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elämän lohdutus ja lääke kaikkea pahaa vastaan.”

S

yksy on saapunut jokavuotiseen
tapaansa ja tuonut tuomisinaan hurjan määrän erilaisia tehtäviä, toimia,
askareita, mahdollisuuksia sekä haasteita. Itse tartuin syyskuussa päätoimittajan tehtävään ja sen työn tulos on viimein
kädessä tuntuvan realistista.
Kalpa 3/2012 muodostaa painopistesuuntaansa kansainväliseen yhteistyöhön ja
palvelukseen “vierailla vesillä”. Kadettikoulun johtaja käsittelee aihetta isänmaan
edun kannalta kun yhdysvaltalaisen sotilasasiamiehen, eversti Davisin, haastattelu
luo hieman erilaista näkökulmaa vieraassa
maassa työskentelystä- Ovatpa muutamat
kadetitkin päässeet opiskeluissaan jo kansainvälisyyden makuun.

Esimerkkejä kansainvälisen toiminnan eri
muodoista löytyy merisotalinjan koulutuspurjehdukselta, Nijmegenin marssitapahtumasta ja vaikkapa Kyprokselle suuntautuneista strategian opinnoista.
Kaikenlaisten viehätysten keskellä on
kuitenkin hyvä syventyä hetkeksi pohjimmaiseen ytimeen, perustehtävään. Mitä
asioita teemmekään, millä tavalla tai kenen
kanssa, välitavoitteemme ovat usein hyvin
lyhytaikaisia. On hyvä välillä muistaa miksi
me täällä olemme. Kadettikasvatus antaa
varsin hyvät eväät perustehtävän pohtimista varten, mutta lopun viimein jokaisen
täytyy se itse sisäistää.

Jätän lehden laadunarvioinnin lukijan
harteille ja pyydän nöyrästi antamaan palautetta kadettitoverikunnan sivuilla, joko
palautteen antamisen ilosta tai palkintojen
toivossa ( www.kadettitoverikunta.fi ).
Juuri teidän palauttellanne on merkitys ja
rakentava, moittiva tahi jopa rohkaiseva
sananen voi johtaa vielä parempaan tulokseen. Lisäksi palautetta antaneiden kesken
arvotaan työkaluja kannustimena.
Hyviä lukuhetkiä toivottaen,
Päätoimittaja
kadetti 		

“Palvellaksemme parhaan kykymme mukaan.
Siksihän me täällä olemme.”

Eetu Lohi
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KADETTITOVERIKUNTA

Puheenjohtajan
terveiset
Teksti: kadetti Saska Pajunen Kuvat: Puolustusvoimat

S

yksyn tullessa Maanpuolustuskorkeakoulun kampus on täyttynyt ääriään
myöten opiskelijoista. Se näkyy
kadettien suuntaan jatkuvana
nyökyttelynä ja paikan tarjoamisena. Ilman ruokaa ei kuitenkaan kukaan ole jäänyt.

Kadettitoverikunnan puheenjohtaja
Kadetti Saska Pajunen

Syksyn aikana eräällä luennolla kysyttiin mieltävätkö kadetit
itsensä enemmän sotilaiksi vai
upseereiksi. Käsiä nousi puolin ja toisin. Oma käteni nousi
sotilaan kohdalla. Näkisin, että
upseeri on sotilaan alakäsite,
jonka voi saavuttaa kasvettuaan
tarpeeksi. Eivät suotta ole sotilaan neljä hyvettä uskollisuus,
miehuus, kunnia ja toveruus.
Voiko siis kadetti valmistua upseeriksi, jos ei omaa edellä mainittuja hyveitä?
Opiskelujen aikana kadetit
aloittavat kasvamisen upseereiksi saaden perusteet siihen.
Tärkeässä osassa upseeriksi
kasvamista ovat vanhemmat
kurssit ja heidän antamansa upseerikasvatus. Ensimmäisenä
opiskeluvuonna luodaan perusteet tulevaisuutta varten.
98. kadettikurssi on ottanut
nyt vastuun nuoremman kurssin kasvattamisesta. Meidän
kurssille perusteet luotiin viime vuonna 97. kadettikurssin
toimesta. Kaaderit näkevätkin
kuluvan vuoden aikana, millä
tavalla he ovat saaneet kasvatettua meidät viime vuoden aikana. Tässä vaiheessa voin omasta
puolestani sanoa kiitos, ja todeta, että hyvät perusteet on luotu.
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Onkin mielenkiintoista huomata, millä tavalla kadetin vuosi
tuntuu lipuvan ohi todella nopeasti. Ensimmäisen kerran
kaikki kolme kurssia tapaavat
toisensa joulukuussa tonttulakit päässä. Kolmeen vuoteen ei
monia yhteisiä iltoja mahdu,
mikä on ymmärrettävää opiskelujen vaativuuden takia, koska
opiskelut tulee suorittaa määrättyyn aikatauluun.
Kadettitoverikunnan hallituksen ja toimihenkilöiden vaihduttua, tulee alkanut opiskeluvuosi tuomaan paljon haasteita
myös opiskeluiden ulkopuolelle. Uusi hallitus pyrkii parantamaan kadettien näkyvyyttä ja
tunnettavuutta entisestään. Aiempi hallitus teki todella hyvän
pohjustuksen tunnettavuutemme edistämisessä, joten tästä on
hyvä jatkaa. Alkaneena kautena
tulemme näin ollen keskittymään viestinnän kehittämiseen,
niin koulumme sisällä kuin
ulospäin. Kauden aikana pyrimme myös järjestämään yhteisiä illanviettoja kaikkien kolmen kadettikurssin kesken, sekä
muiden oppilaitosten kanssa.
Tuleva vuosi tulee olemaan taas
kiireinen jokaisen vuosikurssin
kadetille. Toivotan myös kaikille lukijoille voimaa ja jaksamista sateiden täyttämään opiskelusyksyyn!
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OPPILASKUNTA

Käydään hommiin !
Teksti: kadetti Joonas Heikkeri

aas sitä huomaa, että aika on mennyt
tajuttoman nopeasti eteenpäin. Syksy
T
on tullut ja verhonnut kaiken syysväreihin. Omien havaintojen mukaan ollaan
syksyssä jo melko pitkällä, koska vettä sataa lähes taukoamatta ja illat pimenevät
toinen toistaan nopeammin. Lisäksi alkaa olla kylmä. Uutisten mukaan Lapissa
on ensimmäiset lumetkin jo saatu maata
verhoamaan. Ajan kulun tässä opinahjossa huomaa oikeastaan vain vuodenaikojen vaihtelusta, koska opiskellaan ympäri
vuoden.

On myös jännä huomata, että 98. kadettikurssista on tullut MPKK:lla vaikuttavista kadettikursseista vanhin, kaadereiden levittäydyttyä ympäri Suomea
aselajikouluille. Tämäkin tapahtui kuin
varkain. Yhtäkkiä sitä vaan huomaa, että
olkapäillä on taas uusi raita edellisten jatkona ja joillekin on ehkä siunaantunut
rautaa hieman enemmänkin, sekä kaaderikurssilla kuin nuoremmallakin kurssilla. Sen lisäksi on kadettien katkeamaton ketju saanut jälleen uusia jäseniä 99.
kadettikurssin ja 82. merikadettikurssin
muodossa. Heille lämpimästi tervetuloa
joukkoon iloiseen! CDH ja sitä rataa…
Lienee taas paikallaan muistutella mieliin lukijoille, että MPKK:lla vaikuttaa
myös sellainen organisaatio kuin Maanpuolustuskorkeakoulun
oppilaskunta.
Oppilaskunnan tekemä työ on suhteellisen näkymätöntä taustavaikuttamista,
koska jokaisen kurssin oma oppilaskunta
tai vastaava huolehtii vapaa-ajan viettoon
liittyvien tapahtumien yms. järjestelyistä
omalle kurssilleen. MPKK:n oppilaskunnan pyrkimyksenä on pitää huolta opiskelijoidemme oikeuksista opiskeluun ja
muuhun liittyen sekä kehittää opintoja
yhdessä opettajien ja opetuksen kehittämisestä vastaavien kanssa. Rakentavassa
hengessä pyrimme olemaan läsnä opetukseen liittyvien asioiden käsittelyssä
opiskelijan arvoon katsomatta ja tarjoamaan sitä asiantuntijuutta, mitä meillä
opiskelijoilla opintoihin liittyen on. Kehitys kehittyy pienin harppauksin, mutta
aina jokin epäkohta muuttuu. Usko tai
älä.
Tänä syksynä MPKK:n kampusalue oikein kuhisee elämää ja kiireisiä opiskelijoita. Samaan aikaan talossa on kolme
kadettikurssia, kaksi maisterikurssia,
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esiupseerikurssi, yleisesikuntaupseerikurssi sekä tekniikan lisäopinnot. Kaikki kurssit eivät toki ole samaan aikaan
Santahaminassa vaan kuka missäkin päin
Suomea puolustushaara- ja aselajikouluilla tai muualla jotain etäjaksoa suorittamassa. Kuitenkin opiskelijamäärä on
todella suuri ja välillä voi tulla ahdasta.
Onneksi saan itse seurata touhua turvallisen välimatkan päästä aselajikoululla (kirjoittajan tapauksessa Riihimäki).
Toivottavasti kaikkien opinnot saadaan
suoritettua sulassa sovussa, eivätkä esim.
majoitusratkaisut tuota liikaa harmaita
hiuksia kellekään.

”Yhtäkkiä sitä vaan huomaa, että
olkapäillä on taas uusi raita edellisten
jatkona”

Näinä epävarmoina aikoina luottamusta
omaan tulevaisuuteen ei välttämättä luo
valmisteilla oleva Puolustusvoimauudistus. Varsin moni opiskelija varmaan
miettii tai on jossain vaiheessa miettinyt,
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Olkaa
kuitenkin huoletta. Teitä ei ole unohdettu ja te kaikki olette MPKK:lla osaltaan
siitä syystä, että kehitätte omaa ammattitaitoa ja kurssin jälkeen teillä on taas
työkalupakissa uusia työkaluja vanhan tai
uuden tehtävän kunniakkaaseen hoitamiseen. Sotilas ei ole koskaan valmis ja
mitä enemmän jaksatte opiskella ja oppia
siinä sivussa uutta, sitä vahvempi lenkki
olette Puolustusvoimien nykyisessä ja
myös tulevassa organisaatiossa.

Näillä sanoilla MPKK:n oppilaskunnan puheenjohtaja kiittää ja kuittaa sekä
yrittää kadota takavasemmalle, päästäen
uutta verta viemään oppilaskuntaa eteenpäin. Uusista valinnoista tiedotetaan heti,
kun ne saadaan tehtyä.
Hyvää ja reipasta syksyn jatkoa kaikille
lukijoille!
Kadetti Joonas Heikkeri
Maanpuolustuskorkeakoulun
oppilaskunnan puheenjohtaja
(vielä hetken aikaa)

Kadetit edustavat Maanpuolustuskorkeakoulua erilaisilla messuilla.
Kuvat: Toni Kuhanen

w w w . m i l l o g . f i
Hatanpään valtatie 30, FIN-33100 TAMPERE
Vaihde: 020 469 7000, fax: 020 469 7001
info@millog.fi

®
BMW specialist
www.schmiedmann.fi
Myynti: 020 757 1090 | myynti@schmiedmann.fi
Huolto: 020 757 1091 | huolto@schmiedmann.fi

Nyt voit tilata Sasta-tuotteita myös verkosta!
Katso: www.e-saastamoinen.com

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
UUSITTUUN SOKOS HOTEL BOMBAAN
Kysy majoitustarjousta
puh. 020 1234 908
sales.bomba@sokoshotels.fi
www.sokoshotels.fi/hotellit/nurmes

Puheluiden hinnat 020-numeroihin: lankapuhelimesta 8,28 snt/puh.
+ 7 snt/min, matkapuhelimesta 8,28 snt/puh. + 17 snt/min.

Saumattomat ja hitsatut lämmönvaihdin- ja kattilaputket,
ripaputket, putkenosat sekä koneistetut takeet

Voudinkatu 6 C, 20780 KAARINA
+ 358 (0)2 2530 700, +358 (0)45 6346 700
tuomas.aalto@exiron.fi

MAARAKENNUSTA
JA AUTOKAUPPAA

www.hartikainen.com

Saumattomat ja hitsatut lämmönvaihdin- ja kattilaputket,
ripaputket, putkenosat sekä koneistetut takeet

Voudinkatu 6 C, 20780 KAARINA
+ 358 (0)2 2530 700, +358 (0)45 6346 700
tuomas.aalto@exiron.fi

Seinäjoen Kuulopiste
Kainuun Kuulopiste
Kalevankatu 25
Pohjolankatu 33
60100 Seinäjoki
87100 Kajaani
Puh: (06) 414 4115
Puh: (08) 613 1956
www.kuulopiste.fi

Suojaa kuulosi!

99. kadettikurssi ryhmäytymässä
Kuvat: Toni Kuhanen
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TAPAHTUMA

SIMPPURASTIT

S

imppurastit on Kadettitoverikunnan järjestämä tapahtu-

ma, joka käytännössä vastaa muiden yliopistojen fuksiaisia. Ideana on lujittaa kadettikurssin ryhmäkiinteyttä sekä

kurssien välistä tutustumista vapaa-ajan merkeissä suorittamalla
leikkimielisiä tehtäviä. 98. kadettikurssi vastasi yleisjärjestelyistä
ja siitä, minkälaisia tehtävärasteja oma 99. kadettikurssimme tulisi
suorittamaan.

Teksti: kadetti Manolis Huuki

Simppukurssimme asteltua Satujen
saarelle syyskuun alussa, emme vielä osanneet varautua mihin kaikkeen
joutuisimme tottumaan. Pitkät palveluspäivät, oppitunnit auditoriotalon tukahduttavassa ilmassa, ryhmätyöt ja
työjärjestyksen suunnitteleminen ovat
vain muutamia esimerkkejä siitä suuresta työmäärästä, mitä meille simpuille tullaan kirjaimellisesti kaatamaan
saavista sitä mukaan, kun kuukaudet
etenevät.
Kaikeksi onneksemme meitä esimerkillisellä otteella ohjanneet keskoset
ovat auttaneet kurssiamme pääsemään sisälle Suomen suoraselkäisimmän yliopiston tapoihin ja perinteisiin,
vapaa-ajan toimintaa unohtamatta.
Toimintaympäristönä toimi Helsingin
keskusta ja alueen lähiympäristö (Ruttopuisto ja Kaisaniemen puisto, hotelli Torni, Kiasman edusta, jne.), minne keskoset
olivat järjestäneet mielenkiintoisia rasteja
sekä tehtäviä ryhmiemme suoritettavaksi.
Kokoontumispisteenä rastien jälkeen toimi Helsingin Onnela, jonne kurssimme
kokoontui sankoin joukoin.
Tehtävärastit alkoivat ryhmien osalta päärakennuksen takaa ja ensimmäisenä etappina Herttoniemen kaupat, joista ryhmien
tuli ostaa iltaa varten tarvittavat selviytymisruoat ja -juomat. Rasteilta sai pisteitä
suoritusten perusteella ja ylimääräisiä pisteitä oli mahdollista saada erilaisin tavoin.
Allekirjoittanut kuljettaa mukanaan aina
tulevan upseerin tarvitsemia tärkeitä väli-

”Meille 26.9–27.9.2012 välisenä aikana järjestetyt Simppurastit 2012 olivat piristävä
tapahtuma pitkien työpäivien
vastapainoksi.”
neitä, joihin muistiinpanovälineet, tulitikut
ja nenäliina lukeutuvat, joten ylimääräisiä
pisteitä ropisi reippaasti. Tämän lisäksi koimme onnenpotkun Haminalaisten
kaksostemme ostettua rinkeleitä joiden
ansiosta iltamme lähti hyvin käyntiin ja
ansaitsimme vielä toisen annoksen ylimääräisiä pisteitä!
Alun valmistelujen jälkeen ryhmämme
siirtyi muun kurssin mukana omaa tahtia
julkisilla kohti pääkaupunkimme keskustaa ja ensimmäisiä rasteja.
Simppurastit koostuivat erilaisista humoristisista tehtävistä, joihin kuului mm. tanssikilpailu Kaisaniemen puistossa, tikanheitto Ruttopuistossa, vierailu Tornissa ja
”sirkus” Kiasman edustalla. Rastien aiheet
sivusivat hienoisesti tulevan ammattimme eri puolia ja onneksemme esimerkiksi
”sirkus”-rastilla ketään meistä ei kruunattu
tulevaksi tykistöupseeriksi. Pisteitä satoi,
sillä rasteilla yksi arvioitu kyky oli tanssitaito, jota minunlaisella etelänmaalaisella löytyy geeneistä – tuloksena maksimipisteet ja
reilusti senkin yli! Muillakin rasteilla meno
jatkui samanlaisena ja keskoset jakoivat

hyvin anteliaasti pisteitä ryhmällemme,
sillä ryhmähenki ja motivaatio olivat kohdillaan. Mielenpainuvimpana rastina pidin
kuitenkin vierailua Hotelli Tornissa. Maistettuamme kuparinpoistoainetta ja tarkistettuamme tykkien suuntauksen aloimme
olla jo illan tunnelmassa ja melkein valmiita jatkamaan kohti illan tavoitetta.
Ilta kääntyi lopulta aamua kohti ja todellisuus iski silmiä vasten – mennyt ilta oli raikas virkistys viikon työnteon keskellä elävälle simpulle, jolla työtä tulisi riittämään
niin harsujen kuin auditoriotalon oppituntienkin merkeissä. Torstai-aamu saapui
kuitenkin Satujen saarelle ja kurssimme
selvisi ilman miestappioita Helsingin yöstä vaikka suurin osa meistä oli väsyneitä muutamat kävivät Suomenlahdessa virkistäytymässä aamun oppituntien päätteeksi.
Simppurastit 2012 oli mieleenpainuva sekä
hyvä tapa tutustua keskosiin vapaa-aikana
ja erinomainen tilaisuus viettää laatuaikaa
omien kadettiveljien ja -sisaruksien kanssa. Tekemistä oli moneen menoon ja illan
päätös tanssilattialla tekivät illan täydelliseksi. Suuret kiitokset esitän Kadettitoverikunnalle, joka järjesti ja vastasi illan
ohjelmasta! Toivottavasti kurssimme saa
järjestettyä vuoden kuluttua samanlaisen
tapahtuman seuraavalle kurssille!
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98. KADK
IT & LEKO
KESÄ 2012

Kuvat: Eetu Lohi, Atte Sievälä ja Tapio Paappanen / ARPS

Kansainvälisyys upseerin uralla
ja ajankohtaista kadettikoulusta
Teksti: Eversti Harri Niskanen Kuvat: Puolustusvoimat ja Toni Kuhanen

Omalla esimerkillä
johtamisesta johtajien ja asiantuntijoiden johtamiseen
Miksi upseerin pitäisi osallistua
kansainvälisiin tehtäviin? Mitä hyötyä ulkomaantehtävistä on omalta
kannaltani? Mitä hyötyä on puolustusvoimille siitä, että lähden ulkomaanpalvelukseen? Mitä tehtäviin
osallistuminen edellyttää? Tämänkaltaisia kysymyksiä on varmaan
monen kadetin ja upseerin mielessä,
kun puheena ovat puolustusvoimien
kansainväliset tehtävät ja osallistuminen niihin.
Puolustusvoimilla on kolme lakiin
perustuvaa tehtävää: Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden
viranomaisten tukeminen sekä osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan. Tämä ”poikii” myös
muuntyyppisiä
ulkomaantehtäviä
puolustusvoimien henkilöstölle.
Jotta puolustusvoimat voisi täyttää
laissa määritetyn kriisinhallintatehtäviin osallistumisen, on henkilöstöllä oltava kyky ulkomaantehtäviin.
Kyvyn lisäksi tarvitaan myös halua,
koska tehtäviin lähetetään vain vapaaehtoisia.
Yksittäisen upseerin ulkomaantehtävät jakautuvat seuraaviin tehtäviin:
kriisinhallinta-, esikunta-, projektija ”sotilasdiplomaattitehtävät” (puolustusasiamies ja sotilasedustaja)
sekä opiskelu ulkomailla.

Miksi pitäisi osallistua kansainvälisiin
tehtäviin?
Koska, yksi puolustusvoimien tehtävistä on osallistuminen kriisinhallintatehtäviin. Tämä on selkeä, joskin
hieman yksioikoinen vastaus. Kun
asiaa tarkastellaan hieman syvemmin, niin kansainvälisistä tehtävistä
tulisi olla etua koko Suomelle, puolustusvoimille sekä yksilölle itselleen.

”Varpaat kastuvat, mutta
perusta pysyy”.

Suomen kansallisia etuja puolustetaan tehokkaasti myös kaukana
omista rajoista. Puolustusvoimien
kansainvälisen toiminnan pitäisi
tuottaa valtion johdon käyttöön työkalu, jonka avulla lisätään maamme
turvallisuutta ja kirkastetaan Suomikuvaa.
Puolustusvoimien tulisi saada käyttöön parhaat toimintatavat ja käytänteet. Näitä voidaan, sopivasti
seuloen, oppia ulkomailta. Samoin
ulkomaanpalveluksessa upseereiden
välille syntynyt verkosto mahdollistaa sujuvan yhteistyön uran myöhemmissäkin vaiheissa.
Kehittääkseen omaa ammattitaitoa.
Ulkomaanpalveluksessa
ollessaan
yksittäinen upseeri voi parantaa am-
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mattitaitoaan, kehittää tietojaan ja
taitojaan sekä oppia toimimaan erilaisessa ympäristössä sekä kulttuurissa. Riippuen tehtävästä, myös vieraan kielen taito paranee (yleisimmin
englanti).

MITÄ
ULKOMAANPALVELUKSEEN OSALLISTUMINEN
EDELLYTTÄÄ?
Hyvää kielitaitoa. Hyvä kielitaito rakentuu hierarkkisesti: hyvän äidinkielen kirjallisen ja suullisen taidon
perustalle rakennetaan toisen kotimaisen kielen taito ja sitten vasta
”vieraiden” kielten käyttötaito.
Ammattitaitoa. Tehtävätason mukaiset kotimaassa hankitut tiedot ja taidot, joita täydennetään tehtäväkohtaisella perehdyttämiskoulutuksella,
ovat ulkomaanpalveluksen onnistumisen perusta. Kotimainen upseerikoulutus antaa erinomaisen pohjan
ulkomaan tehtävissä pärjäämiselle;
hankittuja oppeja on vain osattava
soveltaa uudessa ympäristössä.
Toimintakykyä. Upseerilla on oltava
vankka fyysinen kunto ja hyvä terveys. Hänen arvonsa, asenteensa sekä
eettinen ajattelu- ja toimintamallinsa on oltava terveellä pohjalla. On
opittava hyväksymään erilaisuutta
ja pystyttävä kohtaamaan ihmiset
tasa-arvoisina. Omaa maailmankatsomusta tai vakaumustaan ei saa
tyrkyttää eikä oikeastaan tuoda esillekään. Ulkomaalaisia palvelus- tai
työtovereita, paikallisia asukkaita ja
(esim. konfliktin) osapuolia on kohdeltava tasapuolisesti.

Motivaatiota sekä halua lähteä ulkomaille. Ulkomaanpalvelus ei ole aina
auringonpaistetta, ”actionia”, sujuvaa kanssakäymistä kansainvälisessä
ympäristössä eikä hyvää palkkaa ja
päivärahoja. Ulkomaanpalvelukseen
lähteminen on aina haastavaa sekä
itselle että läheisille. Kriisinhallintatehtävät pois lukien ulkomaantehtävät ovat usein ns. ”perhemissioita”,
jolloin käytännössä koko perhe on
ulkomaanpalveluksessa.
Tuolloin
asiasta on neuvoteltava kaikkien
kanssa. Irrottautuminen siviilityöstä
tai kaveripiiristä ja koulusta ei ole
helppoa.

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUSSA (MPKK)

Kriisinhallintatehtävissä ollaan pitkiäkin aikoja erossa läheisistä ja
niihin liittyy aina vammautumisen
tai kuoleman riski. Asiat on syytä
keskustella lähipiirin kanssa ja tehdä
myös itselleen selviksi ennen ulkomaanpalvelukseen hakeutumista.

MPKK:lle perustetaan Sotataidon
laitos yhdistämällä nykyiset Taktiikan-, Strategian ja Sotahistorian
laitokset. Lisäksi Puolustusvoimien
kansainvälinen keskus (PVKVK) liitetään osaksi MPKK:a.

”Kansainvälisistä tehtävistä tulisi olla etua koko Suomelle, puolustusvoimille
sekä yksilölle itselleen.”

Puolustusvoimauudistuksen laineiden velloessa voitaneen todeta, että
Kadettikoulussa ”varpaat kastuvat,
mutta perusta pysyy”.
Kadettikoulusta erotetaan MPKK
rehtorin alaiseksi tulosyksiköksi
Maisteriosasto, joka vastaa sotatieteiden maisterikoulutuksesta. Kadettikouluun jää nimensä mukaisesti
kolme kadettikurssia ja tehtäväksi
vastata sotatieteiden kandidaattien
koulutuksesta.

Nykyisten MPKK:n ja PVKVK:n yhteenlaskettu henkilöstömäärä vähenee uudistuksen yhteydessä noin 120
henkilöllä.
Kaikille valmistuville sotatieteiden
kandidaateille ja -maistereille on
palveluspaikka myös uudistetuissa
puolustusvoimissa. Tosin joidenkin
maistereiden joukko-osasto saattaa
vaihtua.

KADETTIKOULUSSA ”PESÄT”
TÄYNNÄ!
99. Kadettikurssin ja Sotatieteiden
maisterikurssi 3:n sekä ilma-alusten
ohjaajien maisterikurssin alettua Kadettikoulun kirjoilla on tällä hetkellä
yli 700 opiskelijaa 11:lla eri kurssilla.
Suuri opiskelijamäärä näkyy monella tavalla: majoitus- ja luokkatilojen
niukkuutena, ainelaitosten kasvaneena työmääränä (eikä vähiten niiden ohjausvastuulle tulevana opinnäytetöiden määrän kasvuna) sekä
opinto- ja opiskelijahallinnon haasteiden lisääntymisenä.
Niin se aika kuluu…! Nimittäin oma
kadettikurssini (69. kurssi), alkoi
syksyllä 1982, siis 30 vuotta sitten.
Näin ollen edustan 99. Kadettikurssin nuorempaa kummikurssia. Tunnen jonkintasoista ”lukkarinrakkautta” alkanutta kurssia kohtaan ja
osallistun kurssin tapahtumiin mielelläni!
Toivotan erityisesti alkaneiden kurssien opiskelijat tervetulleeksi Kadettikouluun ja voimia opiskeluun! Ja
kaikille hyvää syksyn jatkoa!

Text: Cadet Eetu Lohi
Images: Cadet Atte Sievälä
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INTERVIEW
Wednesday, the 3 of October and we’re
way to Stockmann for a meeting with
Ianont’sAmerican
officer. We’re hoping to shed
rd

some light and new perspective on the work
of an attaché and international military relations. Soon we meet Colonel S. Scott Davis, a
gentleman who assumed the duties of United
States Defense Attaché to Finland in March,
2012.
career planning in effect

As a young boy, Colonel Davis wanted to be an
airline pilot. He didn’t quite have the money to
pay for flight lessons, so he went through a program in the United States Air Force as a cadet.
He was planning to leave for the airlines as soon
as his mandatory time was done.
Part of that plan worked out, he was able to become a cadet and then a pilot in the USAF. He
was lucky enough to be assigned to fighters, first
to F-15. As soon as he’d started flying the F-15,
he gave up the airlines.
”Of course flying fighters is very challenging, it
makes you think all the time. It’s like sports almost, where you’re out against another team and
you’re looking for the bad guys and you’re trying
to get them. But also - I think this is also true of
all of militaries - the people that you work with in
the Air Force, that you depend on them - sometimes for your life - and they don’t let you down.
And I don’t see that in the civilian world”, he notes.

”This is sort of common in
the Air Force: You tell people what to do and then you let
them do it. [..] And that’s still
leadership, you don’t have to
be yelling all the time”

He did an exchange tour and ended up teaching
in the Navy Fighter Weapons School - possibly
more familiar as TOPGUN. There he flew F-16N
as the adversary or the aggressor and the F-18,
which Finland flies. ”Great airplane”, he remarks.
Few years later he got into test flying and had an
opportunity to fly the F-22.

Colonel Davis stayed in the Air Force, he’s now
been 28 years in service. He has over 3800 flight
hours on planes such as F-15A/C, F-16N, F/A18A/C and F-22.
When he was in Hawaii wondering what to do
next, he and his wife decided to take their children
somewhere outside the United States. They heard
of the opportunity to become a defense attaché
and did a bit of research on the countries available. They applied to a small group of countries and
got assigned to Finland.
A Day in the dao
There is not really such a thing as a typical day in
the Defense Attaché Office as the Attachés have
such a great variety of duties and things to do.
They represent their government and country and
help with the relations between the US and Finland. For instance visiting officers’ schedules and
plans are often managed by the Attachés.
Finland is a good customer of the US weapons
and the attachés help with the process of trading
between countries. The trade is also in process of
going the other way as Patria is competing for a
sale of Marine Personnel Carriers to USMC.
Colonel Davis is also a representative of the US
Air Force and so works with the Finnish Air Force relations closely. As Finland is modifying the
Hornets for Air-to-ground-capability as a part of
the Mid-Life Upgrade, a lot of NATO-cooperation is going on.
”It’s never dull or boring. There are days when
I’m stuck in the office answering e-mails, just like
seems like everybody else even in the military
these days, and that’s not so fun. But here’s plenty
of days when I get out and go see young soldiers
whether they’re Finnish or US and that’s on one
side and on the other side I get to do really interesting things, like met your Minister of Defense.
Sat down with him in a room, just me, him and
his note-taker and we had a small meeting. So it’s
just really exiting with all the things you get to do
in this job”, he tells.
We get to talk about the importance of communicational skills, especially on a job where your main
duties are representing and coworking with people of different origin. Colonel Davis tells that ”If
I go somewhere and I can say ’Hyvää päivää, olen
Eversti Scott Davis ja olen Yhdysvaltain puolustusasiamies Helsingissä’ and ask them how their
day is in Finnish, it helps put a smile on people’s
faces.”
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INTERVIEW

Leadership experiences
When it comes to flying, not everyone has same set of skills, and that’s
where the most skilled people should
be in the higher flight leading positions. This is in addition to the traditional leadership progress where one
progresses in ranks and has some subordinates.
Asking about Colonel Davis’s leadership style nowadays gets an answer one might expect from an officer:
”Obviously everybody has a bit different leadership style. If I recognize
that the people working for me are
skilled - which they are in this case,

then we’ll get together and I’ll say
’this is what my longterm goals are,
within a few years I want us to be
doing this, this and this.’ We’ll talk
a little bit about what that means to
everybody who works for me. But
they’re very skilled, so at that point
I don’t tell everyday that ’this is what
you should be doing.’”
This is common in the Air Force,
where people have to be educated.
”You don’t need to yell at people anymore to get them to do what you
want. And that’s still leadership, you
don’t have to be yelling all the time”,
he continues.

”There should be respect
- both ways.”
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heed be taken
The measure of distance of hometown of origin and destination can
vary a whole lot. As soldiers we
shouldn’t get too fond of our hometowns since moving around and
seeing the country or even the world
is an experience that opens eyes to
new perspectives.
The importance of communicational
skills such as different languages is
massive. Even with the hegemony
of English language, we can’t expect
to do all of our communications just
in Finnish and English. In addition,
knowing how to use common phrases in local language shows politeness and helps put a smile on faces.
It’s also a matter of respect to the locals, which is so very important.
As Colonel Davis underlines,
”there should be respect - both ways”.

TAPAHTUMA
NOCA 2012
POHJOISMAISET MERIKADETTIPÄIVÄT
NORJASSA
Teksti: kadetti Miikka Nynäs, 81. merikadettikurssi
Tiiviin väyläajojaksomme puolessa välissä ensimmäisen opiskeluvuotemme lähestyessä loppuaan
81. merikadettikurssimme suuntasi yhdessä 79. ja 80. merikadettikurssin kanssa miinalaiva Hämeenmaalla Tönsbergiin Norjaan
pohjoismaisille merikadettipäiville.
Menomatkalla suoritettiin sukellusveneentorjunta-ammuntoja, joissa
käytettiin syvyyspommeja, syvyysraketinheittimiä ja käsisyvyyspommeja. Riemuksemme menomatkalla onnistuimme jäämään junan
alle (eli juna ylittti sillan päältämme
meidän mennessä sen alitse samaan aikaan), minkä seurauksena
aluksen päällikkö oli velvoitettu tarjoamaan miehistölle ryypyt.

Urheilun ohella oli merikadettipäivien antina myös mahdollisuus tutustua muihin pohjoismaalaisiin
merikadetteihin. Tähän loi mahdollisuuden mm. NOCA-teltta, joka oli
pystytetty lyhyen matkan päähän
aluksestamme. Lisäksi muutama onnekas ulkomaalainen kadetti pääsi
tutustumaan suomalaiseen saunakulttuuriin. Olipa joukossa myös
yksi Yhdysvalloista kotoisin oleva.
NOCA:n aikana järjestettiin myös
seminaari koskien doktriinien merkitystä sotilaskoulutuksessa. Seminaarissakin suomalaiset olivat edukseen ja osoittivat, että kykenivät
keskustelemaan ulkomaalaisten asiantuntijoiden kanssa haastavasta
aiheesta.

Norjaan saavuimme illalla ennen avajaispäivää, mutta vaikka
kello oli jo paljon, ehtivät monet
meistä mennä tutustumaan isäntäkaupunkiin. Pian saikin huomata, että paikallinen hintataso
aiheutti suuria haasteita päivärahoilla eläville kadeteille. Jälkeenpäin voikin todeta, että edes ulkomaan päivärahat eivät riittäneet
kattamaan useimpien kuluja Norjassa. Avajaispäivän aamupäivällä
oli tapahtuman avaava paraati.

Päättäjäispäivää edeltävänä iltana
oli isäntämaa järjestänyt gaalan,
jossa julkistettiin eri lajien voittajamaat sekä maastojuoksun henkilökohtaisen kilpailun paras kolmikko. Ikävä kyllä Suomi ei voittanut
muuta kuin Old Boys-uintikilpailun.
Gaala loi kuitenkin mahdollisuuden
keskustella muiden pohjoismaisten
merikadettien kanssa ruokailun ja
palkintojenjaon ohessa.

Kilpailulajeina oli mm. uintiviesti,
pelastusuinti, lentopallo, jalkapallo, köydenveto, maastojuoksu ja
purjehdus. Kokonaiskilpailun voitti
isäntämaa Norja meidän jäädessä
niukasti mitalisijojen ulkopuolelle
neljänneksi. Tärkeintä kuitenkin oli,
että voitimme Ruotsin niin lentopallossa, köydenvedossa sekä jalkapallossa. Lisäksi maastojuoksusta oli
kotiintuomisena henkilökohtaisen
kilpailun kaksoisvoitto. Kilpailu
samoissa joukkueissa oli omiaan tiivistämään kurssien välistä yhteishenkeä.

NOCA:n viimeisenä päivänä pidettiin tapahtuman päättävä paraati ja
jumalanpalvelus. Kadeteista oli tässä
vaiheessa jo havaittavissa, että muutaman päivän urheilu ja juhlinta alkoi
painaa silmissä. Kuitenkin edessä
oli vielä paluu miinalaivalla takaisin
Suomeen. Paluumatkalla pääsimme
tutustumaan
Hämeenmaa-luokan
suorituskykyyn. Paluumatkalla kohokohdaksi muodostui Hoburgin
kaste, johon osallistui riemuksemme
80. merikadettikurssin rannikkojoukko-opintosuunta. Suomeen palattuamme edessä oli PAK-testit ja
seuraavalla viikolla paluu väyläajojakson tiiviiseen arkeen.
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KOULUTUS

Ankkurit ylös!
- Koulutuspurjehdus 2012 -

Merta kohti
Ankkurit ylös! Tätä hetkeä olimme odottaneet koko kevään. Koulutuspurjehdus 2012 oli käsillä ja
tunnelma kadettien keskuudessa
oli jokseenkin varautunut ja odottava. Nyt oli aika laittaa koetukselle tietomme, taitomme, henkinen
sekä fyysinen kestävyytemme ja ennen kaikkea kurssihenkemme. Kun
3. toukokuuta Miinalaiva Pohjanmaa irrotti Helsingin Pakkahuoneen laiturista, olivat mielessäni
vain rakkaat ja läheiset, jotka jäivät
satamaan haikeiden hyvästelyjen
jälkeen. Seuraavat liki seitsemän
viikkoa perheeni muodostui omista
kurssikavereista.
Miinoja, köysiä, tykkejä ja merenkulkua
Odotukset koulutuspurjehduksesta olivat korkealla. Lähes jokaiselle
simppukadetille olosuhteet olivat
ennalta tuntemattomia, joten uusi
toimintaympäristö ja epätietoisuus
tulevasta saivat pään pyörälle. Heti
ensimmäisenä päivänä aluksen
henkilökunta otti meidät kuitenkin hellään huomaansa. Jokainen
päivä oli tupaten täynnä ohjelmaa
ja koulutusta, joten koti-ikävä
väistyi äkkiä pois mielestä. Öiset
merivahtikoulutukset, aamuiset
merimiestaitokoulutukset ja iänikuiset miinakoulutukset ylittivät
joskus yksittäisen kadetin vastaanottokapasiteetin. Tästä huolimatta
koulutustapahtumat olivat lähes
poikkeuksetta
mielenkiintoisia
ja laadullisesti erittäin tasokkaita. Ehkäpä parhaiten ovat jääneet
mieleen miinakoulutukset, jotka
kouluttajien asennoitumisen ja
rennon ilmapiirin ansiosta tarjosivat koulutuksellisesti ehkä koko
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koulutuspurjehduksen parasta antia.
Merenkulun taitoja pääsimme
opettelemaan pääsääntöisesti yöaikaan, jolloin simppukurssin kadetit
olivat mukana merivahdissa. Koulutus ohjaamossa oli monipuolista
ja tehtäviä oli paljon. Toimimme
muun muassa ruorimiehinä, tähystäjinä, merenkulku-aliupseereina
ja tutkamittaajina. Näiden lisäksi
saimme myös koulutusta viestitoiminnasta ja aluksen koneista.

Kurssihenki syntyy jatkuvasta yhdessäolosta, yhteisistä tavoitteista, kanssaihmisten tukemisesta
sekä niin hyvistä kuin huonoista
kokemuksista, joissa koko kurssi
on yhdessä osallisena. Mielestäni
koulutuspurjehdus luo erinomaiset puitteet kurssitovereihin tutustumiseen niin vapaa-aikana kuin
palveluksessa, hyvinä ja huonoina
hetkinä.

Tykkikoulutusta meille oli järjestetty lähes päivittäin. Tunteja kului, kun purimme ja kokosimme,
putsasimme ja öljysimme aseiden
osia. Ja joskus pääsimme myös ampumaankin. Ammuimme koulutuspurjehduksen aikana kolmet eri
ammunnat joissa käytimme 12,7
laivakonekivääriä sekä 23 mm ilmatorjuntakanuunaa.
Kohti yhtenäistä kurssia
Vaikka koulutusta oli vähintäänkin
riittävästi ja opittavaa oli paljon,
niin mielestäni nämä opetustapahtumat tulee koulutuksellisen aspektin lisäksi nähdä myös hieman
laajemmassa mittakaavassa. Kurssihenki on asia jota ei voi opettaa,
eikä sitä voi keinotekoisesti luoda.

Hetkittäistä vapautta
Vaikka viikot merellä tuntuivat pitkiltä ja välillä jopa loputtomilta, oli
aina valoa tunnelin päässä. Ensimmäinen satamajaksomme oli Eng-

lannissa, Falmouthissa. Falmouth
on pieni idyllinen satamakaupunki
Englannin etelärannikolla. Falmouthissa pääsimme tutustumaan
niin Englannin merisotakouluun
(Portsmouth), coctailtilaisuuksiin
kuin myös yöelämään. Falmouthin
jälkeen vuorossa oli kahden viikon
mittainen legi Atlantin valtameren
yli New Yorkiin. New Yorkiin saapuessamme osallistuimme Fleet
week -nimiseen laivastotapahtumaan ja olimme osana laivastoparaatia. Yksi hienoimmista hetkistä
koulutuspurjehduksella oli kun
nousimme Pohjanmaan keulakannelle tervehtimään vapaudenpatsasta ohittaessamme sitä. New
York, josta niin moni on joskus haaveillut, oli nyt siinä aivan meidän
neniemme edessä. Pian pääsisimme viettämään unohtumattomat
viisi päivää tuon suurkaupungin
sykkeessä.
Saapumispäivän iltana oli satamaalueella järjestetty konsertti merimiehille. Esiintyjänä oli ihana Katy
Perry, ja pääsipä muutama kadetti
kurssiltamme jopa yhteiskuvaan
hänen kanssaan. Seuraavat päivät New Yorkissa sisälsivät paljon
ohjelmaa kuten muihin aluksiin
tutustumista, coctailkutsuja, vierailuja tärkeisiin kohteisiin kuten
YK:n päämajaan yms. Ja tulihan se
ison omenan yöelämäkin koettua…
kyllä maistui! New Yorkin jälkeen
viimeinen satama oli Ponta Delgada. Ponta Delgada on Azoreiden
suurin asutuskeskus. Ponta Delgadasta löytyvät muun muassa Portugalin laivaston päätukikohta sekä
upea kraaterijärvi. Kaupunkina
Ponta Delgada oli oikein viihtyisä ja rauhallinen ja ennen kaikkea
edullinen.

Lopuksi
Paljon asiaa tiivistetyssä muodossa,
lyhyessä ajassa. Tämä oli mielestäni teema millä mentiin läpi koko
koulutuspurjehduksen. Kaikkea ei
tietenkään ole tarkoituskaan opettaa syvällisesti eikä tarkoitus ole,
että meistä tulisi merenkulun ammattilaisia koulutuspurjehduksen
jälkeen. Pieni merimiehen siemen
meihin jokaiseen oli kuitenkin
nyt istutettu. Opimme lukuisia
merimiehelle tärkeitä taitoja sekä
osaamme nyt myös toimia alusympäristössä. Olen myös vakaasti
sitä mieltä, että kurssihenkemme
kohosi tämän matkan myötä uudelle tasolle. Meillä jokaisella on
heikkoutemme ja vahvuutemme,
mutta yhdessä muodostamme sellaisen kokonaisuuden, joka pystyy
toimimaan yhteisymmärryksessä
kulkien kohti yhteistä tavoitetta.
Mielestäni tämä on jokaisen kadetin ja upseerin toiminnassa yksi
tärkeimmistä kulmakivistä.
Teksti: Kalle Vuojolahti, 81. merikadettikurssi
Kuvat: Toni Kuhanen, 81. merikadettikurssi

S

imppurastit on Kadettitoverikunnan järjestämä tapahtuma, joka käytännössä vastaa muiden yliopistojen fuksiaisia. Ideana on lujittaa kadettikurssin ryhmäkiinteyttä sekä kurssien välistä tutustumista vapaa-ajan
merkeissä suorittamalla leikkimielisiä tehtäviä. 98. kadettikurssi vastasi
yleisjärjestelyistä ja siitä, minkälaisia tehtävärasteja oma 99. kadettikurssimme
tulisi suorittamaan.

PERINTEIDEN ISÄ

Usvan keskellä välkkyy
KUNNIAN MIEKKA
Teksti: kadetti Aleksanteri Markkanen Kuvat: Toni Kuhanen ja Eetu Lohi

HEITÄ ON TULLUT TAAS
Hyvät 99. kadettikurssin ja 82. merikadettikurssin kadetit, toivotan teidät
tervetulleiksi Kadettikouluun. Olette
valinneet haastavan mutta arvokkaan
tien, jonka kuljettuanne valmistuisitte
kansan ja armeijan palvelukseen. Kadettikoulun historia kantautuu aina
1700-luvulta nykypäivään ja eri aikakausien jättämät jäljet näkyvätkin kadetin jokapäiväisessä elämässä.
Nämä perinteet yhdistävät kursseja ja
muodostavat katkeamattoman ketjun
jo edesmenneiden ja nykyisten upseereiden kesken. Perinteiden tietämyksessä
kuitenkin oleellista on nähdä isompi
kuva kaiken takana. Pikkutarkkuus ja
tarkka sanallinen tietämys on kadetilla
hyvästä, mutta jokainen tulkitsee perinteet omalla tavallaan ja muodostaa
oman käsityksen niistä. Yhtään oikeaa
vastausta ei ole. Teidän, jotka olette
tulleet muodostamaan omaa osaanne
tässä ketjussa, on käytävä ensin läpi
vaativa kehityskulku Kadettikoulussa
mutta myös sisimmässänne.
Sanotaan että sotilaan tie on ohdakkeinen, mutta yhteiskunnan hyväksi on
pystyttävä jättämään omat itsekkäät
pyrkimykset yhteisen edun nimissä.
Tätä tehtävää yksikään kadetti ei yksin
kohtaa vaan siinä hänellä on tukenaan
oma kurssinsa ja heidän tukenaan
vanhemmat kadettikurssit. Simpusta kaaderiksi ja kaaderista aikanaan
upseeriksi kasvaminen on elinikäinen
prosessi ja teidän osaltanne ensimmäiset konttausaskeleet on otettu.
KESTÄVÄÄ KORISTAA KUNNIA
Kurin korkein muoto on itsekuri! Pukiessanne päällenne aamulla kevyen
palveluspuvun m/83 tai siviiliasun,
edustatte jokaiselle toiminnallanne itsenne lisäksi kaikkia kadetteja. Jokaaamuiset toimenpiteet kuten paidan
silitys, housun prässirajan tarkastus ja
kravatin huolellinen solmiminen luo-
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vat kuvaa yhdessä hyvän käytöksen,
kohteliaisuuden, esimerkillisyyden ja
nöyryyden kanssa kadetista niin Santahaminan sumuisen saaren sisällä
kuin sen ulkopuolella. Kadetit nähdään
kansamme silmissä esimerkillisinä herrasmiehinä, joiden käytöstavat eivät
rajoitu ainoastaan edustustilaisuuksiin
ympäri valtakuntaa ja sen ulkopuolella mutta toimivat myös pyyteettömästi arjessa pitäen ovea auki tai auttaen
vastaan tullutta apua tarvitsevaa
tuntematonta ihmistä. Kadetin edustavuus ei kuitenkaan lopu pelkästään
tekoihin vaan yleissivistys on myös hänen vahvuutensa alkaen pienistä nippelitiedoista kansamme historiaan ja
etikettisääntöihin. Juuri näistä pienistä teoista kasvaa kuva kansakuntamme
edustavimmasta joukosta. Muistakaa
tämä ajatuksienne ja tekojenne kannustimina ja tavoitteina!

juuri tästä kokemusten kirjosta, joka oikein valjastettuna palvelee sitä pitkälle
eteenpäin. Yhteishengen rakentaminen
vaatii luottamusta, rehellisyyttä ja
avoimuutta jokaisen yksittäisen kadetin kohdalla. Älkää pelätkö pyytää toisiltanne apua ja ne joille tietoa ja taitoa on suotu, tarjotkaa sitä eteenpäin.
Yhteishengen myötä alkaa pikkuhiljaa
muodostua kadettiveljeys joka syntyy
kurssilaisten välille yhteisten kokemusten, yhdessä vietetyn ajan, onnistumisten ja vastoinkäymisten kautta. Veljeys
on vilpitöntä auttamisenhalua tilanteessa kuin tilanteessa!

KETJU ON YHTÄ VAHVA KUIN
SEN HEIKOIN LENKKI

Kadettiketju on henkisesti yhdistävä
tekijä jokaisen kadettiupseerin välillä. Sen ketjut muodostuvat jokaisesta
edellisestä kadettikurssista ja sen lujuus
näiden kurssien ja niiden välisestä yhteishengestä. Talvi- ja jatkosodan aikana tämä lujuus joutui koetukselle ja
kadettilupauksensa isänmaalle lunasti
469 kadettiupseeria. Koe kestettiin Suomi säilyi.

Jokainen kadettikurssi jakautuu puolustushaaroineen erivärisiin edustajiin
ja täyttyy yksilöistä hyvin erilaisista
taustoista. Kurssin vahvuus löytyykin

Ruokasaliin suunnistaessaan jokainen
yksittäinen simppu miettiköön sankariaulasta löytyvän sankaritaulun ja
kadettilipun merkitystä ja kehotankin

PERINTEET
”Koe kestettiin - Suomi säilyi.”
Kadettikoulun

perinne-

henkilöstön

historia

Kadettikoulun tämänhetkinen perinnehenkilöstö jatkaa perinnehenkilöstön historian kartoittamista.
Tavoitteena on selvittää, kuka on
ollut perinnehenkilöstössä kullakin
kurssilla, ja mitä eri tehtäviä perinnehenkilöstössä on vuosien varrella
ollut. Kartoitusta on tähän asti tehty ottamalla yhteyttä vielä virassa
oleviin Perinteiden isiin ja etsimällä
tietoja kadettikurssien julkaisemista
kurssihistoriikeista. Pohjana kartoitukselle on ollut varsin kattava
Perinteiden isät -lista, josta löytyy
varmat nimitiedot noin 70 henkilöstä sekä epävarmoina tietoina noin 15
nimeä lisää.
pohtimaan kadettilupauksen painavia
sanoja.
YKSINÄINEN MAJAKKA MYRSKYN KESKELLÄ
Yhteiskuntamme elää jatkuvassa muutoksessa yhä nopeammin digitalisoituvan ja modernisoituvan maailman
tahdittamana. Uusia ilmiöitä tulee ja
lähes yhtä nopeasti häviää. Perinteitä ei kunnioiteta enää samalla tavalla
kuin ennen ja monet niistä katoavat
ajan tuuliin. Kadettien keskuudessa
perinteet merkitsevät muutakin kuin
tekstiä paperilla tai eriväristen laattojen lukumäärää lattiassa. Niiden
tietäminen kuvastaa yhteenkuuluvuutta entisten kadettikurssien kanssa
ja vahvistaa näin kadettiupseerien välistä katkeamatonta ketjua. Maanpuolustuskorkeakoulu myös on muutosten
tuulten mukana siviiliopiskelijoiden
astuttua opiskelemaan Santahaminan
luonnonkauniilla saarella. Tätä ei tule
kokea uhkana vaan mahdollisuutena
oman ajattelumaailman laajentamiselle. Perinteet kuitenkin jatkavat eloaan kussakin kadettikurssissa eteenpäin
aina hamaan tulevaisuuteen.

Tällä hetkellä kokonaisia perinnehenkilöstötietoja on 60 kurssilta.
Lisäksi on puolen tusinaa kurssia,
joiden perinnehenkilöistä on löytynyt osittaisia tietoja. Pyytäisimmekin teitä, arvon kadettiupseerit,
lähettämään meille perinnehenkilöstöjen nimitietoja vielä puuttuvien
kurssien osalta. Yksikin nimi auttaa
laittamaan selvitystyön alulle ja parhaimmillaan johtaa koko kyseisen
perinnehenkilöstön löytämiseen. Jo
jokseenkin vakiintuneena kokoonpanona perinnehenkilöstössä on ollut
Perinteiden isä, Vanhempi adjutantti,
Nuorempi adjutantti, Haapaniemen
kadetti, Haminan kadetti, ArkadianMunkkiniemen kadetti sekä Wanha kaaderi. Näistä osaa ei ole ollut
kaikilla kursseilla ja näiden lisäksi
varsinkin vanhemmilla kursseilla on
ollut vielä muita perinnehenkilöitä, kuten Brahelinnan kadetti, joiden nimitiedoista olemme yhtälailla
kiinnostuneita (esimerkiksi kurssilla
26 oli edellä mainittujen lisäksi Anttolan simppu, Lotja-Paavo, Hagert,
Vauva, Musiikin ihmelapsi sekä Kaljupäisten kerhon puheenjohtaja).

Meiltä puuttuu perinnehenkilöstön
nimitiedot kokonaan tai osittain
seuraavilta kursseilta: 69, 68, 63, 62,
60, 57, 52, 40, 38, 33, 32, 29, 28, 27,
24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15,
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Voisitteko ystävällisesti välittää Perinnehenkilöstön nimitiedot
kurssinne osalta Samu Sievälälle tai
Aleksanteri Markkaselle, kiitos. Varsinaisten nimitietojen lisäksi otamme mielellämme vastaan tietoja eri
perinnehahmojen taustasta tai historiasta. Eli jos tunnet vaikkapa Anttolan simpun taustalla olevan tarinan,
lähetä myös ne tietosi meille.
Kadettialikersantti Samu Sievälä
98. kadettikurssi
Wanha kaaderi
Puhelin: 0505625777
Sähköposti: samu.sievala@mil.fi
Kadetti Aleksanteri Markkanen
98.kadettikurssi
Perinteiden isä
Puhelin: 0451266932
Sähköposti:
aleksanteri.markkanen@mil.fi
98. kadettikurssin perinnehenkilöstö
kiittää jo etukäteen yhteydenotoistanne ja osallistumisestanne tämän
historiallisen kartoitustyön tekemiseen. Lisäksi haluamme kiittää tähän
mennessä projektissa tukeneita henkilöitä tarjoamastanne avusta.

Simput! Käykää sisimmässänne läpi
kadettilupauksen sanoja ja minkälaisia
ajatuksia ne teissä herättävät. Toivotan teille onnea tulevissa haasteissanne
ja muistakaa kadettilippumme sanat:
CONSTANTEM DECORAT HONOR!
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KOKEILUSSA

VICTORINOX SWISSTOOL

“Uuden työkalun omistajana annan nuoremman adjutantin virallisen arvion.“
Teksti: Kad Atte Sievälä
Kuva: Mastermarkbrands Oy
Tuotearvio on tehty yhteistyössä Mastermarkbrands Oyn kanssa
Vuosia sitten partioaikoinani
voitin PT-kisoista Sveitsin armeijan linkkuveitsen jossa veitsen lisäksi oli hammastikku,
kynsisakset, pinsetit ja mustekynä. Tällä vempaimella selvisin tähän päivään saakka.
Nyt kuitenkin puolustus- ja turvallisuus messuilla Lahdessa
esittelijä kauppasi uutuuttaan
komeilevan Victorinox SwissTool
Militaryn
monitoimityökalun. Toki minun täytyy testata tuote, koska NATON ohella
myös puolustusvoimat ovat
hyväksyneet tuotteen käyttöönsä. Uuden työkalun omistajana
annan nuoremman adjutantin
virallisen arvion.
Lentoteknisen
opintosuunnan
kadetille monitoimityökalu kuulostaa turhalta, sillä sen käyttö
lentokonepalveluksessa on ankarasti kielletty koska tuote ei
ole saanut lentokonekäyttöön
hyväksyttyä merkintää. Näin ollen jään vielä odottamaan milloin monitoimityökalut saavuttavat käsketyt määräykset.
Kuitenkin kaikille muille on
avautunut uuden sukupolven
työkalu hässäkkä. Esiin tulevien
työkalujen kirjo on spektaakkelimaisen moninainen. “Mupsin” ja
pioneerin unelmien täyttymykseksi näillä työkaluilla voi tehdä
jopa nalliliitoksia, mikäli Matilainen (huom. varomääräykset!)
hyväksyy pihtien käytön. Pihtien
puristusvoima riippuu tietenkin käyttäjästä, mutta Victorinox takaa kovuuden HCR 40 ja
50 (normaali pultti noin 35) eli ei
pitäisi pihtien antaa periksi.
Hässäkästä löytyy toki kadetille
olennaiset työkalut korkin avain
ja tähtäimien siirtämiseen soveltuva taltta. Toki arsenaaliin
kuuluu edelleen veitsi jolla Vuosangan pakkasessa voi aikansa
kuluksi vuolla tyttöystäville mitä
erinäisiä tuotteita, kuten puulastoja, samalla kun sormet ovat
jäässä tulenkuvauskenttiä rakentaessa.
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Hieman normaalista poikkeava
musta väri on ”hat hat”-maalattu eikä se erotu pimeänäkölaitteilla - voi olla että maahan pudotessa ei sitä löydä edes paljas
silmä. Pitää kuitenkin muistaa,
että NH-90-helikopterin FLIRjärjestelmä havaitsee juuri ja
juuri aikaisemmin taistelijan
kuin vyöllä killuvan monitoimityökalun. Nyt tosin kuvasta erottaa “nahkamiehet”. Koska olen
aina ihaillut sveitsiläisten kelloosaamista ja yksityiskohtaisuutta, ei monitoimityökalu tuota
pettymystä.
Hintaluokaltaan SwissTool Military FIN on hyvin arvokas, liki
200€, mutta ainahan voi koittaa
tinkiä. Toki tuotteesta puuttuu
muistiinpanovälineet, tulitikut ja
nenäliina. Mutta liittämällä Militaryn kadetin varustukseen selviää käden käänteessä pienistä
vaikeuksista auton, mökin ja
kodin nikkaroinneista.

Sotilasarvoihin verraten monitoimityökalu ei pääse kenraalikuntaan, johtuen siitä että
työkalusta puuttuu aseen lisäksi moottorisaha, lentotekninen
hyväksyntä, radio/viestilaite ja
tutka.
Aliupseeriksi työkalu on aivan liian hyvä, koska soveltuu tavallisten asioiden lisäksi
moneen muuhun kuin ne toiset.
Upseerikuntaan työkalu pääsee,
mutta toki kehitettävää aina löytyy. Kunniallisen sotasankarin
Sandelsin kyvyt ja monipuolisuus erottuu, joten SwissTool
saavuttaa arvon eversti.

LUKIJAKILPAILU JA KUVAPYYNTÖ
ANNA PALAUTETTA JA VOITA VICTORINOX SWISSTOOL!
Lukijapalautteen avulla Kalpa voi kehittyä lukijoitaan yhä paremmin palvelevaksi.
Tästä syystä rakentavaa palautetta antaneiden kesken arvotaan neljä (4) kappaletta
Victorinox SwissTool-työkaluja.
Palautetta voit antaa:
sähköpostilla, kalpa@kadettitoverikunta.fi
internetissä, www.kadettitoverikunta.fi
Palautteen voit toki antaa myös nimettömänä, mikäli niin haluat.
Erityisesti toivomme palautetta
- lehden ensivaikutelmasta,
- erityisen hyvistä elementeistä,
- kehittämiskohteista sekä
- juttuideoista.
Antoisimmat palautteet saatetaan julkaista myöhemmissä numeroissa.

PALAUTTEEN AVULLA KARTOITETAAN LUKIJAKUNTAAMME,
ANNATHAN SIIS PALAUTETTA!

Hyvät lukijat, etenkin herrat ja rouvat kaaderit ja muut kadetit,
koska Kalpa on kadettien äänenkannattaja ja pyrkii tuomaan teidän kokemuksianne ja tuntojanne esille, pyydän erilaisissa koulutus- tai muissa tilaisuuksissa
otettuja kuvianne lehden toimitukseen käyttöä varten.
Kuvat tulee toimittaa osoitteeseen kalpa.kuvapankki@gmail.com ja mukana
tulisi olla:
- Kuvien ottajan nimi ja lupa julkaista kuvia lehdessä
- Kuvissa esiintyvien henkilöiden nimet ja luvat julkaista kuvia lehdessä
- Lyhyt kuvaus tilanteesta, jossa kuvat on otettu.
Päätoimittaja vastaa kuvien käytöstä ja käyttää mielivaltaa kuvien valitsemisessa,
mutta koska Kalpa on yhteisellä asiallamme, pyydän jokaista kuvaajaa osallistumaan
talkoisiin!
Kunnioittaen ja jo etukäteen kiittäen,
Päätoimittaja 					Eetu Lohi
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ERIKOISHINTAAN
lehden lukijoille
KOODILLA KALPA

www.voittamaton.com
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TAPAHTUMA

CSPD Olympiad Cyprus

Towards a more united, peaceful and secure EU
1st CSPD Olympiad
Text: Aito Paloheimo Images: Juuso Oinasmaa

The very first Common Security and
Defence Policy Olympiad (CSDP)
was held in Cyprus during 3-5.10
via the mutual co-operation of the
European Security and Defence
College (ESDC) and the Republic of Cyprus. Over 30 cadets from
various EU member states attended
the Olympiad, with representation
from all branches.
The Finnish delegation set out towards Cyprus with certain flair of
excitement, as this would be a great
opportunity to meet and get to know
other likeminded cadets from other
European Union military academies
and universities. Indeed many new
ties and friendships were made between the cadets during the event.
The event was glamorous and great
hospitality was shown throughout
our stay. The 1 st CSDP Olympiad
was opened with a grand ceremony including musical performance
by the Cyprus Guard Orchestra,
touching speeches and the lighting
of a torch in the amphitheater, symbolizing the coming together of the
different armed forces of the EU for
a more peaceful and united Europe.
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Before departing to the 1st CSDP Olympiad,
the cadets were given the challenge of learning
the history behind the CSDP, the EU and how
the various bodies of the EU behave and work,
with a focus on EU security and defence. Furthermore, a short 10 page essay competition gave
each cadet the chance to show their knowledge.
In Cyprus, the top 10 cadets presented their
work shortly to the whole group and naturally
the winner was credited with honor and glory
for his great work. The competition culminated
to a group knowledge competition, with the best
group competing individually with each other.
The ultimate winner of the whole competition
showed great prowess and knowledge and truly showed that the Olympiad had been both a
great success and event all in all. Finland succeeded as well with the third place of the individual
knowledge competition by cadet Oinasmaa.
The city of Pafos and the ESDC went through
great efforts to make the event a great success.
The knowledge competition, historical tour, dinner at a local tavern and ending ceremony all
made the event truly memorable and worthwhile.
Above all, the event showed that it is indeed a
great asset for every young officer to understand
and be aware of the CSDP and what it means
to be part of the EU from a military perspective. Being aware of the other member states and
their culture helps to make future co- operation

more fluid and effective, with
relations being built already
at this stage and age of our
careers. Indeed it can be said
that this experience will help
create awareness with the
knowledge each cadet brings
back to their own country.
Hopefully the vision of creating this awareness among
young officers will only increase in the future. It will be
interesting indeed to follow
what fruits the future Olympiads will bear for the participating cadets, and in larger
perspective, the whole
European Union.

35

Kuvat: Juuso Oinasmaa
Vapaa-aikaa strategian opinnoissa
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Kuva: Otso Könönen
Vapaa-aikaa sotilasammatillisissa opinnoissa
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TAPAHTUMA
Camp Heumensoordissa on
jännitystä ilmassa. Valmistautumispäivä on ohi ja ilta
kääntymässä yön puolelle,
mutta puheen sorinaa ja varustautumisen ääniä kuuluu
eri puolilta parakkia. Ennakkovalmistelut onkin syytä
tehdä huolella, sillä edessä on
ensimmäinen aamuyön herätys ja nelipäiväisen marssin
aloitus. Osalla marssijoista
saattaa toisaalta olla jo muutama tai jopa toistakymmentä
Nijmegenin marssia takana.
Tämä näkyy määrätietoisena
toimintana ja ennen kaikkea
huolettomassa nukahtamisessa. Jokaiselle on luvassa kaikesta huolimatta aina yhtä kokemusrikkaat ja unohtumattomat
160 kilometriä, sillä vaikka
tapahtuma ja itse marssireitti
ovat hyvinkin perinteisiä - ei
45’000 ihmisen tapahtuma ole
varmasti koskaan identtinen
edellisvuotisten kanssa.
Toisesta vuosikurssista ei onnistuttu kokoamaan pitkiä perinteitä omaavaa kadettijoukkuetta, joten Suomea edusti
tänä vuonna sotilassarjassa
vain yksi osasto: Rauhanturvaajaliiton joukkue Peacekeepers Association Finland. Onneksi nuoret kadetit pääsivät
mukaan tähän joukkoon, sillä
sinibarettien joukkueessa riitti kokemusta ja kantapäänkin
kautta opittuja neuvoja jaettavaksi niin monipäiväisistä
marsseista kuin kansainvälisestä sotilastoiminnasta yleisesti. Kokemusta on kuitenkin
jokaisen sotilaan hankittava
itse. Tässä mielessä Nijmegen onkin varmasti alkavan
uramme yksi mieleenpainuvin
ja opettavaisin elämys, jonka
tunnelmiin on vaikea olla palaamatta.
”Nijmegen ei ole kuitenkaan
vain kävelyä…”

Vuoden 2012 neljän päivän
marssi
(hollanniksi
Vierdaagse) oli järjestyksessään
jo 96 ja toteutui välillä 17.20. heinäkuuta. Tapahtuman
perinteet yltävät aina vuoteen
1904 saakka ja vuonna 1909
marssittiin ensimmäinen virallinen ”Four Days Marches”.
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Kesäloma - Vaihtoehtona Nijmegen

“Kokemusta on kuitenkin jokaisen sotilaan hankittava itse. “
Marssitaival oli tuolloin 150 km ja
osallistujamäärä vielä vaatimaton
306. Vierdaagse on kuitenkin kehittynyt monien vaiheiden kautta
maailman suurimmaksi marssitapahtumaksi - vuonna 2005 marssille
ilmoittautuneita ja halukkaita oli
reilusti yli 47’500. Vaikka tapahtuma on alkuperältään sotilaille suunnattu, siviilikävelijät ovat nykyisin
huomattavan enemmistön edustajia.
Nijmegen ei ole kuitenkaan vain
kävelyä. Joka muuta väittää, ei ole
itse vielä kokenut sitä tunnelmaa,
joka tämänkaltaisissa tapahtumissa
toimii kantavana voimana. Sotilaiden tukikohdaksi rakennettu Camp
Heumensoord tarjoaa jo itsessään
elämyksiä marssijalle. Majoittuminen muiden kansallisuuksien edustajien kanssa samoissa parakeissa,
aamuyön tapahtumat ohimarsseineen sekä erityisesti campin oma
messi, jonne jokainen marssipäivä
päättyy, eivät helpolla unohdu.
Suomalaiset majoittuivat tänä vuonna samassa parakissa esimerkiksi
kosovolaisten ja amerikkalaisten
osastojen kanssa, joiden joukosta
löytyi yllättävän monta Suomifania. Valitettavasti emme voineet
suostua heidän pyyntöihinsä vaihtaa
maastopukuja päittäin marssin suorittamisen jälkeen…
”Ensimmäiset kannustajat olivat
asemissa jo 0530 alkaen…”

Aina mainittavan arvoinen ja
merkittävin asia, joka erottaa Vierdaagsen ylivoimaisesti muista
kokemistamme tapahtumista, on
sen kannustava ja vilpitön tunnelma.
Vaikka monesti kuulee kertomuksia,
kuinka ihmiset kerääntyvät viettämään päivää marssireitin varrelle
ja avoimesti iloitsevat ja kannustavat
marssivia joukkoja, on ilmapiiri
hollantilaisissa kylissä ensikertalaiselle hätkähdyttävä. Ensimmäiset kannustajat olivat asemissa jo
0530 alkaen marssireitin alkupäässä,
vesisateesta välittämättä. Päivän
kuluessa saa vastailla lähes loputtomiin asti ”Morning!” -huutoihin
sekä jakaa pieniä matkamuistoja tai
nimikirjoituksia kannatusjoukkojen
nuorimmille. Hollantilaiset myös

ojentavat marssijoukoille matkan aikana erilaista tarjottavaa,
kuten makeisia, suolakeksejä
ja juotavaa. Eikä pidä unohtaa
tietenkään hollantilaisten kuuluisia tulppaaneja, joita kansa
jakaa onnitellakseen marssijoita neljännen päivän viimeisillä
kunnian kilometreillä.
Vaikka sanonta ”kaikki hyvä
loppuu aikanaan” on hieman
kulunut, sopii se Nijmegenin
viimeisille askelille paremmin
kuin arvata saattaisi. Marssin aiheuttama väsymys ja kivut jäävät ajatuksissa helposti
taka-alalle, sillä viimeiset viisi
kilometriä Via Gladiolaa pitkin ovat lähestulkoon yhtä
juhlaa. Suuret katsomot ja
esiintymislavat kadun varsilla
eivät jätä ketään kylmäksi varsinkaan silloin kun Suomen
lipun huomanneen naisen
laulu kantautuu kaiuttimista:
”Meidän poika on tullut kotiin... Nyt poika saunoo…”
Haluamme vielä kerran kiittää
koko Peacekeepers Association Finland -joukkuetta. Te
teitte mahdolliseksi meidän
osallistumisemme! Haluamme
osoittaa erityisen kiitoksen
myös Helsingin Sotilaskotiyhdistykselle sekä Kadettitoverikunnalle, jotka tukivat kadettien matkaa kohti Nijmegeniä.
Teksti: Eero Forsberg,
Santeri Laitanen
Kuvat: Kari Ylönen,
Altti Lindgren,
Santeri Laitanen
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TAPAHTUMA

Kuvassa Nijmegeniin osallistunut suomalaisosasto
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TAPAHTUMA
Kamppailupäivät 18.-21.9.2012
						
Teksti: Juhana Aalto

K

erran vuodessa järjestettävä kamppailutapahtuma järjestettiin tänä vuonna Lappeenrannan Maasotakoululla. Osallistujia riitti,
peräti 350 innokasta kamppailulajin ystävää otti
osaa eri kamppailulajeihin. Lajeja olivat kreikkalais-roomalainen paini, vapaapaini,sotilaspaini,
nyrkkeily, vapaaottelu, judo, sotilaspenkkipunnerrus ja sisäsoutu.
Sotilasurheiluliiton Kamppailupäivät ovat yksi suurimmista kamppailulajien kisoista jotka järjestetään Suomessa. Tänäkin vuonna ennätysmäärä
osallistujia piti huolen, että Joutsenohalli pysyi ruuhkaisena. Ylivoimaisesti suosituin laji oli jälleen
kerran sotilaspaini, jonka suosio saattaa selittyä
sillä, että se on helppo laji lähestyä, vaikka kamppailutaustaa ei ennestään olisikaan. Suosiota keräsi myös vapaaottelu, joka järjestettiin ensimmäistä
kertaa vapaaotteluhäkissä.
Kadetit lähtivät edustamaan Helsingin Varuskunnan Urheilijoita. Vaikka kaikilla ei välttämättä
vankkaa kokemusta lajeista ollutkaan, tavoite oli
osallistua mahdollisimman moneen lajiin ja näyttää samalla esimerkkiä ja innostaa varusmiehiä
jatkossakin osallistumaan kyseiseen tapahtumaan.
Tiistaiaamulla auto starttasi ja viisi kadettia lähti
kohti Lappeenrantaa ja kamppailupäiviä. Päivällä
suoritettavat punnitukset tuottivat toisille enemmän ansaittua saunomista kuin toisille, mutta
omat tavoite painoluokat saavutettiin ja lajeja saatiin sopivasti jokaiselle kadetille osallistuttavaksi.

Keskiviikkona Joutsenohallissa suoritettiin tapahtuman avajaiset, jonka jälkeen hulina käynnistyi.
Koska lajeja oli monta ja kadetit osallistuivat mahdollisimman moneen, juostiin paini tatamilta vapaaotteluhäkkiin samalla, kun toisaalla joku avusti
nyrkkeilyhanskoja käteen ja yksi valmistautui judoon. Eri lajeissa edettiin ottelu ottelulta kohti finaaleja, joka usean lajin osalta oli perjantaina.
Parin harmillisen takaiskun johdosta muutaman
kadetin kisat jäivät lyhyiksi ja heidän oli tyytyminen kulmamiehiksi kylmäpussi toverinaan.
Kuitenkin kisojen loppusaldo kadeteillamme oli
seuraava: 2 kultaa (judo ja sisäsoutu), 2 hopeaa
(judo ja vapaaottelu) sekä 1 pronssi (vapaaottelu).
Kaiken kaikkiaan kisat olivat erittäin positiivinen
kokemus ja osalle meistä kokemus oli pelkästään
uskallus nousta häkkiin. Haaste otettiin vastaan ja
innolla odotan ensi vuoden Kamppailupäiviä.
Suosittelen kaikkia, joilla pienikin kipinä on syttynyt tai odottaa syttymistään kamppailulajeja
kohtaan, ottamaan ensi vuonna osaa Kamppailupäiville. Seuraavana vuonna kisat järjestäjää
Helsingin Varuskunnan Urheilijat, joten ei muuta
kuin treenaamaan!
Kiitos kaikille osallistujille ja fyysisen kasvatuksen
ryhmälle sekä taktiikan laitokselle mahdollisuudesta osallistua kyseiseen tapahtumaan.
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RAKENNUSLIIKE
ASKO KOKKONEN OY
www.askokokkonen.fi
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Jano lähtee Pizzalla!
Lounasjuoma kaupan päälle!
Arkisin klo 11–14 hanajuomaa niin
paljon kuin jaksat!

tiellä ja
Kaltimon
kadulla
Sortavalan
ja

snettitilauljetuskotiinkullisuus!
mahdo

lennus

Opiskelija-a

-10%

sta

isi
norm. hinta
pizzoista

Sortavalankadulta ja
Tolosenmäeltä

UUDET entistä
reilummin
maustetut KINGIT!

Neljä kokoa, neljä makua.
Yhdistele vapaasti.
Neste Kaltimontie

Kaltimontie 1, Joensuu
Puh. (013) 223 333
Ark. 6-21, la 7-20, su 8-20

Neste Sortavalankatu

Sortavalankatu 2, Joensuu
Puh. (013) 223 363
Ark. 6.30-21, la 8-20, su 8-21

Neste Oil Tolosenmäki
Tolosenmäki, 6-tie, Kitee
Puh. (013) 313 330
Ark. 24 h, sulj. la 23 - su 8

Juniori Jokipoikien kausijulkaisu 2011-2012
koko: 1/4 sivu, pysty (125 x 180 mm), 4-väri

Lindster Oy
Lähetti- ja kuljetuspalvelut
pääkaupunkiseudulla
0400 459 249 Kai Lindholm
www.lindster.fi

NURMES Kirkkokatu 22 / p. 013-264 4 000
www.poppankki.fi

Kuvat: Otso Könönen

98. KADK
MAASOTALINJA
KESÄ 2012
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Lentotekniikan perinnepäivä
11.6.2012
Halli
Kuvat: Atte Sievälä

UAY

Turvallista
Ammuntaa
Oli synkkä ja myrskyinen yö - tai
oikeastaan ihan normaali kaunis
syysaamu. Seitsemäntoista kadettia vaelsi aamun kähmyssä Santahaminassa sijaitsevaan Jääkäritaloon. UAY:n MPKK-alaosasto
järjesti yhteistyössä HVA:n kanssa 98./81. kadettikurssin kadeteille turvallisen ampujan –kurssin. Kurssin johti HVA practical
koulutussihteeri Pasi Mutanen,
kokenut SRA ja practical kilpailija ja tuomari. Lauantaiaamu alkoi
mukavasti herra Murphyn kanssa yhteistyössä, mutta onneksi
pahemmilta ongelmilta vältyttiin.
Lauantaipäivänä opetusmuotoina olivat ”death by powerpoint”
ja ”asioita yhdessä pohdiskellen”.
Puolet päivästä käytettiin siis teoria-asioihin perehtyen ja lounastauon jälkeen suoritettiin kurssin
teoriakoe jonka kaikki läpäisivät
selvästi. Iltapäivä sujuikin sitten
ampumaradalla erinäköisiä harjoituksia tehdessä. Sunnuntaina
kokoonnuttiin taas Jääkäritalolla,
kerrattiin eilisen ratapäivän havainnot ja siirryttiin suoraan radalle. Sunnuntain aiheina radalla
olivat käännökset, mutta saatiin
päivän päätteeksi aikaan myös
hieman kilpailuakin. Kokonaisuudessaan kurssi oli täysin onnistunut ja suuri kiitos kuuluu
Pasi Mutaselle ja kadetti Joonas
Suomiselle, joka toimi UAY:n
MPKK-alaosaston yhteyshenkilönä kyseisellä kurssilla.
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Tutkinto testaa muun muassa yhden käden ampumataitoa,
kouluttajana yllä kadetti Otto Känsälä

Practical-ammunta on urheiluammunnan laji, jossa mitataan
tarkkuutta, voimaa ja nopeutta,
joista on johdettu Practical-ammunnan latinankielinen motto
Diligentia - Vis - Celeritas, joka
lyhennetään DVC. Lajia kutsutaan myös IPSC-ammunnaksi
kansainvälisen lajiliiton (International Practical Shooting Confederation) mukaan. Practical-ammunta sai alkunsa 1950-luvulla
Yhdysvalloissa ja Suomeen laji
tuli 1970-luvulla, laji liittyi osaksi Suomen ampumaurheiluliittoa
vuonna 1990.
Suomessa lajin harrastaminen
edellyttää erityisen kurssin suorittamista. Practical-ammunnan
peruskurssilla opetetaan turvallisen aseenkäsittelyn perusteet ja
lajin säännöt. Kurssin suoritukseen vaaditaan riittävin pistein läpäistyt teoria- ja ampumakokeet.
Kursseja järjestetään vuosittain

Suomen ampumaurheiluliiton jäsenseuroissa.
Practical-ammuntaa voi harrastaa
neljällä eri asetyypillä, joita ovat
pistooli, revolveri, kivääri ja haulikko. Pistoolista ammutaan myös
ilma-versiota, joka tunnetaan
nimellä Action Air. Kilpailuissa
ampujat jaetaan heidän aseensa
perusteella eri aseluokkiin. Pistoolit jaetaan open-, modified-,
standard- ja production-aseluokkiin, joilla on jokaisella omat kalustokohtaiset säännöt. Kiväärit
jakaantuvat myös asekohtaisten
erojen perusteella semiauto open, semiauto standard- sekä manual
open- ja manual standard -aseluokkiin. Haulikko-practicalissa
käytetyt aseluokat ovat open, modified, semiauto standard ja manual standard.

UAY järjestää myös Practicalkilpailuja. Laji sopii erinomaisesti
niin miehille kuin naisillekin.
Teksti: Otto Känsälä
Kuvat: Eetu Lohi ja Otto Känsälä

Lisätietoa:
www.uay.fi 			
www.hvary.fi 			
www.ampumaurheiluliitto.fi
www.ipsc.org 			

UAY:n kotisivut
HVA:n kotisivut
SAL:n kotisivut
IPSC:n kotisivut
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HISTORIA JA PERINTEET

Venäjän vallan suomalaisia upseereita
Suomen kadettikoulu Haminassa 1819 – 1903
		Teksti: Haminan kadetti, Torsti Tähtinen
			Kuva: Toni Kuhanen
armasti kukaan HamiV
nassa reserviupseerikurssin suorittanut ei ole voinut

olla huomaamatta siellä olevia kadettikouluun viittaavia
asioita. Varuskunta sijaitsee
Kadettikoulunkadulla,
nykyinen
Varuskuntakerho
on toiminut Kadettikoulun
johtajan virka-asuntona ja
itse C.G.E. Mannerheimkin
opiskeli joskus kadettina
Haminassa. Suomen kadettikoulussa, Haminassa, koulutettiin upseereita lähes
koko Suomen autonomian
ajan, alkaen 1920-luvun taitteesta päättyen ensimmäisen
sortokauden venäläistämisohjelmaan.

si se sijaitsi Pietari-Helsinki
-tien varrella. Päätös koulun perustamisesta tehtiin
14.6.1819, mutta korjaus- ja
rakennustöiden vuoksi koulu aloitti toimintansa vasta
5.3.1821. Koulun nimeksi tuli
Suomen kadettikoulu.

Muutoksia

Haminaan
Suomen sota 1808-1809
päätti satoja vuosia kestäneen Ruotsin vallan ajan
Suomessa ja Suomi siirtyi
Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi.
Suomen
ruotuarmeija
lakkautettiin,
mutta upseerikoulutus jatkui
kartoitusupseerien muodossa Haapaniemen entisessä
sotakoulussa. Jo pitkään oli
suunniteltu
upseerikoulutuksen siirtämistä Haapaniemestä muualle, koska
siellä Ruotsin vallan aikaiset
perinteet elivät vahvasti ja
paikka oli auttamattomasti
syrjässä. Tähän tarjoutui tilaisuus, kun kenttämittauskoulu paloi ja lakkautuspäätös
tehtiinkin 27.5.1819.
Uusi kadettikoulu päätettiin
perustaa Haminaan, jossa
oli sitä ennen jo toiminut
Topografikunta. Haminassa
oli uusia kasarmeja, joihin
koulu voitiin sijoittaa ja lisäk-
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tiin pian, että teoriapitoinen
koulutus oli vaikeaa oppikoulua käymättömille kadeteille, joten vuona 1822 perustettiin alkeiskoulu, joka
tähtäsi opintoihin Kadettikoulussa. Alkeiskoulu liitettiin
Kadettikouluun vuonna 1831
ilmestyneessä
johtosäännössä, joka myös nosti luokkien määrän kuuteen ja oppilaiden
määrän 90:een.
Uusi johtosääntö myös liitti
Kadettikoulun
kiinteämmin
Venäjän valvontaan.

Koulutusta
hengessä

Haapaniemen

Useat Haminan kadettikoulun alkuvuosien opettajista
olivat Haapaniemen sotakoulun ajoilta, joten koulutus
pysyi melko samanlaisina.
Luokkia oli neljä ja kestivät
yhden vuoden.
Huomat-

Vuonna 1843 vapaaherra
J.R. Munckista tuli koulun
johtaja ja kahden vuoden
kuluttua
siitä,
julkaistiin
uusi johtosääntö, joka säilyi
pääosiltaan voimassa aina
lakkautukseen saakka. Koulu
jaettiin neljään yleis- ja kolmeen erityisluokkaan, joista
yleiset luokat valmensivat
kadetteja yliopisto-opintoihin ja erityisluokat tähtäsivät upseerin ammattiin.
Yleisluokkien
oppiaineisiin
kuului runsaasti kieliä ja luonnontieteitä. Erityisluokilla
oli runsaasti sotilasaineita,
kuten taktiikka, topografia,
sotalaitosoppi,
tykistöoppi,
esikuntaoppi, miekkailu, ratsastus, jalkaväkiäksiisi ja
vartiopalvelus mutta myös
tanssia ja seurapiirikelpoisten käytöstapojen opettelua.
Vuoteen 1865 Kadettikoulu
oli vain aatelisille pojille,
mutta
kyseisenä
vuonna
koulu avautui kaikille pojille
ja kadettien lukumäärä kasvoikin lopulta 120:een.

Sortokaudet
1800-loppua kohden alkoivat venäläistämistoimet, jotka vuonna 1899 äityivät ensimmäiseksi sortokaudeksi helmikuun
manifestin myötä. Kyseiset toimet koskettivat Suomen kadettikoulua tosin vasta,
kun sotaministeri Kuropatkin antoi käskyn,
että lukuvuosiksi 1902-03 ei saanut ottaa
uusia oppilaita. Tämä siitä syystä, että
vanha kadettipolvi olisi ehtinyt valmistua
ja uusi kurssi ei olisi saanut perinnöksi
vanhaa suomalaiskansallista kadettihenkeä ja ajattelutapaa. Lopulta koulu lakkautettiin 24.7.1903. Siihen mennessä
Haminasta oli valmistunut 960 upseeria.
Kaikkiaan koulussa ehti opiskella 1611 kadettia, eli 651 ei valmistunut koulusta. Kyseinen luku osaltaan kertoo koulussa vallinneesta erittäin tiukasta ja pikkutarkasta
kurista.
Kadetin elämää Haminassa
Kuri Suomen kadettikoulussa oli erittäin
kovaa ja opetus pikkutarkkaa. Kovasta
kurista ja opintovaatimusten tinkimättömyydestä kertoo se, että vuonna 1845
33% oppilaista jäi luokalle tai erotettiin
heikon opintomenestyksen takia.
Oppilaat majoittuivat kahdeksassa tuvassa, joissa sisäjärjestyksestä vastasivat
vanhempi ja nuorempi esimies sekä tupapalvelija. Majoitustupia ei ylellisyydellä
oltu pilattu, joten monet pojat elivät heikommissa oloissa kuin kotonaan. Vaatimattomat tilat ja tiukka opetus yhdessä
kuitenkin antoivat kadeteille tinkimättömän asenteen ja hyvän pohjan sotilasuralle.
Ruoka koulussa oli melko yksitoikkoista.
Aamupalaksi oli hapankorppua, ranskanleipää, nokare voita ja lasi maitoa. Ensimmäinen lämmin ateria tarjoiltiin iltapäivällä, joka oli yleensä keittoa. Tiistaisin ja
perjantaisin oli yleensä tarjolla kaali- tai riisipiirasta, jotka molemmat olivat suosittuja herkkuja. Joskus leivän päälle viipaloitiin paistettuja perunoita ja jälkiruokaa oli
kaksi kertaa viikossa. Juomaksi oli kaljaa.
Vapaa-aikaa oli hyvin vähän, koska kadettien arveltiin turmeltuvan markkinoiden
ihmisvilinässä. Harvoin vapaa-ajan sattuessa kohdalle käveltiin Tervasaareen
tai Salmenkylän sillalle uimaan. Bastioni
oli myös suosittu ajanviettopaikka. Mon-

et kuitenkin tyytyivät viettämään vapaaaikansa koulun käytävillä. Lisäksi suurin
osa vapaa-ajasta kului läksyjen lukemiseen. Vapaa-ajan ja lomien määrä lisääntyi
kadettialiupseeriylennysten ja opiskeluvuosien myötä. Kotiin ja ystäviin pidettiin
yhteyttä kirjeitse.
Haminan perintöä
Haminan kadettikoulusta on jäänyt nykyajan kadeteillekin tuttuja perinteitä ja toimintatapoja. Simppu on käsitteenä peräisin Haminan kadettikoulun ajoilta. Lisäksi
parhaiten menestyvät ja käyttäytyvät vanhemman vuosikurssin oppilaat valittiin
jefreittereiksi eli kadettialiupseereiksi,
joiden tehtävä oli olla nuorempien kadettien lähimpiä esimiehiä ja auttaa esimiehiä
nuorempien kadettien ja majoitustilojen
valvonnassa.
Haminan kadettikoulusta valmistuneet upseerit olivat tärkeässä roolissa itsenäisen
Suomen rakentamisessa. Osaltaan he
myös loivat pohjan Suomen puolustuslaitokselle. Kuuluisimpia Haminan kadetteja
lienevät C.G.E. Mannerheim (ei valmistunut), Hannes Ignatius ja Rudolf Walden.
Suomen kadettikoulun rakennukset toimivat myös pohjana nykyiselle Reserviupseerikoululle. RUK:n päärakennus toimi
kadettikoulun toisena päärakennuksena.
Myös RUK:n oppilaskunnalle varmasti tuttu ”Kanakoppi” ja Varuskuntakerho ovat
kadettikoulun ajoilta.
Haminassa vietiin eteenpäin ja kasvatettiin Haapaniemen ajoilla syntyneitä upseeriperinteitä lähes koko Venäjän vallan ajan.
Sortokausien aikana niitä yrittivät venäläiset katkoa, mutta ne ovat säilyneet katkeamattomina meidän päiviimme saakka,
josta ME: tämän päivän kadetit, voimme
olla ylpeitä.

Tämäkin artikkeli sai alkunsa
lukijapalautteen ansiosta.
Anna palautetta ja ideoita,
www.kadettitoverikunta.fi
tai
kalpa@kadettitoverikunta.fi
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Kadetteja ovat tukeneet myös
seuraavat yritykset ja yhteisöt
BT-Yhtymä ky

Kymenlaakson Messut ry

Grandellin Liikenne Oy

Mikkelin Silmäasema Optiikko Raimo

Harjavallan Pizzamestarit Oy

Laitinen Oy

Käännöstoimisto Integra Oy

Salesheli Oy

Panssarikilta

Ilmoitusmyynti
Koko:				 Hinta:

210x297 mm

Koko sivu

90x133 mm

1/4 sivu

2/1

420 x 297		

2100 / 3900 / 4700

1/1

210 x 297		

1200 / 2000 / 2400

1/2

190 x 133		

600

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

/ 1000 / 1200

Hinnat 1-3 lehteen.
Ilmestyminen vuonna 2013:

190x133 mm

190x61 mm

90x61 mm

1/2 sivu

1/4 sivu

1/8 sivu

Nro.

Ilmestyy

Dig.Aineisto

1
2
3

28.03.2013
27.06.2013
1.11.2013

01.03.2013
30.05.2013
3.10.2013

Myyntipäällikkö:
Atte Sievälä
Päätoimittaja:
Eetu Lohi
040-960 7666
kalpa@kadettitoverikunta.fi
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KADETTIVÄÄPELI

Kadettivääpelin
taistelusuunnitelma
vasta aloittaneille,
alun lopettaneille ja
lopun aloittaneille
Teksti: kadettivääpeli Jere Sjögren
Kuvat: kadetti Riku Nuppola

K

aikki alkaa tehtävästä, joka
käynnistää suunnitteluprosessin. Suunnitteluprosessissa arvioidaan toimintaolosuhteita.
Käytännössä se tarkoittaa vihollisen
toimintamahdollisuuksia sekä omia
toimintamahdollisuuksia. Prosessin
päätteeksi laaditaan erilaisia arvioita vihollisen toiminnasta, minkä
jälkeen syntyy erilaisia päätösvaihtoehtoja. Päätös muotoutuu aikanaan
taistelusuunnitelmaksi, jonka avulla
täytetään annettu tehtävä. Kadetille
tämä voi tarkoittaa taisteluteknisestä
näkökulmasta päivän aloittamista ja
lopettamista, taktisesta näkökulmasta viikosta selviämistä, operatiivisesta
näkökulmasta kuukauden kestämistä
ja strategisesta näkökulmasta vuoden
läpäisemistä. Loppujen lopuksi kyse
on parhaan mahdollisen tuloksen
saavuttamisesta käytössä olevilla resursseilla.

Kadettivääpeli Jere Sjögren
opiskelee 97. kadettikurssin
jääkäriopintosuunnalla.

”Marssimme hajautetusti,
iskemme kootusti.”
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Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa
suorittava opiskelija eli kadetti kuuluu sotilashenkilöstöön. Sotilaan on
pyrittävä parhaansa mukaan omaksumaan koulutuksessa opitut tiedot
ja taidot sekä asevelvollisuuslaissa
tarkoitetussa palveluksessa ylläpitämään osaamistaan ja fyysistä kuntoaan.
KADETTIHENKI JA RYHMÄKIINTEYS
Kadetit kantavat yllään yhtenäisen
maastokuvion lisäksi kolmea eri väriä; harmaata, mustaa ja sinistä. Vaatteiden värit ja toimintaympäristöjen
erot ovat rikkaus, jota jokaisen on
opittava arvostamaan. Toistemme
tunteminen yli puolustushaara- ja
aselajirajojen lisää kadettihenkeä ja
luo ryhmäkiinteyttä. Puolustushaaroissa on erilaiset organisaatiokulttuurit, joita kadettien tulee ymmärtää ja hyväksyä. Vaikka välillä saattaa
tuntua siltä, että marssimme hajau-

tetusti, kovassa tilanteessa iskemme
aina kootusti. Kadettiaikana luodut
ystävyyssuhteet kantavat paljon kauemmas kuin tässä vaiheessa pystyy
edes kuvittelemaan. Kadettiaikana
syntyneisiin siteisiin on helppo turvautua myös myöhemmän palvelusuran aikana.
KADETIN HYVEET
Pyrin itse käyttäytymään kuin ammattisotilas ja oletan, että minua
kohdellaan kuin ammattisotilasta.
Itsekuri on kadetille hyve. Itsekuri auttaa kulkemaan oikeaa polkua,
mikä tarkoittaa sitä, että ei kuljeta
sieltä, missä aita on matalin. Tämä
ei myöskään tarkoita sitä, että pitäisi kulkea sieltä, mistä on vaikein
kulkea. Kadetteina meidän on oltava nöyriä ja otettava vastaan annettu
opetus, upseerikasvatus ja perinnekasvatus, unohtamatta kuitenkaan
tervettä kriittistä ajattelua. Jokainen
meistä kohtaa haasteita arkipäiväisessä elämässä ja kaikkein vahvinkin
meistä tarvitsee ajoittain kaverin tukea. Kadettitoveruus on osittain sitä,
että tukea tarvitsevaa autetaan. Pidetään siis huolta haavoittuneistamme
eikä jätetä heitä tuleen makaamaan.
Se luo kadetti- ja kurssihenkeä, niin
kuin sotiemme veteraanit ovat teoillaan osoittaneet. Korostan ennen
kaikkea esimerkillisyyttä. Esimerkillisyys tarkoittaa tehtävien suorittamista oikein ja täsmällisesti.
Toimikaa aina siten, että voitte olla
esimerkkinä niin nuoremmille kuin
vanhemmillekin kadeteille.
VASTUUN VÄLTTELEMINEN
ON HELPPOA, MUTTA KANTAMINEN VAIKEAA
Kadetin päätoiminen tehtävä on
opiskeleminen. Paneutukaa opintoihin, niin kuin joukkueenjohtaja paneutuu joukkueensa kouluttamiseen.
Kadetilta edellytetään oma-aloitteisuutta ja halua pyrkiä jatkuvaan

itsensä kehittämiseen niin johtajana
kuin oppivana yksilönä. Pyrkikää
saamaan koulutuksestanne kaikki
mahdollinen irti, sillä vain siten voitte valmistua upseereina, joilla on riittävät valmiudet. Ennen kaikkea suoritatte opintoja itseänne, ette ketään
muuta, varten.
Kadettikoululla vaalitaan pitkiä perinteitä, joiden tehtävänä on yhdistää
eri upseeripolvia ja lisätä yhteenkuuluvuutta upseeriston kesken. Pelkkien vuosilukujen ulkoa opettelun
sijasta toivoisin, että jokainen meistä
pyrkisi ymmärtämään perinteiden
syvällisemmän merkityksen. Yksi
perinnekasvatuksen
tärkeimmistä
tehtävistä on auttaa eri kursseja tutustumaan toisiinsa, jotta siirtyminen työelämään ja yhteistoiminta
siellä sujuisi mutkattomasti.
Arjen haasteet ja paine vyöryvät
päälle – mistä apu? Hyvä fyysinen
toimintakyky auttaa jaksamaan palveluksessa, ja se on sotilaalle perusedellytys. Muistakaa harrastaa
säännöllisesti liikuntaa, niin ruumis
ja mieli pysyvät virkeinä sekä ”parempi puolisko” tyytyväisenä. Elämä sotilaan kanssa ei ole helppoa, ja
valitettavasti se pääsee meiltä välillä
unohtumaan. Pitäkää siis huolta läheisistänne! Läheiset ovat meille
sammumaton voimavara, joten älkää
laiminlyökö velvollisuuksianne heitä
kohtaan.

parissa. Teillä tulee olemaan paljon
enemmän omatoimista opiskelua
ja vapauksia, kuten varmasti olette
jo huomanneetkin. Tämä tarkoittaa
väistämättä myös vastuun lisääntymistä. Päävastuu nuorimman kurssin
kasvattamisesta lepää harteillanne.
Tahdon kuitenkin korostaa, että
se on myös kaikkien vanhempien
upseereiden tehtävä. Toinen vuosikurssi edustaa kadetteja erilaisissa
tilaisuuksissa ja ulkomaankomennuksilla. Edustakaa kadetteja tyylikkäästi ja nauttikaa siitä. Teillä on
edessänne vielä aselaji-, pää- ja sivuaine- sekä palveluspaikkavalinnat.
Pyrkikää pohtimaan objektiivisesti
kaikkia vaihtoehtoja, sillä ensimmäinen vaihtoehto ei välttämättä ole se
oikea. Varusmiehenä ja sopimussotilaana palvellessanne olette nähneet
vain murto-osan aselajeista ja joukko-osastoista, joita puolustusvoimilla
on tarjota.
Te lopun aloittaneet, jotka kaadereina tai vanhuksina tunnetaan.
Vanhasta taistelutavasta ja jäykästä
kurssikoosta siirryttiin silmän räpäyksessä aselajeittain hajautettuun
ja joustavaan toimintaan PAT-kouluille. Olemme lähtöasemassa, joten

meillä on enää vain rajallinen aika
omaksua ensimmäisen työtehtävän
edellyttämiä tietoja ja taitoja. Olen
kuitenkin vakuuttunut, että hotelhetken koittaessa jokainen meistä
pystyy kantamaan oman vastuunsa
kunniakkaasti. Ottakaamme yhteiseksi tavoitteeksemme, että kaikki
suorittavat kandidaatintutkielman
ja kypsyysnäytteen hyväksytysti. Pitäkää yhteyttä aselajien välillä, jotta pystymme vielä vahventamaan
kurssihenkeämme. Olin enemmän
kuin iloinen nähdessäni monet teistä perinnehenkilöstön järjestämässä
ensiyössä. Toivoisin, että mahdollisimman moni kaadereista ja vanhuksista osallistuisi myös puurojuhlaan.
Näemme viimeistään viimeisessä
proseminaarissa.
Toivotan kaikille kadeteille menestystä vaikutuksen luomiseen
tuhoamisalueille sekä hyvää jalkaväkisääntäyteistä syksyä. Onnea ja
menestystä opintoihin!
Kadettivääpeli Jere Sjögren
97. Kadettikurssi,
jääkäriopintosuunta
jere.sjogren@mil.fi

”KÄRSIMYSTEN TIE, MAILLE
AURINGON VIE”
Te vasta aloittaneet, joita tuttavallisesti myös simpuiksi kutsutaan.
Olette astuneet polulle, jonka päässä
häämöttää sotatieteiden kandidaatin
tutkinto ja upseerin ammatti. Polku
ei tule olemaan helppo, sillä teidän
täytyy ansaita paikkanne kadettiketjussa. Opetelkaa oikeat toimintatavat heti alusta asti, niin kurssinne
on askeleen lähempänä yhteisömme
hyväksyntää. Alkuun asiat saattavat tuntua uusilta ja vierailta, mutta
kohta arjesta muodostuu rutiinia ja
pystytte keskittymään sataprosenttisesti päätoimiseen tehtäväänne.
Toimintaanne arvostellaan koko Kadettikoulun ajan. Uskallan kuitenkin
väittää, että suurimman arvostelun
kohteena olitte ensimmäisenä viikonloppuna Hietaniemen hautausmaalla sankarivainajien silmien alla.
Loppu on nyt teistä itsestänne kiinni,
sillä olette lähtökynnyksen ylittäneet.
Te alun lopettaneet, jotka myös keskimmäisenä kurssina tunnetaan.
Olette ylittäneet tulokynnyksen ja
palanneet PAT-kouluilta takaisin
Santahaminaan. Toinen vuosi vietetään tiukasti akateemisten opintojen

55

KEVENNYKSIÄ
Muistan sen hetken hyvin. Hevossalmen sillan väärässä päässä odottelin puomin nousemista. Uppouduin
omiin ajatuksiini katsellessani sumun verhoamaa saarta. ”Nyt on vuosi opiskeltu”, ajattelin, ”vielä
muutama edessä ja sitten valmistutaan. Päästään töihin laitokseen, joka on olemassa, jotta sitä ei
tarvittaisi. Niinhän se komentajakin sanoi…”
Ymmärsin kyllä, että komentajan sanoissa oli toisenlainen merkitys, mutta sanat jäivät pyörimään
mieleeni.
Hetkinen… Siis on olemassa, jotta sitä ei tarvita…
Ja siinä samassa se tapahtui! Silmissäni sumeni ja pienet värähtelyt kulkivat läpi kehoni. Hetkellisesti
menetin ajan ja paikan tajuni.Yhtäkkiä tämä pieni viaton ajatusketju valotti minulle kaiken roolistani
kadettina ja opiskelijana.Valonnopeudella minulle piirtyi tarkka ymmärrys kaikesta, mitä olin etenkin
simppuna kokenut… Ennen vain harmaana pilvenä, kaukana imaginäärisellä tasolla, pyörineet sanat
ja ajatukset löysivät paikkansa mieleni sopukoista.
Mietin hetken kaikkea sitä, minkä saatoin nyt kategorisoida lokeroon ”ovat olemassa, jotta niitä ei
tarvita”. Ensimmäisenä tulivat mieleeni arviointiperusteet. Kyllä, ehdottomasti. Ovat olemassa (vaikka
täyttä varmuutta tästä ei ole), mutta niitä ei käytetä, koska niitä ei tarvita. Noppa tai joku muu yhtä
hyvä metodi on paljon nopeampi ja varmempi keino määrittää arvosanat. Mahtavaa! Mitähän muuta
keksisin… Entäpä uusintakokeet? No, tämä nyt ei pidä aivan paikkansa, koska niitä ei kyllä aina
ole edes olemassa. Mutta silloin kun on, niin ne ovat juuri sitä varten, että niitä ei tarvittaisi. Joko
niissä käsitellään jotain, mikä ei edes liity koko aineeseen tai jos liittyy, niin sitten voidaan soveltaa jo
mainittua kohtaa arviointiperusteet.
Seuraavaksi mieleeni tulivat palautetilaisuudet. Ovat olemassa, kyllä, mutta niitä ei tarvita, koska
yleensä niihin vastataan väärin. Syyt ovat ennemminkin kurssihengessä, meille sanotaan. Täydellistä
logiikkaa, täytyy myöntää.Voisikohan tämän lanseerata muuallekin? Perhana, joku eteläeurooppalainen
pikkumaa on tainnut kyllä keritä soveltaa sitä jo lainatakauksiin... Lista jatkui seuraavaksi erinäisillä
toimielimillä, tietojärjestelmillä, ainelaitoksilla, opintojaksoilla ja ties millä, kunnes kyllästyin. Tätä
kaaderit varmasti tarkoittivat, kun sanoivat, että ”kyllä sinä sitten toisena vuonna ymmärrät”.
Nyt kuitenkin niille lukijoille, jotka ovat jo kerinneet vetää herneen nenäänsä, hiukan lohdutusta.
Nimittäin oli myös paljon asioita, joita en millään saanut sopimaan listalleni. Esimerkiksi perinteet.
Ovat olemassa vahvasti arjessamme, ja niillä on oikeasti merkitystä. Ja jos simppuna tästä saattoi
joskus ollakin toista mieltä, niin nuorukaisena perinteet viimeistään yhdistävät ja ovat kasvattaneet
vastuuseen ja velvollisuudentuntoon.
Aasinsiltana päästään lopulta Kadettitoverikuntaan. Se ainakin on olemassa, koska sitä tarvitaan.
Kadetit ovat varmasti yksi vaativimmista opiskelijaryhmistä, joita yliopistoissamme on. Kadetin kritiikki
on armotonta, usein liiankin kärkevää, mutta kumpuaa vain halusta saada asiat toimimaan paremmin.
Sen toivottavasti ainakin joku lukija ymmärsi myös tästä tekstistä.Toverikunta on kadetin äänenkantaja
ja Kalpa-lehti sen yksi tärkeimmistä äänitorvista.Yhtälailla kadetti kaipaa arkeensa myös vaihtelua ja
virkistystä, ja taas Kadettitoverikunta on paikalla. Ei tehdä mitään diibadaabaa, vaan oikeita asioita.
Että kaikki ne, jotka kirjoituksen alussa närkästyivät tai kokivat piston sydämessään - ottakaa mallia.
Jatketaan tästä.
- ”majuri”
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“Kalvo on helppolukuinen:
Musta on asiaa, ja kaikki muu on vain pelkkää taustaa”
84. kadettikurssille sanottua - Kunnioita perinteitä !

Tulevat tapahtumat
06.12.2012
Itsenäisyyspäivän paraati, Kouvola
Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto,
Presidentinlinna
20.12.2012
Kadettikoulun puurojuhla

23.03.2013
98.kadettikurssi ja 81.merikadettikurssi siirtyvät aselajikouluille
28.03.2013
Kalpa 1/2013 ilmestyy

21.12.2012 – 01.01.2013
Joululoma

Hakuaika sotatieteellisiin opintoihin
yliopistojen yhteishaussa keväällä
2013. Hakuaika 04.03. – 03.04.2013!

15.01.-03.02.2013
Vuosangan ampumaharjoitus

01.05.2013 Sotatieteellinen Wappu,
Ullanlinnanmäki

07.03.2013
Kalpa 1/2013 aineistopäivä

13.5.-17.5.2013
Kadettikoulun pääsykokeet

16.3.2013
Sarkajuhla

30.05.2013
Kalpa 2/2013 aineistopäivä

20.03.2013
Kadettikoulun perinnepäivä

27.06.2013
Kalpa 2/2013 ilmestyy

KADETTITOVERIKUNTA

Olutkellari
O

lutkellari on tarkoitettu kaikille Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoille aina simpusta kenraaliin. 40 vuotta sitten

perustettu Olutkellari on osa Kadettitoverikunta ry:tä. Olutkellari
toimii erilaisten tapahtumien aktiivisena järjestäjänä, ja se on aina
ollut tärkeä osa kadettien kotitukikohtaa.

Nykyään vierainamme ovat kadettien lisäksi myös muut opiskelijat

AUKIOLOAJAT:
MA 18.00-22.30
TI
18.00-22.30
KE
18.00-00.30
TO
18.00-22.30
Kellarikadetti: Aapo Hänninen
Kellarikisälli: Otso Könönen

ja tutkintojen suorittajat. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita
viihtymään Olutkellarille.

Myyntiartikkelit

Myynnissä kellarilla!
Kalvosinnapit + solmioneula
(sis. rasian)

28,00 €

Solmioneula

10,00 €

Kalvosinnapit

12,00 €

Pinssi

5,00 €

Muki

7,00 €

Termosmuki

15,00 €

Viiri

10,00 €

Huppari

35,00 €

Tekninen t-paita

20,00 €

Toverikunnan haalari

25,00 €

Toverikunnan kangasmerkki

4,00 €

Simppurastit 2011 -merkki

4,00 €

Rite-in-the-Rain vihko, pieni

4,00 €

Muki 7€

Tule tutustumaan tuotteisiin
tuopin äärellä!
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