ajoneu-
von miehittämisellä. Viikonloppu 
oli aikaa sitten valmistautua jälleen 
palaamaan sotahistorian opintojen 
pariin Auditoriotalon keskusnukut-
tamon yltiöhumoristiseen ilmapii-
riin. ►

Teksti Kadetti Janne Korhonen ► Kuvat Pasi Väätäinen
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 PERINTEET

Viime vuonna vietimme 
itsenäisen Suomen kun-
niakkaan upseerikoulu-
tuksen 90-vuotisjuhla-

vuotta. Tämän merkkipaalun 
saavuttaminen sai ikäpresidentin 
mietteliääksi. Mitä kaikkea olen-
kaan todistanut pitkän taipaleeni 
aikana? Miten monta kertaa olen-
kaan nähnyt usvan tiivistymisen 
ja todistanut nuorukaisten varttu-
misen kadettiveljiksi ja -sisariksi? 

Tämän kasvuprosessin seuraaminen 
on ollut hyvin antoisaa ja opet-
tavaista. Olen nähnyt monien 
virtausten puhkeavan kukkaan ja 
todennut myös kukkasten aikanaan 
lakastuvan. Tämä eri virtausten, 
joita nykyisin kai trendeiksi nimi-
tetään, elinkaarten seuraaminen ei 
aina ole ollut pelkästään iloa tuot-
tava tapahtuma, mutta aikansa kul-
lakin. Esimerkiksi musiikin alalla 
olen todistanut monien eri tyylila-
jien kirjon aina rautalankamusiikin 
ensitahdeista lähtien. Vaikka rau-
talankamusiikki sinänsä ei koskaan 
kuulunut ikäpresidentin varsinai-
siin suosikkeihin, siitä sentään 
jalostui ajan kuluessa menevämpää 
metalli-musiikkia. Vaatetuksen 
osalta ikäpresidentti on nähnyt 
ympyrän sulkeutumisen, sillä siinä 
missä menneiden vuosikymmenten 
aikana ns. kovat jätkät eivät käyt-
täneet minkäänlaista päähinettä si-
viilivaatetuksen kanssa vallinneesta 
säätilasta huolimatta, on nykyään 

monelle kurssilaiselle päähine muo-
dostunut niin rakkaaksi että sitä ei 
oteta pois päästä missään olosuh-
teissa.

Voisin luetella tämänkaltaisia es-
imerkkejä tapojen muutoksesta 
kymmenittäin, mutta palstatilaa 
tulee säästää myös muulle materi-
aalille. 

Päätin koota tälle aukeamalle muu-
tamia kohokohtia jotka olen on-
nistunut tallentamaan taipaleeni 
varrella. Olkoot nämä katkelmat 
ikäpresidentin arkistoista opiksi 
niitä lukeville, ja muistutukseksi ni-
issä esiintyville siitä, että historia on 
aaltoliikettä ja samankaltaisilla 
tapahtumilla on taipumus 
toistua. Katkelmista tulee 
esille se seikka, että 
nuoren upseerin 
ajatus- ja toim-
intamalli on säily-
nyt pohjimmiltaan 
hyvin samanlaisena 
läpi vuosikymment-
en. Nuorempaa tove-
ria on ohjattu oikealle 
polulle pienen hairah-
duksen jälkeen samalla 
tavalla läpi vuosien: 
isällisesti ja oikeuden-
mukaisesti, muistaen 
koko ajan se tosiasia, että 
kuulumme kaikki sa-
maan katkeamattomaan 
ketjuun.

Pölyisten arkistojen kätköistä

Pääkirjoitus 

Linnut laulavat, aurinko paist-
aa kadettien sarkatakkeihin, 
ruoho viheriöi urheilukentäl-
lä, jota ei saa vielä käyttää, 
kesälomamme on siirtynyt 
syksyyn – Kesä on tullut ja 
sen mukana ”Kalpa”. Numero, 
jota nyt pidätte kädessänne 
on kukaties viimeinen, mut-
ta pääasia on, että se on jo 
toinen järjestyksessä. Tämän 
numeron sisällöstä vastaa-
vat, piirtäjä, kad. alik. Koho ja 
päätoimittaja kad. Hirvonen ja 
Armas lukijani, saatat käsittää, 
että kahden miehen on näissä 
olosuhteissa verraten vaikeaa 

jatkuvasti toimia sanomaleh-
timiehinä, sillä aina ei meil-
läkään ole lomakieltoa. Lisäksi 
tämä numero sisältää jotain 
sellaista, joka voi antaa aiheen 
päätoimittajan ulkomaan-
matkaan (Ruotsiin hoitamaan 
terveyttään.) Näin minä pää-
toimittajan ominaisuudessa 
pahoin pelkään, että minä, 
joka olen tarttunut kalpaan, 
totisesti hukun tuppeen, mut-
ta kuitenkin kaikitenkin olen 
iloinen kun kalpamme ei ole 
ainoa lehti, joka on lakannut 
ilmestymästä siksi, että se on 
puhunut totta.

Jäysteitä N:o 2, 1947

”Auf der grünen Wiesen” 
vai HUOMIO, siinäpä pulma 
XXXIII-kurssille syksyllä.

Kad. AHDE siirtyi 1.6.49 kesä-
aikaan, käyden hänen kel-
lonsa kesäloman jälkeenkin 
iltalomailtoina 2 t. paikallista 
aikaa edellä

K I E L L Ä N kotieläinten 
käynnin kadettikerholla kaa-
derikoira Tossea lukuunotta-
matta. Kerhokadetti.

Ikäpresidentin näkökulmasta 
talossa kulloinkin opiskelleet 
kurssit ovat aina edustaneet oman 
ikäluokkansa parhaimmistoa, toki 
vain oman ikäluokkansa, sillä ikä-
presidentin ikäluokan valmista-
minenhan on jo aikoja sitten lop-
etettu. Olkaa valmiit todistamaan 
olevanne ikäluokkanne parhaim-
mistoa huolehtimalla rakkaan isän-
maamme itsenäisyyden säilymi-
sestä, mikäli historian aaltoliike vie 
meidät samanlaisiin koitoksiin kuin 
se vei maamme 70 vuotta sitten.

Haluan vielä näin lopuksi onnitella 
nuorinta kurssia kadettilupauksen 
antamisesta, ja toivottaa muille 
kurssilaisille hyvää kevättä ja voimia 
opiskeluun. Kaveria ei jätetä. ►

”Se kadetti, joka kad. Caseliuksen 
häissä jätti henkselinsä vuoteesee-
ni, käyköön ne noutamassa ensi-
tilassa tai menettelen kuin omieni 
kanssa. -Sanna

Jäysteitä N:o 2, 1947

Nuorin kurssi on vielä niin peräti 
nuori, ettei toimituksella toistaiseksi 
ole siitä erityisempää kerrottavaa, 
sillä sen, minkä toimitus tästä 
asiasta tietää, tietävät kaikki muut-
kin. Toistaiseksi muistelkaamme 
siis vain erään tunnetun henkilön 
sanontaa yksinkertaisista ihmisistä

Jäysteitä N:o 3, 1949

MIKSI herätys on niin tarpeetto-
man aikaisin sunnuntaiaamuisin? 
Puolessakin tunnissa ehtisi val-
mistautua aamuteelle kun oikein 
kiirettä pitäisi.

”Yksi XXXIV”

Toimitus on laskenut ”Kal-
van” kädestään. Terävyyttä 
emme itse tiedä, mutta tar-
koitus on, että se lukijoiden 
käytössä myöhemmin hiotuu 
ja karaistuu arvostelua kes-
täväksi. Emme ole pyrkineet 
korkeammalle kuin siipemme 
kantavat vaan olemme teh-
neet sen, mihin hiukka ai-
kamme on suonut mahdol-
lisuudet. Jo se, että olemme 
saaneet ensimmäisen num-
eron aikaan on eräänlainen 
voimanosoitus, jota ei sovi 
väheksyä; niin itse kuin sen 
sanommekin. Jos ”Kalpa” 
pystyy lujittamaan yhteish-
enkeämme ja myöhemmin 
muistona kurssiltamme herät-

tämään reilun kadettiajan elä-
mykset panoraaman tavoin 
silmiemme eteen, silloin se 
on täyttänyt tehtävänsä. Että 
näin olisi, on jokaisen pyrit-
tävä jättämään kynänsä jäljet 
sen sivuille ja luovutettava ai-
neistoa sen käyttöön. Kaleva-
laa lainataksemme: ”Siitäpä 
tie menevi, ura uusi urken-
evi”. Näin lähdemme latua hii-
htämään, - ylämäkeen, mutta 
toivomme, että alamäkiäkin 
osallemme siunaantuu.
Kiitän toimituksen puolesta 
kaikkia, jotka ovat auttaneet 
lehtemme julkaisemisessa ja 
toivon jatkuvaa ymmärrystä 
toimintaamme kohtaan.

Pääkirjoitus 

Ikäpresidentti on pannut 
merkille erityisellä ylpeydellä 
talvisodanhengen olemas-
saolon kurssilla. Jo pitkään 
toiminnassa olleen syrjähyp-
pykerhon hyppytapahtumiin 
on liittynyt kiinteästi ns. aut-
tavan puhelimen käyttö. Aut-
tavan puhelimen päivystäjät 
ovatkin pelastaneet lukuisia 
kurssiveljiä heidän hyppymat-
koiltaan takaisin saarelle.

Teksti Ikäpresidentti Kadetti Pekka Rinne ► Kuvat Mikko Ruohonen
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  PERINTEET

Kadettikoulun perin-
nepäivän aikoihin 
vietettävä sarkajuhla 
on yksi mieleenpainu-
vimmista kokemuk-

sista kadetille opiskelujen aikana. 
Sarkajuhla on yksi vanhimmista 
ja arvokkaimmista Kadettikoulun 
perinteistä. Juhlan ajankohta on 
vaihdellut vuosien aikana. Tilaisu-
utta on järjestetty myös marras-jou-
lukuun vaihteessa mutta periaatteet 
juhlan järjestämiselle ovat pysyneet 
samana: nuorin kurssi on käynyt 
perinteisen tanssikurssin syksyn 
aikana ja antanut kadettilupauk-
sen ennen sarkajuhlia. Sarkajuhlaa 
vietettiin jo Arkadian- ja Munk-
kiniemen Kadettikoulun aikoihin, 
mutta sarkajuhlan nykyinen muoto 
on peräisin 1940-luvulta, jolloin 

Kadettikoulu siirtyi Santahami-
naan. Sarkajuhlien nimi puolestaan 
juontaa aina 1920-luvulta asti, jol-
loin nuorin kurssi sai vaihtaa ylleen 
diagonaalista tehdyt asetakkinsa ja 
pääsi eroon sarkapuvuistaan. Nimi 
on vaihtunut Diagonaalijuhlasta 
Sarkatakkitanssiaisten kautta ny-
kyiseksi. Vaikkakin juhlan puitteet 
ja nimi ovat vaihdelleet vuosien 
saatossa, juhlan tarkoitus on pysy-
nyt yhtä tärkeänä: tilaisuus on nuo-
remman kurssin huomaavaisuuden 
osoitus vanhemmille virallisen 
oppilaskuntaan pääsyn johdosta 
ja samalla oman juhlapuvun käyt-
töönottojuhla. 

Sarkajuhlan pitkä historia, siihen li-
ittyvät perinteet ja juhlien erityinen 
asema kadettien keskuudessa luovat 

sarkajuhlalle tunnelmansa, joka on 
ennen kaikkea nuorinta kurssia yh-
distävä tekijä. Nuorimman kurssin 
perinnepäivän velvoitteet päättyvät 
sarkajuhlaan Kadettikoulun perin-
nepäivän iltana. Ennen sarkajuhlaa 
nuorukaiset ovat antaneet kadet-
tilupauksensa, minkä johdosta he 
ovat liittyneet kadettien ja suomal-
aisen upseeriston katkeamattomaan 
ketjuun.

Sarkajuhlia korostavat entisestään 
kadettien daamit ja kavaljeerit, 
jotka tuovat pukuloistoa ja värik-
kyyttä juhliin. Juhlien osalta tärkeää 
osaa näyttelevät myös kunniavie-
raat sekä ulkomaiset kutsuvieraat 
pääosin muiden Pohjoismaiden 
ja Viron Kadettikouluista. Sar-
kajuhlien luonne on vuosien saa-
tossa säilynyt tärkeänä ja juhlal-
lisena kokemuksena nuorimmalle 
kurssille. Näin Sarkajuhlia kuvaa 47 
Kadettikurssi & 32 Merikadetti-
kurssi kurssimatrikkelissaan. ” Kun 
olimme oppineet foxtrotin, tan-
gon, wienervalssin, hitaan valssin, 
jenkan, samban, rumban, cha-cha-
chan, jiven, pas d’Espagnen, mig-
nonin ja kikapoon, sekä hioneet ne 
kauniiksi, rytmikkäiksi ja sulaviksi, 
me olimme valmiit esittelemään 
kaiken oppimamme. Emännäksi oli 
kutsuttu vuoden 1958 Miss Suomi 
Pirkko Mannola, aina pirteä laula-
jatar ja näyttelijätär, joka myös lau-
loi meille. Koulun johtaja sekä tans-
sikoulunopettaja Åke Blomqvist 
tanssiopettajakollegansa neiti Vir-
tasen kanssa katselivat kadettien 
ja heidän viehättävien daamiensa 
tanssia ja myhäilivät tyytyväisinä.” 

Sarkajuhlia ei ole aina pystytty viet-
tämään yhtä vapautuneissa tun-
nelmissa. Suomen käymien sotien 

keskellä koulutettiin uutta up-
seeristoa kadettikursseilla, joiden 
viikko-ohjelmista ja koulutussuun-
nitelmista löytyi kuitenkin myös 
tilaa juhlille. Tästä esimerkkinä 
Kadettikurssin 26 Sarkajuhlat, 
joita vietettiin keskellä jatkosotaa. 
Kadettikurssi 26 kuvaa tuntojaan 
sarkajuhlasta seuraavasti: ” Kurssin 
teoreettiseksi jäänyt simppukausi 
päättyi lokakuun loppupuolella. 
Eräänä tähän liittyvänä perinneme-
nona vietettiin sarkajuhla 31.10. 
Normaaliaikoina juhlalla oli tietty 
merkitys tulevan upseerin elämässä. 
Saatiin oikeus käyttää vapaa-aika-
na omaa diagonaalipukua valtion 
sarkapuvun sijasta. Oppilaskunnan 
johto harkitsi pitkään, voidaanko 
sarkajuhlaa ollenkaan pitää, ja jos 
se pidetään, pitäisikö sen olla vaka-
vahenkinen. Katsottiin, että kadetit 
ovat muutenkin etuoikeutetussa 
asemassa saadessaan olla vuoden 
Helsingin liepeillä muiden taistel-
lessa rintamalla. Sitä paitsi, tanssi-
aisten järjestäminen oli sota-aikana 
pääsääntöisesti kielletty. Päätettiin, 
ja yksinomaan perinteiden takia 
pitää juhlat avec, mutta ilman tans-
sia. Kadettioppilaskunta varasi 900 
henkeä käsittävälle juhlaväelleen 
koko silloisen ravintola Royalin 
Ruotsalaisen teatterin rakennukses-
ta. Pula-ajan päivällinen ei ollut eri-
tyisen häävi, ainakaan siitä ei ole jää-
nyt muistikuvaa, seurustelujuomana 
oli pääasiallisesti jaloviinaa sekä 
”kuulalaakeri”, joka oli sekoitettu 

Sarkajuhla,
Loistoa keskellä arkea

”jallusta” ja sen ajan esanssipunssis-
ta. Tanssin poisjättäminen merkitsi 
tietysti seurustelua pöytäkunnittain 
ja alkoholin runsaahkoa käyttöä. 
Juhla oli sinänsä onnistunut. Sar-
kajuhla oli syyskauden merkkita-
paus. Siitä puhuttiin viikkotolkulla 
etukäteen ja sitä muisteltiin hyvällä 
jälkikäteen.” Kadettien arvostus 
sarkajuhlaa kohtaan on koko It-
senäisen Suomen Kadettikoulun 
ajan ollut huomattavaa ja hyvin su-
uritunteista. Sodista ja vaikeuksista 
huolimatta sarkajuhlalle on löyty-
nyt aina paikka kadettien päättäessä 
heitä koskevista asioista. Saman-
kaltaisia tunnelmia on aistittavissa 
myös nykypäivän sarkajuhlasta tun-
teikkaana ja värikkäänä juhlana.

Nykyisen koulutusjärjestelmän kes-
täessä kolme vuotta, opiskelujen 
tahti on jo ensimmäisenä vuonna 
hyvin kiivas ja taakka on suuri. 
Sarkajuhla antaa ensimmäiselle 
vuosikurssille mahdollisuuden 
hengähtää opiskelujen keskellä, 
juuri ennen siirtymistä puolus-
tushaara-, aselaji- tai toimialakou-
luille. Sarkajuhlan toteutuminen 
ei olisi kuitenkaan mahdollista il-
man ensimmäisen vuoden syksyllä 
nuorimman kurssin keskuudesta 
perustettavaa sarkajuhlatoimikun-
taa. Kyseinen perinne nuoremman 
kurssin vastuusta järjestää omat 
sarkajuhlansa ulottuu aina 1920-lu-
vulle saakka. Toimikunnan jäsenet 
tekevät vapaaehtoisesti kadettien 

Teksti Perinteiden isä Kadettikersantti Erik Korhonen, 

Kuvat Mikko Ruohonen, Puolustusvoimat

velvoitteiden lisäksi suuren työn, 
jotta heidän oma kurssinsa pääsee 
nauttimaan sarkajuhlista.

Sarkajuhlien tunnelmaa on todis-
tamassa kadettikurssin koosta riip-
puen miltei 500 juhlavierasta, mikä 
takaa loistavan tunnelman juhliin. 
Itse juhla on hieno päivällistilai-
suus, joka alkaa noin iltakuuden ai-
kaan kadettien ja juhlavieraiden si-
irtyessä kättelemään illan isäntää ja 
emäntää. Tilaisuus alkaa soittokun-
nan soittaessa Jääkärimarssin, jonka 
jälkeen sarkajuhlatoimikunnan 
puheenjohtaja pitää juhlavieraille 
tervehdyspuheen ja nostaa alkumal-
jan niin oman kurssinsa, kuin kutsu-
vieraidenkin kunniaksi. Ilta jatkuu 
ruokailun ja puheiden merkeissä, 
ja iltaa koristavat nuorukaisten 
pitämät pukukavalkadit, kadetti-
kuoron laulut ja päivällisen päättävä 
ja illan kuningattarien, daamien, 
kunniaksi pidettävä puhe naiselle, 
jonka onnekas nuorukainen pääsee 
lausumaan. Ilta sinetöityy ilotuli-
tuksen ja kynttilävalssin merkeissä.  

Kokonaisuudessaan sarkajuhla on 
loistoa keskellä arkea, kurssijuhla, 
missä nuorin vuosikurssi sinetöi 
kuulumisensa kadettisukupolvien 
ketjuun ja pääsee nauttimaan ura-
valinnan loistokkaista hetkistä. 
Tämän artikkelin yhteydessä on-
nittelen 96 Kadettikurssia & 79 
Merikadettikurssia kadettilupauk-
sen annosta ja onnistuneesta sar-
kajuhlasta! ►



3736

 NÄKÖKULMA

Maanpuolustuskorkeakoulun
ovet aukenevat siviiliopiskelijoille

Tänään olin yliopistolla lu-
ennolla, ja tuli melkein 
samanlainen fiilis, kuin 
olisin istunut Auditorio-

talolla johtamisen luennolla. Luen-
to alkoi ajallaan, eikä luennoitsijan 
tarvinnut pyytää useaan otteeseen, 
että opiskelijat olisivat hiljaa. Lisäk-
si luennon aikana vilisi käsitteitä, 
joita johtamisen luennoilla on ollut 
esillä useasti, kuten sodan ja rauhan 
ajan toimintaympäristö, sotilaallin-
en varustautuminen, taistelutahto ja 
valta. 

Siitä on kohta vuosi aikaa, kun 
jätin oman hakemukseni joopas-
opintojärjestelmään. Hain si-
vuaineoikeutta tänne mpkk:lle, ja 
tarkoituksena oli tehdä johtamisen 
opintoja, joista muodostuisi omaan 
valtiotieteiden kandidaatin tutkin-
tooni yksi sivuaineista. Toki olisin 
voinut tehdä johtamisen sivuaineen 
myös valtsikassa, jossa tarjotaan 
johtamisen opintokokonaisuutta. 
Toivoin kuitenkin vaihtelua opiske-
luun, ja olin kuullut mahdollisuu-

desta tehdä opintoja myös muualle 
kuin kotiyliopistoon. En osaa an-
taa mitään hyvää vastausta siihen, 
miksi tulin tänne, mutta toisaalta 
ympäristönä tämä saari on vähän 
erilainen kun yliopisto. Ajattelin 
myös, että eipähän törmää tuttuihin 
mutta toisin kävi senkin suhteen. 

Joustavaa opinto-oikeutta eli Joo-
oikeutta voi hakea kaksi kertaa 
vuodessa joko paperilomakkeella 
tai joopas-hakujärjestelmässä ne-
tissä. Hakemus on tosin aivan sa-
manlainen ja siihen täytetään samat 
tiedot. Omasta mielestäni yliopis-
tolla on aika yksin Joo-opintojen 
kanssa. Kävin muutaman kerran 
kysymässä Joo-opintojen vastaaval-
ta apua, mutta vastaus oli, ettei hän 
tiennyt asiasta ja että kannattaa ot-
taa vaan yhteyttää korkeakouluun, 
josta opinto-oikeutta on hake-
massa. Kiitoksena täytyy sanoa, että 
johtamisen Joo-opintojen yhteys-
henkilö Kiuru oli helposti tavoitet-
tavissa ja apua sai sitä pyytäessä. 
Prosessi on aikalailla paperisotaa ja 

byrokratiaa mutta se ei näy itselle 
juurikaan muuna kuin päätöksen 
odotteluna. 

Opiskelu täällä on ollut uutta ja 
ihmeellistä ainakin syksyn aikana. 
Pääseminen saarelle tuo jo oman 
jännitysmomenttinsa joka aamu, 
sillä koskaan ei tiedä milloin jää 
portille. Tähän mennessä niitä ker-
toja on ollut kaksi, mutta lopulta 
on aina sisään päässyt. Kadetit ovat 
ottaneet vastaan erittäin hyvin “tyh-
män siviiliopiskelijan”, ja apua on 
saanut aina tarvittaessa. Itseäni jän-
nitti tänne tuleminen kovasti, ja on 
ollut mukavaa, että moni on tullut 
kyselemään, miksi on tänne pääty-
nyt ja missä opiskelee normaalisti. 

Lisäksi on mukavaa, että opiskelu 
on monimuotoista. Mielestäni pi-
enryhmätyöskentely on ollut antoi-
saa ja erilaista, koska itselläni sitä 
ei juurikaan ole ollut yliopistolla. 
Pienryhmissä on myös tutustunut 
helpommin ihmisiin, ja tämä on 
taas helpottanut opiskelua. Nyt on 

Teksti Irina Lönnqvist ► Kuvat Mikko Ruohonen
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Ampumaan oppi
vain ampumalla

Upseerien ampumayh-
distyksen (UAY) 
Santahaminan alaja-
osto toimii kadettien kes-

kuudessa pyrkien kannustamaan 
heitä ammunnan pariin ja tukemaan 
heitä ampumaharrastuksessaan. 
Keväällä 2009 alajaoston toiminta 
koki suuria muutoksia, kun evers-
tiluutnantti Vesa Nissinen siirtyi 
yllättäen reserviin ja jätti isot saap-
paat täytettäväksi. Syksyllä kesä-
lomien jälkeen vt. puheenjohtaja 
kapteeni Timo Hänninen kutsui 
koolle kokouksen, jossa päätettiin 
toiminnan muuttamisesta kadet-
tivetoiseksi. Tästä alkanut suunnit-
telutyö on nyt saatu päätökseen, 
ja toiminta tullaan polkaisemaan 
käyntiin maaliskuun loppuun men-
nessä uuden organisaation voimin. 

Organisaatio uusiksi

Toiminta on siis muuttunut täy-
sin kadettivetoiseksi. Kadetteja ei 
kuitenkaan ole jätetty täysin il-
man valvontaa vaan toimintaa 
ohjaa kapteeniluutnantti Långstedt 
johtamisen ja sotilaspedagogiikan 
laitokselta. Toiminnan pyörittämi-
nen on kuitenkin puheenjohtajan 
vastuulla. Allekirjoittaneen apuna 
tässä työssä ovat varapuheenjohtaja 
sekä sihteeri. 

Suurimmat muutokset tulivat fyy-
sistä toimintaa pyörittäviin jaoksiin. 
Toiminnallisen ammunnan jaok-
seen kuuluu practical- sekä asekäsit-
telyammunta. RK-jaoksen vastuulla 
taas ovat kouluammuntatyyppiset 
ammunnat, ja se pyörittää myös 
RK:lla tapahtuvaa kilpailutoi-
mintaa. Pistooli- ja kiväärijaokselle 
kuuluvat kaikki kyseisillä aseilla su-
oritettavat ammunnat Olympiapis-
toolista aina 300m:n vakiokivääriin 
ja riistamaaliammuntaan asti. 

Uusin toiminta-ajatuksin 
ja vanhoin periaattein 
liikkeelle 

Toimintamme tärkeimpänä 
päämääränä on ollut saada kadetit 
innostumaan ammunnasta sekä 
kadettien ampumataidon kehit-
täminen. Kuitenkin viime vuosina 
toiminta on keskittynyt enemmän 
kilpailemiseen, mikä on osaltaan 
vaikuttanut kadettien mielenkiin-
toon ampumista kohtaan. Tu-
levaisuudessa kilpaileminen tulee 
olemaan taka-alalla, ja toiminta kes-
kittyy enemmän henkilökohtaisen 
ampuma- sekä aseenkäsittelytaidon 
kehittämiseen. Tälle puolelle onkin 
tullut kadeteilta jo erinäköisiä 
ehdotuksia ja kyselyitä. Emme 
kuitenkaan unohda kilpailemista 
täysin vaan osallistumme edel-
leen sotilaiden SM- sekä UAY:n 
järjestämiin kisoihin, omia leikki-
mielisiä kisoja unohtamatta. 

Toivottavasti tulevaisuudessa 
kykenemme istuttamaan kadettei-
hin ampumisen kipinän, joka kan-
taa myös työelämän puolelle. Hen-
kilökohtaisen aseen käyttö kun on 
jokaisen sotilaan perustaito. ►

Ampuma- ja aseenkäsittelytaitoa voidaan 
pitää yhtenä sotilaan tärkeimmistä tai-
doista, ja siitä jokaisen kadetin ja hen-
kilökuntaan kuuluvan tulisi pitää huolta.

Teksti Kadetti Ville Viljaranta ► Kuvat Vili Virtanen, Mikko Ruohonen

kaksi kurssia takana, joissa oli ensin 
toinen vuosikurssi ja sitten toisessa 
ensimmäinen vuosikurssi. Toisen 
vuosikurssin kanssa kurssi kesti 
kolme viikkoa ja ihmisiin ei ehtinyt 
tutustua juurikaan. Toisaalta ensim-
mäinen vuosikurssi oli heti alusta 
avoimempi ja mukaan oli helpompi 
päästä. Ensimmäisen vuosikurssin 
kanssa opinnot kestivät kahdeksan 
viikkoa, ja kurssi koostui aivan lo-
istavasta porukasta. Luennoilla ja 
ryhmäkeskusteluissa oli enemmän 
keskustelua.

Useamman kanssa onkin ollut 
puhetta, että mentorit ovat erit-
täin tärkeässä roolissa pienryhmä-
työskentelyssä ja ylipäänsä opin-
tojaksolla opiskelussa. Yliopistolla 
ei ole vastaavaa, ja mielestäni tämä 
on yksi ehdoton plussa opiske-
lussa täällä. Se antaa varmasti teille 
eväitä tulevaan (ei nyt eritellä nii-
tä inhokki- ja suosikkimentoreita 
vaan katsotaan kokonaisuutta). Itse 
olen kokenut mentoritoiminnan 
myös joo-opiskelijana hyödyllisek-
si. Mentorit suomentavat asioita 
ja tukevat omaa opiskelua täällä. 
Mentoreilta on ehkä saanut myös 
kuulla joitain asioita kadeteista, 
joita he eivät itse kerro itsestään. 
Lisäksi luennon aiheet avautuvat 
välillä paremmin, sillä mentorit 
osaavat kertoa asioista tarkemmin. 

Kovasti sitä kysellään, että mil-
laisia te nyt sitten olette tai miten 
ulkopuolinen teidät näkee. Ehkä 
tätä olisi ollut hyvä kysyä parin en-
simmäisen viikon jälkeen, jotta olisi 
osannut hämmästellä, miten erilai-
sia ihmisiä täällä on verrattuna sivii-
limaailmaan. Ensimmäinen nyt on 
se ilmeisin, että kaikki pukeutuvat 

samalla tavalla ja porukka on yhte-
näistä tällä tavalla. Luennoilla toki 
saa jo jonkin käsityksen henkilöistä, 
sillä toiset ovat esillä enemmän kuin 
toiset. Siellä myös näkee asenteet, 
jotka ovat erilaisia ja tämä tuo sen 
yksilöllisen piirteen massaan. Toiset 
tuntuvat valittavan ihan jokaisesta 
asiasta. Toisinaan sitä miettii, että 
jokainen voi valita opiskelupaik-
kansa, joten miksi jäädä, jos mikään 
ei miellytä. Toiset kannustavat koko 
ryhmää ja ottavat vaistomaisesti 
johtajan asenteen muiden edessä. 
Tauoilla huomaa myös sen, että 
ilmoitusasioita kuulutellessa vain 
osa tulee todella kuulluksi, ja tähän 
varmasti vaikuttaa juuri se asema, 
joka on vertaisiinsa. 

Tietyt käytöstavat jaksavat häm-
mästyttää joka kerta. Tosi pieni 
ele on avata naiselle se ovi, ja an-
taa mennä siitä ensimmäisenä. 
Sitä kohtaa harvemmin normaa-
lielämässä. Täällä se on enemmän 
sääntö kuin poikkeus. Vaikka se 
ehkä kuuluu tapakasvatukseen, niin 
hyvä mieli siitä tulee joka tapauk-
sessa. Toinen oli tämä paikan tar-
joaminen jonossa. Siitä menee niin 
hämilleen, että ei saa mitään sanot-
tua. Tilanteen tajuttua haluaisi vaan 
vajota jonnekin syvälle, kun on niin 
tyhmä, ettei osaa ottaa kohteliasta 
elettä vastaan. 

Suurin ero opiskelijan näkökul-
masta on kuitenkin yhteisöllisyys, 
jota teillä täällä on. Se on ehkä 
myös sellainen piirre, jota kaipaan 

eniten yliopistolla. Vaikka tietty 
ryhmä aloittaa samaan aikaan opin-
not, ei yhteisöllisyyttä synny, koska 
kaikki etenevät opinnoissa omaa 
tahtia. Toinen on perinteet. Vaikka 
ulkopuoliselle tai siviilille ei näistä 
perinteistä saakaan kaikista puhua, 
on perinteistä silti ollut mukava 
kuulla vähän ja mielestäni ne ovat 
hauskoja. Ne ovat myös osa sitä yh-
teisöllisyyttä. Ehkä perinteet ovat 
omasta mielestäni hauskoja siksi, 
ettei tarvitse itse osallistua, sillä kai-
kki ei ole niin mukavia kuulemani 
mukaan. 

Näin kahden kurssin jälkeen ajat-
telen huvittuneena viime kesää, 
jolloin kerroin muutamalle tänne 
tulosta saatuani vahvistuksen opin-
to-oikeudesta. Käsitys kadettiopis-
kelijoista on varmaan aika vanha, 
ja mietin mihin olen joutumassa. 
Sain kuulla että täällä kaikki istuvat 
ryhdissä nyrkit pöydillä, vaan toi-
sin kävi. Aika samalta meno näyt-
tää takarivistä kuin yliopistollakin. 
Kaikki istuvat läppäreidensä takana, 
ja kukin tekee mitä tekee. En vielä 
ole törmännyt kesällä saamaani esi-
merkkikadettiin vaan onhan näitä 
opintoja vielä kesään asti. ►

Joustava opinto-oikeus ja 
opiskelijaliikkuvuus Suomen 
yliopistoissa

Elokuun 2004 alusta voimaan 
tulleella valtakunnallisella joustavan 
opinto-oikeuden (JOO) sopimuksel-
la pyritään laajentamaan tarkoituk-
senmukaisesti kotiyliopiston opinto-
tarjontaa ja edistämään tutkintojen 
suorittamista. Sopimus antaa pe-
rus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille 
mahdollisuuden monipuolistaa 
tutkintoaan ja sisällyttää tutkin-
toonsa siviaineopintoja ja opinto-
kokonaisuuksia muiden yliopistojen 
opintotarjonnasta. Sopimus myös 
yhtenäistää opiskelijaliikkuvuuden 
hallinnointia ja selkeyttää JOO-
opintojen ohjausta. Kaikki Suomen 
yliopistot ovat JOO-sopimuksen 
osapuolia.
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Kuulumisia
kaakonkulmalta

Elokuun 31. 2009 94. Kadet-
tikurssi ja 77. Merikadet-
tikurssi aloittivat aselaji-
opintonsa PAT- kouluilla. 

Tämä tarkoitti väliaikaisia hyvästejä 
Santahaminan saarelle ja ympäri 
Suomen hajautuvalle kaaderi-
kurssille. Nyt kun aselajijaksoa on 
kulunut vajaa puoli vuotta, on aika 
luoda katseet menneeseen ja yn-
nätä, mitä jalkaväkilinja ja erityises-
ti jääkäri-panssarintorjuntaopinto-
suunta on Maasotakoululla tehnyt.

Jalkaväkilinja aloitti kolmannen 
opiskeluvuotensa kahdella yhteisellä 

viikolla henkilökohtaisen opinto-
suunnitelman ja tulenjohtokoulu-
tuksen parissa. Tulenjohtoviikon 
tarkoituksena oli palauttaa opiskeli-
joiden mieliin tulenjohtamisen pe-
rusteet ja valmistaa niin jääkäreitä 
kuin kranaatinheittäjiäkin tuleviin 
harjoituksiin. Tulenjohtokoulutus 
oli erittäin käytännönläheistä kou-
lutusympäristön vaihdellessa tulen-
johtoluokasta lentokentän reunan 
tulenjohtopaikalle.Tulenjohtovii-
kon jälkeen jääkäreiden ja kra-
naatinheittäjien opinnot erkanivat 
toisistaan: jääkärit aloittivat kertaa-
malla jääkärijoukkueen kalustoa ja 

taistelutekniikkaa kadettiharjoitus-
ten muodossa samalla kun kra-
naatinlinja aloitti 81 kranaatinheit-
timen kalustokurssin.

Jääkäri-panssarintorjun-
taopintosuunta: vivahde 
käytäntöä anyone…?

Kadettiharjoitusviikon jälkeen 15 
jääkärikaaderin hymyt nousivat 
korviin saakka: oli aika aloittaa en-
simmäiseen meille koulutettavaan 
panssarintorjuntaohjukseen liittyvä 
asejärjestelmäkurssi. Tämän no-
peasti menneen viikon aikana osa 
kadeteista huomasi, etteivät Nin-
tendo-sukupolven ominaisjäykät 
peukalot ole suoraan integroitavissa 
uuden asejärjestelmän ohjaimiin. 
Samaan hengenvetoon voi kuiten-
kin todeta, että vanha kunnon 
toistoja, toistoja, toistoja -periaate 
ohjasi jokaisen kadetin onnistumis-
ien elämysten tielle. Ohjuskurs-
si koostui oppitunneista, joilla 
käsiteltiin ohjuksen toimintaa ja 
rakennetta. Kurssiin sisältyi lisäksi 
ampumisharjoittelua simulaattori-
luokassa sekä ulkosimulaattoreiden 
käsittelykoulutusta leirikentän su-
urpiirteisellä alueella. Asejärjes-
telmäkurssin jälkeen oli aika kaivaa 
vanhat käskyrungot esiin ja val-
mistautua puolustamaan ja hyök-
käämään komppanian päällikön ja 
tulenjohtopäällikön roolissa osana 
pataljoonaa. Tämän kokonaisuuden 
kaksi ensimmäistä viikkoa koostui 
teoriaopetuksesta ja päiväharjoituk-
sista komppanian taisteluun liittyen. 
Vahvan komppaniapaketin jälkeen 
oli aika siirtyä linnoittamishar-
joitukseen. Tavoitteeksi jääkäreille 
oli asetettu kahden sinkotaistelija-
parin tuliaseman ja kahdeksan 

Maasotakoulu

•	 MAASK perustettu 2001 lakkau-
tetun Maanpuolustusopiston ti-
loihin

•	 Päätehtävinä maavoimakou-
lutus, maavoimien tutki-
mus ja valmiustehtävät.

•	 Opintotarjontaan kuu-
luvat myös opistoup-
seerien jatkokurssit ja 
aliupseeriston so-
tilasammatilliset 
opinnot sekä useat 
jalkaväen täydennys-
koulutustapahtumat.

•	 Maasotakoulu kouluttaa myös varusmiehiä 
Rakuunaeskadroonassa ja reserviläisiä ker-
tausharjoituksissa.

kivääritaistelijaparin tuliaseman 
valmistaminen. Työn määrästä huo-
limatta harjoitus ei ollut pelkästään 
lapion ja vasaran heiluttelua. Har-
joituksessa meille opetettiin muun 
muassa linnoittamistöiden suunnit-
telua, kaivinkoneen hyödyntämistä 
linnoittamistöissä ja moottorisa-
han käyttöä. Harjoituksessa olikin 
tärkeää nähdä koko ajan mielessään 
aikaikkuna, jossa jalkaväkikomp-
pania kykenee linnoittamaan oman 
puolustuskeskuksensa.

Linnoittamisharjoituksen jälkeen 
alkoivat puolustuksen ja hyökkäyk-
sen harjoitukset. Niin puolustus-
harjoitus kuin hyökkäysharjoituskin 
olivat antoisia kokonaisuuksia. 
Tässä vaiheessa on todettava, että ne 
henkilöt, jotka kaipaavat napalmin 
tuoksua aamuisin, tulevat hieman 
pettymään. On ymmärrettävää, että 
kun asetutaan komppanian pääl-
likön saappaisiin, ei tulitaisteluun 
tai käsikähmään hakeutuminen voi 
olla päällimmäinen opetustavoite. 
Komppaniatason harjoitukset kes-
kittyvätkin komppanian päällikön 
suunnittelutyöhän ja komppanian 
johtamiseen. Kuulostaa ehkä hie-
man tylsältä, mutta voin vakuuttaa, 
että hyvät näyttelijänlahjat kent-
täpuhelimen tai radion äärellä saa-
vat komppanian päällikön hikoile-
maan ja toisinaan jopa ulvomaan 
tuskasta (tai naurusta).

Komppaniaharjoitusten jälkeen 
oli taas aika palata panssarintor-
juntaohjuksen pariin. Tällä ker-
taa vuorossa oli taisteluharjoitus, 
jossa harjoiteltiin toimimista 
panssarintorjuntaohjusjoukkueen 
puolikkaana. Kyseinen harjoitus 
erosi huomattavasti komppaniahar-
joituksista. Puolijoukkueena hyök-
kääminen toi mukanaan asioita, joi-
ta emme komppaniaharjoituksissa 
juurikaan kohdanneet. Näitä asioita 
olivat esimerkiksi toimiminen 
ohjusmiehenä, jonka tehtävänä on 
kantaa ohjuksia ja toimiminen la-
taajana, jonka tehtävänä on kantaa 
ohjuksia ja ladata ampumalaitetta.
Siis hetkinen; missä ovat käskyrun-
got ja sateen kostuttamat taistelu-
suunnitelmapohjat? Missä ovat aja-
tukset pääni sisästä, jotka kysyvät: 
mitä teen seuraavaksi? Kyseisen 
harjoituksen sairaana nerokkuutena 
piili sen yksinkertaisuus. Meistä ei 
ollut missään vaiheessa tarkoitus 
muokata valmiita ohjusjohtajia. 
Tarkoituksena oli perehdyttää ka-
detit siihen ohjusryhmän arkeen, 
jota varusmiesjoukkokin kysei-
sessä kokoonpanossa elää. Tämä 
harjoitus antoi perusteita tulevaan 
valtakunnalliseen panssarintorjun-

taohjusharjoitukseen, jossa uutena 
haasteenamme olivat ohjusaseiden 
tulitoiminnan valvojan ja ohjusam-
munnan johtajan tehtävät.

Ohjusharjoituksen yksinkertainen 
kulku oli seuraava: Tulimme paikal-
le, suunnittelimme, ammuimme, jo-
hdimme ja ammuimme taas hieman 
lisää. Harjoitukseen ei kuulunut 
mitään ylimääräistä vaan lastu lensi 
aamusta iltaan ampumapaikoilla, 
ja pitkän päivän jälkeen oli muka-
vaa asettua konttikylän asumuksiin 
lepäämään. Ampumakokemuksien 
ja johtamis-/valvomissuoritusten 
lisäksi kyseisessä harjoituksessa 
kadeteilla oli oivallinen tilaisuus 
tutustua tuleviin työkollegoihinsa, 
jotka olivat saapuneet harjoitukseen 
Suomen joka kolkasta. Ampumaha-
rjoitus huipentui kadettiammuntoi-
hin, jossa osa kadeteista pääsi itse 
ampumaan ohjuksen. Ohjusampu-
jat oli valittu asejärjestelmäkurssin 
ja taisteluharjoituksen näyttöjen 
perusteella. Kyseinen harjoitus on 
ollut ehkä se odotetuin tähänasti-
sesta kolmannen vuoden annista, ja 
se ei todellakaan pettänyt kadettien 
odotuksia. Kyseisestä harjoituksesta 
oli hyvä jatkaa eteenpäin.

Viimeisenä suurena kokonaisuute-
na ennen joululomalle siirtymistä 
jalkaväkilinjan kaaderit aloittivat 
autokoulun tavoitteenaan hank-
kia Puolustusvoimien C-ajoluvat. 
On pakko myöntää, että kadettien 
päät painuivat hieman maahan, 
kun tieto vapaaehtoisesta auto-
koulusta osoittautui virheelliseksi: 
autokoulu oli kaikille pakollinen. 
Pettymys on ymmärrettävää, sillä 
autokouluaikamme oli yhdistetty 
tutkielmavapaan kanssa. Joillekin 
autokoulu merkitsi hyvästien heit-
tämistä pidemmälle jouluvapaalle, 
kun taas joillekin kadeteille auto-
koulu merkitsi köyden kiristymistä 
kandidaattitutkielman suhteen. 
Autokoulu koostui yhteensä vii-
destä opetusviikosta. Viikkojen rak-
enteet oli suunniteltu siten, että en-
simmäisenä pyrittiin suorittamaan 
raskaat teoriaopinnot pois alta. 
Teoriaopintojen jälkeen aloitet-
tiin ajokoulutus ja kuorma-auton 
rakennekoulutus, joiden yhteyteen 
oli yritetty järjestää aikaa myös 
tutkimustöiden tekemiselle. Ajo-
koulutus koostui kuorma-auton kä-
sittelytestin harjoittelusta sekä nor-
maalista matka- ja taajama-ajosta. 
Rakennekoulutus puolestaan koos-
tui oppitunneista, ja aina yhden 
kokonaisuuden jälkeen kaaderi sai 
upottaa sormensa öljyyn ja suorit-
taa teoriassa opetetut toimenpiteet 
ajoneuvohallissa. 

Mitä tähänastisesta kolmannesta 
vuodesta on sitten jäänyt käteen? 
Jos puhutaan numeroina, niin 
olemme saaneet 21 viikkoa ope-
tusta, joista kuusi kokonaista viik-
koa maastossa. Maastoharjoitusten 
lisäksi 21 opiskeluviikkoa ovat sisäl-
täneet päiväharjoituksia lähialueella 
ja myös luokkaopetusta. Mitä nämä 
numerot ovat meille antaneet? Ne 
ovat antaneet ainakin C-ajokortin, 
panssarintorjuntaohjuspartion tu-
litoiminnan valvojan ja johtajan 
oikeudet, kokemusta komppanian 
toiminnan suunnittelusta ja tais-
telun johtamisesta. Näiden lisäksi 
se on palauttanut mieliimme niitä 
asioita, joita me tulemme pitämään 
itsestäänselvyyksinä siinä vaiheessa 
kun astumme ensimmäisen varus-
miesjoukkomme eteen, asioita joita 
ei opi ilman äksiisiä ja joita ei muis-
ta ilman kertaamista.

Jos taas pohditaan vielä edessä 
olevia haasteitamme, ovat ne nu-
meroina 25 viikkoa, joista 14 viik-
koa maastoharjoituksia sisältäen 
asutuskeskustaistelua, ammuntojen 
johtamista, simulaattoritaistelun 
johtamista ja paljon muuta. Loput 
viikot koostuvat harjoitusten suun-
nittelusta ja valmistumisen järjeste-
lyistä sekä kuukauden kesälomasta. 
Näiden viikkojen tuloksena tu-
lemme omaamaan joukkueen tais-
teluammuntojen johtamisoikeuden 
(kivkal), ilmantorjuntakonekiväärin 
ammuttamisoikeuden, toisen pans-
sarintorjuntaohjuksen ammut-
tamisoikeuden sekä rutkasti muita 
ensimmäisen työtehtävämme 
kannalta hyödyllisiä oppeja. Aikaa 
on rajallisesti ja opetettavia asioita 
todella paljon. Saattakaa siis tut-
kimustyönne ja mahdolliset rästi-
opintonne mahdollisimman hyvään 
vaiheeseen ennen jalkaväkiopin-
toihin tulemista. Tämä vähentää 
huomattavasti stressiä opintojen 
tahdin kiihtyessä ja samalla mah-
dollistaa teidän täyden paneutumi-
senne annettavaan opetukseen. ►

Teksti Kadettivääpeli Tuomo Sutinen ► Kuvat Kai Reiman, Joni Lehtiranta
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Varustelaukkuesittely,
Mil-Tec 98 vs Hagor 100L

Tuote-esittelyssä on tällä kertaa Hagorin sekä Mil-Tec:n valmistamat varustelaukut. Varustelaukut on tarkoitettu 
erityisesti reppureissaajille tai ihmiselle, jolla on tarve kuljettaa hieman suurempi määrä tavaraa. Varustelaukku 
on hyvä valinta, jos tavarat eivät mahdu tavalliseen päiväreppuun, etkä kuitenkaan halua käyttää rinkkaa. Varuste-
laukku on myös edullisempi hankinta verrattuna esimerkiksi laadukkaan rinkan hintaan.

Molemmilla valmistajilla on myös 85 litraa vetävät laukut ja lisäksi Hagor valmistaa vielä pienempää 60 litrasta varuste-
laukkua tytöille. Itseltäni löytyy käyttökokemuksia molemmista merkeistä sekä kaikista koko luokista, Mil-Tec:stä hieman 
enemmän. Artikkelissa käsittelen kuitenkin 100 litraisia versioita.

Hagor

Hagorin varustelaukku on 
laadukkaan näköinen. Laukut 

valmistetaan Israelissa, jossa niiden 
toimivuus ja kestävyys on kokeiltu 
kunnolla sotilaiden kenttätesteissä.

Hagorista löytyy yksi iso päätasku, 
jonka sisälle on laitettu kaksi piilot-
askua. Toinen niistä on vetoketjulla 
suljettavissa. Päätasku on suljet-
tavissa lukolla, koska päätaskun 
vetoketjuissa on paikka mukana 
tulevalle pienelle riippulukolle. 
Päätasku on sisältä vuorattu muo-
visella pinnoitteella, jonka tulisi 
pitää varusteet kuivana. (Käytännön 
kokemusta tästä ei ole). Päätaskun 
sisällä yläpäässä on järkevästi si-
joitettu nimitunnistelaatta, johon 
voit kirjoittaa omat tietosi. Se on 
helposti löydettävissä ja nopeasti 
tarkastettavissa. Päätaskun yläosaan 
on laitettu jonkinlaiset kovikkeet / 
pehmusteet, joiden tehtävänä on 
pitää laukku muodossa sen ollessa 
tyhjä tai puolityhjä. Tähän ne eivät 
kuitenkaan pysty. Päätaskun pohja 
on suojattu ulkopuolelta muovilla. 
Näin ollen esimerkiksi loskasäässä 
kassin laskeminen märälle ei aiheu-
ta kassin sisällä niin suurta kosteus-
vauriota.

Kassin alaosasta löytyy kaksi taskua, 
joista toinen on läpällä suljettava, ja 
kiinnitys toimii velcro-tarralla. 
Taskun sisäpinta on suojattu 
muovieristeellä. Toinen 
tasku on vetoketjulla va-
rustettu ja sisäpinta on 
suojattu muovieristeel-
lä. Taskun koko on noin 
litran luokkaa, kun taas 

läpällä suljettava pienempi tasku on 
puolen litran kokoa (taskuun mah-
tuu puolen litran limonadipullo).

Kassin oikealla sivulla on kolme 
muovilla eristettyä, vetoketjuilla 
suljettavaa pienempää taskua. 
Keskimmäisessä taskussa on pai-
kka ulkoista nimitunnistetta tai 
esimerkiksi oman osaston logoa 
varten. Taskujen koko on noin 
puolitoista litraa.

Laukun yläpäässä on iso vetoketjul-
linen tasku, joka on sisäpuolelta 
ulkoreunasta muovieristeellä suo-
jattu. 

Laukun vasemmalla puolella on 
kaksi erilaista kiinnitysmahdol-
lisuutta esimerkiksi makuualustalle 
tai talvikumisaappaille: perinteinen 
lenkkikiinnitys nahkaremmejä 
varten tai Haglöfsin repuissakin 
käytetty kiinnitysmahdollisuus. 

Repusta löytyy kaksi eri kantomah-
dollisuutta, joko perinteiset kan-
tokahvat tai suhteellisen paksut 
olkaviilekkeet, joissa on ohuet peh-
musteet. Jos reppua kantaa selässä, 
on olkaviilekkeitä mahdollista 
säätää, jotta repun saa lähemmäksi 
vartaloa. 

Mil-Tec

Mil-tec:n laukku antaa hieman 
halvemman oloisen vaikutel-

man verrattuna Hagorin varuste-
laukkuun. Laukussa käytetty kan-
gas on kuitenkin paksumpaa kuin 
Hagorissa. 

Mil-Tec:n varustelaukun päätasku 
on suuri ja vetoketjut vaikuttavat 
laadukkailta. Lisäksi päätasku avau-
tuu u-muodossa, mikä helpottaa 
laukun pakkaamista ja tavaroiden 
etsimistä laukun sisältä. Päätasku 
on suojattu sisältä muovieristeellä, 
mutta kokemuksesta voin sanoa, 
että kalusto tulee pakata vesitiivii-
siin pusseihin, jos haluat niiden säi-
lyvän kuivina. 

Mil-tec:stä löytyy kaksi isoa muo-
villa eristettyä päätytaskua, jotka 
kummatkin suljetaan vetoketjulla.

Sivutaskuja löytyy peräti kuusi kap-
paletta. Ne ovat huomattavasti suu-

rempia kuin Hagorin laukussa, ja ne 
on sijoitettu päätaskun molemmille 
puolille. Sivutaskut on suojattu 
sisäpuolelta muovieristeellä.

Mil-tec:stä löytyy kolme erilaista 
kantotapaa. Perinteisen kassikah-
van ja olkaviilekkeiden lisäksi löy-
tyy myös yksinkertainen olkaviileke, 
jonka avulla kassin saa roikkumaan 
olalle kuin jääkiekkokassin.

Mil-tec:n kassista päätaskun päältä 
löytyvät kiristysremmit, joiden 
avulla päätaskun päälle voidaan 
sijoittaa esimerkiksi makuupussi, 
talvikumisaappaat tai pakkastakki. 
Tällöin laukkua ei kuitenkaan ole 
mahdollista kantaa selässä. 

Toisin kuin Hagorilla, Mil-tec:n 
mukana ei toimiteta lukkoa mutta 
päätaskun saa lukittua vetoketjuista 
tavallisella riippulukolla.

Mielipiteitä

Molempien valmistajien lau-
kut ovat erittäin laaduk-

kaita ja mahdollistavat suuren 
tavaramäärän siirtämisen kerralla 
selässä tai kassina kantaen. 

Mielestäni tällaiset kassit on tehty 
vain yhtä käyttötarkoitusta varten: 
pakkaat kassin, jonka jälkeen siirrät 
kassin kulkuvälineeseen ja kulku-
välineestä majoitukseen. Kulku-
välineenä voi olla taksi tai nasu ja 
majoituksena joko Silja Linen hytti 
tai puolijoukkueteltta. Varsinkin 
painavaa kassia ei mielellään kanna 
pitkää matkaa. Sen voi kyllä tehdä 
mutta varustelaukun pääasiallinen 
tehtävä se ei ole.

Vaikka lähes kaikki varustelaukut 
on suojattu sisäpinnalta (ja Hagor 
myös ulkopinnalta pohjasta) tulen 
jatkossakin pakkaamaan varusteeni 
aina vesitiiviisti. Nykyaikana niin 
rinkoissa kuin varustelaukuissakin 
on niin paljon vetoketjuja ja tik-
kauksia sekä niistä johtuvia reikiä, 
että vesi ja kosteus pääsevät vaikut-
tamaan sisällä oleviin tavaroihin.

Hyvää tämän tyyppisissä kas-
seissa ovat vahvat viilekkeet. Voit 
pakata kassin erittäin painavaksi 
ja silti viilekkeet eivät hajoa kuten 
esimerkiksi edullisemman luokan 
päivärepuissa tai rinkoissa. Olen 
itse ollut kerran yhden tällaisen 

halvemman ja heppoisemman 
rinkan kanssa taistelemassa. Kun 
rinkasta irtosi ensimmäisen päivän 
jälkeen olkaviileke, oli sitä erittäin 
epämiellyttävä kantaa sylissä loput 
35 kilometriä. 

Varustelaukku tulee pakata hyvin 
täyteen, koska puolityhjänä ja 
selässä kannettuna tavarat valuvat 
laukun pohjalle. Puolityhjänä myös 
laukun muoto tekee kantamisesta 
hankalampaa. ►

Teksti Kadetti Sampo Pitkänen ► Kuvat Mikko Ruohonen

Kirjoittaja toimii hankin-
tapäällikkönä Kadettitoveri-
kunnassa, kesäkuun nume-
rossa Camelback-testi.
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Yksi hampurilainen
ilman pihviä, kiitos

Noin puoli vuotta sitten 
julkaistussa kirjassa 
’Tunnetut sotilaat’ 
(josta ehkä muutama 
promille tämänkin 

palstan lukijoista on kuullut), tut-
kija Mikko Salasuo esitti tutkijalle 
epätyypillisen voimakasta arvoste-
lua Tornin itsekriittisyyttä kohtaan. 
Vaikka Torni on jopa kadettien 
silmissä profiloitunut kiitettävissä 
määrin palautteen ottajana (rak-
kaudella by optiset lomakkeet), 
oleellisinta kuitenkin lienee se, 
mikä palautteen merkitys edes 
ylipäätään on.

Vaikka en nyt tässä lähdekään sen 
kummempia referoimaan itse tut-
kimusta, Salasuo vertasi tämänhet-
kistä tilannetta ”rautahäkkiin”, jossa 
Torni pyrkii ”kehittymään” vain 
niillä ehdoilla, jotka se itse sallii 
pitääkseen yllä Uskottavan Puolus-
tuksensa, jota varten me teemme 
tätä työtä, jolla on tarkoitus. 

Nämä ”kalterit” kätkevät kuitenkin 
sisälleen sen, että perusarvot ovat 
pyhiä ja loukkaamattomia. Mikäli 
joku yrittää kaltereita ravistella 
tai edes vähän viilailla, saatetaan 
keinovalikoimana käyttää uhkailua 
oikeustoimilla tai henkilökohtaista 
vähättelyä, kuten muutamakin ta-
paus ensimmäiseltä vuodelta osoitti. 
Mitä lähemmäksi oikeaa ongelmaa 
mennään, sitä enemmän myös yh-
teisö itse yrittää kritiikin tukahdut-
taa. Koodisto on tiukka, kun tullaan 
siihen, mitä on soveliasta sanoa ja 
mitä ei. 

Nämä rautahäkin 
kalterit ovat paksut 
ja tekevät avoimen 
kritiikin ja kes-
kustelun mahdot-
tomaksi. Edelleen 
tänäkin päivänä, 
tälläkin hetkellä, 
ympäri Suomea 
saavutetaan aina-
kin paperilla kaik-
ki opetustavoit-
teet ja joukkojen 
yleisilme on hyvä 
Uskottavan Puolustuksen nimissä – 
no exceptions, kuten eräs Maasotak-
oulun harjoituksen ampumapuhut-
telukin osoitti. Tästä hyssyttelystä 
pitää huolen vain meidän oma am-
mattisotilaita leikkivä yhteisömme. 
Talvisodan pakkasissa jäätyneessä 
ankkalammikossa me toistelemme 
samoja mantroja oikeuttaaksemme 
olemassaolomme, kun suurin uhka 
Suomelle on, kummalta puolelta 
puuta kertasingolla pitää taistelu-
ammunnoissa ampua.

Vanha sananlasku toteaa, että ken-
raalit valmistautuvat aina edel-
liseen sotaan mutta en ole aivan 
varma, ketkä tässä lopulta valmis-
tautuvat ja mihin. Kuten Sala-
suokin tutkimuksessaan totesi, 
tällaisen ”itsekriittisyyden puut-
teen” nähdään johtuvan talviso-
dasta kumpuavista käsityksistä 
ja siitä samasta kulttuurista, joka 
nousee Facebookin Lauri Törni –
faniyhteisöistä, ’kiitos 1939-1945’ 
–T-paidoista, MM-95 finaalista ja 
lampaista.  ►

Teksti Kadetti Ville Sallinen ► Kuvat Mikko Ruohonen Tulevat tapahtumat

Olutkellari
Olutkellari on tarkoitettu kai-
kille Maanpuolustuskorke-
akoulun opiskelijoille aina 
simpusta kenraaliin. 40 vuotta 
sitten perustettu olutkellari on 
osa Kadettitoverikunta ry:tä. 
Olutkellari toimii erilaisten 
tapahtumien aktiivisena jär-
jestäjänä, ja se on aina ollut 
tärkeä osa kadettien kotituki-
kohtaa. Nykyään vierainam-
me ovat kadettien lisäksi myös 
muut opiskelijat ja tutkintojen 
suorittajat. Olette kaikki lämpi-
mästi tervetulleita viihtymään 
olutkellarille.
Kalpa ja kadetit toivottavat 
Jaakko-veljelle onnea ja me-
nestystä!
Kellari puh.num: 0409607555

AUKIOLOAJAT:

MA 18.00-22.30
TI 18.00-22.30
KE 18.00-00.30
TO 18.00-22.30

 TIEDOKSI
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Huppari 40€

Muki 7€

Merkit 3€

Vyö 17€

Myyntiartikkelit

 HANKINTA

Kalvosinappi,solmioneula ja 
rasia

28€

Solmioneula sininen 10€

Solmioneula kultanen 10€

Vyö kangas 17€

Muki 7€

Toverikunnan standardi 25€

Huppari 40€

Viiri 10€

Kalvosinappit 12€

Pinssi 5€

95. Kadk maasotalinjan logo 3€

Toverikunnan kangasmerkki 3€

Myynnissä kellarilla!

Tulevia tuotteita:

•	 95. Kadk maasotalinjan 
huppari

•	 Korttikotelo

•	 Kalvosinnapit

•	 Tekninen paita




