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 ”Sen lauluja laulat,
      jonka leipää syöt!”

Otsikon virsi opetettiin minulle jo 
pienenä. Sen avulla olen selvin-
nyt monesta tilanteesta, jossa  on 
tehnyt mieli sanoa mitä todella 

ajattelen, mutta yleisen hyvän puolesta olen 
pitänyt mölyni mahassa. Kyse ei ole ollut 
alistumisesta toisen tahtoon tai vastaavaan, 
vaan pikemminkin kaukokatseisesta diplo-
matiasta. Sillä eihän sontakaan haise, ellei 
sitä pöyhi.

Kahvipöytäkeskusteluissa ja Upseeriliiton 
keskustelupalstalla kuitenkin asioita pöyhi-
tään – Monesti turhaan, mutta yhä useam-
min myös aiheesta. Keskustellaan upseerin 
urapoluista, niiden eri vaihtoehdoista, palk-
kauksesta, eriarvoisuudesta, kirjesalaisuu-
desta… Vaikka mistä. Yhtenä suurimpana 
keskustelunaiheena on kuitenkin firmamme 
henkilöstöpolitiikka. Yllättävän moni tun-
tuu olevan tyytymätön tilanteeseen.

Upseeriin ura etenee yleensä tietyn kaavan 
mukaan. Se on kuin portaikko, jonka ala-
päästä aloitetaan kadettina. Tiellä kenraa-

liksi on monta askelmaa, eivätkä 
kaikki koskaan jaksa tai edes ky-
kene saavuttamaan ylintä porras-
ta. Monelle tuntuu olevan myös 
yllätys, ettei portaikko olekaan 
liukuportaista koottu. Toiset 

taas väittävät sen olevan kuin 
Penrosen portaat.

Kulkiessaan portaissa up-
seeri joutuu tekemään 
töitä noustakseen por-

taalta toiselle. Por-
taiden mukana 
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Kadettitoverikunta ry

Kadettitoverikunta on 24.4.1925 perustet-
tu ja 2007 rekisteröity kadettien yhdistys. 
Se vaalii Kadettikoulun ja kadettiupseeri-
en perinteitä sekä yhtenäisyyttä ja ylläpitää 
kadettihenkeä. Lisäksi sen toimintaan kuu-
luvat opiskelijatapahtumien järjestäminen, 
Maanpuolustuskorkeakoululla sijaitsevan 
Olutkellarin ylläpito ja Kalpa-lehden julkai-
seminen sekä yhteistoiminta muiden kor-
keakoulujen ja erilaisten yhteistyökumppa-
neiden kanssa.

Kadettitoverikunnan toimintaa ohjaa ja 
koordinoi hallitus apunaan toimihenkilöt. 
Perinnekasvatuksesta vastaa perinnehenki-
löstö Perinteiden isän johdolla.

Kadettitoverikunnan varsinaiseksi jäseneksi 
hyväksytään Suomen kansalaisena upsee-
rin korkeakoulututkintoa suorittava kadet-
ti. Nuorimman kadettikurssin kadetit ovat 
Kadettikouluun tullessaan Kadettitoveri-
kunnan nuorempia jäseniä. Varsinaisiksi jä-
seniksi heidät hyväksytään kadettilupauksen 
myötä Kadettikoulun perinnepäivänä 20.3.

Kadettikoulu

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tut-
kintoihin johtavat opinnot järjestetään 
Maanpuolustuskorkeakouluun kuuluvassa 
Kadettikoulussa Helsingissä. Osa opinnois-
ta järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun 
johtamana puolustushaara-, aselaji- ja toi-
mialakouluissa eri puolella Suomea. Myös 
rajavartiolaitoksen upseerit opiskelevat 
Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Sotatieteelliset perustutkinnot jakaantuvat 
kahteen opintovaiheeseen: kolme vuotta 
kestäviin sotatieteiden kandidaatin opin-
toihin ja kaksi vuotta kestäviin sotatieteiden 
maisterin opintoihin. Vaiheiden väliin sijoit-
tuu neljän vuoden mittainen työelämäjakso 
joukko-osastoissa.
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kasvavat vastuut sekä yleensä myös palkka. 
Nykyään on mahdollista valita erilaisista 
portaista mieluisin, mutta toistaiseksi por-
taissa ei saa juosta. Eikä edes liitää. Tämä 
onkin niiden suurin kompastusaskel. Lah-
jakkaat ja motivoituneet upseerit kyllästyvät 
talsimaan samaan tahtiin ikätovereidensa 
kanssa askelmalta toiselle, sillä he tietävät 
kykenevänsä parempaan. Esteeksi kerrotaan 
milloin mitäkin: Pullonkorkkeja ja tulppia, 
takuupalkkausta ja vaativampia tehtäviä… 
Osa totta, mutta toiset todella käsittämät-
tömiä sepityksiä. Mutta kuten viimeksikin: 
Mitäpä kadetti näistä tietää?

Lahjakkailla ihmisillä on myös monesti  ta-
pana tuijottaa omaan napaansa. Halutaan 
ottaa liian monta askelmaa kerralla. Vaikka 
siviilissä ja rauhan aikana tämä onnistuisi-
kin, niin sotaväessä eletään perimmäisen 
tarkoituksemme perusteella: Maamme 
puolustaminen sodassa. Sodan ajan tehtävät 
vaativat kokemusta, joka valitettavasti on 
usein hankittavissa ainoastaan ajan myö-
tä. Tämä sanelee paljolti urakehitystämme 
myös näin rauhan aikana.

Monet ovatkin päättäneet lähteä parem-
mille apajille kalastelemaan. Ja heitä lähtee 
jatkossakin. Vaikka kuinka väitetään, että 
poistuma on pienintä sitten vuoden 1997, 
niin talenttia täältä lähtee yhä useammin. Se 
on mielestäni ongelma, johon tulisi puuttua. 
Asiaan kykenevät siis puuttukoot parhaaksi 
näkemällään tavalla, jotta keskustelupals-
toilla ja kahvipöydissä olisi jatkossa hieman 
valoisammat keskustelut, sillä nykyään soti-
laskoteja valaisevat ainoastaan myyjien kau-
niit hymyt.

Päätoimittaja Ville-Veikko Rantanen

3Tämä lehti on omistettu  Artun muistolle



Kadettioppilaskuntaa ei enää ole!
Kadettitoverikunnan ja oppilaskunnan välienselvittely

Valtakunnan ykkösbileet
Kadetit presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla10

6

Koulunjohtajan terveiset
Everstiluutnantti Rajalan katsaus16
Lahjakas herra Limnéll
”...Virkaiältään nuoren upseerin tulee pitää turpansa kiinni”20
Arska - Ei valmistettu traktoritehtaassa
AR-15 -kiväärin esittely24
Thess Hwita Lustslott
Vinterbalen på den svenska Militärhögskolan Karlberg40
Perinteiden täyttämä Sarkajuhla
97. kadettikurssin ja 80. merikadettikurssin Sarkajuhla48
”Aina samaa perinneskeidaa...”
Kadetti Janne Korhosen kolumni52

54

Luolamiehet positiolla8
Actio explosiva in bona societate
95. kadettikurssin pioneeri- ja suojelulinja38

Aselaji

Kadettikoulun perinnepäivä44
Kadettilupaus
Kadettivääpelin terveiset45

Perinteet

12
Liikuntakasvatusleiri
Nuorukaiset Vierumäen hiihtoaerobic-leirillä36

Harjoituksessa

Kuvaaja:
Niina Valtanen
Kuvassa:
Kadetit Vuosangassa 
tammikuussa 2011

Mikä ja miksi?

95. kadettikurssin ilmasotalinjan 
johtamisjärjestelmäopintosuunta

MAALISKUU 2011

Hiihtävä kadetti ei sammaloidu
Vuosangan ampumaharjoitus 2011

4

Väylä merelliseksi 
monitoimimieheksi
78. merikadettikurssin merivartiolinja

46Monitoimityökalut
Testissä: Leatherman MUT EOD, Leatherman 
Charge TTI, SOG Powerassist EOD sekä EOD 
Powerlock W/c4 Spike

5



Puheenjohtajat kiusasivat toisiaan 
kysymyksillä

Kirjoittaessa tätä artikkelia huoma-
simme, että jotkut asiat ihmetyttivät 
meitä toistemme organisaatioiden 
toiminnassa. Totesimme että nämä 
kysymykset voisivat olla juuri niitä 
joita kiinnostavat myös muita opis-
kelijoita sekä meidän yhteistyötaho-
ja. Kysymyksiä olisi enemmän, mutta 
emme saaneet niitä mahtumaan, 
joten jatkoa seuraa jos asiaa kiinnos-
taa Teitä, hyvät lukijat. Jos toisaalta 
puheenjohtajat taas jauhavat diiba-
daabaa, niin emme tulevaisuudessa 
kiusaa Teitä enää – optisen palaute-
lomakkeen voi täyttää Tuusulan toi-
mipisteessä.

Mitä kautta oppilaskunta vaikuttaa 
MPKK:ssa annettavaan opetuk-
seen ja onko sillä todellista vaiku-
tusmahdollisuutta?

Oppilaskunta vaikuttaa tällä hetkel-
lä selkeimmin MPKK:n toimintaan 
”monijäsenisten toimielinten” kaut-
ta – siis niiden opiskelijaedustajien 
kautta jotka istuvat johtoryhmässä, 
opetusneuvostossa, Kadettikoulun 
opettajaneuvostossa jne. Yksi näistä 
toimielimistä on eversti Max Sjöb-
lomin johtama Opetuksen kehittä-
misryhmä jossa on opiskelijaedustus. 
Tämä ryhmä toteuttaa tänä vuonna 
opetuksen laadun arvioinnin, joka 
toivottavasti tuottaa muutosehdo-
tuksia valmistuttuaan. Oppilaskun-
ta voi myös vaikuttaa opetukseen 
antamalla lausuntoja sekä kehittä-
misehdotuksia toimielinten kautta. 
Helmikuun aikana oppilaskunta on 
ottanut kantaa Maanpuolustuskor-
keakoulun arvosteluohjeeseen (ai-
kaisemmin arviointiohje) rehtorin 

pyynnöstä ja siihen esittänyt konk-
reettisia parannuksia. Lausunto on 
luettavissa auditoriotalon itäpäädyn 
viimeisellä ilmoitustaululla, joka on 
oppilaskunnan käytössä. Yksittäisiin 
opintojaksoihin on vaikeampaa vai-
kuttaa, mutta oppilaskunta on äsken 
esittänyt opiskelijan voivan vaikuttaa 
opetukseen valittamalla asiaa varteen 
perustettavaan toimielimeen, joka 
olisi asiassa puolueeton. Tällä hetkel-
lä opiskelijalla on kaksi virallista ta-
paa vaikuttaa; palautteen perusteella 
joka annetaan joko opintojakson 
johtajalle tai kurssinjohtajalle sekä 
virallista oikaisupyyntöä tekemällä. 
Käytännössä opiskelijat eivät luo-
ta ensimmäiseen ja oikaisupyynnön 
toteuttaminen vaati paljon tietoa 
MPKK:n virallisista ohjeista ollak-
seen varteenotettava vaihtoehto. En 
tiedä milloin kadetti viimeksi olisi 
oikaisupyyntöä antanut paitsi ehkä 
kandidaatin tutkielmaan liittyen.
Uskon vaikuttamismahdollisuuksien 
kasvavan sitä mukaa kun oppilas-
kunta vakiinnuttaa itsensä toimijana 
Maanpuolustuskorkeakoulussa. Op-
pilaskunta voi epävirallisesti viedä 
opiskelijoiden mielipiteitä eteenpäin, 
ja oppilaskunnan sisällä otamme kä-
sittelyyn kaiken palautteen mitä me 
saamme ja viemme sen eteenpäin jos 
siihen voidaan vaikuttaa.

Sotatieteteiden kandidaatin tut-
kinto on hyvin nuori, miten näet 
kuinka valmis se on?

Historiaan viitaten niin uskaltai-
sin sanoa että se tulee muuttumaan, 
jopa lähitulevaisuudessa. Tällä het-
kellä Maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkinnoista kandin tutkinto ei ole 
muutoksen fokuksessa vaan uudis-
tustarpeet painottuvat enemmänkin 

maisterin ja EUK/YEK-tutkintoon. 
Keskustelu tutkinnon akateemi-
suudesta ja sotilaallisuudesta tulee 
varmaankin jatkumaan, mutta Bo-
lognan prosessin mukaisena tutkin-
tona niin akateemisuus ei varmaan 
tule häviämään. Vaikuttaa siltä että 
kandidaatin tutkintoon on lisätty 
tarvittavia osia joukko-osastoilta 
saadun palautteen perusteella. Tämä 
tarkoittaisi että työsarka on pikku-
hiljaa lisääntynyt. Maanpuolustus-
korkeakoulu on tietoinen opintojen 
kuormittavuudesta mutta ei tällä 
hetkellä tiedä tai pysty korjaamaan 
asiaa. Tällä hetkellä toivoisin selkeää 
ja perusteltua priorisointia kandidaa-
tin tutkinnon sisällöstä – miten pal-
jon taktiikkaa pitäisi lukea ja miten 
paljon sotatekniikkaa? Entäpä kieli-
opinnot tai johtamistaito? Opintojen 
laajuus ja sisältö pitäisi olla selkeästi 
sidottuna tavoitteeseen ja tarpeeseen 
jotta opiskelijat tietäisivät mitä luke-
vat ja miksi. Tämän lisäksi voidaan 
todeta että paine saada opinnot mah-
tumaan 180 opintopisteen sisään on 
suuri mikä voi olla ongelmallista. 
Miten mitataan opintopisteen laa-
juus kurssien osalta ja miten paljon 
sotilasammatillisia opintoja kadetti 
toteuttaa kolmen vuoden aikana? Eri 
aselajeilla on eriävä määrä sotilasam-
matillisia opintoja mutta suorittaa 
niitä samassa aikaikkunassa, mikä ei 
vaikuta kovin tasa-arvoiselta. 
Muutostarpeita on jonkin verran 
mutta niihin voi tällä hetkellä vai-
kuttaa parhaiten viemällä konkreet-
tisia muutosehdotuksia eteenpäin. 
Oppilaskunta on todennut joitain 
yleisiä ongelmakohtia kaikissa tut-
kinnoissa, joihin olemme vielä tämän 
toimintavuoden aikana tarttumassa 
yhteistyössä Maanpuolustuskorkea-
koulun johdon kanssa. 
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Kadettioppilaskuntaa ei enaa ole!
Teksti: Kadetit Antton Halme ja Alexander Grandin  Kuva: Lauri Kananoja

Kadettitoverikuntaan voivat 
kuulua kaikki sotatieteiden 
kandidaateiksi opiskelevat, 
siis kadetit. Maanpuolus-

tuskorkeakoulun oppilaskuntaan voi 
kuulua Maanpuolustuskorkeakou-
lun päätoimiset opiskelijat kandeista 
tohtoreihin. Kadettioppilaskunta ry 
vaihtoi nimensä vuonna 2007 Ka-
dettitoverikunta ry:ksi. Kertauksen 
vuoksi: Kadettitoverikunta on ka-

dettien opiskelijajärjestö ja MPKK:n 
oppilaskunta on edunvalvontajärjes-
tö. 

Tämän artikkelin tarkoituksena on 
selventää Kadettitoverikunnan ja 
Maanpuolustuskorkeakoulun op-
pilaskunnan rooleja sekä toimintaa. 
Vuonna 2010 perustetun oppilas-
kunnan tunnettuus on vielä heikko 
niin opiskelijoiden kuin yhteistyö-

tahojen osalta. Oppilaskunta valvoo 
opiskelijoiden etuja vaikuttamalla 
Maanpuolustuskorkeakoulussa an-
nettavaan opetukseen, opintososi-
aalisiin etuihin sekä opiskelijapalve-
luihin, kun taas Kadettitoverikunta 
vaalii perinteitä ja yhteishenkeä, jär-
jestää vapaa-ajan toimintaa kadeteil-
le ja edistää kadettien tunnettavuutta 
ulospäin.

Kadettitoverikunnan tärkeim-
mät yhteistyötahot ovat:
1) Kadettikoulu
2) Kadettikunta 
3) Opiskelijajärjestöt ympäri
     Suomen 

Maanpuolustuskorkeakoulun 
oppilaskunnan tärkeimmät 
yhteistyötahot ovat:
1) MPKK
2) Upseeriliitto 
3) Ylioppilaskunnat

..  ..



Luolamiehet positiolla
Teksti: kadettialikersantti Janne Eskola  Kuvat: kadettialikersantti Janne Eskola ja Puolustusvoimat
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heesta toisen vuoden loppupuolelle 
asti varsinaisista ”omista hommista” 
oli tietoa kovin niukasti. Kuitenkin 
kiinnostus siihen, mitä me tulem-
me tulevaisuudessa tekemään, paloi 
opintojen alusta lähtien. Uteliaina 
kadetinretaleina härnäsimmekin 
usein vanhempia kollegoitamme ky-
symyksillä koulutuksesta ja tulevista 
tehtävistä.

Acquiring our core competence

Tuoreina kaadereina aloitimme ase-
lajijaksomme opinnot Ilmasotakou-
lulla syksyllä 2010. Ensimmäisenä 
aselajijakson kurssina suoritimme 
Air Tactical English kurssin. Kurssil-
la opettelimme sotilasilmailun frase-
ologiaa sekä ilmailuun liittyviä ylei-
siä toimintatapamalleja. By speaking 
English only of course! Tehokasta 
opiskelua edisti opetusmateriaali ja 
-menetelmät, jotka perustuvat pit-
kälti oikeisiin ilmasotaharjoituksiin 
ja lentosuorituksiin. Kurssi antoi hy-
vin osviittaa aselajijakson luonteesta. 
Lähiopetus on intensiivistä, runsaas-
ti tehtäviä iltaisin ja läpäisyvaatimus 
kokeissa 75 % täydestä pistemäärästä.

Syksyn ja alkutalven aikana suori-
timme useita aselajin sotilasammatil-
lisia opintoja sekä tutustuimme joh-
tokeskusalan eri toimialoihin kukin 
kadetti tulevassa palveluspaikassaan. 
Valvontakeskuskurssilla perehdyim-
me ilmatilannekuvan rakentamiseen 
ja ilmatilan valvontaan. Kurssin aika-
na käytännön harjoittelussa havait-
simme myös ilmatilannekuvan ja sen 
laadun tärkeyden ilmapuolustuksen 
johtamiselle. Saimme kokea hieman 
historian siipien havinaa, sillä osallis-
tuimme viimeiseen kadeteille järjes-
tettävään aisti-ilmavalvontaharjoi-
tukseen Ilmasotakoululla.

Hiljalleen lähestyttiin sitä kurssia, 
joka hyvin pitkälti määrittää sen, 
kykenemmekö toimimaan taistelun-
johtajina ja jatkamaan taistelunjoh-
tokoulutusta. Taistelunjohdon perus-
kurssista olivat vanhemmat kollegat 
kovin vaitonaisia, kun heiltä kurssin 
sisällöstä kyselin. Salaperäisesti hy-
myillen saattoivat pelotella: ”Se on 
hyvä kurssi”. Kurssin vihdoin alettua, 
pystyin vain toteamaan näille pelot-
teluille olevan katetta. Tämä viiden 
viikon rypistys osoittautui maineen-
sa veroiseksi, ja puristi niin sanotusti 
mehut irti joka opiskelijasta. Mo-
tivaatio opiskeltavaa asiaa kohtaan 
auttoi kuitenkin jaksamaan kurssin 
kunnialla päätökseen. Neuvona teil-
le, jotka olette taistelunjohdon pe-
ruskurssille tulevaisuudessa osallis-
tumassa: Älkää suunnitelko kurssin 
ajalle muita menoja, ainakaan ulko-
maanmatkaa tai omia häitänne. Tais-
telunjohdon peruskurssi nimittäin 
vaatii täyden keskittymisen. Täytyy 
myöntää, että iltaisin väsytti ja joskus 
saattoi olla hieman pinnakin kireällä. 
Kova työ kuitenkin palkittiin, sillä 
nyt kurssi on hyväksytysti takana.

Kohti tulevaa

Taistelunjohdon peruskurssi antaa 
nimensä mukaisesti perusteet tais-
telunjohtamisesta. Se on kuitenkin 
vain ensiaskel polulla taistelunjohta-
jaksi ja johtokeskusupseeriksi. Vielä 
on pitkä matka siihen että pystym-
me tehokkaasti johtamaan hävittäjiä 
taistelussa. Kadettikurssi jatkuu nyt 
Lennostoharjoittelulla jonka aikana 
taistelunjohtokoulutusta edetään. 
Kevään ja kesän aikana on tarkoitus 
suorittaa loppuun myös sotatieteiden 
kandidaatin tutkintoon vaadittavat 
akateemiset ja sotilasammatilliset 
opinnot. Valmistuminen ei sinänsä 

Ilmasotakoulu
•	 Perustettiin Naara-

järvelle vuonna 1942 
nimellä Ilmavoimien 
Varikko

•	 Vuodesta 2005 alkaen 
nykyisellä nimellään

•	 Sijaitsee Tikkakoskella
•	 Vastaa sekä ILMAV 

että MAAV johtamis-
järjestelmien 
ja  elektronisen 
sodankäynnin 
koulutuksesta

•	 Antaa alkeis-
koulutusta 
Vinka-ka-
lustolla

98

ole pykälä taistelunjohtokoulutuk-
sessa, vaan koulutus jatkuu entiseen 
malliin myös valmistumisen jälkeen. 
Joku vanhempi tiesi kuitenkin ker-
toa, että valmistumisen jälkeen meil-
le maksettaisiin palkkaakin!

Taistelunjohtajien, tai muidenkaan 
johtokeskusupseerien tehtävät eivät 
kuitenkaan rajoitu pelkästään omaan 
erikoisosaamiseen. Sotatieteiden 
kandidaatit saattavat käydä esimer-
kiksi komennuksella perusyksikössä 
varusmieskouluttajina. Tehtävät ovat 
siis monipuolisia, eivätkä upseerin 
perustaidot ja hyveet pääse luolassa 
unohtumaan. Kuten upseerin uralla 
yleensä, tälläkin alalla on mahdo-
tonta sanoa mistä itsensä muutaman 
kymmenen vuoden päästä löytää. 
Jos vielä tiedonjanoa taistelunjohto-
toiminnasta jäi, voin suositella teitä 
vilkaisemaan ilmavoimien Internet-
sivuilta, tai puolustusvoimien 
YouTube -kanavalta Taivaan 
varjot -videopät- kän. 

Ilmavoimien upseerikoulutus-
linjat jakautuvat ohjaajaopin-
tosuuntaan, sekä vuorovuosin 
johtamisjärjestelmä- ja lento-

teknilliseen opintosuuntaan. Johta-
misjärjestelmäopintosuunta jakau-
tuu vielä seuraaviin sanahirviöihin; 
johtokeskus-, elektronisen sodan-
käynnin- ja viestiopintosuuntautu-
misvaihtoehtoihin. 

Johtokeskuskadettien polku alkaa 
Maanpuolustuskorkeakoulun pääsy-
kokeiden lisäksi suoritettavalla ilma-
voimien testauksella, jolla testataan 
soveltuvuutta taistelunjohtajaksi. 
Päästäkseen kurssille, taistelun-
johtajaksi pyrkivän tulee siis saada 
opinto-oikeus Maanpuolustuskor-
keakoulun pääsykokeista ja läpäistä 
ilmavoimien testit. Tämän jälkeen 
opiskelijavalintaan vaikuttaa vuo-
sittaiset kiintiöt ja paremmuusjono 
ilmavoimien testissä

Taistelunjohtajan tehtävänä on 
koordinoida hävittäjien taistelua 
maasta käsin. Pääsääntöises-
ti taistelunjohtajat työs-
kentelevät lennostojen 
pääjohtokeskuksissa. 
Tärkeimpänä työ-

välineenä taistelunjohtajalla on 
tunnistettu ja reaaliaikainen ilma-
tilannekuva. Taistelunjohtajan ja 
lento-osaston välisen kontrollin laa-
dun määrittää vallitseva johtamiska-
tegoria. Taistelunjohtaja voi käskeä 
lento-osastolle tehtävän, esimerkiksi 
torjunta- tai tunnistustehtävän. Tä-
män jälkeen taistelunjohtaja tukee 
tehtävän toteuttamista kertomalla 
maali- ja tilannetietoa lento-osastol-
le. Taistelunjohtaja voi myös laskea 
torjuntaan käytettävän hyökkäysge-
ometrian itse ja johtaa lento-osaston 
tai yksittäisen koneen torjuntaan. 

Esseitä ja ammuntoja

Ensimmäiset kaksi vuotta kadetti-
kurssilla ovat suju-
neet osana 

ilmasotalinjaa. Johtamisjärjestelmä-
opintosuunnan opintojen rakenne 
noudattelee ensimmäisen kahden 
vuoden osalta perinteistä kaavaa. 
Opinnot koostuivat yhteisistä opin-
noista Maanpuolustuskorkeakou-
lulla ja puolustushaaraopinnoista 
Ilmasotakoululla. Ensimmäisen 
vuoden puolustushaarajaksolla aka-
teemisten opintojen keskiössä on 
ilmapuolustuksen ja lentotukikoh-
dan kokonaisuuden ymmärtäminen. 
Hienoimpina kokemuksina puolus-
tushaarajaksolta on jäänyt mieleen 
kansainväliset kadettipäivät Tikka-
koskella sekä Aseiden käytön kou-
lutus 2- kurssi. Kurssilla hankimme 
oikeudet taisteluammuntojen joh-
tamiseen ryhmätasolle asti. Oikeita 
sotilaan hommia siis! Käytännön 
näytöt annettiin ampumaharjoituk-
sissa Ilmasotakoulun ja Karjalan 

Lennoston varusmiesten am-
pumaharjoituksissa.  Voi 

sitä ampumakäskyjen 
määrää. ”Eskola, 

uusiksi meni! 
Taas!”

K a d e t t i -
k u r s s i n 
hakuvai-



Valtakunnan ykkösbileet
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Teksti: kadetti Iiro Olsonen  Kuvat: Tasavallan presidentin kanslia

Itsenäisyyspäivänä on useita eri-
laisia ja juhlatilaisuuksia, joissa 
kadetit toimivat sekä edustus- 
että työtehtävissä. Tasavallan 

presidentin itsenäisyyspäivän juhla-
vastaanotto on näistä tilaisuuksista 
ehdottomasti maineikkain. Toinen 
vuosikurssi, joka kantaa päävastuun 
kaikista edustustilaisuuksista, on etu-
oikeutettu olemaan mukana näissä 
”valtakunnan ykkösbileissä”.

Yleisen harhaluulon mukaan kadet-
tien ainoa tehtävä juhlien aikana on 
näyttää hyvältä ja tanssittaa paikalla 
olevaa naispuolista väestöä. Laina-

takseni ulkomaantehtävissä palvel-
leiden kylvämää lausahdusta, myös 
kadettien tehtävänimikkeeksi voitai-
siin laittaa: ”look good, do good”. En 
suinkaan väitä, että tämä olisi täysin 
väärä näkemys kadettien tehtäväken-
tästä, sillä nimenomaan näitä asioita 
linnassa tehdään. Nämä eivät kuiten-
kaan ole ainoita tehtäviä, joita kade-
tit suorittavat juhlien aikana.

Kadettien tehtäväkenttä on mitä 
monipuolisin 

Tehtävistä näkyvimpänä lienee toi-
miminen kunniavartiotehtävissä 

juhlavastaanoton aikana. Kunnia-
vartioita on juhlavastaanoton aikana 
kolme: Valtiosalissa, Mariankadun 
portaikolla ja Esplanadin portaikolla, 
joista Valtiosalin osasto saa ehdotto-
masti eniten näkyvyyttä muodosta-
essaan tilan jakavan rivistön presi-
denttiparia vastapäätä. 

Osa kadeteista varataan tiettyihin 
erityistehtäviin juhlien ajaksi. Tehtä-
vänimikkeitä ovat Mannerheim-ris-
tin ritarien ja muiden korkea-arvois-
ten vieraiden avustajat sekä kadettien 
keskuudessa kateutta herättänyt ”en-
sivalssaajan” tehtävä. Hänen tehtävä-
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nään on siis tanssia ensivalssi tasaval-
lan presidentin tyttären kanssa. 

Vähemmän tunnettu, mutta sitä-
kin tärkeämpi tehtävä on osaltaan 
vastaaminen linnan turvallisuusjär-
jestelyistä ja turvallisuushenkilös-
tön avustaminen tilaisuuden aikana. 
Vaikka emme olekaan juhlan viral-
lista turvallisuushenkilöstöä, niin 
tiedämme miten toimia uhkaavissa 
tilanteissa, jotta meihin kyettäisiin 
tukeutumaan tällaisen tilanteen tul-
lessa vastaan. Vaikkakin Ilkka Re-
meksen kirja ”6/12” antaakin ym-
märtää hieman toista…

Valintojen maailma

Halukkaita edustustehtäviin on pal-
jon, mutta vain osan on mahdollista 
osallistua tilaisuuteen, sillä tehtävien 
määrä on ymmärrettävästi rajallinen. 
Valintaprosessi tämän vuoden lin-
nanjuhliin toteutettiin kolmiosaisilla 
karsinnoilla, jotka koostuivat Coo-
per-testistä, kirjallisista perusteluista 
sekä testistä, jolla selvitettiin kyke-
neekö henkilö seisomaan miekkava-
rustuksessa asennossa riittävän ajan. 
Karsinnat läpäisseiden henkilöiden 
keskuudesta kurssinjohtaja tekee 
lopulliset valinnat siitä, ketkä ovat 
soveltuvia henkilöitä edustamaan 
Kadettikoulua Linnassa ja mihin 
tehtäviin heidät siellä asetetaan. Täs-
sä päätöksenteossa huomioidaan jo 
aiemmin mainitun karsinnan lisäksi 
yleinen käytös kurssin aikana sekä 
opintomenestys.

Kertaus on opintojen äiti

Kun valinnat oli viimein saatu teh-
tyä ja henkilöt määrättyä tehtäviinsä, 
alkoi varsinainen valmistautuminen 
juhlia varten. Tilaisuuden arvon 
vuoksi kertasimme yleisiä hyviä käy-
töstapoja ja juhlaetikettiä. Jopa dip-
lomitanssinopettaja Åke Blomqvist 
saapui pitämään kertauskurssin tans-
sin syventävästä oppimäärästä.

Osana valmisteluja kävimme suo-
rittamassa alustavaa maastontiedus-
telua Presidentinlinnassa. Vierailun 
aikana tapasimme mm. presidentin 
adjutantit sekä muuta linnassa toi-
mivaa henkilöstöä, jotka osaltaan 
vastasivat tilaisuuden järjestelyistä. 
He perehdyttivät meidät sekä lin-
nan tiloihin että tehtäviimme juhlan 
aikana. Vierailun tärkeintä antia oli 
kuitenkin se, että pääsimme tutustu-
maan tarkemmin meille määrättyi-
hin tehtäviin ja harjoittelemaan niitä 
paikanpäällä.

Vierailun jälkeen alkoi itsenäisyys-
päivään saakka kestävä omatoimi-
nen harjoittelu. Toiset viettivät aikaa 
opettelemalla linnan pohjapiirrosta 
ja toimintamalleja ulkoa, kun taas 
toisaalla harjoiteltiin tanssiaskelia 
joko tyttö-/poikaystävän kanssa tai 
mahdollisesti paikallisessa ravitse-
musliikkeessä. Harjoittelun ääri-
päänä voidaan pitää kunniavartion 
aikaisten olosuhteiden simuloimista, 
jota eräät kadetit suorittivat seiso-
malla koulun käytävällä pakkastakki 
päällä miekkavarustuksessa.

”Via Dolorosa”

Lopulta koitti itsenäisyyspäivä ja 
näytön paikka. Aamupäivän aika-
na kaikki Linnaan lähtevät henki-
löt kokoontuivat Santahaminaan ja 
aloittivat valmistautumisen juhlia 
varten. Iltaa varten valmistauduttiin 
mm. liikunnan merkeissä ja yhdessä 
saunomalla, jonka jälkeen olikin aika 
pukea päälle kadetin juhlapuku m/22 
ja siirtyä ”sotavalmiustarkastukseen”. 
Tarkastuksen jälkeen siirryimme si-
niset valot vilkkuen poliisisaattueessa 
Linnaan, jossa alkoivat viimeiset val-
mistelut.

Nopean kertauksen ja viimeisen ve-
sitilkan nauttimisen jälkeen H-hetki 
läheni vääjäämättömästi. Marianka-
dun ja Esplanadin osastot siirtyivät 
paikoilleen ja Valtiosalin osasto siir-
tyi odottamaan liikkeellelähtökäskyä. 

Odottavan aika on pitkä ja jännitys 
alkoi tuntua itse kunkin vatsanpoh-
jassa. Lopulta siirryimme kadetti-
vääpelin johdolla Valtiosalin puo-
lelle, jossa pysähdyimme käsketylle 
paikalle, teimme käsketyt toimenpi-
teet ja jäimme seisomaan asennossa. 
Hetken päästä presidenttipari saapui 
saliin ja asettui paikoillensa punaisen 
maton ääreen. Enää muutama hetki, 
että itse tilaisuus alkaisi.

Lopulta ilmoille kajahti Jääkärimars-
si ja Valtiosalin ovet avautuivat. Vie-
raita alkoi siirtyä sisään presidentin 
käteltäväksi. Tästä se alkaisi…”Via 
Dolorosa”. Seuraavien tuntien aika-
na tulisimme kokemaan äärimmäistä 
kuumuutta ja kärsimystä spottivalo-
jen loisteessa koko kansan silmien 
alla. Tämä tulisi olemaan illan kovin 
koitos. 

Jokainen rivistössä seissyt pyrki te-
kemään tehtävänsä ja olemaan he-
rättämättä liikaa huomiota. Piakkoin 
oli kuitenkin havaittavissa pientä 
liikehdintää rivistössä. Tärkeintä 

olisi saada ajatukset pois kivistävistä 
lihaksista, johon jokaisella oli omat 
menetelmänsä. Toiset seurasivat 
edestä kulkevia vieraita, joku taas 
kertasi mielessään raivaajapioneeri-
komppanian kokoonpanoa.

Lopulta kaikki vieraat oli saatu kä-
teltyä ja presidentit siirtyvät omiin 
tiloihinsa. Tässä vaiheessa kadetit 
tekevät tilaa muille vieraille ja pois-
tuvat takavasemmalle viettämään 
pakollista puolentunnin lepohetkeä 
ja häivyttämään lakin jättämää pu-
naista painaumaa otsasta.

Aika heittää vapaalle

Edustustehtävät on saatu päätökseen 
ja ensivalssi alkaa. Tähän pääosalla 
kadeteista ei kuitenkaan ole mah-
dollisuutta osallistua, sillä tanssilattia 
pidetään tässä vaiheessa avoimena 
muille vieraille. Aikaa saattoi siis 
käyttää muulla tavalla, kuten tutus-
tumalla muihin vieraisiin, tarjoilui-
hin ja siihen kuuluisaan booliin.

Ensivalssin päätyttyä tuli aika myös 
kadettien suunnata kohti tanssilat-
tiaa. Tanssipareja ei tarvinnut kau-
an hakea ja pian kadetit olivatkin 
valloittaneet tanssilattian lähes ko-
konaan itselleen. Tanssit sekä parit 
vaihtuivat tasaiseen tahtiin ja illan 
aikana nähtiin useita vaihtelevan ta-
soisia suorituksia tanssilattialla. Taisi 
muutama suoritus päästä jopa medi-
an tarkempaan syyniin.

Kaikki hyvä päättyy kuitenkin ai-
kanaan. Kadettien osalta juhlat jat-
kuivat puoleenyöhön saakka, jolloin 
koitti aika poistua Linnasta ja suun-
nata kohti Santahaminaa.

”Hän on sotilas ei enempää...”

Uupuneella ja paljon kokeneella 
joukolla riittäisi kerrottavaa sekä 
tästä illasta että siihen johtaneista 
valmisteluista. Joillekin tämä tulisi 
olemaan vain päivä muiden joukos-
sa, kun taas toisille ikimuistoinen 
kokemus. Bussin jo kaartaessa kohti 
Itäväylää saimme kuitenkin nauttia 
vielä hienosta tulkinnasta Hectorin 
Palkkasotilaasta, joka osaltaan tiivisti 
joukon juhlalle antaman panoksen. 
Päivä oli ollut pitkä, mutta sitäkin 
kokemuksellisempi. Ilta oli kuiten-
kin vasta aluillaan, mutta ne kuului-
sat Linnan jatkot ovatkin sitten jo 
toinen tarina… 

11



noidun Toiminta laukeamattoman 
sattuessa –lapun esille”. Muutamille 
tulitoiminnan valvojille tuo lappu toi 
vapaudut vankilasta –kortin, kun yl-
lättäen ampuja ilmoitti: ”Laukeama-
ton”. Eräällä tulitoiminnan valvojalla 
taas ei ollut pelkoa kevyen kertasin-
gon laukeamattomasta, sillä valvot-
tavan taistelijan kevyen kertasingon 
harjoitusraketti lähti maalialueelle 
jo asetta viritettäessä. Onneksi aseen 
käsittely oli ampujalla kiitettävällä 
tasolla, joten vahingoilta vältyttiin.

Saamamme koulutus Santahaminan 
päässä oli lähes virheetöntä, mutta 
virheetöntä ei toiminta Vuosangassa 
ollut. Tuolloin tilanteet, jotka saivat 
lähes kaikki suuttumuksen partaalle, 
naurattavat näin jälkeenpäin. Mie-

leenpainuvin hetki oli nähdä, kuin-
ka simpun toimesta oli keksitty uusi 
tapa varmistaa, ettei savuheite var-
masti lähde, kun maaliupseeri vetää 
narusta: Varmistussokka paikallaan, 
monta kierrosta teippiä kahvan ja 
rungon ympärillä ja ketä kiinnostaa 
onko parikaapelikelaan liitetty säh-
könalli vai sähkösytyke sekä ennen 
kaikkea miten se on siihen liitetty.
 
Entä nyt, kun se on ohi? 

Pelon sekaisista alkutunnelmista sel-
vittyämme, huomasimme olevam-
me jo puolessa välissä harjoitusta, 
joten paljon ei siis ollut enää jäljel-
lä. Käymälöiden seinillä vähenevät, 
aikaisemmin raapustetut, tänään 
jäljellä –luvut vilisivät silmissä, sää 
alkoi lämpenemään, ruoka oli todella 
hyvää ja sotilaskoti palveli sotilaita 
aina iltaan saakka. Hyvin olivat siis 
kadettien asiat.

Vuosangan harjoituksen jälkeen on 
ollut mahdotonta katsoa muun mu-
assa Rambo-leffoja ilman kriittistä, 
vertailevaa ja tutkivaa otetta. Missä 
on tulitoiminnan valvoja, kun Ram-
bo ampuu singolla tarkastamatta 
takavaara-aluetta, ilman tukevassa 
kädessä olevaa nahkakäsinettä tai 
rukkasta ja ilman kuulonsuojaimia? 
Ovatko muilla Rambon aseilla am-
mutut laukausyhdistelmät sallittuja 
ja onko aseen käyttöön saatu riittävä 
koulutus? Tarkistiko Rambo maalin 
ja varmistiko taustan?

On siis todettava, että Vuosangasta 
jäi jotain hyödyllistäkin mieleen eikä 
harjoitus ollut pelkkää ”nollat taulus-
sa” kulkemista. Vuosangassa opittiin 
myös ongelmanratkaisukykyä sekä 

tärkeitä perustaitoja virittelemällä 
mitä ihmeellisimpiä virityksiä, niin 
kahdesta puolijoukkueteltasta kuin 
jekkulangastakin. Simput koulutti-
vat toisilleen illan hämärinä tuntei-
na, kuinka tehdään kamiinan päälle 
paras makkarateline ja opittiinpa lu-
mesta rakentamaan oikean kokoinen 
taistelupanssarivaunukin. 

Harjoituksen loputtua totesimme 
Vuosangan olevan ohi. Eräät nohe-
vat taistelijat kuitenkin jaksoivat heti 
muistuttaa, ettei se todellakaan ole 
ohi, vaan se on vasta edessä: Ensi 
vuonna meille tarjotaan taas virkis-
tävä, kokemuksia tuova ja ajatuk-
sia herättävä hiihtoloma Kainuun 
runsaslumisessa maastossa. Mutta... 
Otetaanko mukaan pilkkihaalari ja 
lumikengät vai syrjäyttääkö tuskan-
hiki fyysisen rasituksen hien niin, 
että pelkkä T-paita riittää? 

Koko syksyn läpiviennissä ja 
nuorimman kurssin kadet-
tien mielissä kummitellut 
Vuosangan harjoitus kävi 

tammikuussa toteen. Viimeiset vii-
kot ennen harjoitukseen siirtymistä 
seurasimme tiiviisti jokaista säätie-
dostusta jokaiselta kanavalta sekä 
Internetin säätiedotussivuilta ja ar-
vioimme tämän vuoden toteutuvia 
lämpötiloja, kun viime vuonna pak-
kasta oli ollut parhaimmillaan -30 
astetta. Joku saattoi jopa tehdä läm-
pötilasta keskiarvokäyriä ottaakseen 
selvää kannattaako pakata mukaan 
pilkkihaalari ja lumikengät vai riit-
tääkö sittenkin poolo ja T-paita.

Viime vuonna kylmyyttä ja tummia 
silmänalusia vastaan nuorimpina 
taistelivat 96. kadetti- ja 79. meri-
kadettikurssi. Tänä vuonna oli 97. 
kadettikurssin vuoro ottaa rintama-
vastuu taistelemisesta ja antaa 96. 
kadettikurssin johtaa ammuntoja. 

Kaksi viikkoa kestäneeseen harjoi-
tukseen aloitettiin henkinen val-
mistautuminen jo hyvissä ajoin 
erilaisten harjoituksesta kiertävien 
tornihuhujen ja tarinoiden mylvies-
sä nuorimman kurssin keskuudes-
sa. Harjoitukseen lähtöä kuitenkin 
varjosti edeltävänä lauantaina saatu 
tieto hyvän kadettiveljemme meneh-
tymisestä. Vuosangan harjoitus olisi 
ollut hänelle mieluinen ja hän kertoi 
aikaisemmin odottavansa harjoituk-
seen lähtöä hyvillä mielin. Hän olisi 
ollut kuin kotonaan Vuosangassa: 
Paljon sissiammuntoja ja hiihtämis-
tä.
  

Loppujen lopuksi lähtöpäivä kohti 
Kainuuta tuli huomaamatta ajan-
kohtaiseksi ja yhtäkkiä 97. kurssin 
kadetit huomasivat istuvansa linja-
autossa päivällisen- ja iltapalanku-
vauspussien kanssa. Helsingin hälinä 
vaihtuisi vähän toisenlaisiin maise-
miin, mutta vain hetkeksi ja laivaston 
pojilla vielä lyhyemmäksi aikaa.
   
Päivien viemää

Päivät Vuosangassa kuluivat kiitä-
mällä. Aamusta iltaan asti oli ohjel-
maa eikä tekemisen puutetta ollut. 
Päivät etenivät samoilla rutiineilla, 
mikä teki elämisestä Vuosangassa 
suhteellisen helppoa. Fyysisesti har-
joitus oli kuitenkin haasteellisempi 
kuin olimme osanneet odottaakaan, 
sillä siirtymiset ampuvana joukkona 
sekä suurin osa ammunnoista suo-
ritettiin suksilla. Etäisyydet muuta-
mille ampumapaikoille olivat tottu-
mattomalle pitkät. Hiihtomarssien 
ja ammuntojen aikana vuodatettiin 
hikeä ja joskus jopa vertakin, kun 
Puolustusvoimien virallisilla suksilla 
otettiin tuntumaa kantoihin ja kiviin 
aamun hämärässä, yön pimeydessä ja 
jopa päivän valossa. Jos harjoitus ja 
kaikkein komeimmat kaatumiset oli-
si kuvattu videokameralla, niin vuo-
den 2011 Puurojuhlaa varten ei 97. 
kadettikurssin tarvitsisi tempaista 
yhtäkään esitystä ja silti paikalla ole-
va yleisö saisi nauraa katketakseen. 
Toisaalta videolla saattaisi olla myös 
muutamia todella hyviäkin suori-
tuksia, joista voisi koostaa uuden 
opetus-dvd:n. Ehkäpä ensi vuonna 
Vuonsangasta tehdään muiden puo-

lustushaarojen tapaan ohjelma, jossa 
seurataan maavoimien toimintaa. 
Ohjelman tyyli voisi olla esimerkiksi 
Big Brother, Amazing Race, Selviy-
tyjät tai Pelkokerroin.

Pysyäkseen lämpimänä simput te-
kivät lähes mitä tahansa. Jopa eräs 
ampumakäsky oli uhrattava tulen ar-
moille. Toki ampumakäsky uhrattiin 
vahingossa ja paniikin vallassa oli 
pakko tarkastaa, josko siitä olisi vielä 
jotain jäljellä kamiinassa. Todettava 
oli, että ampumakäsky oli mennyt-
tä kalua. Onneksemme ammunnan 
johtajat olivat olleet yömyöhään 
Johtolan piinaluolassa uusimassa 
käskynsä kuuluisaa liitettä seitsemän 
(7), jonka vuoksi saimme kokonaan 
uuden käskyn. Huhu kertoo, että lii-
te seitsemän (7) tulee tutuksi myös 
meille, kun ensi vuonna hyppäämme 
kanoottimaisiin talvikumisaappaisiin 
ammuntoja suunnittelemaan ja joh-
tamaan. 

Reisitaskut täynnä papereita ja
laminoituja lappuja

Ampumaharjoituksen odotetuin 
osa oli ammunnan toimihenkilönä 
toimiminen. Tähän olivat pääsään-
töisesti syksymme harjoitukset ja 
useat koulutyöt meitä valmistaneet, 
mutta edelleen pelkoa ja ahdistusta 
aiheuttivat kevyenkertasingon lau-
keamattomat. Odotussekunteja ja 
-minuutteja päntättiin päähän ar-
motonta vauhtia ennen harjoitusta 
ja harjoituksen aikana kamiinan ja 
punaisen vilkkuvalon valossa, mutta 
mitä jäi päähän: ”No, se sanoo lau-
keamaton ja sitten kaivan sen lami-
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”No, se sanoo laukeamaton, ja sitten kaivan sen laminoidun 
Toiminta laukeamattoman sattuessa –lapun esille”

Hiihtävä kadetti ei sammaloidu
Teksti: kadetti Niina Valtanen  Kuvat: kadetti Niina Valtanen
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kadettikurssit väliarvioidaan kesäl-
lä ja syksyllä. Tällä tapahtumalla on 
tärkeä merkitys opiskelijoiden opin-
tojen katselmoinnille, opintojen oh-
jaukselle ja uusille valinnoille kurssin 
opiskelijoita ajatellen. Syyskuussa 
saatetaan loppuun myös siviileiden 
helmikuussa alkanut valinta SM 
3-kurssille.  Lokakuussa maisterise-
minaarissa käsitellään aloittaneen 
SM 2 opintoja ja suunnitellaan SM 
3-kurssia yhteistyökumppaneitten 
kanssa. Lisäksi järjestetään info-tilai-
suus SM 3-kurssille. Samassa kuussa 
järjestettävässä sotakoulukokoukses-
sa tultaneen kokoontumaan ainelai-

tosten ja PAT-koulujen pääopetta-
jien kanssa käsittelemään tutkinnon 
eri kysymyksiä ja tarkastelemaan 
vastauksia edellisen sotakouluko-
kouksen linjaamiin ja tutkittavaksi 
antamiin kysymyksiin tutkintojen 
kehittämiseksi. Tässä myös mahdol-
listetaan oppiaineiden ohjaus eri tut-
kinnoissa PAT-kouluihimme.

Tapahtumista voi päätellä sen, että 
Kadettikoulu pyrkii toteuttamaan 
tehtäviään vireästi yhteistoimissa 
opintoasiainosaston, ainelaitosten ja 
PAT-koulujen kanssa ajan hermol-
la ennakoiden. Tavoitteenamme on 
luoda Kadettikoulun selkeytetty tapa 
johtaa tutkintoja, jossa eri yhteistyö-
kumppanit tietävät milloin vaikute-
taan ja miten vaikutetaan. Tällä on 
meidän kaikkien työhön selkeyttävä 
vaikutus. 

Miten olemme onnistuneet?

Korkeakoulujen arviointineuvosto 
julkaisi vuoden 2010 joulukuus-
sa raportin ”Tutkintouudistuksen 
arviointi 2010”. Siinä käsiteltiin 
Bolognan prosessin vaikutuksia ja 
toteutumista kansallisissa korkea-
kouluissamme. Tämän arvioinnin 
perusteella voidaan todeta että so-
tatieteiden kandidaatin ja maisterin 
tutkinnot ovat erittäin hyvässä kun-
nossa. Esimerkiksi ongelmat aitoon 
kaksiportaiseen järjestelmään siirty-
misestä on tutkinnoissamme hyvällä 
tasolla. Kandiopintoja seuraa pääasi-

assa neljän vuoden työvaihe ennen 
maisterin opintojen alkamista. Tämä 
mahdollistaa hyvin opitun siirtä-
misen ja koeistuksen käytäntöön. 
Lisäksi on motivoivaa tulla opiske-
lemaan jälleen työn arjen jälkeen. 
Viime vuonna toteutettu MPKK:n 
laadunvarmistusjärjestelmän audi-
tointi tuotti tuloksen, jossa MPKK:n 
ja sen osana toimivan Kadettikoulun 
todettiin olevan pääosin kehittyvällä 
tasolla, joka oli toiseksi korkein ar-
viointikriteeri. Tehdyissä haastatte-
luissa ilmeni, että opiskelijoilla on 
tarjolla monenlaista ohjausta ja he 
osaavat hyödyntää ohjauspalveluita 

sujuvasti. Erityisen hyvänä käytän-
teenä pidettiin kurssinjohtajamenet-
telyä. Heillähän kuuluu opiskelijoi-
den ohjaus, neuvonta ja tukeminen 
yhdessä opintoasianosaston kanssa. 
Lisäksi kurssinjohtajat tekevät aktii-
vista yhteistyötä ainelaitosten kanssa 
ja antavat tarvittaessa myös tukiope-
tusta. Saadusta palautteesta päätellen 
olemme onnistuneet tehtävässämme 
hyvin. 

Tässä yhteydessä on syytä tode-
ta, että Teidän tutkintonne on siis 
suoritetuissa arvioinneissa hyvässä 
kunnossa ja meidän on syytä tuntea 
ainakin hetkellistä tyytyväisyyttä 
työhömme. Opiskelijoiden kannalta 
tulos on rohkaiseva. Tutkintomme 
kestää mainiosti vertailun muiden 
yliopistojen kanssa. täällähän teistä 
valmistetaan johtajia asiantuntija-
valmiuksin puolustusvoimien ja raja-
vartiolaitoksen sodan ja rauhan ajan 
tehtäviin.

Tulevat haasteemme

Vaikka viimeiset tulokset ovat osal-
tamme hyviä suoritetuissa arvioin-
neissa, on meillä kaikilla roolissam-
me vielä parantamisen varaa. Hyvin 
suunniteltu ja osaksi tehty ei riitä. 
työt on vietä osiltaan päätökseen. 
Opintojen ohjausasiakirja tutkin-
totasoittain ja rooleittain on vielä 
laadittava sekä henkilökohtaisten 
opintosuoritusten seurantaa edelleen 
tehostettava. Suuri vaihtuvuus kurs-

sijohtajien ja opettajiemme keskuu-
dessa asettavat meille jatkuvia haas-
teita, toki vaihtuvuus on aina myös 
uusi mahdollisuus. Vierivä kivi ei 
sammaloidu. Kandidaatin tutkinnon 
suuri kuormittavuus erityisesti en-
simmäisenä vuonna on haaste, johon 
on yritetty saada korjausta jo vuosien 
ajan. Bolognan tutkintouudistuksen 
jälkeen valmistuneen kurssin viiväs-
tetty palaute tulee käyttöömme vasta 
tänä vuonna, jolloin vasta voimme 
aidosti tarkastella kokonaisuuden 
onnistumista. Nykymuotoinen mais-
terikurssi valmistuu kuluvan vuoden 
syyskuussa, jolloin vasta voimme ar-

vioida sen onnistumista kokonaisuu-
dessaan. Siviileiden maisterikoulutus 
alkaa vasta tämän vuoden syksyllä ja 
uudella sisällöllään kasvanein opis-
kelijavahvuksin vuonna 2012.  Haas-
teita riittää.

Lopuksi

Ilman Teitä opiskelijat, työmme si-
nänsä on vähäarvoista. Opiskelijoi-
den onnistuminen opinnoissaan on 
työmme tärkein asia. Jaksakaa opis-
kella ja oppia kukin kursseillanne 
muistaen, että kaikesta tukitoimin-
nasta huolimatta, viimekädessä opis-
kelun onnistumisesta kantaa vastuun 
opiskelija itse. Tähän vastuuseen tie-
dän Teidän olevan valmiita. Opiske-
luintoa! 

Everstiluutnatti Kimmo Rajala luo-
vuttaa Kadettikoulun johtajan tehtä-
vät eversti Harri Niskaselle huhtikuun 
ensimmäisenä päivänä. Kadetit toi-
vottavat everstiluutnantti Rajalalle 
onnea ja menestystä tuleviin tehtäviin. 

Constantem Decorat Honor!
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Kuluva vuosi on edellisten 
vuosien tapaan ollut työte-
liäs ja tapahtumarikas. On 
kenties joskus hyvä meille 

kaikille siellä omassa roolissaan työs-
kenteleville ja ulkopuolisille nähdä 
lyhennetty versio siitä, mitä ja miten 
me sen teemme, miten olemme siinä 
onnistuneet ja tulevat haasteemme. 
Tämä käsissänne oleva artikkeli ker-
too nimenomaan siitä.

Mitä ja miten sen teemme?

Kadettikoulun tehtävää voisi kuvail-
la lyhyesti seuraavasti: 1) Tutkinnon 
ja kurssien johtaminen 2) Laadun 
arviointi 3) Opintojen ohjaus ja 4) 
Upseerikasvatus. Kirjoittaessani tätä 
artikkelia on takana rehtorin tut-
kintovaatimusten muutosten esitte-
ly, joka on antanut tärkeän työmme 
suunnittelun perusteen. 

Juuri vietetyssä Kadettikoulun pe-
rinnepäivässä kunnioitimme perin-
teitämme muistellen mistä me tu-
lemme ja mitä me olemme, vanhoin 
perinteisin menoin ja juhlallisuuksin. 
Tämä on myös tärkeä osa upseeri-
kasvatustamme. 

Maaliskuun lopulla ja huhtikuussa 
järjestämme kandi- ja maisterisemi-
naarit yhteistyössä ainelaitosten ja 
PAT-koulujen kanssa. Näissä tilai-
suuksissa yhteistyössä suunnittelem-
me muun muassa eri kurssiemme 
läpivientejä ja opetusta. Nämä ovat 
tärkeä suunnittelumme osa kurssien 
johtamisessa. Näistä kandiseminaari 
järjestetään nyt ensimmäistä ker-
taa. Huhtikuussa toteutetaan myös 
sotakoulukokous, jossa Maanpuo-
lustuskorkeakoulun, ainelaitosten ja 
PAT-koulujen johto pohtii tutkin-
toihin liittyviä tulevaisuuden haas-

teita. Toukokuussa meitä odottaa 
Pohjoismaisten kadettipäivien joh-
taminen Santahaminassa, joka antaa 
kandidaatin tutkinnolle sen kansain-
välisimmän erityispiirteen. Elokuun 
alkupuolella toteutamme 95. kadet-
tikurssin ja SM 1-kurssin arviointi-
kokouksen opettajaneuvostossa. Täs-
sä kokouksessa katselmoidaan näillä 
kursseilla opiskelevien opiskelijoiden 
opinnot valmistumista varten. Elo-
kuun lopulla 95. kadettikurssi val-
mistuu ja 98. kadettikurssi aloittaa 
opintonsa. Näin osa opiskelijoistam-
me valmistuu ja uudet tulevat tilalle. 
Syyskuun alussa SM 1 valmistuu ja 
SM 2 sekä SMOhjaajat 11 aloit-
taa piristävän viikonlopun jälkeen. 
Kursilla tulee opiskelemaan muuta-
ma puolustusvoimien palveluksessa 
oleva siviili. Tämä on uusinta uutta. 
Syyskuussa toteutamme myös toi-
sen kandiseminaarin ja 96. sekä 97. 

”Kandidaatin tutkinnon suuri kuormittavuus erityisesti ensimmäisenä 
vuonna on haaste, johon on yritetty saada korjausta jo vuosien ajan.”

Teksti: Everstiluutnantti Kimmo Rajala  Kuva: Harri Valtonen

Koulunjohtajan terveiset –
Kadettikoulun kuulumisia vuonna 2011
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Lahjakas 
herra Limnéll
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Teksti:  kadetit Lauri Kananoja ja Ville-Veikko Rantanen  
Kuvat: kadetti Lauri Kananoja

Sotatieteiden tohtori, valtio-
tieteiden maisteri ja kaptee-
ni evp Jarno Limnéll saapuu 
täsmällisesti sovittuun aikaan 

paikalle. Olemme tulleet haastatte-
lemaan nykyisin Evli-pankin hal-
linto- ja kehitysjohtajana toimivaa 
Limnélliä arvokkuutta huokuvaan 
Aleksanterinkadun toimipisteeseen, 
jossa tuoksuu raha. Herraa tunte-
mattomat voisivat erehtyä luulemaan 
häntä ehdaksi pankkiiriksi, mutta 
todellisuus tyylikkään puvun alla on 
varsin toisenlainen. Pankkimieheksi 
Limnéll näet tietää muistakin asi-
oista kuin vain pörssikursseista häm-
mästyttävän paljon. Eikä hän pelkää 
kertoa mielipidettään näistä asioista.

Arvostuksen puutetta ja joustavuu-
den kaipuuta

Jarno Limnéll oli oman kadettikurs-
sinsa (83.) kadettivääpeli. Eikä vält-
tämättä ole absurdi ajatus, että pa-
rin vuosikymmenen kuluttua Jarno 
Limnéllin sotilasarvo olisi ollut ken-
raali. Kenraali, sotatieteistä väitellyt 
tohtori, valtiotieteistä valmistunut 
maisteri; joku kenties oli jo oike-
ankokoisen karvalakinkin laittanut 
sivuun. Jotakin merkittävää on kui-
tenkin täytynyt tapahtua, sillä miksi 
kukaan hylkäisi ruusuisen uran, jol-
laista ihan kelle tahansa ei edes ole 
tarjolla.

Maanpuolustuskorkeakoulun vuo-
den opettajaksikin valittu Limnéll 
myöntää rehellisesti, että tulevaisuus 

olisi ollut hyvä. Hän alkoi kuitenkin 
väitöskirjaprojektinsa jälkeen pohtia 
tulevaisuuttaan: mihin suuntaan läh-
teä? Olisiko jollakin muulla taholla 
enemmän annettavaa hänelle? Tai 
ehkä toisin päin?

Limnéllin kysymykset tulevaisuu-
destaan kumpusivat ennen muuta 
Puolustusvoimien organisaatiosta. 
Ensiksikin, häntä ärsytti arvostuksen 
puute: Limnéllin kiistaton asiantun-
temus noteerattiin liian usein ”vain” 
kapteenin mielipiteeksi eli mielipi-
teeksi, joka ei muuta mitään ja jota 
ei aidosti tarvitse huomioida. Aino-
astaan riittävästi rautaa kauluksis-
saan kantavan henkilön mielipiteillä 
tuntui olevan merkitystä. Riittävää 
arvonantoa ei myöskään tullut oman 
tieteenalan harjoittajilta, päinvastoin. 
Niin uskomattomalta kuin se kuu-
lostaa, eräskin vanhempi upseeri oli 
nerokkuuksissaan kommentoinut, 
että ”eihän kapteeni voi tehdä hy-
vää väitöskirjaa”. Päällimmäisin syy 
Limnéllin lähtöön oli toisin sanoen 
turhautuminen siihen, että virkaiäl-
tään nuorelle upseerille ei anneta hä-
nelle kuuluvaa arvostusta, ei vaikka 
hän olisi kuinka lahjakas ja pätevä ta-
hansa. Toiseksi, Limnéll teki arvion, 
että seuraavat 10-15 vuotta eivät olisi 
tarjonneet riittävästi haasteita lah-
jakkaalle upseerille, jolla oli yhtäältä 
kyky ja toisaalta halu vaikuttaa, haas-
taa itsensä ja muut sekä tulla haaste-
tuksi, vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi. 
Hän näki lähitulevaisuudessaan liian 
paljon saneltua, valmiiksi pureskel-

tua ja rakennettua; hän ei itse pääsisi 
rakentamaan.

Molemmat syyt palautuvat lopulta 
Puolustusvoimien organisaation suu-
rimpaan ongelmaan: joustavuuden 
puutteeseen. Limnéll esittää ääriesi-
merkiksi Puolustusvoimien komen-
tajan lausunnon, jossa järjestelmä on 
tietynlainen eikä sille voi tehdä mi-
tään. Karmea kysymys siten kuuluu: 
jos Puolustusvoimien komentaja ei 
voi järjestelmälle mitään, kuka sitten 
voi? Ei ainakaan Jarno Limnéll, joka 
päätti palauttaa nappulansa, nostaa 
kytkintä ja lähteä jonnekin muual-
le. Paikkaan, jossa hänen kyvyilleen 
osataan antaa sille kuuluva arvostus 
ja jossa hänellä on aito mahdollisuus 
vaikuttaa. Limnéll alleviivaa, että 
lähtemisen syynä ei näin ollen ol-
lut raha, kiistämättä kuitenkaan sitä 
tosiseikkaa että hän tienaa nykyään 
huomattavasti enemmän. Luultavas-
ti oman markkina-arvonsa verran.

Hiljaa hyvä tulee

Puolustusvoimien organisaatio saa 
Limnélliltä pyyhkeitä myös keskus-
telukulttuurin osalta. Hänen mieles-
tä virkaiältään nuoren upseerin tulee 
pitää turpansa kiinni. ”On parempi 
olla hiljaa”, vaikka kuinka olisi epä-
kohtia, joihin haluaisi puuttua. Täl-
lainen kulttuuri johtaa siihen, että 
korkeampiin virkoihin valitaan ne, 
jotka ovat olleet oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan ja ennen kaikkea, py-
syneet hiljaa silloinkin kuin organi-
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saation kannalta ehkä olisi kannatta-
nut puhua. Yhä edelleen analogia vie 
kohti sitä surullista tosiseikkaa, että 
organisaation korkeimmille palleille 
pääsevät ne, jotka ovat samaa mieltä, 
ne jotka ovat tottuneet olemaan hil-
jaa, ne joille esimiehen mielipide on 
oma mielipide. Näin karrikoidusti. 
Limnéll jatkaa huomauttamalla, että 
kun kerran olet tottunut olemaan 
hiljaa, tulet jatkossakin olemaan hil-
jaa. Suuntaa on vaikea kääntää, eten-
kin kun urasi kenties tällöin etenee 
mallikkaasti. Limnéllin mukaan täl-
lainen asenne kylvetään osittain jo 
Maanpuolustuskorkeakoulussa. Esi-
merkiksi hän nostaa taktiikan harjoi-
tukset, joissa kaikista kaunopuheista 
ja kriittisyyteen ja luovuuteen kan-
nustamisesta huolimatta saat hylä-
tyn, jos et tee juuri kuten on opetettu.

Nykyisessä työssään Limnéllin odo-
tetaan olevan eri mieltä. Hänet itse 
asiassa palkattiin olemaan eri miel-
tä, sillä hallinto- ja kehitysjohtajana 
hänen vastuullaan on uusien mene-
telmien ja toimintatapojen kehit-
täminen ja toimeenpano. Ja miten 
muutoin kehitystä voisi tapahtua, jos 
ei eri mieltä olemalla: uusia visioi-
ta rakentamalla, vanhoja rakenteita 
kyseenalaistamalla. Siviiliorganisaa-
tioissa tämä ymmärretään pääsään-
töisesti hyvin. Puolustusvoimissa 
valitettavan huonosti. 
 
Hallinto- ja kehitysjohtajan teesit

Jarno Limnéllillä on edelleen sanan-
sa sanottavana entisen työnantajansa 
organisaation kehittämiseksi, jotta 
tulevaisuudessa lahjakkaat nuoret 
upseerit eivät turhautuisi palveluk-
seen vaan kokisivat mielekkääksi jat-
kaa Puolustusvoimissa. Limnéll esit-
tää kolmen teesin ohjelman omiin 
kokemuksiinsa perustuen. Ensiksi, 
Puolustusvoimien tulisi kannustaa 
kriittisyyteen ilman jatkuvaa pel-
koa rangaistuksesta ja antaa kulle-
kin kuuluva arvostus sotilasarvoon 
katsomatta. Toisin sanoen, yhtäältä 
kritikoijan tulisi voida puhua vapaas-
ti ilman, että suunsa auki saaneen 
upseerin urakehitys salamyhkäisesti 
hidastuu ja toisaalta akateemisesti 
pätevöitynyt upseeri tulisi noteera-
ta tiedeyhteisössä välittämättä sii-
tä, onko hän luutnantti tai eversti. 
Toiseksi, Puolustusvoimien tulee 
olla joustavampi. Limnéll konkreti-
soi joustavuuden tarpeen esittämäl-
lä, että tulevaisuudessa keskeisiin ja 
päätösvaltaisiin tehtäviin pääsemi-
nen ei saa kestää 30 vuotta. Fakta 
tämän päivän maailmassa on, että 

nuori lahjakkuus ei odota vuosikym-
meniä päästäkseen tekemään jotakin 
merkittävää etenkin, kun siviilis-
sä hänellä on siihen mahdollisuus 
koska tahansa. Hyvänä esimerkkinä 
tästä on nykyinen hallituksemme, 
jossa muun muassa valtionvarain- ja 
pääministerimme ovat hädin tuskin 
neljäkymmenvuotiaita. Kolmannek-

si, Limnéll haluaisi nähdä Puolus-
tusvoimat enemmän kiinni tämän 
päivän yhteiskunnassa. Hänen mu-
kaansa organisaation tulisi kannus-
taa (tai ainakin olla karsastamatta) 
henkilöstönsä halua tehdä ”syrjähyp-
pyjä” siviilipuolelle. Hänen mukaansa 
Puolustusvoimien johdossa tarvitaan 
yhä vahvemmin muutakin kuin vain 
perinteistä sotilasorganisaation osaa-
mista. Sotilasorganisaatio ei voi elää 
vakuumissa, vaan sen tulee tehdä yhä 
enemmän interventioita siviilimaail-
maan, omien porttiensa ulkopuolel-
le ja tunnustaa oman organisaation 
johdon tarve erilaisille osaajille, joi-
den kokemus kumpuaa laaja-alaisesti 
erilaisilta aloilta. ”Olisi vahvuus, jos 
Puolustusvoimien ylimmällä johdol-
la olisi muutakin työkokemusta kuin 
vain Puolustusvoimissa palvelemi-
sesta.”, heittää Limnéll hymyillen. 
Mutta hän ei vitsaile, hän on tosis-
saan.

Aika aikaansa kutakin

Kysyttäessä, nähdäänkö kapteeni Jar-
no Limnéll vielä harmaissa, vastaus 
tulee salamannopeasti ja empimättä: 
”ei”. Aika aikaansa kutakin, se juna 
johon Limnéll aikanaan kadettina 
astui, meni jo. Taaksepäin ei katsella 
ja päätös on tehty. Limnéll kuitenkin 
huomauttaa, että tehtävät erilaisis-
sa puolustushallinnon siviiliviroissa 
kiinnostavat kovasti. Virkamieheksi 
ovi on siis edelleenkin auki ja maan-
puolustustahtoa ei taatusti puutu.

Mieluummin kovaa näpeille kuin 
hiljaa ja hissukseen

Meissä nuorissa kadeteissa on Puo-
lustusvoimien tulevaisuus. Jarno 
Limnéll tietää tämän myös. Se, mitä 
hän meiltä odottaa, on että uskallam-

me olla avoimia ja kriittisiä, haastaa 
jos haastettavaa on ja ennen kaikkea, 
puhua kun sen aika on. Limnéll ei 
halua, että nuori upseeri alkaa jar-
ruttaa ja odottaa everstin tai kom-
modorin ylennyksiä, vaan rohkaisee 
astumaan esiin silläkin uhalla, että 
näpeille tulee. Sillä parempi kovaa 
näpeille, kuin hiljaa ja hissukseen.

Hän näkee Kadettikoulun ennen 
muuta oman kasvamisen kouluna, 
jonka tärkein hedelmä nuorelle opis-
kelijalle on oikeanlaisen asenteen 
omaksuminen ja päämäärätietoisuu-
den kasvattaminen. Limnéll koros-
taa asennekasvatuksen merkitystä ja 
näkee sen yleisesti jopa sotilasam-
matillisia opintoja tärkeämpänä. Jos 
jostakin tulee tinkiä, mieluummin 
karsitaan sotilasammatillisia opintoja 
ja keskitytään kaikessa elämässä tar-
vittaviin henkilökohtaisiin valmiuk-
siin; valmiuksiin, joilla voidaan paitsi 
suoriutua elämässä ja työssä, myös 
muutoksessa ja kehittämisessä. Ol-
koonkin, että Kadettikoulu kasvattaa 
nuoren upseerin oman organisaation 
palvelukseen, on päämäärätietoinen 
ja vahvan asenteen omaava upseeri 
kysytty resurssi missä tahansa orga-
nisaatiossa, myös Puolustusvoimien 
ulkopuolella. 

Näyttämisen mahdollisuus

Nykyisin Jarno Limnéllin arki al-
kaa aamuisin valinnalla, minkälai-
sen tummansävyisen puvun päälleen 
laittaa ja minkä värisen kravatin kau-
laansa kuristaa. Tummansävyisessä 
puvussa ja minkä-tahansa-värisessä-
kravatissa verhottu päivä pitää si-
sällään paljon palavereja, tapaami-
sia, hallinnollisia johtamisvastuita 
ja –velvoitteita sekä kulloisessakin 
tilanteessa päällä olevien projektien 
vetämistä. Vaikka päivät ovat pitkiä, 
varsin ohjelmoituja ja ne tuntuvat 
työlle, Limnéll kiittää uutta työtään 
syystä, että hän kokee saaneensa ai-
don näyttämisen mahdollisuuden. 
Mahdollisuuden paitsi neronleima-
uksiin Evli-pankissa, myös mah-
dollisuuden mihin tahansa muuhun 
siviiliorganisaatioissa. Limnéll viittaa 
siihen, ettei hän lopulta tiedä tarkas-
ti, mitä tulevaisuus hänelle tuottaa. 
Mahdollisuuksien maailmassa ovet 
ovat avoinna ”oikeanlaiselle tyypil-
le”, jonka asenne on rautainen, selkä 
suora ja erilaista kokemusta saanut. 
Tällainen tyyppi on Jarno Limnéll. 
Ihan varmasti. 

”...virkaiältään 
nuoren upseerin 
tulee pitää tur-
pansa kiinni.”
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ARSKA

Maanpuolustuskorkea-
koulun kivääriradalla 
on viime aikoina kuu-
lunut muunkin kun 

kotoisan rynnäkkökiväärin pauketta. 
Myös lepsusti paikatuista tauluista 
on paljastunut normaalista poikkea-
via, aivan kuin pienoiskiväärillä am-
muttuja reikiä. Kursseihin iskeneestä 
ampumahiihtoinnostuksesta ei ole 
kuitenkaan kyse, vaan ampumista 
harrastavat kadetit ovat päivittäneet 
kalustoaan 2000-luvulle: pääraken-
nuksen asevarastoon on ilmestynyt 
lukuisia amerikkalaisia AR-15-ki-
vääreitä.

AR-15-sarjan aseet saivat alkunsa 
Yhdysvalloissa 1950-luvulla ase-
suunnittelija Eugene Stonerin ky-
nästä. Ase hyväksyttiin Yhdysvaltain 
asevoimien käyttöön 1960-luvun 
alussa nimellä M16, ja nykyään sen 
jälkeläiset ovat jonkun asteisessa käy-
tössä yli 80 maan sotavoimilla sekä 

lukuisilla muilla viranomaistahoilla. 
Toiminnallisten urheiluammunta-
lajien harrastajien keskuudessa ase 
on de facto standardi, eikä vakavasti 
otettavaa vastustajaa ”sukkahousu-
miesten” asekaapeissa sille juuri ole.

AR-15-sarja koostuu todellisuudessa 
lukuisten eri valmistajien tuottamista 
aseista, joita on kaikissa mahdollisissa 
ja mahdottomissa kokoonpanoissa ja 
kaliipereissa. Yleisimmille malleille 
yhteisiä tunnuspiirteitä ovat kuiten-
kin muun muassa suorakaasukoneis-
to, hyvä mekaaninen tarkkuus, runsas 
lisävarustevalikoima ja moderni er-
gonomia. Useimmiten ”arskat” käyt-
tävät .223REM/5.56x45-patruunaa, 
mutta muitakin vaihtoehtoja on.

Asetta vertaillaan yleensä venäläi-
seen Kalashnikoviin, mutta kiiste-
lyssä päädytään käytännössä yhtä 
pysyviin lopputuloksiin kun eri 
aselajien keskinäistä paremmuutta 
mittailtaessa. Aseet ovat suunnitel-
tu aivan eri lähtökohdista, ja niiden 
vahvuusalueet eroavat ratkaisevasti 
toisistaan. Arska on kuitenkin tar-
kempi ja miedompirekyylinen kuin 
AK-sarjalainen, ja lisäksi kevyem-

mät a-tarvikkeet vähentävät sotilaan 
kannettavaksi tulevaa kuormaa.

Käyttökokemuksia

Omassa käytössäni on Smith & 
Wessonin valmistama 13-tuumai-
sella piipulla varustettu MP15, jolla 
ampuminen on harvinaisen mukavaa 
puuhaa. Ensi kertaa asetta kokeileva 
hämmästelee yleensä vähäistä re-
kyyliä, joka mahdollistaa nopeiden 
tuplien ampumisen pidemmällekin 
matkalle. Aseen laukaisun onkin 
huumorimielessä sanottu muistutta-
van airsoft-aseen laukaisua: rekyyliä 
ei ole nimeksikään, ja aseen perän 
sisältä kuuluu ampuessa palautinjou-
sen aiheuttama helposti erotettavissa 
oleva ääni.

Aseen ylärungon päällä sijaitsee 
20-millinen picatinny-kisko, johon 
esimerkiksi myös Puolustusvoimien 
käytössä oleva Trijicon ACOG-ki-

väärikaukoputki istuu ilman mitään 
ylimääräisiä ongelmia. Koska tähtäin 
kiinnittyy jämäkästi suoraan ylä-
runkoon, ei aseen etuihin kuuluvaa 
keveyttä tarvitse pilata ylimääräi-
sillä tähtäinjaloilla. Sen lisäksi, ettei 
mikään osa kokoonpanossa heilu 
mihinkään suuntaan, on aseen etu-
kädensija vapaasti värähtelevää mal-
lia. Näiden tekijöiden yhdistelmä luo 
aseeseen tarkkuuspotentiaalia, jota ei 
jakokalustosta löydy.

Aseen käsittely eroaa jossain määrin 
rynnäkkökivääristä, jopa edukseen. 
Lipas menee sisään aseen lipaskui-
luun suoraan, latauskahva löytyy 
aseen keskilinjalta ylärungon takaa, ja 
tulenvalitsinta pystyy käsittelemään 
näppärästi ampumakäden peukalol-
la. Lippaan loppuessa aseen liikkuvat 
jäävät taakse, ja lippaanvaihdon jäl-
keen uuden patruunan saa pesitettyä 
aseen vasemmalta puolelta löytyvästä 
luistinvapauttimesta tarvitsematta 
koskea latauskahvaan.

Ainakin halvinta mahdollista pat-
ruunaa ammuttaessa ase menee 
melko ryötteiseen kuntoon, mutta 
huoltopurku ja puhdistaminen ei 

pääsääntöisesti ole mikään mahdo-
ton urakka. Aseen saa avattua ilman 
työkaluja melko pitkälle, ja vanupui-
koilla pääsee käsiksi lähes kaikkiin 
puhdistettaviin kohteisiin.

Mistä näitä saa ja mitä ne maksaa?

Oman aseen ostamiseen sekä hallus-
sapitoon vaaditaan poliisin myöntä-
mä lupa. Lupahakemuslomakkeen 
voi tulostaa poliisin nettisivuilta, ja 
hakemukseen kannattaa laittaa liit-
teeksi todistus ampumaseuran jäse-
nyydestä sekä ampumapäiväkirjaote. 
Ampumapäiväkirjan pito kannattaa 
aloittaa heti, mikäli ei ole sitä jo ai-
emmin tehnyt. Jotta päiväkirja olisi 
lupaviranomaisen silmissä luotettava, 
tulee siitä ilmetä ainakin ammunnan 
päivämäärä, alkamis- ja päättymis-
ajankohta, paikka, laji, ase ja lauka-
usmäärä. 

Muita hyviä liitteitä ovat sotilashen-

kilöillä mm. kirjallinen lisäperuste-
lu, jossa valotetaan tarkempia syitä 
aseen välttämättömyydelle, sekä to-
distus taskussa olevista oikeuksista 
ammuntojen johtamiseen Puolus-
tusvoimissa, ja miksei jopa materiaali 
joka näiden oikeuksien hankkimi-
seen on tentitty (mm. PAK D2.1). 
Kirjallisessa lisäperustelussa kannat-
taa mainita esimerkiksi sotilaan laki-
sääteinen velvollisuus ylläpitää omaa 
ampumataitoaan ja harrastuksen 
vaikeus Puolustusvoimien säädösten 
puolesta.

Lupahakemuslomake liitteineen 
jätetään henkilökohtaisesti poliisi-
asemalle, ja lupapäätös tulee yleensä 
2-6 viikon sisällä hakemuksen jättä-
misestä. Jos päätös on myönteinen, ja 
hankintalupa myönnetään, voi aseen 
käydä ostamassa vaikka saman tien. 
Ase tulee ostamisen jälkeen käydä 
vielä esittämässä poliisille, jonka jäl-
keen hallussapitolupa myönnetään. 
Hieman paikkakunnasta riippuen 
ensimmäinen kiväärilupa saattaa tul-
la joko 1-3 vuoden määräaikaisena 
tai toistaiseksi.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

"...ase on de facto standardi, eikä vakavasti otettavaa vas-

tustajaa "sukkahousumiesten" asekaapeissa sille juuri ole."

Teksti:  kadetti Aku Saarelainen Kuva: kadetti Lauri Kananoja

EI  VALMISTETTU  TRAKTORITEHTAASSA

AR-15



MP-MYYMÄLÄ

www.maanpuolustusyhtio.fi

MP-MyyMälä avoinna:
ark. 9.00-18.00, la 10.00-14.00
Pohjoinen hesPeriankatu 15, 00260 helsinki

Puh. (09) 4056 2014 tai (09) 40562015
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...Jatkoa edelliseltä sivulta

AR-15-kivääreitä Helsingissä myy 
muun muassa Asenurkka ja Laatu-
ase. Hinnat vaihtelevat valmistajan 
ja mallin mukaan noin 1100 eurosta 
aina yli 3000 euroon. Hyväksi ha-
vaittuja merkkejä ovat esimerkik-
si S&W, Bushmaster ja Oberland 
Arms. Aseen tärkein lisävaruste on 
kunnollinen optinen tähtäin, joi-
den hinnat liikkuvat pääsääntöi-
sesti 300-1000 eurossa. Toimin-
nalliseen ammuntaan on yleensä 
käytetty mm. Eotechin, Aim-
pointin ja Trijiconin tähtäimiä. 
Muita tärkeitä hankintoja ovat 
mm. puhdistusvälinesarja, sekä 
kunnollinen hihna (esim. 5.11 
Tacticalin hihnat).

Aseeseen saatavilla oleva 
lippaiden kirjo on valtava, 
mutta läheskään kaikki 
myynnissä olevat lippaat 
eivät ole yhtä luotetta-
via. Suurin osa aseella 
tapahtuvista häiriöis-
tä johtuukin yleensä 
heikkolaatuisista (ja 
halvoista) lippaista. 
Vähiten huolta koituu 
H&K:n valmista-
mista metallilippais-
ta sekä Magpulin 

polymeerilippaista. Jälkimmäisillä on 
hintaa noin 20–30 euroa kappaleel-
ta. Patruunoiden hinnat vaihtelevat 
pääsääntöisesti 17snt/kpl Barnaulin 
treenipatruunasta reilun euron kap-
palehintaiseen Lapuan tarkkuuspat-
ruunaan. Aseet ovat yksilöitä, ja yh-
dessä aseessa hyvin käyvä patruuna 
ei välttämättä toimi toisessa. Omalla 
aseellani parhaan tuloksen olen saa-
nut aikaan Sellier & Bellotin Match-
patruunalla.

Vaikka aseen modulaarisuuden an-
siosta erilaista virittelyä rajaa pel-
kästään ampujan mielikuvitus (sekä 
taloudellinen tilanne), ja noin 1500 
euron hintainen AN/PEQ-15 maa-
linosoitin tuntuu varmasti äärim-
mäisen välttämättömältä hankinnal-
ta, pärjää urheiluammunnassa todella 
pitkälle aseella, hihnalla, tähtäimellä 
ja lisälippailla. Tällöin paketin ko-
konaiskustannukseksi muodostuu 
vajaa 2000 euroa. Joku voisi älähtää 
ja huomauttaa itäkaluston yli puolet 
pienemmästä hinnasta, mutta minä 
sanon että sitä saa mitä tilaa. Lisäksi 
tulee muistaa että raudassa on raha 
turvassa! 

Kirjoittaja osti Upseeriliiton lainalla 
aseita.

Alkavan kevään tehtävinä 
alajaostollemme ovat 97. 
kadettikurssin ja 80. me-
rikadettikurssin kadettien 

perehdyttäminen tuleviin tehtäviinsä 
ja alajaoston valmennuksen kehittä-
minen.

Upseerien ampumayhdistyksen 
(UAY) Santahaminan alajaostolla 
on edessä toiminnallinen kesä. 14. - 
15.3. kisailtiin Vierumäellä UAY:n 
ilma-asemestaruuksista ja seuraa-
vana vuorossa ovat alajaoston omat 
sisäiset kilpailut. Tämän jälkeen 
suunnataan katseet maastoammun-
nan SM:iin, jotka ovat 18. - 22.5. 
Taipalsaaressa. Riippuen halukkai-
den määrästä, olisi tarkoitus järjestää 
Santahaminassa oman jaostomme 
sisäiset karsintakilpailut Maastoam-
munnan SM:iin.

Toimihenkilöiden vaihto

Kadetti Ville Viljaranta 95. Kadet-
tikurssilta on toiminut jaostomme 
puheenjohtajana kaksi vuotta, jois-

ta viimeisen Huoltokoulusta käsin. 
Samalla omalta kurssiltani tulleet 
toimihenkilöt ovat toimineet eri 
tehtävissä myös kaksi vuotta. Oman 
kurssini aselajikouluihin siirtymi-
sestä johtuen on suoritettava tehtä-
vien vaihto nuorimmalle kurssille. 
Varapuheenjohtajana toimineena 
voin positiivisesti todeta tulevien 
toimihenkilöiden vaikuttuvan innos-
tuneilta tehtäviinsä. Halua järjestää 
sekä kehittää jaoston toimintaa löy-
tyy. Näin ollen voimme luottavaisin 
mielin vaihtaa vastuut. Tarkkaa ajan-
kohtaa tehtävien vaihdolle ei vielä 
ole lyöty lukkoon, mutta se tullee 
olemaan elo-syyskuussa 2011.

Valmennusta ja kilpailua

Menneen vuoden kohokohdan en-
nen joululomaa muodostivat pe-
rinteiset kinkkukilpailut. Kilpai-
lua leimasivat nuorimman kurssin 
puuttuminen osallistujalistalta ja 
kohtuullisen kylmä sää. Voittajaksi 
taituroi kolmannen vuosikurssin ka-
detti Nikolai Muurman. Onnittelut 

Nikolaille hyvästä suorituksesta! 

Kuitenkin taitoa on siirrettävä eteen-
päin ja näin ollen keväällä luomme 
painopisteen valmennukseen. Nuo-
remman kurssin henkilöille on jo 
järjestetty pistoolikoulutusta kadetti 
Aku Saarelaisen toimesta. Pistooli-
kurssin tarkoituksena on varmistaa 
ampumataidon opettelun edellytyk-
set nuoremman kurssin keskuudessa, 
ja luoda tulevaa syksyä varten osaavia 
ampumakouluttajia 98. kadettikurs-
sia valmentamaan. Allekirjoittanut 
keskittyy kiväärivalmennukseen ja 
toiminnallisen ammunnan valmen-
nuksesta vastaavat kadetit Tuukka 
Hellman sekä Jani Heiska yhdessä 
kadetti Iiro Olsosen kanssa. Haas-
teen valmennukseen luo nuorimman 
kurssin siirtyminen puolustushaara-
kouluihin. Toisaalta keksityt metodit 
ovat hyvä koeponnistaa omalla kurs-
silla ja tämän jälkeen siirtää ne 97. 
kurssin käyttöön. Tarkkoja osumia 
tuleviin harjoituksiin sekä kilpailui-
hin! 

TOIMIHENKILÖIDEN PEREHDYTYS JA 
TULEVAN KESÄN KILPAILUTOIMINTA

Teksti: kadettikersantti Ville Nokipii
Kuva: kadetti Lauri Kananoja



Luotettavaa laatua 
teollisuuden 
sovelluksiin

•	Prosessitekniikka
•	Hydrauliikka
•	Kiinnitystekniikka
•	Tiivistetekniikka
•	Koulutus	
•	Laboratoriopalvelut

www.colly.fi
sales@colly.fi

                  - Kun lopputulos ratkaisee -

Lehdet, katalogit 
ja mainokset,

kaikenlaiset 
painokset

www.punamusta.com

– ratkaiseva pala!

Joensuu - Helsinki - Nurmes - Tampere

www.nammo.com

Nammo Group - 
Ammattilaisten valinta
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SÄKYLÄN SOTILASKOTIYHDISTYS RY

www.sotku.fi
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METSÄPALVELU TURUNEN OY
Kaikki metsätalouden palvelut

www.metsapalveluturunen.fi    0500-278 828



Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi

www.reprota lo .com
puh.  09  6689 810

Kymenlaakson
J Ä T E O Y

Ekokaari 50
46860 Keltakangas

Puh. (05) 744 3400
www.kymenlaaksonjate.fi

PANKKI- JA VAKUUTUSPALVELUT
Asiakasneuvottelut ajanvarauksella

ma - to klo 8.00 - 19.00 sekä pe klo 8.00 - 16.30

Varaa aika 010 256 4201



100 VUOTTA TEOLLISUUDEN
KILPAILUKYKYÄ

MAALLA, MERELLÄ, ILMASSA
JO VUODESTA 1911

ISONA 
MEISTÄ 
KAIKISTA 
TULEE 
ELÄKELÄISIÄ

UUSI
MS261

STIHL Kauppiaasi:

MS261
Metsurin uusi unelmatyökalu! Edistyksellinen moottori-
teknologia, magnesiumvalurunko, erinomainen tärinän-
vaimennus, ympäristöystävällinen. Ihanteellinen myös 
pienten yksityiskohtien ansiosta, kuten purusuojan 
kiinteät mutterit.
Sh. 865 €
• 50,5 cm3, 2,8 kW / 3,8 hv, 5,2 kg

679,-

MS261CQ
Ainutlaatuisella QuickStop Super -ketjujarrulla 

varustettu MS261. Takakahvan turvaliipa-
simen vapautuessa teräketju pysähtyy

sekunnin murto-osassa! Jarrutusmenetelmä 
lisää entisestään käyttäjän

turvallisuutta!
Sh. 865€

• 50,5 cm3, 2,8 kW / 3,8 hv, 5,3 kg679,-

MS261_CQ_92x140.indd   1 27.9.2010   11:25:56

Keskitä- saat 
rahanarvoisia 
etuja! 

Kun keskität pankkiasiasi Helsingin OP 
Pankkiin ja vakuutuksesi Pohjolaan, 
saat monia rahanarvoisia etuja. Jos 
kiinnostuit, poikkea konttorissamme, 
käy osoitteessa op.fi tai soita  
0100 0500.

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

On aika vaihtaa maisemaa!
Järjestämme kielikursseja opiskelijoille ja aikuisille ympäri 

vuoden. Valitse oma maisemasi yli 40 kohteestamme.

Mitä vielä odotat? Maailma odottaa sinua! 

Soita jo tänään 0800-1-54354

  EF International Language Centers

Kielikurssit 
 Ulkomailla

www.ef.com

Varaa 8.5. 
mennessä ja 

hyödyt mahtavista 
alennuksista!* 

-150€ yli 3 viikon EF 
Intensiivi- tai Yleiskurssista 

-250€ yli 6 viikon EF 
Intensiivi- tai 
Yleiskurssista

Kalevankatu 44, 00180 Helsinki, kielikoulut@ef.com 

11ILS_AD_94x132_MAR_FI_2.indd   1 25/03/2011   08:34



Intersport Kouvola

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Rautia K-Maataloua Alpo Malinen Oy

Ribtech Oy

Paltamon Kiinteistöhuolto Ky

Jääskeläinen Oy

Kuljetusapu Korhonen Oy

Kuljetus Honkanen Oy

R-Office Oy

Hämeenlinnan sotilaskotiyhdistys ry

Turengin Kukka, hautaus- ja pitopalvelu

Ilmoitusmyynti

Koko sivu 1/4 sivu

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

210x297 mm 90x133 mm

190x133 mm 190x61 mm 90x61 mm

Koko:     Hinta:

2/1 420 x 297   2100 /   3900   /   4700

1/1 210 x 297   1200 /   2000   /   2400

1/2 190 x 133   600 /   1000   /   1200

1/4 90 x 133 tai 190 x 61  300 /   500    /   600

1/8 90 x 61   150 /   250    /   300

Rivi 12 pt    50 /   90    /   120

Hinnat 1-3 lehteen.

Ilmestyminen vuonna 2011:

Nro.   Ilmestyy        Dig.Aineisto

2        27.06.2011 30.05.2011
3        24.10.2011 03.10.2011

Ilmoitusmyyntivastaava:

Ari-Pekka Pietikäinen

040-960 7666
kalpa@kadettitoverikunta.fi

Kadetteja ovat tukeneet myös
seuraavat yritykset ja yhteisöt

K-Supermarket Itäpoiju Uusikaupnki

Taksi Karri Grönroos Uusikaupunki

Korpela Paper Ky

Kokemäen Osuuspankki

Nakkilan Osuuspankki

Fläkt Woods Oy

Ääneseudun Reserviupseerit ry

Hyvinkään Ensiapu Oy

Kuopion Laakeri Oy

Muovijaloste Oy

Valtapinnoite Oy

Tarkemmat tiedot ja paikkavaraukset:
internet: www.staf.fi  • email: stafi nfo@staf.fi  • puh: (09) 6852 616

Purjehdi kanssamme!
Suomen Purjelaivasäätiö, Sail Training Association Finland (STAF), on yli 30
vuotta sitten perustettu organisaatio, joka järjestää Sail Training -purjehduksia
erityisesti nuorisolle, mutta seikkailu- ja Karibian purjehdukset ovat tarkoitettu
ensisijaisesti aikuisille. Säätiön toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.

Suomen Purjelaivasäätiö on järjestänyt Sail training -purjehduksia vuodesta 1983 alkaen. Vuoteen 2011 mennes-
sä säätiön purjehduksille on osallistunut noin 18000 oppilaspurjehtijaa, ja säätiön koulupurjealukset ovat ylittäneet
Atlantin 55 kertaa. Merimaileja on kertynyt yli kaksikymmentä kertaa maapallon ympäryksen verran. Alusten miehis-
tönä toimii noin 65 merenkulun ammattilaista ja purjehduksen aktiivista harrastajaa, jotka opastavat ja kouluttavat 
nuoria ja aikuisia sail training -purjehduksilla.

Sail Training on seikkailua sitä haluaville. Purjeiden käsittelyyn, aluksen
ohjaamiseen, ruuanlaittoon, tiskaukseen ja muihin tehtäviin osallistuvat
kaikki oppilaspurjehtijat vuorollaan. Samalla oppii myös sopeutuvaisuutta,
toisten huomioon ottamista ja vastuun kantamista.

Seikkailu- ja erikoispurjehdukset aikuisille
Itämeri, Norjan vuonot, Skotlanti, Biskajanlahti, Atlanti... Merellisiä haasteita ja elämyksiä 
kokeneillekin purjehtijoille vesillä, joilla olosuhteet eivät joka päivä ole välttämättä pelkkää 
sivumyötäistä ja auringon paistetta. Ikäraja 18 vuotta.

Karibian purjehdukset ilman ikärajaa
Purjehtimista lämpimissä tuulissa ja tutustumista Karibian parhaisiin kohteisiin.

Tapahtumapurjehdukset 16 vuotta täyttäneille
Kilpapurjehduksen huumaa, kansainvälistä humua ja tunnelmaa vierailusatamissa ja tiimi-
henkeä omalla aluksella. Reissut kestävät noin viikon ja koostuvat sekä matkapurjehdus-
osuudesta että osallistumista vierailusatamien järjestämään monipuoliseen ohjelmaan.

Nuorisopurjehdukset 14–19-vuotiaille
Toimintaloma merihenkisessä ympäristössä. Aiempi purjehduskokemus ei ole tarpeen.

Junnupurjehdukset 12–13-vuotiaille
Opetellaan purjehduksen ja merenkulun perusteita turvallisesti ammattitaitoisen
kipparin ja perämiehen opastamina. Aiempi purjehduskokemus ei ole tarpeen.

Kielikylpypurjehdukset 13–15-vuotiaille
Mukana kielikylvyn huippuammattilaiset yhdessä
säätiön Sail Training henkilöstön kanssa.



Vierumäen ruoka oli loistavaa ja sitä 
sai lähes rajattomasti. Puolustusvoi-
mista tuttuja ”Kaksi kpl/henkilö”-
kylttejä ei tiskeillä näkynyt ja paino 
ei päässyt juuri laskemaan kulutuk-
sesta huolimatta. Harjoittelun ja ra-
vinnon lisäksi oikeaoppiseen rytmiin 
kuuluu myös lepo. Leirillä taattiin 
jokaiselle pitkät yöunet kun jo illalla 
kello kymmeneltä alkoivat kadettien 
päät nuokkua. Herätys tapahtui en-
simmäisinä päivinä parhaalla mah-
dollisella tavalla, eli avantouinnilla. 
Urhea uimahousuinen ja –pukui-
nen joukko saapui laiturin päähän 
pipot päässä ja suoritti herättävän 
kastautumisen. Aamupalan jälkeen 
alkoi jokapäiväinen harjoitusrupea-
ma. Muutamilla kadeteilla oli myös 
mahdollisuus tarkkailla omaa palau-
tumistaan Suunnon First Beat –mit-
tareilla. First Beat –laitteet mittaavat 
sykeväliä, jonka avulla pystytään ana-
lysoimaan kehon stressitasoja, lepoa 
ja palautumista monipuolisesti.

Leirin rasitustaso oli fyysisesti heik-
kokuntoisemmille keskiraskas, mutta 
kaikille henkisesti varsin kevyt. Leiri 
oli edeltäviin ampumaharjoitusviik-
koihin verrattuna varsin miellyttävää 
vaihtelua ja tarjosi mahdollisuuden 
rentoutumiseen. Viikko verkkareissa 
ja lenkkikengissä teki mielille hyvää. 
Kadetit pääsivät ammattitaitoisten 
ihmisten ohjaukseen ja saivat uusia 
virikkeitä liikuntaan. Fyysinen kunto 
on edelleen yksi sotilaan keskeisim-
mistä ominaisuuksista. Se on edelly-
tys myös henkiselle hyvinvoinnille ja 
elämänlaadulle.  

Linja-auton saapuessa Vuo-
sangasta Santahaminaan oli 
37,5h aikaa palautua ennen 
Vierumäen Liikuntakas-

vatusleiriä. Kuten tiedetään, ennen 
suoritusta tulee ravinnon, levon ja 
rasituksen olla tasapainossa, jotta 
saavutetaan huipputuloksia. Lähtö-
kohdat olivat siis loistavat ampuma-
harjoituksen jäljiltä.

Tiedossa oli urheilun riemua aina 
valojänistestistä aerobiciin, sotilaal-
lista ampumahiihtoa unohtamatta. 
Odotukset olivat korkealla edeltä-
vän viikon Vierumäellä viettäneen 
osaston kertomusten perusteella. 
Puitteet olivat kuulemma taivaal-
liset: ravintoa, liikuntaa, lepoa sekä 
silmänruokaa. Liikuntakasvatusleiri 
kuuluu kadettien kandidaatin tut-
kinnon liikuntakasvatuksen kurssiin. 
Viikon mittainen harjoitus järjes-
tettiin Vierumäen Urheiluopistolla, 
joka sijaitsee upean luonnon keskellä 
järvimaisemissa, 10 000 hehtaarin 
erämaa-alueen ympäröimänä. Las-
ku Kainuun korpimaisemista oli siis 
pehmeä ja luonnollinen

Liikuntaleirin tavoitteena oli, että 
kadetit laajentavat liikunnan osaa-
misydintään, kehittyvät liikunnan 
havainnointitaidoissa ja osaavat seu-
rata kehonsa kuormittumista. Har-
joituksessa oli yhteensä 22 erilaista 
liikuntaharjoitusta. Suuri osa lajeista 
oli monille enemmän tai vähemmän 
vieraita. Esimerkiksi aikaisemmin 
mainittu aerobic koetteli kadettien 
motorisia kykyjä. Pelkällä tahti-
marssin ja tasatyönnön harjoittelul-

la jalkojen ja käsien yhteistoiminta 
ei vielä ole erityisen sujuvaa. Myös 
kadettien rytmitaju oli koetuksella 
kyseisessä harjoituksessa. Jotta har-
joitteet olisivat olleet monipuolisia, 
myös lihaskestävyydellä oli suuri 
rooli. Hiekkasäkkiä heiluteltaessa, 
ohjaajan hymyillessä ja ohjeistaessa 
ilman hikipisaraakaan ohimolla osa 
havaitsi kehossaan pitkän akateemi-
sen rupeaman opintojen parissa vaa-
tineen veronsa. 

Sotilaallisena lajina talviliikunta-
leiriin kuului oleellisena osana tie-
tenkin hiihto. Perinteinen, luiste-
lu- sekä ampumahiihto saivat vielä 
seurakseen hiihtosuunnistuksen. 
Ampumahiihdossa opetuksesta vas-
tasi Urheilukoulun ammattilaiset. 
Kadettien makuun tempo harjoituk-
sessa oli kuitenkin liian alhainen ja 
vauhdikkaaseen menoon varustau-
tuneena tunnelma oli hieman ”koh-
mea” raikkaan tuulen puhaltaessa 
ampumapaikalla. Lisäksi hiihtotai-
toa hiottiin vielä suksitaituruuden 
parissa, jossa monet kadetit näyttivät 
kyntensä varsinaisina mäkikotkina. 
Muutaman kokeilukierroksen jäl-
keen voitaneen todeta, ettei sauvoilla 
lykkiminen tuo kaivattuja lisämetrejä 
mäkihypyssä. Varsinaiseen V-tyyliin 
eivät kadetit yltyneet, johtuen lähin-
nä K-7 mäen tarjoamasta rajallises-
ta lentoajasta. Toki sotilassuksilla ja 
saappailla saattoi olla asiassa oma 
osuutensa. Länsi-Suomen lumetto-
missakin talvissa varttuneelle kertyi 
alkuvuoden aikana hiihtokilometrejä 
enemmän kuin aikaisemmassa elä-
mässä yhteensä. 

Pitkille ulkoliikuntajaksoille vasta-
painona toimivat erilaiset sisäliikun-
talajit. Mieleenpainuvimpina esimer-
kiksi Gymstick, jonka aikana eräskin 
kadetti esitti tuskissaan kysymyksen 
”Saahan kadetti itkeä?”. Gymstick 
on jumppakeppi, jossa eri vahvui-
set kuminauhat tarjoavat jokaiselle 
sopivasti haastetta. Polte ojentajissa 
ja olkapäissä herätti kunnioitusta 
lajia kohtaan, mutta ei herättänyt 
varsinaista ostohalua kyseiseen apa-
raattiin. Molemmille kirjoittajista 
jo ennestään tuttuihin kahvakuuliin 
perehdyttiin koulumme oman hen-
kilökunnan toimesta. Kahvakuulat 
oli raahattu jopa Vuosankaan mu-
kaan siinä toivossa, että kuntoiluun 
olisi aikaa. Muutamaa energisempää 
kadettia lukuun ottamatta kuulat lä-
hinnä olivat ruostuneet lattiaan kiin-
ni. Nyt harjoitukseen oli kuitenkin 
varattu aikaa ja harjoitus oli leirin 
yksi odotetuimmista. Kuulat tarjoa-
vat kätevässä paketissa sotilaalle so-
pivan harjoittelumuodon. 

Kadetit jaettiin tasoryhmiin harjoi-
tuksen alussa pidetyn valojänistes-
tin mukaan, jossa testattava juoksee 
juoksuradalla valo-ohjatulla vauh-
dilla uupumuksen asti. Tasoryhmille 
oli viikon aikana samat harjoitukset, 
mutta eri järjestyksessä. Kadetit pys-
tyivät harjoituksien aikana seuraa-
maan rasitustasoaan sykemittareilla. 
Päivittäinen kalorinkulutus vaihteli 
mittareiden mukaan parista tuhan-
nesta kilokalorista aina noin 6000 
kilokaloriin. Tämän lisäksi oli vie-
lä jokaisen perusaineenvaihdunta 
harjoitusten ulkopuolella. Onneksi 

Asiakkaan ehdoilla, Vierumäen vahvuuksilla.

www.vierumaki.fi

LIIKUNTAKASVATUSLEIRI
Teksti: kadettialikersantti Valtteri Laine ja kadetti Niklas Lötjönen  Kuvat: Vierumäki

HARJOITUKSESSA



Pioneeri- ja suojelulinjan 
koulutus on monipuolista ja 
haastavaa. Päivät ovat välillä 
pitkiä ja aikataulut tiukkoja. 

Uudet asiat ja käytännön toimet vaa-
tivat nopeaa omaksumista ja halua 
kehittyä omassa aselajissaan. Pionee-
ri- ja suolelulinja on monipuolisuu-
desta ja haastavista tehtävistä kiin-
nostuville opiskelijoille kokemuksia 
antava haaste. 

Toisena vuotena opinnot puudut-
tivat pakaralihaksia auditorioluen-
noillaan, mutta kolmas vuosi haastaa 
käytännön toimillaan aivonystyräsi 
ja ulkoilman saa kylmettämään soti-
laan kasvot. Toinen vuosi antoi aka-
teemisen upseerikasvatuksen ja tavan 
ajatella akateemisesti. Akateemisuus 
tuntuu kirosanalta Keski-Suomen 
jylhissä oloissa, joten on aika laittaa 
palveluspuku M83 henkariin ja sul-
kea se kaappiin vuodeksi. 

Pioneeri- ja suojeluopintosuunta

Syyskuun 6. 2010 95. Kadettikurs-
sin opiskelijat aloittivat aselajiopin-
not PAT- kouluilla ympäri Suo-
mea. Kuusihenkinen pioneeri- ja 
suojelulinjan opiskelijat suuntasivat 
myönteiset ajatuksensa kohti Keski-
Suomen kehtoa - Keuruuta. Taakse 
jäi Santahaminan auditoriotäyteinen 
toinen vuosi ja edessä oli alkamassa 

työntäyteinen ja käytännön-
läheinen viimeinen vuosi. 

Aselajijaksoa on kulu-
nut pian vajaa vuosi, 

mutta kokemuksia 

tuntuu mahtuneen kaaderin mieliin 
paljon pidemmältä ajalta. Tässä vai-
heessa on hyvä hetkeksi pysähtyä ja 
muistella mitä kaikkea Pioneeri- ja 
Suojelukoulu on meille Keuruulla 
opettanut. 

Pioneeri- ja suojelulinja aloitti yh-
dessä kahdeksan ammattialiupseerin 
kanssa syksyn opinnot aloittaen neljä 
viikkoa kestävällä suluttamisteknii-
kan ja räjäyttäjäkurssin opinnoilla. 
Räjäyttäjäkurssilla tutuiksi tulivat 
erilaiset panoskaavat ja monimuo-
toiset panostustavat mitä erilaisim-
piin kohteisiin, kuten kiviin, kantoi-
hin, I- palkkeihin ja betoniseiniin. 
Suluttamistekniikan kurssilla tuli 
”leivottua limppua” maahan sen 
minkä ehti. Kurssin lopussa taitoja 
mitattiin suluttamistekniikan sota-
harjoituksessa varuskunnan harjoi-
tusalueella.

Ensimmäisen kuukauden jälkeen, jos 
ei jo kadetin ilo ollut jo äärimmillään 
niin nyt viimeistään, kun seuraavaksi 
aloitimme raivaamistekniikan perus-
teet ja liikkeenedistämistekniikan. 
Itse allekirjoittanut malttoi tuskin 
odottaa, kun pääsi pukemaan ylleen 
vajaan 20kg raivaajansuojapuvun ja 
aloittamaan perehtymisen miinaha-
ravaan ja muihin raivaajan välineisiin. 
Kurssi koostui alustavasti oppitun-
neista, jotka muun muassa käsitteli 
vät vihollisen suluttamismenetelmiä 
ja yleisempiä räjähteiden tyyppi- ja 
erityispiirteiden tunnistamismene-
telmiä. Käytännössä harjoittelimme 

partiokoossa erilaisia case -ti-
lanteita. Ensilumi toi kurs-

sin lopulla pieniä 
haasteita 

visuaaliseen paikantamiseen.

Liikkeenedistämiskurssi oli monelle 
mieleinen. Kurssilla pääsimme kun-
nostamaan metsätieuraa ja rakenta-
maan siltarumpuja. Kurssilla tutuksi 
tuli työkoneen ohjaaminen, tien ra-
kenteen ja kaltevuuden tärkeys. Pää-
simme myös näkemään oikean sillan 
räjäyttämisen.

Marraskuun alusta aloitimme nel-
jä viikkoa kestävän suojelukurssin. 
Oppitunneilla käytiin läpi suojelu-
tekniikka jossa käsiteltiin muun 
muassa CBRN- ja polttoasei-
den ominaisuuksia ja näiden 

käyttöperiaatetta. Lisäksi harjoitte-
limme suojelutekniikkaa erilaisilla 
kaasuntiedusteluvälineillä.

Marraskuun lopulla yhdessä am-
mattialiupseerien kanssa suunnitte-
limme ja toteutimme ryhmän tais-
teluammunnat. Kadetit toimivat ns. 
tutoreina aliupseereille, ampumakäs-
kyn laatimisessa ja ammunnan suun-
nittelussa. 

Ennen joululomille siirtymistä ka-
dettien kesken opettelimme pio-
neerijoukkueen taistelutekniikkaa, 
joka palveli helmikuussa alkavaa 
johtamisharjoitusta.

Uusi vuosi ja uudet tuulet 

Tammikuu alkoi kouluttamistaidon 
kurssilla. Kadetit laativat harjoitus-
suunnitelmia ja koulutuskortteja eri-
laista harjoituksista ja koulutuksista. 
Koulutusjoukkona meillä oli noin 30 
varusmiestä. Kurssin tarkoituksena 
oli taata varusmiesjoukolle yhden-
mukainen koulutustausta ja palaut-
taa mieliin teltan pystyttäminen aina 
puiden hakkuuseen. Uutena asiana 
varusmiesjoukolle tuli muun muassa 
sirotteen raivaaminen ja miinahara-
va 02. Tämä kurssi voitiin nähdä ns. 
”perustamisvaiheen jälkeisenä kou-
lutuksena”, joka palveli johtamishar-
joitusta antamalla meille ammatti-
taitoiset varusmiesjoukot. 

Kuukausi uutta vuotta käytynä ja 
edessä oli viikon käynti Santahami-
nassa Proseminaari 3. Kaiken uuden 
oppimisen sivussa kadetit tuskailevat 
kandintyönsä parissa, toiset työnsä 
kanssa valmiimpia kuin toiset. Viik-
ko meni nopeaan ja paluu Keuruulle, 
missä oli alkamassa kahden viikon 
mittainen harjoitus. 

Opintojen yksi suurimmista pon-
nisteluista oli JOHA, johon jokai-
nen opiskelija latasi itsestään 110 %. 
JOHA eli johtamisharjoitus, mihin 
kadetit ja ammattialiupseerit ovat 
loppu- ja alkuvuoden opiskelleet 
pioneerijoukon taktiikkaa tuli tien-

sä päähän. Nyt mitattiin jokaisen 
johtamistaitoa, 

psyykkistä kestävyyttä, kuin myös 
fyysistä jaksamista. 

Alkukevään puolella aloitimme yh-
den mielenkiintoisimmista kurs-
seista EOD2-kurssin. Kurssi alkoi 
oppitunneilla EOD-partion toi-
minnalla, tiedustelumenetelmillä ja 
räjähteiden tyyppitunnistamisilla 
sekä räjähtämättömien ampumatar-
vikkeiden ja miinojen raivaamisen 
räjäyttämällä löytöpaikalla.  Kurssin 
aikana ja kurssin loppukokeessa toi-
mimme partiokoossa erilaisissa case 
– tilanteissa ja loppukokeessa 24/7.

Loppuvuodelle on tiedossa vie-
lä joukkueen taisteluammuntojen 
suunnittelua ja johtamista Lohtajan 
ampumaharjoituksessa ja linnoitta-
mistekniikkaa, joka pitää sisällään 
maanpäällistä linnoittamista sekä 
paljon syyskuussa alkavalle ensim-
mäisen työtehtävämme kannalta 
hyödyllisiä oppeja.  

Vanhempien neuvo

Uusia opetettavia asioita on paljon ja 
aika on rajallista myös täällä Pionee-
ri- ja suojelukoulussakin. Vuorokausi 
koostuu vain 24 tunnista. Se mitä 
teille on jo varmasti moneen kertaan 
sanottu, niin sanon sen vielä itsekin, 
että hyvät siskot ja veljet, työllistäkää 
itseänne tutkimustyönne ja ikävät 
mahdolliset rästiopintonne parhaa-
seen mahdolliseen vaiheeseen ennen 
pioneeri- ja suojeluopintoihin siirty-
essä. Se vähentää stressin määrää ja 
teillä jää viikonloput aikaa läheisil-
lenne ja harrastuksillenne. 

Kolmas vuosi tuo paljon haasteita ja 
odotukset ovat kovat ja tuntemukset 
sekoittavat vatsan. Vuoden päästä te 
olette tässä samassa tilanteessa, kun 
puoliväli viimeisestä vuodesta on 
taittunut ja valmistuminen saattaa 
jo tuntua sormien päissä. Toivotan 
jaksamista tutkielmienne parissa ja 
muistakaa, että sen minkä taaksensa 
jättää sen edestään löytää. Sen minkä 
ajoissa tekee, se myöhemmin palkit-
see. 

* Räjähtävää toimintaa 
   hyvässä seurassa
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Actio explosiva 
in bona societate*
Teksti: kadetti Johanna Pöllänen * Kuvat: kadetti Tuukka Hellman ja 95. KADK/Pioneeri- ja suojelulinja 
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Pioneeri- ja 
Suojelukoulu

•	 Sijaitsee Keuruulla Pio-
neerirykmentissä

•	 Pioneeri- ja suojelu-
koulu järjestää palkatun 
henkilöstön pioneeri- ja 
suojelualan koulu-
tusta sekä osallistuu 
aselajin tutkimus- ja 
kehittämistoi-
mintaan

•	 Vuonna 1933  
perustettiin Kaa-
susuojelukoulu 
Viipuriin

•	 Suojelu-
koulu ja jo 
a i emmin 
Kouvolasta Keuruulle 
siirretty Pioneerikoulu yhdistyivät 
vuonna 2004 Pioneeri- ja suojelu-
kouluksi
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Ouvertyr 

Delegationen utvalda kadettunder-
officers- och övriga jubilanter, som 
skeppades västerut i syfte att repre-
sentera fädernelandet vid Vinterba-
len på den svenska Militärhögskolan 
Karlberg, genomsusades av en anda 
av tacksamhet och högtidsiver inför 
den annalkande, sägenomspunna 
(ifall ej kommatecken borde du kan-
ske sätta ett ”och” innan sägenom-
spunna?), tilldragelsen. Visserligen 
var jag personligen fullt övertygad 
om att det friherreliga privilegiet 
obligerade kurschefen att utnämna 
även mig till resedeltagare och kände 
mig därmed blott rättvist behandlad. 
Fast besluten om att till fullo avnjuta 
traditionsutbudet rusade dock även 
jag med iver mot moder Sveas öppna 
armar. Jag kom ej att återvända be-
sviken.

Det framfördes en del konkret in-
formation åt oss om den svenska 
Försvarsmakten. Finansieringen 
hade skurits ner från 2,5% till 1,2% 
av BNP och den krigstida styrkan 
från 800 000 till 70 000 man. Den 
pågående strukturförändringen sker 
i syfte att bland annat organisera 
trupperna så, att samma förband kan 
användas både i hemlandet och vid 
utlandsinsatser. Officersutbildning-
ens allmänna uppläggning visade sig 
vid en snabb överblick vara snarast 
identisk vår egen. 

Förtjänstfullt redogjordes för den 

svenska försvarslösningen, mot vil-
ken vår egen låter sig speglas med 
fördel. I all hast förlade jag dock 
denna kruttorra presentation i mitt 
sinnes mörka skrymslen, då vi strax 
därpå, i form av en rundtur, erbjöds 
en första möjlighet att ana oss till de 
fyra sekel av historia, som genomsy-
rar Thess Hwita Lustslott, som Karl-
berg av kadetterna lär kallas.

Intermezzo

Dagarna innan balen flög förbi i en 
snöyra av museum- och slottsbesök, 
köttmiddagar vid beryktade restau-
ranger, säkerhetspolitiska diskussio-
ner med såväl svenska kadetter som 
mellaneuropeiska majorer och någon 
smula fritid strödd mitt bland evene-
mangen. Som exempel kan nämnas 
besöket vid Wasa-museet, som både 
lät mitt marina storhetsvansinne svä-
va fritt och tvingade mig att förundra 
mig över avsaknaden av ett museum 
tillägnat den andra svenska militära 
katastrofen, den från 1709. Som ord-
språket säger är den som inte minns 
sina misstag dömd att upprepa dem. 
Måhända borde jag inte överraskas 
av att se den svenska marinen lika 
stark som alltid och armén nedsku-
ren till en bråkdel av sin tidigare 
styrka?

Under den knappa fritid som oss till-
delades lyckades det mig inte, trots 
tappra försök, att söka mig fram 

Thess Hwita 
Lustslott

Text: Kadettsergeant Mikko Palmén Bilder: Johanna Boström / Militärhögskolan Karlberg 
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till de utsökta monokelaffärer, som 
utan tvivel bör finnas tillhanda vid 
detta forna stormaktssäte. Besegrad 
tvingades jag därmed deltaga i fest-
ligheterna med även det andra ögat 
glasbetäckt.

Mitt sköra sinne stod även en kväll 
inför en sällan skådad prövning. In-
tet ont anande följde jag de svenska 
värdarna till Kungliga Operan för 
att avsluta aftonen med en visit till 
det högt ansedda caféet i byggnaden. 
Trots min vetskap om att den forna 
operabyggnaden från 1782 hade ri-
vits enkom för att göra rum åt den 
nuvarande byggnaden från 1898 
(varför, o varför?) hade jag a priori 
en viss respekt för denna högkultu-
rens högborg. Knappt förmår jag ens 
nu förtälja om min skräckslagenhet, 
då jag trädde in i den neonstrålkas-
tarprydda, rökmaskinförsedda salen, 
där en uppenbarligen döv diskjockey 
spelade nutidspopulärmusik med 
öronbedövande volym åt en skara 
mer eller mindre försiktigt berusade 
dansande kostymbeklädda medelål-
ders män. Det övergår mitt förstånd 
att jag inte omedelbart förlorade allt 
hopp för mänsklighetens framtid, 
utan överlevde de minuter som jag 
tvingades vistas i detta inferno.

Recitativ

Knappt hade jag hunnit undkomma 
den ångest operabesöket hade fram-
kallat, innan självaste balaftonen in-
leddes med förspel i den forna tron-
salen. Ett hedersomnämnande bör 
härmed framföras åt Damen, som 
tålmodigt inte endast statsveten-
skapligt tillrättavisade mina säker-
hetspolitiska villfarelser, utan även 
stod ut med min marina traditions-
hunger och tycktes rentav påvisa ett 
intresse för ”kajutan”, ett sidorum till 

tronsalen som var byggt att likna en 
kajuta på ett 1700-tals örlogsfartygs. 
Väggarna bepryddes av marinrela-
terade originalkonstverk, bland an-
nat en målning av ett gods i fjärran 
Hertonäs, som på tiden före Svensk-
sund och Sveaborg lär ha tillhört en 
celeber, därefter ökänd, amiral, vars 
ätt enligt nationalskaldens råd ej 
bör nämnas här. Även Damens tåla-
mod fann dock sitt slut, då jag under 
festmåltidens gång tvärt vägrade att 
acceptera Hennes, i mitt tycke kät-
terskt subjektrelativistiska, syn på 
Konsten. Efter att denna metafysiska 
ravin mellan våra världssyner uppda-
gats, övergick vi i bästa samförstånd 
från en rentav olovligt hetsig debatt 
till en ömsesidigt respekterande tyst-
nad.

Det var i festtalarnas framföran-
den under middagen jag kände mig 
skönja den finstilta avvikelsen mel-
lan organisationskulturerna i fäder-
nelandet och det forna moderlandet. 
Hedersgästen, generallöjtnant Mats 
Nilsson, efterlyste i sitt anförande 
en anda av ”positivism” bland de 
blivande officerarna. Även om hans 
bruk av ordet i mina måttligt käns-
liga öron avvek från den sedvanliga 
vetenskapsfilosofiska innebörden 
och snarare tycktes mig hänvisa till 
en optimistisk livssyn och ett ivrigt 
engagemang i arbetet, mottogs hans 
budskap med sagda iver.

Kurschefen för den yngsta kursen 
presenterade i sin tur sin tolkning av 
OBO-processen, beslutsprocessmo-
dellen bestående av observation, be-
dömning och order. Han hävdade att 
ett oskrivet P saknas i akronymen: 
passion! I hans erfarenhet var pas-
sionen för arbetet ett centralt drag 
hos officerskåren och han önskade 
se detta uppdagas hos kadetterna 

även i fortsättningen. Stundvis har 
jag blickat denna lidelse även i mitt 
fädernelands tjänst, men sällan har 
jag hört den öppet lovprisas. Här 
skönjes en skillnad mellan hur man 
i våra tvenne länder begripliggör of-
ficerskallet.

En än mera beviskraftig tilldragelse 
utgjordes av dansen, som lär ha dan-
sats alltsedan skolans första tider, och 
därmed härstammar till tiden då vi 
här i öster knappt hade grundat vår 
skolfilial. Jag talar givetvis om dan-
sen française, i bedårande rikssvenskt 
uttal någotsånär fraansääs. På grund 
av det tryckta ordets begränsningar 
ombedes läsaren här utföra en hög-
ljudd tolkning ackompanjerad av ett 
genuint 1700-talsskutt. De akroba-
tiska skutten praktiserades även av 
de två svenska officerarna, av vilka en 
hade flugits in från en utlandsinsats 
enkom i detta syfte, som med en be-
undransvärd inlevelsens iver lotsade 
oss in i och ut ur dansstegens virvel-
strömmar. 

Visst handlar det i dessa två office-
rares fall om individer, men jag har 
svårt att ens inbilla mig exempelvis 
någon butter finsk infanterikapten 
ställa upp för att hejdlöst och vigu-
lant galoppera omkring i salen, vrå-
landes approche, avancez, retirez och 
dylika slagord för att stöda kadet-
terna i dansens intrikata utmaningar.

Den andfådda française-finalen 
övergick i friare samvaro, dryckerna 
fick flöda fritt och konversationen 
påbörjade sitt oundvikliga förfall. 
När nutidspopulärmusiken till slut 
fyllde salarna med sitt fördummande 
dån, var det dags att avtacka Damen 
och dra sig undan de ungdomligas 
nöjen, för att därmed undvika rytm-
musiksmigrän.

Postludium

Även om det bland vissa av mina 
kära finska kadettbröder och med-
jubilanter cirkulerade en upplevelse 
om att det finska något stoiska sin-
nelaget lämpade sig rentav objektivt 
bättre för militärt samspel än det 
svenska, mindre preussiskt präglade 
och därmed till det yttre möjligen 
slappare men positivare, motsva-
rande, anser jag trots allt att vi med 
fördel kunde ta åt oss av den på balen 
skådade carlgustavianska livsglädjen 
och arbetsfröjden.

I mitt spartanska sinne gladdes jag åt 
det att norrmännen tycktes ha över-
tagit den tvivelaktiga äran av att vara 
den mest försupna av de represente-
rade nationaliteterna. Sprittraditio-
nalisterna bland läsarskaran behöver 
dock inte försjunka i hopplöshet, då 
vår delegation under den sista nat-
tens sena timma, genom galant fron-
talattack i allmänhetens och slotts-
vaktens åsyn, återerövrade denna 
ärevördiga titel.

Intet eget kan jag åstadkomma för 
att avsluta dessa grubblerier med 
mera prakt än genom ett citera av de 
visdomskorn som hedersgeneralen i 
sitt festtal behagade överlåta till de 
närvarande. Må detta skriveri stå 
som monument åt kadettens aldrig 
sinande lärdomstörst och den själs-
liga tillväxt som denna sanning har 
frammanat hos denne ödmjukaste av 
skribenter. Kanske även som en på-
minnelse om att kadettlivet inte en-
bart bör vara gravallvarligt. ”Hoppa 
gärna i en galen tunna, men hoppa 
för fan!” 

UTOMLANDS



Kadettikoulun perinnepäivä
Teksti: Perinteiden isä, kadettikersantti Antti Pajuranta

Nykymuotoinen Sarkajuh-
la kuuluu Kadettikoulun 
vanhimpiin perinteisiin ja 
sitä onkin juhlittu ainakin 

jo 17. kadettikurssilla sarkatanssiais-
ten muodossa. Se on ollut alkujaan 
huomionosoitus vanhempia kadet-
teja ja upseereita kohtaan. Juhlassa 
kadettilupauksen vannonut nuorin 
vuosikurssi juhlii pääsyään osaksi 
muuta kadettiyhteisöä ja upseeris-
toa. Yksi juhlimisen aihe on ollut 
myös valtion harmaan sarkamantte-
lin vaihtaminen diagonaalikankaas-
ta valmistettuun asepukuun – toisin 
sanoen kadetin juhlapuku m/22:een.

Juhlien luonne on läpi vuosien ollut 
yhtä hillitty ja arvokas. Ohjelmaan 
on perinteisesti kuulunut aina juh-
laillallinen, puhe naiselle ja vanhat 
tanssit. Juhlapaikkana on alkuaikoina 
ollut jokin kadettien valitsema ravin-
tola ja nuorin kadettikurssi on ollut 
järjestelyvastuussa 20 –luvulta läh-
tien. Nykyään juhlat vietetään lähes 
poikkeuksetta aina Kadettikoulun 
juhlasalirakennuksen tiloissa.

Aikaisemmin kyseinen tapahtuma 
on ollut loppusyksystä, mutta nyky-
ään sarkajuhlat on liitetty vahvasti 
Kadettikoulun perinnepäivän (20.3) 
viettoon, joten tilaisuus sijoittuu al-
kukevääseen. Nykymuotoisen sar-
kajuhlapäivän ohjelma on etenkin 
ensimmäiselle vuosikurssille varsin 
runsas. Aamun perinnemenojen jäl-
keen tuoreet nuorukaiset antavat 
kadettilupauksen Juhlasaliraken-
nuksen sankariaulassa paljastettujen 
nimitaulujen edessä, jonka jälkeen 
he siirtyvät maakunta-aamiaiselle. 
Maakunta-aamiaisella jokainen maa-
kunta laulaa oman maakuntalaulun-
sa, jonka jälkeen nautitaan aamupala 
vieraiden kanssa. Nuoremman kurs-
sin vieraana on Kadettitoverikunnan 
hallitus, perinnehenkilöstö, kutsu-

vieraita (joihin lukeutuvat mahdolli-
set upseerivanhemmat) sekä koulun 
henkilökuntaa. Tilaisuuden yhtenä 
ideana on lähentää samoilta paikka-
kunnilta kotoisin olevia kadetteja ja 
vanhempia upseereita.

Aamupäivällä ei varsinaisia perin-
nemenoja ole, mutta jonkinlaisiksi 
traditioiksi ovat vuosien saatossa 
juurtuneet myös seppeleenlasku so-
dissa kaatuneiden kadettiupseerien 
muistomerkille (sankariaulassa) ja 
kadettien perinnepäivän ohimarssi 
päärakennuksen editse. 

Sarkajuhlat alkavat alkuillasta juhlan 
isännän ja emännän tervehtimisellä. 
Tervehdys on vastaanottomainen ja 
tervehdittävänä on Kadettikoulun 
johtaja ja sarkajuhlatoimikunnan 
puheenjohtaja seuralaisineen. Illalli-
nen nautitaan pitkän kaavan kautta, 
jonka aikana pidetään monia pu-
heita ja ohjelmanumeroita. Puheita 
pitävät esimerkiksi edellä mainitut 
illan isännät, kummikurssilaiset ja 
Perinteiden isä unohtamatta puhetta 
naiselle. Vakiintuneiksi ohjelmanu-
meroiksi ovat tulleet myös kadetti-
kuoron laulut ja kadettikoulun pe-
rinneasujen esittely. Illan viimeisinä 
ohjelmanumeroina ovat vanhat tans-
sit, jotka päättyvät kynttilän valossa 
tanssittavaan romanttissävytteiseen 
kynttilävalssiin. Juhlasta poistumi-
nen tapahtuu pareittain miekkakujan 
läpi yhtä arvokkaasti kuin itse juhla-
kin on ollut.

Sarkajuhla on tämän päivän kadetille 
eräänlainen kulminaatiopiste. Voisin 
jopa verrata sen henkistä merkitystä 
alkuperäiskansojen aikuistumisriit-
teihin, joiden jälkeen lasta voidaan 
sanoa aikuiseksi. Kadettien tapauk-
sessa simpusta kasvaa nuorukainen. 
Nuorukainen on kadetti, joka on 
sisäistänyt ne seikat, joita häneltä 

vaaditaan liittyäkseen muuhun ka-
dettiyhteisöön. Osat niistä asioista 
ovat pieniä yksityiskohtia – asioita, 
joita ei ehkä ymmärrä kuin vasta 
vuosien päästä. Aikanaan on hienoa 
oivaltaa kuinka niinkin pienet asiat 
luovat yhteenkuuluvaisuuden tun-
netta läpi sukupolvien kuin altaan 
laattojen lukumäärä tai itkumuurin 
mitat. Kokonaisuushan koostuu pie-
nistä asioista, ja jos hallitsemme yk-
sityiskohdat, niin kokonaisuuskin on 
hyvin hanskassa. Näin olen kuullut 
erään opettajankin sanovan. Tärkein 
perimätieto on kuitenkin kiistatta 
kadettikoulutuksen historiassa ja ka-
detin merkityksen ymmärtämisessä. 
Kadettiupseeri kuuluu niihin har-
voihin ihmisrotuihin tässä maassa, 
joka ei järky pahimmankaan uhates-
sa. ”Lupaan uhrata työni ja elämäni 
isänmaalle” myös tarkoittaa sitä.

Sarkajuhlat tuovat esiin kadetille 
keskeisimmät asiat; kadettilupauk-
sen, Kadettikoulun historian ja ka-
dettien näkyvimmät tunnusmerkit 
– juhlapuvun ja Kadettikoulun lipun. 
Pidän siitä, että niin Sarkajuhlat, 
kuin muutkin perinnejuhlat ja –tilai-
suudet ovat säilyneet pääosin muut-
tumattomina vuosien varrella. Koko 
juhlasalirakennus on Sarkajuhlien 
aikaan kuin yksi iso aikaikkuna, josta 
voi vuodesta toiseen seurata kadet-
tien juhlintaa sen yleisilmeen juuri 
lainkaan muuttumatta ja se onkin 
yksi arvokkuutta lisäävä tekijä. 

Toivon 97. kadettikurssin ja 80. me-
rikadettikurssin miettivän kadettiesi-
isiämme heidän omissa sarkajuhlis-
saan ja juhlinnan iloisen tunnelman 
kautta ymmärtävän, että kadetti-
kurssit ovat vuosi toisensa jälkeen 
jakaneet kaikki perinnetapahtumat 
– niin hymyssä suin eletyt kuin ham-
masta purren hyväksytytkin. 

Kadettilipun, sotilaan kor-
keimpien hyveiden….

Näillä sanoilla alkaa kadettilupaus, 
jonka jokainen kurssi antaa ensim-
mäisen opiskeluvuotensa keväällä, 
Kadettikoulun perinnepäivänä. Ka-
dettilupaus on varmasti yksi niistä 
asioista, minkä kadettiupseeri muis-
taa koko palveluksensa ajan. Myös 
ne upseerit, jotka eroavat Puolustus-
voimien palveluksesta. Kadettilupaus 
yhdistää kadettikursseja ja sitouttaa 
kadetit upseerin arvomaailmaan. Lu-
paus merkitsee jokaiselle eri asioita ja 
sen syvällisempi merkitys voi syntyä 
eri ajankohtina. Mielestäni tärkeää 
on, että jokainen puolustaa isän-
maallisia arvoja ja on valmis puolus-
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tamaan niitä kaikissa olosuhteissa.

Isien sankarimuisto säily-
köön minulle pyhänä….

Kuten Perinteiden isä viime artik-
kelissaan (Kalpa 3/2010) sanoi, on 
helppoa antaa lupaus näin rauhan ai-
kana. Pelkoa poikkeusoloihin joutu-
misesta ei ole, vaan saamme turvalli-
sin mielin opiskella ja viettää hienoa 
juhlaa koulussamme.  Kunnioitus 
heitä kohtaan, ketkä uhrasivat hen-
kensä ja työnsä Isänmaan puolesta, 
on säilyttävä aina mielissämme. Ka-
detit ja kadettiupseerit ovat henki-
löitä, joiden on erityisesti vaalittava 
tätä perintöä. Sain kunnian osallistua 
sodassa olleen kadettikurssin kurs-

sitapaamiseen. On vaikeaa sanoin 
kuvailla tapahtumaa, missä sodassa 
olleet kurssiveljet kokoontuvat San-
kariaulaan ja laskevat seppeleen sa-
noin Constantem Decorat Honor.

Arvon nuorin kurssi

Artikkelia lukiessanne olette jo siir-
tyneet puolustushaarakouluihin. 
Vuosi on ollut varmasti työntäytei-
nen ja ehkä osalle erilainen mitä 
odotitte. Perinnehenkilöstö ja van-
hemmat kadetit ovat tehneet paljon 
työtä, jotta teille saataisiin mahdol-
lisimman vankka perusta upseeriksi 
kasvamiseen. Kun syksyllä palaatte, 
te jatkatte työtä kasvatuksen parissa 
seuraavan kurssin kanssa. 

Diagonaalijuhlat, Sarkatakkitanssiaiset, Sarkatanssit. Nuo kaik-
ki ovat vanhoja nimiä Sarkajuhlille, jotka ovat monelle kadetille ja 
heidän seuralaiselleen elämänsä arvokkain ja ikimuistoisin tilaisuus.

Kadettilupaus
Teksti: Kadettivääpeli Ville Onikki   Kuva: kadetti Lauri Kananoja



Väylä merelliseksi monitoimimieheksi 
Teksti: kadettialikersantti Pessi Pursiainen  Kuvat: Rajavartiolaitos ja 78. MEK/merivartiolinja

Yhden yön ihme tapahtui 
jälleen viime elo-syyskuun 
vaihteessa. Kahden vuoden 
opiskelu-urakka huipentuisi 

odotettuihin vanhusvuoden opin-
toihin. Varsinkin merivartiolinjalla 
vanhusvuotta odotti erityisen paljon, 
sillä edellisvuonna tehdyt linjavalin-
nat konkretisoituvat oikeastaan vasta 
viimeisenä opiskeluvuotena. Toisen 
vuoden keväällä saatiin toki jo yhden 
johtamisen perusopintoihin kuulu-
van oikeusopin kurssin perusteella 
ensimaistiaisia siitä, minkälaisia työ-
tehtävät ja toimintaympäristö Raja-
vartiolaitoksessa ovat. Varsinaiset ra-
jaopinnot ajoittuvat kuitenkin vasta 
kolmannelle vuodelle. 

Syksy, kuten oikeastaan koko van-
husvuosi, on vuorottelua merenkulun 
ja merivartiolinjan eriytyvien opinto-
jen välillä. Merenkulun osalta syksyn 
ohjelmassa oli rannikkomerenkulun 
opinnot. Keskeisimpinä oppimista-
voitteina oli harjaantuminen opti-
sessa ohjailussa valaistulla väylillä ja 
tutkaohjailu valaisemattomilla väy-
läosuuksilla. Väyläajojakson aikana 
rannikkomme vedet ja syksyn pime-
ys tulivat tutuiksi harmailla laivoilla 
yhdessä laivastolinjan kanssa ja osak-
si keskenämme Rajavartiolaitoksen 
ulkovartiolaivoilla. Osallistuimme 
kymmenen päivää kestävälle vartio-
vuorolle Rajavartiolaitoksen ulko-
vartiolaivoilla. Ensimmäistä kertaa 
näin suuressa laajuudessa tehty ko-
keilu vakiintuu toivottavasti osaksi 
merivartiolinjan koulutusohjelmaa. 
Ainakin ammatillisesta näkökul-
masta tutustuminen tulevan työan-
tajan toimintatapoihin ja -malleihin 

aidossa koulutusympäristössä antaa 
hyvät eväät työelämään siirtymiseen.

Muutakin kuin merenkulkua

Aina, kun merenkulun opinnot an-
toivat myöten, niin tutustuimme 
Rajavartiolaitoksen monipuolisen 
toimintakentän eri osa-alueisiin. 
Kolmen päivän työhön tutustumi-
nen merivartioasemilla oli yksi mie-
leenpainuvimmista, koska suurin osa 
meistä sijoittuu ensimmäisiksi työ-
tehtävikseen juuri merivartioasemal-
la vartioupseerin tehtäviin.

Tulevan merivartioupseerin työura 
sisältää kuitenkin paljon muutakin 
kuin pelkkää merialueen valvonta-
tehtäviä ja meripelastusvalmiuden 
ylläpitämistä, vaikka ne toki Rajavar-
tiolaitoksen keskeisiä perustehtäviä 
ovat. Rajojen valvonnan, rajaturval-
lisuuden, rajatarkastusten, rajavartio-
tilanteiden hallinnan ja rikostorjun-
nan perusteet, sekä tietysti fyysisen 
voimankäytön opetusjaksot täyttivät 
vapaat kalenteripäivät. Lähiopetus-
jaksoja pidettiin sekä Imatran kou-
lutuskeskuksessa Immolassa että 
Raja- ja Merivartiokoulun Espoon 
koulutuskeskuksessa Otaniemessä.

Rajavartiolaitoksen toimintakenttä 
on viime vuosikymmeninä laajen-
tunut niin kiivaasti, että heikompaa 
hirvittäisi. Varsinkin poliisin ja tullin 
kanssa toteutettava PTR-yhteistyö 
on keskeinen osa nykypäivää myös 
merialueilla. Yhä enemmän varsinkin 
saaristossa Merivartiostojen yksiköt 
niin Länsi-Suomen (LSMV) kuin 
Suomenlahden merivartiostoissa 

toimivina osapuolina olivat niin lai-
vasto-, rannikko- kuin merivartio-
yksiköt. Keskityimme harjoituksen 
aikana erityisesti Merivartiostojen ja 
Rannikkoalueen joukkojen väliseen 
yhteistoimintaan poikkeusoloissa.

Työntäyteinen kevät ja viimeinen 
koitos

Kandivapaiden ja joululoman jäl-
keen jatkoimme Suomenlinnassa 
merenkulun opintojen merkeissä. 
Avomerenkulku, tähtimerenkulun 
menetelmineen ja osa ”vesilyseon” 
planetaariossa vietetystä kolmen 
viikon kurssista vahvistivat osaamis-
tamme tulevaa koulutuspurjehdusta 
varten. Se, kuinka paljon tähtimeren-
kulun menetelmiä käytetään omassa 
toimintaympäristössämme vartio-
laivalla, on taas kokonaan toinen 
asia. On kuitenkin muistettava, että 
vahtiperämiehen teoreettisen päte-
vyyden saavuttamiseksi on osattava 
toimia myös perinteisempien avo-
merinavigointimenetelmien avulla. 
Vanhan sanonnan mukaan ”ei oppi 
ojaan kaada” ja ei pohjoisen tähtitai-
vaan osaaminen ainakaan se huonoin 
valttikortti ole vaikka viikonloppu-
yönä taksitolpalla.

Maanpuolustuskorkeakoulussa San-
tahaminassa luotiin lopputahdit 
kandidaatintutkielmille tammi-hel-
mikuun vaihteessa pidetyssä Pro Se-
minaari 3:ssa. Tutkielma ei kuiten-
kaan ole ainut asia, mikä pitää saada 
valmiiksi kevään aikana. Loppu ke-
väänä on tarkoitus saada päätökseen 
kaikki puuttuvat, toimivaltaiseksi 
rajavartiomieheksi tähtäävät opinto-

kokonaisuudet, jotta olemme valmii-
ta astumaan uusiin saappaisiin. Aina 
silloin tällöin toivoisi, että varsinkin 
Rajavartiolaitoksen opintoihin käy-
tettäisiin enemmän aikaa. Opintojen 
tahti on tämän vuoksi melko tiivis, 
koska opetettavaa asiaa on paikoin 
enemmän kuin käytettävissä olevaa 
aikaa. Onneksi opintojen tueksi oma 
puolustushaarakoulumme tarjoaa 
rennon, mukavan ja opettavan oppi-
misilmapiirin.

Viimeinen todellinen haaste on 
edessä oleva koulutuspurjehdus. Yh-
dessä laivastolinjan kanssa on tarkoi-
tus ohjailla miinalaiva Hämeenmaa 
turvallisesti Helsingistä Välimerelle 
ja Atlantin kautta takaisin Suomeen. 
Matkan aikana merenkulkukoulu-
tus on pääroolissa, mutta uuvuttavi-
en karttavalmistelujen ja piinaavien 
reittitarkastelujen lomassa löytyy 
oma aikansa myös laivatykistöam-
munnoille sekä Rajavartiolaitoksen 
johtamisen opinnoille. Kesäkuun 
alussa kaiken oppineen meriupseerin 
taidot testataan Suomen yhdessä kal-
leimmassa näytöksessä Merivoimien 
sulkahattujen piirun tarkan virhesil-
män alla jokavuotisessa koulutuspur-
jehduksen koulutustarkastuksessa 
ennen kiinnittymistä Suomenlinnan 
päälaituriin.

Koulutustarkastuksen jälkeen hans-
koja ei voi kuitenkaan täysin pu-
dottaa. Vielä ennen kesälaitumille 
kirmaamista ohjelmassa on jokaisen 
merivartijan perustaitoja kartutta-
va Search and Rescue Unit-kurssi. 
SRU-kurssilla opeteltavien meripe-
lastustaitojen ja viikon verran koti-

Raja- ja 
merivartiokoulu

•	 RMVK antaa perus-, jat-
ko- ja täydennyskoulutusta 
Rajavartiolaitoksen henkilö-
kunnalle sekä täydennys-
koulutusta yhteistoimin-
taviranomaisille

•	 Merivartiokoulu 
         perustettiin 1947
•	 Erillään olleet Me-

rivartio- ja Raja-
koulu yhdistet-
tiin 1.1.1997 
Raja- ja Meri-
vartiokouluksi

•	 Sijaitsee Espoossa ja Imatralla
•	 RMVK on sisäasiainministeriön 

alainen oppilaitos
•	 RMVK on Euroopan unionin Ra-

jaturvallisuusviraston Frontex:n 
kumppanuusoppilaitos

(SLMV) ovat yleensä ensimmäiset 
viranomaisyksiköt tapahtumapai-
kalla. Oli sitten kyseessä meripelas-
tustilanne, kiireellinen poliisitehtävä 
tai merellisten ympäristövahinkojen 
selvittäminen. 

Sotilaallinen maanpuolustus on yksi 
monista, mutta ei tosiaan se ainut 
tehtävä, joka on Rajavartiolaitok-
selle laissa säädetty. Opintoihimme 
liittyen osallistuimme marraskuussa 
Merisotakoululla laajaan merelli-
seen taktiikan harjoitukseen, jossa 
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vesillä hierottavien partiointi taktii-
koiden jälkeen koittaa ansaittu loma. 
Juhannukseen mennessä kaikki vaa-
ditut opinnot, niin akateemiset kuin 
ammatilliset opinnot ovat hyväksy-
tysti läpiviety.  

Kohti tuntematonta?

Kesäloman jälkeen on kuukausi ai-
kaa järjestää asiat niin, että elokuun 
lopussa on valmiina vastaanotta-
maan nuoremman upseerin vaki-
naisen viran Rajavartiolaitoksen 
palveluksessa. Kaikkea ei ole koulu-
aikana ole mahdollista oppia, mutta 
peruskäsitys Rajavartiolaitoksesta 
organisaationa ja keskeiset käsityk-
set merellisestä toimintakentästä on 
hahmottunut. Rajavartiolaitoksen 
arvoista voi kadettiajan jälkeen hy-
vällä omalla tunnolla sanoa omaksu-
neensa luotettavuuden ja yhteistyön 
merkityksen tärkeyden. Ammattitai-
to jää työelämä vaiheen aikana opit-
tavaksi. 

Elokuu on siis aikaa nauttia työn 
hedelmistä ja kilistellä maljoja niin 
puolustushaarakouluilla, Pohjois-
maisilla merikadettipäivillä Länsi-
Ruotsissa kuin myös viimeisen ker-
ran muiden kadettiveljien kanssa 
Santahaminan sotilassaarella. Kuun 
lopussa, heti juhlahumusta selvitty-
ämme, 78. Merikadettikurssin meri-
vartiolinjaa odottavat uudet haasteet. 
Sijoittunemme yksiköihin koko ran-
nikon alueelle aina Oulusta Itäiselle 
Suomenlahdelle ja jätämme ainakin 
toistaiseksi koulumaailman taak-
semme. Oikeat hommat odottavat jo 
nurkan takana.  



Useita kadetteja oli kerään-
tyneenä Santahaminan 
päärakennuksen eteen ka-
detin juhlapuvuissa odot-

tamaan daamien saapumista. Pienen 
odottelun jälkeen pihaan kurvaa 
ensimmäinen bussi, josta nousee 
kauniisiin pukuihin ja upeisiin kam-
pauksiin somistautuneita daameja. 
Simpuista nuorukaisiksi muuttuneet 
kadetit astelevat omien daamiensa 
luokse, ojentavat käsivartensa ja saat-
tavat heidät valokuvauspaikalle, jossa 
heistä otetaan parikuva. Nuoret mie-
het ja naiset ovat laittaneet parastaan 
ja jo pitkään valmistautuneet har-
taasti illan juhlia – sarkajuhlia varten.

Daamit saapuivat paikalle vasta ilta-
päivällä, mutta kadettien juhlapäivä 
oli alkanut jo aikaisemmin. Yön ja 
aamun aikana silloisista simpuista 
oli kasvanut nuorukaisia ja tulim-
me osaksi kadettitoverikuntaa, jota 
illan sarkajuhlassa juhlimmekin. 
Vannoimme kadettilupauksen San-
kariaulassa juhlallisesti kadettilipun 
edessä, joka on sotilaan korkeimpien 
hyvein vertauskuva. Sen edessä me 
lupasimme uhrata työmme ja elä-
mämme isänmaalle. Samalla meistä 
tuli Suomen ja sen kansan nöyrimpiä 
palvelijoita. 

Tuumasta toimeen ja juhlaan

Sarkajuhlien järjestelyyn alettiin jo 
varhaisessa vaiheessa syys- lokakuun 
taitteessa, kun nuorimmalta kurssilta 
koottiin sarkajuhlatoimikunta, jon-
ka puheenjohtajaksi minut valittiin. 
Toimikunnan asetti kadettitoveri-
kunta ja sen tehtäväksi asetettiin Sar-
kajuhlien valmistelu ja toteutus. Toi-
mikunta kokoontui aktiivisesti lähes 
viikoittain vain muutamaa leiriä lu-
kuun ottamatta. Näissä kokouksissa 
juhla hahmottui hiljalleen toimivaksi 
kokonaisuudeksi ja lopulta upeaksi 
illaksi. Toimikunnan jäsenet olivat 
erittäin aktiivisia ja oma-aloitteisia 
tehden suuren työn juhlan eteen. 

Suurimmalta osalta työskentely ete-
ni joutuisasti ja helposti eteenpäin. 
Tammikuun 15. päivä tuli kuitenkin 
yhtäkkinen muutos, kun toimikun-
tamme jäsen kadetti Arttu Vuoristo 
menehtyi. Kaikkia muita jäseniä olen 
päässyt kiittämään heidän työpanok-
sestaan kasvotusten. Kadetti Vuoris-
toa haluan kiittää myös siitä suuresta 
työstä, mitä hän ehti tehdä juhlien 
eteen. 

Järjestelimme uudelleen sisäisesti 
toimikunnan tehtävänjaon Vuoris-

ton poismenon johdosta ja työmme 
jatkui loppuun asti aktiivisena ja 
määrätietoisena. Kaikki työ palkit-
tiinkin 18.3.2011, kun puolen vuo-
den aikana tehdyt valmistelut, mai-
nosmyynti ja suunnittelu muuttuivat 
todeksi. Kadetit saapuivat daamei-
neen pari kerrallaan Juhlasaliraken-
nuksen Sankariaulaan kättelemään 
illan isäntäpareja. Kadetit opastivat 
daaminsa pöytään ja asettuivat odot-
tamaan, että myös illan isäntäparit 
saapuvat pöytiinsä. 

Sarkajuhlatoimikunnan puheen-
johtajana sain kunnian pitää terve-
tuliaispuheen, jossa pohdin omalta 
osaltani kadettilupauksen merkitys-
tä. Omaksi ilokseni voin todeta, että 
moni muu yhtyi puheeni sisältöön ja 
totesi sen koskettaneen. Seuraavaksi 
puhujanpönttöön astui sotilaspastori, 
joka piti meille huumorilla höystetyn 
puheen ja ruokarukouksen. Myös 
koulunjohtaja everstiluutnantti Kim-
mo Rajala puhui humoristiseen sä-
vyyn. Moni kertoikin koulunjohtajan 
puheella olleen suuri merkitys juhlan 
hengen luomisessa antamalla sille 
rennot, mutta arvokkaat puitteet.

Illan arvokkain vieras, kenraaliluut-
nantti Juha Kainulainen 50 vuotta 

aikaisemmalta kummikurssiltamme 
toi tervehdyksen meille nuorukai-
sille. Teemaan sopivasti hän puhui 
perinteistä ja siitä millaista kadetti-
koulussa heidän aikanaan oli. Illan 
teemaksi olimme valinneet kadetit 
vuodesta 1779 tähän päivään. Tee-
mana tämä oli mielestäni oivallinen, 
sillä olimme astuneet osaksi sitä kat-
keamatonta upseerien ketjua, joka 
Suomessa ulottaa juurensa Haapa-
niemen kadettikoulun perustami-
seen 1779. 

Naurua ja kyyneleitä

Sarkajuhla tarjosi laajan skaalan tun-
teita. Iltaan kuului niin naurua, va-
kavaa pohdiskelua upseerin elämästä, 
kuin myös kyyneleitä. Illan tarkoitus 
oli juhlistaa antamaamme kadettilu-
pausta ja tulemista osaksi kadettito-
verikuntaa. Jokainen joutuikin illan 
aikana useasti punnitsemaan anta-
mamme lupauksen sanoja ja merki-
tystä. Eikä kadettilupauksen sanoja 
voikaan ottaa kevyesti. Kukin meis-
tä lupautui uhraamaan elämämme 
ja työmme isänmaalle. Lupasimme 
myös olla karttamatta työtä, taiste-
lua, kärsimystä ja kuolemaa tämän 
lupauksen lunastamiseksi. Meistä on 
tullut maamme nöyrimpiä palveli-

joita, Kuten kadettilupauksessakin 
lupasimme; olkoon tunnuksemme 
Suomen vapaus ja kansamme onni! 

Iltaan kuului myös hieman surun, 
kuin onnenkin kyyneleitä. Kadet-
tikuoro esitti juhlayleisölle kaksi 
kappaletta, josta toinen oli omistettu 
poisnukkuneelle kadetti Arttu Vuo-
ristolle. Oi, kallis suomenmaan ka-
jahtaessa ilmoille, kirposi niin kadet-
tien, kuin daamienkin silmäkulmaan 
haikeuden ja ikävän kyyneliä. Tämä 
osoittaa omalta osaltaan myös sen, 
kuinka yhteisöllinen ja tiivis sotilaan 
elämä on yhdessä palvelustoverei-
densa kanssa. Me opimme tunte-
maan toisemme niin ilossa, kuin vai-
keissakin hetkissä, joka hitsaa meidät 
tiiviiksi yhteisöksi. Se on sotilaselä-
män yksi hienoimmista puolista. Nyt 
me kaipasimme ja muistelimme yh-
dessä poisnukkunutta veljeä. 

Iltaan liittyi myös ilon kyyneleitä. 
Kadetti Anttalainen piti osuvan pu-
heen naisille, jossa hän pyrki kuvaile-
maan millainen nainen on ja kuinka 
heitä tulisi ymmärtää. Lopputulok-
sena oli, ettei heitä voi ymmärtää, 
mutta meidän miesten silmissä he 
ovat aina kauniita ja ainutlaatuisia. 
Tämän puheen saattelemana kurs-

siltamme kaksi kadettia kosivat 
muiden läsnä ollessa ja todistaessa 
elämänsä rakkaimpia. Raikuvien ap-
lodien saattelemana onnittelimme-
kin kadetti Tchervinskijä heittämällä 
hänet mereen. Toinen, kadetti Iiskola 
kosi upean ilotulituksen aikana, mut-
ta hänkin löysi tiensä mereen myö-
hemmin.

Nuorukaisten juhla

Juhlan valmistelusta vastasi sarka-
juhlatoimikunta, mutta koko nuo-
rempi kurssi osallistui juhlan toteut-
tamiseen kukin omalla panoksellaan. 
Suuri kiitos kuuluu kaikille työosas-
toissa toimineille, kuin myös henki-
lökunnalle. Suurkiitos myös toisen 
vuosikurssin kadeteille, jotka uhrasi-
vat, tai uhrattiin illan hyväksi oman 
perjantai-iltansa toimiessaan erinäi-
sissä tehtävissä juhlassa. Viimeisenä 
ja tärkeimpänä kiitos illasta kuuluu 
Sarkajuhlatoimikunnalle. Jokaisen 
kurssin tulee kyetä järjestämään hie-
man paremmat juhlat kuin edellisen, 
joten rima on asetettu korkealle. 
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Perinteiden täyttämä 
Sarkajuhla

Teksti: kadetti Sami Korpela  Kuvat: Pekka Perttilä





Henkisen perinnön soisi avautuvan 
hieman nuorelle kadetille kasvatuk-
sen aikana. Kokemuspohjalta nimit-
täin useat oman kurssinikin kadet-
titoverit voisivat sanoa sen olevan 

yhteenkuuluvaisuuden tun-
netta yhteisen kur-

juuden kokemisen 
kautta. Toivotta-
vasti 1700-luvun 

aatelisupseereilla on 
muutakin annettavaa 

tähän päivään.

 Nähdäkseni sotilas-
perinteiden henkisen 
perinnön merkittävin 
velvoite on korkean si-
vistyksen tavoittelu. Se 

ei ole nippelitietoa, pelkkiä 
käytöstapoja, vaan ennen kaikkea 
laajaa ajattelua. Kaiken kasvatuksen 
on tähdättävä tämän vilkkaamman 
ajattelun saavuttamiseen.

Sivistyksen korkeimpia ulkoisia 
tunnusmerkkejä edustaa lajitoverin 
kunnioittaminen. Pitäköön jokainen 
kasvattaja mielessään myös ensi syk-
syn rypistyksessä suomalaisen upsee-
rikasvatuksen uranuurtajan Georg 
Sprengportenin sanat. ”Upseerin on 
tarkoin varottava ylläpitämästä ty-
rannimaista ja nöyryyttävää valtaa, 

Maanantaina 14.03.2011 
Kadettikoululla kil-
pailtiin urheilupäivän 
merkeissä, jossa ensim-

mäinen ja toinen vuosikurssi ottivat 
yhteen eri urheilulajien merkeissä. 
Tapahtuman idea sai alkunsa jo vuosi 
sitten, kun kadettialikersantti Sampo 
Pitkänen luotsasi oman kurssinsa, 
95. kadettikurssin, kohtaamaan 96. 
kadettikurssin jääkiekko-ottelussa 
Helsingin jäähallissa. Vuoden 2011 
urheilupäivänä paremmuutta mitel-
tiin kuitenkin jo yhteensä 11 lajissa.

97. kadettikurssi aloitti maanantai-
aamun liikunnallisesti suorittamalla 
lihaskuntotestejä, samaan aikaan 96. 
kadettikurssi suoritti vielä normaa-
leja opintoja auditoriossa. Urheilu-
päivän varsinainen osuus alkoi 11.30 
Myllypuron jäähallissa, kapteeni 
Kokon tiputtaessa kiekon jäähän. 
Jääkiekko-ottelu eteni viime vuon-
na alkaneita perinteitä kunnioittaen, 
nuoremmat voittivat selvästi – 10-1. 
Ottelun tunnetaso nousi välillä jopa 
playoff-tasolle, mutta tuomari sai 
pidettyä joukkueiden pelin kadetti-
hengen mukaisena.

Muut lajit järjestettiin Santahami-
nassa, missä varsinainen tapahtuma 
alkoi kello 13. Tuohon aikaan oli 

niin viestihiihdon lähtö, viestiuin-
nin lähtö, sotilaspenkin alkaminen, 
kuin myös koripallon aloitusheitto. 
Viestihiihdossa nuoremmalta kurs-
silta oli vain kaksi urhoa hiihtämäs-
sä, jotka urheasti taistelivatkin tuon 
16x400 metrin pituisen matkan. Nuo 
kaksi taistelijaa kuitenkin taipuivat 
viiden vanhemman kadetin edes-
sä. Myös uinnin kokonaistuloksissa 
vanhemmat olivat aavistuksen ver-
ran nuorempia terävämpiä altaassa. 
Sotilaspenkissä puolestaan selvästi 
vahvemmat yksilöt olivat nuorem-
malta kurssilta, terävimpänä kärkenä 
kadetti Linderoos ja huikeat 25 tois-
toa 85 kilolla! Sotilaspenkin jälkeen 
samat soturit siirtyivät sisäsoutuun, 
jossa vanhemmat olivat nopeampia 
soutajia 500 metrin matkalla. Kori-
pallossa käytiin hikinen taisto, mis-
sä molemmat loivat kovaa painetta. 
96. kadettikurssin osumatarkkuus oli 
kuitenkin parempi ja koripallo päätyi 
vanhempien nimiin puolen tunnin 
taiston jälkeen luvuin 29 – 14. 

Hieman yhden jälkeen kadetti Aku 
Saarelainen johdatti ampujat am-
pumaradalle, missä yhteensä 30 
kadettia taisteli paremmuudestaan 
pistooliammunnassa. Nuorempi 
kurssi nuiji vanhemmat ammunnas-
sa tasoittaen hieman urheilupäivän 

tilannetta. Koripallon jälkeen liikun-
tasaliin viriteltiin lentopalloverkko 
ja kurssien välinen ottelu oli valmis 
alkamaan. Lentopallossa vanhempi 
kurssi oli parempi erin 3-0. Nuo-
remman kurssin kunniaksi mai-
nittakoon, että eräluvut eivät kerro 
kokonaisuutta ottelussa. Ottelu oli 
tiukka, mutta tärkeät pallot päätyivät 
vanhempien toimesta nuorempien 
kenttään. Päivän viimeinen liikunta-
salissa pelattu peli oli salibandy, mis-
sä nuoremmat olivat 5-2 parempia.

Ulkona oli vielä pari lajia jäljellä. 
Puistojuoksusta vanhempi kurssi 
poimi helpot pisteet, sillä nuorem-
man kurssin informaatiokatkokses-
ta johtuen juoksijoita ei ollut. Ettei 
puistojuoksun epäselvyydet jättäisi 
selittelyn varaa, 96. kadettikurssi 
voitti hankifutiksessa 97. kadetti-
kurssin 1-0. Hankifutiksessa kahlat-
tiin lumihangessa hyvässä hengessä, 
sillä tuomarina toimi itse Perintei-
den isä.

Kokonaistuloksia tarkastellessa lajit 
päättyivät vanhempien hyväksi 7-4. 
Kiertopalkinto aloitti näin kierrok-
sensa 96. kadettikurssilta ja toivot-
tavasti päivästä muodostuu perinne, 
jota jalostetaan ja pokaaliin tulee vie-
lä monien kurssien numero!   

Teksti: kadetti Johannes Gärdström  Kuva: kadetti Ville-Veikko Rantanen 

KADETTILYMPIALAISET

joka ei miellytä vanhempia upsee-
reita ja joka synnyttää nuorison kes-
kuudessa pikemminkin kapinaa kuin 
tottelevaisuutta. Hänen tulee varoa 
nöyryyttäviä ja epäoikeudenmukaisia 
käskyjä, jotka tekevät käskynalaiset 
surullisiksi ja vieroittavat kunnialliset 
ihmiset hänestä itsestään.” Näin vah-
vasta perinteestä ei ole kenelläkään 
varaa luistaa. Ei, vaikka virkapuvun 
väri olisikin musta.

Mistä on pienet perinteet tehty, mistä 
on pienet perinteet tehty?

Viiksekkäistä miehistä, kansan vanhan 
tiedoista; Niistä on pienet perinteet 
tehty!

Mistä on pienet kadetit tehty, mistä on 
pienet kadetit tehty?

Sivilisteistä syntisistä, simpukoista 
saastaisista; Niistä on pienet kadetit 
tehty!

Mistä on pienet upseerit tehty, mistä on 
pienet upseerit tehty?

Kultaisista ruusukkeista, herran nuh-
teesta jäykästä; Niistä on pienet upsee-
rit tehty!

 Mistä on kaaderiupseerit tehty…? 

”Aina samaa
 perinneskeidaa...”

Orsikko on tuttu lause Ka-
dettikoulun käytävillä 
erityisesti ensimmäisenä 
vuotena. Erityisen useasti 

se kuuluu ennen perinteistä esimies-
ruokailua lounasaikaan ja valitetta-
vasti vieläpä molempien vuosikurs-
sien suusta. ”Perinteet ovat ennen 
kaikkea henkistä pääomaa” on toinen 
lause, jota toistellaan sitä enemmän, 
mitä vähemmän sen merkitystä ym-
märretään. Toivottavasti ei jälleen 
ensi syksynä.

Teksti: kadetti Janne Korhonen  Piirros: kadetti Fredrik Lehto 



Monitoimityökalut
Teksti: kadetti Nils Salonen  Kuvat: kadetti Ville-Veikko Rantanen

hermanin Argentum-mallisto, jonka 
kalleimmista malleista saa maksaa-
kin huikeita kymmenien tuhansien 
eurojen summia. 

Mitä upseeri tarvitsee monitoimi-
työkalultaan? Vastaus määrittyy 
kolmen primäärimääreen kautta, 
sotilasarvon, tehtävän ja harrastei-
den mukaan. Pioneerikouluttajat 
varmasti tykkäävät nykyisten mallien 
nallipiikeistä ja -puristimista, mutta 
on sääli, että PAK D 6.1 kohta 49 
sanoo: ”Nallin puristamiseen tulilan-
kaan käytetään siihen tarkoitukseen 
hyväksyttyjä nallipihtejä.” Kaikki 
taisteluammuntoja valmistelleet ja 
johtaneet varmasti tietävät, miten 
monimuotoisiin tarkoituksiin hyvää 
monitoimityökalua voi käyttää. Kaa-
pelin kuorimiset, katkomiset, ruuvi-
en kiristykset, vuolemiset, oikomis-
työt ja muut ovat täysin arkipäiväisiä 

askareita, jotka voi hoitaa yhdellä ja 
samalla työkalulla. Väitän, että var-
sinkin kaikki ”kentällä” töitä tekevät 
upseerit tarvitsevat tai voivat hyö-
dyntää monitoimityökalua päivit-
täin. Esikunnissa ja toimistoissa on 
tietysti täysin erilaiset tarpeet, mutta 
sielläkin riittää tekemistä hyvälle ja 
mukana kulkevalle työkalulle.

Niin taisteluharjoituksissa, ampu-
maharjoituksissa kuin toimisto-
olosuhteissa olen monesti kuullut 
kysyttävän ja itsekin pariin ketaan 
maininnut yleiset sanat: ”Onko ke-
nelläkään heittää Leathermania tai 
vastaavaa”. Siksi onkin aina hyvä 
kantaa mukanaan itsellensä sopi-
vaa mallia, koska milloinkaan ei voi 
tietää milloin tarve yllättää. Ohessa 
muutama malli, joita sotilas saattaisi 
suosia. 

Sotilaalla on monia töitä ja as-
kareita ja niihin liittyviä tar-
peita. Monitoimityökaluja on 
saatavana kymmeniä erilaisia 

malleja ja monen eri valmistajan 
tekeminä. Mitkä niistä sopivat suo-
malaiselle upseerille? Varmasti jokai-
sesta monitoimityökalusta on jonkin 
verran hyötyä, mutta kriittisemmällä 
tarkastelulla löytyy varmasti jokaisel-
le sopiva - käyttötarpeet vaihtelevat 
niin suuresti. Tässä artikkelissa esit-
telen ja käsittelen muutamaa sotavä-
en tarpeisiin suunnattua monitoimi-
työkalua sekä yhtä muuta mallia. 

Eroja monitoimityökaluista löytyy 
niin ominaisuuksista kuin hinnois-
takin. Perustyökalun saa parilla kym-
menellä eurolla, mutta laadukkaasta 
ja kattavasta työkalusta saa maksaa 
toista, ellei kolmatta sataa. Keräili-
jöille löytyy sitten vaikkapa Leat-
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että 
tärkeimmät ja yleisimmät käyttövä-
lineet, kuten pihdit ja veitsi, löytyvät 
jokaisesta mallista, mutta laadusta 
ja erikoistuneempia monitoimityö-
kaluja hakevat joutuvat valitsemaan 
suppeammasta kategoriasta. Esimer-
kiksi nallipihdit tai -piikki löytyvät 
vain muutamista malleista. Leat-
hermaneista löytyy SOGin malleja 
enemmän tavaraa työkalun sisältä, 
mutta mistään suurista eroista ei ole 
mielestäni kyse. Kuitenkin on omi-
tuista, jos niinkin perustyövälinettä 
kuin purkinavaava, ei löydy monitoi-
mityökalusta.

Tässä vertailussa olleiden monitoi-
mityökalujen suurimmat erot löyty-
vät, ei niinkään työkalujen määristä, 
vaan käytännön puolella. SOGin 
monitoimityökalut ovat paljon Leat-

hermanin vastaavia sutjakkaampia 
käsitellä ja avautuvat huomattavasti 
helpommin. Joitakin muita eroja löy-
tyy esimerkiksi koteloista. Leather-
manin EOD MUT tulee Molle-ko-
telossa, jonka saakin kätevästi kiinni 
kaikkiin sotillaallisen taktisiin varus-
teisiin. Yleisimmät kotelotyypit ovat 
nylonista tai nahasta tehtyjä, joissa 
on vyölenkki. Toki on valmistajia, 
jotka tekevät käteviä Molle-taskuja 
monitoimityökaluille.

Oma monitoimityökaluni on aiem-
min ollut Leatherman, mutta olen 
pari vuotta sitten siirtynyt SOGin 
kannattajaksi ja itseltäni löytyy tällä 
hetkellä EOD Powerlock, vaikka-
kaan siinä ei tölkinavaajaa ole. Siinä 
yhdistyvät minulle riittävät perus-
ominaisuudet sopivaan kestävyyteen 
hinnan jäädessä siedettävään. Hinta-

laatu-suhde on minulle kohdallaan. 
Toki, jos haluaa maksaa kaksinker-
taisin hinnan, sillä saa todella hyvän 
Leathermanin, mutta oma näkökan-
tani on, että Leathermanissa nimi 
maksaa liikaa tuotteen ominaisuuk-
siin verrattuna. Laatua kummatkin 
artikkelissa mainituista valmistajista 
kuitenkin valmistavat. Siitä kertoo 
sekin, että sekä SOG että Leather-
man tarjoavat tuotteilleen 25 vuoden 
takuun.

SOG ja Leatherman eivät ole ainoi-
ta monitoimityökalujen valmistajia 
ja muista merkeistä mainittakoon 
Gerber, Spyderco, Beretta, BUCK ja 
Victorinox. Näistä Beretta on suun-
tautunut enemmän aseenomistajien 
tarpeisiin ja Victorinox on kuuluis-
ten Sveistsin armeijan työkalujen ja 
taskuveisten valmistaja. 

Leatherman Charge TTI

Paino 232 g, ovh 199€

Tuote on laadukas ja soveltuu monille ammat-
tilaisille, ei vain sotilaille tai räjähteiden paris-
sa työskenteleville.

Pihdit, titaniumkahvat, nallipihdit, sivuleik-
kuri, veitsi, leikkuukoukulla varustettu saha-
teräinen veitsi, viila, timanttiviila, saha, sakset, 
vaihtokärkisovitin pienille ja yksi isoille vaih-
tokärjille, pullonavaaja, tölkinavaaja, johdon-
kuorija, mitta, kiinteä ja irrotettava ripustus-
lenkki sekä irrotettava vyöklipsi.

SOG Powerassist EOD

Paino 267 g, ovh 121€

Hyvä hinta-laatu-suhde yhdistyy sotilaalle 
oleellisiin komponentteihin. SOGin vipuvoi-
mavarsi on erittäin kätevä ja tekee käyttämi-
sestä vaivatonta.

Pihdit, taltta- ja ristipäämeisseli, kolmisivui-
nen viila, suorateräinen veitsi, sahateräinen 
veitsi, v-leikkuri, nallipihti, nallipiikki ja la-
sinrikkoja

SOG EOD Powerlock W/c4 Spike

Paino 272 g, ovh 119 €

Osat on helppo irrottaa, puhdistaa ja huoltaa. 
Laite on avattavissa yhdellä kädellä. Hammas-
pyörät helpottavat avaamista ja lisäävät puris-
tusvoimaa.

Pihdit, sakset, nallipihdit, metallilangan leik-
kuri, puusaha, veitsi hammastetulla terällä, 
viila, ruuvimeisselit, naskali, pullon-/korkina-
vaaja ja mitta.

Leatherman MUT EOD

Paino 318 g, ovh 249€

Suunniteltu juuri sotilaiden tarpeisiin. MUT 
EOD on jämäkkä ja asiallisen näköinen. 

Pihdit, nallipihdit, nallipuikko, vaihdettava si-
vuleikkuri, suorateräinen ja sahateräinen veitsi, 
saha, taltta- ja ristipäämeisseli, leikkuukoukku, 
vasara, naskali, patruunapesän puhdistuspuik-
ko, ripustuslenkki, kiinteä adapteri, vaihtokär-
kisarja, irrotettava vyöklipsi ja Molle-kotelo.
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Tulevat tapahtumat
Olutkellari on tarkoitettu kaikil-
le Maanpuolustuskorkeakoulun 
opiskelijoille aina simpusta ken-
raaliin. 40 vuotta sitten perustettu 
Olutkellari on osa Kadettitoveri-
kunta ry:tä. Olutkellari toimii eri-
laisten tapahtumien aktiivisena 
järjestäjänä, ja se on aina ollut 
tärkeä osa kadettien kotitukikoh-
taa. Nykyään vierainamme ovat 
kadettien lisäksi myös muut opis-
kelijat ja tutkintojen suorittajat. 
Olette kaikki lämpimästi tervetul-
leita viihtymään Olutkellarille.

28.03.2011 
97. kadettikurssi ja 80. meri-
kadettikurssi siirtyy puolustus-
haarakouluille
  
Kadettitoverikunta ry:n 
kevätkokous, Santahamina

02.04.2011
Merikadettitanssiaiset,
Merisotakoulu

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

24.04.2011 
Kadettitoverikunnan 
86. vuosipäivä

01.05.2011 
Sotatieteellinen Wappu 2011, 
Ullanlinnanmäki

06.05.2011
Toukotanssit

AUKIOLOAJAT:
MA 18.00-22.30
TI 18.00-22.30
KE 18.00-00.30
TO 18.00-22.30
Kellarikadetti: Sampo Nurmio
Kellarikisälli: Jere Kannel
Kellarin GSM: 050-517 0158

09.—14.05.2011 
Valintakokeet 98. kadetti- ja 
80. merikadettikurssille,
Santahaminan kampus

24.—27.05.2011 
Pohjoismaiset kadettipäivät 
(NOKA), Helsinki

30.05.2011 
Kalpa 2/2011 aineistopäivä

16.06.2011
Miljazz, Santahamina

27.06.2011 
Kalpa 2/2011 ilmestyy

Valintakoetulokset julkistetaan

27.06.—24.07.2011
Kesäloma

03.10.2011
Kalpa 3/2011 aineistopäivä

24.10.2011
Kalpa 3/2011 ilmestyy
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Huppari 35€

Muki 7€

Merkit 3€

Myyntiartikkelit

Kalvosinnapit + solmioneula
(sis. rasian)

28,00 €

Solmioneula 10,00 €

Kalvosinnapit

Pinssi

12,00 €

5,00 €

Muki 7,00 €

Viiri 10,00 €

Huppari 35,00 €

Toverikunnan haalari 25,00 €

Toverikunnan kangasmerkki

Simppurastit 2010 -merkki

3,00 €

2,50 €

Rite-in-the-Rain vihko, pieni 4,00 €

Rite-in-the-Rain vihko, iso 8,00 €

Uusia ja vanhoja tuotteita 
päivitetään kevään aikana

Myynnissä kellarilla!

KADETTITOVERIKUNTA

Olutkellari

Constantem
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IN MEMORIAM

Arttu Sakari Vuoristo
18.01.1987 – 25.01.2011




