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Päätoimittaja

KALPA 2/2010 Kesälomalle aikovat kurssit - Asento…
motiv… ÄLKÄÄ PYÖRIKÖ… mo-
tivoin teidät…lepo. Te olette Suomen 
nuorison parhaimmistoa – vielä het-

ken. Kaadereina ja vanhuksina te olette jo hyvin 
kaukana siitä. 

Ne kadetit, joilla vieläkin on hylätty suoritus-
merkintä opintojaksolta akrobatiaa á la Blom-
qvist rästii ne ravintola Kaarlen parkkipaikalla 
kesäsunnuntaisin, kaikkina kolmena. Muiden 
tenttien uusinnat suoritetaan totuttuun tapaan 
karkauspäivinä yhdistettynä opintojaksoon 
Tiedustelun perusteet eli selvitätte aikuisi-
na ihmisinä ihan itse, missä luokassa ja minä 
päivänä ne nyt sitten pidetäänkään. KÄDET 
HOUSUNSAUMALLE. Uusinnoista ilmoi-
tetaan ihan normaalisti koulutusportaalissa nii-
nä päivinä´, jolloin lentäjät eivät ole koulussa ja 
koulun internet toimii.

Hopeakompassin rästisuoritukset pidetään yh-
distettynä Vuosanka-vaelluksen hiihtomarssin 
kertauksen kanssa Santahaminan PAK-radalla, 
jossa se yksi kadetinkuvatus voi sitten harjoitel-
la sitä seinän ylittämistä samalla.

TE SIELLÄ, KIRJOITATTE HUO-
MISAAMUKSI 400 SANAN SELVITYK-
SEN. AIHEENA SOTILAAN HUOJUMI-
NEN MUODOSSA JA SEN VAIKUTUS 
LIIKEKANNALLEPANOVALMIUDEN 
KOHOTTAMISEEN ALUEELLISESSA 
PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄSSÄ.

Nuorukaiset valmistautuvat sitten loman jäl-
keen aselajivalintoihin. Lähtökohtaisesti va-
linnat pyritään saamaan päätökseen viimeis-
tään jouluun mennessä. Valintoja harjoitellaan 
muutaman kerran Maasotakoulun tiloissa, ja 
jos sattuvatkin soljumaan kitkattomasti kohti 
kaikkia tyydyttävään lopputulokseen niin muo-
kataan niitä aselajipaikkojen määriä ja uusitaan 
sitten tarvittaessa täällä Santahaminan luon-
nonkauniilla saarella vielä muutamaan kertaan.

Ja ne, jotka keskosista miettivät opintojensa 
keskeyttämistä palveluspaikkavalintojen tulok-
sena voivatkin odottaa selkäsaun.. SE LEN-
TÄJÄ, JOKA YRITTÄÄ MUKA HUO-
MAAMATTOMASTI TIHRUSTELLA 
SIELLÄ SITÄ FINNAIRIN ESITETTÄ 
ILMOITTAUTUU MINULLE VÄLIT-
TÖMÄSTI PUHUTTELUN JÄLKEEN. 

niin, selkäsaunaa. Ivaloon perustetaan rajavar-
tiolaitoksen tykistörykmentti, ja sinne siirre-
tään viisi tykistökadettia – neljä, jos kurssilla 
ei ole viittä. Muistakaa että kaikenmaailman 
tyttöystävät ja mukakihlatut voivat sanoa kor-
keintaan vain pahasti tai hyvästi. 

Hamletiin ja Kaarleen ei sitten loman 
aikana ole mitään asiaa, siellä on vii-
meksi käyty joskus teidän kummi-
kurssin aikana ja siihen se saa jää-
däkin. 

Ne, jotka menevät töihin kesällä 
solmimaan alokkaiden kengän-
nauhoja, teille on päiväkäskytet-
ty oikeudet yksittäisen taistelijan 
lippaiden täyttämiseen ja optisten 
lomakkeiden käyttöön, että ihan turha 
odotella niitä sotaharjoituskorvauksia. 
SUU KIINNI KUN PULISETTE.

Se nimeltä mainitsematon ilmatorjunta-
kadetti lyhentää välittömästi sen kandi-
daatin tutkielmansa 120 sivuun ja lopuille 
tuleekin sitten kiire, jos aikoo sen pente-
leen kirjoitelman raapia kasaan. Vaikka 
sitä onkin nimettömät huoltokaaderit ai-
koinaan vielä päivää ennen palautuspäivää 
tuhrustelleet, niin te teette sen joko lomalla 
tai sitten sille varattuna aikana, jolloin sii-
hen ei kuitenkaan ole aikaa. Ja sen vielä 
sanon, että on täältä vänrikkejä ennenkin 
valmistunut.

JA SE SELVITYKSEN KIRJOITTA-
VA SIELLÄ HUOMIO ETTÄ ODO-
TELLAAN SITTEN KUITENKIN 
PERINTEIDEN ISÄN KANTAA 
TÄHÄN ASIAAN.

Ja hetkinen, kenttärovasti pyysi il-
moittamaan että Kadettien tukisäätiö 
maksaa niiden kadettien avioerokulut, jotka 
viime kesän aikana menivät naimisiin ja pal-
veluspaikkavalintojen johdosta harkitsevat nyt 
parisuhteensa vaikutusta kokonaismaanpuolus-
tukseen. ”

Ei ole toimitus pyrkinyt korkeammalle kuin 
siivet kantavat vaan on tehnyt sen, mihin vä-
häinen aika on suonut mahdollisuudet. Läm-
min kiitos kaikille sen ansainneille. 

“
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Isoon rattaaseen
pykälä lisää

Kesä mielellä, vesi kielellä. Mikäs sen parempaa 
kuin rankan kymmenkuukautisen opiskelujakson 
jälkeen pulahtaa saunasta järveen, nauttia kesäs-
tä ja unohtaa hetkeksi opiskelu. Tuon heinäkuun 

jälkeen on mukavaa jälleen palata vielä elokuuksi ”sorvin 
ääreen” ja syyskuusta vaihtaa opiskelupaikkakuntaa - tai 
valmistua.

94. kadetti- ja 77. merikadettikurssi astuvat pian työn 
maailmaan, onnea ja menestystä! 95. & 78. siirtyvät aher-
tamaan sotilasammatillisten opintojen pariin aselajikou-
luille, kun 96. & 79. palaavat yleisten opintojen pariin 
Santahaminaan ja ottavat samalla vastaan Kadettitoveri-
kunnan vastuutehtävät mukaan lukien niin simppukurssin 
opastuksen ja upseerikasvatuksen kuin koko Kadettitove-
rikunnan jäsenistön ajan tasalla pitämisen sekä yhteisöm-
me edustamisen.

Kevättä rinnassa niin kuin vain voi

Kadettitoverikunnan 85. vuosijuhlaa juhlittiin hilpeissä 
tunnelmissa juomalaulujen ja tanssin säestämänä Paasitor-
nissa 24.4.2010. Siitä tässä lehdessä lisää jäljempänä. Vaa-
tivista vuosijuhlajärjestelyistä tahdon suurimmat kiitokset 
välittää vuosijuhlamestari kadetti Jenni Siltaselle sekä hä-
nen ”nopealiikkeiselle” käytännön apurilleen, kadetti Vili 
Virtaselle. Lisäksi kiitoksensa ansaitsevat päiväjuhlasta 
vastannut kadetti Anton Tuomola ja silliaamiaisakseli ka-
detit Lintusaari-Raappana, unohtamatta simppujen soin-
tuvaa kadettikuoroa, ahkeraa työosastoa ja kaikkia muita 
taustamyyriä onnekkaan juhlan läpiviemiselle. Vahva us-
komukseni on, että Kadettitoverikunnan perustaja Carl 
August Sevonkin olisi ollut tyytyväinen näkemäänsä.

Suosittelen vuosijuhlaperinteen jatkamista esimerkiksi 
Toukotanssiaisiin yhdistettynä, jotka valitettavasti tänä 
vuonna päätettiin kunniakkaiden vuosien ja juhlasalira-
kennuksen remontin vuoksi jättää väliin. Kaikille nautin-
nollinen vuosijuhla on mielestäni luonnollinen jatkumo 
jokaiselle itseään kunnioittavalle opiskelijajärjestölle. Li-
säksi se on varma keino eri yhteistyötahojemme kanssa-
käymisen lujittamiseen. Vuosijuhlaan myös ulkopuolisen 
on helppo tulla, kun tietää ennalta mistä on kyse, eikä tar-
vitse jännittää pelkkiä tanssiaskelia.

Pian sarkajuhlan jälkeen pelattu 
nuorimpien kurssien välinen jää-
kiekko-ottelu Helsingin jäähallissa 
oli puolestaan kummallekin osapuo-
lelle yhtä urheilun juhlaa nuorempi-
en 7-1 voittolukemista huolimatta. 
Vaikka kyseessä ei ollut varsinaisesti 
toverikunnan tapahtuma, vaan lähin-
nä koulun jääurheilujoukkuetta kos-
keva, oli se oiva esimerkki siitä, kuin-
ka tällaiset ainutlaatuiset tapahtumat 
ovat pitkälti omasta mielikuvituk-
sesta ja aktiivisuudestamme kiinni, 
ja josta tällä kertaa voimme kiittää 
kadettialikersantti Sampo Pitkästä 
apureineen.

Sotatieteellistä wappua 2010 vie-
tettiin Ullanlinnanmäellä alkuun 
tuulisissa ja sumuisissa merkeissä. 
Onneksi marinoinnissa onnistuttiin 
ja sää selkeni. Leirimme muistutti 
vuoroin muurahaispesää ja vuoroin 
minifestivaalia. Muutama karhukin 
(!) paikalla nähtiin, mutta ne väsy-
tettiin ripeästi kuiviin yhteisvoimin. 
Päivän päätteeksi ajoneuvojen lasta-
uksen yhteydessä hämmästeltiin ly-
hyttä virkamiestoiminnan YTH:ta ja 
mikä parasta, ei kaupungin työnteki-
jöiden hämmästykseksi yhtään ros-
kaakaan jäänyt. Tästä jo perinteeksi 
muodostuneesta, kadettiupseereja 
kautta kurssien läheisineen kokoa-
vasta piknikistä tältä vuodelta iso 
kiitos kadetti Valtteri Saadille suu-
rine osastoineen. Erityishuomiona 
pitänee mainita simppu-Niskanen, 
joka ensimmäisen opiskeluvuotensa 
aikana on esimerkillisesti ollut mu-
kana, ilman sen kummempia virkoja, 
vapaaehtoisena jo ties kuinka mo-
nennessa tapahtumassa. Hän on kuin 
nuorempi versio kaaderi Laitisesta. 
Niskasen pyyteettömän nöyrästä 
asenteesta ja ahkeruudesta voi koko 
96. kadettikurssi ottaa mallia.

Toukokuun lopulla Norjassa pidetyt 
maavoimien pohjoismaiset kadet-
tipäivät olivat monien 95. kadetti-
kurssin kadettien mieleen. Toivon 
mukaan se on yhtä mieleenpainuvaa 
myös vuoden päästä, kun samainen 
tapahtuma järjestetään Suomessa. 
Sitä ennen on merikadeteilla kunnia 
isännöidä omaa tapahtumaansa jo 
tämän vuoden elokuussa.

Mistä on pienet kadetit 
tehty?

Jotta ei menisi aivan halailuksi, tah-
don tarttua muutamaan mieltäni 
askarruttaneeseen seikkaan. Kyse 
lienee vain marginaalisesta osasta 
jäseniämme, mutta kuten tiedämme: 
yksi voi pilata kaikkien maineen.

Jos kadetteja näkee yleisillä paikoilla 
siviilivaatteissaan/opiskelijahaala-
reissaan kiroilemassa ja painimassa 
tai muutoin maassa mönkimässä, 
vaikkakin vain leikillään, ei se todel-
lakaan herätä ulkopuolisissa luotta-
musta, saati arvostusta. Se on sama 
kuin laulaisi Jääkärien marssia sere-
nadina naiselle.

Ateenalaisten laulun ensimmäis-
tä lausetta ei tarvitse vapaa-ajallaan 
käytännössä toteuttaa. Pitää ymmär-
tää missä menee kohtuus. Hauskaa 
saa olla, mutta painimiselle ja muulle 
omien rajojensa kokeilulle on ole-
massa omat tilansa. Vapaa-ajallaan 
tulee pitää mielessään se, että edus-
tamme itseämme, omaa kurssiamme, 
kaikkia kadetteja ja koko sotilasor-
ganisaatiota kaiken aikaa kaikessa 
kanssakäymisessämme. Jopa silloin-
kin, kun emme siihen itse kiinnitä 
huomiota. On siis syytä katsoa myös 
hiukan kaverin perään.

Sivistynyt käytös on kaiken a ja o 
tilanteesta riippumatta. Ei voi olla 
niin, että kun univormu laitetaan 
päälle, on käytös vain tällöin moit-
teetonta.

Instituutiollamme on tietynlaiset 
odotukset. Lunastakaamme ne ja ol-
kaamme tuon arvostuksen arvoisia!

Katse horisonttiin!

Tahdon lopuksi peräänkuuluttaa 
yhteistyötä niin kadettikurssien vä-
lillä kuin ulos ympäröivään yhteis-
kuntaankin. On syytä luoda uusia 
ja ylläpitää saavutettuja kontakteja 
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
Vaikka meillä on vahva identiteetti, 
on muistettava, että emme ole yk-
sin. Toivottakaamme ystäviämme 
esimerkiksi kellarille viihtymään ja 
nauttimaan sen antimista. Laaduk-
kaasti nautittu vapaa-aika saa myös 
tuiki tärkeät opiskelut maistumaan 
entistä mukavammalta.

Jo tässä vaiheessa esitän kiitokseni 
myös 95. kadettikurssin aikaiselle 
hallitukselle, toimihenkilöille ja pe-
rinnehenkilöstölle niiden tekemästä 
runsaasta työstä. Koulun käynnin 
ohella eri tehtävät tuntuvat paikoin 
jopa työläiltä, mutta antavat tekijäl-
leen loppujen lopuksi paljon.

Kesälomamme on lyhyt, joten sii-
tä on syytä nauttia täysin rinnoin. 
Syksyn koittaessa ovat kurssirattaat 
pyörähtäneet, tehtävät vaihtuneet ja 
ketjuun tullut yksi lenkki lisää: Toi-
vottakaamme 97. & 80. tervetulleik-
si, kuten tapanamme on.

Syksy tuo meille kullekin uusia haas-
teita, joihin on syytä olla hyvin la-
tautuneena valmiina. Hyvät Kalvan 
lukijat, aurinkoista, leppoisaa kesää 
ja vielä parempaa tulevaa syksyä!

Constantem decorat honor. ■

Teksti Kadetti Antti Söderholm ■ Kuvat Mikko Ruohonen

www.kadettitoverikunta.fi
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 KOULUNJONJOHTAJA

Sotilaan
perustaidoista

Hyvät kadetit ja Kalpa-lehden lukijat,

Aina välillä käydään keskusteluja fyysisen kunnon ja 
ampumataidon merkityksestä sotilaille. Tarvitsee-
ko nykypäivän upseeri enää edellä mainittuja taitoja 
kuten ennen? Emme kai turhaan suorita vuosittaisia 

kuntosuorituksia ja ammu palvelusammuntoja? Pitäisikö siis 
tilalle luoda tietokoneen ja pvah:n käyttötesti, jolla mitattaisiin 
kykyä lähettää nopeasti virheetön asiakirja oikeisiin osoitteisiin? 

Tulkoon nyt selkeästi todettua, että upseeri tarvitsee edelleen 
hyvää fyysistä kuntoa ja ampumataitoa. Niiden merkitys ei ole 
hävinnyt mihinkään. 

30 km matka on edelleen 30 km

Teknistyminen ei ole ratkaissut, eikä tule ratkaisemaan, sotilaan 
liikkumista jalan. 30 km jalkamarssi on aivan yhtä pitkä kuin en-
nenkin. Samalla voisi myös todeta, että nopeampi on aiemmin 
perillä. Kestävyyden ja nopeuden ohella ei saa unohtaa voimaa; 
voimakkaampi jaksaa yleensä esimerkiksi nostaa enemmän. 

Erityisesti upseerin uran alkuvaiheessa fyysisen kunnon merkitys 
korostuu. Alaiset arvostavat johtajaa, joka osallistuu joukkonsa 
mukana fyysisesti vaativiin palvelustapahtumiin. Mitä vaatii alai-
siltaan, vaatii myös itseltään.

Upseerin ei tarvitse olla joukkonsa kovakuntoisin, mutta hän ei 
kyllä saisi olla heikoinkaan. Johtajan on helpompi johtaa, jos hän 
ei heti ensimmäiseksi fyysisesti väsähdä taistelukentällä.

Puolustusvoimissa on siirrytty 80-luvun kahtiajaosta urheilijat – 
ei urheilijat, kokonaisvaltaiseen työkyvyn ylläpitämiseen. Tämä 
on ollut hieno asia. Liikunta on nykyään luonnollinen osa työky-
vyn ylläpitoa. Tämän moni huomaa keskivartalon tukevoitumi-
sena viimeistään noin 35-vuotiaana, jos ei liiku. Liikunta antaa 
myös mielen vireyttä, ja lajivalikoima mahdollistaa vaikka min-
kälaisen sosiaalisen kanssakäymisen liikunnan ohessa. 

Osumat edelleen
ratkaisevat

Ampumataidon merkitystä ei saa 
koskaan aliarvioida. Kaksintaiste-
lutilanteessa tarkempi ja nopeampi 
voittaa. Tarkkaa tulta ja osumia am-
puva voittaa aina räiskivän ja epä-
tarkan tulen omaavan vastustajan. 
Tämä pätee sekä käsi- että raskaisiin 
aseisiin. 

Ilman osumia on vaikea tuhota. Kä-
siaseella pienemmän kasan ampuja 
osuu useimmiten paremmin. Am-
muntaakin on syytä osata kouluttaa, 
ja se edellyttää ammunnan perustei-
den tuntemista.

Vuosangan leirillä pystyy toteamaan, 
että esimerkiksi kevyellä konekivää-
rillä on aivan yhtä hankala ampua 
ilman tukea kuin oli 1980-luvulla-
kin. Aina tätä kuitenkin joku kadetti 
yrittää. Tällöin pitäisi kuitenkin he-
rätä kysymyksen; ”Hei mites tällä oi-
kein osuu ja pitäisikään ampua?” Kun 
hankkii vastauksen tähän - eikä vain 
teoriassa, vaan ihan käytännössä - pi-
tää enää miettiä miten koulutan asi-
an. Osumat kuitenkin viime kädessä 
aina ratkaisevat.

Osa toverikunnan 
toimintaa

Kadettitoverikunnan toiminnas-
sa erilaiset liikuntatapahtumat ovat 
aina olleet mukana. Ilahtuen olen 
voinut todeta, että näin myös nyky-
ään. On laskuvarjohyppytoimintaa, 
osallistutaan erilaisiin urheilutapah-
tumiin ja pelataan otteluita kurssien 
välillä. Kyykkääkin on kuulemma 
heitetty ihan MM-tasolla. Mahdol-
lisuuksia on lukemattomia.

Upseerien Ampumayhdistyksen ala-
osaston toiminta on myös käsittääk-
seni siirtynyt entistä enemmän ka-
dettien vastuulle. Tämänkin toivoisi 
aktivoivan yhä useamman kadetin 
lisäämään vapaa-ajan ammuntaa. 
Ammuntaan liittyvä turvallisuusoh-
jeistus on tiukentunut, mutta se ei 
saa olla esteenä ampumaharrastuk-
selle. Siksi tärkeästä taidosta on up-
seerien kohdalla kyse.

Uskon, että nykypäivän kadetit ym-
märtävät fyysisen kunnon ja ampu-
mataidon merkityksen. Toivon, että 
tämä merkitys heijastuu myös tu-
levaisuudessa Kadettitoverikunnan 
toiminnassa.

 
Lopuksi

Yksikön päällikkönä menin juokse-
maan 5 km maastojuoksukilpailun 
komppaniani mukana. Yksikölläni 
oli tuolloin edessä ns. ”kiinniolovii-
konloppu” eli viikonloppuvapaita ei 
ollut luvassa. Ennen lenkin alkua to-
tesin kuitenkin yksikköni varusmie-
hille, että myöntäisin ylimääräisen 
viikonloppuvapaan tulevana viikon-
loppuna kaikille, jotka tulevat ennen 
minua maaliin. Olisittepa nähneet 
yhteislähdön alussa joukon valtavan 
yrityksen ja hurmahengen. Kaikkien 
osalta tämä ei luonnollisesti ollut oi-
kean vauhdinjaon kannalta järkevää. 
Myös maalissa yleisin kysymys oli 
”Voittiko joku…?” Jääköön myön-
nettyjen VLV:n määrä arvoitukseksi.

Constantem Decorat Honor! ■

Teksti Eversti Timo Pöysti ■ Kuvat Mikko Ruohonen
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Viron seikkailuista

Matka Viron Tartoon alkoi torstaina 8.4.2010. Reissua oli 
odotettu kovasti, ja osallistujilla olikin jo hieman viime 
vuoden kertomuksista tietoa järjestetystä partiotaitokil-
pailusta. 

Tallinnaan saavuttiin puolilta päivin, ja isäntäkadettikin löydettiin 
melko nopeasti meitä odottamassa. Sotilashenkilöitä kun on varsin 
helppo havaita siviilituristien joukosta. Seuraavaksi siirryimme pai-
kallisen firman tarjoamalla kuljetuksella ostoskeskuksen kautta nou-
tamaan tanskalaisen edustustiimin lentokentältä. Näiden herrojen 
kanssa keskustelu lähti saman tien käyntiin melko luonnollisesti, ja 
aiheet liittyivät lähinnä kadettikouluun. Matkalla kuitenkin oli pakko 
myös nukkua pois kertyneitä univelkoja, sillä tiesimme, että ilta saat-
taa kestää pitkään. ►►►

Partiot aamulla kilpailun 
varopuhuttelussa

►

Teksti Kadetti Mika Suokas ■ Kuvat Estonian National Defence College
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Kadettveebel Karl Kalamees

Tervitused 
vennased kadetid

Tervist, minu nimi on Karl Kala-
mees, Kõrgema Sõjakooli 11nda ka-
dettveeblina olen kõigi põhikursuste 
kadettide poolt valitud juhtima Ka-
detikogu tegevust aastal 2009-2010. 
Minu peamiseks ülesandeks on kait-
sta kadettide huve õppeasutuste nõu-
kogus ning korraldada kurstevahelisi 
suhteid. 

Estonian National Defence 
College`s Military Academy`s 
Cadets`Association

Military Academy in Estonia was 
originally founded in 1919 during 
the Freedom War, due to a lack of 
officers in battle front. It took more 
than half a century till recreation of 
the Academy was potential. During 
the first period of existance no for-
mal student activity was established. 
Mainly because of the nature of that 
time, when all were fighting for one 
purpose-freedom. Relations between 
students and lectures, who all were 
gathered from trenches, were not so 
strict. Of course it changed a lot after 
the war and traditions becan to form 
among students. Unfortunately no 
documentation except few memoires 
have extant. 
Structured student`s organisation 
was created  in the 1990s after re-
foundation of the Estonian National 
Defence College. First head of the 
Academy got his military education 
from Finland and was influenced by 
finnish brothers in arms. Following 
the example of Kadettitoverikunta, 
the estonian cadets established their 
own organisation called Kadetikogu 
and first chairman was elected in 
1999. Originally the main focus 
were concentrated on the freshly 
recruited cadets. Idea was to teach 
young cadets the meaning of being 
an officer and check their readiness 
to step up for this challenge becom-
ing one. Even today all thru the first 
semester elder cadets continuously 

try on juniors will by facing them 
with question about their awareness 
of this place. 
 Since that time every autumn new 
chairman along with six board mem-
bers are appointed to run Kadetikogu. 
I am in order the 11th democrati-
cally elected head of the Kadetikogu, 
with the title kadettveebel. Ka-
dettveebel is the most trustful second 
course cadet in who all cadets trust 
their wellbeing. In order to fulfill my 
mission as a leader of the cadets and 
avoid dictatorship the board has six 
more members with one vote each. 
Although I can say that rarely oc-
curs situations where I must use my 
authoritativeness to convince some-
body to change his heart. Next im-
portant person, the vice-chairman, 
traditionally one of the outstanding 
first course cadet has two major tasks. 
He makes sure that first year cadets 
executes all the orders assigned by 
the board, also guarantees the con-
sistensy of traditions. Board`s social 
activist cooperates with other uni-
versities, destinated to plan and carry 
out the most mind blowing parties. 
Priority will be placed on organisa-
tions with the highest female pro-
portion. The financist controlls the 
budget and makes sure that every ca-
det contributes his monthly fee. PR-
cadet updates webpage and consults 
the college`s PR specialists. The one 
who contributes his free time in the 
name of brightening our hearts with 
patriotism is chief of culture. Besides 
being responsible for organising tra-
ditional ceremonies, he holds the key 
of the Cadets`Mess. Finally we have 
chief of sports with his iron fist poli-
cy. The aim is to participate and rep-
resend our academy as successfully 
as possible in different competitions 
within the Estonian Defence Forces. 
Main event in school is annual Ca-
dets` Ball held for the celebration of 
the Military Academy`s anniversary. 
It is by far the most exciting and 

rapid time of the year. Ball, which 
includes reception of a foreign del-
egations along with patrol competi-
tion, makes it challenging task for 
cadets. Obviously all the hard work 
pays off when ballroom floor is open 
for dancing. On the whole, all you 
could think about during the fol-
lowing year, is the quality time spent 
with firend cadets from abroad. In 
general Cadets`Ball consists of two 
almost separate blocks of actions, 
formal and after that not so strict, 
kind of afterparty way of celebration.  
In other words, after midnight we 
tune up the situation in a way which 
makes it easier to go out of hands. 
In support of our organisations ac-
tions` popularity, we have to thank 
the founders of the Academy. Tartu 
is the city of students, in fact, there 
is no other citiy in Estonia, where 
drawing the line between weekends 
and working days can be so difficult. 
Twice a year, slightly after school year 
starts and before it ends, students are 
ceremonially takning over the power 
from mayor. During these weeks the 
streets are filled with bohemian fra-
grance and actions beyond imagina-
tion. One event in which Military 
Academy participates and rules the 
podium, is boat-race held on the 
river flowing through the city. 
However, cadets do not get the 
chance to involve all benefits and 
amusement offered by the Tartu. 
Depending on speciality I may say 
that most of the cadets are spend-
ing at least two to three monts of the 
year in field or are engaged with in-
tensive studing. This limits extremely 
cadets time for public entertainment 
but I feel very strongly that military 
education is the major objective and 
there is absolutely no replacement 
for the fun greater than rumble tu-
ring exercises. ■

KADETTIVELJILTÄ

Kadettikoululla meidät oli jaettu 
eri huoneisiin kahden saksalaisen ja 
yhden tanskalaisen kanssa, mikä si-
nänsä myös edesauttoi sitä, että kup-
pikuntia ei päässyt muodostumaan. 
Koululla isäntäkadetit esittelivät 
meille koulun aluetta ja tiloja. Saim-
me myös varusteita kuitille seuraavan 
päivän suoritusta varten. 

Päivällisen jälkeen oli aika vaihtaa 
siistit siviilivaatteet, sillä alkuillan 
ohjelmassa oli dating games ja oh-
jeistus seuraavan päivän partiokilpai-
lusta. Maagiseksi rajaksi oli asetettu 
klo 1120 seuraavalle päivälle. Saa-
vutus oli sekin, sillä illanistujaisten 
jälkeen tuli vietettyä muutama tunti 
ulkoillen tanskalaisten ystäviemme 
kanssa. Tilaisuudessa oli tarkoitus 
osoittaa kaikille ulkomaalaisille ka-
deteille avecit. Muutama daami oli 
kuitenkin estynyt saapumaan tilai-
suuteen, joten alkuilta vierähtikin 
kaikkiin daameihin tasapuolisesti 
tutustuen.

Perjantaiaamuna kun kaikki ek-
syneet pallerot oli saatu haalittua 
kasaan ja aamupalaa siirrettyä vat-
salaukusta sisään tai ulos, pääsim-
me lopulta bussiin, jolla siirryimme 
kisan aloituspaikalle. Kilpailun jär-
jestäjät muistuttivat meitä, että ei 
kannata ottaa kisaa liian tosissaan, 
vaan elämyksenä. Se oli tarkoituskin. 
Tosin länsinaapurimme eivät tätä 
kehotusta aivan ymmärtäneet.

Partiotapahtuman aloitus tapahtui 
Paluküla-nimisen paikan eteläpuo-
lelta, ja rastien kautta partion tie 
suuntasi aina lähemmäs Tartoa luo-
teeseen Aardlapalun alueelle. Suori-
tuksessa matkaa tuli taitettua noin 18 
kilometriä, sää suosi, ja järjestetyillä 
rasteilla ei pahemmin joutunut odot-
telemaan, joten kisa eteni hyvinkin 
jouhevasti. Matkaa taitettiin lähinnä 

teitä pitkin muutamaa metsäreittiä 
lukuun ottamatta, sillä virolainen 
isäntäkadettimme oli varoitellut, että 
maasto saattaa olla hyvinkin vaikea-
kulkuista ja kosteaa keväisin. Rastit 
olivat kaikkea aina tunnistamisesta, 
kahvakuulalla urheiluun, paintball-
sotimiseen ja MacGyver-tyyppiseen 
tulentekorastiin. Kisan jälkeen oli 
vuorossa sauna ja iltapala, ja kaupun-
gille lähteminen jäi tekemättä, sillä 
kaikki halusivat panostaa seuraavan 
päivän tanssiaisiin. Mielestäni tämä 
oli ihan hyvä tilanteenarviointi ja 
päätös.

Perjantaiaamu meni Tarton AHAA-
centeriin tutustuen. Kävimme 
katsomassa 4D-lyhytelokuvan, ja 
vierailimme pienimuotoisessa Heu-
reka-tyyppisessä hallissa. Iltapäiväl-
lä saimme tietää jo iltamme avecit, 
ja tanssitunnin jälkeen oli partio-
taitokilpailun palkitsemistilaisuus. 
Virolaiset partiot osoittivat melko 
hyvää menestystä, ja parhaimpana 
ulkomaalaisena partiona olivat ruot-
salaiset. Sinänsä tanskalaisten kanssa 
olimme samaa mieltä siitä, että voi-
timme heidän kanssaan yhdessä ki-
san, koska emme ottaneet sitä liian 
vakavasti, ja meillä oli hauskempaa 
kuin muilla.

Illalla alkoivat viralliset juhlaosuu-
det, ja pääsimme nauttimaan taas 
daamiemme seurasta. Siirryimme 
majoitustiloista koululla sijaitsevan 
päärakennuksen aulaan, josta ul-
komaalaiset delegaatiot kutsuttiin 
sisään edustusmaa kerrallaan. Ter-
vehdimme illan isäntää ja emäntää, 
ja siirryimme juhlasaliin, jossa viral-
liset juhlaosuudet alkoivatkin melko 
nopeasti.

Itselle tuli hieman yllätyksenä juh-
lien erilaiset järjestelyt verrattuna 
suomalaisiin iltajuhliin. Juhlasalira-

kennuksen tilat oli varattu ainoas-
taan tanssimista ja seurustelua var-
ten, ja virallinen pöytäosuus oli 
rento cocktailtilaisuus, jossa ruokaa 
ja juomaa nautittiin seisovista pöy-
distä. Juhlatilat oli jaettu kolmeen 
tilaan. Pääsalissa oli tanssia, ja salin 
vieressä taukotila sohvineen, joka tuli 
hyödylliseksi varsinkin aveceille, joi-
den jaloissa illan seisoskelu ja tans-
siminen varmasti tuntui. Kolmante-
na tilana toimi yläkerran aula, jossa 
juhlijat pystyivät nauttimaan ruokaa 
ja juomaa.

Virallisen avauspuheen jälkeen aloi-
timme illan yhteistanssilla, johon 
suurin osa vieraista osallistui. Illan 
ohjelmaan kuului myös paikallisen 
kansantanssiryhmän esitys sekä rei-
lun kymmenhenkisen voimistelu-
ryhmän taidonnäyte erilaisista akro-
baattisista suorituksista. Täytyy kyllä 
sanoa, että erinäköiset takavoltit sei-
nän kautta juoksemalla olivat hyvin 
vakuuttavan näköisiä. Juhlien viral-
linen huipennus oli näyttävä Viron 
kadettikoulun perinnepäivän kakun 
leikkaus kadettimiekalla. Virallisten 
osuuksien jälkeen siirryimme ka-
dettikellarille, josta kaupungille taas 
iltaa viettämään. 

Sinänsä reissu Tartoon oli aivan 
unohtumaton, ja matkalta jäi paljon 
hyviä muistoja. Osasimme kuitenkin 
nauttia hienoista maisemista, hyvästä 
säästä ja ennen kaikkea mahtavasta 
seurasta. Tuli reissulla myös kuljettua 
Kaarsildin silta hieman normaalisti 
poikkeavalla tavalla. Sunnuntaina 
palasimme hieman väsyneinä takai-
sin Santahaminaan muutamaa koke-
musta rikkaampana. Varmaan väsy-
mystä jet-lagista. Tiedä tuota sitten.

”Loodan, et sul on löbus ja homme 
näeme jälle! ;)” ■
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 OPPILASKUNTA

Tabula rasa – Tyhjä taulu

Aristoteleen uskotaan olevan ensimmäinen, joka kirjoitti ihmiskunnan 
ensimmäisessä psykologisessa teoksessa tyhjistä tauluista. Käsite muo-
kattiin lähes tuhat vuotta myöhemmin, 10-luvulla siihen, että ihminen 
syntyy tyhjänä ja ilman valmista prosessipohjaa ja löytää ajan myötä 

oman paikkansa sekä oppii opetuksen kautta oman potentiaalinsa. Tämä muistut-
taa juuri tapahtunutta syntymistä akateemisessa edunvalvonnan piirissä. 

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan ensimmäinen hallitus, virkaatekevä 
sellainen, on toimikautensa puolessa välissä. Tuntuu siltä, että tuloksia ei juuri 
ole syntynyt. Ehkäpä se on merkki siitä, että asiat ovat niin kun pitääkin. Väitän 
kuitenkin että näin ei ole, vaan että epäkohdat eivät vielä ole löytäneet oikeita 
äänitorvia tullakseen käsittelyyn. Uskon, että tämä epäkohta poistuu yllämainitun 
oppimisen kautta. 

Virkaatekevän hallituksen varsinainen tehtävä edunvalvonnan ohella on luoda 
perusta tulevalle oppilaskuntatyöskentelylle. Siinä on mielestäni on edistytty eni-
ten. 

Ongelmat ja ratkaisut

Tällä hetkellä tiedossa on sekä pieniä 
että isoja epäkohtia. Suurin epäkoh-
ta on KELA:n maksama asumistuki, 
tai oikeammin sanottuna sen mak-
samatta jättäminen. Opiskelujem-
me erityislaadusta johtuen kadetille 
ei makseta asumistukea muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta. Ol-
koot tämä suurin ongelmamme. Se 
myös vaatii suurimmat ponnistukset, 
koska muutosta ei saada aikaiseksi 
ennen kuin Suomen lakia muute-
taan. Voidaan siis todeta, että ratkai-
su löydetään pitkäjänteisestä edun-
valvontatyöstä.

Pienempiin epäkohtiin kuuluu ar-
vosteluiden myöhässä tuleminen ja 
arvosteluperusteiden muuttuminen 
kurssin aikana. Myös tapa, jolla ka-
detit saavat valita pääaineensa on hä-
märän peitossa, koska tilanne muut-
tui äkillisesti eikä selkeää linjausta 
ole. Nämä ovat pienempiä ongelmia, 
koska ne ovat ratkaistavissa koulun 
sisäisillä päätöksillä. Vielä kun muu-
toksen tuulet ovat vahvoja ja suhtau-
tuminen uuteen oppilaskuntaan on 
positiivista koulun johdossa, uskon 
että hyvistä muutoksista päästään 
neuvottelemaan.

Oppilaskunta ei edusta ainoas-
taan kadetteja vaan oppilaskunnan 
edunvalvontapiiriin kuuluvat kaikki 
maanpuolustuskorkeakoulun opis-
kelijat. Näin ollen myös sotatietei-
den tohtorin opintoja suorittava 
voi liittyä oppilaskuntaan, jolloin 
hän pääsee ainakin valvomaan, että 
väitöskirjojen arvostelu tapahtuu 
oikeudenmukaisesti. Tällä hetkellä 
ainoastaan yksi henkilö kyseisestä 
tohtorinohjelmasta on ollut aktiivi-
nen oppilaskunnan suhteen.

Esiupseerikurssin (EUK) ja yleisesi-
kuntaupseerikurssin (YEK) opiske-
lijat voivat myös liittyä oppilaskun-
taan. Moni on tähän tilaisuuteen 
tarttunutkin mutta huolia ja murhei-
ta heidän suunnassaan ei ilmeisesti 
ole. Veikkaukseni on, että vanhem-
mat sotilaat ovat jo tottuneet siihen 
että epäkohtia on. Ymmärrän myös, 
että suuri osa ongelmista pystytään 
ratkomaan keskenäänkin. Toivotaan, 
että ongelmattomuus jatkuu.

Sotatieteiden maistereiden (SM) 
ensimmäinen kurssi on käynnistetty, 
mutta ei ongelmitta. Suurin epätie-
toisuus on heidän osaltaan koskenut 
urakehitystä ja palkkausta. Tiedotus-
tilaisuus on tulossa sekä työnantajan 
puolesta Maavoimien Esikunnan 
toimesta että edunvalvonnan puo-
lesta upseeriliiton toimesta. Toinen 
epäkohta on suuri säästötoimenpide, 
joka aiheutti tulevissa maisterikurs-
sin opiskelijoissa närkästystä. Työn-
antajan päätös tuli nopealla aikatau-
lulla. Tämä ennalta arvaamattomuus 
aiheutti sen, että moni tulevista 
maisteriopiskelijoista ehti jo tehdä 
järjestelyjä opintojen suhteen. Aikaa 
ja rahaa käytettiin siis aivan turhaan.

Paluu tulevaisuuteen

Syksy lähestyy, ja silloin oppilaskun-
nalle valitaan ensimmäistä kertaa 
edustusto. Edustusto tulee jatkossa 
kokoontumaan kaksi kertaa vuodes-
sa tai tarpeen vaatiessa useammin. 
Edustuston tehtävänä on asettaa 
hallitukselle toiminnan reunaehdot 
sekä valita hallitus itselleen. Edus-
tusto myös valitsee oppilaskunnalle 
inspehtorin, jonka tehtävä on tukea 
ja avata suljettuja ovia oppilaskunta-
työskentelyä varten. Edustuston teh-
tävä kestää koko opiskelun ajan, näin 
varmistetaan toiminnan jatkuvuus. 

Edustustovaalien jälkeen, myös syk-
syllä 2010, edustusto valitsee halli-
tuksen ehdolle asettuvista kurssien 
edustajista. Hallituskausi on aina 
vuoden pituinen ja kokouksien mää-
rän määrittää hallituksen puheenjoh-
taja. Veikkaukseni on, että kyseeseen 
tulee noin 10 kokousta vuodessa.

Hallitus puolestaan valitsee oppilas-
kunnalle edustajia Maanpuolustus-
korkeakoulun monijäsenisiin toimi-
elimiin toimikauden ajaksi. Vuoden 
aikana kurssien edustajat toimivat 
toimielimissä oppilaskunnan edusta-
jina ja vaikuttavat kulloinkin käsitel-
tävänä oleviin asioihin.

Kaikkineen oppilaskuntatyöskente-
ly vaatii yhden henkilön jokaiselta 
kurssilta hallitukseen, kaksi henkilöä 
edustustoon ja viidestä kymmeneen 
henkilöä toimielimiin. Lopullinen 
edustajien määrä vaihtelee kurssilta 
toiseen, mutta pienestä määrästä on 
kuitenkin kyse. Pienestä määrästä 
puheen ollen oletan, että syksyn vaa-
litoiminta on, sotilasperinteistä poi-

keten, vilkasta, jotta parhaat miehet 
ja naiset saadaan oikealle paikalle. 
Vanhaa kokemusta järjestötoimin-
nasta ei tarvita, vaikka se kyllä tie-
tyissä tehtävissä auttaakin.

Tämän kaiken toiminnan joustavuu-
desta ja jatkomahdollisuuksista vas-
taa nykyinen hallitus. On siis hyvä, 
että työskentely- ja kokoustila on 
löydetty oppilaskunnan hallitukselle 
läheltä. Varainhankinta, joka tulee 
syksyllä eteen erilaisten tukihake-
musten muodossa, on myös tärkeä 
osa tätä jatkomahdollisuuksien tur-
vaamista. Varainhankinnassa tärkein 
tavoite on kerätä tarpeeksi varoja, 
jotta opiskelijoille voitaisiin tarjota 
muitakin etuja kuin ainoastaan neu-
vottelupöydissä istuminen. 

Lajiharjoittelu

Sotilaiden keskuudessa ei ole epäta-
vallista kuulla sanottavan, että ollaan 
entisiä urheilijoita kaikki. Kaikki ym-
märtävät siis, että huippusuoritusta 
varten tarvitaan peruskunto. Voidaan 
jopa sanoa, että oppilaskunnalla on 
pitkä peruskuntokausi edessä, jotta 
oltaisiin valmiita huippusuoritusta 
varten silloin kun sitä tarvitaan. Opi-
taan alussa mainittua prosessipohjaa 
sekä samalla opitaan oppilaskunnan 
oikea paikka systeemissämme nimel-
tä Maanpuolustuskorkeakoulu. 

Mertarannan hehkutukset siitä, että 
olisi vielä kolme sekuntia aikaa ra-
kentaa Roomaa, eivät onnistu oppi-
laskunnalta. Tyydymme vanhaan sa-
nontaan, ”ei Roomakaan rakennettu 
päivässä”. ■

Teksti Kadetti Matias Öblom ■ Kuva Mikko Ruohonen

Kadetti Matias Öblom
Oppilaskunnan puheenjohtaja
Virkaatekevä hallitus

►
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Yhteislaukaus-Huomio-TULTA!

Railakkaan ja kurssihenkeä nostattaneen toisen 
opintovuoden jälkeen vanhin kadettikurssi ha-
jaantui ympäri Suomea. Niinpä myös me, 94. ka-
dettikurssin Kenttätykistöopintosuunnan kadetit, 

matkustimme Tykistökoululle Niinisaloon, tuohon Sata-
kunnan kirkkaimpaan helmeen, saamaan oppia uudesta 
aselajistamme. Heti majoittumisen yhteydessä tykkikaa-
derit kokivat melkoisen shokin – positiivisessa mielessä: 
majoitus ja yleiset tilat olivat aivan toista luokkaa kuin 
niissä sotilasmajoituksissa, joihin me lyhyen mutta sitä-
kin karvaamman sotilasuramme aikana olimme tottuneet. 
Mainittakoon näistä yllätyksistä vaikkapa jenkkityyliset 
runkopatjasängyt, omat taulutelevisiot ja saniteettitilat, 
edustussauna… Tässä oli tykkikaadereiden ensikosketus 
taistelukenttien kuninkaaseen, herrasmiesaselajiin nimeltä 
Tykistö.

harjoituksessa myös muuan tuohtu-
nut kadetti Hyvinkäältä, joka käsiva-
laisimien puutteen (lue:lipastamisen) 
vuoksi joutui tekemään käsisuun-
takehämittauksen myrskylyhtyä 
hyväksi käyttäen. Loppujen lopuk-
si Laurin (nimi muutettu) mittaus 
kuitenkin sulkeutui tarkoille arvoil-
le vienon noitumisen säveltämänä. 
Ei ollut harjoitus hukkaan mennyt! 
Tulenjohto-oppimme huipentui 
NAX-harjoitukseen (Nordic Artil-
lery Exercise), jossa johdimme tulta 
kansainvälisellä kielellä, kilpaillen 
norjalaisia ja ruotsalaisia tulenjoh-
topartioita vastaan. Tosin ruotsa-
laiset ja norjalaiset eivät tienneet 
kilpailleensa meitä vastaan, joten 
pohjoismaiden parhaat tulenjohtajat 
löytyvät edelleen Niinisalosta. Suve-
reniteettimme voisi tiivistää yhteen 
Suomussalmelaislähtöisen kadetin 
lauseeseen ruotsalaisille näiden yrit-
täessä sytyttää nuotiota kipinälin-
golla tihkusateessa: ”Jävla tomtar, 
vad fi**an gör du? Här, ta stickor!”, 
heittäen samalla hölmistyneelle äld-
ledarelle askin tulitikkuja. Juu juu, 
tack tack.

Loka- ja marraskuun räntäsateissa 
opettelimme myös tykistön taktiik-
kaa. Tutuksi tulivat tykistön käyttö 
prikaatin taistelussa eri taistelulajeis-
sa. Samalla tutustuimme prikaatin 
viestijärjestelmään: tutuiksi tulivat 
erilaiset viestikontit, laskinkontit, 
johla, keskussanomalaite ja linkki-
jänne. Marraskuun lopussa kadetit 
kolkuttelivat kiskoja pitkin Rova-
järvelle valtakunnalliseen tykistön 
ampumaharjoitukseen toimien ku-
kin tulevan oman palveluspaikkansa 
organisaatiossa. Tehtävinä kadeteilla 
olivat tulenjohtopäällikön, tulenjoh-
to- ja viestipatterin päällikön sekä 
tykistön tiedustelu-upseerin virat. 
Puuhaa ainakin allekirjoittaneel-
la riitti, siitä todisteeksi riittäköön 
kahden tunnin yöunet vuorokaudes-
sa komentopasissa. Ja voi sitä lystin 
määrää, kun kouluttajat huomasivat 
kadeteissa käyttökelpoisen voimava-
ran: erään kurssiveljeni kanssa hoi-
dimme omien tehtäviemme ohella 
muun muassa pataljoonaupseerin, 
tulenjohtokomentajan ja viestiupsee-
rin tehtäviä. ”Palkaton henkilökunta 
vastaa” oli usein kuultu lause komen-
tovaunun takateltassa. Kuulemani 

mukaan myös muissa tykistöjoukois-
sa oli ollut monenlaisia tonttuja: oli-
han joulukuu jo ihan kulman takana, 
ja porotkin vilistivät villinä ympäri 
ampumakenttäaluetta. Kaikki haus-
ka kuitenkin loppuu aikanaan, ja 
lähes heti harjoituksen päätyttyä ty-
kistökaaderit pääsivätkin tutkimus-
vapaille.

Mittaamaan valmistu!

Joululoman jälkeen hyvästelimme 
etupuolen hommat ja siirryimme 
takapuolen ”peikoiksi”. Mittaus-
kurssilla opimme paljon patteriston 
paikannuslaitteista ja mittaamises-
ta yleensä. Käsisuuntakehämittaus, 
suuntakehämittaus ja hyrräsuunta-
kehä tulivat yhä tutummaksi kah-
latessamme nivusia myöten luon-
nonkauniilla Hämeenkankaan 
harjumuodostelmalla. Kaikkein 
mielekkäimmäksi puuhaksi koimme 
kuitenkin aurinko- ja tähtimittaus-
laskut. Otimme suuntia aurinkoon ja 
paikansimme taivaalta tähtiä paikan-
taaksemme itsemme. Se on kaunista, 
kun suomalainen mies nimeää kähe-
ällä äänellä pakkasessa tähtikuvioita 
taivaalta. Moni näissä tilaisuuksissa 
herkistyikin toteamalla meidän ole-
van aikamme Kopernikuksia.

Mittauksien jälkeen alkoi tuliasema-
kurssi. Opettelimme eri tykkien osia, 
panosten muodostamista, sisä- ja ul-
koballistiikkaa sekä tulipattereiden 
kokoonpanoja. Tutuksi tykkihallin 
jumppareissuilla tulivat termit kol-
limaattori, kiertokaukoputki, viuh-
kan antaminen ja junttaus. Kalus-
toampumaharjoituksessa pääsimme 
ampumaan vedettävän kaluston 
lähes koko kirjolla, kun tuhosimme 
vihollista haupitseilla ja kanuunoil-
la. Jouduttiinpa ampumaan myös 
suora-ammuntaa, koska vihollinen 
oli päässyt edestä murtoon. Am-
muimme myös kevyellä kranaatin-
heittimellä, joka olisi omimmillaan 
mökkirannassa lauantai-iltana lokin-
pesien tuhoamistehtävässä. Tykkien 
jälkeen opettelimme kevyen raketin-
heittimen käytön ja testasimme tai-
tomme raketinheitinharjoituksessa. 
Ampumatoiminta aiheutti haasteita, 
sillä kun pois heittimiltä olivat patte-
rin päällikkö, kaksi laskijaa, patteriu-
pseeri ja jaosjohtaja, oli jäljellä enää 

kaksi kadettia per heitin: toinen oli 
heittimen johtaja ja toinen kaikki 
muut. Harjoitus oli tästä huolimat-
ta (tai johtuen) erittäin onnistunut, 
ja kaikki pääsivät kokemaan, kuinka 
rakettipakka tyhjenee mahtavan jyli-
nän saattelemana.

Nyt kun viimeistelen tätä tekstiä, 
on maanantai 3.5.2010. Palautim-
me opinnäytetyömme määräaikaan 
mennessä pelonsekaisin tuntein, ja 
kasarmiviikot ennen Rovajärven am-
pumaharjoitusta ovat hyvää vaihte-
lua kevään leiriputkeen. En malta tä-
hän loppuun olla mainitsematta yhtä 
erityispiirrettä koulutuksessa, joka 
varmasti seuraa meitä kaikkia vähän 
aikaa – ja Tykistöprikaatiin jääviä 
vähän pitempäänkin, nimittäin sata-
kunnan murre. Puheen rytmitykses-
tä ja murresanoista oli aluksi vaikea 
saada selvää, mutta nyttemmin kom-
munikointi on helpottunut. Usein 
harjoituksissa kuuleekin satakunnan 
pyryharakan kaihean huudon: ”aa-
TUAAAAAAAA!!!”. Siispä lähe-
tänki nyssi kaikil kurssitovereil ja 
muilki kadeteil pari kappalta rouhe-
koppii joist, tuaa, löytys kinnassuun-
nal pakattui tervveissi oikei viljalti! 

PS. Jussi, tule takaisin! Tai jos et tule, 
tuo ainakin pleikkari!■

Tulenjohtaja, lamauta!

Syksy alkoi kenttätykistöopintosuunnan osalta tulenjohta-
misella. Saimme heti kättelyssä astua suuriin saappaisiin, 
sillä siinä missä ennen oli opeteltu joukkueen ja komp-
panian kanssa koheltamista, oli tilalla nyt erilaisten jääkä-
ripataljoonien tulenjohtovoima ja sen käyttö. Myöhemmin 
opimme, että saappailla on tapana suurentua –ja hukkua 
–ajan juostessa. Ei tulenjohto-oppi kuitenkaan pelkkää 
kahvinjuontia ja simulaattoriluokassa istumista ollut: lu-
kuisissa tulenjohtoharjoituksissa paatuneimmatkin tykis-
töjumalat –joita myös tuliasemasioiksi kutsutaan –osasivat 
asettua tulenjohtopartioissa ja –ryhmissä myös viestimies 
kakkosen rooliin näppäillen tulikomentoja tulenjohtajan 
käskyjen mukaan ja yrittäessään samalla pitää viestivälineet 
toimintakunnossa sekä sukat kuivina. Nähtiinpä eräässä 

Tykistökoulu

•	 Perustettu vuonna 1918 Pie-
tarsaareen everstiluut-
nantti V.P. Nenosen 
toimesta

•	 Siirtynyt vuonna 
1969 Santahami-
nasta Niinisaloon

•	 Päätehtävä kou-
luttaa kenttätykis-
tön kadetteja, am-
mattisotilaita sekä 
reserviläisiä

•	 Järjestää lisäksi aliupseerien SAMOJ 
1 ja 2, mestariopinnot sekä useat eri-
laiset täydennyskoulutuskurssit sekä 
opetustilaisuudet.

•	 Keskittyy myös kenttätykistön ja 
kranaatinheittimistön tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan sekä eri am-
pumaharjoituksien suunnitteluun ja 
johtamiseen.

Teksti Kadetti Aapo Väätäinen ■ Kuva Kristian Perttunen
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 Kadettitoverikunnan pienisuuret
85-vuotisjuhlat
Kun minulta ennen vuo-

den vaihtumista kysyttiin, 
tahtoisinko toimia vuosi-
juhlamestarina tulevissa 

Kadettitoverikunnan vuosijuhlissa, 
en ajatellutkaan mihin lupauduin. 
Muistan vain pohtineeni, että mi-
nun onkin aika jo tehdä oma osani 
Kadettitoverikunnan hyväksi. Pian 
kuitenkin ymmärsin näiden olevan 
ensimmäiset vuosijuhlat, jotka on 
koskaan järjestetty näin laajassa mit-
takaavassa. Eipähän ollut ainakaan 
saappaita täytettävänä, mikä on hyvä, 
sillä kengännumerossani ei ole juuri-
kaan kehumista. Työ tekijäänsä opet-
ti, voidaan näin jälkeenpäin sanoa. 

Ensimmäiset asiat jotka tuli päättää, 
olivat juhlapaikka ja juhlapäivä. Vi-
rallinen toverikunnan syntymäpäivä 
sattui olemaan lauantaina 24.4.2010, 
joten päivämäärä olikin sillä selvä. 

Juhlapaikkaa jouduimme etsimään 
pidempään, sillä oma juhlasalim-
me oli remontissa tuona maagisena 
päivänä. Monien eri vaihtoehtojen 
joukosta päädyimme Hakaniemessä 
sijaitsevaan Paasitorniin. Käytyäm-
me tutustumassa tähän glamourin 
täyteiseen rakennukseen olimme 
myytyjä. 

Valmisteluissa en olisi koskaan sel-
vinnyt yksin, mutta onneksi uhkai-
lun ja kiristyksen avulla löysin va-
paaehtoisia auttamaan järjestelyissä. 
Suurimpana apuna oli kuitenkin 
vuosijuhlien ammattilainen Kadet-
titoverikunnan puheenjohtaja Antti-
Ilari Söderholm. Kärsivällisesti hän 
jaksoi vastata kaikkiin kysymyksiini 
minun repiessäni viimeisetkin hiuk-
set päästäni ja jakoi tuota loppuma-
tonta viisauttaan tällaiselle vuosijuh-
lien amatöörille.

Satujen saari ja
janoisten sankari

Vihdoin kauan odotettu merkkipäivä 
koitti. Muisteleminen aloitettiin en-
sin Kadetti Anton Tuomolan orga-
nisoimalla päiväjuhlalla Maanpuo-
lustuskorkeakoulun auditoriotalossa, 
jonne kerääntyi vivahteikas joukko 
kadetteja eri vuosikymmeniltä. Lä-
hes kolme tuntia yhdessä nostalgista 
muistelua antoi varmasti jokaiselle 
jotain uutta.

Iltapäivän edettyä pidemmälle oli 
cocktail-tilaisuuden aika samaises-
sa rakennuksessa. Suureksi kunni-
aksemme cocktail-tilaisuuteen oli 
saapunut usean eri alan järjestöjen 
edustajia tuomaan tervehdyksiään. 
Järjestöt esittivät vuorotellen kukin 
tervehdyksensä ja toivat toinen tois-
taan upeampia lahjoja, joista nos-
tettakoon esiin muun muassa Up-
seeriliiton lahjoittama biljardipöytä. 
Nautittuamme maukkaat cocktail-
ruuat ja tyhjennettyämme kuohu-
viinipullot aikataulumme antoi vielä 
mahdollisuuden esitellä vieraillem-
me koulupäiviemme pelastajaa ja ai-
naista ylpeyttämme: Olutkellaria.  

Vuoroin vieraissa

Lopulta oli aika siirtyä bussikyy-
dityksin viralliseen juhlapaikkaam-
me Paasitorniin. Juhlapaikka oli nuo-
rimman kurssin ahkeran työosaston 
ja Paasitornin osaavan henkilökun-
nan ansiosta valmiina odottamassa 
vieraitaan. Saliin saapuessamme illan 
juhlavuutta nostatettiin illan isän-
nän, Kadettitoverikunnan puheen-
johtajan kättelyllä ja miekkavartiolla.

Ohjelma oli illan aikana monipuo-
lista ja jokainen juhlavieras omalla 

saapumisellaan toi ripauksen tun-
nelmaa juhliin. Kadetti Timo Virta-
nen juontajan tehtävineen onnistui 
aikatauluttamaan iltaa välijuonnoil-
laan.  Suussa sulavien ruokien välissä 
saimme kuulla hienoja puheita Ka-
dettitoverikunnan puheenjohtajal-
ta, Kadettikoulun johtajalta Eversti 
Timo Pöystiltä sekä huipennukseksi 
Kenraalimajuri Sami Sihvolta.  

Monille kadeteille uutta ja kummal-
lista illan aikana olivat juomalaulut, 
jotka illan edetessä yllättäen alkoivat 
onnistua koko ajan paremmin. Puo-
lustukseksemme voidaan sanoa, että 
emme ole aikaisemmin tarvinneet 
lauluja juodaksemme. Laulumesta-
rina toimi Kadetti Antti Tikkanen, 
joka herkeämättömällä tilannetajul-
laan laulatti vieraita aina tilaisuuden 
tullessa. Onneksemme paikalla oli 
laulumestarin lisäksi monia muita 
juomalaulujen rautaisia ammattilai-
sia, jotka lauloivat varmasti jokaisen 
nuottikorvattomankin (kuten alle-
kirjoittaneen) puolesta. 

Musiikista juomalaulujen ohella vas-
tasivat nuorimman kurssin Kadetti-
kuoro sekä Kaartin sotilassoittokun-
nan varusmiesbändi. Kadettikuoron 
laulaessa ei edes lasi pysynyt kädessä, 
sillä heidän uskomattoman voima-
kas äänensä sai miehet kateellisiksi 

ja naiset hullaantumaan. Varusmies-
bändi jaksoi viihdyttää yleisöään aina 
pikkutunneille asti tarjoten juhlavä-
elle tanssittavaa aina valssista Elvik-
seen.

Muistikuvien himmentyessä

Juhlien jatkot pidimme samassa pai-
kassa, ja itsekin pääsin rentoutumaan 
viimeistään kavereideni Jaloviinan 
ja Pohjanpojan kanssa, enkä tainnut 
olla ainoa. Varusmiesbändin lopetet-
tua jatkoimme juhlintaa hittibiisien 
ja alati parempien tanssiliikkeiden 
tahdissa. Paasitornin vihjattua koh-
teliaasti, että olisi aika sammuttaa 
viimeisetkin valot, suurin osa löysi 
uskomattomalla kadettien bilevai-
nulla vielä jatkojen jatkot. 

Juhlien yksi osasyy oli soluttautu-
minen siviilimaailmaan sekä siinä 
sivussa antaa siviileille mahdollisuus 
kurkistaa meidän maailmaamme. 
Monet kadeteistamme pääsivätkin 
tutustumaan hyvin syvällisesti eri 
siviilijärjestöihin, tai ainakin heidän 
edustajiinsa juhlien yhteydessä. Juh-
lien avulla saimme myös mahdolli-
suuden lujittaa aikaisempia ja luoda 
uusia suhteita eri alojen toimijoiden 
kanssa, sekä samalla kiittää tukijoita 
ja kannustajiamme. 

Sillit suuhun ja katse
kohti ensi vuotta

Nukuttuani (lue: sammuttuani) pa-
rin tunnin ajan heräsimme, eivätkä 
juhlat olleet vieläkään ohi. Kadetti 
Lassi Lintusaari oli järjestänyt sil-
liaamiaisen, tai paremminkin Jaffa-
aamiaisen olutkellarillamme, jonne 
kaikki urheimmat juhlijamme löysi-
vät paikalle.

Vihdoin kellarin sulkeuduttua oli 
aika aloittaa pari päivää kestävä pa-
lautuminen. Päällimmäisenä juhlien 
jälkeen mielessä ei ollut pelkästään 
kisaväsymys, vaan tyytyväisyys, eikä 
pelkästään sen takia että juhlat olivat 
ohi, vaan tyytyväisyys juhlien lop-
putulokseen. Omiin havaintoihini/
muistikuviini ja vieraiden palaut-
teeseen viitaten juhlat olivat unoh-
tumattomat, ja onnistuivat niukasta 
osanottajamäärästä huolimatta. Illan 
mottoni olikin ”laatu korvaa mää-
rän”. Jokainen juhlija omalla läsnä-
olollaan ja loppuillan volyymillaan 
sai juhlat näyttämään ja tuntumaan 
paljon suuremmilta. Toivotaankin 
että näistä pienisuurista juhlista saa-
daan vielä pitkä perinne Kadettito-
verikunnan tulevaisuuteen. ■

Teksti Kadetti Jenni Siltanen ■ Kuvat Sampo Pitkänen
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NOKA 2010
”Lähet sä Nokaan? Otat sä pikkutakin mukaan? Joudunks mä 
puhuu englantia niis konferensseissa? Paljon sä otat rahaa?” Epä-
tietoisia kysymyksiä kuului Kadettitalon käytäviltä 40 kadetin 
valmistautuessa matkalle Norjaan.

NOKA 2010 järjestettiin tänä vuonna Norjassa 25.-29.5. Ta-
pahtuman keskipisteenä oli Norjan kadettikoulu Oslossa. Ta-
pahtumaan osallistuivat Suomi, Norja, Ruotsi ja Tanska. Kunkin 
valtion osastot koostuivat muutamasta henkilökunnan jäsenestä 
sekä 40 kadetista. Pohjoismaisten kadettipäivien tarkoitus on lä-
hentää kadettien välistä yhteistyötä ja suhteita kilpailemalla eri 
urheilulajeissa sekä osallistumalla eri konferensseihin. Urheilula-
jeina olivat ampumajuoksu, puistojuoksu, esterata, jalkapallo sekä 
sotilasurheilu. Konferenssien viitekehys oli Afganistanin operaa-
tion ympärillä. Kadeteista muodostettiin neljä monikansallista 
joukkuetta (sininen, punainen, vihreä ja valkoinen), joihin kukin 
maa asetti kaksi kadettia. 

Teksti Kadettiylikersantti Ville Onikki ■ Kuvat Pasi Väätäinen
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Suomen joukkueen osalta NOKA:n 
valmistelut sujuivat ilman suurempia 
vastaiskuja. Joukkueen kokoonpano 
muuttui hieman johtuen yllättävistä 
menoista tai sairastumisista. Lajival-
mistelut sujuivat hyvin ja kurssin ur-
heilupäälliköllä olikin vaikea tehtävä 
nimetä kadetit omiin lajeihinsa, kos-
ka niin moni oli aloittanut treenaa-
misen mahdollisia NOKA-valintoja 
varten jo kauan sitten. 

Are you first time in here?

Kello 05.15 kadettiosaston vanhin 
toteutti vahvuuslaskennan ja läh-
dimme kohti Helsinki-Vantaan len-
toasemaa. Kello oli jo noin 06.00 aa-
mulla, kun ensimmäiset tarvitsivat jo 
urheilujuoman, sillä olihan päivästä 
tulossa pitkä.

Noin tunnin lento Norjaan sujui 
nopeasti, ja kohta huomasimmekin 
jo olevamme Norjan kadettikoulun 
porteilla. Matkalla olimme saaneet 
lyhyen esitelmän Norjan historiasta 
ja maan nykytilasta. Vastassa oleva, 
virnuileva norjalainen kadetti tiesi 
huonoja uutisia. Unelmat ilmastoi-
duista ja lämpimistä ilmakaaritel-
toista romahtivat, kun pihalla tökötti 
kaksi ”juhlatelttaa”. Olihan joillain 
mukana ainoastaan lakanaan verrat-
tava sisäpussi, mutta vanha sanonta: 
”Hätä keinot keksii”, tepsi tässäkin 
tilanteessa. Alkushokkia lievensi kui-
tenkin norjalaisille tyypillinen, mait-
tava ja monipuolinen ruoka. Mui-
den maiden saavuttua alueelle avasi 
norjan kadettikoulun johtaja NOKA 
2010 tapahtuman. Komeiden avaus-
seremonioiden jälkeen aloitimme 

ryhmäytymisen ja muodostimme 
neljä monikansallista joukkuetta. 
Joukkueiden johtajaksi oli nimetty 
jokaisesta maasta yksi henkilökun-
taan kuuluva. 

Konferenssit ja urheilukilpailut täyt-
tivät seuraavat kaksi päivää. Konfe-
rensseissa käsiteltiin Afganistanin 
operaatiota strategian, taktiikan, joh-
tamisen ja kansainvälisten lakien nä-
kökulmasta. Alustusten jälkeen ka-
detit keskustelivat ryhmissä aiheesta 
tai aiheen vierestä. Kirjo keskusteli-
joissa vaihtui varusmiespalveluksen 
käyneestä kadetista yhdeksän kertaa 
ulkomaan operaatiossa palvelleeseen 
kadettiin. Vaikka erot keskustelijoi-
den välillä olivat suuret, konferenssi 
opetti kielitaitoa ja yhdisti eri mai-
den kadettien näkemyksiä kansain-
välisestä yhteistyöstä.

Ne hullut ruotsalaiset
kävivät aamulenkillä!

Urheilukilpailut ovat vaihdelleet 
vuosien saatossa. Nykypäivänä lajei-
hin on haluttu yhdistää joukkuelajeja 
sekä sotilaslajeja. Tänä vuonna neljä 
joukkuetta kilpaili ampumajuoksussa 
(oikeasti käsikranaattijuoksu), puis-
toviestissä, esteradassa, jalkapallossa 
ja sotilasurheilussa. Jokainen pyrki 
omalla kannustuksellaan saamaan 
oman joukkueen kilpailijat maksi-
misuoritukseen. Go Blue Go- huu-
dot siivittivätkin sinisen joukkueen 
voittoon.  Pääosin jokainen onnistui 
omassa suorituksessaan. Jos kirjoit-
tajalle kielimuuri oli korkea, oli eräs 
toinen muuri vieläkin korkeampi 
eräälle suomalaiselle kadetille. 

Raskas työ vaatii
raskaat huvit!

Kuten Suomellakin on Norjalla oma 
”kellarinsa”. Ja mikä mainiointa, nii-
tä oli enemmän kuin yksi. Lakihan 
estää palautusjuoman myymisen tie-
tyn ajan jälkeen, mutta se ei estä sen 
antamista. Tällä oli ehkä vaikutusta 
vahvuuden laskemiseen hetkellisesti 
mutta suurempaa vahvuuden las-
kemista hillitsi Norjan korkea hin-
tataso. Suomalaisista kadeteista sai 
olla ylpeä, sillä kovemmastakin tais-
teluväsymyksestä huolimatta aamu 
aloitettiin ajoissa taistelijaparin avus-
tuksella tai ilman. Omien menojen 
lisäksi Norja järjesti ohjelmaa muun 
muassa retken norjalaiseen sotamu-
seoon ja risteilyn Oslon vesillä.

Kotiin!

Neljä NOKA päivää päättyivät lipun 
laskuun ja sen luovuttamiseen seu-
raavalle järjestäjämaalle, Suomelle. 
Hatunnoston arvoinen suoritus oli 
naapurimaamme kadetin sinnikkyys 
loppukatselmuksessa. Edellisen päi-
vän menoilla saattoi olla vaikutusta 
siihen, että mahdollinen ruokamyr-
kytys iski juuri nyt. 

Vaikka päivät olivat raskaat ja kotiin 
tuomisena olivat hämähäkkimie-
hen leimat ja rikkoutunut polvi, oli 
NOKA 2010 hieno kokemus. En-
nakko-odotukset matkasta muuttui-
vat hyviksi matkamuistoiksi. Konk-
reettisten matkamuistojen lisäksi 
käteen jäi oma NOKA 2010 henki, 
mikä säilyy varmasti pitkään matkal-
la mukana olleille. Vielä kerran On-
nea Blue Team! ■
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Tarmafort Oy

Jeminet Oy

Maalaamo Kaija Koljonen Oy

Salin LKV

Reserviupseerikoulu

Painorauma Oy

Insinööritoimisto Jari Sairanen Oy

Tark-Por Oy

Liikennekoulu Vinkkari Oy

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

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

Loimijoki Golf

Topeekan Kaluste Oy

ASE-Team

Riihimäen Reserviupseerit Ry

Idealfit kuntoklubi

New Boliden Harjavalta Oy
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Matkalla kadetiksi
Tunnelmia MPKK:n valintatilaisuudesta

Oli taas se aika keväästä, kun Maanpuolustuskor-
keakoulun kampus täyttyi innokkaista ja jän-
nittyneistä upseerin uralle halajavista kouluun 
hakijoista. Henkilökunnan edustajat ja valinta-

kokeissa avustavat toisen vuosikurssin kadetit olivat valmii-
na mieluisaan viisipäiväiseen urakkaan. Hakijoita oli tänä 
vuonna kaiken kaikkiaan 558. Valintatilaisuuteen kutsutut 
oli jaettu neljään osastoon, joista kukin vietti Santahami-
nan auringon alla kaksi päivää. Maanantaiaamun valjetessa 
ensimmäinen linja-autollinen hakijoita täytti auditoriota-
lon. Kurvasipa joku matti myöhäinen pihaan taksillakin. 
Valintatilaisuus saattoi vihdoin alkaa!

Päivä 1 ja istumalihasten
paineensietokyky

Valintatilaisuuden ensimmäinen päivä alkoi, jatkui ja päät-
tyi pääauditorion ”pehmeillä” penkeillä. Tulevia mahdolli-
sia simppuja totutettiin siis jo hyvissä ajoin ensimmäisen 
opiskeluvuoden arkeen. Aloitusinfossa korostettiin ennen 
kaikkea sitä, että nyt ei oltu pääsykokeissa vaan tilaisuudes-
sa, jossa arvioitaisiin kunkin hakijan soveltuvuutta upseerin 
ammattiin. Maanpuolustuskorkeakouluun päästäkseen ei 
siis tarvitse kahlata läpi isoa kirjakasaa tai maksaa maltaita 
valmennuskursseista. Riittää, että on rehellisesti oma itsen-
sä ja yrittää parhaansa. Auditorion penkeillä istuikin seka-
lainen seurakunta yrittäjiä. Sulassa sovussa tulevaa koitosta 
odottivat niin miehet ja naiset, varusmiehet ja opistoupsee-
rit kuin suuret ja vähän pienemmätkin. Järjestävän osapuo-

len mottona koko valintatilaisuuden 
aikana olikin reiluus ja tasapuolisuus. 
Jokainen hakijoista oli samalla vii-
valla iästä, taustasta, sukupuolesta ja 
rodusta riippumatta.

Ensimmäinen päivä testasi paitsi ha-
kijoiden istumalihasten kestävyyttä 
myös heidän kykyjään ja persoonal-
lisuuttaan lähes kuusi tuntia kestä-
neen soveltuvuuskokeen avulla. Hy-
vin nukutut yöunet ja kärsivällisyys 
olivatkin tarpeen, jotta urakasta sel-
viytyi kunnialla. Tervetulleen tauon 
aherrukseen toivat ruokailut, joihin 
marssittiin sotilaallisesti muodossa. 
Pääsykokeiden visaisimmaksi tehtä-
väksi näyttikin muodostuvan oikea-
oppiseen kolmijonoon järjestyminen. 
Kun ilta saapui saarelle, pääraken-
nuksen majoituskäytävien taukotilat 
täyttyivät seuraavan päivän aineis-
tokokeen materiaaliin tutustuvista 
hakijoista. Myös olutkellari palveli 
pitkän päivän puurtaneita, ja joku-
nen tuoppi ja mielenkiintoinen kes-
kustelu sielläkin hakijoiden toimesta 
nautittiin. Yön halukkaat hakijat sai-
vat viettää autenttisissa ensimmäisen 
vuosikurssin kadettien tuvissa.

Päivä 2 ja mahdollisuus 
ylittää itsensä

Toisena päivänä hakijat kulkivat 
rastilta toiselle joukkuekoossa op-
paanaan toisen vuosikurssin kadetti. 
Mukana oli siis koko ajan asiantun-
tija, jolta saattoi kysyä mieltä askar-
ruttavia seikkoja niin kadettikoulun 
arjesta kuin vapaa-ajan vietostakin. 
Jokainen hakija tapasi lääkärin ja 
vietti hetken haastattelijan kans-
sa. Ryhmäkokeessa keskustelemaan 
pääsi isommalla porukalla. Toisen 
päivän haastavin ja jännittävin hetki 
oli kuitenkin suurimmalla osalla se, 
kun joukkue asteli urheiluvarustuk-
sessa kohti juoksurataa. Oli Coope-
rin testin aika.

Cooperin testissä ehdoton karsiva 
raja on 2600 metriä. Nyt hakijoil-
la oli mahdollisuus haastaa ja jopa 
ylittää itsensä. Tätä varten oli voinut 
harjoitella. Osalla pyrkimyksenä oli 
minimirajalle pääseminen, kun taas 
osa tavoitteli kolmen tonnin ylitys-
tä ja täysiä pisteitä. Järjestelyt olivat 
moitteettomat ja ainakaan niistä 
kenenkään suoritus ei jäänyt kiin-
ni. Kovakuntoiset kadettijänikset, 

Faktoja valinnoista:

•	Maanpuolustuskorkea-
kouluun haetaan keväisin 
valtakunnallisen sähköi-
sen yhteishaun kautta

•	Opiskelijavalinta perustuu 
hakijan koulutettavuuden, 
motivaation, ammattiin 
soveltuvuuden ja alaan 
kohdistuvan kiinnostuksen 
arviointiin

•	Tänä vuonna hakijoita oli 
558, joista naisia 30

•	Hakijamäärä kasvoi vuo-
teen 2009 verrattuna noin 
viisi prosenttia

•	Opiskelemaan valitaan 
164 henkilöä

•	Kaikki opiskelemaan 
hyväksytyt saavat sotatie-
teiden maisterin opinto-
oikeuden

•	97. kadettikurssi ja 80. 
merikadettikurssi alkaa 
30.8.2010

Teksti Kadettialikersantti Maija Pänkäläinen ■ Kuvat Mikko Ruohonen

www.upseeriksi.fi
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valmiiksi lasketut kierrosajat ja nestetankkaus hem-
mottelivat juoksijoita. Kannustuksenkaan puutteesta ei 
järjestäjiä voi syyttää. Juoksipa muuan joukkueenjohtaja 
kevyessä palveluspuvussaan puolikengillään erään haki-
jan rinnalla viimeisen kierroksen tsempatan juoksijan yli 
vaaditun rajan. Se jos mikä oli kadettihenkeä. Juoksu-
radalla huimat loppukirit ja valitettavat keskeyttämiset 
saivat tunnelman vaihtumaan hetkessä railakkaista tuu-
letuksista karvaisiin pettymyksiin. Jotta näiltä pettymyk-
siltä vältyttäisiin, kannattaa tulevien hakijoiden valmis-
tautua Cooperiin huolella. Kova työ palkitaan kyllä.

Valintatilaisuus päättyi aineistokokeeseen, ja kirjoitus-
urakan jälkeen alkoi hakijoiden pitkä ja piinaava odotus. 
Valintatilaisuus oli onnistunut odotetunlaisesti. Soveltu-
via hakijoita oli varmasti löydetty enemmän kuin tar-
peeksi ja järjestelyt olivat saaneet kehuja. Heinäkuun 5. 
päivä hakijoiden jännitys on vihdoin ohi ja moni valinta-
tilaisuudessa käyneistä saa hyviä uutisia. Rutkasti onnea 
uusille kadeteille ja tervetuloa Maanpuolustuskorkea-
kouluun! ■

Lauri Vähä-Savo Helsingistä ylitti vaaditun 2600 metrin rajan viimeisillä 

sekunneilla. ” Huono fiilis, syytän röökiä. Ennen on mennyt paremmin. 

Fiilis on kuitenkin varmasti parempi kuin noilla viivan taakse jääneillä ”

Jo toista kertaa valintatilaisuudessa oleva Antti Penttilä 

kehui erityisesti tämänvuotisia järjestelyjä

”Hyvällä fiiliksellä! Kaikkeni olen antanut ja se riittää, jos 
riittää”, totesi Janne Puhakka haastattelun lomassa

Susanna Koski ja Pekka Korho-

nen saapuivat valintatilaisuuteen 

Ilmasotakoulusta Tikkakoskelta. 

Kaksikko aikoi antaa valintatilai-

suudessa kaikkensa. Lopullinen 

päätös upseerin uralle lähtemi-

sestä syntyy heidän mukaansa 

kuitenkin vasta myöhemmin.

Valintatilaisuuden Cooperin testissä 
ehdoton karsiva raja on 2600 metriä, ja 
täydet viisi pistettä saa, kun juoksee 12 
minuutissa 3000 metriä

►

www.upseeriksi.fi
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Ilmapuolustuksen
kuulumisia Tikkakoskelta
Ilmasotakoulu – Suomen johtava ilmapuolustuksen kou-
lutuskeskus tarjoaa puitteet sekä maavoimien että ilma-
voimien sotatieteiden opiskelijoille. Ilmasotakoulussa elä-
mästään ja opinnoistaan nauttivat myös 94. kadettikurssin 
ilmatorjuntaopintosuunnan opiskelijat. 

Linjamme on ”suuren suuri” ja meitä opiskelijoita riittää 
moneksi. Linjalla opiskelee kuusi opiskelijaa, joista yksi 
täydentää omaa tutkintoaan ainakin aluksi sotatieteiden 
kandidaatiksi ja jatkossa sotatieteiden maisteriksi. Me viisi 
muuta olemme pitäneet huolen, että myös linjamme ko-
kenut ”karpaasi” on pysynyt mukana nuorison vauhdissa. 

”Matkustamista ympäri Suomea”

Kaaderin opinnot ilmatorjuntaopintosuunnalla sisältävät 
harjoituksiin liittyen melko paljon matkustamista ympäri 
Suomea. Ilmasotakoulussa ei ainakaan toistaiseksi ole ase-
järjestelmää, jota kadeteille koulutetaan, joten asejärjestel-
mäkurssit järjestetään aina jossakin ilmatorjunnan joukko-
osastoista. Meidän kurssimme opiskeli ilmatorjuntaohjus 
05M järjestelmää syksyllä 2009 kahden viikon ajan Lapin 
ilmatorjuntarykmentissä Rovaniemellä. Kurssi oli kadet-
tien mielestä hieman kaukana Keski-Suomesta katsottuna, 

mutta matkailu avartaa ja kurssi oli mainio tilaisuus suo-
rittaa joukko-osasto vierailu Lapin Ilmatorjuntarykment-
tiin. Ensimmäinen viikko Rovaniemellä oli asejärjestelmän 
kurssiviikko, jolloin kaaderit suorittivat kyseisen järjestel-
män erikoiskouluttajatutkinnon, ja toisella viikolla asioita 
harjoiteltiin käytännössä Lapin ilmatorjuntarykmentin eri-
koiskoulutuskauden taisteluharjoituksessa. Kahden viikon 
jakso oli antoisa sekä osaamisen kehittymisen että vapaa-
ajan kannalta. Suorittihan linjamme ensimmäisellä kurs-
siviikolla sekä asejärjestelmän erikoiskouluttajatutkinnon 
että Rovaniemen ”päämajojen” tiedustelun ja valtaamisen. 

Rovaniemen keikan jälkeen vietimme syksyä taktiikan pa-
rissa. Aineopintoihin liittyvä taktiikan opintojakso Tak-
tiikan soveltaminen toimeenpantiin Ilmasotakoululla, ja 
opintojaksolle osallistuivat kaikki 94. kadettikurssin ilma-
puolustuksen tulevat moniosaajat. Taktiikkaa sovellettiin 
kolme viikkoa, johon mahtui myös hieman rentoutumista, 
vaikka päivät pitkiksi venyivätkin. Taktiikan opintojakso 
sisälsi paljon tulevaisuudessa hyödyllistä informaatiota il-
mapuolustuksesta ja ilmasodan kuvasta. Kaikista ei vielä 
kolmen viikon rutistuksen jälkeen tullut taktikkoja, mutta 
eväät tulevaisuuteen on annettu. 

Aurinkoinen ja lämmin 
rantaloma marraskuussa

Lohtaja tuli ja meni. Valtakunnalli-
nen ilmatorjuntaharjoitus 2/09 lisäsi 
opintosuuntamme matkustuspäivi-
en määrää taas muutamalla. Ilma-
torjuntamiehet kävivät viettämässä 
viime marraskuussa ”aurinkoisen 
ja lämpimän rantaloman” Lohtajan 
hiekkaisissa maisemissa. Valtakun-
nallisessa ilmatorjuntaharjoituksessa, 
johon osallistuvat kaikki Suomen 
ilmatorjuntajoukot, saavutettiin li-
sää oikeuksia akateemisten opin-
tojen jatkoksi jo toiselle sivulle ve-
nyneeseen opintosuoritusotteeseen. 
Tavoitteenamme harjoituksessa oli 
saavuttaa aseenvalvojan oikeudet il-
matorjuntaohjus 05M järjestelmälle 
ja siinä onnistuttiin. Osa meistä pää-
si näkemään vielä bonuksena, miten 
Banshee -maalilennokki leijailee pa-
lavina hiukkasina mereen, kun yksi 
Lapin ilmatorjuntarykmentin va-
rusmiehistä osoitti ammattitaitonsa 
ampumalla kyseisellä ohjusjärjestel-
mällä lennokkiin täysosuman. Vihol-
lisen hyökkäys tuli näin ollen torju-
tuksi kirjaimellisesti. Hehkutan tässä 
yksittäisen varusmiehen suoritusta, 
koska järjestelmällä ampuminen ei 
ole niin helppoa kuin se paperilla 
kuulostaa olevan. Voidaan tunnustaa, 
kun suurimmat ja syvimmät haavat 
ovat arpeutuneet, että alun perin 
yhden ilmatorjuntaopintosuunnan 
kadetin piti päästä ampumaan yksi 
ohjus kyseisellä järjestelmällä, mutta 
se evättiin, koska kadetit eivät kyke-
ne saavuttamaan riittävää ammatti-
taitoa ohjuksen menestyksekkääseen 
ampumiseen. Jälkikäteen voin tode-
ta, että asia pitää paikkansa. Ne 40 
simulaattorilla ammuttua laukausta 
eivät vielä tuoneet sellaista ammatti-
taitoa ampumiseen, että esimerkiksi 
kirjoittaja olisi kyennyt lennokin 
tuhoamaan – paitsi valtavalla on-
nella. 05M järjestelmän taistelutek-
niikkaa hiottiin vielä ennen joulua 
Itä 09-harjoituksessa, jossa kaaderit 
toimivat kouluttajina ja pelasivat 
yhtä ohjusjaosta osana ohjuspatterin 
taistelua. 

Opintosuuntamme suuntasi ren-
touttavan ja tarpeellisen joululoman 
jälkeen autokouluun. Autokoulun ta-
voitteena oli opettaa ja ajattaa meille 
puolustusvoimien C-luokan ajokor-
tit. Herrat, joilla C-kortti oli taskus-
sa jo siviilielämän ajalta, ihmettelivät 
hieman, että miksi heidänkin tuli 
osallistua autokouluun, mutta syyksi 
selviytyivät korttiluokkien eroavai-

suudet siviili- ja sotilassäännösten 
välillä. Tiedämme nyt senkin, että 
puolustusvoimien C-luokka vas-
taa siviilimaailman C1E C luokkaa. 
Autokoulu toteutettiin Jyväskylän 
alueella ja yhtään todistettua saati 
käräjille asti mennyttä tapahtumaa 
liikenteessä linjamme ei saanut ai-
kaiseksi. Toisin sanoen kaikki ovat 
kuljetusalan ammattilaisia.  

Autokoulun jälkeen palasimme taas 
”normaaliin arkeen” ja aloitimme il-
matorjunnan ammatillisten opinto-
jen vaativimman kurssin. Johtokeskus 
( JOKE) 06 järjestelmäkurssi aloitet-
tiin paukkuvien pakkasten saattele-
mana Ilmasotakoulussa tavoitteena 
kyseisen järjestelmän erikoiskoulut-
tajatutkinto. JOKE06-järjestelmä 
on järjestelmä, jossa Ilmasotakoulu 
järjestää kadettien opetusta omassa 
puolustushaarakoulussa. Järjestel-
män vaativuus näkyi jo heti aloi-
tuspäivänä, kun luennolle otettiin 
mukaan sangot ja lapiot, joilla tietoa 
ammennettiin kadettien päähän. 
Alkuhämmennyksestä selvittiin, ja 
nyt kaaderit painivat tietojärjestel-
män parissa jo melkein ylläpitäjien 
tahdilla. Sanat ”confaus”, ”ai näin se 
toimii” ja ”kellä ne avaimet on?” ovat 
tulleet tutuiksi kurssin aikana. Voi-
daan kuitenkin todeta, että oppimis-
ta on tapahtunut ja opettajammekin 
ovat todenneet, että he voivat joskus 
siirtyä eläkkeelle turvallisin mielin, 
sillä järjestelmä jää osaaviin käsiin – 
ainakin sitten joskus tulevaisuudessa. 
JOKE 06 kurssi huipentuu valta-
kunnallisessa ilmatorjuntaharjoituk-
sessa 1/10, missä linjamme kadetit 
pääsevät käyttämään järjestelmää 
laajemmassa kokonaisuudessa. Ilma-
torjuntaharjoituksen jälkeen linjam-
me kadeteilla tulisi olla suoritettuna 
myös JOKE 06 erikoiskouluttajatut-
kinto, jolloin kaikki erikoiskoulutta-
jatutkinnot kolmannen vuoden ajalta 
ovat suoritettu. 

Loppuliukuun

Kunnes toukokuu, joka IT-kadetille 
merkitsee harjoituksien kuukautta, 
vaihtuu kesäkuuksi, alkavat viimei-
set taktiikan opinnot, joihin sisältyy 
ilmatorjuntapatteriston taistelu osa-
na valmiusprikaatia. Ilmatorjunta-
patteriston taistelu -opintojakso on 
viimeinen laaja kokonaisuus opin-
noissamme. Kyseisellä opintojak-
solla meillä on tavoitteena syventää 
käsitystä ilmatorjuntapatteriston 
taistelusta osana yhtymää. Tämän 

opintojakson jälkeen alkaa kesäloma, 
jonka jälkeen valmistuminen alkaa jo 
häämöttää horisontissa. Kuten kurs-
sinjohtajammekin totesi, loppuliuku 
lähenee ja alkanee kesäloman alka-
essa. Yhä enemmän kahvipöytäkes-
kusteluissa alkaa tulvia kysymyksiä 
asuntotilanteesta ja muista työelä-
mään liittyvistä haasteista. Työelämä 
lähenee, mutta ensin olisi suoritetta-
va opinnot, jotta se on edes mahdol-
lista.  

Loppuun voin todeta ohjeeksi nuo-
rille, lupaaville ja innokkaille IT-
kadeteille, että muistakaa viettää 
vapaa-aikaa ja elää opiskeluiden 
lomassa. Viimeinen vuosi on tiivis 
kokonaisuus, jonka aikana opiskeli-
jaelämän viettäminen on ollut mel-
ko vähäistä meidän linjamme osalta. 
Opinnot ovat niin tiiviitä paketteja, 
ettei tee edes mieli olla poissa, kos-
ka jää heti jälkeen muista. Tekniikan 
tuntemisesta ja osaamisesta on ollut 
kolmannen vuoden aikana hyötyä. 
Kokonaisuutena kuitenkin pieni lin-
ja jatkaa pienenä myös tämänkin jäl-
keen ja jää historiaan pienenä linjana 
muiden linjojen seuraksi. ■

Ilmasotakoulu

•	 Sijaitsee Tikkakoskella 
Jyväskylässä. 

•	 I lmasotakoulu 
on ilmapuolus-
tuksen korkeisiin 
valmius- ja suori-
tuskykyvaatimuk-
siin vastaava 
m o d e r n i 
puolustus-
haarakoulu. 

•	 Kouluttaa vuosittain 
 - Opistoupseereita jatkokursseilla
 - Ilmavoimien, ilmatorjunnan ja 

elektronisen sodankäynnin kadet-
teja

 - Aliupseereita ilmavoimien tehtä-
viin

•	 Ilmasotakoulussa järjestetään vuo-
sittain varusmiesten lentoreserviup-
seerikurssi, joka kouluttaa tulevia 
hävittäjälentäjiä puolustusvoimien 
palvelukseen.

•	 Ilmasotakoulu kouluttaa myös va-
rusmiehiä koulutuspataljoonassa 
ilmavoimien tarpeisiin. 

•	 Ilmavoimien reserviupseerikurssi 
järjestetään Ilmasotakoulussa. 

Teksti Kadetti Antti Kajan ■ Kuva Jari Pulkkinen
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Upseeri ja tiedemies

Ye-everstiluutnantti, kasvatustie-
teiden tohtori ja syväjohtamisen 
isä. Näistä sanoista ainakin kade-
tit muistavat Vesa Nissisen. Noin 

vuosi sitten Nissinen lopetti työnsä puo-
lustusvoimissa ja keskittyi täysillä Deep 
Lead Oy:n päävalmentajan tehtäviin. 
Merkittävän panoksen myös nykyisten 
kadettien opetuksen sisällön uudistukseen 
tuonut upseeri muistelee omaa uraansa 
puolustusvoimissa pääsääntöisesti hyvil-
lä mielin. Etenkin kadetteja Nissinen on 
jäänyt kaipaamaan: ”Kadettien kanssa sitä 
pysyi ehkä itsekin hieman nuorempana, 
mitä sitä oikeasti onkaan”, Nissinen nau-
rahtaa.

Jo Lukiossa Nissinen päätti, että hän 
hakee Kadettikouluun. Lähtökoh-
dat kadettikouluun hakeutumiselle 
olivat hyvät, sillä Nissisen perheessä 
yleinen arvomaailma tuki ratkai-
sua. Nissisen veljistä molemmista 
tuli myös virkamiehinä, ja tuolloin 
”järjestelmän palveleminen” oli var-
sin luonnollinen ratkaisu. Lisäksi 
ammunnalla oli jo tuolloin Nissi-
sen elämässä erittäin suuri merkitys. 
Käsitys siitä, että puolustusvoimissa 
ampumataitoa pääsisi kehittämään 
jo työnsä puolesta, kannusti hakeu-
tumaan vapaaehtoisena varusmies-
palvelukseen. Ylioppilasvuotenaan 
Nissinen aloitti vapaaehtoisena pal-
veluksensa 1982 syksyllä Savon Pri-
kaatissa.

Nissisen odotukset varusmiespalve-
lusta kohtaan olivat erittäin korke-
alla, mutta hän joutui karusti pet-
tymään. Jo alokasaikana Nissinen 
huomasi, että puolustusvoimien kou-
lutuskulttuuri oli paikoitellen aivan 
järjetön eikä kaikkien kouluttajien-
kaan ammattitaidossa ollut kehu-
mista. Koulutuksessa tuntui olevan 
tuolloin tärkeämpää se, miten lujaa ja 
kuinka paljon tehdään, eikä se, onko 
tekemisessä mitään järkeä. Simpute-
tuksi Nissinen ei koe tulleensa mutta 
myöntää yleisen koulutuskulttuurin 
ja varusmiesten kohtelun vaikutta-
neen rajusti tuolloin hänen omiin 
käsityksiinsä varusmieskoulutuk-
sen laadusta. ”Kovan koulutuksen 
olen aina ymmärtänyt mutta täysin 
tavoitteeton ja järjetön puuhastelu 
on ajanhukkaa”, Nissinen summaa. 
Varusmiespalveluksen kokemusten 
takia Nissinen epämotivoitui täysin 
ajatukseen hakeutua koskaan Ka-
dettikouluun. Kuitenkin positiiviset 
kokemukset johtajakaudelta saivat 
hänet vielä miettimään päätöstään. 
Nissinen oli keväällä hakenut vain 
Kadettikouluun, ja koska mitään 
muuta vaihtoehtoa ei ollut tarjolla, 
hän otti paikan vastaan.

Selvityksiä ja asemarallia

Nissisen jatkoi varusmiespalveluk-
sessa aloittamaansa kriittistä linjaa 
myös Kadettikoulussa. Viimeisenä 

vuotena jalkaväkilinjalla Nissisestä 
muodostui jopa kurssin valittaja-
kadetti. Tuohon aikaan kriittinen 
ajattelu ei kuulunut järjestelmään, 
päinvastoin. Silloin ajateltiin, että 
kritiikittömyys ja vallitseva kulttuu-
ri olivat pysyviä ominaisuuksia jär-
jestelmässä, eikä niitä ollut sopivaa 
kyseenalaistaa. Kuitenkin puolustus-
voimien sisäinen kulttuuri muuttui 
yllättävän nopeasti yhteiskunnassa 
tapahtuneista muutoksista johtu-
en. Nissisen mielestä 1980-luku oli 
viimeinen vuosikymmen, jolloin 
kontrolloiva, kritiikitön ja paikoil-
laan polkeva kulttuuri meni läpi. 
1990-luvun lama sai ihmiset voi-
maan pahoin. Yhtäkkiä olikin yh-
teiskunnan talouden romahduksesta 
johtuen aikaa ajatella ja kritisoida 
tuon ajan ja menneiden vuosikym-
menten johtamista. 1990-luvulla 
johtamis- ja keskustelukulttuuri etsi 
uusia uomiaan. 2000-luvulle tulta-
essa uusi kriittisesti keskusteleva ja 
kehitykseen pyrkivä kulttuuri alkoi 
vahvistaa asemiaan. Sama kulttuurin 
muutos asettui vähitellen myös puo-
lustusvoimiin.

Omaa kadettiaikaansa Nissinen 
muistelee surkuhupaisasti päätään 
puistellen. Jo varusmiespalvelukses-
ta tuttu ajatus ”äly 0, voima 100” tuli 
tutuksi Nissiselle myös Kadettikou-
lussa. ”Ainoat tekemämme kirjalliset 
työt olivat selvityksiä vanhemmil-
le kadeteille, mutta jalkaväkilinjan 
Cooperin testin keskiarvo oli var-
masti lähellä 3200 metriä kurssil-
lamme”, Nissinen toteaa. Opetus 
perustui hyvin pitkälle ohjesään-
nöistä otettuihin kopioihin ja niistä 
tehtäviin johtopäätöksiin. Syväoppi-
misella tai asioiden oikealla ymmär-
tämisellä ei ollut niinkään merkitystä 
kunhan 95 S 58-61 eli tuttavallisem-
min ”musti” liikkui nopeasti asemas-

ta toiseen. Viimeisenä vuotenaan 
kadettikoulussa Nissinen sai muun 
muassa kaikki ammutusoikeudet 
kevytheittimille, mutta esimerkiksi 
aseen suuntaamisesta nuorella kou-
luttajalla ei ollut juuri mitään käsi-
tystä. ”Näillä lähtökohdilla ei ollut 
hirveän hyvät mahdollisuudet näyt-
täytyä varusmiehille yksityiskohtien 
tasolla ammattitaitoisena koulutta-
jana”: Nissinen toteaa. Kun Nissinen 
tuli Kadettikoululle kadettien joh-
tamisen opettajaksi, koko koulussa 
johtamista opetti vain kolme hen-
kilöä. Nissinen teki rohkean teon ja 
tyhjensi kaikki aiemmin johtamisen 
opetuksessa olleet kansiot roskako-
riin. Kaikki oli aloitettava alusta.

Samalla kun Santahaminan saarta 
ympäröivä maailma muuttui, muut-
tuivat myös saarelle tulleet kadetit. 
Nissisen mielestä heidän kurssinsa 
oli nykyisiä kadetteja huomattavasti 
homogeenisempaa joukkoa. Nissi-
nen näkee nykyaikaisen kadetin sel-
västi oman aikakautensa tuotteena. 
Oman kurssinsa kadetteihin ja it-
seensä verrattuna 2010-luvun kadet-
ti on huomattavasti valveutuneempi, 
moniarvoisempi, kriittisempi ja ke-
hityskelpoinen. Takapakkia on puo-
lestaan otettu fyysisessä kunnossa, 
nöyryydessä ja ajoittain perinteisten 
hyvien tapojen kyseenalaistamisessa. 
Kadettiaineksen muuttuessa muut-
tui vähitellen myös koko järjestelmä. 
Enää eivät päde samat viidakonlait, 
jotka olivat voimassa Nissisen ollessa 
kadettina. Hyvänä esimerkkinä tästä 
on se, että Nissisen sijoitusta kadetti-
kurssin loppuarvostelussa ”korjattiin 
pärstäkertoimen perusteella” noin 40 
sijaa alaspäin. Tuolloin vielä virkaan 
valmistunut upseeri ajatteli, että pie-
nemmän riesan tie on olla valitta-
matta.

Teksti Kadettikersantti Antti Vähäjylkkä ■ Kuvat Mikko Ruohonen ja Puolustusvoimat
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 NÄKÖKULMA

Todellinen vaihtoehto

Upseerikoulutuksen evp-upseeri 
näkee edelleen kilpailukykyisenä 
ja hyvänä vaihtoehtona. Jatkokou-
luttautumiseen ja toisen tutkinnon 
hankkimiseen Nissinen haluaa eh-
dottomasti rohkaista nuoria upseerin 
alkuja. Suurimman kritiikin nykyi-
sestä upseerikoulutuksesta Nissinen 
antaa huonolle teorian ja käytännön 
yhdistämiselle. Osan kritiikistään 
hän ottaa myös omaan piikkiinsä en-
tisenä laitoksen johtajana. Nissisen 
mielestä opetus pitäisi pystyä järjes-

tämään nykyistä paremmin niin, että 
aamupäivästä käytäisiin asiat läpi 
teoriassa ja iltapäivällä kokeiltaisiin 
sama asia käytännössä. Akateemisia 
opintoja ja sotilasammatillisia opin-
toja ei pitäisi erotella niin voimak-
kaasti kuin nykyään.

Tulevaisuuden uhkakuvina upsee-
rin uralla Nissinen näkee henkilös-
töhallinnon byrokratian mukanaan 
tuoman epävarmuuden. Järjestelmää 
pitäisi pystyä kehittämään enemmän 
siihen suuntaan, että aitoa osaamis-
ta arvostettaisiin entistä enemmän 

ja päteville henkilöille annettaisiin 
vastuullisempia tehtäviä. Upseerin 
uran suunnittelu pitäisi pystyä aloit-
tamaan nykyistä aikaisemmin. Tämä 
on yksi osa koko puolustusvoimien 
suurta haastetta uudistua arvoiltaan 
ja toimintatavoiltaan. Nykyisille ja 
tuleville kadeteille Nissinen lähettää 
rohkaisevat terveisensä: ”Uskokaa 
itseenne, tehkää asioita niin kuin se 
teistä parhaalta tuntuu ja kuunnelkaa 
sydäntänne.” ■

Nimi: Vesa Nissinen
Ikä: 46 vuotta
Varusmiespalvelus: 
Savon Prikaati, tiedustelu-
joukkueen johtaja
Kadettikurssi: 70.KadK, ei 
luottamustehtäviä
Urheiluvalmennuksessa: 
Ammunta
Aselaji: Jalkaväki
Asuinpaikka: Lahti
Koulutus:  YE-evl, kasva-
tustieteen tohtori
Ura lyhyesti: kouluttaja (KymJP, RUK/SissiK), 
opettaja/tutkija (MPKK), asiantuntija (Pekoul-
os), kurssinjohtaja (RUK), rauhanturvajoukon 
komentaja (Bosnia), laitoksen johtaja (MPKK)
Perhe: lapset Iida ja Elina (kaksoset 19 v.), kih-
lattu Karoliina Vuorijärvi
Harrastukset: urheilu, musiikki (rumpujen 
soitto bändissä), kalastus
Motto: ihmisiä johdetaan, asioista tehdään 
päätöksiä

Jo varusmiespalveluksen alus-
sa uusille alokkaille opetetaan 
aseen käsittelyä ja ampuma-
tekniikkaa rynnäkkökivääril-

lä. Tätä rynnäkkökiväärikeskeistä 
ammuntaa pidetään yleisesti puo-
lustusvoimissa yhtenä tärkeimpänä 
sotilaan taitona, sillä vielä tänäkin 
päivänä taistelut ratkaistaan ampu-
malla.

Miten käy kadetin ampumataidolle, 
kun nuori simppu aloittaa sotatietei-
den kandidaatin opinnot? Yleisesti 
kurssikavereilta kuultuna sekä van-
hempaa kurssia seuranneena voin 
todeta, että ampumataito laskee lä-
hes jokaisella. Onko tämä suuntaus 
hyvä? Mielestäni ei, sillä eikö tulevan 
luutnantin joukkueen kouluttajana 
pitäisi itse osata ampua lähes ”täy-
dellisesti” pystyäkseen kouluttamaan 
ampumataitoa tuleville alokkaille? 
Moni asia voidaan opetella kirjasta 
mutta ampumaan oppii vain ampu-
malla itse ja saamalla hyvää valmen-
nusta.

Olisi mielenkiintoista ammuttaa 
kadeteilla säännöllisesti ampumatai-
totesti koulutuksen aikana ja laskea 
tulokset. Kuinkahan moni mahtaisi 
saada yli 10 osumaa joka kerta?

Hieman kärjistäen voin todeta, että 
tämän kaltainen suuntaus ei ole 
todellakaan omiaan parantamaan 
joukkojemme suorituskykyä. Mitä 
hyötyä on jääkärikomppaniasta, jos-

ta vain murto-osa osaa ampua edes 
tyydyttävästi? Nykyaikaisessa taiste-
lussa lähes jokaisen laukauksen tulisi 
osua, jotta säilyttäisimme itse voiton 
avaimet. Kun tähystää poteron am-
puma-aukosta ja näkee vihollista 3 
sekunnin ajan, olisi hyvä, että omalla 
laukauksella olisi vaikutusta.

Tilanne ei onneksi ole täysin me-
netetty, sillä oman alajaostomme 
toimesta lisäämme ja kehitämme 
erityisesti toiminnallisen ammunnan 
jaosta. Tärkeimpänä tavoitteenamme 
on ylläpitää ja tukea mielenkiintoa 
ammuntaa kohtaan sekä antaa ka-
deteille valmennuksellista tukea. 
Kyseessä ei siis ole kilpailunomainen 
toiminta, vaan rennossa ilmapiirissä 
tapahtuva rynnäkkökivääriammun-
nan harjoittelu. Isoimpana haasteena 
on kadettien motivointi lähteä am-
pumaan koulupäivän jälkeen. Näin 
ollen olisi jopa suotavaa, että lukujär-
jestykseen varattaisiin aikaa ammun-
nalle tai kehitettäisiin esimerkiksi 
rynnäkkökivääriammunnan koulut-
tajakurssi.

Resurssien pitäisi taata harrastami-
seen hyvät mahdollisuudet koulun 
päässä ja näin asia onkin. Aseet ja 
patruunat ovat tarvittaessa saatavilla 
treenausta varten, ja molempiin on 
nimettynä oma ase/patruunakadetti, 
joka vastaa aseista tai patruunoista. 
Isoimpana haasteena on siis aika. 
Otsikkoa myötäillen – onko ampu-
mataito katoavaista? ■

Kadettien ampumataito?
Onko sitä?

UAY

Teksti Kadetti Ville Nokipii ■ Kuva Mikko Ruohonen
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 KURAATTORI

Kuraattori - 
Kadettitoverikunnan apuri

Kaiketi jokaisella meistä on 
vielä jonkinlainen muisti-
kuva peruskoulusta ja lu-
kiosta. Ainakin sellainen, 

että kouluruoka oli maistuvaa ja vä-
litunnit olivat niitä kaikkein parhaita 
tunteja. Jos muistatte, niin opettajien 
lisäksi oppilaiden eteen tekivät töitä 
terveydenhoitajat, koulukuraattorit, 
opintojen ohjaajat, keittäjät, siistijät, 
vahtimestarit jne. - siis koko kou-
lun väki. Koulukuraattoria tarvittiin 
lähinnä silloin kun jollakulla oli ha-
vaittavia oppimishäiriöitä tai moti-
vaatio-ongelmia. Tarvittaessa koulu-
kuraattori ohjasi oppilaita ja heidän 
perheitään muiden tukipalveluiden 
piiriin. 

Korkeakoulumaailma ei juuri poik-
kea edellisestä. Opiskelijan tukena 
ovat mm. toiset opiskelijat luku- tai 
pienryhmineen, opettajat ja koulu-
tussuunnittelijat. 

Kuraattorit muualla…

Yliopistojen ja korkeakoulujen osa-
kunnilla on omat kuraattorinsa, joi-
den tehtävänä on johtaa osakunnan 
toimintaa ja valvoa sääntöjen nou-
dattamista. Kuraattori toimii siis 
osakunnan sääntöjen puitteissa liki-
pitäen samalla tavalla kuin meidän 
korkeakouluissamme Kadettitove-
rikunnan puheenjohtaja. Kuraatto-
rikseen osakunta valitsee kalenteri-
vuodeksi - tai pariksi - osakunnan 
toimintaan hyvin perehtyneen en-
tisen varsinaisen jäsenensä, joka on 
suorittanut ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon. 

 …ja meillä

Kadettitoverikunnallakin on oma 
kuraattori. Häntä ei valita vaaleilla 
vaan hänet nimeää tehtävään Ka-
dettikoulun johtaja; nykykäytännön 

mukaisesti kuraattorina häärää toi-
sen vuosikurssin johtaja. Toiselta 
vuosikurssilta valitaan myös kadet-
titoverikunnan hallitus toimihenki-
löineen ja lisäksi toinen vuosikurssi 
toimii ns. edustuskadettikurssina 
hoitaen kaikki (pääsääntöisesti) Ka-
dettikouluun kohdistuvat vierailut, 
edustus- ja kunniavartiotehtävät 
sekä rekrytointitapahtumat.

Kuraattorin tehtävänä ei ole johtaa Kadettitoverikunnan toimintaa 
vaan toimia sen apuna edustaen kokemusta ja pitkäjänteisyyttä. Ku-
raattori on ennen kaikkea yhdyshenkilö Kadettitoverikunnan, Kadet-
tikoulun ja Maanpuolustuskorkeakoulun välillä. 

Tehtävinä kuraattorilla on mm:

•	 ohjata Kadettitoverikunnan toimintaa asetusten ja sääntöjen mu-
kaisesti,

•	 valvoa sääntöjen noudattamista (mm. vuosikokoukset ja Olutkel-
lari),

•	 osallistua hallituksen ja Sarkajuhlatoimikunnan kokouksiin,
•	 valvoa perinnehenkilöstön ja perinnetapahtumien toimintaa ja 

isännöidä kutsuvieraita,
•	 tukea hallitusta tapahtumien koordinoinnissa,
•	 puoltaa virkatietä esiteltäviä asioita esim. Kadettikoulun johtajalle,
•	 järjestää Kadettikoulun perinnepäivän juhlatilaisuudet,
•	 ohjaa kadettikasvatusta,
•	 järjestää nuorimman kadettikurssin tanssikurssit,
•	 tukea kadetteja ns. ei-virallisissa asioissa

Olen toiminut kuraattorina – oman toimen ohella - viime vuoden-
vaihteesta lähtien. Kun vertaa kadettikurssin johtajan tehtäviä ku-
raattorin tehtäviin niin havaitsee, että niistä syntyy mielenkiintoinen 
yhdistelmä. Osa tehtävistä on samankaltaisia, osa kenties ristiriitaisia, 
mutta yhdistelmänä ainakin mielenkiintoinen - ja työläs. Kadettikurs-
sin johtaja huolehtii muun muassa siitä, että kadettien opinnot ete-
nevät opintosuunnitelman mukaisesti annetussa aikaraamissa. Kuraat-
tori edistää opiskelun vastapainoksi tarkoitettua Kadettitoverikunnan 
toimintaa siten, että se toisaalta syventää yhteishenkeä ja kadettitove-
ruutta mutta toisaalta siinä ei saisi olla opiskelua haittaavia tekijöitä. 
Sillä seikalla, että kadettikurssin johtajana olen kadettieni lähin suora-
nainen esimies ja myös siis kurinpitoesimies, en ole havainnut olevan 
merkitystä kuraattorin tehtävän suorittamiseen. Ja hyvä niin.

Outro

Hyvä Kadettitoverikunnan jäsen. Opiskeluaikasi kadettina on lyhyt, 
käytä se tehokkaasti hyväksesi. Opiskele, osallistu Kadettitoverikun-
nan tapahtumiin ja syvennä hyvää kadettihenkeä. Se palkitsee sinut 
myöhemminkin.

Elämä on ihmisen parasta aikaa ja elämä on laiffii (Matti N.) ■

Wikipedia määrittelee kuraat-
torin mm seuraavasti: 

Kuraattori tarkoittaa osakunnan 
luottamushenkilöä. 

Kuraattori, latinan sanasta curare: 
huolehtia hoitaa, vaalia.
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MPKK:n sosiaalikuraat-
tori tukee opiskelijoita 
sosiaalisessa neuvon-
nassa ja henkisessä 
tuessa yhteistyössä 
MPKK:n papin kanssa.

Teksti Majuri Pasi Väätäinen ■ Kuvat Mikko Ruohonen
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 ASELAJI

Raja- ja
merivartiokoulu 

•	 Rajaturvallisuus- ja 
meripelastus-
alan opetus- ja 
tutkimuslaitos

•	 Antaa perus-, 
jatko- ja 
t ä y d e n -
nyskou lu -
tusta RVL:n 
h e n k i l ö s -
tölle, täydennyskoulutusta yt-viran-
omaisille sekä varusmieskoulutusta 
erikoisrajajääkäreille

•	 Perustettiin vuonna 1997 yhdistä-
mällä vuonna 1926 perustettu Raja-
koulu sekä vuonna 1947 perustettu 
Merivartiokoulu

•	 Jakaantuu Espoon ja Imatran koulu-
tuskeskuksiin

•	 EU:n rajavalvontavirasto Frontexin 
Partenership Academy

Karhumiesten elämää

Rajavartiolinjalla 94. KadK:lta opiskelee yhteensä 15 kadettia, joista 7 rajavartiolinjalla, 5 merivartiolinjalla ja 3 ohjaajalinjalla. 
Tässä artikkelissa keskitytään enimmäkseen rajavartiolinjan opiskelukokemuksiin. Kadettien jakautuminen jo opiskeluaikana 
erilaisiin tehtäviin ja toimintaympäristöihin korostaa rajavartiolaitoksen moninaista ja laaja- alaista tehtäväkenttää. Elokuussa 
2010 vakituiseen virkaan valmistuvista rajavartiolinjan kadeteista 5 aloittaa työnsä varusmieskouluttajina ja 2 vartioupseereina. 

toteutettiin tietysti englanniksi, mutta 
onneksi ainakin suomalainen rajamies 
puhuu tarvittaessa kieltä kuin kieltä. 

Syksy kulminoitui rajaturvallisuus-
harjoitukseen, jossa saimme harjoi-
tella kenttäjohtamista rajavarti-jan 
peruskurssin kanssa. Kenttäjohtajan 
tehtävien lisäksi tutustuimme tilanne-
keskusoperaattorin tehtävään. Harjoi-
tustilanteet vaihtelivat laittomasta raja-
nylityksestä läpiajoon rajaylityspaikalla 
sekä kotihälytyksiin. Harjoituksen pa-
rasta antia olivat yhteistoiminta mui-
den viranomaisten kanssa, yh-teiset 
tutkinnat kuvatun Venäjän federaation 
rajavartiopalvelun kanssa sekä toiminta 
haastavissa monipartiotilanteissa. 

Kevät

Joululoman jälkeen rajavartiolinja 
pääsi jatkamaan rajaturvallisuusalan 
opintojaan. Kevään ohjelmaan kuului 
sotilaallista maanpuolustusta, rajatar-
kastuksia, operatiivista ajoa, venäjän 
kielen opintoja, johtamista ja hallin-
toa sekä rajavartiotilanteiden hallintaa. 
Opinnot merkitsivät reissaamista paik-
kakunnalta toiselle, etenkin RMVK:n 
koulutuskeskuksien välillä, mutta myös 
harjoitusten mer-keissä ympäri Suo-
mea.

Suurin osa keväästämme kului sotilaal-
lisen maanpuolustuksen parissa har-
joitellessamme sissi- ja tiedustelutak-
tiikkaa yksittäisen taistelijan taidoista 
komppanian päällikön suunnittelu- ja 
päätöksen-tekoprosesseihin. Jukajär-
vellä koulutimme toisillemme ryhmän 
toimenpiteitä etenemismuodoista ja 
harhautuksista tukikohdan perustami-
seen, kohteen tiedusteluun sekä häirin-
tähyökkäykseen. Ontto-lassa pääpaino 
oli puolestaan ryhmä- ja joukkuetason 
taktiikassa ja harjoituksen soveltavassa 
vai-heessa tiedustelimme samalla har-
joitusalueella leireileviä varusmiehiä. 
Hurpun merivartioasemalta käsin har-
joittelimme rajavartioaseman päällikön 
toimintaa rajatilanteen kiristyessä sekä 
toimintaa tehostettaessa ja toimimme 
rajajääkärikomppanian päällikköinä. 
Sotilaallisen maanpuolustuksen opin-
toihin liittyi myös parin viikon työhar-
joittelujakso varusmiesyksiköissä, jossa 
suurin osa linjas-tamme pääsi tutus-
tumaan tuleviin työpaikkoihinsa, sekä 
rajavartiolinjan osallistuminen kahden 
vii-kon ampumaharjoitukseen Rova-
järvellä yhdessä 94. KadK:n jv-linjan 

kanssa, josta suoriuduimme tiettyjen 
tahojen epäilyistä huolimatta erin-
omaisesti.

Rajaturvallisuusalan opintojen olen-
naisena osana on rajavalvonta, joka 
käsittää niin rajojen valvon-nan eli 
”vihreän rajan” valvonnan, kuin myös 
rajanylityspaikoilla suoritettavat ra-
jatarkastukset. Monien ennakkoluu-
loista huolimatta rajatarkastukset ovat 
käytännössä hyvin pieni osa erittäin 
mo-nipuolisia opintojamme eikä ra-
jatarkastuksilla tarkoiteta ”passin lei-
maamista”. Keväällä pereh-dyimme 
maahantulo- ja maastalähtötarkastuk-
siin, asiakirjatutkintaan, käännyttä-
mis- ja turvaamis-toimenpiteisiin sekä 
erinäisten tietojärjestelmien käyttöön. 
Lisäksi suoritimme lyhyen harjoitte-
lu-jakson rajatarkastusasemalla sekä 
tutustuimme yhteistyötahoihin vie-
railemalla maahanmuuttoviras-tossa, 
ulkoasianministeriössä, pakolaisneu-
vonnassa, Metsälän vastaanottokes-
kuksessa sekä vähem-mistövaltuute-
tulla. 

Ennen kesälomaa ohjelmassa on vielä 
rikostorjuntaa, rajatilanteiden hallintaa 
keskittyen vaativiin tilanteisiin ja eri-
tyistilanteisiin, operatiivisen ajon hä-
lytysajoneuvokurssi sekä johtamishar-
joitus, jossa rajavartio-, merivartio- ja 
ohjaajalinja pääsevät harjoittelemaan 
keskinäistä yhteistoimintaa.

Yhteenveto

Kaaderivuoden opin-
not ovat olleet hyvin 
laaja-alaiset ja mo-
nipuoliset kuten 
RVL:n toimintaym-
pä-ristö muuten-
kin. Opettajat 
ovat vaihdelleet 
rajavartijoista ja 
upseereista eri taho-
ja edustaviin yhteis-
työviranomaisiin ja 
siviileihin. Oppimista 
ei ole mitattu jatkuvilla 
koulutöillä vaan asioita 
on harjoi-teltu käytän-
nössä ja testaaminen on 
tapahtunut käytännön 
näyttöjen kautta. Opinnot 
ovat mahdollis-taneet tutus-
tumisen tuleviin työtovereihin 
ja antaneet selkeän kuvan 
tulevista uramahdollisuuk-

sista. RVL on työnantajana varsin kil-
pailukykyinen ja mielenkiintoisen uran 
mahdollistava toimija, jonka palve-
luksessa voi suuntautua huomattavasti 
useampiin erilaisiin työtehtäviin kuin 
esimerkiksi puo-lustusvoimissa. Ra-
jaupseereille on EU:n rajaturvallisuutta 
kehitettäessä tarjolla myös suuri määrä 

kansainvälisiä tehtäviä. ■

Syksyn edetessä saimme harjoituksiin mukaan helikopterin var-
tiolentolaivueesta. Helikopterin kanssa harjoittelimme muun 
muassa helikopterietsintää, etsinnän johtamista maasta käsin 
sekä heli-kopterin hyödyntämistä kiinniottotilanteessa. Rajaval-
vonnan opetuksessa otettiin heti perusteiden opettamisen jäl-
keen vahvasti mukaan kenttä- ja tilannejohtamisen näkökulma 
sekä taktinen johta-misjärjestelmä. Kenttäjohtajan tehtävässä 
toimiminen tulee olemaan hyvin nopeasti osa rajavartio-asemal-
le työllistyvän nuoren upseerin toimenkuvaa. 

Tärkeänä osana syksyn opintoja oli voimankäytön koulutus. Voi-
mankäytön koulutuksen perusteet koostuivat kahdesta viikon 
mittaisesta jaksosta, joista ensimmäisessä harjoiteltiin fyysistä 
voiman-käyttöä yksittäisen miehen ja partion näkökulmista. 
Samalla harjoiteltiin teleskooppipatukan ja OC-sumuttimen 
käyttöä. Viikon lopulla jokainen rajavartiolinjalla opiskeleva ka-
detti otti vapaaehtoisesti OC-altistuksen. Toisella viikolla saim-
me virka-asekoulutusta, joka koostui asekäsittelyharjoittelusta ja 
suuresta määrästä ammuttuja laukauksia. Lopuksi ammuimme 
onnistuneesti virka-aseen tasokokeen, joka oikeuttaa kantamaan 
virka-asetta virkatehtävässä. 

Rajamiesten syksy jatkui rikostorjunnan oppiaineen kahden 
viikon intensiivijaksona. Ensimmäisellä viikolla saimme kou-
lutusta rikesakkojen ja rangaistusvaatimusten määräämiseen, 
opiskelimme ri-kosprosessin perusteita ja tutustuimme poliisin 
ja RVL:n tietojärjestelmiin. Toisella viikolla saimme käytännön 
harjoitusta esitutkinnasta rikosprosessissa. Sekaannusten vält-
tämiseksi todettakoon, että meille esitutkinta tarkoittaa osaa 
rikosprosessista, ei sitä että varusmies on varastanut maihinnou-
su-kengät. Rikostorjunnan opetuksen lopputuotteena oli tapah-
tumapaikkatutkinnasta, epäiltyjen kuu-lusteluista, rikoksen re-
konstruktoinnista ja CSI-henkisestä rikostapahtumapäättelystä 
koostettu esi-tutkintapöytäkirja. 

Rajat ovat kansainvälisiä, samoin ovat tällöin rajamiehet. Kan-
sainvälisyyttä on korostettu koulutuk-sessamme yleisenä Venäjä-
tietoutena, venäjän kielen opiskeluna ja kansainvälisen harjoituk-
sen muodossa. Viikon mittaiseen kansainväliseen harjoitukseen 
osallistui kadetteja ja opettajia Suomes-ta, Virosta, Latviasta ja 
Liettuasta. Keskeisimpinä aiheina olivat Schengenin ja EU:n 
vaikutus raja-turvallisuuteen sekä rajaturvallisuus- ja sotilastark-
kailijatehtävät kriisinhallintaoperaatioissa. Koulu-tuksessa har-
joiteltiin muun muassa neuvottelua konfliktin osapuolten kans-
sa, tiedusteluraporttien koostamista, sotilastarkkailijan toimintaa 
de-militarisoidulla vyöhykkeellä sekä Duty Officerin teh-täviä. 
Mukaan oli liitetty kadettien tietämättä myös erittäin hyödylli-
nen median kohtaamisharjoitus, jossa reportteri ja kameraryhmä 
ilmestyivät kyselemään mitä ihmeellisimpiä asioita. Kaikki tämä 

Syksy

Aloitimme rajaturvallisuusalan opintomme rajavalvonnan 
toimialaan kuuluvilla opetuspaketeilla, joiden tavoitteena oli 
antaa kadeteille perusteet rajavalvonnan toteuttamisesta. Pe-
rusteiden opettelun jälkeen siirryimme nopeasti ydinbisnek-
seen eli laittoman rajanylityksen paljastamiseen ja laittoman 
rajanylittäjän kiinniottoon. Harjoituksissa oli mukana koiria 
ja koiranohjaajia läheisiltä rajavartio-asemilta, joiden kanssa 
harjoiteltiin yllä mainittuja 
toimintoja sekä rajavarti-
jan että rajavartioaseman 
johdon näkökulmista. 
Osana opetuskoko-
naisuutta pääsimme 
mukaan muutamiin 
työvuoroihin läheisel-
le rajavartioasemalle, 
jossa saimme osal-
listua rajalla toi-
miviin partioihin.  

Teksti Kadetit Samuel Siljanen ja Tony Silvani ■ Kuvat 94.KadK/Rajavartiolinja
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 KADETTIKUORO

Musiikinopetus ei ole kuulunut kadettikoulun opetusoh-
jelmaan sitten Haminan kadettikoulun aikojen. Nykyään 
bänditilojen puuttuessa harrastusmahdollisuudet musiikin 
suhteen ovat hyvinkin rajalliset. Jokaisesta kurssista kootta-
va kadettikuoro olikin helpoin tapa jatkaa musiikkiharras-
tusta tiiviin upseeriksi opiskelun ohessa. Nämä faktat, sekä 
tietysti vapautus päivystysvuoroista saivat minut monien 
muiden tavoin lähtemään mukaan kadettikuoron toimin-
taan.

Mikä ihmeen Kadettikuoro?

Kadettikuoro ei ole harjoitusvahvuuksista löytyvä määrä-
vahvuinen organisaatio, vaan se on aina enemmän tai vä-
hemmän vuosikurssinsa näköinen. Kadettikuoroon valitaan 
vuosittain jokaiselta kurssilta noin 40 lähes laulutaitoista 
kadettia. Kuoron koostamisesta ja harjoituttamisesta on 
vastannut jo toistakymmentä vuotta evl Matti Orlamo, 
joka toimii kadettikuoron johtamisen ohessa myös Kaade-
rilaulajien kuoronjohtajana. Kadettikuoro edustaa Kadet-

tikoulua esiintymällä erilaisissa tilaisuuksissa, niin Saaren 
sisä- kuin ulkopuolellakin. Näistä esimerkkeinä muun mu-
assa Sarkajuhla sekä edustustilaisuudet itsenäisyyspäivänä.

Kuoron lopullinen koko, muoto ja taso vaihtelevat kursseit-
tain. Toiminnan vapaamuotoisuudesta johtuen jää kuoro-
toiminta lähinnä kuorolaisten oman aktiivisuuden ja kiin-
nostuksen varaan. Oman vuosikurssimme kuoro onkin ollut 
tässä suhteessa mallikelpoinen. 45 kadetin vahvuinen kuoro 
on esiintynyt useissa tilaisuuksissa ja kerännyt kurssimme 
sarkajuhlakassaan kohtuullisen summan. 96 KadK/79 
MeK:n kuorosta muodostettiin aikaisessa vaiheessa myös 
ns. pieni kuoro, johon valikoitui 20 kuorotaustaista tai 
muuten musiikkia harrastanutta laulajaa. Tarkoituksena oli 
muodostaa kompakti kuoro, jonka kanssa harjoiteltaisiin 
tiiviimmin ja täten kyettäisiin haastavampien kappaleiden 
esittämiseen. Tässä suurena apuna olivat sekä useiden kuo-
rolaisten aiempi laulajatausta, että koko kuoron aktiivisuus 
ja hyvä harjoittelumotivaatio. Erityisen merkittävä hahmo 
pienen kuoron toiminnassa on ollut kuoron taiteellinen 

johtaja, kadetti Janne Korhonen.

Lukuvuoden edetessä kuorotoiminta 
on muuttunut yhä enemmän kadet-
tijohtoiseksi. Harjoittelu, suunnittelu 
ja esiintymiset hoidetaan jo lähes täy-
sin kuorolaisten toimesta. Laulajien 
hajaannuttua puolustushaarakoului-

hin eri puolelle Suomea onkin tämä 
omatoimisuus lisännyt merkitystään. 
Tästä hyvänä esimerkkinä on se, että 
eri puolustushaarakoulujen tiukois-
ta ohjelmista huolimatta olemme 
pystyneet esiintymään lukuisissa 
tilaisuuksissa kuten esimerkiksi Ka-
dettitoverikunnan 85-vuotisjuhlissa. 
Joskus olemme jopa saaneet korva-
usta vaivoistamme.  Nämä esiinty-
miset ovat osaltaan myös tarjonneet 
oivan mahdollisuuden pitää yhteyttä 
muiden puolustushaarojen kadet-
titovereihin, joita harvoin muuten 
näkisi puolustushaarakouluvaiheen 
aikana.

Miksi me laulamme?

Ulkoapäin tarkasteltuna kuorotoi-
minta saattaa vaikuttaa liian aikaa-
vievältä Kadettikoulun usein hek-
tiseen työtahtiin nähden. Sitä se 
osittain onkin, eikä aina ole tehnyt 
mieli lähteä harjoituksiin kun usei-
den eri tehtävien ja tenttien dead-
linet puskevat päälle. Uhratun ajan 
vastapainoksi kuorotoiminta tarjoaa 
kuitenkin parhaimmillaan mah-
dollisuuden irtautua hetkeksi työ-
läästä arjesta. Lisäksi se antaa oivan 
mahdollisuuden tutustua kurssito-
vereihin myös koulutyön ulkopuo-
lella, puolustushaarasta riippumatta. 
Myös vanhempi vuosikurssi on tullut 
jossain määrin tutummaksi kuoro-
harrastuksen myötä. Monet parhais-
ta kokemuksista ensimmäisen kou-
luvuoden ajalta liittyvätkin kuoron 
esiintymisiin ja niiden lieveilmiöihin. 
Yksi mieleenpainuvimmista esiinty-
misistä oli esiintyminen veteraanien 
kymmenennessä laulujuhlassa osana 
viisisatapäistä, veteraaneista ja pe-
rinnekuoroista koostuvaa joukkoa. 

Toki mieleen jäivät myös omas-
sa sarkajuhlassamme esitetty jylhä 
”Nuijamiesten marssi” sekä daameil-
le suunnattu serenadi ”Hän kulkevi 
kuin yli kukkien”, jotka saivat aikaan 
suitsutusta jopa Kadettikoulun joh-
tajan suunnalta. 

Susien ulvontaa

Hauskanpidon ohessa myös omat 
musiikilliset taidot ovat kehitty-
neet merkittävästi. Siitä huolimatta 
kömmähdyksiäkin sattuu aina sil-
loin tällöin. Esimerkiksi sävelkorva 
ei ole ainakaan kuoron vanhimman 
osalta kehittynyt vielä virheettömäk-
si, jonka tenorit saivat karvaasti ko-
kea vanhimman revittäessä näiden 
äänihuulia Sotilaskotiyhdistyksen 
kevätkokouksessa ”muutaman” säve-
laskeleen korotetulla versiolla ”Kau-
nehimmasta maasta”. Lisäksi kuoro 
on ehtinyt esiintyä Tasavallan pre-
sidentin linnassa asti, jossa kappa-
leiden esittämisen aikana ilmenneet 
taiteelliset erimielisyydet PV:n pää-
kapellimestarin kanssa ovat jälkeen-
päin aiheuttaneet yleistä hilpeyttä 
kuoron keskuudessa. Esitystä seuraa-
massa ollut Puolustusvoimien johto 
ei ilmeistä päätellen kuitenkaan va-
rauksettomasti jakanut esiintyjien 
käsitystä tilanteen koomisuudesta.

Välillä parhaan laulukunnon ajoit-
taminen on osoittautunut haasteel-
liseksi. Varsinkin illan loppupuo-
lelle sijoittuneet esiintymiset ovat 
muodostuneet ongelmallisiksi, usein 

varsin erinomaisen juomatarjoilun 
johdosta. Tosin näissä tapauksissa 
kuoron jäsenten varsin luovat tulkin-
nat ovat lähinnä elävöittäneet jo val-
miiksi loisteliasta kulttuurielämystä.

Tulevaisuuden näkymiä

Vaikka kuorollemme on jo ehtinyt 
tapahtua yhtä jos toistakin, on tai-
paleemme vasta alussa. Tällä hetkellä 
esiintymisiä riittää pitkälle tulevai-
suuteen, ja uusia esiintymispyyntöjä 
tulee tasaisin väliajoin. Tulevaisuu-
den prospekteissa siintävät muun 
muassa ulkomaille suuntautuva kuo-
romatka, levyn tekeminen sekä en-
tistä suuremmat estradit. Tavoitteena 
on myös laajentaa kuoron repertu-
aaria entistä monipuolisemmaksi 
nykyisen sotilasmusiikkipainotteisen 
ohjelmiston ulkopuolelle.  Pidem-
mällä tähtäimellä pyrimme myös 
siihen, että toimintamme jatkuisi 
kadettikoulun jälkeen PV:n henki-
lökunnan kuoron, Kaaderilaulajien 
riveissä. 

Yhteenvetona kuorotoiminta tar-
joaa siis monipuolista vapaa-ajan 
toimintaa musiikillisille kadeteille, 
sekä unohtumattomia esiintymisiä, 
tilaisuuksia ja muita rientoja. Syk-
syllä opintonsa aloittaville kadeteille 
voin siis varauksetta suositella kuo-
rotoimintaa, vaikka ei kuorotaustaa 
omaisikaan.  ■

Laulua Kolmannella!
Kadettikuoro edustaa Kadettikoulua 
esiintymällä erilaisissa tilaisuuksissa, 
niin Saaren sisä- kuin ulkopuolellakin.

Teksti Kadetti Topi Rajala ■ Kuva Jouni Väänänen / Skye Design



 PERINTEET

Nuorukaisten juhlaa 
96. kadettikurssin / 79. merikadettikurssin sarkajuhlat

Juhlasalia valaisevat kynttilät 
sammuivat yksi kerrallaan ja 
hämärä laskeutui samalla, kun 
viimeiset soinnut Kodin kynt-

tilöistä kaikuivat vienosti illan vii-
meistä tanssia tanssivien kadettien ja 
juhlavieraiden korvissa. Vanhemmat 
kadetit juhlapuvuissaan asettuivat 
parijonoon, kohottivat miekkansa 
ja muodostivat miekkakujan, jota 
pitkin me nuorukaiset aveceinem-
me siirryimme aulan kautta ulkona 
odottaviin linja-autoihin vain pääs-
täksemme jatkamaan ikimuistoista 
iltaamme. Ja todellakin - ikimuistoi-
nen se oli.

Oikeastaan, kohdallamme sarka-
juhlan juhlinta alkoi jo edellisyönä, 
jolloin meistä silloisista simpuista 
kasvoi nuorukaisia. Saimme tuntea, 
mitä on sotilaan karvas kalkki ja lu-
pasimme kadettilipun edessä uhrata 
työmme ja elämämme Isänmaalle. 
Lupasimme myös olla karttamatta 

työtä, taistelua, kärsimyksiä, kuole-
maa tämän lupauksen lunastamisek-
si. Sitä jos mitä kelpaa hieman juhlis-
taakin ja tottahan toki, kunniakkaasti 
ja arvokkaasti kuten upseerin vain 
voi olettaa tekevän.  

Pitkään ja hartaasti suunniteltu, 
valmisteltu ja odotettu juhla pää-
si alkamaan parikuvauksen jälkeen 
asiaan kuuluvalla illan isäntien ja 
emäntien kättelyllä, joka joitakin 
kadetteja ja heidän seuralaisiaan hie-
man taisi jännittää. Näin itse aina-
kin olin huomaavinani kätellessäni 
kurssitovereitani. Soittokunta latasi 
tunnelmaa soittamalla kadettikou-
lun kunniamarssin Ateenalaisten 
laulun sekä Jääkärimarssin. Pöytänsä 
ja paikkansa löytäneet juhlijat olivat 
valmiita. Juhlien järjestäjätahon, ka-
dettitoverikunnan alaisen sarkajuh-
latoimikunnan puheenjohtajana sain 
kunnian pitää juhlan avajaispuheen 
ja kohottaa alkumaljan. On myön-

nettävä, että tuona hetkenä, jolloin 
nousin puhujan paikalle ja katsoin 
kurssitovereitani, nuorukaisiksi kas-
vaneita kadetteja, tunsin onnelli-
suuden tunnetta saadessani kuulua 
tähän hienoon joukkoon. Yhteisen 
puolen vuoden aikana olin oppinut 
tuntemaan toistasataa ihmistä - ka-
dettia - joiden joukossa tunsin löy-
täneeni oman paikkani ja sen paikan 
haluan pitää. 

Ja kyllähän niitä puheita pitivät 
muutkin. Kenttärovastin mielenkiin-
toisten hampurilaisvertauskuvien 
täyttämän nauruhermojakin kutkut-
tavan puheen jälkeen tarttui mikro-
foniin koulunjohtaja eversti Timo 
Pöysti. Lisäksi kummikurssilaisem-
me, kenraaliluutnantti evp Ilkka 
Ranta kertoi omista näkemyksistään, 
jotka varmasti jäivät jokaisen kuu-
lijan mieleen. Hienot puheet eivät 
kuitenkaan olleet juhlan pääteema, 
vaan niiden lisäksi saimme nauttia 
herkullisista ruoista.

Kylmät väreet ja kosteat 
silmäkulmat

Alkupaloiksi oli maisteltavaksi kyl-
mäsavulohiterriiniä ja kasvisruoan 
ystäville kasvismoussea. Alkuruoan 
aikana pöytäkunnissa tutustuttiin 
ja nautittiin juhlan tunnelmasta. 
Hyvään juhlaan kuuluu aina hy-
vän ruoan lisäksi hyvää ohjelmaa 
ja sitäkin nautittavaksi oli. Juhlijat 
pääsivät näkemään kadettikoulun 
perinnepukujen kavalkadin ja perin-
teikäs historia oli käsinkosketeltavaa, 
kun Haapaniemen kadetti, Hami-
nan kadetti ja Suojeluskuntakadet-
ti esittelivät perinteisiä pukujansa. 
Nuorimman kurssin kadettikuoron 
pienosasto esitti osaamistaan laula-
malla illan aikana molemmissa sa-
leissa muun muassa kappaleet Nui-
jamiesten marssi sekä Hän kulkevi 
kuin yli kukkien. Kuoro saikin paljon 
kiitosta osakseen ja kuulemma Nui-
jamiesten marssi oli saanut yhdellä 
jos toisella kylmiä väreitä kulkemaan 
selkäpiitä pitkin. Huhut kertovat 
myös erään ilmatorjunta-linjan va-
linneen kadetin silmän ilmestyneestä 
kyynelestä. 

Pääruoaksi tarjotun paahdetun po-
ronfileen jälkeen nautittiin yhdessä 
jälkiruoan lisäksi kadetti Markus 
Halmeen puheesta naisille, joka si-
sälsi hyvinkin tarkkaa analyysiä sii-
tä, millaisia ne naiset oikein ovat ja 
miksi he ovat niin kovin tärkeitä. 
Naiset saivat puheen lisäksi naut-
tia myös kadettikuoron balladista, 
joka sai kyyneleen ilmaantumaan 
silmäkulmaan muillekin kuin vain 
ilmatorjuntakadeteille. Nuorukaisten 
avecit herkistyivät varmasti myös sii-
tä syystä, että heille ojennettiin balla-
din aikana kaunis kukka. 

Puheensorina ja hymyilevät kas-
vot täyttivät molemmat salit, joissa 
juhlaa käytiin. Soittokunta huolehti 
alun soitannoiden lisäksi tunnelman 
tahdituksesta juhlan aikana. Juontaja 
kadettialikersantti Maija Pänkäläi-
nen juonsi juhlat ja huolehti siitä, 
että juhlat pysyivät aikataulussa. 
Kauniit naiset ja komeat miehet te-
kivät juhlasta juhlavan. Myös juhlaan 
tilatut ja hankitut koristukset saivat 
ansaitsemansa huomion ja arvostuk-
sen osakseen ja tekivät muutenkin 
arvokkaasta tilasta erittäin juhlavan. 

Iltaa vauhditti alkumaljan, ruokavii-
nien, ruokaryypyn ja kahvikonjakin 
lisäksi Åke Blomqvist, jo aiemmin 
mainittu soittokunta ja myöhemmin 
illalla Omsk-yhtye. Juhlasalissa tans-
sittiin ensivalssin lisäksi niin perin-
teisiä wanhoja tansseja opetusneuvos 
Blomqvistin johdolla kuin rennom-
paakin askellusta soittokunnan säes-
tämänä. Kunniamaininnan arvoista 
oli norjalaisten kadettien tanssitai-
to, joka saikin ihastusta osaksensa 
ja illan huipensi Jean Sibeliuksen 
Finlandian tahtiin räiskyvä ilotuli-
tus. Vanhempien kadettien voimalla 
toimineet anniskelupisteet pelastivat 
useammin kuin kerran janoiset juh-
lijat ja pitivät yllä rentoa ilmapiiriä. 

Hyvä juhla - parempi mieli.

Hyvä ruoka, onnistunut ohjelma, 
huolellinen juhlien suunnittelu ja 
valmistelu ja ennen kaikkea juhlavä-
en hyvä seura takasivat onnistuneet 
juhlat, joita edelleen muistellaan 
yhdessä juhlan kokeneiden kanssa. 
Pienet hetket, kuten ruotsalaisten 
tunnustus suomalaisten paremmuu-
desta, spontaanit juomalaulut ja 
muut vastaavat, tekivät juhlista origi-
nellin ja aiheuttivat naurua, hymyjä, 
keskustelua ja hämmennystä, jotka 
sekoittuivat keskenään muodostaen 
juhlan hengen ja tunnelman. 

Hämmennystä aveceille tuli illan 
aikana muutenkin. Juhlan aikana 
nuorimman kurssin toimesta nimit-
täin avattiin perinteikkään ruudun 
käyttö, kun vastavalittu perinteiden 
poika ilmoitti tulleensa valituksi 
tehtäväänsä. Selkeästi oli nähtävil-
lä avecien hämmennys ja ihmettely 
siitä, mistä oli kyse. Illan aikana ave-
ceille varmasti selkeni muutenkin se, 
kuinka paljon kadettien ja upseerien 
elämään kuuluu erilaisia riittejä, ta-
poja, tottumuksia, sääntöjä ja toi-
mintamalleja, ja kyllä niistä kadetit 
myös innoissaan kertoivat. Vanhem-
mat sotilashenkilöt kuulivat mielel-
lään nykyisistä tavoista ja vertasivat 
niitä omiin kokemuksiinsa vuosi-
kymmenten takaa. Paljon on taakse 
jäänyt, paljon on uutta tullut, mutta 
hienot sarkajuhlat ovat edelleen voi-
missaan ja niitä odotetaan innok-
kaasti varmasti myös ensi vuonna. 
Siitä suurin kiitos juhlijoiden lisäksi 
kuuluu luonnollisesti koko sarkajuh-
latoimikunnalla ja kaikille juhlien 
eteen puurtaneille. ■

Teksti Kadetti Nils Salonen  ■ Kuvat Jouni Väänänen / Skye Design
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 VARUSTETESTI

Hankintapäällikön palstalla ovat tällä kertaa vertailussa päiväreput. Tarkoituksenani on esitellä puolustusvoimien käyt-
tämää M/05-järjestelmän päiväreppua sekä muita vaihtoehtoja, joita markkinoilla on. Yhtenä esimerkkinä on Ruot-
sin puolustusvoimien käyttämä Stridssäck 2000-päiväreppu. 

Jokaisella upseerilla ja kouluttajalla löytyy nykypäivänä mitä moninaisimpia reppuja omaan käyttöön. Suurin syy tähän runsaa-
seen reppukavalkadiin on varmasti se, että puolustusvoimilla ei tällä hetkellä ole tarjota päiväreppua henkilökunnan käyttöön. 
Artikkelin tarkoituksena on esitellä päiväreppuja, joita jokainen kouluttaja tarvitsee reissuillaan. Reppuvertailuun on valittu 
jo edellä mainitut puolustusvoimien M/05-järjestelmän päiväreppu ja Ruotsin puolustusvoimien käyttämä Stridssäck 2000 
sekä lisäksi Haglöfsin Combi-reppujakkara, Camelbak:n BFM 1000D (vanhempi malli) ja Condorin Compact Assault Pack.

Tällä hetkellä markkinoilla on erittäin monta reppuvalmistajaa, ja skaala hyvien ja huonojen reppujen suhteen on erittäin 
suuri. Yleensä hyvän repun kuitenkin tunnistaa repun hinnasta. Päivärepun käyttötarkoitus on nimensäkin mukaisesti materi-
aalin kantaminen noin päivän kestävissä koulutuksissa tai sotaharjoituksissa. Kouluttaja sulloo päiväreppuunsa muun muassa 
seuraavanlaista materiaalia: termospullo, sadevehkeet, lisävaatetusta ja mahdollisesti vaihtovaatteet, juomaa, ruokaa, koulutus-
kirjallisuutta ja -papereita, karttoja, tulentekovälineet, kirves tai puukko. Edellä mainitun tavaramäärän pakkaamisen jälkeen 
repulla alkaa yleensä olla jo sen verran painoa, että repussa tulee olla hyvät kantoviilekkeet ja mielellään myös lantiovyö. 

M/05
Reppu on muodoltaan sopivan kapea ja riittävän suippo, jos toimitaan 
esimerkiksi ajoneuvon sisällä. Kantoviilekkeet ovat kohtalaiset ja lan-
tiovyö löytyy. Repun päätasku on suljettavissa isolla läpällä, jossa on 
muovilukot ja kiristysnaru. Päätaskun selkämyksessä on paikka juo-
majärjestelmälle. Päiväkäytössä reppu on kohtalainen, mutta jos reppu 
ei ole täyteen pakattu, roikkuu M/05 selässä kuin tyhjä säkki.

Stridssäck
Reppu on malliltaan kapea ja pitkä. Kantoviilekkeet ovat erittäin hyvät 
ja lantiovyö löytyy tästäkin. Repusta löytyy päätaskun lisäksi pienempi 
tasku päätaskun läpän päältä. Päätasku on suojattu narukiristyksellä 
sekä läpällä ja läppä on suljettu muovilukoilla. Päätaskun selkämykses-
sä on paikka juomajärjestelmälle. Reppu toimii painavanakin erittäin 
hyvin, ja selästä löytyvä tukiranka pitää repun hyvin muodossa. 

Combi
Haglöfsin Combi on ainoa reppujakkara, joka on vertailussa mukana. 
Reppu on malliltaan aika leveä, johtuen juuri jakkarasta. Päätasku on 
suljettu narukiinnityksellä sekä läpällä. Läppä suljetaan kiristyslukoil-
la, mikä on kiristyksen kannalta hyvä ratkaisu. Päätaskun lisäksi repun 
sivuilta löytyvät korkeat ja kapeat taskut. Täyteen pakattuna reppua ei 
ole miellyttävä kantaa. Tavarat pyrkivät painamaan kantajan selkää, ja 
repun muoto ei täyteen pakattuna ole ryhdikäs. 

BFM
BFM on vertailun laadukkain ja myös hintavin reppu, jota käytetään myös puo-
lustusvoimissa. Repun päätasku suljetaan vetoketjulla, ja päätaskun saa kiristet-
tyä myös repun ulkopuolelta kompressiohihnoilla tiukaksi paketiksi. Päätaskun 
sisällä on kaksi pienempää verkkokangastaskua, jotka suljetaan vetoketjulla. Re-
pusta löytyy kattavasti myös muita taskuja, jotka on sijoitettu varsin järkevällä 
tavalla. Kantoviilekkeet ovat hyvät erityisesti silloin, kun repun paino kasvaa. 

Reppu on kooltaan suuri, ja se vaikuttaa toimintaan esimerkiksi pasin sisällä. 
Toinen heikko puoli repussa on sen muodottomuus, jos reppua ei ole pakattu 
täyteen. Tämä siitäkin huolimatta, että repussa on kompressiohihnat.

Condor
Vertailun edullisin reppu, joka näkyy niini repun valmistusmateriaalissa kuin 
laadussakin. Reppu toimii erittäin hyvin niin kauan kuin se kestää. Päätasku 
suljetaan vetoketjulla, ja repusta löytyy kompressiohihnat. 

Päiväreppuja
erinäköisille kantajille

Havaintoja
Kaikki vertailun reput ovat varsin laadukkaita. Kannattaa muistaa lisäksi Retken reput, joiden hintalaatusuhde on kohdallaan. 
Suurin ongelma juomajärjestelmän kannalta on, että 2-3 litran vesipussin sijoittaminen repun ja kantajan selän väliin on 
haaste. Tällöin repusta tulee varsin paksu, ja lisäksi juomajärjestelmä syö tilaa pois päätaskusta. Tämän takia Camelbak:n tapa 
sijoittaa juomajärjestelmä on varsin hyvä. Juomajärjestelmän tasku kasvaa repun päätaskun sisäpuolelle, ja lisäksi repun selkä-
puolella on kova muovilevy. Muovilevy pitää repun ryhdikkäänä ja estää juomajärjestelmän painamisen selkään. 

Lopuksi
Allekirjoittaneella on reppuja kertynyt nurkkiin kaiken näköisiä ja kokoisia. Vinkkinä voin sanoa, että sinulle sopivin reppu 
löytyy vain kokeilemalla. Tässä tapauksessa oppiminen tapahtuu vain kantapään kautta. 

Erityisesti huomiota repuissa kannattaa kiinnittää kantoviilekkeisiin, repun muotoon ja malliin, päätaskun sulkemismeka-
nismiin ja vetoketjujen laatuun. Ennen ostopäätöstä reppua olisi hyvä kokeilla selkään täyteen pakattuna. Eli reppu selkään, 
tavaraa tarpeeksi sisälle ja ei kun kantamaan. Antoisia kesäreippailuja kaikille! ■

M/05 Stridssäck Haglöfs
Combi   BFM Condor

Hinta Ei saatavila N. 82€ 139 € 225 € 45 €

Tilavuus Arvio n 40 L 35 L 42L 44,8 L 31 L

Värit PV Vihreä Tumman vihreä Bronze green Foliage green Musta

  US Army univ. Camo Oliivinvihreä

    Desert Kojootinruskea

    Black UCP

     MARPAT

Tasku juoma-
järjestelmälle Kyllä Kyllä Ei Kyllä / tulee mukana Kyllä

Lantiohihna Kyllä Kyllä Ei Kyllä / irroitettava Kyllä

Molle kiinnitys Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä

Materiaali Ei tiedossa Polyamidi Polyesteri Cordura Ei tiedossa

Sadesuoja Ei Ei Ei Ei Ei 

Sateen kesto
ilman suojaa Heikko Huono Kohtalainen Heikko Heikko

Arvosana 3 4 2 4 2

Teksti Kadettialikersantti Sampo Pitkänen ■ Kuvat Mikko Ruohonen

Seuraavassa numerossa jalkinevertailu.►
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Olutkellari auke-
aa kesäloman jäl-
keen taas 26.07.

 KOLUMNI

”Hitlerillä on vain 
yksi palli”

Tänään aiheena ei ole otsikosta poi-
keten kaikkien karavaanarien kaveri 
Hitler, vaan pikemminkin virka-
miesupseerien ammattitauti – mu-

nattomuus, ja sen positiivinen vaikutus urake-
hitykseen.

Tornin kaltaisessa organisaatiossa, jossa urake-
hitys mitataan tasapainotteluna ammatillisen 
osaamisen ja ampumaharjoituksessa kenraa-
leille tarjottujen pullakahvien välillä, ei selke-
ää eroa aina toimivan nuolemisen ja todellisen 
ammattitaidon välillä välttämättä näy.

Tie maineeseen ja mammonaan on ensimmäi-
sellä tavalla jopa helpommin saatavilla, sillä ko-
neistossa menestyy, kun ei aiheuta omilla pää-
töksillään ongelmia ja virheitä, tai ylipäätään tee 
yhtään mitään päätöksiä, joita ei voi backspacea 
painamalla tai alaisiaan syyttelemällä peruuttaa. 
Oikeaa osaamista ei edes tarvita. 

Meillekin on monesti heitetty päin feissiä meta-
foraa kadeteista ”yhden yön ihmeinä.” Lauseen 
asenteellisuus ja todellinen sisältö valkeni itsel-
leni vasta näin hieman myöhäisessä vaiheessa, 
mutta huomionarvoista on kuitenkin, että se, 
miksi näitä ihmeitä tarvitaan, ei välttämättä ole 
kiinni kadetista vaan järjestelmästä.

Viimeaikaisista eroilmoituksista voi vain miet-
tiä, kuinka paljon loppujen lopuksi sitä oikeaa 
osaamista tässäkään laitoksessa arvostetaan, ar-
voon katsomatta. 

Kuten olemme voineet huomata, urasuunnitte-
lulla tehdään everstit ja kapteenit samalla taval-
la kuin luutnantitkin, josta voi jopa huomata, 
että urasuunnittelu on vienyt muutaman yhden 
yön ihmeen enemmän.

Kuinka sitten firmassa voi ylipää-
tään menestyä vai voiko?

On toki myönnettävä, että negatiivisen jul-
kisuuskuvan merkitys ei näin pienten piirien 
tapauksessa voi toimia, kyttääjämajureiden 
koston ollessa sääntörikkomuksista hirmuinen, 
mutta munaton nuolemiskulttuuri aiheuttaa 
oudon vääristymän kulttuurissamme. Tässä ko-
rostuu oman erinomaisuuden esilletuominen 
muiden virheiden korostamisena ja silmäkul-
masta ponnistamisena keinoilla millä hyvänsä 

Hämärintä tässä onkin, että vaikka tämä olisi-
kin epäoikeudenmukaista, on tradition jatka-
minen ainoa keino pärjätä sitä ylläpitävässä 
yhteisössä. Pienikin yhteisöstä poikkeava tai ei 
”oman paikkansa” kyseenalaistava käytös johtaa 
välittömään joukkopaheksuntaan.

Virheistä pitää oppia, mutta ei nähdäkseni 
auta ketään, jos yrittämiseen ja ammattitaitoon 
yleensä suhtaudutaan samaan tapaan kuin larp-
paamalla Korkeasaaren flamingoja. Niillä sen-
tään oli muniakin. ■

Teksti Kadettialikersantti Ville Sallinen ■ Kuva 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.

Kellarikadetti: Essi Silfver
Kellarikisälli: Anton Tuomola
Kellari puh.nro: 040 960 7555

AUKIOLOAJAT:

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

Huppari 40€

Muki 7€

Merkit 3€

Vyö 17€

Myyntiartikkelit

Kalvosinnapit,solmioneula ja 
rasia

28€

Solmioneula sininen 10€

Solmioneula kultanen 10€

Vyö kangas 17€

Muki

Lasituoppi

7€

35€

Toverikunnan standardi 25€

Huppari

Craft-paita

40€

25€

Viiri 10€

Kalvosinnapit 12€

Pinssi 5€

95. Kadk maasotalinjan logo 3€

Toverikunnan kangasmerkki 3€

Myynnissä kellarilla!

Tulevia tuotteita:

•	 Korttikotelo




