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 ”Tästä mä tykkään,
      tänne mä jään!”

Ei tullut minusta aikoinaan kuuden 
kuukauden tykkimiestä, ei. Ei tul-
lut myöskään arkkitehtiä, ei. Vaan 
minustapa tuleekin upseeri, juu. ”

Kun mietin elämääni muutaman vuoden 
taaksepäin, niin suunnitelmani tuntuivat 
kovin erilaisilta verrattuna siihen miten 
asioiden todellinen laita nykyään on.  Ky-
symys ei niinkään ole siitä, etteikö olisi ollut 
vaihtoehtoja, vaan siitä, että olen todennut 
nykyisen valintani parhaaksi minulle. Toi-
vonkin, että myös te hyvät kadettiveljet ja 
-sisaret tunnette samoin.

Upseerin ja sotilaan ammatti on kutsumus. 
Tämä kutsumus kuitenkin laitetaan koetuk-
selle, kun nuoren upseerinalun visiot valoi-
sasta tulevaisuudesta synkkenevätkin jo jos-
kus jopa opiskeluvaiheessa. Kolmivuotinen 
uurastus on kiivastahtinen, eikä vapaata aina 
ole edes nimeksikään. Ja akateeminen va-
paus on vain siviilien hehkuttamaa utopiaa. 
Usean viikon ampumaharjoitus Kainuussa 
sen sijaan on hyytävän kylmää todellisuutta.

Valintojen maailma on myös an-
kara, eikä se aurinko valitettavasti 
aina paista sinne risukasaan-
kaan. Tästä syystä osa joutunee 
pettymään ja nauttimaan tah-

tomattaan kaamoksesta ainakin 
ensimmäiseen siirtoonsa 
asti. Kolikon kääntöpuoli 

tarjoaa kuitenkin yöttö-
män yön, joten etunsa 
silläkin… 

Eikä aitojen ulkopuolinen maailma lope-
ta houkutustaan virassakaan. Osa sotilaista 
pakkaa nykyään rinkkansa ja lähtee parem-
mille apajille koittamaan onneaan. Moni 
lähtee palkan perässä, mutta yllättävän moni 
myös hitaan urakehityksensä ja saamatta 
jääneen kiitoksen takia. Silloin herääkin 
kysymys, että kannattaisiko peiliin katsoa 
jonkun muunkin kuin pelkästään kutsu-
muksensa hylkäävän?

Jos osa upseereista on tyytymättömiä uraan-
sa, niin samaa voisi mainita myös tulevien 
kaaderien taimeniduista ja meistä vähän 
vanhemmistakin. Kadettien keskuudessa 
kun tuntuu kytevän pieni tyytymättömyys 
muun muassa nykymuotoisen opetuksen 
toteuttamisesta kohtaan. Pyrimme olemaan 
akateemisesti latautunut sotilasoppilaitos, 
mutta juuri tuon akateemisuuden ja sotilas-
ammatillisten opintojen yhteensovittami-
nen tuottaa edelleen päänvaivaa. Niin kade-
teille, kuin myös varmasti herroille. 

Mutta mitäpä näistä, sillä vaikka kissa on 
nostettu pöydälle, niin sen voi aina pyyh-
käistä sieltä alas. Tosin kissoilla on tapana 
aina tippua jaloilleen ja kiivetä uudelleen…

…Ja vaikka miehet ja tehtävät vaihtuvat, 
niin Kalpa lupaa jatkossakin olla Kadettito-
verikunnan pää-äänenkannattaja ja kadet-
tien ääni, kantaaottava ja laadukas. Olkaa 
siis aktiivisia ja kantakaa tekin hyvät lukijat 
kortenne kekoon, sillä Kalpaa ei tehdä yh-
den eikä edes kahden miehen voimin, vaan 
meidän kaikkien. 

Antoisia lukuhetkiä ja hyvää alkutalvea.

Päätoimittaja Ville-Veikko Rantanen

”
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Uusi lukuvuosi - 
vanha Kadettitoverikunta
Teksti: kadetti Antton Halme    Kuvat: kadetti Ville-Veikko Rantanen ja Puolustusvoimat

Uusi lukuvuosi on alkanut 
Santahaminan luonnon-
kauniilla saarella. Varma 
merkki siitä ovat uudet 

simput, jotka kuuliaisesti ja innok-
kaina ammentavat tietoa uudesta 
opinahjostaan. Nuorimman kurssin 
opiskelijat tottuvat heti alkuun hy-
vin pitkiin päiviin, uusiin tapoihin ja 
käytäntöihin, perinteisiin ja upsee-
rikasvatukseen, jotka tulevat kuluvi-
en vuosien aikana muokkaamaan ja 
kasvattamaan näitä upseerien taime-
nia. Opintoihin liittyen asiaa tulee 
jatkuvasti paljon ja kokonaisuuden 
hahmottamisen sijaan opiskelu läh-
tee käyntiin periaatteella suoriutua 
tehtävistä, jotka on annettu, ja nii-
tähän riittää. Kun opinnoista alkaa 
saada kiinni, huomaa laskevansa jo 
pisteitä tulevaa väliarviointia varten 
ja spekuloivansa tulevia valintoja. 

Toinen vuosikurssi on haastavassa 
asemassa, sillä heillä on opiskelujen 
lisäksi velvollisuus huolehtia osaltaan 
nuorimman kurssin upseerikasva-
tuksesta ja perinteiden välittämises-
tä heille sekä samalla toimia heidän 
tukenaan. Lisäksi opinnot ovat kriit-
tisessä vaiheessa, viimeisiä pisteitä 
kerätään kasaan ennen ensimmäistä 
väliarviointia ja odotetaan kuumei-
sesti aselaji- ja pääainevalintoja. Mo-
nen keskosen ajatukset ovatkin viime 
kuukausina pyörineet lähinnä näissä 
valinnoissa ja epätietoisuudessa sii-
tä, mikä on tuleva aselaji, pääaine ja 
missä päin Suomea on vuoden päästä 
tähän aikaan. 

Kaaderit lähtivät eri puolille valta-
kuntaa viimeisen vuoden opintoi-
hin. Tämä tarkoittaa sitä, että heitä 
ei kovinkaan paljon vuoden aikana 

pääkaupunkiseudulla nähdä ja että 
päävastuu nuorimmasta kurssista 
on keskosilla ja kaaderit antavat 
ohjeitaan ja oppejaan heidän vä-
lityksellään näin osallistuen nuo-
rimman kurssin kasvatukseen ja 
kadettihengen nostattamiseen.

Mikä on Kadettitoverikunta?

”Kadettikoulun johtaja, evers-
ti Hjelmman selosti miksi 
kadetit oli kutsuttu koolle, 
lausui havainneensa, että ka-
dettikoulussa moni asia kai-
pasi korjaamista vanhemman 
ja nuoremman luokan välisissä 
suhteissa, traditioitten käytössä 
ja kadettihengen ymmärtämi-
sessä.” - Lainaus perustavasta koko-
uksesta 24.4.1925 Kadettikoululla 
Munkkiniemessä.

Kadettitoverikunta ry perustettiin 
1925 kadettien oppilas-
kunnaksi, jonka teh-
tävänä oli vaalia 
Kadettikou-
lun ja 

6



kadettien perinteitä, kehittää ja yllä-
pitää kadettikurssien välistä yhteis-
henkeä, järjestää vapaa-ajan toimin-
taa ja valvoa kadettien etuja. Näitä 
tehtäviä se harjoittaa vielä tänäkin 
päivänä. Lisäksi kadettien edusta-
minen ja yhteistyö erilaisten tahojen, 
etenkin siviiliopiskelijoiden kanssa, 
on vahvasti lisääntynyt. Se ilmenee 
esimerkiksi yhteistyönä maanpuo-
lustushenkisten järjestöjen kanssa, 
sekä osallistumisena eri opiskelijajär-
jestöjen juhliin ja tapahtumiin. 

Nuorin kurssi hyväksytään Kadetti-
toverikunnan jäsenistöön vasta sen 
annettua kadettilupauksensa. Tämän 
myötä heillä on äänestysoikeus tove-
rikunnan kokouksissa, mahdollisuus 
asettua itse ehdolle vastuutehtäviin 
sekä oikeus käyttää opiskelijahaala-
ria. 

Kadettitoverikunnan toiminta

Kadettitoverikunnan toimintaa joh-
taa hallitus apunaan toimihenkilöt. 
He vastaavat siitä, että lukuvuoden 
aikana opiskelijoilla on mahdollisuus 
osallistua tapahtumiin ja juhliin aina 
yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen 
kanssa järjestetyistä rennoista juhlis-
ta keväällä järjestettäviin arvokkai-
siin Sarka- ja vuosijuhliin. Lisäksi 
urheilutoiminta on näkyvänä esillä 
ja niin kadetit kuin kadettikurssit 
pääsevät ottamaan toisistaan mittaa 

eri lajeissa. Olutkellarin ylläpito ja 
tämän lehden toimittaminen ovat 
myös suuri osa Kadettitoverikunnan 
toimintaa, unohtamatta erilaisten 
hankintojen toteuttamista ja kurssi-
en järjestämistä. 

Jotta voi järjestää onnistunutta toi-
mintaa, se vaatii toimijoita. Mitä 
aktiivisemmin jokainen osallistuu 
toimintaan, sitä elävämpää ja värik-
käämpää se on, ja ennen kaikkea te-
kijöidensä ja osallistujiensa näköistä. 
Kadettitoverikunta on siis kadetteja 

varten. Olemalla aktiivisia ja tuomal-
la omia ideoitanne esille rikastutatte 
sekä omaa, että kurssikavereidenne 
opiskelijaelämää. Vaikka olemme so-
tilaita, meillä on paljon velvollisuuk-
sia ja opiskelu on etusijalla, on myös 
hyvä nauttia siitä vapaa-ajasta ja 
opiskeluajasta mikä meillä on. Olkaa 
siis osaltanne rakentamassa ja ylläpi-
tämässä sitä yhteisöä, yhteisöllisyyttä 
ja kadettihenkeä, joka jo vuosikym-
meniä on ollut tunnusmerkkimme.

Hyvää alkutalvea kaikille lukijoille! 
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Kaislikossa suhisee

Syyskuussa 78. Merikadetti-
kurssin oli jälleen aika siirtyä 
Merisotakoulun hellään huo-
maan. Pimeän ja myrskyisen 

yön turvin siirtyi myös viisihenkinen 
rannikkojoukkolinjamme Santaha-
minasta kohti Suomenlinnaa sekä 
uusia haasteita. 

Todellakin: kahden vuoden fyysisesti 
raskaiden harjoitusten ja aivonysty-
röitä sekä takapuolta raastaneiden 
oppituntien jälkeen oli tullut vuo-
romme astua vanhusten saappaisiin. 
Suuret odotukset, suuret ajatukset 
ja suuri määrä kysymyksiä repussa 
aloitimme kolmannen vuoden opin-
tomme.

Rannikkojoukkolinjalla koulutus 
on monipuolista ja haastavaa. Siinä 
missä maavoimien kadetti erikoistuu 
tiettyyn aselajiin, perehtyy rannikko-
joukkolinjan kadetti koko tarjontaan. 
Tämä tarkoittaa käytännössä tiukkaa 
aikataulua, monipuolista koulutus-
ta sekä suurta omaksuttavan tiedon 
määrää. Kolmannen vuoden opinnot 
eivät odotuksiemme mukaan poik-
kea ensimmäisen vuoden koulutuk-
sesta tämän osalta millään tavalla. 
Toisena vuonna Maanpuolustuskor-

Teksti:	kadetti	Kaarlo	Bang	ja	kadetti	Antti	Mäkelä	 	Kuvat:	Puolustusvoimat

keakoululla saamamme perusteet 
taktiikasta laitettiin heti kättelyssä 
koetukselle. Kuuden viikon inten-
siivikurssilla saimme työstää tussit 
sauhuten komppanian päällikön 
päätöksiä kelmuille niin rannikko-
jääkäri-, rannikko-ohjus- kuin me-
ritiedustelukomppanian päällikköi-
nä. Likaisia yksityiskohtia hiottiin 
pitkälle iltaan eikä ajankäytöllisiä 
ongelmia ollut kellään. Siirtyminen 
ripeästi majoitukseen ja nukkumaan!

Koulutus - teoriasta käytäntöön

Puolustushaarakouluilla keskitytään 
ymmärrettävästi akateemisten opin-
tojen sijaan ammatillisiin, ydinkom-
petenssia lisääviin opintoihin. Siis-
pä teoriasta siirrytään käytäntöön 
ja luokkarakennuksesta rannikolle 
erilaisten harjoitusten merkeissä. 
Esimerkiksi syksyllä järjestettävässä 
rannikkotaisteluharjoituksessa tak-
tiikan teoriaopinnot laitetaan käy-
tännössä koetukselle.

Kolmantena vuonna järjestettävissä 
harjoituksissa nousee selvästi esille 
myös kouluttajuus.  Rannikkojou-
koissa auskultoitavien oikeuksien 
määrä on varmasti suurempi kuin 

monella muulla. Koulutuksen käy-
tännöllisyyttä ja monipuolisuutta 
voidaan katsoa myös oikeuksien nä-
kökulmasta, joita auskultoidaan aina 
rannikkolaivurin radiotodistuksesta 
lähtien kevyen kranaatinheittimen 
ammunnanjohtajan oikeuksiin saak-
ka. Käytäntöä on pyritty tuomaan 
koulutukseen lisäksi työharjoittelun 
kautta. Harjoittelun toteutuminen 
ensikesänä on vielä auki, mutta siitä 
huolimatta positiivinen yllätys läpi-
viennissä.

Tiukka aikataulu edellyttää tehok-
kuutta. Tähän on pyritty vastaamaan 
asianmukaisella koulutuksel-la. Kou-
lutusilmapiiri onkin avoin ja kannus-
tava. Pienryhmäkoulutus mahdol-
listaa jokaisen kohdalla toiminnan 
tai tehtävien perinpohjaisen tarkas-
telun. Lisäksi opettajat korostavat 
omaa ajattelua sekä vertaispalautet-
ta. Pienessä ryhmässä analyysi on 
usein tarkkaa ja viiltävää eikä sovellu 
herkkänahkaisille. Suolasirottimet 
on heitetty nurkkaan ja merisuolaa 
hierotaan haavaan nyrkillinen kerral-
laan. Tehokkuutta lisää myös autent-
tinen harjoitusympäristö. Toteute-
taanhan harjoitukset pitkin eteläisen 
rannikkomme saaristoa var-
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sinaisella toiminta-alueellamme.
 
Ja huolto toimii…

Vaikka huoltokadettimme onnis-
tuukin haalimaan lähes aina kaikki 
vialliset laitteet (lieneekö taikurin 
vikaa), on toimiva järjestelmä pitänyt 
huolen koulutuksen onnistumises-
ta. Kolmas vuosi ja vanhuksen rooli 
tuovat lisää vastuuta ja omatoimi-
suutta, mikä näkyy erityisesti huolto-
kadetin tehtävissä. Valitettavan usein 
joutuu vanhuskin vielä törmäämään 
rajoitteisiin, joihin vaaditaan henki-
lökunnan jumalallinen interventio. 
Mikä tärkeintä, vaikka kadetti vastaa 
itsestään, Merisotakoululla pide-
tään huoli omistaan. Mikään auto-
maatio ei ole kyseessä vaan ansaittu 
etu. Lähtökohdat annetaan kaikille 
merikadeteille jo simppuvuonna. 
Vanhukset keskosten tuella vastaavat 
tämän asennekasvatuksen toteutta-
misesta, jonka tavoitteena on iskos-
taa tuleviin upseereihin suoraselkäi-
nen toimintatapamalli. Järjestely on 
toimiva.

Vaikka järjestelmässä onkin omat 
pullonkaulansa, on haasteisiin on-
neksi kyetty vastaamaan. Palvelut 
ovat lähellä ja helposti käytettävis-
sä. Etenkin tietoteknisiin ongel-
makohtiin on tartuttu (!), mikä on 
hyvin merkittävä seikka kadettien 
kannalta. Erityisesti on mainittava 
ruokalan tarjoamat herkulliset ate-
riat, jotka pitävät mielialan korkealla 
ja kadetit ravittuina. Suurin muutos 

toisen ja kolmannen vuoden osalta 
on varmastikin ollut muutto vastare-
montoituun majoitusrakennukseen. 
Tukialus Prismalla vietetyt tapah-
tumarikkaat ajat ovat ohi. Kotiutu-
minen lähes hotellimaiseen majoi-
tukseen tapahtui kuitenkin nopeasti 
saatuamme ensin messit kuntoon ja 
taulut seinille ”pikaisen” porausope-
raation jälkeen.

Kuka itkee kaislikossa?

Kun kadetin vuorokaudessa tuntuu 
olevan välillä 25 tuntia, on rannik-
kojoukkolinjalla annettava moni-
puolinen koulutus osaltaan pitänyt 
allekirjoittaneen motivaation korke-
alla. Vaikka olemme viettäneet het-
kiä pimeyden ympäröimänä märissä 
vaatteissa muovipeitteeseen kääriy-
tyneenä ja järsineet kynttilöitä pe-
rimmäisen kysymyksen ääressä, on 
tavoite pysynyt aina kirkkaana mie-
lessä. Kaikki ei ole välttämättä men-
nyt aina odotusten mukaan, mutta 
tärkeintä kai onkin, että välillä asiat 
ovat ylittäneet odotukset. Koulutus 
on ollut ja on edelleen vaativaa, mut-
ta se on myös antanut hyvin paljon. 
Koulutusta tukeva ilmapiiri, ammat-
titaitoinen (sekä välillä jopa pedago-
gisesti häikäisevä) kouluttajakunta, 
tuettuna toimivalla organisaatiolla 
ovat tekijöitä, jotka mahdollistavat 
hedelmällisen koulutuksen. Vaikka 
kaislikossa on itketty, ei sinne ole 
jääty makaamaan. Kolmas vuosi tuo 
paljon haasteita tullessaan ja odotuk-
set ovat kovat ja tuntemukset välillä 

Merisotakoulu
•	 MERISK	on	perustet-

tu	vuonna	1930
•	 Sijaitsee	 Suo-

men-linnassa
•	 M e r i u p s e e r i -

koulutusta	 on	
annettu	 saarella	
jo	 1700-luvul-
ta	lähtien

•	 Opiskeli-
joita	on	

								vuosittain	noin	250
•	 Kouluttaa	mm.	merikadetteja	lai-

vasto-,	 rannikkojoukko-	 ja	 johta-
misjärjestelmälinjoilla

•	 Perinnepäivää	vietetään	18.10.
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sekavat. Siitä huolimatta luotto tu-
levaan on kova. Kun vajaan vuoden 
päästä siirrymme työtehtäviin peu-
kalonhangallinen oikeuksia, suuri 
määrä kokemuksia ja tietoa sekä tii-
vis tukiverkosto mukanamme, emme 
ole vielä valmiita kuninkaita. Nöyriä 
ja ammattitaitoisia kouluttajia kyllä-
kin, joilla ehkä ajan myötä on vielä 
kyky kävellä vetten päällä.

Who dares, wins. 



Opiskelijaedustus
muutoksessa 
Teksti:	kadetti	Alexander	Grandin	 	Kuvat:	kadetti	Lauri	Kananoja

10



11

Laki Maanpuolustuskorkeakou-
lusta on tuonut mukanansa uudis-
tuksia myös opiskelijaedustuksen 
puolella. Kaikki edustamisvas-
tuu on koottu juuri perustettuun 
MPKK:n oppilaskuntaan, joka 
aloitti toimintansa keväällä. Tällä 
hetkellä oppilaskunta etsii paik-
kaansa, mutta ensimmäinen koetus 
on jo takana Maanpuolustuskor-
keakoulun auditoinnin myötä, kun 
myös oppilaskunnan toimintaa 
epäsuorasti arvioitiin. 

MPKK:n oppilaskunta 
toimii kaikkia opiske-
lijoita yhdistävänä voi-
mana ja edunvalvon-

tajärjestönä. Opiskelijoiden etujen 
valvojana järjestö tekee uraauurtavaa 
työtä upseerikoulutuksessa, jossa ai-
kaisemmin virallista edustuskanavaa 
ei ole ollut. 

Opiskelijoiden edustustyössä op-
pilaskunta tulee tekemään tiivistä 
yhteistyötä kurssikohtaisten oppilas-
kuntien kanssa. Oppilaskunnan or-
ganisaatiossa on kaikki kurssit edus-
tettuna, jolloin asiantuntemus koko 
koulutuksen osalta taataan. 

Opiskelijaedustajat nimetään 
MPKK:n työjärjestyksen mukaises-
ti, jonka uudistus (2010) mahdollis-
taa opiskelijaedustajien toiminnan 
MPKK:n virallisen organisaation 
sisällä. Oppilaskunnan edustajiston 
valitsema hallitus nimeää kaikki 
opiskelijaedustajat näihin toimie-
limiin, jotka on lueteltu artikkelin 
lopussa.

Yhtenä kohtana korkeakouluaudi-
tointia tarkasteltiin opiskelijoiden 
osallistumista laadunvarmistusjärjes-
telmään, mikä epäsuorasti tarkoittaa, 
että myös oppilaskunnan toimintaa 
tarkasteltiin. Tulokset auditoinnista 
pitäisivät olla korkeakoulun tarkas-
teltavana maaliskuussa.

Oppilaskunta järjestäytyy

17. helmikuuta tänä vuonna pidettiin 
Oppilaskunnan järjestäytymiskoko-
us, missä hyväksyttiin säännöt sekä 
valittiin virkaatekevä (vt.) hallitus. 
Hallitukseen valittiin allekirjoitta-
neen lisäksi kapteeni Matti Kemp-
pilä ja luutnantti Juho Suvanto. 
Kadetti Matias Öblom valittiin pu-
heenjohtajaksi.

Oppilaskunnan vt. hallituksen tär-
kein tehtävä on ollut valita opiske-

lijaedustajat alempana mainittuihin 
toimielimiin. Tämän lisäksi hallitus 
järjestää oppilaskunnan edustajiston 
vaalit, vakioi toimintamuodot, luo 
suhteita MPKK:n johtoon sekä etsii 
toimintaa tukevaa rahoitusta.

Nyt kun vt. hallituksen taival alkaa 
olla ohi, niin voin todeta että suu-
rimmilta osin olemme onnistuneet 
yllä mainituissa tehtävissä. Toimin-
nan ulkoiset olosuhteet on paran-
neltu hankkimalla oma tila, onnis-
tuneen jäsenrekrytoinnin myötä sekä 
itse organisaation rekisteröimisen 
kautta. Opiskelijoiden edustajat va-
littiin kevään aikana ja nämä ovat 
myös toimineet aktiivisesti omissa 
toimielimissään.

Edustajisto on valittu

Seuraava askel oppilaskunnassa on 
saada edustajiston toiminta ja asema 
vakiinnutettua niin oppilaskunta-
organisaation sisällä kuin myös opis-
kelijoiden kesken. 

Yleisesti edustajistoa voidaan kuvata 
oppilaskunnan toiminnan raameja 
määrääväksi elimeksi. Näiden ennal-
ta määritettyjen raamien sisällä halli-
tus toimii opiskelijoiden hyväksi.

Edustajistovaaleja on käyty syksyn 
aikaan ja kaikki nyt opiskelevat kurs-
sit ovat saaneet edustajansa valittua. 
Edustajiston kokoonpano on kaikes-
sa lyhyisyydessä seuraava: 

• kapt Markus Wahlstein
• kapt Ossi Liimatainen
• kapt Petri Huovinen
• kapt Jarmo Säkkinen
• ltn Sippo Juures   
• ltn Mikko Rikkonen
• kad Antti Söderström 
• kad Matias Öblom
• kadalik Mikko Palmén 
• kadalik Toni Mononen
• kad Hannes Suvilaakso 
• kad Joonas Heikkeri

Kadetti Matias Öblom valittiin 
edustajiston puheenjohtajaksi. Hal-
litukseen valittujen jäsenten tilalle 
astuu kurssilta valittu varajäsen. 

Edustajisto kokoontuu sääntöjen 
mukaisesti kaksi kertaa vuodessa, 
mutta voidaan myös kutsua kokoon 
useammin tarpeen vaatiessa. 

Hallituksen kokoonpano

Oppilaskunnan ensimmäinen halli-

tus valittiin edustajiston syyskokouk-
sessa 01.11.2010 ja siihen kuuluvat 
seuraavat jäsenet:

• kad Alexander Grandin (pj.)
• kapt Petri Majuri
• kapt Petri Huovinen
• ltn Mikko Rikkonen
• kad Antti Söderholm
• kad Joonas Heikkeri

Hallitus asettaa opiskelijaedustajat 
sekä tekee toimintasuunnitelman 
mukaista työtä opiskelijoiden hyväk-
si. Hallitus muun muassa selvittää 
opiskelijakortin hankkimismahdol-
lisuudet sekä selvittää kursseittain 
suurimmat kehityskohteet, joiden 
pohjalta edunvalvontatyö alkaa. Hal-
lituksen on myös kehitettävä oppi-
laskunnan organisaatiota siten, että 
tiiviiden opiskelujen ohessa on mah-
dollista aktiivisesti osallistua korkea-
koulun kehitykseen.

Oppilaskunnan edustajat MPKK:n 
monijäsenisissä toimielimissä

Opiskelijaedustajia löytyy seuraa-
vissa monijäsenisissä toimielimissä 
MPKK:n organisaation sisällä;
• Jatkotutkinto-osaston opettaja-

neuvosto
• Johtoryhmä
• Kadettikoulun opettajaneuvosto
• Laadunvarmistuksen ohjaus-

ryhmä
• Neuvottelukunta 
• Opetuskehittämistyöryhmä
• Opetusneuvosto
• Opintotukilautakunta
• Tutkimusneuvosto 

Nämä toimielimet käsittelevät muun 
muassa korkeakoulun toimintaa ja 
sen kehittämistä, opetuksen järjes-
telyjä ja sisältöä, opetussuunnitelmia 
sekä seuraavat opiskelijoilta tullutta 
palautetta. Pääsääntöisesti toimie-
limet ovat päätöksentekoa tukevia 
ryhmiä, joissa kehitysehdotuksia voi 
tuoda esiin. Opettajaneuvostot kä-
sittelevät yksityiskohtaisesti oman 
tutkinto-osastonsa opiskelijoiden 
arvioinneista ja arvosanoista sekä kä-
sittelevät erilaiset häiriötapaukset tai 
opiskelijan opintojen keskeyttämisen 
tai opiskeluoikeuden menettämisen.

Jos haluat ottaa yhteyttä oppilaskun-
taan, niin voit lähettää sähköpostia 
osoitteeseen oppilaskunta.mpkk@
mil.fi tai ottaa suoraan yhteyttä jo-
honkin hallituksen jäseneen.

Opiskelijaedustus
muutoksessa 
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Vuonna 2010 jo 94. kerran marssit-
tu maailman suurin marssitapah-
tuma, Nijmegen Vierdaagse, sai 
tänäkin vuonna suomalaisen osan-
oton kadettien marssijoukkueen 
muodossa. 

Kadettien tämänvuotiseen 
marssijoukkueeseen kuu-
luivat joukkueen johtaja 
kapteeni Tuomo Rusila, 

kadettialikersantti Kaarle Pieninke-
roinen sekä kadetit Tommi Palokan-
gas, Henry Hoot, Eerikki Kokko ja 
Mika Suokas. Kadettijoukkueen jo 
perinteeksi muodostunut jokavuo-
tinen osallistuminen varmistettiin 
joukkueen omalla varainhankinnalla. 
Varainhankinta suoritettiin kevään 
2010 aikana ja se vaati merkittävän 
työpanoksen osallistujilta. Marssi-
joukkue aloitti valmistautumisen-
sa aikaisin keväällä ”aamulenkkien” 
muodossa, joita järjestettiin aikavä-
lillä 03.00-08.00, marssipituuksi-
en vaihdellessa välillä 17 – 40 km. 
Tarkoituksena oli saavuttaa rutiini 
aikaisiin herätyksiin sekä totutella 
elimistö toimimaan väsyneenä heti 
herätyksen jälkeen. Osasyynä oli 
myös se, että aamuyöllä kun niin 
harvoilla on treeneihin osallistumista 
estäviä menoja. Alun perin innostuk-
sensa osallistumisesta osoittaneista 
kadeteista suuri osa karsiutui tree-
nien ja aikaisten herätysten myötä. 
Matkaan lähti siis selkeästi eniten 
harjoitellut ydin. Toki osa kurssin ka-
deteista osallistui aamun harjoituk-
siin alun perinkin ainoastaan kuntoi-
lumielessä – hatunnosto heille!

”... sen leijonalippua jääkärien, kä-
sivarret jäntevät kantaa...”

Tapahtumaan osallistui tänä vuonna 
noin 40 000 marssijaa, joista noin 
6000 oli sotilaita. Tapahtuma on ne-
lipäiväinen, koostuen siviileillä joko 
30 km, 40 km tai 50 km pituisista 
päiväosuuksista. Sotilasjoukkueilla 
päiväosuus vaihteli päivittäin 40 ki-
lometristä 45 kilometriin. Sotilassar-
jassa erityisvaatimuksena on 10 kg 
minimipaino koko marssin ajan.

Joukkue matkasi pelipaikalle jo 
sunnuntaina 18. heinäkuuta, jolloin 
aloitettiin välitön valmistautuminen 
tulevaa viikkoa varten. Huolellinen 
neste- ja ravintotankkaus helpot-
taisivat urakkaa merkittävästi. Neli-
päiväinen koettelemus alkoi tiistai-
aamun klo 01.30 herätyksellä Camp 
Heumensoordin sotilastukikohdassa. 
Perinteinen ”Wake up call” herätti 
sikeimmässäkin unessa olevan mars-
sijan. Herätyksen jälkeinen paritun-
tinen kului valmistautuessa päivän 
osuudelle. Tähän kuului mm. jalko-
jen peseminen sekä teippaus ja ras-
vaus. Lähtöä oli aikaistettu tunnilla, 
jo puoli neljään aamulla. Syynä tähän 
olivat Eurooppaa koko kesän helli-
neet helteet sekä menneiden vuosien 
helteiden vaatimat kuolonuhrit. Jär-
jestäjä seurasikin tarkasti päivittäisiä 
sääolosuhteita ja lähtöajaksi määräy-
tyi lämpötilan mukaan joko 03.30 tai 
04.30.

Marssipäivät ja –osuudet su-
juivat vaihtelevasti, joko ke-
vyemmin tai hitaammin, 

marssijoiden kiputiloista riippuen. 
Kipua tosin lievitti runsas kannustus 
ja ympäröivä ilmapiiri sekä joukku-
een reipas marssilaulujen laulaminen. 
Sillanpään marssilaulu tulikin kajau-
tettua muutamaan kertaan…

Viikko meni varsin nopeasti ja mars-
sit huipentuivat perjantaiseen loppu-
paraatiin Nijmegenin keskuskadulle, 
via Gladiolalle, jossa ainakin alle-
kirjoittaneella olo oli ajoittain kuin 
kansallissankarilla runsaan ja äänek-
kään kannustuksen johdosta. Vii-
meisen illan loppujuhlat kruunasivat 
unohtumattoman viikon ja matka 
koti-Suomeen saattoi alkaa. Tätä 
ennen joukkue kuitenkin matkusti 
Amsterdamiin, jossa tutustuimme 
kaupunkiin ja suoritimme viimeiset 
tuliaisostokset iltalentoa odotellessa. 

”Sama kaiku on askelten...”

Kaiken kaikkiaan joukkue selvisi 
urakastaan kiitettävästi ja kunnialla. 
Joukkueen keskimääräinen mars-
sinopeus oli noin kuusi kilometriä 
tunnissa, joka siivitti joukkueemme 
hyville sijoille vertailussa. Kysees-
sähän ei ole kilpailu, mutta 
kuitenkin. Suoma-
laisten fyysinen 

Teksti:	kadetti	Tommi	Palokangas	 	Kuva:	kadetti	Tommi	Palokagas
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kunto ja kyky suoriutua pitkäkestoi-
sesta rasituksesta eivät jääneet kenel-
lekään epäselviksi. Osoituksena tästä 
oli se, että joukkueemme oli niitä 
harvoja marssiosuuden jälkeen len-
kille ”kyenneitä” porukoita. Juoksun 
aikana aistimme muiden joukkuei-
den selkärankojen katkeilua ja saim-
me osaksemme niinkin imartelevaa 
huomiota, kuin ”hullut suomalaiset”.

Syynä taistelukunnon säilymiseen 
oli mielestäni jokapäiväinen marssi-
en jälkeen huolella suoritettu huol-
to. ”Poikamaiseen höntyilyyn” ei ole 
varaa, sillä marssin jälkeisen huollon 
merkitystä ei voi vähätellä usean 
päivän mittaisessa kuormituksessa. 
Myös kunnollisella valmistautumi-
sella ja marssin aikaisella huollolla on 
merkityksensä. Kaikkien huoltotoi-
mien tekeminen vaati kärsivällisyyt-
tä, sillä myös vapaa-ajan toimintaa 
oli tarjolla järjestäjän toimesta. Party 
tent oli iltaisin paikka, johon pääosa 
joukkueista kokoontui vaihtamaan 
päivittäiset kuulumisensa ja luo-
maan suhteita ulkomaa-
laisiin sotilaisiin. 
Jaettu 

ja yhdessä koettu tuska yhdisti.

”Hurraa, nyt komppania kotiamme 
kohti, Suomemme suloisille ran-
noille!”

Tapahtuma oli uskomattoman hyvin 
järjestetty ja suoranainen taidon-
näyte Hollannin asevoimilta. Am-
mattitaitoinen henkilöstö, erityisesti 
Small Contingentsin Liaison Office-
rit, tukivat joukkueen elämistä ja ole-
mista avuliaasti. Reissu on varmasti 
yksi kadettiajan mieleenpainuvimpia 
tapahtumia ja muisto koettelemuk-
sesta tulee säilymään läpi koko soti-
lasuran. Kielitaidon harjaantumisen 
lisäksi reissu tarjosi myös ammatil-
lisen hyödyn. Marssille valmistautu-
minen, huolto sekä marssirytmityk-
sen säätely ja kyky oman elimistönsä 
rasitustason seuraamiseen ovat hyö-
dyllisiä sotilaan perustaitoja ja tieto-
ja, joista on varmasti hyötyä tulevalla 
uralla.

KIITOS!

Haluan ennen kaikkea kiittää koko 
marssijoukkuetta, joka suoriutui 
urakastaan vähintäänkin kiitettäväs-
ti! Haluan muistuttaa, että jokainen 
marssija osallistui tapahtumaan va-
paaehtoisesti kesken kesälomiensa. 
Lisäksi haluan välittää lämpimän 
kiitoksen koko marssijoukkueelta 
joukkueemme tukijoille. Teidän tu-
kenne mahdollisti kadettien mars-
siperinteen jatkumisen ja tämän-
vuotisen joukkueen osallistumisen 
tapahtumaan!

Toivon myös tulevan nuorukaiskurs-
sin kantavan vastuunsa ja ottavan 
haasteen vastaan ensi vuoden reissun 
järjestämisen osalta! 
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Koulunjohtajan terveiset
Teksti:	eversti	Timo	Pöysti	 	Kuvat:	kadetti	Ville-Veikko	Rantanen

14



Hyvät kadetit ja Kalpa-lehden lu-
kijat,

Tämä on viimeinen artikkeli-
ni Kadettikoulun johtajana 
Kalpa-lehteen, joten lienee 
hieman syytä menneen ar-

viointiin sekä tuoda esiin myös jotain 
näkemyksiä tulevaisuuttakin varten. 
Jalkaväkiupseerina pyrin kuitenkin 
– ehkä lukijoiden helpotukseksi – 
ilmaisemaan asiat mahdollisimman 
tiivistetysti. 

Mikä on ollut parasta?

Ollessani esittelemässä Maanpuo-
lustuskorkeakoulua ja kadettikou-
lutusta minulta kysyttiin kerran 
vierailulla olleen vanhemman kadet-
tikurssin edustajan toimesta mikä on 
ollut mielestäni parasta koulun joh-
tajana toimiessani? Vastasin empi-
mättä: Kadetit. Näin on asia edelleen 
jättäessäni koulun johtajan tehtävät 
marraskuun lopussa. 

Kadettikouluun hakeutuva aines 
on hyvää. Upseerikoulutukseen on 
tänä päivänä riittävä määrä hakijoi-
ta ja pääsemme valitsemaan alkavan 
kurssin kadetit kattavasta joukosta. 
Mikä tärkeintä koulun aloittavien 
kadettien arvot ja motivaatio ovat 
kunnossa. Olen todennut jokaisen 
tällä hetkellä koulussa opiskelevan 
kurssin kadettien positiivisen asen-
teen ennen kaikkea ensimmäisen 
vuosikurssin aikana. Edellytykset 
opiskeluun ovat siis hyvät.

Yleinen asevelvollisuus tuo pääosan 
miespuolista ikäluokkaa varusmies-
palvelukseen ja kadettikoulutuksen 
näkökulmasta rekrytoinnin piiriin. 
Hyvin toteutettu varusmies- ja joh-
tajakoulutus kannustavat varmas-
ti hakeutumaan Kadettikouluun. 
Aliupseeri- ja reserviupseerikou-
lutuksen valintojen lisäksi kattava 
pääsykoe muodostaa jo kolmannen 
valinnan tulevien kadettien kohdalla. 
Ottaen tämän taustan huomioon ka-
dettikurssille valikoituu lähtökohdil-
taan hyviä opiskelijoita. Hienoa, että 
tämä asia on tänä päivänä kunnossa. 

Missä olisi kenties parannettavaa?

On heti myönnettävä, että olemme 
kaikki jollain tavalla menneisyyden 
vankeja, niin myös allekirjoittanut. 
Kadettikoulussa opettajana ja kurs-

sinjohtajana 1990-luvulla toiminee-
na jäi positiivisena mieleen erityi-
sesti henkilökunnan sitoutuminen 
kadettien koulutukseen ja kasva-
tukseen. Tämä käsitti nimenomaan 
koko koulun henkilökunnan koulun 
johtajasta yksittäiseen varastonhoita-
jaan. Kokonaisuus toimi hyvin ja eri 
toimijat tukivat hyvin yhteistä ka-
dettikasvatusta. Kurssinjohtajana sai 
tukea kaikilta - jopa pyytämättä.

Nykypäivän Maanpuolustuskorkea-
koulussa toiminta ei suju aivan yhtä 
juohevasti kuin 20 vuotta sitten. 
Tehtäviä, toimijoita, tapahtumia sekä 
eri kursseja on huomattavasti enem-
män. Korkeakoulun monisäikeinen 
organisaatio tehtävineen asettaa tiet-
tyjä haasteita siinä toimiville. Orga-
nisaatiorakenne ja henkilöstön käyt-
tö sen mukaisesti luo aina perustan 
toiminnalle. On myönnettävä, että 
joskus koulun johtajana on tuntenut 
olevansa varsin yksin.

Sen syvemmin analysoimatta asiaa, 
totean vain MPKK:n uuden strategi-
an osaltaan vastaavan tähän haastee-
seen. Toivon mukaan korkeakoulun 
organisaation kehittäminen tuottaa 
tulevaisuudessa tiettyä selkeyttä asi-
aan.

Upseerikasvatuksen tärkeys

Upseerikasvatuksen merkitys ei ole 
Samuel Möllerin ajoista yhtään vä-
hentynyt. Erinomaisen tärkeää on 
kasvattaa oikealla asenteella valmis-
tuvia upseereita. Tietoja ja taitoja voi 
kyllä aina oppia uran varrella lisää, 
kunhan asenne on oikea. Toisaalta 
vaikka olisi kuinka välkky tietopuo-
lella, mutta asenne upseeriuteen ei 
ole kunnossa, urasta voi muodostua 
varsin kivinen.

Meidän on muistettava, että puolus-
tusvoimat ovat ensisijaisesti olemassa 
ykköstehtäväänsä, maamme sotilaal-
lista puolustamista, varten. Näinhän 
asia on ollut ennenkin. Tämä asettaa 
selkeän vaatimuksen upseerikoulu-
tukselle ja -kasvatukselle. Upseerit-
han toimivat kriisiajan organisaation 
johtajistona. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tär-
keimpänä tehtävänä on upseeri-
koulutus ja tämä korostaa kadettien 
kohdalla upseerikasvatuksen merki-
tystä. Tuolloin annetaan eväät koko 

30 vuoden virkauraa varten. Kasva-
tamme kadetteja upseereiksi ja pal-
velustovereiksemme.

Maanpuolustuskorkeakoulussa var-
sinkin opettajien on sitouduttava 
upseerikasvatukseen, koska sen on 
liityttävä kaikkeen opetukseen. Hy-
vin hoidettu kasvatus edellyttää vah-
vaa sitoutumista. Tämä sitoutumisen 
aste on viime kädessä kiinni jokaises-
ta itsestään.

Kriisiajan johtamisessa korostuu 
edestä johtaminen, ollaan lähellä 
johdettavia ja eletään heidän kans-
saan. Näin varmaan pitäisi olla ka-
dettikoulutuksessakin. Ollaan lähellä 
opiskelijoita ja ohjataan sekä tuetaan 
heitä. 

Saatujen palautteiden perusteella 
kadettien kesken muodostuu kurs-
sista toiseen hyvä keskinäinen henki. 
Tämä kertoo siitä, että upseerikas-
vatukselle on hyvä kasvualusta. Tätä 
kannattaa käyttää hyväksi.

Nykyisen strategian mukaan korkea-
koulusta valmistuu johtajia asian-
tuntijavalmiuksin. Tähän voisi lisätä, 
että Kadettikoulusta on jatkossakin 
valmistuttava upseereita asenneval-
miuksin.

Lopuksi

Onnittelen vielä kerran valmistu-
neita 94. kadettikurssia ja 77. meri-
kadettikurssia. Haluan myös kiittää 
95. kadettikurssia ja 78. merikadet-
tikurssia hyvin toisen vuosikurssin 
aikana perinnehenkilöstön, oppilas-
kunnan ja muiden kadettikasvatuk-
sen tehtävien hoitamisesta. Vastuu 
siirtyy nyt 96. kadettikurssille ja 79. 
merikadettikurssille. Toivotan myös 
nuorimman 97./80. kadettikurssin 
lämpimästi tervetulleeksi Kadetti-
kouluun.

Totean kaikille kadeteille yhteisesti, 
että säilyttäkää positiivinen asenne 
opiskelussanne. Pitäkää myös yllä 
hyvää kadettihenkeä keskuudes-
sanne. Teillä on hyvät edellytykset 
upseerin uralle. Toivotan kaikille 
menestystä tulevissa palvelustehtä-
vissänne. Teissä on tulevaisuus. 

Constantem Decorat Honor!
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Pohjoismaiset merikadettipäivät, 
tuttavallisemmin NOCA, on vuo-
sittainen tapahtuma Suomen, Nor-
jan, Ruotsin ja Tanskan merikade-
teille. 

Tapahtuman historia juontaa 
juurensa vuoteen 1948, jol-
loin ensimmäiset Pohjois-
maiset merikadettipäivät 

järjestettiin Ruotsin Lysekilissä. Suo-
mi on osallistunut päiville vuodesta 
1967 alkaen. Isäntänä maallamme on 
ollut kunnia toimia kymmenen ker-
taa, edellisen kerran Oulussa vuonna 
2006. 04. - 08.08.2010 tapahtuma 
pidettiin ensimmäistä kertaa Helsin-
gissä.

Tapahtuman keskipisteenä toimi 
Helsingin Kauppatori, joten ylei-
sönäkyvyys oli taattu. Paraateja Es-
planadilla oli seuraamassa muutama 
utelias ihminen. Tähän voidaan yh-
distää vielä muun muassa Kaivopuis-
to sekä Mäkelänrinteen urheilukes-
kus, joten mustaa ja valkoista nähtiin 
aivan ydinkeskustan ulkopuolellakin.

Perinteenä on, että osallistujamaat 
tuovat aluksiansa nähtäväksi isän-
täkaupunkiin. Norjalaisten tuttu 
Statsraad Lehmkul vastaanotti sata-
mapaikkansa ansiosta suuren liudan 
vierailijoita. Oma merivoimiemme 
lippulaiva Pohjanmaa oli hieman 
syrjemmässä, Katajanokalla, mutta 
senkin yleisö löysi kiitettävän hyvin. 
Ruotsalaiset olivat jättäneet koulu-

purjealukset Gladanin ja Falkenin 
kotimaahansa ja paikalle saapui mo-
dernimpaa kalustoa edustavat Altair 
-luokan koulutusalukset. Tanska-
laisilta ei saapunut lainkaan aluksia. 
Itse merikadetit saapuivat Helsinkiin 
lentäen. 

NOCA tapahtumana oli jo tuttu vii-
me vuoden Tanskan Sonderborgin 
Merikadettipäiviltä, mutta tällä ker-
taa tapahtuma piti järjestää itse. Me-
risotakoulu vastasi pääosin tapahtu-
man järjestelyistä, mutta Merikadetit 
ry:llä oli myös merkittävä osa. Haas-
teita ry:n toimintaan toi keväällä 
muun muassa varsinaisen hallituk-
sen lähtö koulutuspurjehdukselle ja 
myöhemmin hallitusvastuun vaihto. 
Pienistä haasteista huolimatta oli 
kuitenkin erittäin mielenkiintoista 
toimia näin suuren tapahtuman jär-
jestämisessä. Yllättävää oli, kuinka 
paljon ja kuinka yksityiskohtaisia lu-
pahakemuksia vaaditaan. 

Lopulta kuitenkin Lyypekinlaiturille 
kohosi NOCA-teltta ja toimisto, jot-
ka toimivat koko viikon tapahtumi-
en keskiönä. Itse urheilutapahtumat 
ripoteltiin ympäri Helsinkiä. Teltta 
toimi päivisin levähdyspaikkana sekä 
ruokalana. Iltaisin teltta täyttyi va-
paalla olevista merikadeteista, joille 
Merikadetit ry oli järjestänyt juoma- 
ja musiikkitarjoilut. Juomatarjoilusta 
valtaisa kiitos Kadettitoverikunnalle, 
joka tuki anniskelulupien ja myynti-
henkilöiden muodossa. 

Vaikkakin vapaamuotoiset illanvie-

tot, cocktail-tilaisuudet, leppoisa 
saunominen ja leikkimieliset viikin-
kikisailut ovat ehkä niitä parhaim-
pia NOCA-hetkiä, pitää kuitenkin 
muistaa, että se on vain pieni osa 
tapahtumaa: Tänä vuonna kokeiltiin 
muun muassa laajennettua akatee-
mista seminaaria, joka siis normaa-
lin aamu- tai iltapäivän sijaan kesti 
aamusta iltaan asti. Päätapahtumat 
ovat kuitenkin eri urheilulajit, jois-
sa kilpaillaan maaotteluhengessä, 
ei väriotteluhengessä, toisin kuin 
maavoimien NOKAssa. Kisat avasi 
perinteisesti lentopallo, jota seurasi 
uinti, jalkapallo, maastojuoksu, NCC 
(eli Naval Combat Course, NOCA-
versio Meri-5-ottelusta) ja lopulta 
perinteinen päätöslaji, köydenve-
to. Muista lajeista eroten purjehdus 
kesti useamman päivän, mutta ei 
tänäkään vuonna ollut liian yleisöys-
tävällinen laji - onneksi tosin yleisöä 
ei tänäkään vuonna ollut. Käytössä 
olleen GPS-seurannan avulla voitiin 
muillekin kuin vain purjehdusjouk-
kueille todistaa se, että purjehduski-
sat edes käytiin. 

Jo useamman vuoden NOCA:ssa 
ovat urheilullisesti jyränneet suur-
ten merikadettikurssien maat Norja 
ja Tanska, joista tänä vuonna Norja 
vei pidemmän korren. Pienempien 
kurssien Ruotsi ja Suomi taistelivat 
3. ja 4. sijoista. Tärkeintähän ei ole 
voitto, vaan se, että Ruotsi häviää ja 
tänäkin vuonna niin kävi, vaikkakin 
vasta köydenvedon ratkaistaessa si-
joitukset. Tästä onkin hyvä lähteä 
ensi vuonna Ruotsin kotikentälle. 
 

NOCA 2010
POHJOISMAISET MERIKADETTIPÄIVÄT 

Teksti: kadetit Miko-Petteri Kallio ja Mikko Timoskainen  Kuva: kadetti Janne Palola 
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Simppurastit on Kadettitoverikun-
nan omat fuksiaiset, joiden tarkoi-
tus on tutustuttaa uudet simput 
vanhempiin kadetteihin sekä sa-
malla toivottaa heidät tervetulleik-
si uuteen opinahjoon.

Simppurastit järjestettiin täl-
laisenaan nyt toista kertaa. 
Ensimäistä kertaa ne järjes-
tettiin 96. kadettikurssille vii-

me vuonna. Koska toteutus oli hyvä 
ja kaikki osallistujat pitivät näistä 
jo muissa korkeakouluissakin kult-
tiasemaan nousseista fuksiaisista, 
päätimme mekin jatkaa jo hyväksi 
todettua perinnettä. Viime vuodesta 
viisastuneena päätimme pitää rastit 
aikaisemmin, joten tämän vuotuiset 
Simppurastit järjestettiin jo heti toi-
sella kouluviikolla. Osallistujamäärä 
nuoremmalta kurssilta oli noin 120. 

Simppurastit alkoivat klo 18.00 
päärakennuksen takaa, jossa simput 
tulivat ryhmittäin paikalle, varus-
tuksenaan kadetin verryttelyasu sekä 
reppu, jossa siviilivaatteet jatkoja var-
ten. Ensimmäisellä rastilla simpuille 
jaettiin kartta illan rastipaikoista. 
Rastit sijaitsivat mm. Kaisaniemen 
puistossa, Kiasman nurkalla, Tornis-
sa, Esplanadilla ja Ruttopuistossa. 
Rastikierroksen jälkeen vietimme 
jatkoja Tivolissa yhdessä Laurea 
AMK:n kanssa. 

Rastien teemat olivat hyvinkin eri-
laiset. Rasteilla harrastettiin muun 
muassa luovaa näyttelemistä ilma-
taisteluiden, Tuntemattoman Soti-

laan ja Arskan leffojen repliikkien 
merkeissä. Tornissa harjoitettiin 
käyttäytymistä kalustetussa tilas-
sa ja suorittajat tarkastivat tykkien 
suuntauksen. Myös erilaisia sotilas-
perinteitä tarvittiin rastien suoritta-
miseen. Merimiehet pitivät huolen 
siitä, että kaikki osallistujat olivat 
mukana rakentamassa merikelpois-
ta alusta, joka rakentamisen jälkeen 
laskettiin vesille ja kastettiin, puheet 
olivat erinomaisia. Saimme tukea 
Farmasian opiskelijoilta, jotka tulivat 
pitämään yhden suorituspaikan, joka 
nousi suureksi mielenkiinnon koh-
teeksi toisen vuoden opiskelijoiden 
keskuudessa. 

Rastien tarkoituksena oli kasvat-
taa kurssien välistä yhteishenkeä, ja 
auttaa näin kadetteja tutustumaan 
toisiinsa. Myös ryhmähenki ryhmän 
sisällä oli tärkeää, sillä ilman hyvää 
ryhmähenkeä ei olisi tullut näin 
hyviä suorituksia. Erilaiset upseerin 
avut ja perustaidot nousivat tärkeik-
si ominaisuuksiksi illan aikana, sillä 
upseerihan on selviytyjä, jonka pitää 
pystyä toimimaan erilaisissa tilan-
teissa parhaalla mahdollisella tavalla, 
aina huomioiden oman ryhmän tar-
peet. Tehtävä kirkkaana mielessä. 

Rastin ilmapiiri oli iloinen ja avoin 
ja lyhyiden kenttägalluppien jälkeen 
voitiin havaita, että kaikilla simpuil-
la oli ollut rasteilla erittäin hauskaa! 
Rastien opetustarkoituksiin siis pääs-
tiin, sillä kurssit tutustuivat toisiinsa 
ja simput syvensivät perinnetietout-
taan. Rastin järjestäjän näkökulmas-
ta voidaan todeta, että simppurastit 

ovat kokonaisuudessaan hauska tapa 
tutustuttaa nuoret kadetit myös am-
mattimme toiseen puoleen, rankkoi-
hin huveihin.

Nuorin kurssi ymmärsi jo alkuillas-
ta harhauttamisen salat, ja kertoikin 
iloisesti kuinka he ovat Pielaveden 
palloilijoita ja pitämässä pienessä 
poikaporukassa hauskaa Helsingin 
keskustassa. Kaveria tuettiin lop-
puillan jatkoilla ja kehuttiin maasta 
taivaisiin tanssilattialla. Miestappi-
oilta vältyttiin ja kaverit saatiin otet-
tua keskusta mukaan, ja herätettyä 
aamulla seuraavan päivän opintoja 
varten. 

Jälkeenpäin voidaan todeta, että 
Simppurastit 2010 olivat onnistunut 
tapahtuma jossa molempien kurssi-
en keskinäinen yhteishenki kasvoi ja 
kurssit tutustuivat toisiinsa. Rasteja 
oli aikaan nähden liian paljon, sillä 
jälkimmäiset ryhmät eivät keränneet 
kiertämään kaikkia rasti paikkoja 
läpi, joten rataa jouduttiin lyhen-
tämään keskivaiheilta loppuillasta. 
Toivottavasti ensi vuonna saadaan 
uudet loistokkaan rastit ja jo hyväksi 
todettua perinnettä jatkettua, van-
hoista virheistä oppineena. Itse halu-
an kiittää kaikkia osallistujia hyvästä 
illasta, jossa kaikilla oli hauskaa, ki-
vaa ja mukavaa. 

 

Teksti: kadetti Johannes Klevdal  Kuva: kadetti Ville-Veikko Rantanen 
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Teksti:	kadetti	Markus	Halme	 	Kuva:	David	Gernes

YLEISTILANNE

Yhteistyö Ruotsin ja Suomen ka-
dettikoulujen välillä on kiristynyt. 
Ruotsalaiset ovat lähettäneet omia 
joukkojaan soluttautumaan Suo-
meen. Soluttautujat ovat ottaneet 
osaa erilaisiin juhliin, Pohjoismaisille 
merikadettipäiville sekä käyneet ihan 
muuten vaan ihastelemassa maatam-
me. Heidän tekonsa eivät ole olleet 
vihamielisiä – pikemminkin päinvas-
toin – mutta sitäkin räikeämpiä. 

Suomalaiset ovat järjestelmällisesti 
pidättäytyneet vastatoimista, mutta 
lopulta tilanne eskaloitui siihen pis-
teeseen, jossa Kadettitoverikunta oli 
pakotettu vastaamaan ruotsalaisten 
virkaveljiensä toimiin. Enää eivät 
pelkät puheet riittäneet, vaan vaadit-
tiin tekoja.
 
OMAT JOUKOT

Nopean tilannekatsauksen ja uhka-
arvion jälkeen Kadettitoverikunta 
katsoi laajamittaisen maihinnousun 
tarpeettomaksi. Sen sijaan Kadetti-
toverikunta keräsi toisen vuosikurs-
sin kadeteista pienen mutta sitäkin 
äänekkäämmän iskujoukon, joka lä-
hetettiin vieraalle maalle ottamaan 
tarkemmin selvää naapurimme aiko-
muksista ja tarkoitusperistä.

Osasto lähti matkaan täysin vapaa-
ehtoisesti huolimatta tehtävän vaa-
rallisuudesta: jo pelkkä siirtyminen 
ruotsinlaivalla tehtäväalueelle tulisi 
mitä todennäköisimmin aiheutta-

maan tappioita. Tehtävän vaativuut-
ta lisäsi yksi naapurin tukikohdassa, 
Karlsbergin linnassa, vietettävä yö.

NAAPURIN JOUKOT

Ruotsin kadettikoulussa on oppilai-
ta noin neljäsataa, joista Tukholman 
pääpiirteiselle alueelle on levittäyty-
nyt noin kaksisataa kadettia. Naapu-
rin joukot olivat ryhmittyneet Karls-
bergin linnan pääpiirteiselle alueelle; 
osa heistä oli soluttautunut myös 
sotilasalueiden ulkopuolelle siviiliyh-
teisön joukkoon. Soluttautujat olivat 
naamioineet itsensä pitkillä hiuksilla 
sekä parralla.

TEHTÄVÄ

Omien joukkojemme teh-
tävä oli tukea paikallisia 
toisen vuosikurssin kadet-
teja heidät taistelussaan 
ensimmäisen vuosikurs-
sin kadetteja vastaan 
Vikingabloth-nimisessä 
taistelussa. Taistelu on 
Ruotsin kadettikou-
lun perinne, jonka 
50-vuotisjuhla oli 
kyseessä. Taistelus-
sa vanhemmat kadetit 
puolustavat Karlsbergin lin-
naa, jonka nuoremmat yrittävät 
vallata. Taistelun symbolinen mer-
kitys on toivottaa uudet kadetit ter-
vetulleiksi osaksi upseerien katkea-
matonta ketjua – taistelemalla heitä 
vastaan miekoin ja nuijin.

TAPAHTUMAN KULKU

Perinteen aikoinaan aloittanut ka-
detti (evp) kertoi taistelusta, joka 
aikojen alussa suoritettiin puisin 
miekoin ja kilvin. Nykyisin varomää-
räykset ovat kuitenkin hieman muo-
kanneet tapahtumaa, eikä esimerkik-
si nuorimpien kivittäminen heidän 
uidessaan linnan edessä olevan joen 
poikki ole enää sallittua.

Nuorempien kadet-
tien päästyä joen yli 
joukot pohjois-
maala i seen 
t a p a a n 
soitti-
v a t 

Vikingabloth i Stockholm
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suutaan, loivat taistelusuunnitelmia 
ja parantelivat pehmustettuja lyömä-
aseitaan. Suomalaisten tehtävänä oli 
toimia reservinä, joten joukollemme 
jäi hyvin aikaa juoda rohkaisua en-
nen taistelun alkua.

Taistelun alettua osastollemme kir-
kastui brutaalisuus, jolla viikingit 
aikoinaan valloittivat melkein koko 
tunnetun maailman. Emme tunte-
neet juurikaan sääliä emmekä ”omia” 

joukkojamme, joten osastomme 
turvautui pääsääntöisesti niin 

sanottuun siilipuolustukseen. Osas-
tomme säilyi ehjänä ja selvisi ilman 
loukkaantumisia – toisin kuin muu-
tamat vähemmän onnekkaat.

Tiukkaakin tiukempi lipunryöstö 
päättyi ajan loppuessa tasapeliin, 
mutta nopean nappulavertailun jäl-
keen julistivat tapahtuman järjestä-
jät, vanhemmat kadetit, voittajiksi 
vanhemmat kadetit heidän suoma-
laisten lisäjoukkojensa ansiosta.

TAPAHTUMAN JÄLKEEN

Taistelun jälkeen viikinkikisat jat-
kuivat mm. köydenvedon ja saap-

paanheiton muodossa. Kokonaisia 
porsaita paistui grillissä ja vehnäiset 
juomat virtasivat; lensipä muutama 
ruotsalainen mereenkin opettamam-
me suomalaisen perinteen mukaises-
ti.

Kaiken kaikkiaan reissu Ruotsiin oli 
hyvin opettavainen. Ruotsalaiset ka-
detit osoittivat, kuinka hyvin myös 
naapurimaalaiset voi ottaa vastaan 
ja kuinka heitä tulee kunnioittaa. 
Ruotsin kadettikoulun ruokalan au-
lasta löytyy mm. täydelliseen suoma-
laiseen kadetin juhlapukuun puettu 
mallinukke ja Suomi-konepistoolilla 
koristeltu kiertopalkinto, joka myön-
netään vuosittain parhaalle sotilas-
johtajalle. Jotain, josta suomalaiset 
virkaveljet voisivat ottaa mallia… 
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Akateemisen koulutuksen saanut 
kadettiupseeri on käsitteellisesti 
ajateltuna parasta, mitä Suomen 
maahan voidaan missään instans-
sissa tuottaa: hän on älykäs ja ana-
lyyttinen keskustelija, täsmällinen 
ja rehellinen suoraselkäinen johta-
ja, luotettava ja tehtäväorientoitu-
nut organisaationsa edustaja mutta 
kuitenkin käytännöllinen ja käden-
taitoinen isänmaan palvelija. 

Akateeminen kadettiupseeri 
täyttää kaikki ne kritee-
rit, jotka hyvältä johtajal-
ta vaaditaan, kontekstissa 

missä hyvänsä. Itse myös Aalto-yli-
opiston kauppakorkeakoulussa opis-
kelevana voin ylpeästi todeta, että 
akateeminen kadettiupseeri on pal-
jon kovempi sana kuin akateeminen 
kauppatieteilijä (joka ei itse asiassa 
tarkoita yhtään mitään). 

Kuten kommunismi, myös akateemi-
nen kadettiupseerius on kaunis aja-
tus. Kommunismi osoitti kuitenkin 
toimimattomuutensa jo vuosikym-
meniä sitten. Tärkeä kysymys esi-
tettäväksi ja ratkaistavaksi onkin se, 
kuinka akateeminen kadettiupseeri 
onnistutaan pelastamaan karautta-
masta karille; kuinka kaunis ajatus 
voidaan realisoida laajassa mittakaa-
vassa toimivaksi? Mikä tämän päivän 
koulutuksessa on väärällään? Mistä 
voidaan olla tyytyväisiä?

Maanpuolustuskorkeakoulu vastaa 
kadettiupseerien akateemisesta kou-
luttamisesta ja puolustushaarakoulut 
ympäri Suomen maan kadettiupsee-
rin sotilasammatillisista opinnoista 
(karkeasti yksinkertaistaen). Koulu-
jen välinen diskurssi on näin ollen 
avainasemassa onnistuneen sotatie-
teiden kandidaatin valmistamisessa: 
työhön ja elämään. Tämä diskurssi 
kuitenkin ontuu. Maanpuolustus-
korkeakoulu haluaa olla oikea yli-
opisto, josta valmistutaan akavalai-
seksi mutta joka kuitenkin on yhä 
edelleen suuressa määrin sotakoulu. 
Puolustushaarakoulut puolestaan 
ovat ylpeästi sotakouluja, jotka kui-
tenkin yrittävät jollakin tapaa taipua 
yliopistollisiksi opintopisteautomaa-
teiksi.

Sotilaallinen yliopisto

Tarkastellaan aluksi Maanpuolus-
tuskorkeakoulua. Se profiloi itsensä 
ylintä yleistä ja sotilaallista maanpuo-
lustusopetusta antavaksi yliopistoksi, 
jossa tehdään myös sotatieteellistä 
tutkimusta. Se järjestää mahtipon-
tisesti lukuvuoden avajaisia, sillä on 
rehtori ja se mahdollistaa jopa tohto-
rin hatun sikäli kuin halukkaita riit-
tää. Voisi kai ajatella, että kulissit ovat 
kaikin puolin moitteettomat kampu-
salueineen ja opinto-oppaineen. Ku-
ten jo aiemmista opinnoistani tiedän, 
sisältö kuitenkin ratkaisee. Maan-

puolustuskorkeakoulun opinnollinen 
anti tarjoaa esimerkkejä sekä hyvässä 
että pahassa. Ensimmäisen lukuvuo-
den Johtamisen perusteet-opinto-
jakso (ainakin vuoden 2009 osalta) 
oli paras näkemäni yliopistokurssi: 
Kapteeniluutnantti Jukka Kiurun 
luoma kurssi marssitti aamupäivi-
sin auditorion eteen toinen toistaan 
kovempia luennoitsijoita (sekä soti-
las- että siviilipuolelta) ja antoi näille 
riittävästi aikaa kertoa kerrottavan-
sa. Iltapäivät prosessoitiin kuultua 
ulosantia ryhmäkeskusteluissa, joita 
mentoroimaan oli valjastettu koke-
neita evp-upseereita. Sapluuna on 
nerokas, ja sen anti nuorelle kadetille 
sikäli valtava kuin teoriaa pakotettiin 
prosessoimaan analyyttisesti. Kurssi 
huipentui oppimistehtävän kirjoit-
tamiseen kirjallisuustentin asemesta; 
kurssi mittasi syväoppimisista, eikä 
sitä kuinka hyvin yksittäisen teorian 
nyanssi on tarttunut kadetin aivon 
pintaan.

Ikävä kyllä Johtamisen kurssi on 
jäänyt liiaksi yksin Maanpuolus-
tuskorkeakoulun kurssitarjonnassa. 
Vaikka moni kurssi onnistuukin teh-
tävässään (eli yksinkertaisen asian 
kouluttamisessa), liian moni aihe jää 
analyysin ja tutkimuksellisuuden (eli 
kriittisen ajattelun ja vaihtoehtois-
ten ratkaisuiden) ulkopuolelle. Moni 
tentti mittaa lastentarhatason asioi-
ta (eli kurssikokonaisuuteen nähden 

Akateemisen kadettiupseeriuden           kaunis ajatus
Teksti:	kadetti	Lauri	Kananoja	 	Kuvat:	kadetit	Mikael	Tammisalo	ja	Lauri	Kananoja
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Akateemisen kadettiupseeriuden           kaunis ajatus

	 	Kadetti	Lauri	Kananoja	
opiskelee	79.	merikadet-
tikurssin	 johtamisjärjes-
telmälinjalla.
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irrelevantteja yksityiskohtia) siksi, 
ettei opintojakson opettaja jaksa tai 
osaa korjata kokonaisuuden hallin-
taan tähtäävää tenttiä. Yhden opin-
tojakson oppimistehtävät palaute-
taan kommenteilla ”paskaa” ja toisen 
tentin korjaamiseen menee vuosi.

Sinänsä kysymys on pienestä asiasta, 
sikäli kuin rehellisyyden nimissä on 
todettava että lähes jokaisesta opin-
tojaksosta on otettavissa paljon irti 
sikäli kuin omaa motivaatiota riittää. 
Kuitenkin tämä pieni asia muuttuu 
suureksi opiskelijan päässä, joka ko-
kee että opinnoilla itsellään ei ole 
aitoa merkitystä mihinkään eikä pa-
nostaa siten kannata. Kunhan vain 
ollaan läsnä, ja kuitataan ristinollalla 
jonkinmoinen numero, jolla silläkään 
ei ole merkitystä.

Mielestäni asian ytimessä on se seik-
ka, että akateemisia kadettiupseereita 
opettaa liuta vähemmän akateemisia 
kadettiupseereita, joita ei lopulta 
kiinnosta analyysi ja tutkimus vaan 
suoraviivainen toiminta. Se ei ole 
väärin niin kauan kuin koulutetaan 
ammattiin, mutta jos (ja kun) kurs-
sista tehdään yliopistomuotoinen ja 
se palkitaan opintopisteillä, tilanne 
on valitettavasti toinen.  Periaat-
teellinen päätös Maanpuolustuskor-
keakoulusta oikeana yliopistona on 
kuitenkin tehty, eikä paluuta men-
neeseen enää ole. Siten se vanha tapa 
toimia on auttamatta väärä, ja tällä 
tarkoitan nimenomaan analyyttisyy-
den ja tutkimuksellisuuden puutetta, 
valmiiksi pureskeltuja vastauksia ja 
suoria analogioita.

Sotilasammatillinen sotakoulu

Puolustushaarakoulut ovat puoles-
taan rehellisesti sotakouluja, joiden 
pääasiallinen tehtävä on juuri suora-
viivainen ammattiin valmistava kou-
lutus, ja niin pitääkin olla. Ongelman 
opiskelevalle kadetille tuottaa se, että 
sotakouluvaihekin yhtä kaikki kuu-
luu akateemiseen sotatieteiden kan-
didaatin tutkintoon. Siten sen kou-
lutuksesta on sorvattu jonkinlainen 
hybridi, jossa pyritään yhdistämään 
ammatilliset opinnot ja yliopisto-
opinnot. Yhtälö realisoituu, valitetta-
vasti, tavalla jossa kadetille ei riitä se 
että hän opiskelee ammatillisia opin-
toja sotakoulun määrittämässä viite-
kehyksessä, vaan lisäksi hänen tulee 
tehdä erinäisiä lisätehtäviä ansaitak-

seen yliopiston opintopisteet. Tämä 
vääristynyt hybridi aiheuttaa ongel-
man, jossa kadetilla voidaan teettää 
määrätön määrä töitä nimellisellä 
korvauksella (monen kuukauden 
taisteluista palkitaan 0,5 opintopis-
teellä), ja jossa siten kaikki yliopiston 
viitekehyksen (analyyttisemmat) työt 
tulevat ylimääräisenä palveluksena, 
ilta- ja yötöinä, vielä niin ettei niillä 
ole aitoa merkitystä ja joita kukaan 
ei tee tosissaan (eli siten että ne 
voisivat aidosti opiskelevaa kadetti 
hyödyttää). Lisäksi sotakoulun ja yli-
opistovaatimusten yhdistämisaikeet 
aiheuttavat sellaisia ääliömäisyyksiä, 
joita kenenkään Maanpuolustuskor-
keakoulussa opiskelevan ei pitäisi 
kuulla: ”tästä eteenpäin voitte tunkea 
akateemisuuden perseeseenne…”

Maanpuolustuskorkeakoulun ja so-
takoulujen diskurssi kulminoituu 
kärjistäen siihen, että se pieni teo-
reettinen ja analyyttinen itunen joka 
kadettiin MPKK:lla viljellään, teila-
taan ja tallotaan tuhannen päreiksi 
sotakouluilla. Ja aivan samalla tavoin 
diskurssi (tai pikemmin sen puute) 
realisoituu tilanteessa, jossa Maan-
puolustuskorkeakoulu ja puolustus-
haarakoulut käyvät kädenvääntöä 
siitä kuka mitäkin opettaa ja mitä 
missäkin ylipäänsä opetetaan.

Kenties olen antanut suhteellisen 
lohduttoman kuvan kadetin opis-
keluista (pohjautuen ensimmäisen 
vuoden kokemuksiin). Rehellisesti 
sanottuna siviilipuolella asiat eivät 
ole juuri paremmin, siellä asiat vain 
realisoituvat eri tavalla. Jo nyt koen 
kuitenkin suurta ylpeyttä kuulua 
Maanpuolustuskorkeakoulusta val-
mistuvaksi kadettiupseeriksi Suo-
men Merivoimiin. Miksi sitten ma-
rista, onhan kaikki kuitenkin erittäin 
hyvin kokonaisuudessaan. Siksi, että 
koen akateemisen kadettiupseerin 
kauniin ajatuksen vaalittavana ja kui-
tenkin niin helposti särkyvänä, etten 
soisi sen kokevan kommunismin kal-
taista kohtaloa.

Kohti parempaa

Puolustusvoimat on oppiva orga-
nisaatio. Siten myös sen koulutus 
kehittyy jatkuvasti. Maanpuolustus-
korkeakoulu on hyvin nuori, kenties 
oman kurssini ikäinen keskonen. Se 
on lyhyen historiansa aikana ehtinyt 
kehittyä ehdottoman oikeaan suun-

taan. Viimeisin laillinen helpotus on 
mielestäni korvaamattoman arvokas: 
sotilasvirkaan nimetty henkilö voi 
toimia myös Maanpuolustuskorke-
akoulun professorina. Tämä toimi-
koon kehitysehdotuksena numero 
yksi: jatkossa toivon näkeväni eri 
ainelaitosten johtajina ja opettajina 
ainoastaan professoreja (tai muuten 
riittävän analyyttisen kyvykkyyden 
omaavia opettajia); sotilaita ja tut-
kijoita. Henkilöitä, jotka ovat kiin-
nostuneita aineesta, haluavat tutkia 
sitä ja opettaa sen sisältöä kriittisesti 
ja sisältörikkaasti. Toisekseen tar-
vitsemme opintojen ja niistä jaetta-
vien korvausten (opintopisteiden) 
uudelleentarkastelua: opintopisteet 
tulee suhteuttaa paitsi opetettavan 
aineen laajuuteen, myös käytettä-
vään aikaan. Jatkossa ei voi olla niin, 
että yksi kurssi syö viikkoja metsäs-
sä (tai merellä tai ilmassa) ja teettää 
viikkotolkulla iltaisin valmisteltavia 
oppimistehtäviä opintopistemäärän 
ollessa 3. Kolmanneksi, sotakou-
lujen tulee joko selkeästi erottua 
Maanpuolustuskorkeakoulusta ja 
keskittyä ydinosaamiseensa unoh-
taen siten ylimääräiset pseudoaka-
teemiset tehtävät, tai ryhtyä aidosti 
yhdistämään koulutusta ja akatee-
misia teoriaopintoja tavalla, jossa 
ajattelua ja pohdintaa arvostetaan ja 
konkreettinen tekeminen sidotaan 
huomattavasti vahvemmalla linkillä 
teoriaan. Lopuksi, sotilaallisuudes-
ta on jatkossakin pidettävä tiukasti 
kiinni, sillä yhtä kaikki akateemisen 
kadettiupseerin on oltava oikeaan 
aikaan oikeassa paikassa, oikeassa 
varustuksessa.

Näiden neljän yhdistyessä kadet-
tiupseeriuden kaunis ajatus saattaa 
saada enemmän vettä kölinsä alle 
siten kuin koulutus eri instansseissa 
aletaan kokea merkityksellisempänä, 
siitä annetaan sille kuuluvat kreditit 
ja se liittyy paremmin yhteen am-
matillisen koulutuksen kanssa. Voin 
vain kuvitella, kuinka kymmenen 
vuoden kuluttua seison rehvakkaa-
na akateemisena kadettiupseerina 
joukon edessä, ylpeänä suomalaise-
na sotilaana, tohtorin lakki lipaston 
päällä. 
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Kaikki johtajat eivät kulje
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koulun kautta.
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Hyvät 97. kadettikurssin 
ja 80. merikadettikurs-
sin kadetit. Ensimmäiset 
kaksi kuukautta Kadet-

tikoulussa alkavat olla teillä takana. 
Takana on varmasti myös monia 
onnittelu- ja tervetulosanoja ja arki 
on alkanut tasaantua. On erityisen 
tärkeää, että heti alussa kaikki pää-
sevät arkirytmiin kiinni ja opiskelu 
koulussa käynnistyy hyvin. Monilla 
teistä on ollut erilaisia odotuksia Ka-
dettikoulusta. Osa on varmasti odot-
tanut paljon käytännön toimintaa ja 
osalle teoriaopiskelut ovat tärkeämpi 
asia. Käytännön- ja teoriaopintojen 
tasapainon saaminen kadeteille on 
yksi haastavimmista asioista kou-
lussa. Uusimuotoinen koulutusjär-
jestelmä on muokkautunut alusta 
alkaen ja hakee varmasti vieläkin 
uomiaan. Miten te sitten voitte sisäl-
töön vaikuttaa, on palaute. 

Ottakaa alusta alkaen ”vastuullinen” 
asenne omista opiskeluistanne. Teh-
täviä ja määräaikoja tulee jatkuvas-
ti lisää. Kun saatte juuri ison työn 
valmiiksi, on jo toinen aloitettava. 
Varsinaisten opiskelujen lisäksi ai-
kaa olisi löydettävä fyysisen kunnon 
ylläpitämiseen, läheisille ja muihin 

kadettia kasvattaviin asioihin. Näin 
ollen opiskelu vaatii paljon aikatau-
lun suunnittelua, vaikka onhan niitä 
”yhden yön ihmeitäkin nähty”. Vaik-
ka opiskelu tuntuu kiireiseltä, on se 
varmasti hyvää harjoittelua ensim-
mäistä työnkuvaa silmällä pitäen. 
Panostus opiskeluun kantaa hedel-
mää myöhemmässä vaiheessa. Näinä 
aikoina kaaderit ja vanhukset ovat 
valinneet tulevat palveluspaikkansa 
ja nuorukaiset valitsevat aselajiaan. 
Näin ollen voitte itse vaikuttaa omal-
la opiskeluillanne tulevaisuuteenne.  
Kadettikoulussa opiskeluanne tuke-
vat opettajat, kurssinjohtajat ja van-
hemmat kadetit. Nämä kaikki ovat 
teitä varten ja voitte kääntyä heidän 
puoleensa melkein kaikissa asioissa. 
Muistakaa kuitenkin, että vastuu on 
teidän. Päätätte itse, kuinka opinton-
ne suoritatte.

Opintojen lisäksi ohjelmaanne on 
kuulunut upseerikasvatusta. Upseeri-
kasvatus on tärkeä osa kadettina kas-
vamisessa. Eniten uskon sen näkyvän 
opiskelun ohessa tapahtuvalla perin-
nekasvatuksella ja yleisten hyvien ta-
pojen opetuksella. Perinteet ovat tär-
keässä roolissa upseerikoulutuksessa. 
Perinteet näkyvät jokapäiväisessä 

toiminnassamme Kadettikoulussa ja 
yhdistävät kaikkia kursseja. Perin-
teiden opetukseen tulee suhtautua 
avoimin mielin ja nähdä perinnekas-
vatus tärkeänä osana omaa kadetti-
aikaa. Hyvin pian huomaatte, että 
olette itse jakamassa perinnetietoutta 
nuoremmille kursseille. 

Vaikka korostinkin opiskelun tärke-
yttä, on mielestäni tärkeintä hyvä ja 
reilu meininki kurssin kesken. Jo-
kapäiväisten asioiden jakaminen ja 
yhdessäolo kurssitovereiden kanssa 
luo mukavan ympäristön. Hyvin no-
peasti huomaattekin, kuinka kolme 
vuotta on vierähtänyt nopeasti ja 
työelämä on edessä. Ottakaa kaikki 
irti näistä kolmesta vuodesta. 

Hyvä toinen vuosikurssi

Ensimmäinen vuosi on takana ja 
nyt on aika keskittyä pääosin kan-
didaatin opintojen teoriavaiheeseen. 
Toinen vuosi on varmasti erilainen 
kuin ensimmäinen. Saatte enemmän 
vastuuta omien pelisääntöjen luomi-
seen ja kurssin asioiden hoitamiseen. 
Vastuun mukana tulee myös paljon 
velvollisuuksia.  Pääpaino on teoria-
opinnoissa ja kandidaatin tutkiel-

Alkusanoja
alkutaipaleelle
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man alkuun saattamisessa. Opiskelut 
sisältävät paljon omatoimista opis-
kelua, mikä sinänsä asettaa jo omat 
haasteensa opiskelulle. Omatoimi-
nen opiskelu antaa opiskelijalle tavan 
valita kuinka oppiminen tapahtuu. 
Tapahtuuko se luokassa, tuvassa vai 
urheilemassa, on jokaisen oma asia. 
Opintojen lisäksi toisen vuosikurs-
sin vastuulla ovat perinnekasvatus, 
Kadettitoverikunnan toiminta ja 
erilaiset edustustehtävät. Kadetti-
toverikunnan syyskokouksessa oli 
ilo huomata kuinka kurssinne halu 
Kadettitoverikunnan toimintaan ja 
kurssien väliseen yhteistoimintaan 
on suuri. Hyvä niin! 

Edustuskurssina teidän näkyvyys 
koulun ulkopuolelle on suurin. 
Edustustehtäviä tulee olemaan pal-
jon. Erilaiset tapahtumat, vierailut ja 
juhlat tulevat olemaan osittain tei-
dän vastuulla. Hoitakaa tehtävänne 
vastuullisesti, sillä juuri näissä tilai-
suuksissa annatte kuvan nykypäivän 
kadetista. 

Arvon kaaderit ja vanhukset

Kaksi vuotta takana ja viimeistä vie-
dään. Ajatukset kolmannen vuoden 

alusta ovat olleet kaikilla positiiviset. 
Paljon kaivattu käytäntö on hypän-
nyt painopisteeksi ja teoria on jäänyt 
taka-alalle. Vuosi on jäljellä omaksua 
ensimmäiseen työtehtävään vaaditta-
vat ammatilliset valmiudet. Kurssil-
lamme on useita tutkintoaan täyden-
täviä kadetteja, joilla on jo aiempaa 
kokemusta työelämästä. Jakakaa 
”hiljainen tieto” linjoillenne, sillä se 
tieto auttaa varmasti ensimmäiseen 
työtehtävään siirtymisessä. Vuosi 
menee varmasti erittäin nopeasti ja 
pian huomaammekin kadettijoukon 
vaihtuneen varusmiesjoukkoihin. 
Muistakaa käytännön ohessa suorit-
taa kaikki kurssit hyväksytysti läpi, 
jotta voimme ensi elokuussa yhdessä 
juhlistaa valmistumistamme. Vielä 
on aikaa maaliviivalle, joten nyt on 
viimeistään hyvää aikaa aloittaa kiri. 

Hyvät kadetit

Olemme varmasti kaikki lukeneet 
siitä kuinka varusmiesten kunto on 
heikentynyt vuosien saatossa. Se ei 
voi olla näkymättä myös kadettien 
fyysisessä kunnossa. Ensimmäisessä 
työtehtävässämme kohtaamme näitä 
varusmiehiä. Meidän tehtävä on saa-
da heihin liikunnan kipinä, mikä kes-

tää varusmiespalveluksen jälkeenkin. 
Mitä tämä meiltä edellyttää? Mie-
lestäni tässäkin korostuu kouluttajan 
esimerkillisyys. Jos emme itse jaksa 
juosta tai punnertaa, kuinka voim-
me sitä alaisiltamme vaatia. Koulu 
asettaa omat vaatimuksensa fyysi-
sestä kunnosta. Rajat ovat kuitenkin 
vain minimejä mihin pääseminen 
tulisi olla perusedellytys. On siis 
tärkeää asettaa tavoitteita korkeam-
malle, jotta kunto oikeasti kohenee. 
Ohjattua liikuntaa on hyvin vähän, 
joten liikunnalle tulisi löytää aikaa 
varsinaisen virka-ajan ulkopuolelta. 
Toivottavasti tulevaisuudessa fyysi-
sen kunnon ylläpitämiseen kohden-
netaan lisää resursseja ja tukea löytyy 
kaikille lajeille.

Reipasta syksyn jatkoa työn, opiske-
lun ja liikunnan parissa. 

Kirjoittaja kadettivääpeli Ville Onikki 
opiskelee viimeistä vuottaan 95. kadet-
tikurssin huoltolinjalla. 

Alkusanoja
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Ei uskoisi, että mies istuu 
edessäni hyvinvoivana kai-
ken sen jälkeen mitä hän 
on viimeisen vuoden ai-

kana joutunut kestämään. Ja lisäksi 
hän vielä heittää mustaa huumoria 
koettelemuksistaan. Ehkäpä juuri 
huumori on auttanut synkkien päi-
vien yli.

Kyseinen mies on kapteeni Mika 
Penttinen, Maanpuolustuskorke-
akoulun Opintoasiainosaston uusi 
Rekrytointi- ja valintasektorin joh-
taja. Penttinen on monelle tuttu 
Lappeenrannan ajoiltaan, mutta 
uudessa tehtävässään hän on ollut jo 
syyskuun alusta alkaen. 

Penttinen suoritti upseerin opin-
tonsa 88. kadettikurssilla vuosina 
2001 – 2005. Valmistuttuaan hän 
suuntasi omasta tahdostaan van-
haan varusmiesaikaiseen varuskun-
taansa Sodankylään, jossa hän toimi 
sekä kouluttajana että myöhemmin 
myös varapäällikkönä. Vuonna 2008 
Penttinen sai siirron uusiin tehtä-
viin kurssinjohtajaksi Lappeenran-
taan Maasotakoululle, jossa hän ehti 
toimia kaksi vuotta ennen siirtoaan 
Santahaminaan.

Kohtalon kauppaa

Rouva Fortuna ei ole aina kuiten-
kaan ollut Penttisen puolella. In-
nokkaana urheilijana tunnetun mie-
hen elämä oli vähällä katketa viime 
vuoden syksyllä, kun hänen pyörä-
lenkkinsä päättyi yllättävään ilma-
lentoon. Penttinen mursi niskansa ja 
kallonpohjansa kolmesta kohtaa sekä 
lisäksi solisluunsa. Ilman päässä ol-
lutta pyöräilykypärää tämän sotilaan 
taistelut olisivat olleet mitä luulta-
vammin sodittu. 

Vakavan turman seurauksena mies 
oli hetken aikaa neliraajahalvaantu-
nut. Paraneminen oli kuitenkin yllät-
tävän nopeaa ja Penttinen pääsi pa-
laamaan osa-aikaisesti työelämään jo 
kahden kuukauden kuluttua. Sisukas 
mies kokeekin työnteon helpotta-
neen paranemista, sillä silloin hän sai 
syyn lähteä liikkeelle ja pystyi asetta-
maan uusia tavoitteita elämäänsä.

Halvaantumisen jälkeen Penttinen 
on käynyt säännöllisesti kuntoutuk-
sessa. Hieman ironista onkin, että 
kesäkuussa mies joutui jälleen on-
nettomuuteen, kun auto ajoi hänen 
päällensä suojatiellä Penttisen ollessa 
matkalla kuntoutukseen. Siinä saikin 
repiä huumoria jo hieman enemmän.

Urheiluhullu

Penttinen on omien sanojensa mu-
kaan naimisissa urheilun kanssa. Ja se 
näkyy miehen olemuksessa voimak-
kaasti. Hän ei kuitenkaan ole harras-
tanut liikuntaa tiiviisti lapsesta saak-
ka. Lukion toisena vuonna Penttinen 
aloitti kuntoilun varusmiespalvelusta 
varten. Varusmiespalveluksessaan 
Jääkäriprikaatissa hän osallistui par-
tiokilpailuihin ja oli omien sanojensa 

mukaan pelkkä kuntoilija. 

Kadettikoulussa Penttinen 
jatkoi vanhalla totutulla 

linjalla pelkkänä kun-

toilijana, kunnes puolustusvoimi-
en triathlonryhmän vetäjä majuri 
Olli Ohrankämmen huomasi hänet 
harjoittelemassa uimakilpailuihin. 
Ohrankämmen vaikuttui Penttisen 
kyvyistä ja siitä hetkestä eteenpäin 
Penttinen kilpaili sekä triathlonis-
sa että vuodesta 2007 alkaen myös 
maratonilla aivan viime syksyyn asti, 
jolloin hän kohtasi ensimmäisen on-
nettomuutensa. Loukkaantumisten 
johdosta Penttisen harjoittelu on vai-
keutunut niskakipujen vuoksi, mutta 
tämä ei sitkeää miestä ole estänyt. 
Hän on jatkanut kestävyyslajien har-
rastamista ja on osallistunut kuluvan 
vuoden aikana kahteen maratoniin, 
joista Helsinki City Maratonissa hän 
sijoittui parhaana eurooppalaisena 
kuudenneksi. 

Uusi tehtävä – uudet kujeet

Penttinen aloitti Maanpuolustus-
korkeakoulun Rekrytointi- ja valin-
tasektorin johtajana syyskuun alussa. 
Hänen omien sanojensa mukaan 
työtehtävän painopiste on nimen-
omaan rekrytoinnissa. Rekrytoinnin 
kohteena ovat pääosin varusmiehet, 
mutta sitä toteutetaan myös yläas-
teilla ja lukioissa, joissa kyseessä on 
enemmänkin tiedonanto siitä, kuin-
ka Maanpuolustuskorkeakouluun 
voi hakeutua.

Rekrytoinnin osalta Penttisellä on 
visio, jossa aliupseeri- ja reserviup-
seerikursseille valituille pidettäisiin 
rekrytointitilaisuudet heti kurssien 
alkuvaiheessa. Varusmiesten rek-
rytoinnin hoitaisivat kadetit, joilla 
olisi Penttisen omien sanojen mu-
kaan yhteinen kieli rekrytoitavien 
nuorten kanssa. Tällöin hän pystyi-
si itse informoimaan varusmiesten 
mentoreita eli kouluttajia positiivi-
sista asenteista ja kokemuksista va-
rusmieskoulutuksen aikana, joiden 
avulla uusien upseereiden rekrytointi 
helpottuisi ja uravalinnan kynnys 
madaltuisi. Valinta upseerinurasta 

Sisukas sissi
Teksti: kadetit Joonas Kouvo ja Ville-Veikko Rantanen  Kuvat: kadetti Ville-Veikko Rantanen ja Päivä Heiskanen
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muodostuu nimittäin pääsääntöisesti 
jo varusmiespalveluksen aikana.

Penttinen näkee upseerinuran ko-
konaisuutena hyvänä vaihtoehtona. 
Työympäristössä vallitseva positii-
vinen asenne liikuntaharrastuksia 
kohtaan, ammatin tarjoamat moni-

lattelun” jälkeen tapahtuneen asen-
nemuutoksen ensimmäisten pal-
velusarvojen annon yhteydessä. 
Kilpailuvietin syttyminen muiden 
saadessa ylennyksiä sai Penttisen 
opiskelemaan tiiviimmin, jonka seu-
rauksena hän sai itsekin osakseen 
ylennyksiä. Valmistuessaan hän oli-

tuksen kanssa.

Penttisen mielestä upseerikoulutuk-
sen suurin ongelma nykyään on saa-
da koulutettua sitoutuneita upseerei-
ta puolustusvoimien palvelukseen. 
Yhteisten arvojen istuttaminen yhä 
heterogeenisempaan ja yksilökes-
keisempään opiskelijajoukkoon on 
haastava tehtävä. Toinen merkille 
pantava seikka on yleisen kuntota-
son lasku. Tämä ei ole ainoastaan 
nuorien upseerien ongelma, vaan 
yhä suurenevissa määrin myös keski-
ikäisten. Penttisen mielestä upseerin 
tulisikin huolehtia kunnostaan iästä 
riippumatta.

Lopuksi

Tulevaisuuden suunnitelmistaan 
Penttinen on vielä vaitonainen. 
Edessä siintää jo jatkokurssit EUK:n 
tai YEK:n merkeissä, mutta niihin-
kin on vielä hetki aikaa. Vitsiniek-
kana tunnettu kapteeni päätyykin 
toteamaan ainoastaan yhden toiveen 
tulevaisuuden varalle: ”Toivottavasti 
ei enää ainakaan auton alle ihan lä-
hiakoina”.  
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puoliset tehtävät sekä mahdollisuus 
vaikuttaa itse oman uran kehitykseen 
ovat asioita, joita ei jokaisesta orga-
nisaatiosta löydy. Upseerin ura vaatii 
valitsijaltaan kuitenkin päämäärätie-
toisuutta sekä kärsivällisyyttä, sillä 
asiat eivät aina tapahdu sormia nap-
sauttamalla. Pitkäjänteisyys ja maltti 
ovat valttia.

Rallattelijasta kadettiylikersantiksi

Omasta kadettikurssistaan Pentti-
sellä on hyvät muistot. Päällimmäi-
senä on kadettihengen antama tuki 
kurssin sisällä opiskeluaikana. Tämä 
on jatkunut myös myöhemmin työ-
elämässä. 

Omasta opiskelustaan Penttinen 
muisti ensimmäisen vuoden ”ral-

kin kadettiylikersantti ja kaupan 
päälliseksi hänen nimensä kaiver-
rettiin vielä päärakennuksen kun-
niatauluun kunniamiekan saajana. 
Panostaminen opintoihin tuotti siis 
tulosta. Nykyisille kadeteille Pentti-
nen kehottaakin: ”Tosikko ei saa olla, 
mutta asioihin täytyy osata asennoi-
tua vakavasti”.

Penttisen kadettikurssi oli ensim-
mäinen, joka sai valmistuessaan myös 
korkeakoulututkinnon. Hän muistaa 
tämän tuoneen pieniä ongelmia tut-
kintorakenteeseen. Jo silloin, kuten 
tänäkin päivänä, esimerkiksi kadet-
tiperinteiden vaalimisen ja akatee-
misten opintojen yhdistäminen oli 
hankalaa. Penttisen mukaan upseeri-
koulutuksessa ollaan vieläkin hieman 
”hukassa” näiden aiheiden paino-







Usva on laskeutunut, leijonat ovat vihaisia ja tykitkin on suunnattu viski-
pulloon. Joku heitettiin juuri mereen ja toinen laskee uima-altaan laattoja. 
Vasta taloon tullut simppu miettii tuskissaan, että mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Perinnekasvatus, mutta miksi?
Teksti:	Perinteiden	isä,	kadetti	Antti	Pajuranta	 	Kuvat:	kadetti	Lauri	Kananoja	ja	Jarmo	Nieminen

Kyse on kadettikoulun perinteistä. 
Niistä asioista, joita jokainen kurssi 
vuorollaan vaalii ja opettaa nuo-
remmilleen. Kerron tässä kirjoituk-
sessa omia ajatuksiani perinnekas-
vatuksesta ja sen merkityksestä ja 
toivonkin sen saavan aikaan terve-
henkisiä oivalluksia ja ymmärrystä. 
Artikkeli on kirjoitettu lähinnä 
nuoremmalle kurssille, mutta Per-
inteiden isän sydäntä suorastaan 
lämmittää, jos vanhemmatkin ka-
detit lukevat tämän ajatuksella.

Vaikka perinteet voivat tuntua aluksi 
oudoilta ja ilkeiltäkin, niin simpu-
tuksesta ei kuitenkaan ole kyse, vaan 
kadettiupseerin ajatusmaailman 
istuttamisesta jokaiseen kadettiin. 
Perinteet tähtäävät joukon henki-
seen tiiveyteen, jonka ollessa vah-
vana, pystyy se ylittämään itsensä 
niin rauhan kuin sodankin aikana. 
Yhteistyö on avainsana yhteisöllisyy-
teen ja yhteishenkeen, joista jokainen 
voi ammentaa energiaa jaksaakseen 
kasarmilla ja maastossa eteenpäin. 
Perinnekasvatus luo osittain pohjaa 
ja antaa asenteellisen mallin opiske-
lulle. ”En tiedä, mutta otan selvää” 
antaa hyvät tiedot, taidot ja asen-
teen myös työelämään. Perinteiden 
todellisen arvon näkee se, joka en-
nen kaikkea haluaa ymmärtää niitä.

Jokaisella perinteellä on oma tehtä-
vänsä ja niiden merkitys ei aina ole 
suoraan nähtävissä. Etenkin vanho-
jen ja käytöstä poistettujen perin-
teiden opettelemisen ideana on ym-
märtää menneiden aikojen kadettien 
arkielämää ja suhteuttaa se nykypäi-
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vään. Tästä hyvänä esimerkkinä sau-
naan ja uimahalliin liittyvät traditiot. 
Entisajan kadettikoulu oli sisäoppi-
laitos, jossa nykypäivän huvituksista 
ei ollut tietoakaan. Tällöin kadetit 
viihdyttivät toisiaan ja monesti nuo-
rin kurssi oli se joka viihdytti. Kos-
ka näitä ratkiriemukkaita arkipäivän 
perinnetilaisuuksia on nykymuotoi-
sessa koulutusjärjestelmässä hieman 
haasteellista toteuttaa, velvoitan 

nuorempaa kurssia vaalimaan niitä 
omissa saunailloissaan ja tilaisuuk-
sissaan samaan tapaan kuin edel-
lisetkin ”modernit” kadettikurssit. 
Haluamme aikaansaada sen, että jo-
kaisen vuosikurssin opiskelija, ikään, 
kokoon, sukupuoleen tai sotateknii-
kan numeroihin katsomatta voi ylpe-
änä sanoa olevansa kadetti ja suoma-
lainen upseeri, jolla on terveet arvot. 
Unohtamatta kuitenkin, että eri ih-
miset näkevät samat asiat eri tavalla. 
Kuten Nuorempi adjutanttini sanoi: 
”Jokainen upseeri mieltäkööt perin-
teet sellaisina kuin hän ne ymmärtää. 
Tahallinen väärinymmärtäminen ei 
kuitenkaan ole suotavaa.” Esimer-
kiksi kaatuneiden kadettiupseerien 
lukumäärän opetteleminen on jolle-
kin historian opiskelua, toiselle taas 

ulkolukutaidon harjaannuttamista ja 
kolmannelle syvällinen ja aatepohjai-
nen asia. Aivopesu ei ole tavoitteena, 
vaikka upseerin ihanteita, etiikkaa 
ja moraalikäsitystä tuleekin ovista 
ja ikkunoista. Yritämme parhaam-
me mukaan tarjota jokaiselle oman 
reittinsä läpi kadetin kasvatuksen. 

Muistakaa, että kadetti ei ole mikä 
tahansa opiskelija. Kadetti on kaut-

ta aikain ollut seurattu hahmo, jon-
ka käytöstä ja osaamista arvostetaan 
hyvin korkealle. Arvostus ja näkyvyys 
tuovat mukanaan myös vastuun, jon-
ka kadettilupaus kiteyttää sanoihin 
”lupaan uhrata työni ja elämäni isän-
maalle”. Itse ymmärrän sen niin, että 
jokainen lupauksen antanut on osal-
taan sitoutunut toimimaan Suomen 
ja suomalaisten hyväksi milloin apua 
tarvitaankaan. Sen pitää myös näkyä 
ulospäin. Lisäksi sanat kunnioittavat 
sotiemme veteraaneja ja muistut-
tavat, että tässä maassa eli aikanaan 
miehiä ja naisia, jotka uhrasivat oi-
keasti työnsä ja elämänsä isänmaalle 
tilanteen ollessa pahin mahdollinen. 
Lupaus useiden kohdalla lunastet-
tiin, mutta maamme säilyi itsenäise-
nä. Meillä rauhan ajan eläjillä ei pi-

täisi olla hankaluuksia luvata tällaista 
asiaa. Kaikki on siitä kiinni, miten 
paljon olemme kukin valmiita uh-
raamaan muiden hyväksi. Kuten olen 
muutamille nuorille kadetille sa-
nonutkin, jokaisen antaessa itsestään 
pienen palasen yhteiseen hyvään 
saa tällä aikaan jotain suurempaa. 
Olkaa ylpeitä yhteisöstä, jota edus-
tatte ja ansaitkaa paikkanne siinä.

Vanhemman vuosikurssin suhdetta 
nuorempaan kurssiin voisi kuvata 
perhesuhteilla. Samaan tapaan kuin 
vanhempien ja lasten välisessä suh-
teessakin on opettamista ja kasvat-
tamista sekä kurin- ja huolenpitoa, 
on näitä asioita myös kadettikurssien 
välillä. Niistä yhteisen perimän kans-
sa muodostuu vahva sukupolvien 
välinen henkinen sidos. Aivan kuten 
kadettien katkeamattomassa ketjus-
sakin. Toiveenani olisi vuorovaikut-
teinen ja rehellinen suhde kaikkien 
kolmen kadettikurssin välillä. Voin 
luvata, että me vanhemmat teem-
me työtä sen eteen. Kantakaa tekin 
nuoremmat kadettiveljet ja -sisaret 
kurssina omat kortenne kekoon. 

”Jokainen upseeri mieltäkööt perinteet sellaisina kuin hän ne ymmärtää. 
Tahallinen väärinymmärtäminen ei kuitenkaan ole suotavaa.”
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Kenraalin muistoja
kadettivuosilta
Teksti: prikaatikenraali evp Pentti Airio  Kuvat: Kadettitovrikunta

Jos puolitamme Kadettitoveri-
kunnan iän 85 vuotta, niin sen 
historian puolivälissä vuonna 
1967 toimin silloisen Kadetti             

oppilaskunnan puheenjohtajana.

Aloittaessani opintoni syyskuus-
sa 1965 oli koulussa juuri siirrytty 
suurista kadettikursseista tavan-
omaisimpiin vahvuuksiin. 60-luvun 
alkupuolen kurssien lähes 700 kade-
tista koostuneet ”kadettipataljoonat” 
olivat oman kurssini (52. KADK) 
alkaessa pudonnut aloitusvahvuudel-
taan jo 133 kadettiin. 

Tuohon aikaan iltariennotkin olivat 
hieman erilaiset. Juhlasalissa saa-
tettiin näyttää elokuvia ja kadeteilla 

oli myös mahdollisuus lähteä rat-
sastamaan saaren valleille. Iltalomat 
merkittiin lomakirjaan ja paluuaika 
riippui kadettikurssista. Jotkut hui-
mapäät rohkenivat soittaa keskellä 
yötä kadettikomppanian päällikölle 
anoakseen yölomaa. Päävartioaresti 
ei sekään ollut mikään harvinaisuus. 
Odotetusti putkaan joutuneet eli kal-
terikadetit jäivät viimeisiksi valittaes-
sa tulevia joukko-osastoja opinnoissa 
osoitetussa paremmuusjärjestyksessä. 
Opinnoissaan huonosti menestyneet 
jäivät luokalleen ja sopimattomaksi 
havaitut voitiin erottaa. Tietysti osa 
havaitsi, että tämä koulu ei ole hei-
tä varten. Lentäjiä lähti siviiliin ja 
jotkut lukemaan kansakoulun opet-
tajiksi. Muistan, että omalla kurs-

sillanikin ensimmäisenä 
kesänä oli tapana todeta 
epämiellyttävissä kou-
lutustapahtumissa, että 
mitähän se kansakoulun 
opettaja tekee tällä het-
kellä.

LUOT TAMUKSEN 
ARVOISET

Toisen vuosikurssin al-
kaessa kadettikurssimme 
otti vuorollaan vuodeksi 
vetovastuun kadettiop-
pilaskunnasta. Kadet-
tiveljeni Veikko Pentti 
kuului sen hallitukseen. 
Hänen virkansa oli olla 
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taloudenhoitaja, joka huolehti 
oppilaskunnan rahavaroista, 
kirjanpidosta ja juhlien or-
ganisoinnista. Pentin vah-
vuutena oli se, että hänen 
isänsä everstiluutnantti ja 
Mannerheim-ristin ritari 
Arvo Pentti oli ollut vuoden 
1966 maaliskuuhun asti puo-
lustusministerinä. Kadeteilla 
oli siis keittiöportaan kautta 
yhteys puolustusministeriön 
korkeimpaan johtoon.

Järjestävällä seuralla ei ollut 
paljonkaan käteistä ja siksi 
juhlissa tarjoilut, orkesteri-
maksut ja muut juoksevat 
menot oli osattava pai-
nottaa oikeaan suhteeseen 
tuloihin nähden. Tappiota 
ei saanut tulla, ja pankki-
tilikin pääsi jonkin verran 
karttumaan tuon vuoden 
aikana. Kadettikoulun 
huoltopäällikkö maju-
ri Olli Laaksosen kanssa 
käytiin monet keskustelut, 
miten juhlat organisoidaan 
siten, että taso säilyy korke-
ana ja opettajat ja opiskeli-
jat voivat olla järjestelyihin 
tyytyväisiä.

Kun puoli vuotta oli kulu-
nut, kurssimme valitsema 
oppilaskunnan puheenjoh-
taja joutui eroamaan teh-
tävistään. Hänen ja Kadet-
tikoulun johtajan eversti 
Magnus ”Manu” Haaksalon 
välille oli syntynyt siinä 
määrin erimielisyyksiä, että 
hallituksessa kritiikki tul-
kittiin epäluot-tamukseksi. 
Lojaalina puheenjohta-
jaansa kohtaan koko halli-
tus päätti erota.
 
Samoihin aikoihin Veik-
ko Pentti oli käynnistänyt 
koulunjohtajan sekä huol-
topäällikkö Laaksosen 
toivomuksesta hankkeen 
edustusurhei lupukujen 
lahjoittamiseksi kadettien 
palloilujoukkueille. Koska 
Pentti oli saanut haalittua 
jo lupaavan määrän rahoja 
kokoon, käski koulun joh-
to hänen jatkaa tehtävässä-
ni uudessakin hallituksessa, 
vaikka muut hallituksen 
jäsenet erosivatkin. Näin 
myös tapahtui ja toiminta 

jatkui hänen osaltaan mutkattomasti 
toimikauden loppuun.

Itse olin ollut oppikouluaikani tur-
hankin aktiivisen teinikuntajohtaja 
enkä sen jälkeen armeijassa hakeutu-
nut mihinkään oppilaskuntapuuhiin. 
Eräänä päivänä kadettikomppanian 
päällikkö majuri Erkki Kaira käs-
ki minun mennä ilmoittautumaan 
kadettikoulun johtajalle. Haaksalo 
sanoi, että hänen ja kadettioppi-
laskunnan puheenjohtajan kesken 
on luottamuspulaa. Puheenjohtaja 
erotetaan ja hän kysyi olenko val-
mis ryhtymään loppukauden ajaksi 
puheenjohtajaksi. Eipä siinä kadet-
tialikersantti voinut vahvasti posket 
punaisena muuta sanoa, kuin että 
olen valmis yrittämään. Uusi halli-
tus muodostettiin siten, että minä ja 
Veikko Pentti olimme toiselta vuosi-
kurssilta ja nuoremman kurssin var-
johallituksesta nostettiin virkailijat 
muihin tehtäviin. 

Edustusurheiluasut hankittiin pan-
keista ja talouselämältä saamiemme 
lahjoitusten turvin. Juhlallisessa pu-
kujen luovutustilaisuudessa saimme 
kadetti Pentin kanssa oppilaskunnan 
puolesta isännöidä korkeita vierai-
ta. Joukossa oli muun muassa Hel-
singin kaupunginjohtaja Erik von 
Frenckell, ja olipa kutsuttujen jou-
kossa tietysti myös Arvo Pentti, joka 
oli avustanut hankkeen toteutumista. 
Kadettikoulun saunassa ennen illal-
lista näytimme vieraille, että kadetit 
osaavat toimia oikeaoppisina löylyn-
heittäjinä ja selänpesijöinä. Perinne 
lienee sittemmin jo unohtunut. 

OLUTKELLARIN SYNTY

Muutamaa kuukautta myöhemmin 
olimme Veikon kanssa mukana to-
teuttamassa toistakin oppilaskunnan 
suurehkoa hanketta koulun johdon, 
ennen kaikkea eversti Haaksalon, 
tuella. Päätimme nimittäin saada 
oman olutkellarin kadettikerhon alla 
olevaan aseöljyltä tuoksuvaan ase-
puhdistushuoneeseen. Perustelimme 
aloitettamme sillä, että puhdistus-
tiloja löytyy riittävästi muualtakin, 
joten olisi parempi, jos kadetit saisi-
vat nauttia olutta omassa kellarissaan 
menemättä sitä varten kaupungille 
tai Santahaminan upseerikerholle. 
Eversti Haaksalo piti ajatusta hy-
vänä. Veikko sai hoidetuksi puo-
lustusministeriöstäkin myönteisen 
päätöksen tilojen uudelle käytölle, 
kun ensin asiaa oli valmisteltu epä-

viralliselta taholta. Arvo Pentti kun 
piti hanketta siinä määrin perustel-
tuna, että oli maininnut siitä puolus-
tusministeri Sulo Suorttaselle, ja niin 
anomuksemme olutkellarin raken-
tamisesta lopullisesti hyväksyttiin. 
Puolustusministeri ymmärsi hyvin 
joukkueiltojen ja asevelihengen mer-
kityksen oltuaan itse sotien aikana 
kaksi vuotta Saksassa olleessa vapaa-
ehtoispataljoonassa.

Ennen kadettikurssimme päätty-
mistä ehdimme hoitaa lahjoituksina 
olutkellariin upean kaluston aina 
keittiökoneita myöten. Olutpanimot 
suostuivat noihin lahjoituksiin hy-
vässä maanpuolustushengessä, mutta 
myös kilpaillessaan oluen myynnis-
tään kadeteille. Juhlatilaisuuksissam-
me oli myynnissä omalla etiketillä 
varustettua kadettiolutta.

Tilojen valmistuminen oli kesken 
kadettikurssimme päättyessä maalis-
kuussa 1968. Hankkimamme kalusto 
oli kevytrakenteista. Sen sijaan jämä-
kät kelohongasta tehdyt kabinetin 
kalusteet suunnitteli koulunjohta-
ja. Kadettikoulun Lapissa vietetyn 
kesäleirin yhteydessä kesällä 1967 
saivat eräät aliupseerit tehtäväkseen 
hankkia leirialueelta muutaman 
kelohongan, jotka sitten lastattiin 
kuorma-auton lavalle ja tuotiin Hel-
sinkiin sahattaviksi. Samaisesta kelo-
honkaerästä Manu Haaksalo valitsi 
toteemipaalun ainekset. Hän veisti 
itse toteemin, joka edelleen vahtii 
kelvollisten kadettiperinteiden jat-
kumista olutkellarissa.
 
Vain Haaksalon joviaali ja ajan il-
miöitä ymmärtävä asennoituminen 
sai aikaiseksi kellarin tekemisen. 
Olen nimennytkin hänet rehtorin 
suostumuksella ”Kellarikaaderiksi”. 
Symbolina tästä olkoon 52. kadet-
tikurssin lahjoittama eversti Haak-
salon valokuvataulu, jonka toivon 
ripustettavan arvoisalleen paikalle 
Olutkellarille. Ja jos haluatte vaalia 
everstin muistoa, niin pitäkää vaikka 
kädenvääntökilpailuja lankkupöydäl-
lä. Everstillä näet oli tapana vääntää 
kättä kadettien kanssa yhdessä viete-
tyn illan päätteeksi.

Teksti on muokattu kenraali Airion 
Kadettitoverikunnan 85-vuotisjuh-
lassa pitämästä puheesta. Kiitokset 
herra kenraalille. 
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Kenttien 
kuninkaat
Teksti: kadetti Ville Peltonen  Kuvat: Puolustusvoimat

Ilmavoimien lentoteknillisen lin-
jan kadettien voisi sanoa olevan 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
kummajaisia. Sinisiin vaatteisiin 
pukeutuvia ja maastoharjoituksissa 
liikkuvia ilmavoimien taistelijoita 
ihmetellään ja kummastellaan, että 
mitähän tekin mahdatte täällä teh-
dä? 

Kysymyksen aiheuttaa tietä-
mättömyys lentoteknillisen 
upseerin laaja-alaisesta am-
mattitaidon vaatimuksista.

Lentoteknillinen upseeri yhdistetään 
yleensä vain lentokoneiden ja heli-
koptereiden teknillisiin huoltotoi-
menpiteisiin. Lentoteknilliselle hen-
kilöstöryhmälle kuuluu kuitenkin 
päivittäisen lentotoiminnan mah-
dollistamisen lisäksi huolehtiminen 
muista maan pinnalla tapahtuvista 
tehtävistä. Lentoteknillisen upseerin 
kuuluu siis hallita lentokoneiden ja 
helikoptereiden huoltamisen ja tu-
kikohdan rakentamisen lisäksi niin 
A2-harjoitusvastustajan, kuin omien 
joukkojenkin kokoonpanot ja taiste-
lutekniikat tukikohdan ympäristössä. 
Johtuen tehtäväkentän laajuudesta 
on koulutus suhteellisen haastavaa.

Lentoteknistä upseeria voisi luon-
nehtia tukeutumisjärjestelmän eri-
koisosaajaksi. Tukeutumisjärjestelmä 
koostuu tukikohtajärjestelmästä, tu-
keutumisjärjestelmän joukoista sekä 
tukikohtatoiminnasta. Tukeutu-
misjärjestelmä mahdollistaa hä-

vittäjätorjunnan keskitetyn käytön 
hajautetusta ryhmityksestä painopis-
tealueelle koko valtakunnan alueella. 
Lentotekninen henkilöstö siis liik-
kuu hävittäjätorjunnan painopisteen 
mukaan kentältä toiselle. Lentotek-
nillisen upseerin uran ja työkentän 
voisikin karkeasti jakaa lentokone-
työhön ja tukikohtatoimintaan.

Lentotekninen työ luo edellytykset 
hävittäjän torjuntatehtävälle, joka 
vaatii yli kymmenen lentoteknisen 
osaajan työpanoksen. Lentokone- 
ja helikopterityö koostuu koneiden 
tarkastuksesta, huollosta ja täyden-
nyksistä. Työ on todella vaativaa ja 
se tulee tehdä tarkasti, koska yksit-
täisellä pienelläkin virheellä voi olla 
tuhoisat seuraukset. Tästä johtuen 
lentoteknisessä työssä korostetaan 
tinkimättömän asenteen merkitystä, 
kynnys virheiden raportointiin on 
pieni ja työtapoja pyritään kehittä-
mään. Toiminnan pitää olla turvallis-
ta, nopeaa, tarkkaa ja tapahtua ikään 
kuin formuloissa varikkokäynti. On 
hyvä ymmärtää, että yhtä lentotun-
tia kohden konetta tulee huoltaa yli 
kymmenen tuntia.

Lentotukikohdat ovat vihollisen 
oletettuja maaleja ja niitä vastaan 
kohdistuu monia uhkia, kuten il-
maiskuja tai erikoisjoukkojen sabo-
taasia. Lentoteknillisen upseerin on 
valmistauduttava niitä uhkia vastaan 
ja lentoteknistä työtä pitää pystyä 
suorittamaan niissä olosuhteissa. 

Ilmavoimien 
Teknillinen Koulu

• Oppilasmäärältään Suomen 
suurin ilmailualan oppilaitos

• Tehtävänä antaa lento-
teknillistä koulu-
tusta sekä ilma- ja 
maavoimien että 
rajavartiolaitoksen 
henkilökunnalle ja 
varusmiehille

• Sijaitsee Jämsän 
Hallissa

• Ensimmäinen mekaanikkokurssi to-
teutettiin Turussa heti Ilmavoimien 
perustamisen jälkeen vuonna 1918.

• Perinnepäivää vietetään 1.11.
• Tornihuhu kertoo erään varusmie-

hen ajaneen vahingossa Keuruulta 
Jämsään, koska oli saanut käskyn vie-
dä autonsa halliin...

Tukikohtatoimintaa toteuttavat tu-
kikohtaan ryhmitetyt joukot, jotka 
mahdollistavat hävittäjäyksiköiden 
tukeutumisen. Lentoteknillisen up-
seerin pitää osata suunnitella ja joh-
taa näitä lentotukikohdan toimenpi-
teitä. Erilaisia tukikohtatoimintoja 
ovat muun muassa lentotekninen 
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huolto, lennonvarmistus ja kohtei-
den suojaaminen, puolustaminen ja 
turvallisuustoiminta.

Lentoteknillisen linjan kadetit opis-
kelevat pääaineenaan sotatekniikkaa 
ja pitkänä sivuaineenaan sotataitoa. 
Johtuen alan teknillisyydestä, opis-
kellaan sotatekniikkaa enemmän 
kuin muut sotatekniikan pääainelu-
kijat opiskelevat. Sotatekniikan lisä-
opinnoissa opiskellaan lentokonei-
den rakennetta, aerodynamiikkaa ja 
avioniikkaa. Sotataidossa opiskellaan 
pääsääntöisesti taktiikkaa, jossa pe-
rehdytään ilmavoimien taktiikkaan 
niin maassa kuin ilmassa. Opiskelui-
den ensimmäiset kaksi vuotta lento-
teknillisen linjan kadetit suorittavat 
muiden ilmasotalinjan kadettien 
kanssa Santahaminassa ja Tikkakos-
kella, mutta kolmannen vuoden ase-
lajivaihe suoritetaan Jämsän Hallissa, 
Ilmavoimien Teknillisellä koululla. 
Teknillisellä koululla koulutetaan 
kaikki lentoteknillisen toimialan eri-
koisosaajat ja se onkin Suomen suu-
rin ilmailualan opetuslaitos.

Lentoteknilliselle linjalle on perin-
teisesti haettu suoraan pääsykokeis-
sa. Pääsyvaatimuksiin kuuluu joko 
lentoteknillisen aliupseerikurssin 
suorittaminen tai aikaisemmin suo-
ritettu lentokoneasentajan tutkinto. 
Korkeiden vaatimusten johdosta on 
valittujen määrä ollut pieni ja 96. 
kadettikurssilla rekrytoitiin maavoi-
mista taistelijoita, jotka suorittivat 

ensimmäisen vuoden kesälomalla 
lentoteknillisen aliupseerikurssin op-
pimäärän. Onnistuneen rekrytoinnin 
johdosta on yleisten pääsyvaatimus-
ten lieventämistä harkittu tulevia 
kursseja varten.

Lentoteknillisen kandidaatin ensim-
mäisiin työtehtäviin tulee kuulumaan 
lentokonehuollon lisäksi joukko-
osastosta riippuen apumekaanikko-
jen tai jopa ihan perusyksikön alok-
kaiden kouluttamista. Ensimmäiset 
lentoteknilliset upseerit valmistuivat 
vuonna 2004 88. kadettikurssilta ja 
johtuen toimialan nuoruudesta on 
tulevaisuuden upseerin tehtäviä vielä 
vaikea arvioida. Tällä hetkellä mah-
dollisia tehtäviä on aina opetusup-
seerin ja koulutuksen suunnittelijan 
tehtävistä lentoteknillisen huollon 
johto- ja asiantuntijatehtäviin.

Lentoteknisen upseerin uravalinta 
on monipuolisuudellaan hyvä vaih-
toehto, sillä koulutus mahdollistaa 
upseerin tehtävien tekemisen laaja-
alaisesti myös muissa puolustushaa-
roissa. Tekniikasta kiinnostuneelle 
ihmiselle ala tarjoaa kuitenkin niin 
haastavia tehtäviä, että harvemmin 
ovi on käynyt talon sisällä muihin 
tehtäviin.  
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94. Kadettikurssin ja 77. Merika-
dettikurssin yhteinen taival Kadetti-
koulun joukko-osastoväreissä päättyi 
26.08.2010. Kolmen vuoden opiske-
lurupeama sai arvoisensa lopun, kun 
kaaderit ja myöhemmin päivällä tuo-
reet luutnantit aloittivat valmistumi-
sensa kadettiaikansa huipennukseen 
jo hyvissä ajoin ennen aamukuutta.
 
Sinivalot vilkkuen kohti 
Hietaniemeä

Ennen Hietaniemeen siirtymistä 
kaaderit ja vanhukset kokoontuivat 
viimeistä kertaa kadettiopintojensa 
aikana Sankariaulaan osoittamaan 
kunnioitusta kaatuneita kadettiveljiä 
kohtaan laskemalla seppeleen sanka-
ritaulujen eteen. Tapahtuma koruton, 
mutta sitäkin tärkeämpi. Niin monta 
kertaa kyseiseen aulaan kokoontu-
neena kurssimme osasi arvostaa tätä 
viimeistä yhteistä kokoontumista.

Sankariaulan muistotilaisuuden 
jälkeen oli aika aloittaa tour de 
Helsinki: ensimmäinen pysäkki - 
Hietaniemi. Matka Hietaniemeen 
sujui ongelmitta poliisisaattueesta 
johtuen. Hietaniemen muistotilai-

suus sen sijaan alkoi arveluttavasti 
seppeleongelman varjostaessa tun-
nelmaa. Kekseliään kurssinjohtajan 
ansioista ”löysimme” molemmille 
hautapaikoille seppeleet ja tilaisuus 
saattoi alkaa. Tilaisuuden kulku oli 
hyvin yksinkertainen: Soittokunnan 
esityksen jälkeen kadettivääpelit ja 
kadettipursimies laskivat seppeleet 
sankarivainajien muistomerkin sekä 
Suomen marsalkka Mannerheimin 
muistomerkin eteen. Tapahtuman ai-
kana en voinut olla ajattelematta ajan 
nopeaa kulkua, sillä kolme vuotta sit-
ten kokoonnuimme simppuvuoden 
ensimmäisenä perjantaina samalle 
paikalle koko kurssin voimin. Silloin 
ajatukset olivat hyvin toisenlaiset 
kuin valmistumispäivänä. Silloin sitä 
ajatteli: vielä kolme vuotta. Nyt sitä 
ajattelee: menipä aika nopeasti, joko 
se loppuu.

Valtiosalin vaikuttava 
viisitoistaminuuttinen

Presidentinlinnassa kattokruunun 
lasin pudottaneena minulla ei ollut 
tähän tilaisuuteen ennakkopainei-
ta. Kadetit järjestyivät hyvissä ajoin 
valtiosaliin odottamaan Porilaisten 

marssia ja Tasavallan Presidentin 
saapumista. Presidentti saapui aika-
taulussa ja siirtyi mikrofonin eteen. 
Ensimmäiseksi presidentti totesi 
ylentävänsä meidät luutnanteiksi ja 
nimittävänsä meidät nuoremman 
upseerin määräaikaiseen virkaan. 
Ensitunnelmat lauseen jälkeen olivat 
”tässäkö tää oli?”. Ihmetys haihtui 
kuitenkin nopeasti tilaisuuden jat-
kuessa. Ylentämisen ja virkaanni-
mittämisen jälkeen presidentti piti 
varsinaisen puheensa. Puheessaan 
presidentti korosti asevelvollisuuden 
merkitystä ja nuorten kouluttajien 
panoksen arvoa puolustusvoimissa. 
Puheen jälkeen oli virkavalan ja lip-
pulaulun aika. Virkavalan vannomi-
nen yksistään on jo pysäyttävä koke-
mus. Kun siihen lisätään lippulaulu, 
joka lauletaan periaatteella palkeet 
tyhjiksi, on kuivien silmäkulmi-
en löytäminen valtiosalista erittäin 
haastavaa. Tilaisuus oli erittäin vai-
kuttava ja arvokas, ja varmasti hetki, 
jota muistelee vielä kiikkustuolissa.

Kahvittelua Kansallisteatterissa

Presidentinlinnasta matkamme jat-
kui kohti Kansallisteatteria. Kan-

Per aspera ad astra – 
vaikeuksien halki tähtien luo
Teksti: luutnantti Tuomo Sutinen  Kuvat: luutnantti Joonas Asunmaa ja Puolustusvoimat
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sallisteatterissa suoritettiin tutkin-
totodistusten, priimusstipendien ja 
kunniamiekkojen jako. Ennen viral-
lista tilaisuutta tuoreilla luutnanteil-
la oli pikainen mahdollisuus nähdä 
omaisiaan, jotka olivat eläneet mu-
kana tunnelmassa koko päivän. Itse 
tilaisuus oli mielestäni hienoin ja 
tavallaan henkilökohtaisin jokaisel-
le kadetille. Presidentinlinnassa me 
olimme yhdessä isossa muodossa ka-
dettikurssina. Kansallisteatterissa sen 
sijaan jokainen haki vuorollaan oman 
tutkintotodistuksensa ja näin ollen 
sai koko juhlayleisön täyden huomi-
on muutamaksi sekunniksi. Hienosta 
tilaisuudesta huolimatta Kansalliste-
atterin ohjelma oli tiivis, jota varjosti 
mielestäni turha kiire. Viimeisenä 
kadetin asuja luovuttaneet eivät eh-
tineet kuin näkemään vanhempiaan 
sanaakaan vaihtamatta. Tästä seikas-
ta jäi hieman paha maku suuhun… 

Juhlahumua Paasitornissa

Ilta huipentui nuorten luutnanttien 
iltajuhlaan Hakaniemen Paasitor-
nissa. Tilaisuus oli kaikessa onnis-
tuneisuudessaan loistava, iloinen ja 
samalla äärettömän surullinen. Vii-
meistään kahdentoista kieppeillä, 
kun kellot soittivat illan tuhkimoille 
viimeisiä lyöntejään, oli luutnanttien 
kasvoilla tyhjä katse, joka ei johtunut 
tällä kertaa alkoholista. Katseessa 
oli kaipuuta ja kenties ripaus tule-
vaisuuden pelkoa. Kadettikoulu oli 
tullut meidän osaltamme päätökseen 
ja niin mahtavahenkinen kurssimme 
pirstoutuisi seuraavana päivänä ym-
päri Suomea. 

Kaiken kaikkiaan valmistumispäi-

vä oli pienestä kiireestä huolimatta 
mahtava kokemus, jonka hienouden 
tajuaa vasta muutaman päivän su-
lattelun jälkeen. Valmistumispäivän 
tilaisuudet olivat oiva tapa sulkea 
yksi lehti kadetin elämästä. Kiitos 
kaikille!

Testamentti nuoremmille 

Lopuksi on aika luoda katseet teitä 
kohtaan arvon opiskelijat. Haluan 
tuoda esille muutamia koulunkäyn-
tiä ja työelämään astumista helpot-
tavaa asiaa. Ensimmäiseksi kehotan 
jokaista suorittamaan opintonsa ajal-
laan siten, että valmistumista edel-
tävä aika ei kulu opinnoista stres-
saamiseen. Varsinkin kandidaatin 
tutkielman palautuspäivä tulee vas-
taan todella nopeasti ja tutkimus-
työn tekemiseen varattua aikaa on 
rajallisesti lukuisista harjoituksista 
johtuen. Opiskelu ei kuitenkaan suju 
ilman vapaa-aikaa. Menkää tuulettu-
maan ja tehkää se kadettiporukalla. 
Pian tulette huomaamaan, että sama 
”likainen tusina” ei olekaan enää päi-
vittäin koossa.  

Tuleville työkavereille haluaisin 
jyvittää pari pientä neuvoa

”Pysykää nöyränä” on ensimmäinen 
ja ehkä se tärkein neuvo, jonka tässä 
vaiheessa osaan antaa. Älkää tulko 
työyksikköönne housunkannattimia 
paukutellen ja omaa erinomaisuut-
tanne korostaen. Yksiköstä löytyy 
kouluttajia, jotka ovat hoitaneet 
tehtäviään jo ennen kuin meidän 
ikäluokkamme on oppinut edes kä-
velemään. Näin ollen on pelkästään 
järkevää kunnioittaa tuota kokemus-

ta ja kuunnella, mitä kokemuksen 
äänellä on sanottavaa. Nöyryys ei 
tarkoita kuitenkaan sitä, että annatte 
kaikessa periksi ja siirrytte seinäruu-
sun rooliin. On tärkeää kertoa, mitä 
mieltä olette asioista. Kertomisella ja 
julistamisella on kuitenkin suuri ero.
”Pysykää väleissä” tarkoittaa yhtey-
denpitoa kadettiveljiin, mutta myös 
tutustumista työkavereihin. Työka-
vereihin tutustuminen alkaa armei-
jan käytäntöjen mukaan esittäyty-
misestä. Suosittelen esittäytymään 
jokaiselle, joka tulee teitä vastaan. 
Itse olen joskus laiminlyönyt kyseis-
tä periaatetta ja nykyään ymmärrän, 
miksi kerään välillä pahoja katsei-
ta. Pyydän anteeksi savolaisuuttani. 
Työkaverit, oman siviilipuolen tuki-
sidoksen ohella, ovat nyt niitä tukipi-
lareita, joista saatte voimaa ja helpo-
tusta työtaakkaanne. Töissä ei yksin 
pärjää, asiat tehdään yhteistyössä. 
Tue, niin sinuakin tuetaan.

Toivotan kaikille menestystä opin-
noissanne! Tervetuloa töihin.  
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Teksti:	kadetit	Jussi	Salonen	ja	Tero	Janhunen	 	Kuva:	Niina	Valtanen

”Satujen saari” kutsui 97. kadetti- ja 
80. merikadettikurssia maanantaina 
30.8.2010. Auditoriotalon sotilas-
koti täyttyi maanantaiaamuna kello 
yhdeksän vähitellen hiljaisella pu-
heensorinalla. Aavistuksen vatsan-
pohjassa kipristävä jännitys ei aivan 
täysin eronnut siitä tunteesta, jonka 
jokainen tästä joukosta oli jo ker-
ran aiemmin kokenut – astuessaan 
varusmiespalvelukseen. Ensimmäi-
set päivät täyttyivät nopeasti aa-
musta iltaan varustamisen ja oman 
tuvan kunnostamisen merkeissä. 
Lisäksi ensimmäinen kosketus ka-
dettiupseerien perinteisiin saatiin 
Ensiyönä. Tällöin saimme hetken 
aikaa hiljentyä ja pohtia kaikessa 
rauhassa, miksi oikein olemme ha-
keutuneet upseerin uralle. Ensim-
mäisten viikkojen jälkeen varsinai-
nen paikasta toiseen kiiruhtaminen 
laantui, mutta ajanpuute ei kadon-
nut mihinkään. Päivät täyttyivät 
opinnoilla, ja illalla vapaa-aikaa 
saattoi olla juuri sen verran, että 
ehti kertoa kaverilleen puhelimes-
sa, kuinka vähän täällä on vapaa-
aikaa. Pelin henki oli selvä: sink 
or swim – priorisoi tai tuhoudu.

Tähän peilaten oli helpottavaa 
huomata, etteivät toisen vuosi-
kurssin nuorukaiset lainkaan olleet 
sellaisia kuin etukäteen jotkut ta-
hot olivat meitä pelotelleet. Heti 
alusta lähtien heidän toimintansa 
oli aidosti kannustavaa. Esimies-

ruokailuissa heidän läsnäolonsa 
ja esimerkkinsä tekivät ehkä jopa 
vaikutuksen ja pöytätapojen opet-
taminen toteutui hyvässä henges-
sä. Osin näinkin hyvä vastaanotto 
vanhemmalta kurssilta ei ollut odo-
tettavissa. Vanhempi kadettiup-
seeri on muun muassa kuvaillut 
Kadettikouluaikansa ensimmäisiä 
kuukausia ”uudeksi P-kaudeksi”.

Akateemisuus yllätti – vaikka-
kin yliopistossa tässä opiskellaan. 
Alkuun näytti, että Pääauditorio 
tulee hyvin, hyvin tutuksi, mutta 
nopeasti alkoivat sotilaspedagogii-
kan opinnoissa käytännön opinnot. 
Kouluammuntojen näyttökokeiden 
valmistelu kotiryhmän kesken ja 
ensimmäiset kadettiharjoitukset 
sitoivat heti luentojen sisällön tu-
levaan ammattiimme työelämäs-
sä. Toiset tykkäävät ulkoilmassa 
oleskelusta, kun taas toiset sydä-
mestään karsastavat ampumara-
dalla värjöttelyä ja pönttölounaita. 
Kuitenkin on päivänselvää, että 
sekä teoreettisia että käytännöl-
lisiä opiskeluja kadetti tarvitsee.

Heti ensimmäisen viikon per-
jantaina alkoi ryhmäytyminen, 
jossa tutustuttiin omaan koti-
ryhmään erilaisten kisailujen ja 
perinnekasvatuksen merkeissä. 
Jalkamarssi Hietaniemen hau-
tausmaalta Santahaminaan läpi 
Helsingin täytti kelvottomi-
en simppujen ajukopat tärkeällä
historiatietoudella kadettiupseerien 
ja Suomen historiasta. Yhteishen-
gen kasvattaminen alkoi siis alusta 
lähtien ja positiivista oli sekä toisen 
vuosikurssin kadettien että eten-
kin henkilökunnan osallistuminen. 
Mikään muu yliopisto ei tarjoa täl-
laista – upseeriksi kasvaminen on 
ainutlaatuinen ja kokonaisvaltainen 
kokemus. Tätä ovat eläneet todeksi 
myös riemastuttavan useat kadet-
tiveljemme, jotka perinnekasva-
tuksen järkkymättömässä hengessä 
ovat nauttineet Suomenlahden 
virkistävän suolaisesta syleilystä.

Sen lisäksi, että me kaikki aloitim-
me opiskelun yliopistossa, viimei-
setkin heittivät yltään inhottavat 

reservin rääsyt ja vaihtoivat sen 
rautaisannokseen reipasta sotilaal-
lisuutta. Toiset olivat jo harjoitta-
neet komentoääntään määräaikai-
sessa palveluksessa, ja jotkut olivat 
saattaneet jopa opiskella jossain 
toisessa yliopistossa (väärämieliset 
kutsuvat näitä nimellä “oikea yli-
opisto”, kirjoittajat ei tiedä, mistä 
moiset mielettömyydet kumpua-
vat). Simppujen spektri ylsi reser-
vissä norkoilijasta ehtaan yliluut-
nanttisetään, mutta nyt koitti aika 
laittaa taistelukuutio ojennukseen 
ja palauttaa yhdenmukaisuuden 
periaatteet kertarysäyksellä koko 
kolonnan mieliin. Sotilaallisuuden 
synnyttämästä alkujärkytyksestä 
päästiin kuitenkin nopeasti; kun 
viime kerralla shokki viipyili noin 
362 vuorokautta, taistelijat pääsi-
vät nyt jaloilleen alta aikayksikön.

Tärkein kokemus ensimmäisestä 
kuukaudesta on pudotus maan-
pinnalle. Valtaisa työmäärä yh-
distettynä reippaan ripeään so-
tilaallisuuteen ovat edellyttäneet 
todellista asennemuutosta meissä 
kaikissa. Ajankäytön hallinta, opti-
mointi, priorisointi ja muut rumat 
sanat ovat välttämättömyyden pa-
kosta tulleet osaksi arkea. On ollut 
kuitenkin ilo huomata, ettei hyö-
kyaalto ole vielä toistaiseksi tem-
mannut meitä pinnan alle: opinnot 
rullaavat kyllä, kun malttaa hieman 
lohkaista vapaa-ajastaan – joskus 
enemmän, joskus (harvoin) vähem-
män. Pitkän päivän tai haasteellisen 
tehtävän päätteeksi on hyvä liueta 
kadettisiskojen ja -veljien kanssa 
kuntosalille tai tv-tupaan ja ohikii-
tävän hetken ajan nauttia päivästä ja 
elämästä. Seuraavana päivänä, kun 
myllytys taas jatkuu, on simpulla 
jälleen etuoikeus antaa itsestään 
jotakin uuden oppimistavoitteen 
saavuttamiseksi. Ja sen simppu te-
kee – meidän mielestämme ei vain 
siksi, että on pakko (vaikka on) ja 
suolavesi on kylmää ja märkää, vaan 
myös siksi, että simppu voi päivän 
päätteeksi todeta: “Tein parhaani, 
ja olen ylpeä siitä.” Kadettikoulun 
tunnuslause ei ole tuulesta temmat-
tua sanahelinää vaan kouriintuntu-
va osa jokapäiväistä elämäämme. 
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Alkavan lukuvuoden tehtävinä 
alajaostollemme ovat uusien ka-
dettien rekrytoiminen UAY:n jäse-
niksi ja ampuma innostuksen he-
rättäminen

Upseerien ampumayhdistyksen 
(UAY) Santahaminan alajaostolla 
on näin alkavan lukukauden ansios-
ta uusia mietinnän aiheita. Otsikon 
mukaiset aseluvat ja ratojen käyttö 
asettavat haasteita. Pyrkimyksenäm-
me on luoda edellytykset kaikille 
UAY:n liittyneille kadeteille edelly-
tykset Santahaminan ampumarato-
jen käyttöön virka-ajan ulkopuolella. 
Toinen tavoite on mahdollistaa ky-
seinen harjoittelu Puolustusvoimien 
aseilla. Tällä menettelyllä on tarkoi-
tus herättää innostusta ammunnan 
harjoitteluun ja siten kaukokatsei-
sesti parantaa omaa ampumataitoa.

Organisaatio päivittyy

Toiminta oli jo viime vuonna täysin 
kadetti vetoista ja se jatkuu samalla 
kaavalla edelleen. Alajaoston toi-

minnan valvojana jatkaa kapteeni-
luutnantti Långstedt Johtamisen- ja 
sotilaspedagogiikan laitokselta. 
 
Nykyisten toimihenkilöiden rinnal-
le on tarkoitus valita nuoremmalta 
kurssilta apulaiset, jotka saavat op-
pia ja kasvavat tuleviin tehtäviinsä. 
Tällä menettelyllä mahdollistetaan 
kadettivetoisuus tulevina vuosina. 97. 
Kadettikurssilta ja 80. Merikadetti-
kurssilta valittujen apulaisten nimet 
on eroteltu alla olevassa kaaviossa 
katkoviivalla.

Harrastamista ja kilpailua

Tämän toiminnan syvimpänä pää-
määränä on ollut saada kadetit in-
nostumaan ammunnasta sekä ke-
hittämään omaa ampumataitoa. 
Kuitenkin viime vuosina toiminta on 
keskittynyt enemmän kilpailemisen 
puolelle, joka on osaltaan vaikutta-
nut kadettien mielenkiintoon am-
pumista kohtaan. Asiaa on pohdittu 
jäsentemme toimesta ja ratkaisuksi 
muodostui harrastamista tukevan 

toiminnan kehittäminen erityisesti 
Toiminnallisen ammunnan jaoksen 
puolesta. 

Lukuvuoden aikana on tarkoitus 
järjestää turvallisia harjoituksia 
sekä kepeässä kisatunnelmassa ta-
pahtuvia oman alajaoston sisäisiä 
kilpailuja. Kilpailuaseina käytetään 
rynnäkkökivääreitä, pistooleita, 
ilmakivääreitä ja ilmapistoole-
ja. Myös muilla aseilla tapahtuvia 
kilpailutoiminnallisia ehdotuksia 
otamme vastaan mielellämme. 
Loppuvuoden huipentaa rynnäk-
kökiväärillä ammuttavat perinteiset 
Kinkkukisat. 

Kirjoittaja kadettialikersantti Ville 
Nokipii on UAY:N Santahaminan 
alajaoston varapuheenjohtaja. Hän 
opiskelee toista vuottaan 96. kadetti-
kurssilla.

Haasteena aseluvat 
ja ratojen käyttö
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Kovuuttaa hakemassa
Teksti: kadetti Elina Turunen  Kuvat: kadetti Tuukka Hellman

Nykyisten nuorukaisten 
maasotalinja aloitti ase-
lajiopillisen taipaleensa 
maaliskuun viimeisenä 

maanantaina Maasotakoululla. Lap-
peenrannassa sää suosi uusia tulok-
kaita, ja eräänkin ”amfibioajoneuvon” 
nähtiin uivan kylkiään myöten soh-
jossa Kapteeni-talon parkkipaikal-
le, paljastuen lopulta kuivemmalle 
maalle päästyään erään kadettiveljen 
punaiseksi Fiestaksi.  Sää oli siis mitä 
mainioin aloittaa jalkaväkiopinnot!

Varsinaiset sotilaan hommat alkoi-
vatkin heti tervetulopuheiden jäl-
keen tupien järjestelyllä sekä M05-
taistelijanvarustuksen ja muun tuiki 
tarpeellisen varustuksen kuittaami-
sella. Tällainen heti ensimmäisestä 
päivästä alkanut tiukka ”kahdeksasta 
viiteen -tykitys” näkyi kurssitoverien 
olemuksessa pian, sillä monilla oli 
vaikeuksia totuttautua uuteen ryt-
miin Santahaminan leppoisan syys-
kauden jälkeen. Kulttuurishokista 
huolimatta ensimmäiset viikot tutus-
tuttiin talon tapoihin ja uusiin kou-
luttajiin, sekä opiskeltiin tehokkaasti 
matematiikkaa ja sotilasenglantia. 
Moni huokaisi helpotuksesta, kun 
matemaattiset aineet eivät olleetkaan 
Santahaminasta tuttua tähtitiedettä, 
vaan aivan ammattisotilaalle tarpeel-
lista (ja ymmärrettävää) asejärjestel-
mien osumistodennäköisyyslasken-
taa. Opiskelumotivaation kasvusta 
kertonee osaltaan sekin, että maaso-

talinjan keskiarvo niin matematiikan 
kuin fysiikankin osalta hipoi 4/5.

Jee, saan kokemusta!

Ensimmäisten viikkojen aikana pyö-
rähtivät käyntiin myös maataistelu-
koulutusharjoitukset eli MTK:t, joi-
ta jokainen kadetti pääsi johtamaan 
kurssitovereilleen. Koulutusaiheita 
oli laidasta laitaan: joinain aamuina 
Leirikentän laitamilta kantautui kii-
vaita taistelun ääniä jonkun johtaes-
sa hyökkäysammunnan valmistavaa 
koulutusta, kun joinain aamuina 
luokista taas kantautui ainoastaan 
hienoinen paperin rapina kadettien 
keskittyessä tulivalmistelun laati-
miseen. MTK-harjoitusten lisäksi 
Maasotakoululla panostettiin muun 
aselajiosaamisen lisäksi erityisesti tu-
lenjohtokoulutukseen. Vaikka kaikki 
eivät tulenjohtoryhmän iki-ihanan 
kaluston (”Kuka h****’i kantaa näin 
paljon romua metsään?”) ja piirujen, 
metrien ja sekuntien kanssa tulleet-
kaan täysin sinuiksi, helpotti tulen-
johtokoulutus tulevissa maastohar-
joituksissa niin tulenjohtoryhmässä 
toimimista, kuin oman joukkueen 
puolustuksen suunnitteluakin.

Kauan kaivattuun maastoon päästiin 
viimein huhtikuun lopussa. Sohjoi-
sen lumen ylettyessä vielä polveen 
saakka harjoitteli kurssi jalkaväki-
joukkueen perustemppuja Taipalsaa-
ressa. Mieliin muistuteltiin jälleen 

toiminta lähtöalueella, puolustuk-
seen ryhmittymisen perustemput 
sekä hyökkäyksen kuviot aivan puun 
oikealta puolelta ampuvista myöten. 
Ja vähään ei tosiaankaan tyydytty: 
eräänkin joukkueen tiedetään eräänä 
räntäsateisena iltapäivänä harjoitel-
leen samaa hyökkäystä kahdeksan 
kertaa. Miksi siis tyytyä yhteen?

Surmasuppa ja Karhukivennotko

Tämän koulutusta yhtenäistävän 
harjoituksen jälkeen aloitettiin jal-
kaväkijoukkueen puolustuksen sa-
loihin tutustuminen. Kahden viikon 
intensiivisen opetuspaketin jälkeen 
oli jälleen aika lähteä soveltamaan 
opittuja asioita maastoon. Touko-
kuussa Taipalsaaren harjoitusalueen 
jo viimeinen lumettomat metsät toi-
vottivat kadettikomppanian jälleen 
tervetulleeksi. Parin ensimmäisen 
päivän suunnittelujen ja poteroitten 
kaivamisen jälkeen taistelut saatiin 
viimein vauhtiin. Joukkueet vuoroin 
puolustivat, vuoroin hyökkäsivät 
TASI-simulaattoreiden avustamina, 
ja lopussa häämöttivät kouluttaji-
en auliit tai ankarat palautesanat. Jo 
tutuksi tullut toimintamalli toistui 
myös hyökkäyksen temppuihin tu-
tustuttaessa. Kahden viikon kasar-
milla opiskelun jälkeen hyökkäystä 
harjoiteltiin jälleen Taipalsaaressa. 
Oman haasteensa hyökkäyksiin toi-
vat harjoituksen aikana alkaneet 
helteet, jotka uuvuttivat karskejakin 
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sotureitamme sirpaleliiviensä sisäl-
le. Kyseinen varuste saikin osuvasti 
lempinimen ”Sauna-vest”.
 
Ennen juhannusta kadettien osaa-
mista testattiin vielä AH2:lla. Val-
mistelut aloitettiin kasarmilla am-
pujakäskyjen ja materiaalitilausten 
merkeissä, jotka eivät sitkeistä hu-
huista huolimatta paljastuneetkaan 
täysin mahdottomiksi toteuttaa. 
Harjoituksessa jokainen kadetti 
pääsi johtamaan puolikkaan päivän 
mittaisen ammunnan kurssitove-
reilleen ja tienaamaan itselleen aina 
niin tärkeitä ammuttamisoikeuksia. 
Taipalsaaren ampuma-alueen puit-
teet takasivatkin hyvin onnistuneet 
ja turvalliset ammunnat: joka ilta 
lämminnyt rantasauna piristi päivän 
taisteluissa väsyneitä taistelijoita, ja 
ruokailukatoksen mukava taisteli-
japari piti taistelumotivaation kor-
kealla tarjoten jos jotakin herkkua. 
Todellinen jalkaväkitaistelijan herk-
ku odotti kuitenkin vielä harjoituk-
sen viimeisenä päivänä. Aamupäivän 
aikana jokainen kadetti pääsi kurs-
sinjohtajamme sanoin ”tööttäämään” 
apilakset Matinahon tukikohdassa 
ja aloittamaan näin Lappeenrantaan 
suuntautuvan polkupyörämarssin 
korvatulppia (tai ohjekirjaa) rik-
kaampana.

Kolmen päivän rentouttavan juhan-
nusvapaan jälkeen oli edessä vii-
meinen rypistys ennen kesälomaa. 
Niinpä maanantaiaamun sarastaessa 
kadettikomppanian telakuorma-
autot ylittivät jälleen Leirikentän 
lähtökynnyksen. Edessä oli KASI-
harjoitus, jossa oli tarkoitus testata 
kaikkea aiemmin opittua niin teo-
riassa kuin käytännössäkin. Harjoi-
tuksen aluksi suoritettiin maastossa 
Taistelun perusteet 1 ja 2 -opinto-
jaksojen tentit. Yksi jos toinenkin oli 
saada jännetupin tulehduksen kir-
joittaessaan kannonnokassa kuudet-

ta sivua joukkueenjohtajan päätök-
sestään, mutta onneksi poutainen 
sää ja auringonpaiste hellivät tulevia 
taktikkoja siinä määrin, että Tai-
palsaaren ampumaradalle nousseen 
KASI-maston valvovan silmän alla 
jaksettiin taistella loppuharjoituksen 
ajan niin Surmasupan kuin Karhuki-
vennotkonkin herruudesta. 

Rakkoja, ruutia ja rapulaa

Kiivaitten taisteluitten jälkeen maa-
sotalinja nautti heinäkuun ajan an-
saitusta ja kauan odotetusta kesälo-
mastaan. Allekirjoittanutkin vaihtoi 
karttalehtien välissä pyörineen sam-
maleen Välimeren hiekkaan ja jouk-
kueenjohtajan ryhmityssuunnitelmat 
dekkareihin. Heinäkuun helteet tar-
josivat mitä mainioimmat puitteen 
rentoutumiseen, kunnes…

…oli jälleen aika palata ruotuun. Lo-
man jäljiltä virkeät soturit aloittivat 
heti lomalta palattuaan valmistautu-
misen elokuun lopussa pidettävään 
AH3-harjoitukseen, jossa johdetta-
vana oli ensimmäistä kertaa varus-
miehiä. Kasarmilla kävi siis jälleen 
hulina ja huiske, kun materiaalitila-
uksien ja ampumakäskyjen deadlinet 
alkoivat lähestyä. Suunnittelun ohes-
sa suoritettiin vielä matematiikan ja 
fysiikan lopputentit, jotka testasivat 
kadettien osaamista koko maasota-
koulun opetuksen osalta.

Suunnitteluhyörinän kasarmilla 
katkaisi kahden päivän mittainen 
Salpamarssi, joka marssittiin puoli-
joukkueittain Luumäeltä Virolah-
den bunkkerimuseolle Salpalinjaa 
myötäillen. Ensimmäisenä päivänä 
matkaa yöpymispaikalle Miehik-
kälän Salpamuseoon kertyi noin 40 
km. Perillä edessä oli telttojen ka-
saaminen, nestetankkaus ja palaut-
tava juoksulenkki uimarannalle, jossa 
oli mahdollisuus pulahtaa järveen. 

Loppuilta ja yö kuluikin sitten tank-
kauksen ja jalkojen paikkaamisen 
merkeissä, sekä ALFA-joukkueen 
osalta myös kalustovartiossa. Aamun 
melko kankean heräämisen jälkeen 
tutustuttiin Salpamuseoon oppait-
ten johdolla, ja kierroksen jälkeen 
osastot jatkoivat vuorollaan taival-
taan kohti Virolahtea. Kahdenkym-
menen pitkän tai vähemmän pitkän 
kilometrin jälkeen Bunkkerimuse-
on kyltit kannustivat kadetit vielä 
viimeiselle asfalttitaipaleelle, jonka 
päässä odottivat Lappeenrantaan 
suuntaavat bussit. Rypistys ei kuiten-
kaan vielä ollut kokonaisuudessaan 
takana: ehkä marssin haastavin hetki 
oli kovin kovaa vaikertamatta astua 
kasarmilla ulos bussista noin tunnin 
paikallaan istumisen jälkeen.

Marssista toipumisen lomassa val-
mistauduttiin AH3:lle lähtöön. 
Osa kurssista suuntasi jälleen kohti 
Taipalsaarta, ja osa lähti pohjoiseen 
Vuosangan ampuma-alueelle. Mo-
lemmissa paikoissa kupletin juoni 
oli hyvin pitkälti samanlainen: johtaa 
varusmiehille ensimmäiset taistelu-
ammunnat ja harjaantua ammun-
nan toimihenkilötehtävissä. Niinpä 
jokainen kadetti pääsi jälleen kiinni 
toimimattomien maalilaitteiden, 
ampumapuhuttelujen ja valmista-
van koulutuksen ihmeelliseen maa-
ilmaan. Puuhaa varusmiesjoukon 
paimentamisessa siis riitti, mutta 
ammunnat saatiin kaiken kaikkiaan 
vietyä onnistuneesti läpi. Palautekin 
oli jälleen maasotalinjalle jo tutuksi 
tulleella tavalla positiivissävytteinen.

Viimeisen Maasotakoululla vietettä-
vän viikon koittaessa, ohjelmassa oli 
lähinnä palautekeskusteluita, varus-
teitten palautuksia ja yksi jos toinen-
kin juhlatilaisuus. Kurssin päätösjuh-
lassa kaikilla kadeteilla vuorollaan 
kiertänyt kadettiketjun lenkki luovu-
tettiin seuraavalle kurssinjohtajalle, 
ja samalla palkittiin maasotalinjan 
opinnoissa menestyneitä. Illan kurs-
sijuhlaa vietettiin Rakuunaruokalas-
sa noutopöydän antimista nauttien ja 
iltaa jatkettiin Lappeenrannan kasi-
nolla musiikin, komiikan ja kadetti-
kurssin näytelmän parissa. 

Useamman kadettiveljen mielipi-
teen kuulleena voin kaiken kaikkiaan 
todeta, että Maasotakoulu antoi ja 
opetti meille tiivistyneen kurssi-
hengen lisäksi enemmän kuin koko 
ensimmäisen vuoden alkupuolisko 
kokonaisuudessaan. Tästä pitänee 
olla ehdottoman tyytyväinen: ehkä 
Santahaminallakin on siis meille 
edelleen jotain annettavaa… 
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Jalkinetesti Teksti:	kadetti	Nils	Salonen	 	Kuvat:	Lauri	Kananoja

teillä, mutta se edellyttää riittävästi 
kuivia vaihtosukkia. Koska vedenpi-
tävyys ei perustu kalvoon, toimii käy-
tetty ja kärsinyt kenkä uuteen verrat-
tuna kelvollisesti hyvin huollettuna.

Jalaksen kengät tuntuvat jonkinlai-
selta kompromissiratkaisulta veden-
pitävyyden, hengittävyyden ja kestä-
vyyden väliltä. Käyttäjäkokemusten 
mukaan kenkä ei hengitä riittävästi 
ja vastaavasti vedenpitävyys ei vali-
tettavasti ole huippuluokkaa. Nämä 
kengät - kuten käytännössä kaikki 
muutkin - vaativat jatkuvaa huoltoa 
pysyäkseen kunnossa. Kestävyyden 
osalta kengät ovat kuitenkin hyvät. 

Nämä saksalaisvalmisteiset kengät 
ovat suosituin viranomaisjalkine Suo-
messa. Lisäksi ne ovat testin paina-
vimmat kengät. Adidas  GSG:n ohel-
la myös vertailun kalleimmat kengät.

Kengät ovat erittäin lämpimän oloiset 
ja pitävät hyvin muotonsa. Ne myös 
mukautuvat hyvin jalkaan, kunhan 
malttaa suorittaa sisäänajon oikeaop-
pisella ja pitkää pinnaa vaativalla ta-
valla. Vedenpitävyys on erittäin hyvä, 
jopa erinomainen ja kalvo tuntuu 
kestävän pitkään. Tukee erin-omai-
sesti nilkkaa ja sopii jäykkyytensä 
puolesta kivikkoisellekin maaperälle. 
Juuri passelit sateisille syyskeleille 
ja talven pakkasille. Korkeat var-
ret ovat hyvät lätäköissä ja hangilla.

Toisaalta kengät eivät jäykkyytensä 

Vertailun ainoa kenkä, joka on ko-
timaassa suunniteltu ja työstetty. 
Kenkä on myös tällä hetkellä Puo-
lustusvoimien käytössä oleva kenkä-
malli. Vertailun halvin kenkämalli.

Kengät eivät uutenakaan ole liian jäy-
kät ja ne mukautuvat helposti käyt-
täjänsä jalkaan. Kengän muotoilu so-
veltuu suomalaiselle hyvin ja kärjen 
kohdille tuleva kumisuojus suojaa 
kärkeä liialta kulumiselta. M/05 on 
hyvä kenkä kävellä ja marssia pidem-
piäkin etappeja niin maastossa kuin 

ja lähes kilon painonsa vuoksi sovel-
lu hyvin pitkille marsseille ja ne ovat 
kesällä varsin hiostavat - varsinkin 
jos ne nyörittää ylös saakka. Osittai-
nen nauhoitus taas antaa lopputu-
loksen, joka ei tue jalkaa niin hyvin 
ja toisaalta aiheuttaa rasitusta ken-
gän kannalta epäedulliseen kohtaan. 
Pohja tuntuu liukkaalta pakkasella. 

Saksalainen kenkämalli. Vertailun 
”keskimääräisin” kenkämalli niin hin-
nan kuin ominaisuuksiensa puolesta.

Kenkä edustaa testin kevyempää sar-
jaa ja sen tuntuma on hyvä. Hengit-
tävyys on vertailun parhaimmistoa 
ja painoluokaltaan kevyttä sarjaa. 
Suhteellisen lämpimät pikkupakka-
sillakin ja joustavuutta löytyy riittä-
västi monipuoliseen maastokäysken-
telyyn. Sopivat myös sisäkäyttöön ja 
autolla ajettaessa tuntuma on hyvä. 
Sopii metsän lisäksi myös kaupun-
kiolosuhteisiin. Tällä kengällä saa 
varmasti rahoilleen vastiketta, sen 
verran hyvin se yhdistää hengittävyy-
den, vedenpitävyyden ja kestävyyden.

Kenkä on suhteellisen matalavarti-
nen (16 cm) ja verrattuna esimerkiksi 
Arrmy Pron 22 cm varteen, tuntuu 
se lyhyeltä. Varsi voisi myös olla hie-
man tukevampi, mutta toisaalta eipä 
ole kertaakaan nilkat olleet vaarassa 
näiden kotkien siipien suojissa. Ko-
vemmilla pakkasilla pohja muuttuu 
liukkaaksi ja tuntuma heikkenee.

Hankintapäällikön ominai-
suudessa esittelen eräitä 
Suomestakin saatavilla 
olevia varsikenkämal-

leja. Nämä eivät luonnollisesti ole 
ainoita malleja, mutta nämä antavat 
hyvän kuvan siitä, millaisia erilaisia 
varsikenkiä on saatavilla. Kengistä 
annetaan lyhyt yleiskuvaus sekä po-
sitiivisia ja negatiivisia havaintoja, ja 
artikkelin lopussa on yhteenveto kä-
siteltävien kenkien osalta. Tarkoitus 
ei ole antaa syväluotaavaa analyysia 
näistä malleista, sillä yhdenkin mal-
lin teknisten ratkaisujen käsittelyyn 
saisi kulumaan aukeaman jos toisen. 
Ei ole olemassa yleisesti hyväksyt-
tyä ”maailman parasta kenkämallia”, 
vaan kengät ovat aina henkilökoh-
tainen juttu. Yksi malli sopii toisel-
le, kolmas neljännelle ja niin edel-
leen. Kokeilemalla ja ennen kaikkea 
käyttämällä löytyy se oma suosikki.

  Jalas M/05

  Meindl Army Pro

  Meindl Eagle
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  Bates GX-8 Gore Tex
paketti, ettei siitä ole hirveäs-
ti pahaa sanottavaa. Hinta on 
melko suolainen, sillä lähes sa-
manlaiset ominaisuudet saa esimer-
kiksi Meindlin Eaglestä. Kengän 
ulkonäkö ei ole kovin sotilaallinen 
vaan pikemminkin urheilullinen.

Kaiken kaikkiaan vertailun kenkä-
mallit ovat jokainen soveltuvia jalki-
neita. Yksikään kengistä ei ole kelvo-
ton, mutta kenkien soveltuvuusalueet 
ovat toisistaan poikkeavat. Allekir-
joittanut itse valitsee talvella ja syk-
syn sateilla alleen Army Prot, pit-
kille marsseille Eaglet tai GX-8:t, 
kuluttavaan taisteluun M/05-kengät 
ja vaihteleviin keleihin ja toimin-
toihin GSG:t. Kengissä kannattaa 
pitää mielessä, että niiden käyttöikä 
on suoraan verrannollinen huol-
lon määrään. Huolimatta siitä mitä 
kenkiä pidät, pidä niistä huolta. 

  Adidas GSG 9.2

Yhdysvaltalainen kenkämerkki 
on Suomessa ehkä hieman tun-
temattomampi, mutta muual-
la maailmalla enemmän käytetty.

Kenkä on todella kevyt ja muka-
van tuntuinen jalassa. Sen sisäänajo 
on muita kenkiä hieman nopeampi 
ja kävelytuntuma alusta asti erin-
omainen. Vedenpitävyys on hyvä ja 
siihen nähden hengittävyys erin-
omainen. Jalat pysyvät kuivina niin 
sateella kuin paahteessakin. Tuen 
ja joustavuuden välinen suhde on 
kohdallaan. Nykyisin myytävässä 
mallissa on sivussa vetoketju, jon-
ka myötä nauhat voi kiristää sopi-
valle kireydelle ja kengät voi laittaa 
tai ottaa jalasta nauhoja aukomatta. 
Riittävän lämpimät myös talvella, 
joskaan ei kovimmille pakkasille.

Kengän huonoin puoli on sen hei-
kohko kestävyys. Kärjen nahka on ha-
vaintojen perusteella altis hajoamaan 
ja sitä kautta kenkien vedenpitävyys 
kärsii. Kengät vaativat siis hieman 
silmää sille, missä niillä astelee. Sepe-
likkö ja märkä hiekka tuntuvat ole-
van se kulmakivi, johon GX-8 kom-
pastuu. Siitä huolimatta hyvä kenkä 
maastoon ja monipuoliseen menoon.

Vertailun kolmas saksalainen mal-
li kenkärintamalle. Adidas GSG 
9.2 on paljon käytetty malli tur-
vallisuusalalla ja sotilaskäytössä.

Kengät ovat kevyet ja tuntuma on 
hieman lenkkarimainen - positiivi-
sessa mielessä. Varsi on suhteellisen 
tukeva, mutta sen verran joustava, 
että esimerkiksi juokseminen sujuu 
mainiosti. Kenkä on kestävyydeltään 
vertailun parempaa luokkaa eivätkä 
jää paljon jälkeen hengittävyydes-
säkään. Kun vielä vedenpitävyyskin 
on nahan ja vedenpitävänkalvon 
yhteispelillä kunnossa, on kasas-
sa varsin kelvollinen kenkä.  Sopii 
pidettäväksi niin sisä- kuin ulko-
käytössä. Kestävää ja kevyttä kenkää 
haluavalle tämä on hyvä vaihtoeh-
to. Voisi jopa sanoa, että GSG on 
Army Pron pikkuveli tai -serkku.

Kenkä on siinä mielessä kompakti 

hinta 196€ 234€ 186€

materiaali nahka nahka	&
	condura

nahka	&
condura

kestävyys 4/5 4,5/5 3,5/5

hengittävyys 2/5 2,5/5 4/5

Gore-kalvo ei	ole on on

arvio kestää	kolhuja pakkaseen	ja
sateeseen

kenkä	monipuo-
liseen	menoon

hinta 180€ 230€

materiaali nahka	&
ball.	nylon

nahka

kestävyys 2,5/5 4/5

hengittävyys 4,5/5 3,5/5

Gore-kalvo on on

arvio hyvä	hinta-
laatu-suhde

kompakti
kokonaisuus

M/05 Army Pro Eagle

GX-8 GSG 9.2

 HUOM! Muita Suomesta saatavia varsikenkämerkkejä ovat muun muassa 
Smith & Wesson, Haix, Danner, Magnum, Haglöfs, Sievi, SWAT boots, Oakley, 
Mil-Tec. Kokeilemalla ja käyttämällä löydät itsellesi sopivimmat.
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Seuraelämässä on upseerin aina 
esiinnyttävä säätynsä mukaisesti  
Teksti:	kadetti	Janne	Korhonen	 	Piirros:	kadetti	Fredrik	Lehto

Tuomari älköön olko pikainen tuomitsemaan, 
ennenkuin on asian tarkoin miettinyt; sil-
lä pikainen tuomio on harvoin hyvä ja oikea.

Hyvä ja älykäs tuomari on parempi kuin hyvä laki, 
sillä hän voipi asetella kaikki kohtuuden mukaan. 
Mutta missä paha ja väärä tuomari on, siinä ei 
auta hyvä laki mitään, sillä hän vääntää ja vää-

ristelee sitä oman mielensä mukaan.

Tuomarin pitää tarkasti tuntea 
laki, jonka mukaan hänen 

tulee tuomita, sillä laki pi-
tää hänellä olla ohjeena.

Tunnistitko sitaatit 
osaksi tuomarin-
ohjeita, jotka ovat 
toimineet pohjois-
maisten lakitekstien 

o ikeuspe r in teenä 
jo yli 400 vuotta? 
Löytyvät muuten 
esimerkiksi Suo-
men laki -kirjan 
johdannosta, min-

kä tietenkin jokai-
nen sivistynyt lukija 

sanomattakin tietää. 
Tutustumisen arvois-

ta luettavaa, jonka suu-
rinta antia tälle päivälle on 
ohje lain tulkitsemisesta sen 
hengen, ei kirjaimen kautta.

Ohjeiden hengen tulkinnasta 
on tullut vastaan aika villejä 
versioita, eikä vähiten onnellis-
ten saarella Helsingin itäpuo-

lella. Onko siis sivistynyttä ja oi-
keusperinteen hengen mukaista, 

että hiukset on pidettävä lyhyeksi ja 
siistiksi leikattuna, puhtaana ja siis-

tiksi kammattuna sekä parta ja viikset 
ajettuna tarkoittaa kiiltävää kaljua ja 

sotilas ei esiinny päihtyneenä julkisilla 
paikoilla merkitsee rappioalkoho-
lismin tavoittelua Helsingin olym-
pialaisia varten rakennetun kisaky-

län suurimman rakennuksen ahtaassa kellarissa?

Suhteellisen kummastuttavaa mielivaltaisuutta 
2000-luvun yhteisössä. Viittaa vahvasti jonkin-
asteisiin narsistisiin ja jopa sadistisiin persoo-
nallisuushäiriöihin. Varmaan vaikutusta myös 
esimiestään lahjakkaampien alaisten häipymi-
sessä siviilimaailmaan kokemaan työniloa ja on-
nistumisen tunteita (lue upseerikato). Kuulostaa 
surullisen tutulta juridiikan tuntemukselta joi-
denkin nykyisten upseerikasvatusmenetelmien 
päättömyyksien taustalla. Peräänkuulutan so-
tilaan kunniaa ja arvokkuutta sivistyksen tason 
nostamisesta perinteiden velvoittamalle tasolle.

Ensiaskeleemme tämän sivistyksen saavuttami-
sessa voimme ottaa kasvattajan roolimme kautta. 
Voimme palata oikeille ja alkuperäisille kasvatuk-
sen juurillemme kadettikoulun syntymisen aikais-
ten ajatusten kautta. Alkuperäinen yksilöllinen 
kasvatus näyttää unohtuneen talvisodan aikaisen 
massa-ajattelun varjoon, joka on jäänyt ainakin 
käytännön toteutuksina elämään mukamas alku-
peräisenä kasvatusmallina. Sen verran ovat Esiup-
seerin ajatukset vuodelta 1924 ristiriidassa tämän 
päivän joidenkin mielestä ainoan oikean ja tosi-
sotilaan kettuilemalla oikeaksi upseeriksi –kasva-
tusmallin kanssa, että voimme tehdä johtopäätök-
siä aika merkittävistä ”unohduksista” sotavuosina.

Tarvitsemme runsaasti lisäopintoja ja jat-
kuvaa päivittämistä juridiikasta ja ihmi-
sen kohtelemisesta niin, kuin tahdom-
me ihmisten itseämmekin kohdeltavan. 
Suosittelen sivistymään tuomarinohjeiden ja Up-
seerin käyttäytyminen –kirjasen (1924) parissa.

P.S  Tiesitkö, että emme ole kuitenkaan kan-
sakuntana vaipuneet ihan niin alas kuin demo-
kratian ristiretkeläiset rapakon takana? Näitä 
lakeja on helppo käskeä, noudattaa ja valvoa…

• Tiskit pitää valuttaa kuiviksi 
• Elokuvien ja autokilpailujen katsominen sun-

nuntaisin on kielletty 
• Sukeltaessa ei saa viheltää 
• Vaimoa saa kurittaa oikeustalon portailla sun-

nuntaisin
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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:	Sampo	Nurmio
Kellarikisälli:	Jere	Kannel
Kellarin	GSM:	050-517	0158

16.11.2010	
Ikäpresidentin	kaste

25.	–	26.11.2010			
Pienoismaanpuolustuskurssi,	
Santahamina

29.11.2010	
Kadettikoulun	johtajan	vaihto-
paraati,	Santahamina

06.12.2010	
Itsenäisyyspäivän	paraati,	
Kuopio

Itsenäisyyspäivän	juhlavas-
taanotto,	Presidentinlinna

16.12.2010	
Kadettikoulun	Puurojuhla

20.12.2010	–	02.01.2011	
Joululoma

14.01.	–	06.02.2011	
Vuosangan	ampumaharjoitus

07.03.2011	
Kalpa	1/2011	aineistopäivä

18.03.2011	
Sarkajuhla

AUKIOLOAJAT:

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

20.03.2011	
Kadettikoulun	perinnepäivä

28.03.2011	
97.	kadettikurssi	ja	80.	meri-
kadettikurssi	siirtyy	puolustus-
haarakouluille
	 	
Kalpa	1/2011	ilmestyy

12.04.2011	
Hakuaika	sotatieteellisiin	
opintoihin	päättyy	(hakuaika	
07.03.	–	12.04.)

24.04.2011	
Kadettitoverikunnan	86.	vuosi-
päivä

01.05.2011	
Sotatieteellinen	Wappu	2011,	
Ullanlinnanmäki

24.—27.05.2011	
Pohjoismaiset	kadettipäivät	
(NOKA),	Helsinki

30.05.2011	
Kalpa	2/2011	aineistopäivä

27.06.2011	
Kalpa	2/2011	ilmestyy
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Huppari 35€

Muki 7€

Merkit 3€

Rite-in-the-Rain vihko 4€

Myyntiartikkelit

Kalvosinnapit + solmioneula
(sis. rasian)

28€

Solmioneula 10€

Kalvosinnapit

Pinssi

12€

5€

Lasituoppi 35€

Muki 7€

Viiri 10€

Huppari 35€

Toverikunnan kangasmerkki 3€

Rite-in-the-Rain kynä 10€

Rite-in-the-Rain vihko, pieni 4€

Rite-in-the-Rain vihko, iso 8€

Myynnissä kellarilla!

Tulevia tuotteita:

• Kylpytakki

• Kylpypyyhe

• Tekninen paita

• Kangasvyö

• 96. Kadk maasotalinjan 
haalarimerkki
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