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 ”Minkä nuorena oppii,
     sen vanhana taitaa”

Sanotaan, ettei vanhalle koiralle voi 
opettaa uusia temppuja. Ovat kuu-
lemma huonoja oppimaan, eikä niitä 
edes kiinnosta. On selvää, että vanhat 

koiraherrat ja -rouvat, jotka ovat nähneet jo 
parhaat päivänsä, viettävät mieluummin ai-
kansa lepäillen ja puruluitaan kalvaen kuin 
pihanurmikolla temmeltäen ja kirmaten.

Samaa ei onneksi tarvitse sanoa laitoksem-
me päättäjistä. Heitä kyllä näkee kentällä 
kirmailemassa. Viimeksi Pyörremyrsky-
harjoituksessa. On mukava nähdä, että her-
rat ovat kiinnostuneita tekemisistämme, 
sillä hehän tekevät päätökset, jotka meihin 
muihin vaikuttavat ja joiden mukaan toi-
mimme. 

Moni saattaa kritisoida, että kenraalit ja 
muu ylin johto elävät omissa ajoissaan ja 
maailmoissaan, mutta itse väitän toisin. 
Myönnän itsekin sortuneeni ylimalkaiseen 
kritisointiin, sillä se on varsin helppoa. On 
ymmärrettävää, että jokainen on oman aika-
kautensa tuote, eikä kerran opittua ole help-

poa poisoppia. Kiireisenä ei aina 
ehdi joka paikkaan, eikä  täten 
voi olla kokoajan läsnä kaikkial-
la, mutta tärkeintä on näyttää, 
että on kiinnostunut siitä, mitä 
muualla tapahtuu ja mistä siellä 

keskustellaan. 

Taannoin keskustelin erään 
everstin kanssa, joka oli 

kiinnostunut kadettien 
yleisistä puheenaiheis-

ta. Kaikkein yleisin-
tä en kehdannut 

mainita, mutta 
ehkä toiseksi 
y l e i s i m m ä n , 
eli lähitulevai-

suutemme, mainitsin. Ei ole varmasti päi-
vääkään, jolloin kadetit eivät keskustelisi 
ensimmäisistä tehtävistään valmistumisensa 
jälkeen, palveluspaikoista tai ylipäätänsä sii-
tä, mihin suuntaan Oy Firma Ab on me-
nossa ja miten se vaikuttaa meihin. Ennen 
kaikkea meitä kiinnostavat erilaiset päätök-
set sekä etenkin niiden seuraukset.

On näet niin, että eivät kenraalit ja muut 
päättäjät joudu elämään päätöstensä seu-
rauksissa kovin pitkään tai ehkä ollenkaan. 
Puolustusvoimien kaltaisessa organisaatios-
sa suurikin muutos näkyy vasta ajan kulut-
tua. Sen sijaan nuoremmat upseerit ja muut 
sotilaat joutuvat elämään päätösten kanssa. 
Päätösten, jotka vaikuttavat koko loppu-
uramme ajan. Täten onkin tärkeää, että 
päättäjät jalkautuvat jatkossakin keskuu-
teemme, keskustelevat kanssamme ja kuun-
televat meitä. Kanssamme ei aina tarvitse 
olla samaa mieltä, sillä emmehän mekään 
aina ole kanssanne. Tosiasia kuitenkin on, 
että myös me olemme aikanaan päättäjiä, 
joiden pitäisi kuunnella alaisiaan. On vain 
kovin vaikea kuvitella, minkälaisia meistä 
kasvaa, ellei meille ole näytetty kunnollista 
esimerkkiä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kalpaa on saaduissa palautteissa toisinaan 
kritisoitu liian kriittisestä asenteesta. Tämä 
on tarkoituksellisesti haettua, sillä Kalpa on 
kadettien pää-äänenkannattaja, jonka teh-
tävänä on tuoda esiin kadettien mielipiteitä. 
Kirjoitukset ovat aina subjektiivisia, mutta 
ne edustavat kuitenkin tahollaan kadetteja. 
Mielestäni asiasta kuin asiasta tulee kyetä 
keskustelemaan perustellusti, sillä kahvi-
pöydissä kyräilystä ei ole hyötyä kenelle-
kään. Kissa vain on välillä nostettava pöy-
dälle. 

Päätoimittaja Ville-Veikko Rantanen
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Kuluneen lukuvuoden aikana 
on ehtinyt tapahtua pal-
jon, ja kuukaudet, viikot ja 
päivät ovat kuluneet kuin 

siivillä. Kadetit ovat vierailleet eri 
tiedekuntien ja osakuntien vuosijuh-
lissa, järjestäneet monia  illanviettoja 
Kellarilla muiden opiskelijajärjestö-
jen (lähinnä naispuolisten edustajien 
kanssa), osallistuneet Kadettikunnan 
90 v. juhlavuoden tapahtumiin, olleet 
Upseeriliiton järjestämässä järjes-
tökoulutuksessa, viettäneet Sotatie-
teellistä Wappua, järjestäneet ja juh-
lineet Toukotanssiaisten muodossa 
Kadettitoverikunnan vuosijuhlaa, 
olleet omalta osaltaan järjestämäs-
sä ja osallistumassa pohjoismaisiin 
kadettipäiviin Helsingissä ja mikä 
tärkeintä,  ylläpitäneet ja kehittäneet 
kellarin toimintaa sekä julkaisseet 
erinomaista Kalpa-lehteä. 

Tälle hallituskaudelle otettiin ta-
voitteiksi näkyvyyden lisääminen 
ja talouden tasapainottaminen.  Jo-
kainen kadetti, joka on osallistunut 
johonkin, on ollut tekemässä töitä 
tavoitteiden eteen, erityisesti Kel-
larilla on tehty aktiivisesti töitä ta-
louden tasapainottamiseksi. Osallis-
tuminen juhliin ja tapahtumiin on 
ollut aktiivista ja kadetit ovat luoneet 
suhteita ja päässeet tutustumaan 
muihin opiskelijoihin, joka taas on 
luonut yhteistyötä uusien tapahtu-
mien myötä sekä tarjonnut  mah-
dollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin. 
Näkyvyys on ollut suurta. Tätä kautta 

kadetit lähtenyvät  muuta opiskelija-
yhteisöä. Mutta opiskelijaelämä ei 
ole vain osallistumista tapahtumiin 
ja juhliin, jotta juhlat saadaan järjes-
tettyä tarvitaan työntekijöitä. Jokai-
nen kadetti on osa kadettiyhteisöä 
ja oltaessa osana yhteisöä tarvitsee 
myös joskus toimia yhteisön eteen, ei 
pelkästään oman etunsa. 

Kadettitoverikunnan taloudelli-
nen tilanne näyttää erittäin hyvältä, 
myynti on ollut hyvää tapahtumien 
ja janoisten kadettien ansiosta, joka 
on mahdollistanut  uusia investoin-
teja sekä jättää hyvän operatiivisen 
valmiuden seuraavalle hallituksel-
le. Kaiken kaikkiaan vuosi on ollut 
hyvä. Monet kadetit ovat päässeet 
näkemään ja kokemaan asioita, joita 
opiskeluaikojen jälkeen haikeudella 
muistelee. Valitettavasti Kadettitove-
rikunnan toiminta painottuu nyky-
ään toiselle vuosikurssille ja kurssien 
väliset yhteiset tapahtumat jäävät 
vähälle, esimerkkinä Toukotanssiai-
set, joissa ensimmäiseltä vuosikurs-
silta ei ollut ketään ja kolmannelta 
onneksi edes yksi. Mutta tutkinto-
uudistuksen sekä maantieteellisten 
tosiasioiden valossa yhteistoiminta 
on haaste, muttei este! Haastankin 
tulevan hallituksen parantamaan 
kurssien välistä toimintaa siten, että 
edes kerran vuodessa kokoontuisivat 
kaikki kurssit yhteen. Opiskeluintoa 
kaikille ensimmäisen ja toisen vuo-
sikurssin kadeteille sekä onnittelut 
valmistuville kaadereille! 

Kulunut vuosi on oppilas-
kunnalla ollut aktiivista ai-
kaa, ja usein olen joutunut 
toteamaan, että enemmän 

olisi tehtävissä, jos resurssit olisivat 
paremmat. Kuitenkin voin tyyty-
väisenä, kaikkien jäsenten puolesta, 
ilmoittaa, että kehitystä ja vakiinnut-
tamista on tapahtunut suunnitelmi-
en mukaan.

Oppilaskunta keskittyy kahteen 
suurimpaan edunvalvonnalliseen 
kokonaisuuteen: opintojen ja niiden 
puitteiden kehittämiseen kaikille 
opiskelijoille sekä kadettien edun-
valvontaan. Kadettien edunvalvonta 
on nostettu erityisasemaan sen ta-
kia, että tämä ryhmä on MPKK:ssa 
on erilaisessa asemassa kuin palkattu 
henkilökunta. Erityisesti tällä osa-
alueella oppilaskunta tekee tiivistä 
yhteistyötä Upseeriliiton kanssa. 

Myös edunvalvonnallisia asioita on 
esiintynyt oppilaskunnan kehittä-
misen ohessa. Suurin näistä on ollut 
opintotuen muutokset, jotka tekevät 
tuloaan.

Kadettien realiteetti tänä vuonna on 
se, että opintorahaa ei makseta kou-
lun maksaman päivärahan takia. Kun 
opiskelija vastaanottaa yli 298€ päi-
värahaa kuukaudessa, opintorahaa ei 
makseta. Tämä ei ole oppilaskunnan 
tietojen mukaan muuttumassa. Asu-
mislisää kadetti voi anoa, jos: 1) opis-
kelijalla on ennen opiskelupaikan 
hakemista ollut asunto, josta käsin 
hän voi opiskella kyseisessä oppilai-
toksessa tai 2) opiskelija asuu avio- 
tai avopuolisonsa kanssa asunnossa, 
josta käsin hän voi opiskella (lähde: 

Kadetin opas 2011).

Kuitenkin, opetusministeriön opin-
tukea kehittävä työryhmä on toden-
nut, että laki tältä osin tulisi muuttaa 
niin, että asumislisää myönnetään 
opiskelupaikkakunnasta riippumatta 
sekä ilmaiseen majoitukseen oikeu-
tetuille voidaan myöntää asumislisää. 
Aikataulu on epäselvä, mutta työ-
ryhmä ehdottaa vuotta 2012, ja Ke-
lan edustajan kanssa keskustellessani 
aikatauluksi ilmoitettiin vuosi 2013.

Riippumatta tästä muutos tekee tu-
loaan (jos säästökuurin takia ei tätä 
höylätä pois).

Oppilaskunta on tietysti tästä rie-
muissaan, mutta voisin todeta, että 
tästä voi myös syntyä erinäisiä haas-
teita, jos kadetit tulevaisuudessa 
sankoin joukoin muuttavat saarelta 
esimerkiksi Herttoniemeen kimppa-
kämppään.

Tämän takia oppilaskunnan tehtävä-
nä on varmistaa lain hyväksyminen 
suunnitellusti talouskuurista riippu-
matta sekä kadettien majoitustilojen 
kehittäminen koulun kanssa siten, 
että kadetilla ei tulevaisuudessa ole 
pakottavaa syytä majoittua muualla. 
Haluaisin henkilökohtaisesti nähdä 
parannuksia äänieristykseen, keitti-
öihin sekä majoituksen säilytystiloi-
hin. Tämän lisäksi tietohallintoalalta 
voisi pukilta toivoa PVAH- ja tulos-
tusmahdollisuuksia kerroksissa. 

Näitä asioita kehitellen, aurinkoista 
loppukesää toivottaen!

Per aspera, ad astra! 

OPPILASKUNTA

Ilouutisia oppilaskunnalta
Teksti: kadetti Alexander Grandin  Kuva: kadetti Tuukka Hellman

Kadetti Grandin toimii Maan-
puolustuskorkeakoulun oppi-
laskunnan puheenjohtajana

KADETTITOVERIKUNTA

   Minne
    katosivat päivät?

Teksti: kadetti Antton Halme  Kuva: kadetti Ville-Veikko Rantanen

Hyvin mennyt hallituskausi saa 
puheenjohtajankin suun hymyyn
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Myös panssarivaunut vaativat vä-
lillä huoltoa, ja melko paljon aikaa 
olemme viettäneetkin hallilla rasva-
haalareissa tehden viikko- ja kuu-
kausihuoltoja, sekä yrittäen onkia 
pudonneita tavaroita moottoritilan 
pohjalta. 

SATA TANKKIA PÄIN...

Persoonalliset kouluttajamme ovat 
kaikessa rehellisyydessään edesaut-
taneet panssarihengen syntymistä 
ja ylläpitäneet mielenkiintoamme 
hyväntahtoisella mutta sarkastisel-
la koulutusotteellaan.  Motivaatiota 
opiskeluun on saatu myös sopivin 
aika-ajoin asetetuista kokeista, joil-
la on mitattu niin lotto-onnea kuin 
kommunikointitaitoja.

Vapaa-aikamme Panssarikoululla 
olemme viettäneet joko enemmän 
tai vähemmän vapaaehtoisesti kun-
tosalilla tai potkupalloa harjoitellen. 
Upseerikoulutuksen kulmakivenäkin 
tunnettu motivoiva alkoholisoitu-
minen on kuitenkin aamupäivien 
kouluttajien riemuksi jäänyt säälit-
tävän vähälle. Suomen suurimpana 
valaistuna hautausmaana tutuksi 
tullut Hämeenlinna ei kyllä kaikessa 
loistottomuudessaan yökärpäsiä vedä 
puoleensa. Tosisotilaat korvaavatkin 
yöelämän harjoittelemalla sodan-
käyntiä tietokonepelien merkeissä 
pilkkuun asti.

...OLETKO OIKEASSA 
PAIKASSA?

Aikamme Panssarikoululla etenee 
loppuaan, mutta edessä on vielä 
maavoimien mekanisoitu harjoitus 
Niinisalon pölyssä, jonka jälkeen 
vuosi huipentuu PsRUK:n joukku-
eenjohtajien kouluttamiseen.
 
Panssarikadettien määrä ei ole hui-
kea, mutta ei ole laatukaan. Olemme 
muodostuneet kaaderivuotemme ai-
kana tiiviiksi ryhmäksi ja on meillä 
joskus ollut jopa hauskaakin. Välillä 
päivät ovat venyneet pitkiksi, mutta 
mitään sellaista emme ole kohdan-
neet, mistä ei olisi yhdessä selvitty.  

Vuosi on ollut haastava ja opettavai-
nen, ja silti opittavaa on vielä todella 
paljon. Emme aio lähteä työelämään 
valmiina panssarisankareina. Olem-
me kuitenkin ryömineet pohjamu-
dista kuivalle maalle. Mikään ei siis 
ole mahdotonta!

Alussa mainittu tavoite, ”panssari-
miehisyyden sisäistäminen”, tuntuu 
kuitenkin olevan jo yllättävän lähel-
lä. 

Meillä ei surra, iske ja murra! 
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50 VIIKKOA 
NUOLEN KÄRKEEN
Teksti: kadetti Jenni Siltanen  Kuvat: 95.KADK/panssariopintosuunta ja Puolustusvoimat
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Elokuun 30. päivänä 2010 
koitti hetki, jolloin kolme ja 
puoli ihmismittaa kävelivät 
Panssariprikaatin portista 

sisään, tavoitteenaan panssarimiehi-
syyden sisäistäminen. Jo kolme tun-
tia myöhemmin löysivät he itsensä 
rynnäkköpanssarivaunu CV9030:n 
kalustokurssilta, samalla huomaten, 
kuinka tavoite lipui ulottumatto-
miin.  

ALFA - ALIKALI

Ensimmäiset kymmenen viikkoa 
kuluivatkin tiiviisti CV:n kalusto-
kurssilla opiskellen edellä mainitun 
vaunun tekniikkaa, huoltoa, aja-
mista, johtamista, ja vaihdelaatikon 
hammasrattaiden sekä planeetta-
pyörästöjen saloja. Kaikki huipentui 
erityislupatutkintoon, josta suoriu-
duttiin mudan sekaisin tuntein.

Uunituore erityislupa taskussamme 
ja itseluottamus huipussaan suunta-
simme SAMOJ1-kurssin aliupsee-
reiden kanssa opettelemaan panssa-
ritoiminnan perusteita. Seuraavina 
viikkoina harjaannuimme ajamaan, 
ampumaan ja johtamaan vaunua 
sekä vaunujoukkuetta lentokentän 
mudassa ja lumessa, sekä Hätilän 
tymässä. Panssarijääkäritoiminnal-
lekin uhrasimme viikon, harjoitellen 
loputtomasti vaunuun nousemista ja 
jalkautumista eri muotoihin, unoh-

tamatta kuitenkaan syöksymisen ja 
ryömimisen opettelua.

Syksyn ajan aloitimme viikot sul-
keisilla, joka tasoa tarkastellessa tuli 
kieltämättä tarpeen. Muun koulu-
tuksen ohessa pidimme toisillemme 
myös liikuntaharjoituksia. Päällim-
mäisenä näistä harjoituksista mie-
leen jäi panssarikadettien motoriikan 
ja normaalin kehon osien liikkuvuu-
den puute. Kuperkeikka on oikeasti 
ihan tähtitiedettä! 

Syksyn saavutuksia olivat mm. pala-
va johtopyörä, uudelleen muotoillut 
savuheitteet, sivulaatikot ja suksite-
line. Lisäksi kokeilimme simulaatto-
reiden ja radion kestävyyttä. Tulos oli 
negatiivinen. Joululomalle lähdettiin 
siis ansaitusti, ja pukkikin muisti 
meitä uudella kurssinjohtajalla. 

AUKEAN KESKELLÄ

Uusi vuosi aloitettiin autokoululla, 
jossa aloituksen yhteydessä otettiin 
oppilaista löysät pois laittamalla 
ensimmäiselle tunnille yhdistelmät 
perään kaikista tiukimpiin mutkiin. 
Kurssi eteni epävarmasti, mutta 
nopeasti ja ennen kuin osasimme 
ajaakaan, oli tutkinnon hetki.  Kuin 
ihmeen kaupalla kurvailimme itsel-
lemme ajokortit. 

Autokoulun jälkeen oli taas aika 

syventyä syvimpään. Kalustokurssi 
oli jälleen edessä. Vastassamme oli 
tällä kertaa saksalainen ystävämme 
taistelupanssarivaunu Leopard 2A4. 
Seitsemän viikkoa kului, ja yhä uu-
delleen arpaonni suosi meitä jaellen 
lisenssejä.

Leopard-kurssia seurasivat viikot 
Hätilässä ammunnanjohtajan oi-
keuksia tenttien ja tulikomentoja 
harjoitellen, jonka jälkeen edessä oli-
vat taistelutekniset kaluston hajotus-
harjoitukset. Vapaa-ajan minimoin-
niksi aikatauluumme oli ahdettu 
myös Vierumäki-viikko tiivistettynä 
kahteen päivään. Luovina henkilöinä 
taioimme kandidaatintutkielmam-
mekin lähes tyhjästä palautuspäivään 
mennessä. Tuleville panssarikadeteil-
le ohjenuoraksi voimme kertoa, että 
kyllä se kandi viimeistään ampuma-
harjoituksessa valmistuu!

Panssarikoulu
•	 Perustettiin 2.4.1948
•	 Sijaitsee Parolannum-

mella Hattulassa
•	 Kouluttaa kadettien 

ja henkilökunnan lisäksi 
varusmiehiä panssarire-
serviupseerikursseilla

•	 Suomen tunnetuin 
panssarimies, 
jääkärikenraali-
majuri Ruben La-
gus, oli Manner-
heim-ristin ritari 
numero yksi

•	 Hänen kunniak-
seen pans-
sarimiehet 
kantavat edelleen puvuissaan 
ns. Laguksen nuolia



www.mil.fi/noka2011

on the sports field and all the par-
ticipants were together for the first 
time. The rest of the day was not 
spent only on the competition cour-
ses practising for the events, but after 
dinner the guests were briefed about 
the Finnish National Defence Uni-
versity. And to conclude the first day, 
only one form of entertainment is 
appropriate for the cadet meeting: 
informal socializing in the beer cel-
lar.

Day 2

The second day of NOKA started 
with the first academic seminar. The 
overall feeling was a bit weary after 
yesterday’s successful get-together 
party. The seminars included a pre-
sentation by Military Chaplain Janne 
Aalto. The theme of the seminar was 
“Platoon Leader”. The group discus-
sions allowed cadets to exchange va-
luable experiences of being a platoon 
leader in various situations.

The day continued with sports. 
The obstacle course kicked off the 
afternoon’s sporting competitions.
The teams seemed to have prepared 
for the obstacle course according to 
the same routine. Each member of 
the team was given his or her strong-
est obstacles on the course and it see-
med to pay off well. The Red team’s 

time on the first lap was only mere 
few seconds away from the record! 

The Red team did well in the other 
events as well. After the first day the 
Red team was in the lead.

On Wednesday evening the NOKA 
participants also had a chance to get 
to know Helsinki by night. The night 
started after dinner, when the teams 
headed to Kaarle XII for a team 
spirit building event accompanied 
by live music from a Finnish band 
called 15 Minutes Before The Dive. 
Later the eager ones headed out to 
experience Helsinki’s nightlife.

Day 3 – The Finals

During the last day of sports we saw 
a lot of tough competing and devoti-
on. The competitors really gave their 
best and it was seen as remarkable 
performances in various events. The 
Red team was strong until the end 
and took the win of the overall com-

What is NOKA?

The aim of the Army Nordic Cadet 
Meeting is to increase the friendship 
between the participating Cadets 
from the Nordic Military Academies 
and also to prepare them for interna-
tional operations.

The Nordic Military Academies 
started to improve their co-opera-
tion in the early fifties. One of the 
forms that the new co-operation 
took was the foundation of the Nor-
dic Cadet Meeting in sports. The 
first event was held between Norway 
and Sweden in 1950. Denmark join-
ed in 1952 and Finland in 1962.

The sports events included track 
and field, football, orienteering, pis-
tol shooting and swimming in the 
first decades. In 1980, a few changes 
were introduced. Long jump, 100m, 
400m, and 1500m runs, high-jump 
and shot put were no longer inclu-
ded in the track and field events. 
Instead, the cadets competed in a 4 
kilometre cross-country race, park 
relay and grenade-throwing. The ori-
enteering competition became a re-
lay. Rifle shooting was added to the 
shooting events. The 100m freestyle 
swimming and 200m breaststroke 
were still very much a part of the 
programme. Two sections were ad-

ded to the 4-section swimming relay 
and the backstroke removed from 
the programme.

In the mid 1990’s, there was a wish 
to include more military events into 
the programme. This resulted in the 
introduction of the military pentath-
lon obstacle course as a demonstrati-
on sport in 1996. In 1997, the shoo-
ting competitions were for the first 
time conducted using the weapons 
of the host country. In addition, the 
200m breaststroke was replaced by 
the obstacle swimming competition.

In 2003 and 2004 NOKA was can-
celled due to financial reasons.

NOKA today

In 2004 it was decided by the com-
mandants – in order to maintain the 
formal approval of the higher autho-
rities of the respective nations and in 
order to reduce the costs of NOKA 
– that there was a need to reduce the 
number of participants and to un-
derline the academic and multina-
tional aspects of NOKA.  The follo-
wing major changes were made as a 
result of the decision: The number of 
cadets from each of the participating 
countries was reduced from 52 to 
40, the number of sports events wsd 
reduced from eight to five and the 

academic seminars were increased 
from one to four. It was also decided 
that the teams should be built on a 
multinational basis instead of a na-
tional one.

Today the meeting consists of dai-
ly seminars and, of course, of sports 
events. These days there are five 
events: obstacle course, football, 
biathlon (orienteering and grenade 
throwing), park relay (running) and 
military team sports (everything you 
can imagine a soldier might have to 
do…).

NOKA 2011

The beginning of the NOKA week 
was rainy. Final arrangements were 
done in very humid conditions, but 
it didn’t bother us. We knew that 
our guests would bring the sunshine 
with them.

The guests arrived at the campus on 
Tuesday and it really seemed they 
brought the sunny weather with 
them, as we had hoped for. Host ca-
dets introduced our foreign guests 
to the surroundings. Later on the 
cadets were divided into four multi-
national teams, every team led by an 
officer from a participating country.

The opening ceremony was held 

NOKA2011
The Nordic Cadet Meeting was held this year in Helsinki between the 24th and 
27th of May 2011, and it was with a great pleasure that the Military Academy 
of Finland welcomed all the cadets from the Nordic countries to the meeting.

Text and photos: Cadets Joonas Alakurtti, Antti Ketoluoto, Antti Laamanen, Peter Porkka and Ville-Veikko Rantanen

petition before the White team.

The week culminated in the formal 
dinner after the events. The teams 
gathered for a feast and to ming-
le and socialize with mates for the 
last time before the early departure 
next morning. The award ceremony 
was full of joy and relief. The com-
petitors were not disappointed even 
if they had lost because by the end 
this week everyone was supposed to 
be a winner.

Nex year in Sweden

But even the good times come to an 
end. The NOKA flag was handed 
over to host of NOKA 2012, Swe-
den, and the delegations started to 
head back to their home countries 
after a long, but hopefully a joyful 
week in Helsinki, Finland.

Thank you for participating in 
NOKA 2011 in Helsinki. See you 
next year in Sweden! 

"Military team sports, 

everything you can 

imagine a soldier 

might have to do"





päätöksiä ainoastaan oman valtionsa intressien 
mukaisesti, vaan koko koalition kanta täytyi ottaa 
huomioon.

EI PELKKÄÄ PUURTAMISTA

Pitkistä opiskelupäivistä huolimatta oli tapahtu-
maan jätetty aikaa myös vapaa-ajan tekemiselle. 
Sen saattoi kukin viettää haluamallaan tavalla. 
Ensi töikseen delegaatiomme etsikin hotellin 
vastaanottovirkailijan ja muutaman paikallisen 
suunnistusavustuksella Sanremon kaupungista 
kuntosalin. Siellä käynti koettiin päivän istuske-
lun jälkeen lähes päivittäin varsin rentouttavaksi 
yhdessä Norjan maavoimien ja West Pointin ka-
dettien kanssa.

Kuten etelän maissa on tapana, istuimme mekin 
usein myöhäisellä illallisella pienen kaupungin 
idyllisissä ravintoloissa. Ateriat olivat varsin ke-
vyitä, mutta herkullisen ravitsevia ja hintataso vä-
hintään Suomen veroinen. Merellisenä kaupun-
kina ravintoloissa oli kalaruokia hyvin tarjolla ja 
viinit edullisia.

Ellei jo illallisella, niin viimeistään illallisen jäl-
keen delegaatiomme kokoontui aina yhteen mui-
den opiskelijoiden kanssa keskustelemaan päivän 
tapahtumista ja maailmanpolitiikasta aina hen-
kilökohtaiseen kuntoharjoitteluun tai vastakkai-
sen sukupuolen viehättävyyteen. Kokoontumis-
paikaksi osoittautui aina kerta toisensa jälkeen 
drinkkibaari nimeltä Big Ben. Matkan jälkeisissä 
opiskelijoiden Facebook-ryhmäkeskusteluissa 
Big Ben onkin sittemmin saavuttanut nostalgisen 
paikan maineen. Siellä iltaa vietettiin vaihtelevas-
ti. Joskus verkostoituminen koettiin aavistuksen 
tärkeämmäksi kuin ”akkujen lataaminen” seuraa-
vaa päivää varten.

AIVAN TURHAA?

Ei todellakaan! JOC-keskustelut olivat erittäin 
mielenkiintoisia tilaisuuksia, joissa opittiin kan-
sainvälisen lainsäädännön ohella perusteltujen 
mielipiteiden englanninkielistä esittämistä. JOC-
keskusteluiden tärkein anti ammatillisen kehitty-
misen lisäksi oli se, että niissä harjaannuttiin toi-
mimaan monikansallisessa yhteisössä.

Mieleenpainuvimmat keskustelut puolestaan 
käytiin usein joko kahvitauoilla tai ravintoloissa 
ilta-aikaan. Uusia ystäviä saimme joka puolelta 
maailmaa esimerkiksi Yhdysvalloista, Chilestä, 
Sveitsistä ja Kiinasta aina Australiaan asti. Tapah-
tuma oli hyvin opettavainen ja ehdottomasti yksi 
parhaimmista kouluviikoista, mitä upseerikoulu-
tuksella on tähän asti ollut tarjota. Tällaisiin kan-
sainvälisiin tapahtumiin tulisi kadetteja lähettää 
ehdottomasti useammin. 

Artikkeli on julkaistu aikaisemmin Maasotakoulun 
tiedotuslehdessä (Maasoturi, nro 5 / 2011)

Suomalaisedustus vasemmalta oikealle: Kadetit 
Jaakko Ohtonen, Tommi Palokangas ja Antti-Ilari 
Söderholm sekä kapteeni Markus Melander  

Idyllisessä Sanremon rantakau-
pungissa, Italiassa järjestettiin 
sodan lakeja ja ajankohtaisia 
ihmisoikeuskysymyksiä käsitte-

levä kilpailu 28.3.–1.4.2011. Tähän 
sotilasakatemioille tarkoitettuun, jär-
jestyksessään jo kymmenenteen Law 
Of Armed Conflict (LOAC) -kilpai-
luun osallistui kaiken kaikkiaan 36 
joukkuetta 28 eri maasta. Suomesta 
kilpailuun osallistui kolmihenkinen 
joukkue Maasotakoulusta.

Tapahtumapaikkana oli Internatio-
nal Institute of Humanitarian Law:n 
(IIHL) toimitilat. Vuonna 1970 pe-
rustetun IIHL:n tarkoituksena on 
toimia kärkiosaajana kansainvälisissä 
ihmisoikeuslaeissa sekä pakolais- 
ja ihmisoikeuskysymyksissä. IIHL 
kouluttaa, tutkii ja toimeenpanee 
erilaisia hankkeita niihin liittyen. Li-
säksi se toimii läheisessä yhteistyössä 
Punaisen Ristin (ICRC), Yhdisty-
neiden Kansakuntien pakolaisasiain 
päävaltuutetun (UNHCR) sekä kan-
sainvälisen siirtolaisjärjestön (IOM) 
kanssa. Organisaatiolla on yhteistoi-
mintaa myös EU:n, UNESCO:n ja 
NATO:n kanssa.

Kilpailun tarkoituksena on laajentaa 
tulevien upseereiden käsitystä kan-

sainvälisistä sodan laeista ja ihmis-
oikeuskysymyksistä. Keskeisenä tee-
mana oli myös sitouttaa eri maiden 
edustajia kunnioittamaan kyseisten 
maiden lakeja ja sopimuksia.

JOC - SOTAPELIÄ ITALIASSA

Joint Operations Centre:n ( JOC) eli 
komentokeskuksen avulla suunnitel-
laan, tarkastellaan ja ohjataan joukon 
komentajan päätöksiä. Komento-
keskuksessa kerätään informaatio-
ta ja levitetään sitä eteenpäin ja sen 
tavoitteena on kehittää tilannetie-
toisuutta sekä parantaa operatiivista 
suorituskykyä.

LOAC-kilpailun tärkeimmän ope-
tuksellisen sisällön muodostivat 
JOC-keskustelut. Niitä varten ka-
deteista muodostettiin monikansal-
lisia komentokeskuksia, joiden täytyi 
vastata fiktiivisen tilannekehyksen 
muodostamiin haasteisiin. Yksi ko-
mentokeskus koostui useista 2-3 
hengen työryhmistä (esimerkiksi 
suomalainen, serbialainen ja nige-
rialainen), joista jokainen edusti yhtä 
fiktiivistä valtiota. Komentokeskus-
ten toiminnan ytimessä oli koalition 
ulkopuolinen Cardasia-valtio, jonka 
aiheuttamiin ulkopoliittisiin haastei-

siin työryhmien täytyi reagoida.

Presidentti Rastapopulouksen johta-
ma Cardasia-valtio tuotti kadettien 
muodostaman koalition johdolle 
monenlaista päänvaivaa. Presidentti 
Rastapopulous aiheutti kansanmur-
han valtionsa pohjoisosissa sijait-
sevilla separatistialueilla, kieltäytyi 
vastaanottamasta humanitaarista 
apua, rikkoi kansainvälisten vesialu-
eiden lainsäädäntöä ja käynnisti so-
dan koalition ja johtamansa valtion 
välillä.

Kadettityöryhmien edustamat itse-
näiset valtiot (Pomerol, Libourne, St. 
Cibard…) olivat jokainen historial-
taan ja toimintatavoiltaan yksilöllisiä. 
Kadettien täytyi huomioida päätök-
senteossaan edustamansa valtion ul-
kopoliittiset tavoitteet ja rajoitukset.

Työryhmät toimivat koalition ko-
mentajan, kenraali Mad Dogin 
lainopillisina neuvonantajina. Ne 
joutuivat antamaan komentajalle 
neuvoja ja esityksiä, joiden tuli pe-
rustua Haagin ja Geneven sopimus-
järjestelmiin sekä muihin kansainvä-
lisiä humanitaarisia lakeja koskeviin 
lähteisiin. Komentokeskuksessa toi-
mivat valtiot eivät voineet tehdä 
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LOAC –
Law Of Armed Conflict
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teen ja matematiikan kurssit ja arvo-
sanat. Tästä huolimatta opiskelimme 
suurin piirtein samoja asioita kuin 
nykykadetitkin, ja kadettikurssini on 
tarjonnut hyvän perustan myöhem-
mille akateemisille(-kin) opinnoille.

HAASTEITA 
KOULUNjOHTAJALLE

”Eihän ne kadetit osaa enää käyttäy-
tyä upseerin lailla” tai ”Kadetit pu-
keutuvat miten sattuu” tai ”No, laita 
ne (kadetit) sitten järjestykseen”! 
Edellä mainittuja kommentteja olen 
kuullut usean otteeseen sen jälkeen, 

kun sain määräyksen ottaa vastaan 
Kadettikoulun johtajan tehtävät.

Kadettien ulkoinen olemus, käyttäy-
tyminen ja upseerikasvatus ovat ai-
heita, joista jokaisella kadettiupsee-
rilla on oma ”vakaa käsityksensä”. Ja 
vaikuttaa osittain siltä, että aika kul-
taa muistot… harva meistä ”Wan-
hoista Kaadereista” muistaa, miten 
luontevasti itse käytti esimerkiksi 
tennissukkia kevyen palveluspuvun 
kanssa tai siviilipäällystakkia palve-
luspukuun yhdistettynä. Palaute vir-
heellisestä yhdistelmästä tuli yleensä 
välittömästi vanhempien kadettien 
tai upseereiden taholta. Palautteen 
antamisessa on tapahtunut merkit-
tävin muutos. Nykyisin vanhemmat 
upseerit eivät korjaa virheitä yhtä 
”nopeasti ja sujuvasti” kuin omana 
kadettiaikanani. Tässä onkin suurin 
ero aiempaan eikä siis siinä, ettei ka-
detti osaisi tai haluaisi.

Upseerikasvatuksen ohella toinen 
suuri haaste koulun johtajalle on up-
seerin tutkinnon johtaminen. Jotta 
voisi johtaa, on tutkinnon rakenne 
ymmärrettävä. Tutkinto on melkoi-
sen sirpaleinen ja monimutkainen ja 
näin ollen kokonaisuus on vaikeasti 
hahmotettavissa. Lisäksi kaikkien 
kadettikurssien opetussuunnitelmat 
poikkeavat toisistaan – maisterikurs-
seista puhumattakaan. Opiskeluun 
ja opetukseen osallistuu runsaasti 
eri toimijoita: puolustushaara- ja 
aselajikouluja, ainelaitoksia, joukko-

osastoja ja yksittäisiä opettajia (tai 
henkilöitä). Näin ollen minulle teet-
tää runsaasti töitä ”päästä pakkaan” ja 
luoda yhteydet eri toimijoihin.

NÄKEMYKSIÄ KADETISTA JA 
ODOTUKSIA HEILTÄ

Nykynuorten ja -kadettien esiinty-
mis- ja kielitaito sekä kyky hakea tie-
toa ja erityisesti kyky käyttää tieto-
tekniikka ovat aivan eri tasolla kuin 
omana kadettiaikanani. Sosiaalinen 
media oli täysin tuntematon käsite 
vielä vuosikymmen sitten, puhu-
mattakaan kolmen vuosikymmenen 

takaisista ajoista. Asiat tapahtuvat 
”globaalisti online”. Uusien taitojen 
ja kykyjen käyttötaito muokkaa sekä 
upseeria että myös upseerin ammat-
tia. Aina ei kuitenkaan tarvitse olla 
”online”. Ja lisäksi upseerin tulisi 
säilyttää kykynsä ennakointiin ja 
ennakkosuunnitteluun. Pitäisi kyetä 
”poisoppimaan kännykkäjohtami-
nen”. Pitää kyetä toimimaan ”PRE 
ONLINE”. Tällöin voi suunnitella 
oman ajankäyttönsä (esim. opiske-
lunsa) tehokkaasti sekä tilanteen niin 
vaatiessa saada mahdollisesta vastus-
tajasta yliotteen.

Kadetit ovat sanavalmiita ja oppi-
neet antamaan reippaasti palautetta. 
Se on oikein hyvä! Tuppisuuna jurot-
taminen ja hampaiden kiristely eivät 
johda mihinkään.

Kuitenkin, jotta asioita voitaisiin vie-
dä rakentavasti eteenpäin, haluaisin, 
että palautetta annettaisiin seuraa-
vasti:
      
 1. Tunnistetaan epäkohta 
     (= tämä on ihan ”syvältä”)
 2. Tunnistetaan epäkohdan syy 
     (= tämä on ”syvältä”, koska…)
 3. Tehdään parannusesitys 
     (= tämän voisi tehdä esimerkiksi
      näin)
 4. Mietitään omakohtaiset toimen-
     piteet epäkohdan poistamiseksi 
     (= itse voisin auttaa ja tehdä…)

Palautteen antamiseen ja vastaanot-

tamiseen liittyy myös se, että lähes 
kaikki upseerit ovat sekä esimiehiä 
että alaisia. Esimiestaitoja meille 
opetetaan ja harjaannumme myös 
toimimaan esimiehinä. Alaisena 
toimiminen on yhtä tärkeää ja haas-
teellista; tätä ei kuitenkaan juurikaan 
opeteta – se on vain opittava!

Lopuksi haluaisin ottaa esille opin-
toihin liittyen asian, johon törmäsin 
käytännössä välittömästi otettuani 
vastaan Kadettikoulun johtajan teh-
tävät. Taktiikka, johon kuuluu salaa-
minen ja harhauttamien, on osa up-
seerin taitoja ja opintoja. Taktikointi 

opiskelussa (= mennään siitä missä 
aita on matalin) ja kurssikavereiden 
välillä (= silmäkulmasta ponnistami-
nen) sekä mahdollinen opiskeluvilp-
pi eivät kuulu Kadettikouluun.

Otin hyvillä mielin vastaan Kadet-
tikoulun johtajan tehtävät ja olen 
ylpeä kadettikursseilla opiskelevista 
kadeteista sekä maisterikursseilla 
opiskelevista yliluutnanteista ja luut-
nanteista! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eversti Harri Niskanen otti vastaan 
Kadettikoulun johtajan tehtävät huh-
tikuun ensimmäisenä päivänä. Tätä 
ennen hän palveli puolustusasiamie-
henä Tukholmassa. Urallaan hän on 
palvellut mm. Uudenmaan Prikaatissa 
esikuntapäällikkönä sekä toiminut li-
säksi opettajana Taktiikan laitoksel-
la. Kansainvälistä kokemusta hänellä 
on Ruotsin lisäksi Libanonista, jossa 
hän palveli UNIFIL-joukoissa patal-
joonaupseriina vuosina 1999-2000. 
Evesti Niskanen on myös opiskellut  US 
Naval War Collegessa Yhdysvalloissa 
2004-2005. 

Kadetit toivottavat eversti Niskasen 
tervetulleeksi uuteen tehtäväänsä.

Constantem Decorat Honor!
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”Kadetit ovat sanavalmiita ja oppineet antamaan reippaasti palautetta. Se on oikein 
hyvä! Tuppisuuna jurottaminen ja hampaiden kiristely eivät johda mihinkään.”

Kysyessäni päätoimittajalta 
linjauksia Kalpa-lehden 
kirjoitukseeni hän pyysi 
minua kertomaan omis-

ta kadettiajoistani, koulun johtajan 
tehtävien vaatimuksista ja näkemyk-
sestäni nykyisistä kadeteista. Siispä 
tein ”työtä käskettyä”!

MUISTOJA OMALTA 
KADETTIAJALTANI

Siinä vaiheessa, kun itse alkaa muis-
tella menneitä aikoja ja tapahtumia, 
on jo aika vanha. Kun joku pyytää 
muistelemaan, on TOSIVANHA. 
Kuulun siis jälkimmäiseen ryhmään.

Aloitin Kadettikouluni syksyllä 
1982. Kadettikoulusta valmistues-
samme meidän tuli kyetä toimimaan 
perusvalmiuden ajan joukkueen joh-
tajana ja kouluttajana sekä poikkeus-

olojen aikana yksikön päällikkönä tai 
pataljoonan esikunnan upseerina. 

Koulu oli selkeästi sotilasopetuslai-
tos: opiskelun painopiste oli sotilas-
taitojen opettelussa, ja periaatteina 
olivat ”tyvestä puuhun noustaan” 
sekä ”tekemällä oppii”. Käytännös-
sä siis opettelimme ja myös opim-
me yksittäisen sotilaan perustaidot 
niin asekäsittelyssä kuin sulkeis- ja 
taistelukentälläkin. Samalla myös 
harjaannuimme suunnittelemaan ja 
johtamaan kyseisiä perusharjoituk-
sia. Oppi painui niin syvälle lihas-
muistiin, että se on säilynyt siellä läpi 
vuosikymmenten.

Kuvatusta periaatteesta johtuen ns. 
akateemiset opinnot jäivät vähem-
mälle. Ainoat selkeästi siviilikor-
keakoulujen kanssa samankaltaisesti 
suoritetut kurssit olivat kasvatustie-

Teksti: Eversti Harri Niskanen  Kuvat: Puolustusvoimat

Koulunjohtajan terveiset 
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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

www.panssarikilta.fi

PANSSARIKILTA RY

parhaimmillaan!
Kilta-toimintaa

Since1951

PA
SSARIKILTA 

N

www.panssarikilta.fiwww.panssarikilta.fi

MYYTÄVÄNÄ PUOLUSTUS-
VOIMIEN KÄYTÖSTÄ

POISTAMAA MATERIAALIA.
Edullisesti mm. maasto-

pukuja, ruoka-astioita, puu-
laatikoita, paitoja, sukkia, 
saappaita, varsikenkiä jne
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Puolustusvoimain entinen komentaja, 
kenraali Gustav Hägglund on varmasti 
monille suomalaisille ja etenkin sotilail-
le tuttu henkilö. Värikkäänä persoonana 

tunnettu kenraali on eläköitymisensä jälkeenkin 
viettänyt kiireistä elämää. Erilaiset luottamus-
tehtävät ja luennoinnit pitävät vetreän seitse-
mänkymppisen evp upseerin liikkeellä päivittäin. 
Onneksi sentään mökillä ehtii rentoutua. Ennen 
lähtöä kesänviettoon Hirvensalmelle Kalpa kutsui 
kenraalin vierailulle Santahaminaan, ja minnekäs 
muuallekaan kuin oluttuopposelle Kellarille. 

Kadettiaika

Gustav Hägglund valmistui kaksivuotiselta ka-
dettikurssiltaan (KADK 45) vuonna 1960. Tuo-
hon aikaan kadettikoulu oli hyvin erilainen kuin 
nykyisin. Ensinnäkin koulu ei ollut kovin suures-
sa huudossa, ja sisään pääsivät käytännössä kaikki, 
jotka kouluun hakivat; koulun aloittamiseen vaa-
dittiin ainoastaan ylioppilastutkinto taikka oppi-
koulun opinnot seitsemänteen luokkaan saakka. 
Laudaturin ylioppilas Hägglund aiheuttikin pie-
nimuotoisen kauhistuksen omalle lukioaikaiselle 
opettajalleen, siten kuin Hägglund kertoo tämän 
maininneen hänelle sarkastiseen tyyliin: ”olenko 
minä kouluttanut sinut aivan turhaan”. Opettajan 
lausunto kuvaa hyvin senaikaista tilaa suomalai-
sessa yhteiskunnassa: puolustusvoimat ei ollut 
kovin suosittu, eikä kadettikoulun tason katsottu 
olevan kovin korkea. Toiseksi Hägglundin aikaan 
kadettikoulussa harjoitettiin varsin surutonta sim-
putusta. Siitä pitivät huolen paitsi vanhemmat ka-
detit, myös kurssien joukkueenjohtajat. Hägglund 
mainitsee muun muassa sen, että hänen joukku-
eenjohtajansa tapana oli aloittaa joka ikinen har-
joitus yksittäisen taistelijan etenemistavoilla, oli 
aihe mikä tahansa, ja vain siitä syystä, että kadetti 
oppisi sietämään märkää ja likaa. ”Aina oli mär-
kää”, muistelee Hägglund, ja jatkaa simputuksen 
muistelua 2000-sanaisten selvitysten tekemisellä 
vanhempien kadettien toimesta.

Hägglund toimi myös kadettiaikanaan silloisen 
kadettioppilaskunnan puheenjohtajana. Hänen 
tehtävänsä oli, kuten nykyisinkin, edustaa ka-
detteja erilaisissa osakunta- ja ylioppilaskunta-
riennoissa. Hägglundin kertomuksen mukaan 
vierailut muualle ympäröivään yhteiskuntaan ja 
opiskelijayhteisöihin indikoivat jo tuolloin ajatus-
ta, joka meilläkin monella toivottavasti on: ”ka-
detti on opiskelija siinä missä muut”. Palveluk-
sessa oppilaskunnan puheenjohtajuus ei muutoin 
juuri näkynyt: kadettivääpeli vastasi kadettien 
palveluksen karakulaatioista ja joukkueenjohtajat 
koulutuksesta. 

Kadettikurssinsa ratsastusmestari Hägglund ar-
vosti kuitenkin saamaansa opetusta ja esittää, 
että kadettikoulu on ollut hänen paras ”opetus-
seminaarinsa”; koulussa oppi esiintymään ja sai 
aimo annoksen itseluottamusta – ja varmuutta 
johtaa joukkoja sekä tehdä päätöksiä. Aika pal-
jon sanottu mieheltä, jonka kokemus kattaa niin 
valtiotieteellisen tiedekunnan, sotakorkeakoulun 

Kadetista 
kenraaliksi
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kuin Harvardin yliopiston seminaa-
rit. Ainoa asia, josta Hägglund ei 
kouluaikana pitänyt, oli simputus ja 
sen monet muodot. Vaan kannatti se 
kestää, siten kuin hänen myöhem-
mät ansionsa antavat osoittaa.

Nuoresta vänrikistä…

Hägglundin astuessa virkapalveluk-
seen puolustusvoimien upseeritilan-
ne oli heikko: henkilöstön pieni koko 
aiheutti sen, että joukkueenjohtaja 
oli oman joukkonsa kanssa aamusta 
iltaan, kuusi päivää viikossa, vuoro-
kauden ympäri. Hägglund hymäh-
tää, että tuohon aikaan nk. 8-16 –up-
seeria ei todellakaan ollut olemassa. 

Voisi kai todeta, että he ketkä pal-
veluksessa olivat, todella toteuttivat 
kutsumustaan. Jo ensi vuosina mää-
rätietoinen ja itsevarma Hägglund 
koki, että nuori upseeri sai vaikuttaa 
omiin asioihinsa ja olla perustellusti 
eri mieltä siten kuin pystyi esittä-
mään vaihtoehtoisen ja toteutta-
miskelpoisen ratkaisun ”ongelmaan”. 
Hägglund kuitenkin huomauttaa, 
ettei tilanne aina ollut yksioikoinen 
ja että vaikuttamismahdollisuudet 
riippuivat lopulta paljon oman esi-
miehen asenteesta: oli tiukkapipoa ja 
vähemmän tiukkaa pipoa. Mielipi-
desensuuria hän ei kuitenkaan kos-
kaan mieltänyt kokeneensa.

Uran edetessä Hägglundin kanta-
viksi ajatuksiksi – ajateltaessa omaa 
johtajuutta ja oman vallan kasvamis-
ta peilaamalla niitä omiin alkuaiko-
jen työkokemukseen – muodostuivat 
kaksi ydinkohtaa, jotka lienevät pait-
si hyvin tyypillisiä ja usein kuultuja, 
myös erinomaisia vinkkejä meille: 
”kannusta kritiikkiin ennen päätös-
tä, vaadi solidarisuutta päätöksen 
jälkeen”. Hägglund viittaa tällä mie-
lipidesensuuriin ja tarkoittaa, että 
perusteltuja mielipiteitä saa esittää 
ja niihin alaisia tulee kannustaa. Hän 
huomauttaa, että alaisen mielipiteet 
(ja ajatukset yleisemminkin) hyö-
dyttävät myös esimiestä; siitä ei ole 
hyötyä että tehdään aina siten kuin 
kuvitellaan esimiehen haluavan. So-
lidaarisuus kuului kuitenkin Hägg-
lundin ehdottomiin vaatimuksiin: 

kun asiat oli keskusteltu ja sovittu, 
ne tehtiin juuri sovitulla tavalla eikä 
veto-oikeutta sen jälkeen enää ol-
lut. Ainoastaan tällä tavoin esimies-
alais-suhteessa säilyi järki ja auktori-
teetti.

…Puolustusvoimain komentajaksi

Järki ja auktoriteetti tuntuivat säily-
vän ja Hägglundin ura oli nousujoh-
teinen. Voitaneen kai perustellusti 
sanoa, että hänen sotilasuransa on 
merkittävin sitten Mannerheimin 
– ja ainutlaatuinen rauhanajan Suo-
messa. Matkaan puolustusvoimain 
komentajaksi mahtuu mahtava mää-
rä eri tavoilla suoritettavaa ”testaus-
ta”: on opintoja, kenttätyötä, esikun-
tatyötä, johtamista ja sen haasteista 
selviytymistä. Hägglund esittää, että 
paitsi edellisenkaltaisissa testeissä 
pärjäämistä, uran kehitykseen tarvi-
taan myös lukuisa määrä yhteiskun-
tasuhteita, yhteistoimintakyvykkyyt-
tä ja tehtävien jämptiä hoitamista. 
”Ei saa olla liian jäykkälavettinen”, 
heittää Hägglund ja viittaa siihen, 
että kyetäkseen pärjäämään on oltava 
riittävän joustava, laajakatseinen ja 
valmis tarjoutuviin haasteisiin; asioi-
den hoitaminen hyvin ei riitä, vaan  
itsensä on laitettava peliin ja kyettävä 
sopeutumaan potentiaalisesti mihin 
hyvänsä. ”Tilanteiden arviointiky-
vykkyys”, urheilutermein pelisilmä, 
on avainasemassa. 

Komentajakausi 1994–2001

Puolustusvoimain komentajana 
Gustav Hägglund pääsi ”arvioimaan 
tilanteita” ja toteuttamaan uransa ai-
kana kehkeytyneitä ideoita. Kuten 
odottaa sopii, puolustusvoimain ko-
mentajalla on varsin vapaa mahdol-
lisuus toteuttaa omia ideoitaan si-
käli kuin suhteet poliitikkoihin ovat 
kunnossa. Hägglund nostaa luotta-
muksen rakentamisen muun yhteis-
kunnan päättäviin elimiin kaikkein 
tärkeimmäksi asiaksi, joka paitsi 
mahdollistaa ideoiden täytäntöön-
panon, myös asiain edullisen hoi-
tamisen siten kuin komentajana on 
ajateltava sekä puolustusvoimia että 
muuta hallintoa. ”Komentajana on 
jatkuvasti ajateltava poliittista ilma-
piiriä ja sitä, etteivät omat linjaukset 
saata poliittista toimijaa epäedulli-
seen valoon.” 

Hägglund mainitsee komentajuu-
tensa suurimmaksi tekeleekseen jo 
pataljoonan komentajana hahmot-
tuneen ideansa täytäntöönpanon, 

6/9/12-varusmiespalveluksen sisään-
ajon. ”Ei ole mitään järkeä, että va-
rusmiespalvelus jakautuu miehistön 
ja johtajien osalta tavalla, jossa joh-
tajilla ei ole miehistöä tai jossa mie-
histöllä ei ole johtajia”. Hägglundin 
mukaan hänen varusmiespalveluksen 
jaksotuksen uudelleenmäärittelyn 
jälki näkyy vielä tämän päivän orga-
nisaatiossa: ”varuskuntien lakkautuk-
set ja organisatorinen tehokkuusajat-
telu ovat seurausta palvelusaikojen 
uudistuksesta”.

Kysyttäessä asioita, jotka Hägglund 
olisi voinut tehdä toisin komen-
tajana, hän kohauttaa olkapäitään 
ja toteaa, että menneitä on turha 
muistella. Hän alleviivaa, että var-
masti hänen komentajakaudeltaan 
jollekulle on jäänyt asioita hampaan-
koloon, mutta jatkaa mainiten, että: 
”puolustusvoimain komentajana et 
pysty olemaan loukkaamatta alaisia-
si. Kritiikkiä tulee sekä aiheesta että 
aiheetta”. Näinhän asia on, kaikkia-
han ei voi eversteiksi tai kommodo-
reiksi ylentää.

Laajaa kokemuspohjaa 
ja aktiivisuutta

Gustav Hägglund haluaa, että up-
seeri omaa kokemuspohjaa hyvin-
kin erilaisista elämän osa-alueista ja 
toimii aktiivisesti. Ainoastaan täl-
löin upseeria voi kutsua ”eteenpäin 
pyrkiväksi”, linjaa Hägglund ja jat-
kaa kannustamalla jokaista upseeria 
vaihtamaan rohkeasti tehtäviä, pal-
veluspaikkaansa ja altistamaan itsen-
sä yhä uudenlaisiin tilanteisiin: ”na-
panuora poikki ja eteenpäin”. Myös 
laaja-alaisen ja puolustusvoimien 
ulkopuolisenkin (lisä)koulutuksen 
hankkimiseen Hägglund kehottaa, 
ja viittaa siihen, että esimerkiksi hä-
nen kohdallaan valtiotieteellisessä 
tiedekunnassa opittu englannin kie-
len taito oli yksi avainasioista hänen 
sotilasuransa jatko-opintoihin Yh-
dysvalloissa. Kaikella tällä Hägglund 
tarkoittaa, että erilaisten koulujen 
ja tehtävien tarkoituksena on antaa 
avaimia uralle ja avata väyliä useaan 
suuntaan: sellaisiin mahdollisuuk-
siin, joita ei edes osaa ennalta arvata. 
”Liika laskelmointi ei koskaan kan-
nata”, toteaa Hägglund ja kehottaa 
aktiiviseen hakeutumiseen omien 
kiinnostusten mukaan. Hägglund 
uskoo myös, että ihminen kasvaa 
tehtäviensä mukana, joten rohkeus ja 
ennakkoluulottomuus ovat hyveitä, 
joita upseeri urallaan tarvitsee. Ta-
vallaan Hägglundia on helppo uskoa, 

sillä rohkeus ja ennakkoluulottomuus olivat var-
masti hyveitä Hägglundin uran kenties vaativim-
massa tehtävässä Libanonin rauhanturvaoperaa-
tiossa; operaatiossa, jossa Hägglundin vastuulla 
oli 6000 sotilaan joukko yhdeksästä eri maasta 
ja olosuhteet olivat hyvin sodanomaiset. Eikä ole 
yllätys, että Hägglundin suurimpiin suosituksiin 
kuuluu hakeutuminen ulkomaan tehtäviin tällai-
sen mahdollisuuden tarjoutuessa.

Eläkeläinen Hägglund

”Ne, jotka ovat remmissä, hoitavat hommansa. 
Siihen on turha mennä sotkemaan”. Siinä on elä-
keläinen Hägglundin perusajatus: hän ei halua 
puuttua asioihin, joita me tänään täällä teemme. 
Hän on oman leiviskänsä jo hoitanut. Toki ken-
raali edelleen seuraa, mitä puolustusvoimissa ta-
pahtuu: Ruotuväki kuuluu vakiolukemistoon ja 
satunnaiset tapaamiset aktiiviväen kanssa mahtu-
vat kalenteriin. Erilaiset juhlatilaisuudet ja puo-
lustusvoimien muut karakulaatiot Hägglund on 
kuitenkin toistuvasti jättänyt väliin: ”eihän siinä 
ole mitään järkeä, että eläkeläinen tulee tällaisiin 
höpöttämään”. 

Muutoin eläköitynyt kenraali viettää vapaaherran 
elämää Hirvensalmen tilallaan, pitää rahallista 
vastinetta vastaan johtamisluentoja, metsästää ja 
kirjoittaa. Seitsemäs kirja, ”Värikkääät kenraa-
lit”, lähti painoon vain muutamia viikkoja sitten. 
”Brain is just a muscle”, tokaisee Hägglund ja 
viittaa siihen, että kirjoittaminen on yksi oiva tapa 
pitää elämä ja ajatukset virikkeellisinä ja toimin-
takunnossa.

Terveiset kadeteille

Kenraali Hägglundin terveisissä meille yhdistyvät 
sekä vakava kehotus että suuri kannustus. Ken-
raali haluaa, että me Suomen puolustusvoimien 
tulevaisuuden tekijöinä pidämme huolta suoma-
laisesta maanpuolustustahdosta ja siitä, ettei se 
katoa minnekään. ”Useat muut maat ovat ulkois-
taneet maanpuolustuksensa rahallista korvausta 
vastaan”. Ulkoistaminen aiheuttaa Hägglundin 
mukaan koko yhteiskuntaa koskevan henkisen 
muutoksen, jonka seurauksista on vaikea sanoa 
mitään. ”Maanpuolustustahto näkyy jokapäiväi-
sessä elämässä”, kuittaa Hägglund ja toivoo, että 
näin olisi vastakin. Kenraali esittää koko upsee-
rin uran parhaaksi asiaksi ihmisten johtamisen ja 
mainitsee uran kohokohtia tiedusteltaessa muun 
muassa oman aikansa joukkueenjohtajana. Ja kas, 
mitä me hyvät kadettiveljet ja -sisaret olemme-
kaan menossa aivan tuota pikaa tekemään? Oi-
kein. Nauttikaamme siis siitä, ihmisten johtami-
sesta. ”Nuorten ihmisten kanssa toimiminen on 
elävää elämää, josta voi saada hyvin paljon irti”, 
neuvoo kenraalikin.

Kannustuksena voitaneen kokea myös huikean 
uran tehneen entisen puolustusvoimain komen-
tajan ja kenraalin viimeinen heitto opiskelevalle 
kadetille: ”kateeksi käy, teillä on hieno ura edes-
sänne. Minulla se on jo takana”. 

”Puolustusvoimain 
komentajana et pys-
ty olemaan loukkaa-
matta alaisiasi...” 
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Kello oli seitsemän maanan-
taiaamuna. Ulkona paistoi 
aurinko. Katsoin itseäni 
peilistä, suoristin krava-

tin ja tarkistin vielä tutkintomerkin 
asennon. Kaikki oli kunnossa. Olin 
valmiina ensimmäiseen työpäivääni. 

Kolme vuotta koulussa –
Turhaan(ko)?

Elettiin elokuun viimeistä päivää 
vuonna 2010. Takanani oli tasan 
kolme vuotta opiskelua. Tuohon kol-
meen vuoteen mahtui paljon opit-
tavaa. Opinnoissa tasapainoiltiin 
sujuvasti korkeakoululle ominaisen 
akateemisten aineiden ja sotilaallis-
ten ammattiopintojen ristiaallokos-
sa. Opintoihin mahtui taktiikkaa, 
strategiaa, fysiikkaa, matematiikkaa, 
historiaa, johtamista ja paljon muuta. 
Tämä kaikki oli puristettu 180 opin-
topisteeseen ja tavoitteena oli tuottaa 
putken suusta ulos puolustusvoimille 
hyvät perustiedot omaava ammatti-
taitoinen upseeri, sotatieteiden kan-
didaatti. Katsoessani itseäni peilistä 
ennen töihin lähtöä tajusin juuri ole-
vani tuo suuren koneiston valmista-
ma tuote. Astuessani sisään tulevan 
työpaikkani porteista tulisi minun 
osata hyödyntää kaikkia koulussa 
oppimiani asioita. Edessäni siinsi 
nyt  se, mistä olin itsekin aikoinani 
puhunut messuilla ja rekrytointiti-
laisuuksissa: vaihteleva ja haastava 
työympäristö, jota varten annettiin 
monipuolinen koulutus. Vastaisiko 
saamani koulutus nuoren upseerin 
työhaasteisiin? Olinko opiskellut jo-
tain turhaan? Minun tuli ottaa asias-
ta selvää. Oli aika lähteä töihin.

Akateemisuus vs. Sotilaskoulutus

Suurin osa tämän lehden lukijoista 
on varmasti joskus hikoillut omassa 
pirunsaaren jalkaväkilyseon tutki-
jankammiossaan äheltämässä jonkun 
hegemoniasävytteisen harjoitustyön 
parissa ja pimeiden ajatusten jyskyt-
täessä takaraivoon, suusta on saatta-
nut päästä ilmoille kysymys: miten 
helvetissä tämä opiskelemani asia 
liittyy mitenkään tulevan nuoren up-
seerin toimenkuvaan? Tässä artikke-
lissa olisi tarkoitus löytää tähän kysy-
mykseen vastaus. En kuitenkaan ala 
ruotimaan asioita kurssi kerrallaan, 
koska mielipiteitä on monia: toinen 
saattaa pitää maailman tärkeimpinä 
asioina fysiikan opintoja, kun taas 

toinen voi liputtaa johtamisen opin-
tojen puolesta. Jääkärin ja elektro-
nisen sodankäynnin ammattilaisten 
mielipiteet voivat erota valovuosia 
toisistaan.  

Opiskeluaikana kadetti saattaa tun-
tea ahdistusta, ja opinnot saattavat 
näyttää mustavalkoisilta, jos opiskel-
tava asia ei vaikuta itselle hyödylli-
seltä. Nyt kun katson taaksepäin ja 
muistelen omia mustia ajatuksiani, 
näyttävät ne nyt paljon valkoisem-
milta. Akateemiset opinnot eivät 
välttämättä anna nuorelle upseerin 
alulle vielä mitään konkreettista. 
Opitut tiedot kuitenkin varastoituvat 
jonnekin aivojen sopukoihin ja tule-
vat käytetyksi joskus tulevaisuudessa.  
Loppujen lopuksi akateemiset opin-
not kehittävät ajatteluamme, laajen-
tavat maailmakuvaa ja antavat eväitä 
tulevaisuuteen.  Toisinaan kuitenkin 
tuntui siltä, että joillain luennoilla 
asiat lensivät pilvissä, eivätkä kurs-
sin parhaimmillakaan taajuuksilla 

operoineet yksilöt tuntuneet saavan 
kiinni jutun juonesta. MPKK:lla on-
gelmana tuntui olevan se, että välillä 
luennoilla kävi paasaamassa profes-
soreita, joilla ei ollut mitään käsitystä 
siitä, minkälainen kohdeyleisö oli. 
Oletettiin, että kadetit olivat aamu-
palakseen syöneet sivistyssanakirjan 
tai kasan fysiikan kaavoja, ja asioi-
ta kyettäisiin imuroimaan aivoihin 
luentosalin valkokankaalla vilistä-
vän PowerPoint-esityksen tahdissa. 
Tämä turhautti monet opiskelijoista 
täysin.

Viimeinen vuosi valmentaa

Puolustushaara- ja aselajikouluille 
siirtymistä odotettiin kieli pitkällä 
jo toisen vuoden puolivälin tienoilla. 
Odotus palkittiin viimein elokuussa, 
ja tarjolla olikin rautaisa annos soti-
laallisuutta. Oli aika syventyä opette-
lemaan niitä asioita, jotka antaisivat 
eväät töihin siirtymiseen.  Ja kyllä, 
viimeinen vuosi todellakin oli se, 
joka pisti jokaisen oikeaan asentoon, 
eikä töihin siirtyminen tuntunut yh-
tään niin vaikealta kuin se olisi ehkä 

tuntunut toisen vuoden istumalihas-
ten puuduttamisen jälkeen.  Vaikka 
kolmas vuosi antoi hyvät perusteet 
ammuntojen, harjoitusten ja koulu-
tuksen suunnittelun osalta, puuttui 
siitä pari tärkeää seikkaa, jotka  on 
ehkä tarkoituskin oppia työelämässä. 
Kyseessä olivat maalaisjärki ja vastuu.

Syöksyen eteenpäin!

Ensimmäiset kuukaudet töissä ku-
luivat  tutustuessa uuteen työympä-
ristöön. Vaikka opetettavat asiat oli-
vat tuttuja entuudestaan, meni hetki 
ennen kuin riisuin jalasta viimeisenä 
vuotena jalkaani vetämät komppani-
an päällikön saappaat ja laskeuduin 
takaisin ruohonjuuritasolle poh-
timaan, kummalta puolelta puuta 
maassa makaavan ratsumiehen oi-
keasti kannattaisi ampua.  Nyt oltiin 
asian ytimessä: pohdittiin sotimisen 
oikeita perusteita, yksittäisen taiste-
lijan toimintoja.  

Yksi konkreettinen asia, jonka koin 
olleen hyödyllinen koulussa opi-
tuista asioista, oli perusteellisten 
suunnitelmien tekeminen. Varsinkin 
viimeisenä kouluvuotena opimme 
tekemään harjoituksista todella yksi-
tyiskohtaisia suunnitelmia kaikkine 
hienoine kaaviokuvineen ja aikatau-
luineen. Tämä vaihe oli jäänyt päälle, 
ja käytinkin ensimmäisinä kuukausi-
na paljon aikaa hienojen suunnitel-
mien tekemiseen. Töiden kuitenkin 
kasautuessa ei aikaa jää mahtavien 
PowerPoint-spektaakkeleiden tai 
Excel-taulukoiden tekoon, vaan 
tällöin kaivetaan esiin se kuuluisa 
tupakka-askin kansi ja raapustellaan 
siihen. Korulauseet ovat vaihtuneet 
kuukausien saatossa ranskalaisiin 
viivoihin ja tietokone ruutuvihkoon. 
Koulutustulokset eivät tästä kuiten-
kaan ole kärsineet.

Vastuu painaa

Kouluaikana kadetti on huoleton. 
Huoleton siinä mielessä, että periaat-
teessa mitään tulosvelvoitteita ei ole. 
Kunhan saat itsellesi palvelusasun 

KENTÄLTÄ
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Teksti ja kuvat: luutnantti Joonas Asunmaa

”...Miten helvetissä tämä opiskele-
mani asia liittyy mitenkään tulevan 
nuoren upseerin toimenkuvaan?”
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päälle, kerkeät aamuvahvuuslaskentaan, palautat 
annetut tehtävät ajoissa ja pääset kursseista läpi, 
niin sinulle voidaan ojentaa tutkintomerkki. Olet  
pääosin vastuussa vain omista tekemisistäsi.  Töis-
sä nuorta luutnanttia odottaakin suuri vastuu. Se, 
että saat itsesi töihin aamulla on pienin huolenai-
he. Huolehdit itsesi ohella vaihtelevasta määrästä 
alaisia, kuitillasi saattaa olla kalustoa monien tu-
hansien eurojen arvosta ja koulutustuloksien on 
suositeltavaa pysytellä hyvinä.  Viimeistään siinä 
vaiheessa vastuu lyö vasten kasvoja, kun kalusto-
tarkastuksessa huomaat jotain kalliimman puo-
leista puuttuvan ja toteat itse istuvasi mahdollisen 
maksajan pallilla. Se saa itseesi ja alaisiisi yllättäen 
vauhtia ja vielä enemmän tahtoa löytää hävinnyt 
artikkeli.

Ei sittenkään aivan turhaan…

Sotatieteiden kandidaatin opintopaketti on laaja 
kokonaisuus. Akateemisten opintojen ja sotilas-
koulutuksen yhteensovittaminen toimivaksi pake-
tiksi on haastavaa, ja tuo paketti elääkin jatkuvaa 
muutosta. Kautta rantain olen saanut kuulla, että 
joitain epäkohtia opetuksessa on korjattu ja osa 
on jäänyt olemaan.  Omalta osaltani voin sanoa, 
että olen suurimmaksi osaksi tyytyväinen ope-
tukseen ja siihen, millä tavalla koulu valmentaa 
kadetit työelämään.  Ei käy kieltäminen, etteikö 
joukosta aina kuuluisi soraääniä, mutta tässä vai-
heessa tulee todeta, että kaikkia ei voi aina miel-
lyttää. Sotatieteiden kandidaatin opinnot antavat 
riittävät eväät töihin siirtymiseen – lukuun otta-
matta muutamaa edellä mainittua yksityiskohtaa. 
Kaikkea kun ei voi opettaa, ja osa tulee oppia itse. 
Välillä kantapään kautta päästään parhaisiin tu-
loksiin. Elämä opettaa. 

Ltn Asunmaa ja KPÄÄLL:n 1. tarkastus- ja käskykierros

Kirjoittaja opiskeli 94. kadettikurssilla aselaji-naan jääkäri/PST. Hän valmistui 26.8.2010 ja työskentelee tällä hetkellä Hämeen Rykmentissä.
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Kuka on äänenkäytön ammattilai-
nen, jonka ei tarvitse opiskella ää-
nenkäyttöä ollenkaan? Kuka on am-
mattiesiintyjä, joka ei esiintymistä 
päivääkään ole opiskellut? No sotilas 
tietenkin, sillä tunnettuahan on, että 
lahjattomat reenaa.

Tietenkin on totta, että ihminen 
osaa jo lapsena käyttää ääntään 
erittäin hyvin. Useimmat tietä-

vät, kuinka kovaa aivan vasta-
syntynytkin lapsi osaa huutaa 

ja kuinka heidän luonteva 
esiintymisensäkin on suo-

rastaan hämmästyttävää. 
Jostain syystä 

ilmanpaineen tuoton äänihuulille, 
jotka sitten yhdessä kehon kaikuon-
teloiden avulla vahvistavat ääntä 
sointuvan kauniiksi ja kuuluvaksi. 
Tavoitteena on siis luonnollisel-
ta ja kevyeltä tuntuva äänenkäyttö, 
joka kuitenkin mahdollistaa valtava 
voimakkaan äänenvoimakkuuden. 
Tärkeä ajatus on myös tilaan sopiva 
äänenkäyttö, jolloin pienemmässä 
tilassa ja kuulijoiden lähietäisyydellä 
ymmärretään olla huutamatta kuin 
mikäkin palosireeni (vrt. kasarmi – 
ooppera).

Klassisen laulun periaatteilla sovel-
tuvin osin puheeseen hyödynnetyt 
tekniikat mahdollistavat kestävän 
ja kantavan puhetekniikan. Monilla 
armeijan käyneillä on varmasti mie-
lessä tilanteita, missä joku esimies 
yritti oikein miehekkäästi komentaa 
kovalla äänellä äänen kuitenkin sär-
kyessä jatkuvasti. Surullisen huonoja 
suorituksia, mutta mitäpä muuta-
kaan voisi odottaa, kun omatoiminen 
opiskelu aiheeseen liittyen on jäänyt 
sotilaille käskemättä. Kaikki kun ei-
vät taida käskemättä omatoimisesta 
opiskelusta suoriutuakaan.

Erityisesti äänenkäytön osalta olen 
huolissani äänihuulten vääränlaisen 
rasittamisen aiheuttamista ongel-
mista myöhemmin elämässä. Ennen 
armeijaan tuloa en ollut tiennytkään, 
kuinka epäinhimilliseltä ihminen voi 
kuulostaa. Ottakaa nyt hyvät ihmiset 
selvää, kuinka äänihuulia rasitetaan 
ja huolletaan toimintakunnon yllä-
pitävällä tavalla. Tai älkää ainakaan 
sitten eläkkeelle siirtyessänne ihme-
telkö, mihin se nuorena niin omasta 
mielestä kantava ääni on kadonnut ja 
jota lapsenlapset kauhuissaan kuun-
televat. Jos voimakas puhuminen 
aiheuttaa ponnistelua ja kurkku ki-
peytyy pitkään puhumisen jälkeen, 
sinulla on jo kiire opetella tekniikoi-
ta uusiksi. Jos lämmittelet lihaksiasi 
ennen viikkoliikunnan sählyvuoroa, 
miksi ihmeessä et tee sitä ennen päi-
vän luentomaratonia?

1A07 Äänenkäytön perusteet, (prof. 
Jorma Hynninen) –opintojaksoa 
odotellessa… 

Äänen valta
Teksti: kadetti Janne Korhonen  Piirros: kadetti evp Fredrik Lehto 

i h -
m i n e n 

tahtoo unohtaa 
opitut taidot varttu-

essaan. Varsinkin äänen 
käytön osalta tämän päivän 

alakoulussa mikrofoneihin 
kähisevät lapset vielä enemmän 
kuin ennen vanhaan.

Klassisessa laulussa nimittäin, 
jonka näkyvimpiä edus-
tajia oopperalaulajat 

ovat, unohdetut tai-
dot opetellaan uu-
destaan. Koko var-

talon osallistuminen 
hengityksessä mahdol-

listaa syvän ja erittäin voimakkaan 





Luotettavaa laatua 
teollisuuden 
sovelluksiin

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

www.colly.fi
sales@colly.fi

                  - Kun lopputulos ratkaisee -
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Luotettavaa ja
laadukasta
painopalvelua!

Satakunnan Painotuote Oy
Ratastie 6, 32800 Kokemäki ♦ puh. 02-523 2500 ♦ fax 02-523 2511

www.satakunnanpainotuote.fi

Tarjoamme asiakkaillemme
perinteikkäitä aasialaisia,

kokonaisvaltaisen
rentouttavia elämyksiä.

Laguunin tarjontaan kuuluu
myös Body & Mind -tunnit

kauniissa salissamme.

Laguunin lahjakortti,
hemmottelua hänelle!

Asiakaslehdet  |  Facebook-kampanjat  |  Esitteet     
Käyntikortit  |  Nettisivut  |  Verkkovideot

Pilkku.fi Yrittäjien palvelutalo
jo vuodesta 1998

Day Spa Laguuni
Humalistonkatu 4A, 20100 Turku, 0400-581 995

www.laguuni.fi



Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi

SÄKYLÄN SOTILASKOTIYHDISTYS RY

www.sotku.fi

KATSO MYÖS: 

www.rantasalmi.fi/matkailu/nahtavyydet_ja_
kayntikohteet/haapaniemen_kadettikoulu/



  EF International Language Centers

Kielikurssit 
 Ulkomailla

Ovatko suunnitelmasi armeijan jälkeen vielä auki? 
Nyt on korkea aika vaihtaa maisemaa ja hankkia 
parempi kielitaito, kansainvälisyyttä, menestystä 
sekä paljon uusia seikkailuja! EF:n missio on 
yksinkertainen: rikkoa meitä jakavia kieli-, kulttuuri- 
ja maantieteellisiä muureja.

Järjestämme kielikursseja opiskelijoille ja 
aikuisille ympäri vuoden. Valitse kohteesi yli 40 
vaihtoehdostamme. Lue lisää 
www.ef.com/schools tai www.ef.com/year

Mitä vielä odotat?

Soita ilmaiseksi 
0800-1-54354 
tai käy netissä 

www.ef.com/schools tai 
www.ef.com/year

www.ef.com

EF Education First, 
Kalevankatu 44, 01800 Helsinki 
kielikoulut@ef.com

11ILS_AD_94x132_JAN_FI.indd   1 1/17/11   1:50 PM

Oman taloutensa 
isäntä tietää 
mistä vakuutukset 
kannattaa ottaa.

OP-bonuksia kertyy 
nimittäin ihan tavallisesta 
pankkiasioinnista ja 
nyt myös Pohjolan 
vakuutuksista.

Tule juttelemaan,  
klikkaa op.fi tai pohjola.fi

Yhdessä hyvä tulee.

Pohjoismainen 
ilmapuolustusratkaisu
 

yksi ohjus, kaksi roolia – 
Ilmavoimat ja Maavoimat

operatiivisessa käytössä neljässä NATO - 
ja EU-maassa 

jatkuvassa operatiivisessa käytössä 
yli 26 000 tuntia

ammunnoissa laukaistu yli 
100 ohjusta 

suunnittelussa huomioitu 
edelleen kehittäminen 

 

Kongsberg Defence & Aerospace AS

AMRAAM-ilmataisteluohjukseen pohjautuva 

NASAMS- ilmatorjuntajärjestelmä 

www.kongsberg.com

 

Vahvistaa kotimaisen teollisuuden osaamis - 
ja teollisuuspohjaa 
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www.nammo.com

Nammo Group - 
Ammattilaisten valinta
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Tmi S. Laitinen

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Jääskeläinen Oy

Kuljetusapu Korhonen Oy

Teotools Oy

Varsal Oy

Kahvila Putiikki (Tmi Sävelsalo)

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

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

Korpela Paper Ky

Valtapinnoite Oy

Liperin Kiinteistöhuolto

Maalaus-Reijonen Ky

Ääneseudun Reserviupseerit ry

RRLL Music

BF-Lento Oy

Tuppaa tulemaan valmista kerralla. Asennetaan vaikka 
satelliittilautanen, murtohälytinjärjestelmä tai huolletaan 
ilmalämpöpumppu. Jos jotain ei osata, se kyllä kerrotaan.

Jo.Tek Oy    puhelin O4OO 442 451    jouni.kostiainen@iki.fi

Asiakkaan ehdoilla, Vierumäen vahvuuksilla.

www.vierumaki.fi

Suuntautumisvaihtoehdot:
Sisustusarkkitehtuuri ja kaluste muotoilu
Vaatetus- ja tekstiili muotoilu
Koru- ja jalometalli muotoilu                              
Teollinen muotoilu            

Puh. (017) 308 111 
office@designkuopio.fi
www.designkuopio.fi

Hakuaika 7.3. – 12.4.2011, valintakokeet 27. – 28.5.2011

KULTTUURIALA – SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA 

MUOTOILIJA (AMK)



tään 
naisten huomioimaa; 
kyllä sen huomaavat ihan kaik-
ki turuilla ja toreilla käyskentelevät 
ihmiset pikkupojista mummoihin, 
remonttimiehistä yritysjohtajiin. 
Käsittääkseni on olemassa myös 
pieni vähemmistö sellaisia ihmisiä, 
jotka ajattelevat asioista eri tavalla 
(lue: väärin) eivätkä siten myöskään 
kykene antamaan meille arvostusta. 
Jätettäköön heidät siten ainoastaan 
sivuhuomioksi tässä tekstissä.

Puolustushaarojen välisessä pukeu-
tumisessa on kuitenkin eroavaisuuk-
sia. Me merimiehet olemme aina 
askeleen maa- ja ilmavoimailijoita 
edellä siten kuin virkapukumme on 

Toisen vuosikurssin kääntyessä lop-
pupuolelle on aika lyödä kasaan tä-
män elämäntapalyseon oppiantia pu-
keutumisen (sotilaalle: varustuksen), 
edustamisen ja sen toisen sukupuo-
len saroilta. Kysymys on siis ennen 
muuta representaatiosta, jonka ka-
detti antaa – ulkomaailmaan(kin).

Ei nimittäin ole missään määrin 
epäselvää, etteikö kadetin pukeutu-
misella olisi merkitystä. Itse asiassa 
kadetin pukeutuminen ”mittatilaus-
pukuineen”, lankattuine puoliken-
kineen, kravatteineen ja piukaksi 
pingotettuine lippalakkeineen yh-
distettynä muutoinkin huoliteltuun 
ulkonäköön, eli siistiin lyhyeksi lei-
kattuun tukkaan sekä sileään leu-
kaan, on kaikkein merkittävin asia 
hyvän ensivaikutelman luomisessa ja 
edustamamme organisaation imagon 
rakentamisessa. Oikeassa (ja oike-
ankokoisessa) varustuksessa kulkeva 
huoliteltu kadetti indikoi ympäril-
leen sitä, että puolustusvoimat tekee 
hyviä varustehankintoja ja jyvittää 
ne asianmukaisesti sotilailleen, jot-
ka osaavat pitää huolta itsestään. 
Suoraselkäinen ja ryhdikäs kadetti 
puolestaan signaloi sitä, että orga-
nisaatiomme toiminta on linjakasta, 
uskottavaa ja sellaista, josta voi olla 
ylpeä. Hyvin pukeutunut ja ryhdikäs 
kadetti luo myös vaikutelman, että 
maanpuolustus, sotilasjohtaminen 
ja armeijan tulevaisuus ovat hyvissä 
käsissä. Lisäksi kohtelias ja etiketin 
tunteva kadetti ohjaa ihmiset ajatte-
lemaan, että maailmassa on vielä ta-
hoja, joissa (pienillä) asioilla todella 
on merkitystä, ja joissa asiat tehdään 
ennalta sovituilla pelisäännöillä ja 
muita kunnioittaen. Jos jokin näistä 
elementeistä ei ole kunnossa, luon-
nollisesti tilanne näyttäytyy ympä-
röivälle omalle organisaatiollemme 
ja muulle yhteiskunnalle juuri päin-
vastaisena: selvänä merkkinä siitä, 
että asevoimat eivät kykene täyttä-
mään tehtäväänsä, vaan toiminta on 

vain pyrkimyksiä vailla minkäänlais-
ta relevanttia substanssia. Pukeutu-
kaamme siis, hyvät kadettitoverit, 
meille annetun sapluunan mukaises-
ti ja käyttäytykäämme varustukselle 
sopivalla tavalla – se huomataan.

Sen huomaavat myös vastakkaisen 
sukupuolen edustajat. Ei ole tilai-
suutta, ainuttakaan hetkeä, jolloin 
univormuunsa pukeutunut kadetti 
ei saisi huomiota heiltä. Vaikka nyt 
jatkossa puhun naisista, uskon, että 
sama pätee myös toisin päin; ja viit-
taan nyt siis naispuolisen kadetin 
saamaan huomioon miehiltä. Toisen 
vuosikurssin yksi tärkeä tehtävä on 
ollut edustaminen erilaisissa soti-
las- ja siviilitilaisuuksissa, ja voin 
itsekin myöntää edustaneeni ker-
ran jos toisen. Tarkoitan, että olen 
validoitunut tarkastelemaan ai-
hettani kokemuksen rintaäänel-
lä. Naisilta saamani palautteen 
perusteella kadetti herättää 
kiinnostusta paitsi uni-
vormunsa, myös edusta-
mansa organisaation 
ja sen muotovaati-
musten vuoksi. 
Kadetin koe-
taan olevan 
rohkea, rehel-
linen, huo-
mioonottava, 
ehkä myös jol-
lakin tavalla 
v a a r a l l i n e n 
(suora sitaatti 
neiti X:n suusta). 
Tai kuten eräs vie-
hättävä neito totesi: 
”minulle kaikki kadetit 
ovat automaattisesti mie-
hekkäämpiä kuin muut”.

Kuten Etelä-Pohjanmaalla 
tiedetään, viisaus asuu naisis-
sa. Tilanne on nimittäin se, että 
vaikka itsessään naisen kiinnostus 
kadettiin liittyisikin sukupuolten 

väliseen jännit-
teeseen, pal-
jastavat sen 
perustelut 
pe lkäs-
t ä ä n 
m a i -
ritte-
l e -

v i a 
a s i o i t a 
p u o l u s -
tusvoimi-

en tehtävistä, 
johtamisesta 
ja johtajuu-

desta, tavoista 
ja tarkoituksesta, 

sotilaista ja meidän 
merkityksestä omalle 

maallemme. Puolustus-
voimia arvostetaan, teh-

täviämme ja (ontologista) 
tarkoitustamme kiitetään ja 

sotilaihin henkilöinä luotetaan. 
Eikä tämä tietenkään ole pelkäs-

Oikean varustuksen 
merkityksestä kadetille

Teksti: kadetti Lauri Kananoja  Kuva: kadetti Heikki Lainela

MIELIPIDE

musta. Kuten edellisen tuotantopa-
radigman aikana vaikuttanut yksi-
tyisyrittäjä Henry Ford on kuului-
sasti tokaissut: ”vaatteen värillä ei ole 
väliä, kunhan se on musta”. Tämä pä-
tee yhä edelleen; merivoimien kavaiji 

aiheuttaa päiden kääntymisiä joka 
paikassa, m/58 ei. Vaikka meri-

miehet (aivan ansaitusti) voit-
tavatkin maa- ja ilmavoimat 

pukeutumisetiketissään ja 
tyylikkyydessään, maa- ja 

ilmavoimien kunniaksi 
on kuitenkin mainitta-
va heidän huomiota-
loudellinen triumfi, 

sillä lopulta kadet-
ti yhdistetään 
aina m/22:een 
ja Linnan juh-
liin. Median 

ja julkisen 
huomion 

voitto 
t a -

s o i t -
taa puntit, 
sillä vaik-
ka m/22 ei 
tyylissään voi-
ta messipukua, se 
voittaa kaksintaistelun 
huomiotehokkuudellaan 
ja sopivuudellaan historian 
havinaan. Ja eikö tämäkin ole 
aika lähellä organisaatiotamme: 

emme välttämättä ole se maailman 
virtaviivaisin ja ulkoisesti korein ar-
meija (tai edes kovin lähellä sitä), 
mutta olemme silti tehokkaita ja so-
pivia omaan tehtäväämme ja teem-
me sen parhaamme mukaan.

Kiitos oikeasta varustuksesta kuuluu, 
paitsi ohjesäännöille ja organisaation 
tavoille toimia, kadetin näkökulmas-
ta kuitenkin Pauliina Kovalaisen va-
rastolle. Ei ole sattumaa, että Paulii-
nan varaston palvelut saivat toiselta 
vuosikurssilta paljon hyvää ja kovin 
vähän pahaa palautetta. Auki olles-
saan palvelu pelaa aivan erinomaises-
ti. Pauliina ja Minna ovat ystävällisiä 
ja palvelualttiita, haluttu varustus on 
aina saatavilla ja tilanteen tai kadetin 
mukaan räätälöitävissä. Toiminta on 
ripeää ja tarpeen tullen joustavuutta 
varustuksen suhteen sallitaan. Täl-
laista toimintaa soisi levitettävän 
ihan jokaiseen varuskuntaan Suo-
menmaassa, puhumatta edes niistä 
irstaista siviilimyymälöistä, joissa 
tarjotaan ei-oo-ei-tuu -tyyppistä ko-
konaisratkaisua.

Lopulta oikea varustus on kuiten-
kin vain oikea varustus. Kuten olen 

yrittänyt edellä esittää, sillä on 
paljon merkitystä; se kertoo yhtä 
sun toista meistä, organisaatios-
ta, Suomesta. Mutta kuten eräs 
naispuolinen ystäväni totesi: ”sit-
ten kun se varustus on tehnyt 
tehtävänsä, sinulle jää hoidet-
tavaksesi loput” ja jatkoi: ”mitä 
teetkin, tee se univormusi arvol-
le sopivasti”. Eli toisin sanoen se, 
mitä me teemme tämän maan 
puolustamiseksi merillä, maissa 

ja ilmassa, ratkaisee. Minulla ei 
ole tähän mitään lisättävää. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Artikkeli ei edusta toimituksen viral-
lista kantaa. Maavoimiin kuuluvan 
päätoimittajan mielestä m/22 on tyy-
likkäämpi kuin yksikään messipuku.
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MP5:lla, haulikolla, tarkkuuskivää-
rillä, RK 95:lla sekä Vääpeli Körmyn 
taisteluissakin tutuksi tulleilla kiina-
laisella ja saksalaisella rynnäkköki-
vääreillä. Kokemus oli todella antoisa 
tällaiselle aloittelevalle ampujalle.

Vattajan dyyni -Life

Lohtajan harjoitusalueen kunnossa-
pito on hyvällä mallilla. Aluetta kier-
rellessämme pohdimme rannan kun-
toa. Lahdenkroopin sekä Ohtakarin 
rantoja pitkin vapaa-aikana lenkkeil-
lessämme, huomasimme väistämättä, 
että alueen maasto ja hiekkarannat 
ovat paljon paremmassa kunnossa 
kuin suurin osa julkisista uimaran-
noista, varsinkin kun huomioidaan 
rantojen runsas ympärivuotinen 
käyttö.

Lohtajan rannikko pitää sisällään 
kauniin ranta-alueen lisäksi myös 
suojeltavia luontotyyppejä sekä lin-
tulajeja. 2005–2009 välisenä aika-
na suoritettiin Vattaja Dyyni -Life 
-projekti, jonka kustannukset olivat 
1,8 miljoonaa euroa. Tavoitteina 
projektille olivat mm. järjestää puo-
lustusvoimien harjoitus- ja virkistys-

toiminta dyynien suojelun edellyt-
tämällä tavalla. Nykyisin jokaisessa 
puolustusvoimien järjestämässä har-
joituksessa harjoitusalueella on 
erikseen nimetty Life-upseeri, joka 
ohjeistaa alueen käytön sovittujen 
sääntöjen mukaisesti.

Käytännössä tämä näkyy esimerkik-
si tuliasemapaikkojen siirtymisellä 
dyynialueelta lähemmäs metsänrajaa. 
Taisteluhaudat ja ryhmien pesäkkeet 
ovat kaivettuja sekä kantalinnoitet-
tuja hirsivahvistuksin. Harjoitus-
alueella ajoneuvolla liikkumista on 
rajoitettu rankalla kädellä, ja koko 
leirialueella sallitut tiet on merkitty 
selvästi. Nyrkkisääntönä onkin, että 
jollet tiedä, saako jostakin kohdasta 
kulkea ajoneuvolla, älä kulje, vaan 
varmista asia. Tällä tavalla säästetään 
suojeltavia luonnontyyppejä kulumi-
selta alueen ollessa ympäri vuoden 
erittäin aktiivisessa harjoituskäytös-
sä.

Henkilökunnalle, varusmiehille sekä 
reserviläisille pidetään harjoituksen 
johtajan tai pääkouluttajan toimes-
ta oppitunti, tavoitteena sisäistää 
keskeiset Natura-arvot ja sopeut-

Vattajanniemi – Kokkolan 
kaupungissa, Lohtajalla 
sijaitseva alue, joka pai-
nuu vierailijoidensa mie-

liin kerta toisensa jälkeen. Lohtaja 
on puolustusvoimien yksi tärkeim-
mistä harjoitusalueista maassamme. 
Vuoteen 2011 mahtuu järjestävän 
pursiseuran puolesta 174 leirialueen 
aktiivista käyttöpäivää. Harjoituksia, 
joissa ei ammuta kovapanosammun-
toja, on 69. Näiden lisäksi varsinaisia 
ampumapäiviä vuoteen mahtuu ta-
san 105.

97. kadettikurssin ilmasotalinjan 
ilmatorjunta- sekä johtamisjärjes-
telmäopintosuunnat komennettiin 
sotilasammatillisen puolustushaa-
rajakson läpiviennin saattelemana 
kymmeneksi vuorokaudeksi ranta-
lomalle. Kahteen erilliseen harjoi-
tukseen painottuneet vedot sisälsivät 
ryhmän taisteluammuntojen johta-
mista sekä ilmatorjuntakonekivääriin 
liittyviä toimia.

Ensimmäinen kuuden päivän kou-
lutusjakso oli linjamme osalta en-
simmäistä kertaa taisteluammun-
tojen johtajina toimimista sekä 

ryhmäammunnan johtamisoikeuden 
käytännönnäyttöjen antamista. Il-
masotakoulun Koulutuspataljoo-
nan varusmiehet tulivat ottamaan 
itsestään mittaa ensimmäisen vuo-
sikurssin kadettien järjestämissä tu-
kikohtaympäristöön simuloiduissa 
taistelutilanteissa. Mukaan kirja-
vaan tapahtumien joukkoon mahtui 
ryhmän sekä partion hyökkäysam-
muntoja rakennetulla alueella, ko-
nekivääri- sekä tarkkuuskiväärito-
tuttautumisammuntoja, ryhmän ja 
joukkueen puolustusammunta sekä 
räjähteiden raivausammunta.

Toinen neljän päivän harjoitus kes-
kittyi ilmatorjuntakonekiväärinase-
valvojan oikeuksien, ilmatorjun-
takonekiväärin erikoiskouluttajan 
oikeuden sekä yleissotilaallisen am-
pumataidon hankkimiseen. Todis-
tus onnistuneesta harjoituksesta oli 
kaaderi Sirvon pudottama maalilen-
nokki. Sirvon ilmeen huomatessaan 
lämpimässä Lohtajan rannassa, ei 
olisi enää edes aurinkoa tarvinnut 
pitämään lämpöä yllä – Sen verran 
lämpöä kaaderin veikeän hymy huo-
kui! Pääsimme myös ampumaan it-
sellemme täysin uusilla aseilla, kuten 
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Lohtajan 
          aurinkorannoilla

Kokkolan Matkailu Oy
Kauppatori 3 • 67100 Kokkola
Puh.  06 8289 402, 06 8289 712 
tourism@kokkola.fi Kokkolan Venetsialaiset

m/s Jenny

Neristan

Merellisiä elämyksiä tapahtumien keskellä
• Historiallinen vanhakaupunki Neristan
• Risteilykohde majakkasaari Tankar
• Tapahtumia mm:
 - Kokkolan Oopperakesä 14. - 22.7.
 - Kokkola Cup 21. - 24.7.
 - Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat 31.7. - 7.8.
 - Kokkola Rock 5. - 6.8.
 - Kokkolan Venetsialaiset 26. - 28.8.

www.visitkokkola.fi 

tamistoimet sekä toimintaohjeet 
harjoitusalueella. Ohjeiden, arvojen 
ja toimien opettaminen ja sisäistä-
minen jatkuu harjoituksen aikana 
kertaamalla opetettuja asioita, sekä 
valvomalla alueiden kunnossapitoa. 
Harjoituksen päättyessä harjoitus-
alue tarkastetaan, tarvittaessa sii-
votaan ja korjataan virheet, jonka 
jälkeen harjoitusalue luovutetaan 
eteenpäin.

Hankkeeseen on käytetty siis pal-
jon aikaa ja rahaa, jotta harvinaisia 
luonnontyyppejä saataisiin suojeltua. 
Hankkeen onnistumista kuvaa se, 
että Euroopan komissio palkitsi Vat-
tajan dyyni -Life -hankkeen yhtenä 
parhaimmista vuonna 2009 päätty-
neistä Life+ -hankkeista. 
 

”...Harjoitusalueella on 

erikseen nimetty Life-

upseeri, joka ohjeistaa 

alueen käytön sovittujen 

sääntöjen mukaisesti.”

Teksti: kadetit Olli Pahkala ja Lauri Laitinen 
Kuvat: kadetit Jussi Rusila ja Olli-Antti Hintikka sekä Puolustusvoimat

97. kadettikurssin ilmasotalinjan ilmatorjunta- ja 
johtamisjärjestelmä-opintosuunnat Lohtajalla



Olemme saaneet upseeri-
kasvatusta heti ensimmäi-
sestä koulupäivästä lähti-
en. Se jatkuu vuosia, koko 

sotilasuramme loppuun asti. Eversti 
Harri Niskasenkin mielestä se on 
upseerin jokapäiväiseen elämään 
kuuluvaa koko virkauran ajan. 

Karu aloitus 

Onneksi kuulin vasta vähän aikaa 
sitten, enkä puolitoista vuotta sitten 
simppuna, tuon Niskasen ajatuksen. 
Simppuna upseerikasvatus muodos-
tui esimies- ja perinneruokailuista, 
perinteisistä tapahtumista ja etenkin 
kaiken uuden opettelusta. Ensiyö on 
yksi upeimmista muistoista tämän 
reilun puolitoistavuotisen tieni var-
relta, mutta ensimmäisenä vuonna 
se tuntui vain poikkeukselta, mikä 
vahvistaisi säännön. Kaiken uuden 
opettelulla tarkoitan sitä, että ku-
vainnollisesti jokaista liikettä ja sa-
naa vahdittiin. Vanhempi kadetti 
oli usein huomauttamassa erilaisista 
asioista. Jos onni ei ollut matkassa, 
niin huomauttamassa oli joku henki-
lökuntaan kuuluva. Tällöin ei jäänyt 
epäilystä siitä, etteikö kadetti seuraa-
valla kerralla onnistuisi paremmin. 
Melko harvoin samasta asiasta kui-
tenkaan huomautettiin useita kerto-
ja. 

Esimies- ja perinneruokailut olivat 
jälkeenpäin ajateltuna ”kivuttomin” 
osa upseerikasvatusta. Söit niin kuin 
on opetettu, muistit perinteet ja 
puhuit niin kuin upseerin tuleekin 
puhua. Näillä ohjeilla vajaan tunnin 
piinapenkki tuntui lähes normaalilta 
lounashetkeltä. Varsinaisia tarinoita 
noista ruokailusta ei jäänyt mieleen, 
mutta vanhemman kurssin kadetteja 
opin tuntemaan. Vanhempien ka-
dettien tunteminen on eräs itselleni 
tärkeistä asioista, joka sisältyy niin 
opiskelijaelämään kuin upseerikas-
vatukseen. Hamassa tulevaisuudessa 
siintävä työelämä tuntuu helpom-
malta, kun voi soittaa vanhemman 
kurssin kadetille ja kysyä kuulumisia, 
haasteita, onnistumisia ja ylipäänsä 
kaikkea mitä vain haluaa tietää. 

Vanhemman kurssin kadettien tun-
temisella on myös ikävä puolen-
sa. Jokainen kurssi ennen meitä ja 
meidän jälkeemme, omasta kurs-
sistamme puhumattakaan, sisältää 
yksilöitä, jotka eivät ole täysin yh-
teistyökykyisiä nuorempien kadet-
tien kanssa. Työelämässä on sitten 

”mukava paistatella päivää” yhdessä, 
jos henkilösuhteissa on ollut kitkaa 
jo kouluaikana. 

Upseerikasvatukseen kuuluvat myös 
selvitykset, joihin vaaditaan erinäi-
nen määrä sanoja aiheiden ollessa 
ympäripyöreitä ja vaikeasti tulkitta-
via. Mielestäni niistä on turha vetää 
”hernettä sen syvemmälle nenän uu-
meniin”, ne ovat vain elämää. Toi-
set ovat suorastaan loukkaantuneet 
selvityksen saamisesta, toiset puo-
lestaan ovat suhtautuneet osittain 
huumorilla ja kirjoittaneet jopa huu-
morisävytteisiä selvityksiä. Jokainen 
voi valita tässä asiassa oman tiensä, 
viimeinen selvitys ei valmistu kui-
tenkaan kadettiaikana. 

Ensimmäisenä vuonna puhuttiin 
paljon myös opettajien suhtautu-
misesta opiskelijoihin. Vanhemmat 
upseerit olivat jopa tylyjä ja heidän 
motivointikeinonaan oli pelko. Osa 
kadeteista pahoitti mielensä esimer-
kiksi vanhemman upseerin kehotet-
tua vaihtamaan ”firmaa”, osa puo-
lestaan kykeni ymmärtämään sen 
olevan vain upseerikasvatusta par-
haimmillaan, kestävyyden koettelua. 
Vanhemmat kadettiveljet ja -siskot 
puolestaan lohduttivat toisen vuoden 
olevan erilainen käsittäen myös hen-
kilökunnan suhtautumisen muuttu-
van suopeammaksi.

Sisälle yhteisöön 

Toden totta, toinen vuosi on ollut 
toisenlainen. Meidän kurssimme on 
kasvanut simpuista keskoskurssiksi 
ja meitä puhutellaan nyt jopa nimel-
tä. Itse en usko siihen, että kysees-
sä olisi ollut jokin yhden yön ihme. 
Enemminkin, olemme todistaneet 
olevamme kykeneviä upseerin ural-
le. Vaatimustaso opintojen suhteen 
on säilynyt ennallaan: ”Tänään opit-

tua vaaditaan huomenna” -teema on 
myös säilynyt. Siinä suhteessa vaati-
mustason voi katsoa nousseen, sillä 
ensimmäisenä vuonna opitut asiat 
tulisi olla toisena vuonna itsestään-
selvyyksiä. Vaadimmehan mekin 
nuoremmalta kurssilta tiettyä käyt-
täytymistä, joten on ilmiselvää, että 
siihen pitää myös itse pystyä päivit-
täisessä olemisessa ja elämisessä. 
  
Olen toisena vuotenani kokenut up-
seerikasvatuksen tärkeimmäksi opik-
si yhteistyön. Kurssin kesken yhdessä 
asuminen on ollut ja tulee olemaan 
läpi koulun yhteistyötä lisäävätekijä. 
Nyt pystyy jo tunnistamaan kaikki 
kurssitoverit yksilöinä ja tietää mitkä 
ovat kunkin vahvuuksia.  Yhteistyön 
tärkeä elementti on avoimuus, sillä 
pitää uskaltaa pyytää apua myös tyh-
mältä kuulostavissa asioissa. 

Yhteistyö ja avoimuus ovat varmasti 
ne tekijät, jotka toimivat yhdistävinä 
myös työelämässä. Uuden tehtävän 
tullessa eteen on helppo muistaa, 
kuka kurssikavereista oli tässä asi-
assa hyvä. Kun olemme opiskelleet 
kouluaikana yhdessä ja auttaneet 
toisiamme, yhteistyö on luontevaa 
myös työelämässä. Henkilökunta-
kin on tullut voimakkaasti mukaan 
yhteistyöhön toisena vuonna tut-
kielmiemme myötä. Moni opiskelija 
on kokenut oman ohjaajansa olleen 
kiireinen muiden työtehtävien pai-
naessa päälle, mutta en ole kuullut, 
että kertaakaan joku toinen opettaja 
olisi kieltäytynyt auttamasta ilman 
työestettä. Myös joukko-osastoihin 
on otettu yhteyttä tutkimustyön tii-
moilta eikä sielläkään ole näytetty 
punaista valoa. 

Moni on myös päässyt hymyilemään 
lyhenteelle HKV, joka on ollut usein 
sähköpostin aloituksena. Hyvä ka-
dettiveli. Nyt tiedän, että minusta on 
kovaa vauhtia kasvamassa suomalai-
nen upseeri ja olen osana upseeristo-
amme.

Me, hyvät kadettiveljet ja -siskot, 
muodostamme perheen, jota var-
masti muut ammattiyhteisöt kateel-
lisina ihailisivat, jos vain tietäisivät 
mistä jäävät paitsi. Olkaamme ylpei-
tä upseerikasvatuksesta, jota meille 
tarjotaan jo koulussa jatkuen läpi 
koko työelämän. Upseerikasvatus on 
kuin perinteet; kyse on vain sen tar-
koituksen ymmärtämisestä. 

Upseerikasvatuksen
  kahdet kasvot

Teksti: kadetti Johannes Gärdström  Kuva: Jarno Riipinen, Puolustusvoimat
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”...työelämä tuntuu hel-
pommalta, kun voi soit-
taa vanhemman kurssin 
kadetille ja kysyä kuulu-
misia, haasteita, onnistu-
misia ja ylipäänsä kaikkea 
mitä vain haluaa tietää”

”Vanhemmat upseerit olivat jopa tylyjä ja 
  heidän motivointikeinonaan oli pelko.”

”Nyt tiedän, että minusta on kovaa vauhtia 
 kasvamassa suomalainen upseeri ja olen osana 
     upseeristoamme.”

”Yhteistyön tärkeä elementti on avoimuus”



pimiselle. Putin nimittäin ei ole mi-
kään miehimys, toisin kuin eräät, ja 
ei muuten haittaa, vaikka olisikin. 

EHEYS JA KÄYTETTÄVYYS

Valitettavasti elektronisen sodan-
käynnin linjalla on vuoden mittaan 
myös aina välillä joutunut sotkeutu-
maan alakerran väsyneiden kadettien 
seuraan. Suoraan Jack Bauerin alai-
suudessa toimiva elso-linja edusti 
itseään joillakin yhteisillä kursseilla 
ilmasotalinjalaisten kanssa, eivätkä 
tulokset olleet kotiväelle kerrotta-
van jännittäviä. Näistä ilmataktiikan 
paketti herätti hilpeyttä turvaluo-
kittelullaan, pitkälanka-antennirasti 
hyödyllisyydellään, LV241-rasti 
ruotsinkielisellä aloituksellaan ja 
kaapelin rakentaminen muuten vain 
kädettömyydellään. Koska aselajihil-
peys, ryhmäkiihkeys jne., niin ”kaik-
ki muut on ihan tymiä ja IT  kadetit 
haisee pahale”.

TÄYTETTY PÖLLÖ

Maavoimien johtamisjärjestelmälin-
jan elektronisen sodankäynnin opin-

tosuunta on kuitenkin myös paljon 
muuta kuin vain itse elektronista 
sotaa. Linjallamme on myös monia 
yksivuotisia ja sitä nuorempia pe-
rinteitä, ja osa niistä täyttääkin aika 
ison lohkon sotilasammatillisista 
opinnoista. Aamupalaa vanhimmal-
le upseerille -kurssi 3 opintoviikkoa, 
Tamagotchi tutuksi 1 ov, näytelmä-
kirjoittamisen perusteet ja näyttä-
mötyö 5 ov sekä kytkinremontin 
jatkokurssi 2 ov (osallistumismaksu 
800e, sis. materiaalin) vain muutamia 
mainitakseni. Myös solmuja opetel-
tiin tekemään vanhaan kunnon par-
tiolaistyyliin Toyota Hiacen ja kevyt-
peräkärryn yhdistelmällä. 

Kaiken kaikkiaan vuodesta on jäänyt 
suuhun hyvä maku, joskus parempi 
kuin joskus toiste – joskus on käy-
ty suihkussa, joskus toiste taasen ei. 
Silloin tällöin ja joskus myös toi-
sinaan on ollut vähän enemmän li-
kaista, jolloin ei ole tarvinnut suih-
kua, mutta joskus toiste taas on ollut. 
Tästä juontaakin muuten juurensa jo 
20-luvulta tullut elso-linjan motto, 
”Benem ist Patrem mortus.” (suom. 
älä silmäile Keijoa, sillee.)  
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Tämän artikkelin korkein 
turvaluokka on XL 5. Pyy-
dämme lukemisen ajaksi 
teitä sulkemaan kännyk-

känne, ja pistämään päähänne bio-
kenttiä ja aivosähkökäyriä heijasta-
vaa materiaalia. 

Ensimmäisenä päivänä katselem-
me jäätelöauton väristä rakennusta 
aidan takaa. Elso-kukkulan portit 
avautuvat vain harvoille, ja sitäkin 
harvemmat pääsevät sisään itse ra-
kennukseen. Meidät ottaa vastaan 
tuimailmeinen kapteeni, joka nä-
pyttelee salaisia ovikoodeja matkalla 
hermokeskukseen. Sisällä rakennus 
51:ssä on monen monituista piipit-
tävää ja kohisevaa luokkatilaa. Ter-
vetuloa elektronisen sodankäynnin 
koulutuskeskukseen – nykyaikainen 
sota ratkaistaan täällä.

HARHAUTTAMINEN

Ensimmäiset viikot kuluvat raken-
nuksen lukuisiin sisäänpääsemättö-
miin ja läpitunkeutumattomiin oviin 
tutustuessa, sekä Maasotakoulun 
koulutuskulttuurista poisoppimi-

seen. Päähän meille taotaan ensim-
mäisinä viikkoina alkeet radioista, 
tutkista ja kaikesta siltä väliltä, mitä 
se lienee sitten ikinä tarkoittavan-
kaan. Opetusmateriaaleina ovat Top 
Gunin lentopallokohtaus ja radioak-
tiivisen insinöörimajurin kuvaamat 
Sisilia-kasettiakin vanhemmat vide-
ot, joita katsotaan hartaudella uudes-
taan, uudestaan, uudestaan...

Ensimmäinen harjoitus osoittautuu 
haastavaksi, jopa koviin toimintaym-
päristöihin tottuneille elso-henki-
löille. Lähimpään kauppaan on 25 
kilometriä, eikä saunalla ole juok-
sevaa vettä. Olemme harjoituksessa 
tuottamassa salaista tukipalvelua jo-
honkin muuhun harjoitukseen, em-
mekä näe ketään muuta koko aikana, 
jos mukaan ei lasketa alueen kun-
nosta vastaavaa vääpeliä, joka taitaa 
olemuksensa puolesta kuulua nosto-
väen viimeiseen luokkaan Timo T.A. 
Mikkosen kanssa. 

Muuten harjoitus alkaa hyvin, ja niin 
kuin kuuluukin, kahvinkeiton opet-
telulla. Muutama päivä on täysin 
rauhallista, mutta yhtäkkinen katast-

rofi uhkaa vaarantaa koko operaa-
tioturvallisuuden: operaattoritilasta 
hajoaa kahvinkeitin, ja majoitukselle 
on sieltä niin paljon matkaa, ettei il-
man termospulloa ole mitään asiaa 
alkaa siirtää kahvia. Ja ei, kenellä-
kään EI OLE TERMOSPULLOA! 
Onneksi kuitenkin ”обледенение 
отсутствует” eli ei jäätymistä ha-
vaittavissa, ja tilanne pelastettiin 
pikajuotoksella hajonneeseen vir-
tajohtoon, apuna mukaan sattunut 
tuleva sähkötekniikan insinööritoh-
torismies. 

Syksyyn ja masennukseen kuuluu 
myös pakollinen vierailu Satakunnan 
lennostossa. Opintomatka oli opet-
tavainen, ja pääsimme tutustumaan 
sen aikana pääasiassa lennoston joh-
tokeskuksen toimintaan oman asela-
jimme puitteissa. Harmillisesti opin-
tomatkasta ei voi kertoa juuri mitään 
muuta, koska kaikki on niin salaista. 

SALAAMINEN

Raskaiden harjoitusten ja vierailujen 
ohella elektronisen sodankäynnin 
koulutukseen kuuluu myös erillinen 
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määrä tekniikan opintoja. Vaikka 
monesti elso-hommia pidetäänkin 
yksinkertaisten miesten yksinker-
taisina hommina, kuten kaikkea 
muutakin tässä talonpoikaisarmei-
jassa, niin teknisestä osaamisesta ja 
orientoituneisuudesta on huomat-
tavasti hyötyä. Meidän kurssimme 
osalta saimme huomata, että jo en-
simmäisellä osajaksolla kvanttitason 
epämääräisyys ilmeni hyvinkin ar-
kisessa aritmetiikassa. Radioaktiivi-
nen insinöörimajuri tuottaa taululle 
ratkaisun, joka hämmentää itse Hei-
senbergia: neliöjuuri 25 on yhtä kuin 
viisi potenssiin kaksi.

Myös kielen opiskeluun käytetään 
kadettien koulutuksessa aikaa. Op-
pimistapa on hyvinkin pavlovistinen 
ja perustuu mannerheimittumisen 
aikaisesta indoktrinaatiosta pois op-

Teksti: Salainen  Kuvat: Salainen

Elektronisen 
sodankäynnin 
koulutuskeskus

•	 Sijaitsee mitä luultavammin Il-
masotakoululla Tikkakoskella

•	 Elektroninen sodankäyn-
ti (ELSO, engl. Electronic 
Warfare, EW) on säh-
kömagneettista säteilyä 
käyttävien tai lähettävi-
en järjestelmien tiedus-
telua ja valvontaa ja nii-
hin vaikuttamista sekä 
suojautumista näiden 
järjestelmien vaikutuksilta.

•	 Elektroninen sodankäynti  jaetaan 
elektroniseen tukeen (ELTU), elekt-
roniseen vaikuttamiseen (ELVA) 
ja elektroniseen suojautumiseen 
(ELSU)

•	 Erikoisjoukkohaun kautta valittujen 
varusmiesten palvelusaika on 362 
vuorokautta



päällikköinä, kuin myös oman asela-
jinsa erikoisosaaja- ja päällikkötason 
tehtävissä. 

Kranaatinheitinopintosuunnan kol-
mas opintovuosi rakentuu selkeissä 
sykleissä. Loppusyksyä ja alkukevät-
tä hallitsevat valtakunnalliset ja eri 
joukko-osastojen harjoitukset, joi-
hin opintosuunta osallistuu. Harjoi-
tukset ovat toiminnan ja oppimisen 
edellytys, mutta ennen harjoituksia 
suoritettavaan perusteet antavaan 
koulutukseen tulisi kiinnittää enem-
män huomiota ja varata aikaa. Kra-
naatinheitinopintosuunnan selkeä 
kehittämisen kohde on muusta jal-
kaväkilinjasta poikkeavien eriytyvien 
opintojen lisääminen ja kehittämi-
nen. Yksittäisten kokonaisuuksien, 
kuten tulenjohto-opin, kouluttami-
sessa on selkeä puute johtuen opetet-
tavalle asialle varatun ajan ja resurssi-
en vähyydestä. 

Kadettien henkilökohtaisen moti-
vaation kasvu opiskelua kohtaan on 
ollut huomattavan positiivinen tekijä 
kolmannen vuoden opintojen aika-
na. Kranaatinheitinopintosuunnalla 
vallitsee selkeä henki ja tahtotila ke-
hittyä mahdollisimman ammattitai-
toiseksi oman aselajinsa osaajaksi ja 
kouluttajaksi.

Tiedusteluopintosuunta 
(kadalik Tuukka Hämäläinen)

Henkilökohtaisesti voin sanoa ko-
kevani itseni onnekkaaksi, sillä en-
simmäisenä kadettikurssina meillä 
oli mahdollisuus valita puhdas tie-
dusteluopintosuunta – kuitenkin sa-
malla olimme myös epäonnekkaita. 
Opiskelu tiedusteluopintosuunnal-
la on ollut mielenkiintoista, mutta 
ajoittain myös turhauttavaa. Tiedus-
teluopintosuuntaa onkin välillä titu-
leerattu leikkisästi ”jääkäri-tiedustelu 
-opintosuunnaksi”, sillä usein opin-
tomme on yhtenäistetty jääkäri-
opintosuunnan kanssa. Käytännössä 
heidän opiskellessaan panssarintor-
junnan saloja, me olemme päässeet 
oman aselajimme pariin. Välillä tun-
tuukin, että uutena opintosuuntana 
meidän olemassaolomme on unoh-
dettu harjoituksia suunniteltaessa, ja 
vaikka todellisuudessa tämä ei ole-
tettavasti pidä paikkaansa, on selvää, 
että tiedusteluopintosuunnan osalta 
koulutusvaatimusten ja koulutuksen 
suunnittelu hakee vielä muotoaan. 
Kaaderitiedustelijalle onkin huo-
mattavasti tutumpaa tehdä jalkavä-
kikomppanian päällikön päätös kuin 
tiedustelujoukkueenjohtajan toimin-
tasuunnitelma. Tästä turhautumises-
ta huolimatta olen enemmän kuin 

tyytyväinen aselajivalintaani. Sekto-
rilla on tällä hetkellä kolme ammat-
titaitoista kouluttajaa neljää kaaderia 
kaitsemassa, ja tiedustelun opetus 
sekä vuorovaikutus heidän kanssaan 
on ollut motivoivaa sekä kehittävää. 
Lisäksi ajoittaiset aselajiviikot ja yh-
teistyö partiopäässä tiedustelualiup-
seereiden kanssa on tuonut paljon 
kaivattua vastapainoa tussisarjoilla ja 
kelmuilla hurjastelulle.

Lopuksi

Perinteisesti ”kaaderien tervehdyk-
sissä” pitäisi mitä ilmeisimmin eväs-
tää tulevia oman aselajin/toimialan 
kaadereita kolmannen vuoden edes-
ottamuksia varten. Pitäisi kertoa, 
että tehkää kandit ja oppimistehtä-
vät kuntoon ajoissa ja sen sellaista. 
Kandien ja oppimistehtävien teke-
minen ajoissa kuntoon ei kuitenkaan 
ole kadetille ominaista toimintaa, ja 
veikkaanpa, ettei ”ennakointi” aka-
teemisten opintojen suhteen tule 
tapahtumaan myöskään 96. kadetti-
kurssin jalkaväkilinjan opiskelijoilla. 
Mitä siis haluan sanoa tuleville jal-
kaväkikaadereille? Olette jo asela-
jinne valinneet, eläkää sen kanssa ja 
nauttikaa siitä, ettette nauti! 

Nopeinta kättä koristaa voitto! 
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Jalkaväkikaaderi herää aamulla 
klo 0500, lähtee aamulenkille, 
oksentaa ja jatkaa lenkin lop-
puun. Virka-ajan puitteissa jal-
kaväkikaaderi ulkoiluttaa kart-
talaukkua ja osallistuu lukuisiin 

kalvosulkeisiin. Koulupäivän jälkeen 
hän tekee pää- ja sivuaineen oppi-
mistehtävän, jalkaväkikomppanian 
päällikön sekä tulenjohtopäällikön 
päätökset hyökkäyksessä ja puolus-
tuksessa, ampumakäskyn, kandin 
sekä kuntoilee. Illan tullen jalkavä-
kilinjan ravinto-, urheilu- sekä kie-
lioppineuvosto kokoontuvat väitte-
lemään ja päättämään siitä, miten 
jalkaväkimiehen tulee olla ja elää. 
Jalkaväkikaaderi nauttii siitä, ettei 
hän nauti. Tai näin asian ainakin pi-
täisi olla, mikäli uskomme jo aitojen 
ulkopuolelle eksynyttä entistä ja niin 
rakasta kurssinjohtajaamme (pro 
Makke!). Tässä kuitenkin pieni kur-
kistus jalkaväkikaaderin todelliseen 
arkeen.

Jääkäri- ja PST-opintosuunta 
(kadalik Tuukka Tomperi)

Jääkäri- ja panssarintorjuntaopinto-
suunnan opinnot Maasotakoululla 
painottuvat suurilta osin sodan ajan 
komppanian päällikön tietojen ja 
taitojen opiskeluun. Henkilökohtai-

set odotukseni olivat melko korkeal-
la äärimmäisen turhauttavan toisen 
opiskeluvuoden jälkeen, ja syksystä 
kevääseen jatkunut karttalaukun ul-
koiluttaminen aiheutti melkoista tur-
hautumista. Käytännössä jääkäri- ja 
pst-opintosuunnan taktiikan opiske-
lu toisti sitä, mitä toisen vuosikurssin 
syksyn taktiikan harjoituksissa tou-
huiltiin. Myös Taktiikan laitoksen 
hyväksi kokema menetelmä todentaa 
kadettien taktista näkemystä testaa-
malla heidän pikakirjoitustaitoja oli 
käytössä myös jääkärien taktiikan 
opinnoissa. Toisaalta vaikka taktii-
kan opiskelussa olikin paljon samaa 
kuin toisena vuonna, asioiden ym-
märtämistä painotettiin enemmän. 
Oikeaoppisen suorituksen tekemi-
nen ei enää edellyttänyt kaikkien 
ranskalaisten viivojen luettelemista 
oikeassa järjestyksessä. Odottamani 
räyhäkkä toiminta ja koulutuskoke-
muksen saaminen jäivät kuitenkin 
lähinnä vain sivujuonteeksi jääkärien 
opinnoissa.

On tässä synkkyydessä toki ollut 
muutamia valonpilkahduksiakin, 
kuten esimerkiksi Kymen Jääkäri-
pataljoonan varusmiehille johdettu 
simulaattoriharjoitus, jossa kaaderit 
pääsivät harjaantumaan tulevassa 
työtehtävässään: kouluttamisessa. 

Positiivisista kokemuksista mainit-
takoon myös 102 RSLPSTOHJ 
NLAW- ja PSTOHJ2000M-kurssit, 
joissa pääsi jääkärille poikkeuksel-
lisesti opiskelemaan täysin uutta ja 
mielenkiintoista asiaa. Vaikka jääkä-
ri- ja pst-opintosuunta ei ole antanut 
ihan sitä, mitä siltä odotin, olen kai-
kesta huolimatta melko tyytyväinen 
kolmannen vuoden opintoihin. Suu-
ren osan tästä tyytyväisyydestä on 
luonut opintojen sijasta opintosuun-
nalla opiskelevat kurssikaverit, sekä 
toiminnan järkevöityminen kahteen 
edelliseen opintovuoteen verrattuna.  
Paljon pahaa, paljon hyvää, vähän sa-
nottavaa.

Kranaatinheitinopintosuunta 
(kadylik Erik Korhonen)

Kranaatinheitinopintosuunta tarjoaa 
monipuolisen näkemyksen jalkaväen 
toimintaan ja taisteluun. Kaaderi-
vuoden opintojen selkeä päämäärä 
on kasvattaa tulevat upseerit sodan 
ajan komppanian päällikkyyteen, 
joka vaatii kadetilta itseltään sekä 
opintorakenteelta paljon. Opinto-
suunnan kolmannen vuoden opinto-
kokonaisuus ja tavoitteet ovat haas-
tavia. Kranaatinheitinopintosuunnan 
kadettien on osattava toimia niin 
jalkaväki- ja jääkärikomppanioiden 
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KAAKONKULMALTA

Jalkaväkikaaderin kyyneleet 
Teksti: Kaakonkulman jalkaväkikaaderit  Kuvat: kadettiylikersantti Antti Pajuranta ja Puolustusvoimat

”Olette jo aselajinne valinneet, 
eläkää sen kanssa ja nauttikaa 
siitä, ettette nauti!”



Kesällä on hyvää aikaa kir-
joittaa talvesta ja hiihdos-
ta. Suomen suurimman 
kuntokoulun edustajana 

otin vapauden kirjoittaa niin hie-
nosta viestikilpailusta kuin Olter-
mannihiihdosta.  66. Oltermannin-
hiihto toteutettiin Ilomantsissa 16. 
-17.3.2011 vesistöjen rikkomalla 
alueella. Hiihtoon osallistuvat pää-
sääntöisesti Itä-Suomen sotilaslää-
nin joukko-osastojen ja reservipiiri-
en joukkueet. Tällä kertaa joukkueita 
oli kutsuttu myös muualta Suomesta. 
Maanpuolustuskorkeakoulu sai en-
simmäistä kertaa kunnian osallistua 
tähän perinteikkääseen kilpailuun. 

Nimi Oltermanninhiihto juontaa 
juurensa 1700-luvun puolessa vä-
lissä Ruotsin kuninkaan säätämän 
kyläjärjestysohjeen luomaan olter-
mannilaitokseen. Suomessa olter-
mannilaitos kehittyi pisimmälle 
Etelä- ja Keskipohjanmaalla. Tällöin 
oltermanni eli kylänvanhin kutsui 
kyläkokouksen koolle laittamalla 
viestin sisältämän oltermanninsau-
vansa liikkeelle talosta taloon.

Kilpailussa viesti liikkuu lähdöstä 
rastien, joita on yleensä kilpailusta 
riippuen 5-10, kautta maaliin ol-
termannille. Tällä kertaa viesti on 
kiinnitetty sauvan sijasta rynnäkkö-
kivääriin, mutta luulisi senkin olevan 
kohtalaisen vakuuttava tapa viedä 
viesti perille. 

Kokonaisuudessaan Oltermanni-
hiihto on kaksipäiväinen tapahtu-
ma, joka koostuu tiedusteluvaiheesta 
sekä kilpailuvaiheesta. Tiedustelu-
vaiheessa reitti käydään läpi kartta-
tiedustelun perusteella kilpailureitin 
vastaiseen suuntaan. Tiedusteluvai-
heen aikana kilpailijat tekevät omalle 
osuudelleen omasta mielestään no-
peimmat reittivalinnat ja hiihtävät 
ladut valmiiksi umpihankiosuuksille 
sekä merkitsevät eksymisen kannalta 
uhanalaisimmat eksymiskohdat. Itse 
kilpailussa, joka hiihdetään samaa 
reittiä toiseen suuntaa, ei ole varaa 
eksyä tai yleensä suunnistaa, vaan sil-
loin SA-sukset kiitävät, ja hiihtäjien 
sykkeet ovat rajoittimella. Reitti pi-
tää olla jo tuttu siinä vaiheessa.  

Kilpailun nerokkuus piileekin juuri 
siinä, ettei se ole pelkästään hiihto-
kilpailu. Suunnistustaidolla hiihde-
tään mahdollisimman suorat ladut 
umpihankitaipaleille, ja oikeaoppi-
sella kartanluvulla mahdollisimman 
nopea reitti. Maastontiedustelussa 
selvitetään esimerkiksi auratut urat ja 
se, onko ne hiekoitettu. Tiedustelun 
lopputulos voi olla hyvinkin ratkaise-

va, kuten nyt Pohjois-Kar-
jalassa hiihdetyissä kisoissa 
saimme todeta. Ehkä hie-
man kärjistäen voin todeta, 
että tämänvuotisessa kil-
pailussa voittajan ratkaisi 
se, kääntyivätkö kilpailijat 
eräästä risteyksestä oikealle 
vai vasemmalle. Voittajan 
valinta oli kääntyä oikealle 
(kuva 1), ja lopputulos nä-
kyy puolen tunnin hiihdon 
jälkeen selkeästi (kuva 2). 

Maanpuolustuskorkea-
koulu osallistui viestihiih-
toon ensimmäistä kertaa 
Itä-Suomen sotilasläänin 
komentajan kenraalimajuri 
Jukka Pennasen kutsus-
ta. Saimme kutsun myös 
ensi vuonna Karjalan len-
nostossa järjestettävään 
hiihtoon. Toivommekin, 
että saamme tehtyä osal-
listumisesta Olterman-
nihiihtoon jokavuotisen 
perinteen Maanpuolus-
tuskorkeakoulun opiske-
lijoille. Perusteluna tälle 
toiveelle esitänkin, että ka-
deteilla olisi silloin koke-
musta tästä hienosta kil-
pailusta jo opiskeluajoilta, 
kun he valmistumisen jäl-
keen toimisivat mahdolli-
sesti joukkueiden johtajina 
tulevissa Oltermannihiih-
doissa. Tänä vuonna saim-
me arvokasta oppia tulevaa 
varten, ja pienten yhteen-
vetojen saattelemalla pys-
tymme iskemään 67. Ol-
termannihiihdossa. Lisäksi 
kirjoittaja haluaa kiittää 
koko viestijoukkuetta vies-
tin perille toimittamisesta 
sekä erityisesti joukkueen-
johtajaa kapteeni Mikko 
Leppälää hyvistä neuvoista 
ja huoltajaamme kadetti 
Lauri Pitkästä erittäin hy-
vin toimineesta huollosta.

Mitenkäs kadeteille sitten 
kävikään? Koska kadetti ei 
selitä, totean vain lyhyesti, 
että saavutimme yhdek-
sännen sijan. Turpiin tuli 
oikein isän kädestä. Täytyy 
parantaa ensi vuonna. Eh-
dotan ensi vuoden vähim-
mäistavoitteeksi ainakin 
sitä, että maavoimien esi-
kunta sijoittuu, missä sen 
kuuluukin olla, eli Maan-
puolustuskorkeakoulun 
jäljessä.  

KUVA 1: Kymen reserviläiset (15) ja Pohjois-Karjalan reserviläi-
set (14) ovat vielä tasoissa (www.gpsseuranta.net).

66. Oltermannihiihdossa kilpaillut MPKK:n joukkue:

Joukkueen johtaja Kapteeni  Mikko Leppälä
Varajohtaja  Kadettikersantti Marko Niskanen
Hiihtäjä   Kadetti  Misha Aalto
Hiihtäjä   Kadetti  Ville Rantaniemi
Hiihtäjä   Kadetti  Jaakko Timo
Hiihtäjä   Kadetti  Eeropekka Uusimäki
Hiihtäjä   Kadetti  Max Moberg
Hiihtäjä   Kadetti  Juho Siikilä
Hiihtäjä   Kadetti  Jukka Keskisaari
Hiihtäjä   Kadetti  Antti Paasikoski
Hiihtäjä  Kadetti  Jesse Martélius
Huoltaja  Kadetti  Lauri Pitkänen
Kuljettaja  Kadetti  Henri Tolonen
Kuljettaja  Kadetti  Petteri Lahikainen

KUVA 2: Reittivalinta on muuttanut tilannetta. Vaikka joukku-
eet ovat melko tasavahvoja, eroa on kuitenkin kertynyt ratkai-
sevasti. 

66. Oltermannihiihto 
                              – Ilomantsi 16.-17.03.2011

Teksti: kadettikersantti Marko Niskanen
Kuvat: Puolustusvoimat ja gpsseuranta.net
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Kuka olet?

Opistoupseeritaustainen kadetti 
Juha, ikää 32v.

Kuinka pitkään olet tehnyt omia 
varusteita?

Aloitin varusteiden tekemisen hei-
näkuussa 2009

Mistä sait idean ruveta tekemään 
itse varusteita?

Sain urani alkuvaiheessa jonkun 
kumman  fiksaation reppuihin. 
Kannoin reppua päivittäin töissä, ja 
vaikka olen omistanut monta hyvää 
reppua, sitä täydellistä ei tullut vas-
taan. Minulla oli tarkka näkemys sii-
tä, millainen tämän täydellisen repun 
tulisi olla, joten päätin suunnitella 
sen itse ja antaa sen valmistamisen 
tehtäväksi yhdelle amerikkalaiselle 
custom-pajalle. Tehdessäni tausta-
työtä tuota reppua varten, törmäsin 
netissä foorumiin, joka on erään-
lainen varusteiden tekijöiden ko-
koontumispaikka. Sen jäseniä ovat 
oikeastaan kaikki vakavasti otettavat 
varusteiden tekijät ympäri maailmaa. 
Foorumissa on myös eräänlainen 
opetusosio, mistä löytyy kuvitettuja, 
vaihe vaiheelta eteneviä ohjeita yk-
sinkertaisiin projekteihin (erilaiset 
lipas- ja yleistaskut, chestrigit, jne). 
Tutkailin jonkin aikaa noita ohjei-
ta ja totesin, että kyllähän minäkin 
noita osaisin tehdä.  Ostin ompelu-
koneen, aloin harjoittelemaan ja opin 
taidon suhteellisen nopeasti.

Mitä ominaisuuksia hyvältä varus-
teiden tekijältä vaaditaan?

Aivan ehdoton vaatimus on se, että 
kyseinen henkilö omaa kiinnostuk-
sen erilaisia varusteita kohtaan, sekä 
omaa myös kenttäkokemusta eri va-
rusteiden käytöstä. Eli esimerkiksi 
vaikkapa vanhan mallisia rinkkoja 
valmistavalta firmalta ei välttämättä 
kannata tilata taisteluliivikokonai-
suutta (mitään tai ketään sormella 
osoittamatta).

Miten tuttavapiirisi suhtautuu om-
peluharrastukseesi?

Kyllähän sitä alkuun jotkut vähän 
hymistelivät; se kun ei Suomessa ole 
normaalia, että mies ompelee. Mutta 
eivätpä hymistele enää.  Tyttöystä-
vä ei aina ole niin kovin innoissaan 
harrastuksestani johtuen, sillä se vie 

paljon aikaa. Lisäksi varusteompelu 
vaatii valtavasti tarkkuutta ja keskit-
tymistä, joten ommellessani näen ja 
kuulen vain sen, mitä parinkymme-
nen sentin päässä edessäni ja ompe-
lukoneen paininjalan alla tapahtuu 
(ymmärrän kyllä, minkä takia se voi 
välillä suhteen toista osapuolta ottaa 
päähän).

Minkälaiset ihmiset tilaavat cus-
tom-varusteita?

Ensimmäinen ryhmä ovat asiakkaat, 
joilla on tarve juuri tietynlaiselle va-
rusteelle, mutta jollaista ei markki-
noilla ole (tai sitten markkinoilla ole-
vat samankaltaiset tuotteet eivät sovi 
täydellisesti asiakkaan tarpeisiin). 
Toinen ryhmä ovat ne, joille ”se juttu” 
on, että varuste on juuri heitä varten, 
tilaustyönä tehty. Valtaosa tilauksista 
tulee Yhdysvalloista; yleensä asialla 
ovat sotilaat, mutta myös poliiseilta 
ja palomiehiltä sekä ensihoitajiltal-
takin on tullut tilauksia. Suomessa 
asiakkaita ovat pääosin sotilaat ja ns. 
geardot eli varusteista muuten vaan 
tykkäävät siviilit (suurin osa taitaa 
olla airsoftaajia). Poliisikoiravarus-
teita olen myös jonkun verran teh-
nyt. Jos tilauksia alkaa kasaantumaan 
paljon, täytän ne tärkeysjärjestykses-
sä:  1) Jossain operaatiossa olevat so-
tilaat (Irak, Afganistan) 2) Poliisit  3) 
Muut sotilaat ja 4) Kaikki muut. 

Eli tuollahan siis tienaa hyvin?

Höpöhöpö. Sanotaanko näin, että 
jos tekisin tätä täyspäiväisesti, pys-
tyisin varmasti elättämään itseni. 
Päivittäinen ompeluun käytettävä 
aikani vaihtelee hyvin paljon; usein 
sitä aikaa ei yksinkertaisesti ole. Kun 
otetaan lisäksi materiaalien hankki-
miskustannukset USA:sta postiku-
luineen ja tulleineen, niin aikalailla 
omilleen tässä jää. Eli pystyn kyllä 
rahoittamaan harrastuksen (tosin 
itse vierastan harrastus-sanan käyt-
töä omalla kohdallani) tilaustöillä, 
mutta ei tällä rikastumaan pääse.  
Eipä se kyllä oikeastaan ole missään 
vaiheessa ollut tavoitteenikaan. Suu-
rin palkinto on tieto siitä, että valta-
osa luomuksistani menee sellaisille 
kavereille, jotka niitä ihan oikeasti 
tarvitsevat ja käyttävät – osa ihan to-
sitoimissakin.

Kuinka monta sotilasvarusteiden 
tekijää maailmalla on?

Jos puhutaan niin sanotuista cus-

tom-valmistajista, joihin itsekin 
lukeudun, sanotaanko että 30–40 
maailmanlaajuisesti… siis vakavasti 
otettavia. Tämä määrä on hiljalleen 
kasvussa uusien harrastajien myö-
tä, mutta loppupeleissä hyvin harva 
harrastuksen aloittava jatkaa kovin 
pitkälle. Alkuinnostus on yleen-
sä kova, mutta sitten kun huomaa, 
minkä verran aikaa ja rahaa harrastus 
vaatii, se innostus lopahtaa. Pelkäs-
tään aloituskustannukset kaikkine 
hankintoineen nousevat melko suu-
riksi. Lisäksi monille tuntuu tulevan 
yllätyksenä se, että sitä übertaktista 
megaforce-taisteluliiviä ei parin kuu-
kauden harjoittelun jälkeen saakaan 
tehtyä. Itse olin vasta 6–8 kuukau-
den harjoittelun jälkeen sillä tasolla, 
että pystyin hyvällä omallatunnolla 
valmistamaan varusteita muille kuin 
itselleni (tosin aikaisemminkin tein 
jotain simppeleitä ja pieniä projekte-
ja myös muille).

En koe vieläkään olevani mikään 
ompeluguru, mutta palaute, mitä 
olen saanut maailmalta muilta va-
rusteiden tekijöiltä (monelta sellai-
seltakin, jonka töitä alkuvaiheessa 
kateellisena ihailin) sekä asiakkailta, 
on ollut erittäin positiivista. Kuiten-
kin tässä hommassa riittää aina uutta 
opittavaa – eli yritetään pysyä nöy-
ränä.   

Minkälaisia työkaluja käytät? 

Ompelukoneena on 60-luvulta pe-
räisin oleva raskastekoinen ompelu-
kone, jonka koneisto on metallia, toi-
sin kuin nykypäivän koneissa. Sitten 
on paljon muuta sälää, viivottimia, 
skalpelleja, kuumaliimapistooleja, 
saksia, purjerengaspihtejä,liimoja 
yms.

Materiaalien puolesta perusmate-
riaali on cordura, joko 1000 tai 500 
denierin vahvuisena. Sitten on eri le-
vyisiä nylon-nauhoja, velcroa, muo-
viosia (”klipsit”, d-renkaat, jne.), lan-
gat sekä tiettyjä erikoismateriaaleja.

Onko materiaalien hankkiminen 
vaikeaa?

Ei välttämättä vaikeaa, mutta aikaa 
vievää sekä kallista, koska käytän 
töissäni vain US DOD:n määrittä-
mien standardien mukaisia materi-
aaleja (pakko käyttää, koska suurin 
osa asiakkaistani on sotilaita), joita 
ei Suomesta, eikä edes koko Euroo-
pasta, saa, vaan ne pitää tilata Yhdys-

Yhdysvaltain maavoimien jalkaväen peruskoulutuskautta oli loppu-
vuodesta 1991 Logan D. Coffeyn osalta kestänyt kokonaisen viikon, 
kun hän löysi itsensä ihmettelemästä Vietnamin sodan peruja ole-
van taisteluvarustuksensa puutteita. Tietäen, että ellei hän itse kor-
jaa asiaa, ei sitä tee kukaan muukaan, Coffey hankki ompelukoneen 
ja alkoi töihin. Omien, joukkuekavereiden ja lopulta koko joukko-
osaston varusteiden korjailu ja kehittäminen muuttui miehen pää-
toimiseksi työksi, ja varustevalmistaja Tactical Tailor oli saanut 
syntynsä. Nykypäivänä yritys on maailman suurimpia taisteluvarus-
teiden valmistajia. Ompelukoneen säksätys ei tosin ole aivan vieras 
ääni Maanpuolustuskorkeakoulun päärakennuksen käytävälläkään: 
Kalpa-lehden päätoimittaja käskytti tutkivan journalistin selvittä-
mään, mistä nämä kaikki mahtavat taisteluvarusteet tulevat.

HAASTATTELU

Teksti: kadetti Aku Saarelainen
Kuvat: kadetti Juha Mäkinen
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valloista. Toisaalta hankintakustan-
nukset saa siinä vaiheessa takaisin, 
kun niistä tulee valmiita tuotteita. 
Materiaalin saaminen Suomeen kes-
tää yleensä noin parisen viikkoa, eli 
minun täytyy aika tarkkaan miettiä, 
mitä materiaaleja tarvitsen ja kuinka 
paljon. Postikulujen takia en voi ti-
lailla materiaaleja aina kun siltä tun-
tuu tai huvittaa, vaan pyrin tilaamaan 
kerralla isomman erän.

Mikä on haastavin työ, jonka olet 
tehnyt?

Custom-varusesineistä haastavim-
pia ja aikaa vievimpiä ovat reput. 
Haastavin taitaa olla eräs päivärep-
pu, johon meni suunnittelutöineen ja 
varsinaisine työvaiheineen parisen-
kymmentä tuntia.

Millä varusesineillä on suurin me-
nekki?

Erilaiset shingle-tyyppiset lipastas-
kut ovat olleet aika suosittuja. Viime 

aikoina kiinnostusta on herättänyt 
myös oma versioni ”kompaktin” ko-
koisesta repäisypaneelilla varustetus-
ta lääkintätaskusta. 

Onko projekteja, joita et mielelläsi 
tee, tai joiden tekemisestä kieltäy-
dyt kokonaan?

En mielelläni tee sellaisia varusteita, 
jotka asiakas voisi ihan saada kaupan 
hyllyltäkin. Näissä tapauksissa keho-
tan asiakasta kääntymään Operator 
MSR:n puoleen, josta itsekin ostan 
ne varusteeni, joita en viitsi itse teh-
dä. Tässä asiakas säästää aikaa ja ra-
haa, ja itse säästän aikaani joihinkin 
mielenkiintoisempiin projekteihin.
Toisten valmistajien tuotteiden ko-
pioiminen on jotain, mitä en mis-
sään tapauksessa tee. On toki ole-
massa ns.  ”universaaleja” konsepteja, 
vaikka nuo shingle-lipastaskut tai 
perus-chestrigit, joita tekevät kaikki 
valmistajat, ja vieläpä täysin samalla 
tavalla (joitakin varusteita kun nyt ei 
vain VOI tehdä kuin yhdellä tavalla). 

Mutta jos tuote, joka minua pyyde-
tään tekemään, katsotaan yleisesti 
kuuluvan jollekin tietylle valmistajal-
le (jolla voi olla siihen myös patent-
ti tai mallisuoja), niin silloin ei auta 
muu kuin kieltäytyä. Esimerkki täl-
laisesta tuotteesta on vaikkapa High 
speed gear inc:n TACO-lipastasku, 
joka on rakenteeltaan aika omaperäi-
nen ratkaisu.   

On myös tiettyjä maita, joista en ota 
tilauksia vastaan.

Mitä projekteja teet erittäin mielel-
läsi?

Oikeastaan kaikki sellaiset projektit, 
missä luodaan jotain sellaista, mitä 
ei kaupasta saa. Reput ovat eräitä 
lempiprojektejani, vaikkakin niihin 
uppoutuu todella paljon aikaa. Niis-
sä on kuitenkin se hyvä puoli, että 
tähän mennessä en ole kahta täysin 
samanlaista reppua tehnyt, ja tuskin 
tulen koskaan tekemäänkään – ne 
ovat todellisia custom-projekteja. 

Mikä tuote on helpoin valmistaa?

Erilaiset vyöt, asehihnat, koiran hihnat sekä pan-
nat ovat todella nopeita valmistaa, koska niihin 
tarvitaan pelkästään eri levyisiä nauhoja... Cor-
durasta valmistetuista tuotteista varmaan shingle-
tyyppiset lipastaskut, koska ne tehdään yhdestä 
ainoasta corduran palasesta. Lisäksi olen tehnyt 
niitä niin paljon, että niihin on jo saanut aika hy-
vän rutiinin.

Mikä on kaukaisin maailmankolkka, johon olet 
tehnyt tuotteita?

Tällä hetkellä kaukaisin maa on Australia. 

Keksitkö esimerkkiä hyvästä SA-INT-varus-
teesta?

No... lusikkahaarukkahan on aika näppärä kek-
sintö.  Moni SA-INT -varuste ei välttämättä ole 
kovin ”high speed, low drag”, mutta eipä niitä ole 
sellaisiksi suunniteltukaan. Siitä huolimatta ne 
varmasti täyttävät oman tehtävänsä.

Onko sinulla nyt jotain projektia työn alla?

Eräs yhdysvaltalainen turvallisuus/taktinen kon-
sultointifirma tilasi minulta prototyypin vuoris-
to-operaatioissa käytettävästä rynnäkkörepusta, 
joten valtaosa ajasta tulee lähitulevaisuudessa me-
nemään siihen. Sen suunnittelemisen lomassa tu-
lee värkättyä joitain ei-niin-kiireellisiä projekteja, 
kuten olkalaukkuja ynnä muuta pientä.

Uskotko, että urasi tulee tulevaisuudessa pyöri-
mään sotilasvarusteiden ympärillä?

Puolustusvoimissa ei käsittääkseni tällä hetkellä 
ole tahoa, joka keskittyisi yksittäisen taistelijan 
varusteiden suunnitteluun ja tuottamiseen.  Ja 
johtuen kansallisista erityisolosuhteistamme (ää-
retön kylmyys ja köyhyys) tuskin tulee koskaan 
olemaankaan. Eli en pidä todennäköisenä.

Minkälaisia varusteita sinulta voi tilata?

Lähtökohtaisesti ihan mitä tahansa. Se arvioi-
daan sitten erikseen, että A) onko sen tekeminen 
tilaustyönä ylipäätään järkevää, B) onko minulla 
siihen aikaa ja C) kuuluuko se omaan osaamisalu-
eeseeni. Jos ei kuulu, pystyn kyllä suosittelemaan 
jotain toista varusteiden tekijää, jonka tiedän sen 
osaavan. 

Terveisiä lukijoille?

Älkää tukeko halpojen kopioiden valmistajia, 
vaan sijoittakaa laatuun. Niin, ja kyllä mieskin voi 
ommella. 

Kiinnostaako tietää lisää? Kadetti Juhaan saa par-
haiten yhteyden Facebookin kautta sivulta Cdh-Tac 
Finland.

HAASTATTELU

Cdh-Tac:n valmistama CAOS-tasku  Staff Ser-
geant S:n liivin rintamuksessa Baghdadissa
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Tiskin takaa 
  tarkasteltuna

Teksti: Viivi Lehtinen  Kuva: kadetti Ville-Veikko Rantanen

Syy innostukselleni on, että olen seurannut 
Maanpuolustuskorkeakoulun ja opiskeli-
joiden henkistä ilmapiiriä vuodesta 2004, 
jolloin aloin tehdä vapaaehtoistyötä Ka-

dettikoulun sotilaskotien pisteissä. Yli seitsemän 
vuoden aikana olen tiskin takaa tarkkaillut ja 
opetellut koulun tapoja ja saanut kunnian tutus-
tua hieman sen ihmisiin. Sotilaskoti tarjoaa oivan 
ikkunan, jonka takaa voi tarkkailla ihmisiä ja ais-
tia tunnelmaa kahvinmyynnin ohessa. Uteliaalle 
ja isänmaalliselle henkilölle se on ollut mukavaa 
hommaa. Kokemani ja näkemäni perusteella al-
lekirjoitan viime Kalpa-lehden välittämän viestin 
siitä, että koulun opiskelijoiden keskuudessa ja 
yleisessä ilmapiirissä on viime vuosina ollut ha-
vaittavissa muutoksia, jotka varmasti monelta osin 
selittyvät Bolognan prosessilla sekä uudehkolla 
lailla Maanpuolustuskorkeakoulusta (2008). Nel-
jän raidan kadettien katoaminen ja aselajijaksojen 
pitkä kesto lienee toki osaltaan vaikuttanut kadet-
tien koheesioon ja ilmapiiriin. Muu osa ilmiöstä 
lienee selitettävissä muilla negatiivissävytteisillä 
aineksilla, joita lehdessä käsiteltiin.
 
Kyynisyyden ja tyytymättömyyden kasvun heijas-
tuminen opiskelijoiden keskuudessa on asia, jonka 
olen maanpuolustushenkisenä ihmisenä kokenut 
erittäin ikäväksi asiaksi. Asiantilan hyväksymistä 
ei helpota se, että opiskelijoita on myös helppo 
ymmärtää: nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän 
muutokset eli epävarmuus tulevasta heijastu-
vat tottakai suoraan kadetteihin, jotka ovat vas-
ta suuntautumassa urilleen. Esimerkiksi Jarno 
Limnéllin esiin nostava henkilöstö- ja ”osaamis-
politiikka” ovat asioita, jotka varmasti vaikuttavat 
motivaatioon, kun itseään ei hyvästä työpanok-
sesta huolimatta välttämättä näe tulevaisuudessa 
taitojensa vastaavissa tehtävissä - ainakaan inhi-
millisessä ajassa. Työnäkymiltään opinahjo tuntuu 
siirtyneen kohtuullisen lyhyessä ajassa lähemmäs 
useiden muiden korkeakoulualojen tilannetta, 
mikä on heijastunut opiskelijoiden suunnalta yhä 
useammin ”olen täällä vain töissä” -tyyppisenä 
asenteena. Uskon kuitenkin, että isänmaallisuus ja 
maanpuolustushenkisyys ovat jollain tasolla (ai-
nakin olleet) jokaisen MPKK:lle hakeneen hen-
kisenä taustavaikuttimena. Yhteiskunnassamme 
vallitsevan perinteisten arvojen ”inflaatio” heijas-
tuu erityisen voimakkaasti koulun opiskelijoihin, 
joiden henkinen erityisyys ja koossapitävä liima-
aines nojaa pitkälti perinteisiin ja niiden vaalimi-
seen. Uskon, että tämä yhdistelmä vaatii 2010-lu-
vun kadetilta ja nuorelta kouluttajalta henkisesti 
yhä enemmän suodatus- ja sietokykyä kuin vielä 
vuosikymmen sitten. Olen usein pohtinut mieles-
säni, mitä asialle voisi tehdä. 

Olen ratkaissut kysymyksen omalta kohdalta-
ni pyrkimällä tekemään sen minkä pystyn, eli 
tukemaan koulun opiskelijoita ja henkilökun-
taa sillä pienellä eleellä, jonka yksi ihminen voi 
kahvinmyynnin puitteissa tehdä. Panos on pieni 
mutta merkityksellinen. Minua lohduttaa tieto, 
että Suomi on täynnä kansalaisia, jotka haluavat 

säilyttää asevelvollisuusjärjestelmän ja varusmies-
koulutuksen nykyisellään. Nämä henkilöt ovat 
joko suoraan tai välillisesti käyneet läpi varus-
miespalveluksen ja kertausharjoituksia, tai sitten 
kyse on heidän tyytyväisistä omaisistaan. Heitä 
edustaa suuri osa yhteiskunnasta. Tämä on helppo 
todentaa, sillä mikäli asianlaita olisi toisin, ei ny-
kyistä järjestelmää olisi. Toivon, että kadetit saavat 
osakseen tällaisia kannustavia kohtaamisia ja pys-
tyvät aidosti saamaan siitä jotain itselleen omaan 
merkitysvarantoonsa.

On selvää, että myönteisen maanpuolustuskuvan 
luomisessa avainasemassa ovat ruohonjuuritason 
kouluttajat, jotka valmistuvat kadettikoulusta. 
Teette aidosti tärkeää työtä! Ilman motivoitunut-
ta kouluttajakuntaa ei meillä kohta ole puolus-
tusvoimiakaan. Tästä syystä kadettien motivointi 
on kaikista mahdollisista syistä paikallaan. Hyviä 
perustyökaluja tässä missiossa ovat inhimillisen 
ja tasa-arvoisen kohtelun painotus, kunnioitus 
sekä hyvä palautteen antaminen. Sanoilla on hy-
vin paljon voimaa: Ystävällinen, toisia huomioiva 
käytös ovat myös asioita, jotka eivät maksa mi-
tään. Vähättelevä, halveksiva tai ala-arvoinen käy-
tös taas ovat juuri sitä myrkkyä, jotka ajan myötä 
nakertavat uskollisuudesta, motivaatiosta ja lojaa-
lisuudesta viimeisetkin rippeet. Inhimillisyys ja 
toisten kunnioittaminen kritiikinkin uhalla kui-
tenkin ovat asioita, jotka vaikuttavat millä tahansa 
(muulla) alalla enemmän kuin tutkinnot. 
 
Muutoksien maailmassa on tärkeää tunnistaa it-
sensä sen keskeltä. Tämä edellyttää meiltä herk-
kyyttä ja avoimuutta. Haluan toivottaa kaikille 
Kalpa-lehden lukijoille mukavaa kesää ja jaksa-
mista opiskeluihin. Jo valmistuneiden kurssien 
kautta haluan myös välittää kiitokseni tuhansista 
merkityksistä, joita olette tuoneet yhden sotilas-
kotisisaren elämään. Tätä kiitollisuutta pääsen 
toivottavasti vielä välittämään teille tiskin taakse. 
Siteeraan vielä lopuksi erästä kadiksesta valmis-
tunutta sotatieteiden maisteria: ”Put your mind 
over matter. ’Cause if you don’t mind, it does’nt 
matter” 

Kirjoittaja toimii tällä hetkellä Kaartin Jääkäriryk-
mentin sosiaalikuraattorina.
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MIELIPIDE

Luettuani viimeisimmän Kalpa-lehden numeron olin innoissani. 
Lehden artikkelit herättivät minussa mielipiteiden tulvan, jonka sit-
temmin tiivistin päätoimittajalle toimittamaani palautteeseen. Hä-
nen ilmaistuaan halunsa julkaista tekstini aloin empiä. Kysyin itsel-
täni, oliko minulla tarpeeksi painavaa sanottavaa kadettien omassa 
julkaisussa niin, että kehtaisin sen itsekin lukea? Lopulta päätin us-
kaltaa.  Argumentoin seuraavasti: jos mielipidettään ei voi ilmaista 
itselleen tärkeistä asioista, voi kysyä, että mistä sitten voi. C’est la vie!

”Kyynisyyden ja tyyty-
mättömyyden kasvun hei-
jastuminen opiskelijoiden 
keskuudessa on asia, jonka 
olen maanpuolustushen-
kisenä ihmisenä kokenut 
erittäin ikäväksi asiaksi”



maastokartan, kustantaa se jo 600 
euroa, mikä on mielestäni melkoisen 
hintava lisä - vaikkakin sitä voi hyö-
dyntää oston jälkeen seuraavissakin 
GPS-paikantimissa.

Käytännössä kaikki kepsit on tehty 
maastoon ja luontoon - minkä huo-
maa monesti esimerkiksi IPX7-stan-
dardin mukaisesta vesitiiveydestä. 
Rakenteissa ja muotoiluissa on silti 
paljon eroja ja on pitkälti makuasia, 
mikä itseään eniten miellyttää. Hy-
viä käyttökokemuksia olen itse saa-
nut sekä Garminin eTrex-sarjasta, 
että Magellanin eXplorist-sarjasta. 
Ne ovat osoittautuneet kenttäolo-
suhteissa - vesilläkin - toimiviksi ja 
kestäviksi. Joissakin malleissa, kuten 
vaikkapa eXplorist 710:ssä on digi-
kamera sisäänrakennettuna ja mo-
nissa muissakin malleissa on paljon 
erilaisia lisätoimintoja ja ominai-
suuksia, joita kannattaa ottaa huomi-
oon kepsiä ostaessa.
Itselleni käytännössä tärkeimmät 
kaksi ominaisuutta ovat käyttökes-
tävyys sekä toiminta-aika, sillä mitä 
vähemmän täytyy kuljettaa muka-
na virtalähteitä tai ladata niitä, sen 
parempi. Ja korkea käyttökestävyys 

auttaa kepsiä kulkemaan matkassa 
vuosikausia - kenties kymmeniä. 

Jonkinlaisena ohjeena sanoisin, että 
mikäli haluaa panostaa kunnolla 
hintavaan laatuun, kannattaa joko 
odotella hyvää tarjousta tai sitten 
tingata hintaa itse. Kepseissä on 
yleensä ”katteet kohdillaan” ja niistä 
voi helposti saada 15-20% pois hin-
nasta. Eritoten karttoja hankittaessa 
saattavat todelliset säästöt kohota 
useampaan sataseen.
Kirjoittajalla itsellään on käytös-
sä Magellan Explorist 100, joka on 
hankittu vuonna 2008. Käyttötarkoi-
tuksina on lähinnä toimia varaväli-
neenä vaelluksilla sekä sotilaallisessa 
käytössä koordinaattien tarkistuk-
sessa . Hyvää ei ole tarvinnut vaih-
taa ja itselleni on mainiosti riittänyt 
peruskepsi harmaasävynäytöllä il-
man karttapohjia. Mikäli käyttötarve 
lisääntyisi, lienee oma valintani tä-
mänhetkisestä paikannintarjonnasta 
Garmin eTrex Legend HCx. Perus-
teina hyvä hinta-laatu-suhde sekä 
akkukestävyys kenttäolosuhteissa. 
Lisäksi sen ominaisuuksia voi laajen-
taa tarvittaessa lisäkartastolla ilman, 
että hinta karkaa vielä pilviin asti. 

GPS-paikantimet
Teksti: kadetti Nils Salonen  Kuvat: Garmin ja Magellan

GPS-paikannin on kätevä laite. Toisaalta 
se on myös täysin turha ja kannustaa 
helppoihin ratkaisuihin. Molemmille 
näkökannoille riittää tukijoita.  GPS:n 

hyötyjä on helppo perustella. Kätevästi muka-
na kulkeva, pienikokoinen laite antaa helposti ja 
nopeasti tarkan sijainnin, kertoo matkanopeuden, 
näyttää oikean suunnan ja etäisyyden haluttuun 
kohteeseen. Lisäksi löytyy kartallisia malleja, joi-
ta voi käyttää vaikkapa suunnistukseenkin. Tie-
kartastojakin niistä löytyy, joten ne voivat toimia 
navigaattorineinakin. Siinä on paljon hyviä syitä 
omistaa ja käyttää kepsiä.

Samalla tavalla löytyy syitä olla hankkimatta lai-
tetta, tai ainakin syitä, joiden kannalta laite ei ole 
avain onneen. Virrankulutus, varsinkin kartallisis-
sa versioissa on suuri ja paikoitellen akku- tai pa-
ristokesto jää vain pariin tuntiin. Toisekseen GPS 
ei juuri tarjoa mitään, mitä kartta, kompassi, kello 
ja suunnistustaito eivät tarjoa.  Matkan voi laskea 
kartalta, paikannus onnistuu myös, kunhan osaa 
olla tietoinen siitä, missä on. Kellosta näkee käy-
tetyn ajan ja sen perusteella voidaan laskea keski-
vauhti. Navigaattoriksi kartta on yksinkulkevalle 
autoilijalle toki kehnompi kuin GPS, mutta au-
tonavigaattorit hoitavat kyllä sen paremmin kuin 
GPS.

Kun nyt kuitenkin sotilas haluaa hankkia GPS:n, 
kannattaa pohtia omia intressejään muutaman 
perustavanlaatuisen kysymyksen kanssa. Halu-
aako kartallisen vai kartattoman laitteen? Mihin 
toimintoihin laitetta haluaa käyttää? Paljonko on 
valmis tuotteesta maksamaan? Sotilaskäyttöön 
hankittaessa yksi rajoittava tekijä on se, mitä eri-
laisia koordinaattimalleja laite tukee. Suomes-
sa kun käytössä on MGRS-paikannusruudusto 
(Military Grid Reference System), niin se on hyvä 
löytyä myös paikantimen esitystavoista. Onneksi 
useimmat tärkeimmät valmistajat (Garmin, Ma-
gellan) tukevat MGRS-järjestelmää useimmissa 
malleissaan. Ennen hankintaa kannattaa kuiten-
kin varmistaa tuen löytyminen.

Toinen perustavanlaatuinen seikka on, ottaako 
kepsin kartallisena vai kartattomana. Kartallisia-
kin on useanlaisia, harmaasävyisiä sekä värikart-
toja. Osa kepseistä tulee esiladattuine karttoineen, 
osa vaatii erillisen kartta-aineiston ostamista, joka 
lisää hankintahintaa. Suomi Pro maastokartta 
lisääkin hintaa heti lähemmäs parilla sadalla eu-
rolla, tai mikäli haluaa koko Suomen kattavan 
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  Garmin eTrex H  Garmin eTrex Legend HCx  Garmin GPSMAP 62 Garmin GPSMAP 62s
Hinta  109 €   209 €    319 €   439 €
Paino  150 g   156 g    260 g   260 g
Toiminta-aika 17 h   25 h    20 h   20 h
Karttapohja Ei   Euroopan perustiekartasto  Maailman peruskartta  Euroopan maastokartta
Näyttö  Harmaasävy, 64 x 128 pikseliä Väri, 176 x 220 pikseliä    Väri, 160 x 240 pikseliä  Väri, 160 x 240 pikseliä
Muisti  -   microSD    1,7 Gt + microSD  0,5 Gt + microSD
MGRS-tuki x   x    x   x
Muuta  IPX-7 vesitiivis  IPX-7 vesitiivis   IPX-7 vesitiivis  IPX-7 vesitiivis

  SporTrak Pro  Magellan eXplorist 500  Magellan eXplorist XL SporTrak Color
Hinta  269 €   295 €    299 €   589 €
Paino  179 g    150 g     347g   179 g 
Toiminta-aika 14 h   5 h / 12 h Li-Ion-akulla   19 h   14 h
Karttapohja Suomen kartta  Suomen kartta   Karttapohja   Suomen kartta
Näyttö  Harmaasävy, 104 x 160 pikseliä Väri, 160 x 120 pikseliä     Väri, 320 x 240 pikseliä  Väri, 104 x 160 pikseliä
Muisti  32 Mt   8 Mt + SD-paikka   28 Mt   23Mt + SD-paikka
MGRS-tuki x   x    x   x
Muuta  IPX-7 vesitiivis  IPX-7 vesitiivis   IPX-7 vesitiivis  IPX-7 vesitiivis
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VARUSTEET

Magellan eXplorist XL

Garmin GPSMAP 62



Tulevat tapahtumat
27.06.— 24.07.2011
Kesäloma

19.— 22.07.2011
Vierdaagse, Nijmegen

04.— 05.08.2011
XIII Kaaderigolf, Tuusula

25.08.2011
95. KadK & 78. MeK 
valmistujaisjuhla

29.08.2011
96. KadK & 79. MeK
siirtyy aselajikouluille

97. KadK & 80. MeK
siirtyy takaisin Santahaminaan

02.09.2011
SM1-kurssi valmistuu

03.09.2011
98. KadK & 81. MeK
aloittaa opintonsa

03.10.2011
Kalpa 3/2011 aineistopäivä

14.10.2011
Arvot maanpuolustuksessa 
-seminaari

24.10.2011
Kalpa 3/2011 ilmestyy

06.12.2011
Itsenäisyyspäivän paraati,
Tampere

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto, 
Presidentinlinna

15.12.2011
Kadettikoulun puurojuhla
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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.

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

Huppari 35€

Muki 7€

Merkit 3€

Myyntiartikkelit

Kalvosinnapit + solmioneula
(sis. rasian)

28,00 €

Solmioneula 10,00 €

Kalvosinnapit

Pinssi

12,00 €

5,00 €

Muki

Termosmuki

7,00 €

15,00 €

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 kesän aikana

Myynnissä kellarilla!
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Kirjoittajat tässä numerossa

Joonas Alakurtti, Joonas Asunmaa, Alexander 
Grandin, Johannes Gärdström, Antton Halme, 
Tuukka Hämäläinen, Lauri Kananoja, Antti Ke-
toluoto, Erik Korhonen, Janne Korhonen, Antti 
Laamanen, Lauri Laitinen, Viivi Lehtinen, Harri 
Niskanen, Marko Niskanen, Jaakko Ohtonen, 
Olli Pahkala, Tommi Palokangas, Peter Porkka, 
Ville-Veikko Rantanen, Aku Saarelainen, Vil-
le Sallinen, Nils Salonen, Touko Sandström, 
Jenni Siltanen, Antti-Ilari Söderholm ja Tuukka 
Tomperi

Kuvaajat tässä numerossa

Joonas Alakurtti, Joonas Asunmaa, Tuukka 
Hellman, Heikki Hiltunen, Olli-Antti Hintikka, 
Lauri Kananoja, Aino Koistinen, Antti Laama-
nen, Heikki Lainela, Juha Mäkinen, Jaakko 
Ohtonen, Antti Pajuranta, Tommi Palokangas, 
Peter Porkka, Ville-Veikko Rantanen, Jarno Rii-
pinen, Mikko Ruohonen, Jussi Rusila, Antti-
Ilari Söderholm sekä Puolustusvoimat

Piirrokset tässä numerossa

Fredrik Lehto ja Lasse Kytölä

Kaikki hyvä loppuu aikanaan...

  Kiitoksen aika

PÄÄTOIMITTAJA

Olen nauttinut tehtävästäni päätoimittajana. 
Tämä on ollut opettavaista, mutta toisinaan 
myös raskasta. Työtunteja on turha laskea, sil-
lä vapaaehtoistyötä tehdään aina omien miel-
tymysten ja kiinnostuksen mukaan.

Kalpa-lehteä ei kuitenkaan tehdä yhden mie-
hen voimin, vaikka siltä se joskus tuntuukin. 
Lehti on kadettien yhteinen, ja se myös val-
mistuu yhteistyön tuloksena. Päätoimittaja ai-
noastaan vastaa sen toimittamisesta. Siksi nä-
enkin tärkeäksi kiittää kaikkia niitä henkilöitä ja 
tahoja, jotka ovat viimeisten kolmen numeron 
aikana osallistuneet jollain tavalla lehden toi-
mittamiseen.

Toimitustyöhön osallistuneiden lista on pitkä. 
Kirjoittajat ja kuvaajat on voinut lukea joka nu-
meron toimitustiedoista ja kunkin artikkelin 
alusta. Taustalla on häärinyt kuitenkin suuri 
joukko muita tekijöitä, jotka ovat edesautta-
neet lehden toimittamista. 

Suurin kiitos kuulunee kadetti Lauri Kanano-
jalle, joka hyppäsi vapaaehtoisena ”Kalpa-
kelkkaan” jo heti ensimmäisessä numerossa. 
Laurin kirjoittamat artikkelit ovat aiheuttaneet 
keskustelua puolesta ja vastaan, mikä on ollut 
tarkoituskin. Lisäksi hän on kuvannut lehteen 
useasti. 

Kiitos kuuluu myös vakiokalustollemme eli 
henkilöille, jotka ovat kirjoittaneet joko toi-
mensa tai muuten vain kiinnostuksensa takia 
lähes jokaiseen numeroon. Olette olleet suu-
renmoinen apu.

Lehden toimittaminen on myös paljon muuta 
kuin pelkästään itse lehti. Lehden kustantami-
nen hoidetaan ilmoitusmyynnillä, josta vas-
taa  pääsääntöisesti nuorin vuosikurssi. Kiitos 
myös heille. Kiitoksen ovat ansainneet niin 
ikään Katja Jokinen ja Lisbet Björklund, jotka 
ovat tahoillaan edesauttaneet lehden postit-
tamisessa ja materiaalivaroin. Kiitokset myös 
Maanpuolustuskorkeakoulun viestinnälle, eri-
tyisesti Marjo Grönroosille.

Kiitosten antaminen suurelle joukolle on aina 
vaikeaa. Se on nähty jo Oscar-gaalan juhlapu-
heissakin. Kaikkia ei aina vain muista kiittää. 
Tästä huolimatta kiitän teitä kaikkia. Vaikka 
en suoraan nimeänne maininnutkaan, mutta 
kuitenkin tunsitte piston sydämessänne, niin 
KIITOS.

Kadettitoverikunnan toimin-

nasta vastaa vuorollaan toi-

nen vuosikurssi. Vuoden kes-

tävä hallituskausi on kiireinen 

ja lopulta hyvin lyhyt. Halli-

tuskauden päätteeksi koko 

henkilöstö vaihtuu, mutta 

toiminta jatkuu. Myös Kalpa-

lehden toimittaminen siirtyy 

seuraavasta numerosta alka-

en jälleen uusiin käsiin. 




