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“ Call it a clan, call it a network, call it a
tribe, call it a family. Whatever you call it,
whoever you are, you need one. ”
-Jane Howard

Kevät on täällä taas!

Aurinko lämmittää selkää, nuorukaiset katosivat PAT-kouluille maakuntiin ja Santa
haminaan tuli hieman lisää tilaa. Onkos sen
parempia kevään merkkejä? Saattaapa joku
havaita kevään merkkejä myös kaupungilla
kulkiessaan.
Syksyn ja talven pitkä puurtaminen vaihtui aurinkoiseksi ilon kautta tekemiseksi
ja ilmassa saattaa olla jopa toivon kipi
nöintiä. Työnteko ei toki pääty nyt, päättyneekö koskaan jos haluamme kehittyä?
Kuitenkin parhaimmillaan hyvässä kevät
säässä voimme saavuttaa mahtavan flowtilan.
Vaikutukseen pyrittäessä, on muistettava jatkuvuuden teho. Työhyvinvointia
ei rakenneta perjantain saunailloilla, vaan
jokapäiväisellä työllä yhteisössä. Myöskään
kurssi- tai kadettihenkeä ei rakenneta yksittäisillä, joskin hienoilla, spek
taakkeleilla
vaan arjen työllä, toisen tukemisella ja yhteisten haasteiden ylikäymisellä.
Haasteita on ollut läpi vuosien. Milloin
ovatkaan rakennukset palaneet tai talousvaikeus kuristanut resursseja, ovat kadetit
pitäneet yhtä ja sulautuneet ajan henkeen.
Kadettikoulu on vuosien saatossa muuttunut paljon, mutta pitänyt mukanaan pe
rinteensä, arvonsa ja henkensä. Olkaamme
siis ylpeitä sekä nöyriä edustaessamme itseämme, kadettiperhettä ja puolustusvoimia.
Tässä lehdessä jatkuvuus näkyy aihe
valintoina vakiintuneissa kirjoituksissa.
Muistakaamme myös arjen, omalla koh
dal
lani taktiikan ja sotilaspedagogiikan,
keskellä rentoutumisen merkitys toiminta
kyvyn säilyttämisessä. Hyviä keinoja kääntää ajatukset nollatilaan löytyy lukemisen,
saunomisen ja radalla ampumisen lisäksi
esimerkiksi läheistemme luota.
Hyviä lukuhetkiä toivottaen,
Päätoimittaja
kadetti 		

Eetu Lohi
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Puheenjohtajan
terveiset
Teksti: kadetti Saska Pajunen Kuva: Puolustusvoimat

Sain kunnian olla paikalla 57. kadetti
kurssin ja 42. merikadetti
kurssin
40- vuotisjuhlakirjan julkistamis
tilaisuudessa. Heidän kurssinsa pitää
vuosittain kurssitapaamisia - kirjan
julkistamistilaisuudessa
kurssilta
valmistuneita kaadereita puolisoineen oli paikalla noin 60. Nuoreen
kadettiin vaikutuksen teki se, kuinka
tiiviisti heidän kurssinsa pitää yhteyttä toisiinsa vielä eläkepäivilläkin.
Tämä oli hyvä muistutus itselleni siitä, kuinka kestäviä suhteita kadetti
aikana luodaan.
Kadettitoverikunnan puheenjohtaja
Kadetti Saska Pajunen

Maaliskuun lopussa nuorin kurssi
antoi kadettilupauksensa ja juhlisti
sen myötä yhden jakson päättymistä
Sarkajuhlilla. Nuorukaisille Sarka
juhlat ovat tärkeässä osassa heidän
kasvamisessaan kohti upseereita.
Myös kadettien puolisoille ilta oli
merkittävä. Juhla, jossa kadettien
lähimmäiset pääsivät ensimmäistä kertaa kurkistamaan kadettiensa
opiskeluihin, ainakin yhteen osaan
siitä.
Kouluaika vietetään hyvinkin tiiviisti
muiden kadettien kanssa. Yhteiset
elämykset ja koettelemukset vahvistavat kadettien välejä. Opiskeluaikana kurssikavereista muodostuu
omanlaisensa perhe, jossa kadetti
veljet ja –siskot ovat he, joiden kanssa
pystyy jakamaan vaikeitakin asioita.
Tästä syystä kotipuolessa saattaa
olla hankalakin kertoa asioita, joita
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kadetit kokevat ”taisteluiden tiimellyksessä”, ainakaan niin että toinen
osapuoli tarinoista saisi jotain irti.
Sotilaan elämää ei ole helppo avata omille perheenjäsenille, vaikka
he ovat osallisena sen mukanaan
tuomissa päätöksissä ja valinnoissa.
Kadettiaikana sotilaselämä esiintyy
suurimmaksi osaksi pitkinä iltoina
kirjojen äärellä sekä käheänä äänenä torstaisin. Kolmas vuosikurssi on
kuitenkin jo joutunut tekemään päätöksiä perheidensä kanssa valitessaan
palveluspaikkaansa. Toisilla perheen
sovittaminen valmistumisen jälkeiseen elämään on onnistunut paremmin kuin toisilla. Puolustusvoima
uudistuksen myötä käytävät ”YTneuvottelut” kodeissa saattavat olla
kuitenkin huomattavasti suurempia
kuin kadettien käymät neuvottelut
kodeissaan.
Toivon että kadettien puolisot tai
puolisokokelaat ovat tukena kadettiensa opiskelussa, joskus heitä jopa
kannattaa patistaa kirjojen ääreen,
jotta he ajan tullen voivat keskustella
sijoituspaikastaan teidän kanssa.
Kadetit, opiskelun lisäksi vaalikaa ja
ylläpitäkää suhteita kurssinne kesken, myös valmistuttuanne. Aikanaan joku toinen nuori kadetti saattaa katsoa yhteishenkeänne ihaillen
kadettiveljeyden kestävyyttä.

OPPILASKUNTA

Akateemisuudesta

Teksti: kadetti Ville Parkkinen Kuva: kadetti Eetu Lohi

Analyyttiset
terveiset
oppilas
kunnasta! Kontemporaarinen opis
kelija saattaa kohdata pedagogises
sa yhteisössään paradigmojen
konvergenssin dilemman. Konstruk
tivistinen jargon on auditoriokult
tuurissa meemi, mutta empiiri
sessä kokemukses
sa konkreettiset
innovaatiot jäävät myyteiksi. Sub
jektin tavallinen selviytymisstra
tegia on faktoidien tankkaaminen
muutamana opintokokonaisuuden
arviointisuoritusta edeltävänä tun
tina, jonka edukaattorin on annet
tava riittää, sillä muu ryhmä käyt
täytyy samoin.
Sotatieteellisen korkeakoulutukseen sisältyy sekä ammatillisia että
akateemisia opintoja. Nyt käsittelen
- arvasit oikein - jälkimmäisiä. Sanana akateemisuuden yksi merkitys
viittaa turhanpäiväiseen teoretisoin
tiin, ja kadeteissa se kirvoittaakin
luonnollisesti tasaiseen tahtiin
epäilyk
siä käytettävyydestä työelämässä. Näiden käsittelylle on turha
uhrata enempää painomustetta, sillä
yliopistoissa on akateemisia opintoja. Jos niitä ei halua, pääsee sotilasuralle muitakin reittejä. Heille, jotka
epäilevät koko upseerikoulutuksen
akateemisuuden merkitystä, jaan
kaupungilla sattumalta kuulemani kommentin, joka selvensi asiaa
itselleni. Tuntemattomaksi jäänyt
mies valisti toista: "Siis upseerithan on kyllä ihan fiksua porukkaa,
niillähän on akateeminen koulutuskin". Niinpä. Kun päiväkodissakin pienokaisista pidetään nykyisin
huolta yliopistopohjalta, kuinka
uskottava varusmieskoulutus olisi
enää mitenkään muuten?
Akateemiset opinnot kuuluvat siis
asiaan. Oikeastaan tarkennan vielä: laadukkaat akateemiset opinnot
kuuluvat asiaan. Opiskelijalla on
oikeus vaatia vastinetta ajalleen,
ja nyt olen pääsemässä pääkohtaani. Mielestäni Maanpuolustus
korkeakoulun akateemisten opintojen laadussa on vielä paljon
kehitettävää. Opiskelijat istuvat

luennoilla, läpäisevät tentit ja saavuttavat siten muodollisesti oppimis
tavoitteet, mutta todellinen tulos jää
vaatimattomaksi, sillä kurssien ajankäyttö on tehotonta ja sen johdosta
taso pääasiassa alhainen.
Akateemisissa opinnoissa pitäisi korostua tiedon hankkimisen, arvioinnin ja tuottamisen prosessi. Tämän
voi tiivistää kulmakiviin lukeminen
ja kirjoittaminen. Yliopistossa opiskelun pitäisi olla jatkuvaa lukemista,
sillä pelkällä omien kokemusten reflektoinnilla on kovin vähän annettavaa. Toisaalta luettu on aina myös
prosessoitava, ja tätä varten ovat
olemassa muun muassa referaatit, esseet, lukupiirit, seminaarit ja tenttivastaukset. Tämänkaltainen opiskelu
on aktiivista ja tehokasta, sillä uusien ajatusten työstäminen paperille
vaatii paljon. Se kehittää ajattelua
pelkän tiedon kerryttämisen lisäksi.
Opettaja voi ohjata opiskelun edistymistä ja varmistaa tasaisen työnteon
asettamalla määräajat palautettaville
tehtäville, joita tulee olla useita.
Opiskelijoiden ajan riittäminen
edellä mainittuun ei ole ongelma,
sillä kuten tarkkaavainen lukija ehkä
huomasi, en kirjoittanut vielä mitään
luennoista. Nyt kirjoitan: luennot
sopivat uusien käsitteiden vääntämiseen rautalangasta johdanto
kursseilla sekä mielenkiintoisten
vierailijoiden ja kirjoista löytymättömien näkemysten esilletuontiin,
mutta päivittäiseen opetukseen niitä
ei pitäisi juurikaan käyttää. Lähes
minkä tahansa asian oppii nopeammin ja paremmin lukemalla itse, sillä
lukeminen on aktiivista. Kirjaa voi
selailla ja sivuja hyppiä yli, keskittyä olennaiseen ja lukea uudestaan,
palata takaisin ja pitää tauon, kun
keskittyminen herpaantuu. Kun luetun vielä työstää kirjoittamalla, on
oppimistulos eri luokkaa, kuin vallitsevassa Powerpoint-kulttuurissa,
kuormittavuuden silti nousematta.

sa. Itse asiassa olen oppilaskunnassa
huomannut, miten yllättävän ketterä
ja uusiutumiskykyinen organisaatio
opinahjollamme on, ja pidän varsin
mahdollisena että sen antama akateeminen koulutus tulee nousemaan
vielä jopa erinomaiselle tasolle. Tämä
ei kuitenkaan voi tapahtua sotilaskäskyllä yhdessä yössä, vaan se vaatii
sekä opettajakunnan asteittaista uuden roolin omaksumista opiskelun
ohjaajana konstruktivismin hengessä että opiskelijoiden totuttamista
ensimmäisestä vuodesta lähtien. Reseptinä on omatoimisen opiskelun
radikaali lisääminen, mutta tähän
liittyen ehdottomasti myös sen kontrollointi esimerkiksi palautet
tavin
kirjoitustöin. Tavoite voi olla esimerkiksi yhden kurssin aikana jokaista
opintopistettä kohden viisi tuntia
luentoja ja kymmenen sivua tekstiä,
josta tekstiosuus jaettuna useisiin
kirjallisuuteen perustuviin tehtäviin.
Vivat academia, vivant professores,
vivat membrum quodlibet, vivant
membra quaelibet,
semper sint in flore!
Maanpuolustuskorkeakoulun
oppilaskunnan puheenjohtaja
Kadetti, FM Ville Parkkinen

Uskon, että tämä on Maanpuolustuskorkeakoulun suunta tulevaisuudes7
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Harjoituksessa

Vuosanka 2013
Unelmien hiihtoloma

Teksti: Manolis Huuki Kuvat: Puolustusvoimat ja Jussi Korhonen

Simppu asteli saarelle syksyn
alussa vajavaisin tai täysin
olemattomin tiedoin kohti opinahjoa, joka sanojensa mukaan
on tavallinen yliopisto muiden
joukossa.
Totuus koulun luonteesta valkeni
kuitenkin simppukurssille syksyn
edetessä ja luentojen täyttäessä
jokaisen pie
nenkin hetken. Joululoman lähestyessä simpun mieliin
hiipi kiemurtelevan käärmeen lailla seuraava kuukausi: kohta olisi
meidänkin kurssimme aika osallistua Vuosangan vuosittaiseen kadettien ampumaharjoitukseen (AH1 –
Ampumaharjoitus 1). Kahden viikon
joululoma oli rentouttava levähdystauko neljän kuukauden opiskelun
vastapainoksi. Kurssi latasi ”sisäiset
akkunsa” ja erään kadettialijohtajan sanoin ”lomalla on jopa suotavaa
unohtaa se koulu ja itse aion mm. istua
nojatuoliin nauttien maittavia juomia
ilman ajatusta koulunkäynnistä”.
Joululoman tultua ja mentyä alkoi
kouluun palattua henkinen valmis
tautuminen kahden viikon yhtäjaksoiseen toimintaan pohjoisen
metsissä – tarinat alle kolmenkymmenen asteen pakkasista saivat
osan henkilöistä pohtimaan pakkashousujen tarpeellisuutta maastossa
ja keinoja pitää juomavesi sulana
hyisessä metsässä. Olimme valmis
tautuneet harjoitukseen kurssimme
osalta jo hyvin etukäteen saatuamme
joululomaa
edeltävällä
viikolla
esikäskyt keskimmäiseltä kurssilta,
miten meidän tulisi valmistautua ensimmäisen vuoden tärkeintä
harjoitusta varten. Osaltaan tähän
ennakko
valmisteluun kuului mm.
koulutuskorttien tekoa ja yhteyden
otot omaan työryhmään.
Vuosangan harjoituksen tarkoitus
kurssimme osalta oli suorittaa partion tulitoiminnan valvojan (TTV)
näyttökokeet keskimmäisen kurssin
johtamissa ammunnoissa. Keskimmäinen kurssi oli puolestaan hakemassa itselleen oikeuksia ryhmän
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Vieraskirjaan jätettiin muisto käynnistä, kuten tapoihin kuuluu

Kuvassa sotatekninen hylsy.

Ampuja demonstroi M05-talvikuvion tehokkuutta talvisessa metsämaastossa.

taisteluammuntojen johtamiseen.
Harjoituksen kesto oli kaksi viikkoa
ja tänä aikana olimme jakautuneet
kurssin sisällä kahteen osastoon:
toinen puolisko tulisi olemaan ensimmäisen viikon tulitoiminnan valvojina ja toinen puolisko puolestaan
ampuvana osastona. Toisella viikolla
työjärjestys olisi taas päinvastainen
jotta kaikki saisivat TTV-oikeudet.
Merikadettien laivastolinja nautti
Vuosangan pakkasista viikon verran ja suuntasi tämän jälkeen
takaisin etelään oman puolustus
haaransa edellyttämiin koulutuksiin
ja ilmasotalinjan ohjaajat puolestaan
nauttivat ensimmäisen viikon Kuor
taneella urheilemisen merkeissä ja
toisella viikolla harjaannuttamassa
lentotaitoaan teoriaopiskelun ohessa.
Simppu,
66 KES 88

sinkotie

ja

Ensimmäinen viikko lähti sutjak
kaasti
käyntiin
työryhmämme
toimiessa TTV:nä sinkotien ammunnoissa. Näyttökokeiden suorit
taminen piti omalta osalta ammunnat jännittävinä, mutta meitä
isällisesti neuvoneet keskoset tukivat
toimintaamme tulitoiminnan valvojina ja yhteistoiminta oli saumatonta.

Päivän ensimmäisen kuivaharjoittelu
päätyttyä meillä simpuilla oli jo selvä
käry, mitä meiltä odotettaisiin, kun
pääsisimme päivän kovaan vetoon.
Sattuman kautta toimin juuri sen
partion TTV:nä, jonka taistelijapari
tulisi ampumaan kovat kevyet kerta
singot maalialueelle – laminoitu
laukeamaton-vaihekortti
taskussa
– check, varomääräys D2.2 – check,
oikea asenne – check! Näin sitä oltiin
valmiita päivän haasteita varten!
Yksi
Vuosangan
harjoituksen
ikimuistoisista hetkistä oli tilanne
katsoessani vierestä kuinka kadetti
veli jysäyttää kertasingon maali
alueelle ja ison jysähdyksen saattelemana maalialueen teräslevy
ottaa osumaa. Ammuntojen päätyttyä pystyi toteamaan ammuntojen
onnistuneen ja työryhmän päässeen
tavoitteeseen. Seuraavana päivänä
odotti palautetilaisuus, jossa valvojana toimineelta kouluttajalta tarttui
paljon ajatuksia siitä, miten omaa toimintaa voidaan parantaa nykyisestä
entisestään. Kehittävä keskustelu
avasi juuri niitä tärkeitä näköaloja,
miten kaikki pienetkin asiat voidaan
tehdä ja näillä ohjeilla voisimme
suoriutua seuraavasta tulitoiminnan
valvojan tehtävistä vielä paremmin.
Mikä parasta simppu, sinkotie ja 66

KES 88 eivät olleet mikään mahdoton yhdistelmä, vaan molemmin
puolinen onnistuminen ampujan
sekä TTV välillä oli olemassa.
Hiihtäminen ja suomalainen korpisoturi
Toisella viikolla puolestaan koetel
tiin toisen puoliskon ja samalla
ampuvan ryhmämme taitoja toimia
yhteen hiileen puhaltavana ryhmänä kyseisen viikon ammunnoissa. Koulutuksellisesti ammuntojen
yhteydessä jokaisen ampuvan ryhmän jäsenen tarkoitus oli harjoittaa henkilökohtaista hiihtotaitoaan
hiihtämällä itse ampumapaikalle
kyyditysten sijaan. Tämä jos mikä
on mielestäni tärkeä osa sotilas
koulutusta – etelän miehien oppiessa
hiihtämään ja samalla fyysisien kunnon kasvaessa. Vaikka nykypäivänä
käytetään joukkojen siirtelyyn entistä enemmän ajoneuvoja, niin hiih
tämisen merkitys tulevan upseerin
taidoissa nykypäivänäkään ei ole
vähättelyn asia. Suomalainen korpisoturi aikoinaan - kuten nykypäivän
simppu, varusmies tai upseeri - liikkuu lankut jaloissaan eteenpäin kohti
tavoitetta.
Mieleenpainuvin ammunnoista oli
13
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taistelu rakennetulla alueella (TRA),
joka tarjosi erinomaiset puitteet tutustua mm. kehittyneeseen kalustoon (punapistetähtäin Aimpoint,
kiväärikaukoputki Acog, jne). Varus
teita, joihin moni sai ensim
mäistä
kertaa kosketuksen juuri Vuosangan
harjoituksessa. Mainittakoon, että
meistä jokainen pääsi ammunnoissa
toimimaan joko ryhmän
johtajana
tai ryhmän varajohtajana kehittääksemme vaadittavia johtajataitoja.
Yöammunnat olivat myös mielen
kiintoiset antaessaan hienon näkö
kulman mm. rakennetun alu
een
taisteluun ja valaisun käyttöön
toiminnassa
–
allekirjoittanut
pääsikin
toimimaan
yövedossa
ryhmän
johtajana ja kokeilemaan
mm. valopistoolia, jonka käyttöön
varusmiesaikana ei tullut törmättyä.
Palautteen jälkeen sukset jalkaan ja
mars kohti teltta
majoitusta! Mikä
parasta, hienojen maisemien ja kuutamon valaiseman reittiä pitkin.
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Ampumaharjoitus - vai
ihan jotain muuta?
Niin siinä vain kävi, että Vuosangan harjoitus tuli ja meni. Hienoa
harjoitusta kesti kaksi viikkoa, joka
lopulta meni todella nopeaan tah
tiin. Mielestäni tavoitteisiin omalta
ja ryhmän osalta päästiin sekä tuli
toiminnan valvojina että itse ammunnoissa toimiessa. Paljon tuli
opittua niin ttv:n tehtävistä kuin itse
johtajana kehittymisessä, vaikka joku
voisi luulla näiden asioiden olevan
tuttuja jo varusmiespalveluksesta.
Vanha teesi ”johtajana kehittyminen
on jatkuva prosessi” pitää kuitenkin
paikkaansa ja harjoituksen parhain
anti oli juuri itsenäisempi toiminta
– ammunnat johdettiin ja ttv toimivat itse – valvojiin voitiin tarvittaessa
tukeutua ongelmatilanteissa.

sen yleisjärjestelyistä. Ilman teidän
omistautunutta panostusta harjoitukseen, simppukurssi ei ehkä olisi
päässyt tavoitteisiin. Ensi vuonna
nähdään, mitä Vuosanka voi meille
tuleville keskosille tarjota – varmasti
jotain uutta ja mielenkiintoista!

Näin jälkikäteen ajateltuna Vuosanka tarjosi myös hyvän mahdollisuuden lujittaa oman sekä kurssien
välistä kurssihenkeä ja luoda mahdollisuudet tutustua uusiin kasvoihin
eri työtehtävissä. Vuosangan jälkeen
on tullut juteltua monenkin sellaisen
henkilön kanssa, joiden kanssa
on saanut kunnian toimia yhteis
työssä. Lisäksi kadettiketju sanan
merkityksessä näkyi harjoituksessa
erin
omaisesti – seuraavana vuonna
100. Kadettikurssi saa kunnian astua oman kurssimme jalanjäljissä
tutustumaan Kainuun metsikköihin
ja talveen. Toivon mukaan saamme
ensi vuonna suotuisat kelit (pikku
pakkaset) harjoitukseen. Kiitokseni
esitän keskimmäiselle kurssille esi
merkillisyydestä kurssiamme koh
taan sekä henkilökunnalle harjoituk15

Pysyvyys Kadettikoulussa
ja -koulutuksessa
Teksti: Eversti Harri Niskanen Kuvat: Puolustusvoimat ja Toni Kuhanen

Upseerikoulutus Suomessa alkoi 234
vuotta sitten. Ajanjaksoon mahtuu
suomalaisten asevoimien ja kadetti
upseereiden toiminta osana kahden
suurvallan asevoimia sekä itsenäisen
Suomen puolustusvoimissa, useita
sotia ja erityyppisiä kriisinhallinta- ja
muita kansainvälisiä operaatioita eri
puolilla maailmaa.
Kadettikoulutuksen
opetus
suunnitelmat ja osa opetuksen
sisäl
löstä sekä painotuksista ovat
vuosien saatossa eläneet. Opetussuunnitelmia on uusittu keskimäärin
noin kymmenen vuoden välein.
Joku voisikin sanoa, että ainoa pysyvä asia Kadettikoulussa on muutos. Tämä pitää paikkansa vain
osittain. Esimerkiksi maantiede,
maamme sijainti läntisen ja itäisen
kulttuuripiirin rajalla sekä ilmasto
vuoden
aikoineen, luovat perustavaa latua olevaa pysyvyyttä kadetti
koulutukseen. Muitakin pysyvyyttä
edustavia asioita on.
ORGANISAATIO
Kadettikoulu on aina organisoitu
samojen periaatteiden mukaisesti. Kadetit on järjestetty kursseiksi,
joilla on johtajansa. Kurssit on jaettu joukkueisiin (vast), joilla on omat
johtajansa. Kadetit ovat kautta aikain
harjoitelleet johtamista toimimalla
toistensa johtajina sekä omalla että
nuoremmalla kurssilla. Huolimatta
korkeakoulutyyppisestä ja nyttemmin yliopistotasoisesta opiskelusta
toiminta on ollut sotilaallisesti järjestettyä. Kadettikoulu on ollut aina
”Suomen ryhdikkäin yliopisto”!
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Sotilaallisen organisoinnin perusteita
ovat olleet: sotilaallisen koulutuksen
korostaminen ja johtamisharjoittelu
sekä määräajassa valmistumisen
edesauttaminen ja vielä 2000 -luvulle tultaessa tarve kyetä käyttämään
kadeteista muodostettuja yksiköitä eräänlaisina valmiusjoukkoina.
Tärkein peruste on kuitenkin ollut,
että järjestelmä on mahdollistanut
sen, että kurssin johto on oppinut
tuntemaan kunkin kadetin hyvin
sekä edesauttanut kurssi- ja kadetti
hengen muodostumista.
JOHTAJIA
ASIANTUNTIJAVALMIUKSIN
Maanpuolustuskorkeakoulun
(MPKK) vuoteen 2016 tähtäävässä
strategiassa on MPKK:n tehtäväksi
määritetty tuottaa puolustusvoimille
ja Rajavartiolaitokselle johtajia
asiantuntijavalmiuksin. Tehtävä on
kadetti
koulutuksessa ollut sama
Haapaniemestä alkaen.
Kadetteja on koulutettu johtamaan
ensimmäisen tehtävänsä mukaista
joukkoa; yleensä joukkuetta. Tämä
on aina edellyttänyt myös valmiutta
kouluttaa kyseinen joukko. Mikäli
kyseessä on ollut yksittäisen ”operaat
torin” tehtävä kuten esimerkiksi aikoinaan mittausupseeri tai nykyisin
ilma-aluksen ohjaaja, on tavoitteena
luonnollisesti ollut oppia kyseisen
”operaattorin” tarvitsemat taidot.
Opiskelujensa keskellä kadetin saattaa olla haasteellista hahmottaa sitä,
että opiskelu tuottaa perustan koko
upseerin uran ja elämän ajan kestävälle opiskelulle ja oppimiselle.

Päämäärä on ollut sama suomalaisen
upseerikoulutuksen alusta alkaen.
Pelkistäen: taktiikka, (ihmisten ja
asioiden) johtaminen, sotatekniikka
sekä kouluttamistaito ovat olleet ja
ovat edelleenkin upseerin perustaitoja. Luonnollisesti vuosisatojen
kuluessa painotukset ja ”ismit” ovat
vaihdelleet kulloistenkin suhdanteiden mukaan.
Pyrkimyksenä on aina ollut saada Kadettikoulun opiskelijoiksi ja
kadet
tien opettajiksi oman ikä
luokkansa parhaimmisto.

" Kadetti- ja upseeriperinteet
muodostavat juuret kadetti- ja
kurssihengelle. "
KADETTIKASVATUS
Ottaessani vastaan Kadettikoulun
johtajan tehtävät ja ilmoittautuessani
MPKK:n tuolloiselle rehtorille hän
evästi minua sanoen: ”Huolehdi siitä, että valmistuva upseeri pukeutuu,
käyttäytyy, ajattelee ja toimii niin
kuin suomalaisen upseerin kuuluu ja
on totuttu”!
Tehtävänannossa tiivistyy se, että
yhteisen upseerikoulutuksen perinteisiin tukeutuva tausta, samanlaiset arvot ja eettiset normit
raken
tavat sillan eri upseeripolvien
välille ja mahdollistavat tuloksel
lisen esimies - alainen -suhteen sekä
palvelustoveruuden eri-ikäisten upseereiden välille.

Eräs tärkeimmistä työkaluista kyseisten perinteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi on kadettikasvatus.
Pukeutuminen, ruokailuvälineiden
oikea käyttö ja siisti ulkoasu ovat
vain kadettikasvatuksen ”pintaa”,
joka pitäisi saavuttaa suuremmin
ponnistelematta.
Kadettikasvatuksen perustavoitteita
ovat upseerin arvojen ja etiikan
omaksuminen sekä niiden perusteisiin käytettävä ajatustyö, jotta opittaisiin erottamaan oikea väärästä ja
toimimaan oikein. Lisäksi on opittava toimimaan sekä alaisena että
esimiehenä.
Eivät kadettikasvatus ja kadettien
toiminta ole läheskään aina ”vakavaa
julistamista”. Ajattomuutta edustavat
myös ”pilke silmä kulmassa”, arjessa
tapahtuvat elämän koko kirjon kattavat ilmiöt ja (ainakin välillä) hersyvä kadettihuumori. Jotkin arjen
tilanteista asettavat kyllä haasteita
kurssien johtajille ja myös minulle!
Tämäkin on osa kadettikasvatusta ja
sellaisenaan pysyvä haaste.

" Kukin kadettikurssi liittyy osaksi
kadettikurssien ja -upseereiden
ketjua. "

vähän. Saattaa kuitenkin olla, että
opettajien saamat suunnittelu- ja
muut tehtävät aiheuttavat heille
”nopeus
kapeikkoja”, jotka saattavat
heijastua kadettien opetukseen.

Kadetti- ja upseeriperinteet muodostavat juuret kadetti- ja kurssihengelle. Kukin kadettikurssi liittyy
osaksi kadettikurssien ja -upseereiden ketjua.

”Vuoden kierto” on edennyt jälleen
siihen vaiheeseen, että nuorin kurssi
aloittaa opintonsa puolustushaarakouluissa ja vanhin alkaa olla opintojensa loppusuoralla.

AJANKOHTAISIA ASIOITA

Vuonna
2013
kadettikurssin
nimittämis- ja ylentämistilaisuutta ei
pidetä…Presidentinlinnassa. Sama
koskee myös vuosia 2014 ja -15.
Syynä on linnan peruskorjaus, joka
valmistunee loppusyksystä 2015.
Tilaisuus kyllä järjestetään jossakin
ja ylipäällikkö nimittää valmistuvat
kadetit upseerin virkaan ja ylentää
heidät. Tämäkin on osa kadetti
koulutuksen ”ikiaikaista” pysyvyyttä.
Upseerit ovat aiemminkin saaneet
valtakirjansa hallisijalta.

Merkittävin ”kulissien takana” tapahtuvasta toiminnasta on sotatieteiden
kandidaatin tutkinnon tarkistamis
työ, joka näkynee käytännössä muutaman vuoden kuluttua.
Puolustusvoimauudistuksen
(PVUUD) toimeenpanoperusteissa
on MPKK:n vastuulle määrätty yhteen sovittaa nykyiset sotatieteelliset
ja sotilasammatilliset opinnot siten,
että jatkossa määritetään selkeästi
osaaminen, jonka opinnot tuottavat.
Toivon mukaan PVUUD näkyy kadetin opiskeluissa mahdollisimman

Toivotan kaikille hyvää kevättä ja alkavaa kesää!
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Kuulumisia suihkuputken päältä

Tekstit ja kuvat: 97. KADK Ilmavoimien ohjaajalinja, Rajavartiolaitoksen ohjaajalinja sekä Maavoimien ohjaajalinja

Tammikuuhun 2009 mennessä lähes
600 Suomen Ilmavoimiin sotilas
lentäjäksi aikovaa oli lähettänyt
hakupaperinsa
Lentosotakouluun
valintasihteerille.
Viisivaiheisen
valintakoepyörityksen, vuoden mittaisen varusmiespalveluksen ja kahden vuoden kadettikoulun jälkeen
15-henkinen ilmavoimien ohjaaja
opintosuunta 97. Kadettikurssilta
oli valmis aloittamaan suihkukone
koulutuksensa Kauhavalla. Puheet
vaativasta ja palkitsevasta Hawkkoulutuksesta sytytti lentäjän kipi
nän entistä suurempaan liekkiin. On
hienoa päästä viimeinkin tänne!
Mutta palataan ensin hieman
taaksepäin. Tähän mennessä koulu
tukseemme on kuulunut Santa
haminan yleisten sotilasopintojen
lisäksi lentämistä kotimaisella Valmet Vinka -alkeiskoulutuskoneella
Tikkakoskella
Ilmasotakoulussa,
lentämisen teoriaopintoja Bristolyhtiön laajojen ATPL D/L-opintojen merkeissä sekä ilmavoimien
taktiikan perusopintoja. Vinkalla
on kertynyt lentokokemusta noin
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100 tuntia, joihin on kuulunut
lento
lajeittain tyyppi-, suunnistus-,
mittari-, taito-, yö- ja osastolentoja parilla. Oppimiskäyrän jyrkkyys
pakottaa lento-oppilaan olemaan
jatkuvasti varpaillaan – koulutus on sotilaallisen optimaalista ja
jokainen minuutti ilmassa hyödynnetään vähintään 150-prosenttisesti. Vinkalla hankitut ydintaidot
ja ohjaajaominaisuudet nopeuttavat
oleellisesti oppimista Hawkiin siirryttäessä – toistoja tarvitaan vähemmän ja veroeuroja säästyy. Suurimmat muutokset Vinkasta Hawkiin
siirryttäessä ovat tilannetietoisuuden
ylläpitäminen suuremmissa nopeuksissa ja useamman muuttujan samanaikaisessa tarkkailussa.
Sotilaslentäjän
kunnia
vaatii,
että käskettyjä lentoarvoja kuten
korkeutta, nopeutta, lentosuuntaa
ja -reittiä, tehoasetusta, kuormitus
kerrointa,
kohtauskulmaa
tai
kallistus
kulmia väsymättä ja parhaan kyvyn mukaan valvotaan ja
säilytetään. Epämääräisen lentelyn
ja suhaamisen jätämme sivilistien
tehtäväksi. Jokainen lento arvostel-

laan näiden kriteerien mukaan asteikolla nollasta viiteen, joten lento
tehtävälle valmistautuminen, kuten
menetelmien opettelu ja mielikuvaharjoittelu täyttävät lentopojan tai
-tytön päivät – muutoin uhkaa kutsu
”etenemisen seurantaan”. Tärkein
arviointikriteeri on aina lento
turvallisuus: asiat on opittava sillä tasolla, että oppilaan voi päästää tekemään samat temput ilman opettajan
tukea. Koulutuksessa opettaja voi
näyttää takapenkiltä opetusnäytön,
mutta usein uusiakin temppuja
pääsee yrittämään heti itsenäisesti.
Opettajan tehtäväksi jää suorituksen
arviointi ja verbaalinen tukeminen.
Ohjaajakadeteille on annettu viime
vuosina sotatieteiden kandidaatin
tutkintoon sisällytettynä ATPLteoriakoulutus – sama teoriapaketti,
jonka siviililentoyhtiöiden liikenne
lentäjätkin opiskelevat. Opetusta täydennetään sotilastoimintaan liittyvillä MIL-oppitunneilla.
ATPL:n tavoitteena on syventää
sotilaslentäjien ammattiosaamista,
ja ohjaajaopintosuunta korvaakin

KOULUTUS

osan MPKK:n yleisistä kursseista
näillä ilmailuopinnoilla. Sen sijaan lento
koulutus on sotilasammatillinen opintokokonaisuus, josta
opintopisteitä ei tipu. Siksi ohjaajat joutuvat suorittamaan monia
MPKK:n kursseja etätehtävinä lentopalveluksen ohessa, kun aikataulukoordinaatio koulujen välillä niin
usein epäonnistuu – toisaalta aikaa
on onnistuttu toisinaan löytämään
myös erinäisten jalkaväkihenkisten
maastoharjoitusten poisjättämisellä.
ATPL-opinnot suoritetaan Bristolyhtiön ohjelmistolla, jota opiskellaan
henkilökohtaisella
tietokoneella.
Opinnot on jaettu kolmeentoista
oppiaineeseen, jotka opiskellaan vii
dessä jaksossa reilun vuoden aikana.
Oppiaineet vaihtelevat meteo
rologiasta
lentomenetelmiin
ja
aerodynamiikasta
ilmailulakiin.
Lähijakso alkaa kontrollitentillä,
jossa varmistetaan, että kukin oppiaine on huolellisesti luettu. Viikon
mittaisella lähijaksolla opiskellaan
oppi
aineiden asiat tiivistetysti uu
destaan, minkä jälkeen pidetään vielä
kustakin aineesta tentti. Tällä äksii
sillä varmistetaan, että luupäisinkin
lentopoika saa aivoonsa elintärkeät
pohjatiedot ilmailun maail
man
ymmärtämiseksi.

Ennen varsinaista Hawk-koulutuksen aloittamista edessämme oli
vielä selviytymisharjoitus ja sentrifugikoulutus, sekä ilmailuenglannin
kurssi. Combat Search And Rescue
-selviytymisharjoitus avattiin Jämsän
Hallissa syyskuun toisella viikolla.
Viikon mittaiseen harjoitukseen
kuului kaksi luentopäivää ja sen jälkeen noin soveltava vaihe maastossa
keski
viikosta perjantaihin. Luennoilla opetettiin millaisia asioita tulisi ottaa huomioon, jos sotalennolla
jou
tuisi jättämään koneen ja selviytymään omin avuin muutaman
päivän ennen evakuointia.
Soveltavassa vaiheessa meidät jätettiin auton kyydistä tuntemattomaan
paikkaan pareittain. Varustuksena
meillä oli lentovarustus ja ilmailun
yleiskartta. Tarkoitus oli selviytyä radioitse käskettäviin koordinaatteihin
jäämättä kiinni vihollisen joukoille,
joita kuvasivat useat koirapartiot
sekä sotilaspoliisit Hallista ja Kauhavalta. Useat meistä saivat oppia
kanta
pään kautta, miten vaikea on
välttää lämpökamera-spol-väijytys
tai jäljestävä koira isäntineen. Ilman
ruokaa ja juomaa vaeltamisen vauhti
oli hidasta vaikeakulkuisessa maastossa. Etenemisnopeudeksi arvioitiin
pahimmillaan 500 metriä tunnissa,
mm. kivikoiden ja jyrkkien mäkien
takia. Oman haasteensa toivat

suun
nistaminen pimeässä pieni
mittakaavaisella kartalla ja kylmät
yöt. Viimeisenä yönä onnistuivat
omat joukot evakuoimaan meidät
NH-90 helikopterilla NVG-laitteita
käyttämällä, kun olimme edenneet
vihollisjoukkojen ulottumattomiin.
Yöllinen kapuaminen kelmeästi valaistuun helikopteriin erittäin uttilaisten ja taktisten setien usuttamana
palkitsi väsyneen ja hirvikärpäsen
syömän sielun. Samalla paloi kilokaupalla kesäläskiä: energian kulutus
oli 36 tunnin aikana jopa 8000kcal
tai enemmän.
Syksyn kalenteriin oli seuraavaksi
sovitettu sentrifugikoulutus Ruotsin
Linköpingissä. Viikon mittaisella
kurssilla saimme teoriaopetusta Gvoimien alaisuudessa toimimisesta
sekä kehon fysiologisista vasteista.
Teorian lisäksi jokaista kurssilaista
pyöritettiin ”sikalingossa” kolmeen
otteeseen. Kuormitusta opeteltiin
sietämään sekä G-housujen kanssa
että ilman, minkä lisäksi kokeiltiin
asentotajun harhoja erilaisissa lentotiloissa. Tavoitteena oli saada perusteet tajunnan ja ymmärryksen säilyttämiseen kovassa kaartotaistelussa
ja liikehtelyssä. Ruotsalainen iloisen
kannustava koulutustyyli tuli tutuksi
jokaiselle ja viikon jälkeen oli helppo
hymyillä, vaikka koko kurssilla olikin
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Lentopalvelukseen laivueessa kuuluu
lentämisen lisäksi monia arkirutiineja kuten aamubriefin pitäminen yhteisesti koko lentävälle henkilöstölle
sekä oppitunteja, ja tietysti kokeita. Nuorimpana kurssina talossa
otamme aamubriefit hoitaaksemme.
HW1-lentokoulutusohjelmaan
kuuluu 41 lentoa oikealla koneella
opettajan kanssa ja 18 yksinlentoa.
Näiden lentämiseen on varattu aikaa
kesän 2013 loppuun saakka.

perjantaihin mennessä selkä mustelmilla ja käsivarret muussia.
Maaliskuussa osallistumme vielä
talvipelastautumisharjoitukseen ja
käymme ilmasotaopintoja Tikka
koskella. Talvipelastautumisen tarkoituksena on oppia selviämään
kylmässä ilman ulkopuolista apua
ensin pareittain, sitten yksin. Varus
tuksena on Hawk-lentovarustus, joka
ei itsessään ole kovin lämmin. Lentotoiminnassa on toiminta
-alueesta
riippumatta varauduttava aina odottamaan, jos koneesta joudutaan hyppäämään. Historia on todistanut,
että kyseisiä selviytymistaitoja saattaa oikeasti joutua käyttämään uran
aikana. Onnistunut heitto
istuin
hyppy on vasta ensimmäinen askel
pelastautumisessa. Hypyn jälkeen
useamman tunnin odottaminen kovassa pakkasessa asettaa seuraavan
haasteen.
Hawk-tyyppikoulutus
aloitettiin
viikolla 39. Kaksiviikkoinen kokonaisuus kattoi Hawkin teknisen
toiminnan, suoritusarvot sekä ohjaajan normaalitoiminnan ja hätätoimenpiteet. Kovan opiskelun
päätteeksi aloitettiin harjoitukset
Hawk PTT-simulaattorilla, joka on
karsittu versio Hawkin ohjaamosta, mutta mahdollistaa esimerkiksi
lentokoneen
tehtävätietokoneen
käytön harjoittelun. Neljän PTTlennon jälkeen aloitettiin kahtena
ryhmänä lentokoulutus uudenkarhealla Hawk-simulaattorilla, joka on
rakennettu vastaamaan täysin MLU
2 -päivitettyä Hawkia. Lentokoulutukseen HW1-koulutusohjelmassa
kuuluu 45 simulaattorilentoa – lähes
yhtä paljon kuin lentoja oikealla koneella. Simulaattorilla harjoitellaan
erityisesti hätätoimenpiteitä, joita
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oikealla koneella on vaikeaa ja vaarallista kuvata: piinaavat ”hätärilennot”
sisältävät esimerkiksi sammuneen
moottorin käynnistämisen ilmassa
sekä toiminnan hydrauliikka- ja sähkövikojen ilmaantuessa.
Tammikuun puoleen väliin mennessä olimme saaneet lennettyä yli
20 simulaattorilentoa ja päässeet
maistelemaan ensimmäisiä lentoja
oikean koneen ohjaimissa neljän
vuoden taivaalle tähyämisen jälkeen.
Vinka-koulutuksen
kyynistämä
lentokadetti ei kuitenkaan enää erehdy kuvittelemaan, että koulutus olisi lastenleikkiä: 1000 km/h aiheuttaa
yleensä lento-oppilaalle sen verran
tekemistä, ettei maisemia ehdi tai
muista katsoa. Simulaattorikoulutus
oikean lentokoulutuksen rinnalla
jatkuu pitkälle kevääseen saakka.

Lentotiimaa kertyy tulevan vuoden aikana noin 100 h per oppilas
simulaattori mukaan luettuna. Lentoja tulee oppilasta kohden yhdestä
kahteen päivässä normaaleilla lentopalvelusviikoilla. Määrä ei asiaan
vihkiytymättömästä kuulosta välttämättä kovin paljolta, mutta tosiasiassa yksi tunnin mittainen lento
vaatii seurakseen tehtävänannot,
valmistavat toimenpiteet, toimenpiteisiin kuluvan ajan sekä tehtävän debriefing. Tähän aikaan ei sisälly vielä
minuuttiakaan
henkilökohtaista
valmistautumista, jota on välttämättä tehtävä joka ainoalle keikalle –
valmistautumisen laiminlyöminen
on kuin saapastelisi vaikeaan tenttiin
lukematta sivuakaan: tulos on taatusti huono, eikä koulutusjärjestelmä
katsele huonoja tuloksia kovinkaan
pitkään. ”Etenemisen seuranta” tuijottaa pimeydessä kylmillä silmillään.
Kevään ja kesän mittaan on tiedossa
lentoleirit ainakin Rovaniemellä ja
Tampereella, joissa tavoitteena on
lentää pitkää päivää, jopa kolmesta
neljään lentoa päivittäin. Tämä asettaa paljon vaatimuksia oppilaan harteille sekä oppimisvaatimuksen että
fyysisen kuorman näkökulmasta. Kun
tämä vuosi saadaan lopulta pakettiin,
myönnetään sotilaslentäjän todistus
ja todetaan jatkokoulutuskelpoisuus
seuraavaan
Hawk-koulutus
ohjelmaan, jossa aiheena on ensi
kertaa varsinainen ase
vaikutuksen
kohdistaminen lentokoneella: ilma
taistelu. Siitä uravaihtoehdot urkenevat
joko
Hornet-ohjaajaksi,
Hawk-lennonopettajaksi tai tukilentopuolelle Learjetin, CASA:n tai
Pilatuksen ohjaimiin.
Mutta
ensin
lähitulevaisuuden
tärkeimpänä virstanpylväänä hori
sontissa siintää valmistuminen,
sotilaslentäjän ”kultaisten siipien”
saaminen ja astuminen Ilmavoimien
sotilaslentäjän virkaan. Siinä on
tavoitetta ja haastetta kerrakseen,
meistä jokaiselle.

Maavoimien
ohjaajalinja

Kolmannen
vuoden
alussa
97. Kadettikurssin ilmavoimien,
maavoimien sekä rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunnat erkanivat,
ja aloittivat linjakohtaisen lentokoulutuksensa eri puolilla Suomea.
Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunnan osalta tämä tarkoitti siirtymistä Utin Jääkäri
r ykmentin
Helikopteripataljoonaan
aloittamaan helikopterilentokoulutus. Utin
Jääkärirykmentti oli ohjaajakadetille
hämärästi tuttu, oltiinhan täällä käyty jo LentoRukin aikana. Suhteellisen pienen joukko-
osaston etuina
henkilöstöön tutustuminen onnistui
kohtalaisen nopeasti ja ilmapiirikin
vaikutti myönteiseltä ja kannustavalta. Vastaanotto oli lämmin, vaikka
kadetit luonnollisesti ovat tulevina
työtovereina tarkkailun kohteena.
Neljän viikon tyyppiteoriakussin jälkeen oli aika ravistaa hiekat kengistä
ja lähteä ilmaan soveltamaan opit-

Rajavartiolaitos
ohjaajalinja
Vihdoin alkoi kauan odotettu kadettikoulun kolmas vuosi, joka tarkoitti
meille kahdelle erkaantumista Ilmavoimien ja Maavoimien ohjaajista ja
siirtymistä Rajavartiolaitoksen alaisuuteen. Olimme odottaneet helikopterikoulutuksen alkua siitä lähin, kun
lentoreserviupseerikurssimme päättyi. Nämä riemun kyyneleet alkoivat
valua lyhyen Immola-jakson aikana.
Kolme viikkoa vierähti nopeasti ohi
ja huomasimme oppineemme yhtä
sun toista tärkeää Rajavartiolaitoksesta organisaationa.
Seuraavaksi olivat vuorossa ne kauan odotetut helikopteriopinnot.
Puolustusvoimille ominaiset herroittelut ja m/83 varusteet vietiin kaappiin pölyttymään, ja tilalle tulivat siviilimaailman tavat ja koulupuvuksi
Ilmavoimista tuttu lentohaalari.
Koulutuspaikkamme sijaitsee Helsinki-Malmin lentoasemalla Copter+ – nimisessä yrityksessä, joka
tarjoaa helikopterikoulutusta sitä
haluaville henkilöille. Samaan aikaan
meidän kanssa teoriaopintoja suoritti neljä siviilihenkilöä.
Lennonopettajamme ovat luonnol-

tuja asioita. Kiinteäsiipisistä pyörivä
siipisiin siirtyminen aiheutti pelon ja
kauhun lisäksi myös innostuneisuutta linjan keskuudessa. Varusmies
palvelusajan lyhyen helikopterikyydityksen ansiosta tiesimme, että
helikopterin
lento-ominaisuudet
poikkeavat lentokoneesta melko
paljon, ja että toisin kuin lentokone,
kopteri suorastaan pyrkii pois vakiintuneesta lentotilasta. Ensimmäisillä
koululennoilla kävi selväksi, että heli
kopterin ohjaaminen oli haastavaa ja
vaati kelvottomalta kaaderilta suuria
ponnisteluja. Esimerkiksi paikallaan
leijuttaminen tarkoitti aluksi Utin
kenttäalueella pysymistä. Pikkuhiljaa
tuntuman kehittyessä alkoi pulkan
ohjastaminen onnistua siinä määrin,
että leijuntaharjoituksiin tarvittava
tila pieneni jo lähes parkkipaikan
kokoiseen alueeseen. Taitotason kasvaessa joskin hitaasti, mutta varmasti
siirryttiin uusiin temppuihin ja
opeteltiin maastolaskuja sekä toimintaa moottorihäiriötilanteessa.

Alkukevään aikana keikkaa on
tullut vaihtelevissa määrin, mutta
tarkkariraja alkaa jo häämöttää. Kyseessä on tyyppikoulutus
lentojen
huipentuma, jossa opettaja arvioi
lento-oppilaan kelpoisuuden lentää
jatkossa myös yksin. Tämän jälkeen
voidaan siirtyä muihin lentolajeihin,
joista kevään aikana tullaan harjoittelemaan muun muassa suunnistuslentoja, yölentoja, osastolentoja
sekä tunturi
lentämistä. Näistäkin
kolme ensimmäistä on jollakin tavalla ennestään tuttuja Vinka-lentopalveluksesta. Tunturilentäminen tulee täysin uutena osa-alueena ja sitä
varten olisi tarkoitus lähteä viikon
mittaiselle Lapin lomalle - firman
piikkiin. Leirin aikana pääsemme
harjoittelemaan lentämistä tunturiolosuhteissa, jotka poikkeavat
täällä etelässä totutuista olosuhteista.
Mikäli vanhempia kursseja on uskominen, viimeistään silloin pitäisi
sitä tiimaakin kertyä.

lisesti myös siviilejä ja tämä toikin
uudenlaisia toimintatapoja vanhojen totuttujen rinnalle. Muutenkin
kolmas kadettivuosi eroaa huomattavasti kahdesta edellisestä, koska
opiskelumme on todella itsenäistä.
Saamme muun muassa itse suunnittella viikko-ohjelmamme, koepäivät,
lääkärintarkastukset ja lomat tietyin
rajoituksin.

on saada helikopteriansiolentäjän
lupakirja, joka on edellytys lentotoiminnan aloittamiselle Vartiolentueessa. Näin aluksi tähtäimessä
on kuitenkin yksityislentäjän lupakirja. Lentoja meillä oli päivittäin kaksi
kappaletta sään ollessa edes välttävä.
Suomen syyssää kuitenkin tuotti
hieman ongelmia, jolloin lentämisen
sijaan jouduimme jäämään kotiin
”tekemään tutkielmaa” monena
päivänä.

Helikopterikoulutuksemme on hy
vin intensiivistä, ja kokeita oli jo
kahden ensimmäisen viikon aikana
kymmenkunta, joista lopulta selvisimme muutaman mutkan kautta
puhtain paperein. Ehdimme kuitenkin jo tässä lyhyessä ajassa havaita
muutamia epätoivuttuja asioita
helikoptereista ja niihin liittyvästä
teoriasta. Helikoptereiden aerodynamiikka osoittautui melkoiseksi
hepreaksi ja muutama ensimmäinen
lentotunti osoittikin pelkomme toteen, kun huomasimme helikopterin
olevan aivan toiselta planeetalta kuin
kiinteäsiipiset. Onneksemme muutaman lentotunnin kerryttyä aloimme
saada helikopterin aeromystisistä
ominaisuuksista kiinni ja pystyimme
nauttimaan lentämisestä.
Lentokoulutus kestää miltei koko
vuoden ja sen lopullisena tavoitteena

Lupakirjan saamisen jälkeen on vuorossa 100 tunnin yksinlentokokemuksen kartuttaminen. Selkeytettynä saamme siis lennellä ympäri
Suomen maakuntia 100 tunnin
edestä yksin tai yhdessä kurssikaverin kanssa. Lentämistä ei ole rajoitettu arkipäiviin vaan voimme käydä
lentämässä myös viikonloppuisin.
Alkukevään ohjelmaamme kuuluu
yksinlentojen lisäksi myös yölentokelpuutuksen hankkiminen sekä
kandidaatintutkielman viimeistelyä,
joten emme pysty ihan pelkkään
lentämiseen fokusoitumaan. Kolmas
vuosi on tähän asti ylittänyt odotuksemme, emme kuitenkaan malta
odottaa tämän vuoden päättymistä,
jolloin on viimeinkin aika astua
työelämään.

URHEILU

Hiki
yhdistää
Teksti: Anssi Heinämäki
Kuvat: Toni Kuhanen

K

adetti Martikainen istuu auditoriotalon sotilaskodissa tuttu muikea
hymy suupielissään. Voittajan on helppo hymyillä, sillä taskussa on tuore

sotilasurheiluliiton Suomen mestaruus salibandystä. Taas kerran kadettien joukkue

on edustanut koulun värejä kunniakkaasti. Pian sotilaskotiin saapuu myös muita
urheilujoukkueiden aktiiveja suihkunraikkaina suoraan omista harjoituksistaan
kutsuttuna haastatteluun.

Salibandyjoukkueesta kadetti Martikainen, jääkiekkojoukkueesta kadetti Intke,
jenkkifutisjoukkueesta kadetti Kostiainen ja jalkapallojoukkueesta kadetti
Hartikainen istuvat kahvikupin ääreen ja kertaavat missä omissa lajeissaan
mennään kevätauringon alkaessa sulattaa lumia. Välillä keskusteluun ottaa

osaa myös taustapiruna häärivä liikunnan moniosaaja, urheilupäällikkö kadetti

Vainikka. Kerrankin puhutaan asiasta, joka kiinnostaa ja yhdistää kaikkia. Ja mikä

olisi parempi paikka puhua liikunnasta ja urheilusta, kuin MPKK:n kampus, joka
alun perin rakennettiin olympiakisojen kisakyläksi.
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G

eorge Orwell kirjoitti kirjas-

sa jo Haapaniemen Kadettikoulusta,

pitkään roolinsa sotilaiden liikun-

saan Eläinten Vallankumous

eli vuodesta 1779, lähtien. Koska

nassa. Jalkapallo esimerkiksi kuului

urheilun olevan sotaa, josta puuttuu

myös vapaa-aika oli tuolloin valvot-

jo jääkäripataljoona 27:n ohjelmaan

ampuminen. Monet urheilun ter-

tua koulutusta, kerrotaan Haapa

Lockstedissä, Tahko Pihkala kehitti

mit ovatkin suoraan sodankäynnistä

niemessä

liikunta-aktiviteettien

pesäpallon juuri sotilaita silmällä

– puolustetaan, hyökätään, ammu-

koostuneen muun muassa liikunnal-

pitäen ja välirauhan aikana Päämaja

taan kiekko maaliin ja taistellaan voi

lisista leikeistä, juoksusta, painojen

järjesti ainakin jääkiekko-, jääpallo-,

tosta. Toisaalta taas esimerkiksi viime

nostelusta, hiihdosta, kelkkailusta

pesäpallo- ja jalkapallo-otteluita eri

jääkiekon MM-kisojen mainoksissa

ja luistelusta. Vaikka lajit ja sisällöt

joukkojen kesken. Mutta palataan

käytetyt sotateemat herättivät myös

ovat jonkin verran vaihtuneet, eikä

nykypäivään.

vastaväitteitä: urheilu on leikkiä, mut-

kadetin vapaa-aika ole samalla lailla

ta sota ei koskaan ole leikin asia. Joten

ohjattua, niin liikunta on säilyttänyt

miten on, kun kadetti sotatieteiden

suosionsa.

onko se sotaa vai leikkiä? ”Yhtäläi-

Kadetit pyörittävät tällä hetkellä

A

syyksiä on toki helppo vetää, mutta

organisoituja

amerik-

toiminnan merkityksestä kadettien

kyllä me urheilemme oman kunnon

kalaisessa jalkapallossa, jää
kiekossa,

opiskelussa. ”Kunto ja voima kehit-

ja yhteisöllisyyden vuoksi. Peleissä pe-

salibandyssä ja jalkapallossa. Lisäksi

tyvät. Kadeteille on ominaista kova

lataan kovaa, mutta vastustajaa pitää

myös muita lajeja pelataan vapaa-

kilpailuhenki ja peleissä mennään

kunnioittaa”, toteavat kadetit.

ajalla ja edustusmiehistöt kootaan

kovaa”, kertoo kadetti Martikainen.

aina kuin vain mahdollista. Vai-

Kadetti Intke kehuu joukkuelajien

Se, että kadeteille liikunnalla on iso

kka sotilasurheilu pitkälti miel-

kehittävän yhteistyötä kurssien vä-

merkitys, ei liene yllätys. ”Ruumiillista

letään yksilö
lajien, kuten ammun-

lillä ja joukkuehengen olevan kova:

kuntoa parantava koulutus” on kuulu-

nan,

suunnistuksen

”Kadetit kannustavat toisiaan ja

nut upseerien koulutukseen Suomes-

kautta, on pallo
peleilläkin ollut jo

puhaltavat yhteen hiileen. Diivat

kandidaattiopiskelijana
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uditoriotalon pöydän ääreen
kokoontuneet kadetit ovat

urheilee,

hiihdon

joukkueita

ja

yhtä mieltä urheilu- ja liikunta-

maanantai pelataan ja menestys
sotilasurheiluliiton kisoissa on ollut hyvä”, Intke jatkaa. Jääkiekkoilijoita on tällä hetkellä noin 20 ja
vaatimuksena osallistumiseen ovat
omat varusteet. Lajitaustasta on hyötyä. Jääkiekolla on ollut tärkeä rooli
kurssien välisissä urheilumittelöissä.
Keväinen kurssien välinen urheilu
päivä sai alun perin alkunsa kurssien
puuttuvat, töitä tehdään joukkueen

20 kadettia ja säännöllisesti pelaa-

eteen”. ”Hiki yhdistää”, tiivistää

massa käy arviolta 70-80 pelaajaa”,

urheilupäällikkö, kadetti Vainikka.

Martikainen

kertoo.

”Pelaamaan

pääsevät kaikki, mutta turnauksiin
Urheilupäällikkö kätyreineen pyörit-

joukkuetta karsitaan – pelaajia on

tää

viikkoliikuntaa,

paljon ja laatua löytyy. Välillä ska-

varaa vuoroja, lähettää joukkueita ja

bataan myös maisteri- ja esiupseeri-

urheilijoita kisoihin ja pitää tiivistä

kursseja vastaan. Ja aina voitetaan.”

päivittäistä

yhteistyötä

esimerkiksi

MPKK:n

fyysisen kasvatuksen ryhmän ja

Jääkiekkotoimintaa

Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL)

kadetti Intken mukaan jääkiekko

kanssa. Kadeteilla on jo lain puoles-

on vakiinnuttanut asemansa osana

ta velvollisuus ylläpitää kuntoaan

kadettien urheilutoimintaa. ”Joka

ja koulu tarjoaa erinomaiset puit-

pyörittävän

välisestä

jääkiekko-ottelusta.

Mainin
nat ensimmäisistä otteluista
ovat vuodelta 1981.
Jalkapallojoukkueen toppari ja apuvalmentaja

kadetti

Hartikainen

kertoo jalkapallojoukkueessa olevan
nyt tekemisen meiningin. ”Kolmekymmentä kadettia treenaa yhdessä
kaksi kertaa viikossa ja tavoitteet on
asetettu korkealle. Reilussa vuodessa
on toiminta kehittynyt paljon”.
Jalkapallojoukkueen

virallinen

teet liikunnan harrastamiseen, joten
sinällään urheilupäällikön toimi on
helppo. Joukkueaktiivien tehtävä
ksi jää hoitaa käytännön toimintaa
kentällä.
Sählyn suosio kadettien kesken on
varmasti

vahvin.

Höntsäpeleihin

voivat osallistua käytännössä kaikki
ja lajitaustaa omaavia kadetteja on
runsaasti. ”Joka kerta on mukana 15-
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tavoite on mitali sotilas-SM-kisois-

mitkä menestyvät”, toteavat kadetit.

sa, mutta joukkueen sisällä tiedetään

Jenkkifutis sopii kadettien urheilu

Jenkki
futiksella on nyt otsikkoaika

potentiaalia olevan enemmänkin.

toimintaan kuin nenä päähän. Laji

vakiinnuttaa

”Opiskelijoiden SM-kisat ja siellä

on taktinen ja fyysinen, mistä on

ainakin alku on ollut hyvä. Viime-

menestyminen olivat ensimmäinen

varmasti etua kadeteille. Lajiliitto

vuosilta on esimerkkejä lajeista,

tavoite - ja pronssiahan sieltä tulikin.

panostaa korkeakoulusarjaan ja se

jotka ovat kuolleet, kun lajiaktiivit

Uskon, että MPKK:n joukkue pärjää

on hyvä rekrytointipaikka myös

ovat siir
tyneet MPKK:lta joukko-

siellä erinomaisesti”, kadetti Harti-

Vaahteraliigan joukkueille. NDU

osastoihin. Esimerkiksi Lacrossea

kainen kertoo.

Black Knightsilla on lisäksi hyvä esi-

pelattiin vielä muutama vuosi sitten

kuva jenkkifutiksen kotimaasta, jossa

aktiivisesti, mutta siitä ovat muistona

West Pointin sotilasakatemian jouk-

enää maalit urheilukentällä.

H

elmikuun 23. päivä 2013

mutta

kue pelaa samalla nimellä.

MPKK:n ja Kadettitoveri-

Vaikka urheilutoiminta saa runsaa-

kunnan lajikirjoon saatiin uusi laji,

sti kehuja kadeteilta, kehitettävääkin

kun amerikkalaisen jalkapallon jouk-

J

oukkuelajit liikuttavat viikossa

kadetit löytävät. Salibandyssä halut-

arvioilta ainakin yhtä kolmas

taisiin löytää aikaa pelaamisen lisäksi

simmäisen virallisen sarjapelinsä Kä-

osaa kadeteista ja pidemmällä otan-

myös lajinomaiseen harjoitteluun.

pylä palloiluhallissa Aalto-yliopiston

nalla lähes kaikkia. Mitä tahansa

Jalkapallo ja jääkiekko janoavat lisää

Predatorseja vastaan. Voitto tuli

lajia on mahdollista harrastaa, kun

harjoitusvuoroja

näytöstyyliin 61-6. Lopulta NDU

siihen löytyy vain aktiivisia vetäjiä ja

haluaisi päästä jo talvikaudella isom-

Black Knights sai sarjassa pronssia,

osallistujia. Esimerkiksi kori
palloa,

malle

josta on hyvä parantaa. Töitä on siis

lentopalloa ja futsalia pelataan aktii

Vainikka ymmärtää tarpeet, mutta

tehty.

visesti, vaikka niitä Kadettitoveri-

huomauttaa, että verrattuna siviili

kunta ei tällä hetkellä koordinoidusti

yliopistoihin, on Maanpuolustus-

Kadetti Matikainen on toiminut

järjestäkään. Samoin myös muissa

korkeakoululla tarjota erinomaiset

primus

jenkkifutiksen

lajeissa on mahdollista lähteä tur-

tilat jatkuvasti käyttöön ja ilmaiseksi.

lajitoiminnan käynnistämisessä ja

nauksiin ja kilpailuihin, kun halua

”Kuntosali, liikuntahalli, uimahalli,

henkilökunnasta on saatu mukaan

löytyy. ”Positiivisesti suhtaudutaan

urheilukenttä, tekonurmi, esterata…

intoa ja valmennusosaamista. ”Kap-

kaikkeen liikuntaan”, toteaa urhei-

Näistä voi monessa muussa paikassa

teeni Honkonen on tuonut toi

lupäällikkö Vainikka.

vain haaveilla”, listaa Vainikka ja

kue NDU Black Knights pelasi en-

motorina

mintaan heti ammattimaisuutta ja
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toimintansa,

kentälle.

ja

jenkkifutiskin

Urheilupäällikkö

jatkaa ”sekä tietysti liikunnallisia ka-

kontaktiensa kautta mahdollistanut

Koulu tarjoaa hyvät puitteet ja tukea

tehokkaan toiminnan”, kertoo ka-

joukkueiden

detti Kostiai
nen. ”Lajiliitto SAJL

kadetit toteavat, että halua pitää

lainasi varusteet, joilla toiminta saa-

löytyä kurssien sisältä. ”Lajeja tu-

tiin käyntiin.”

lee ja menee ja on kursseista kiinni

toimintaan,

mutta

detteja treeniseuraksi joka ilta”.

DU Black Knightsin pelaajille löytyy yksi esikuva ylitse
N
muiden jo vuodelta 1954. Fort

Carsonissa, Coloradossa, Mountain and Cold Weather Training
courselle osallistui suomalaissyntyinen kouluttaja Larry Thorne,
suomalaisille tuttu Mannerheim-ristin ritari Lauri Törni.
Kovaluinen Törni nostettiin
pian rykmentin amerikkalaisen
jalkapallon joukkueeseen linebackeriksi. Kirjassa Purppura
sydän (Kallonen & Sairanen,
2000) kutsuvatkin Törniä ensimmäiseksi suomalaiseksi amerikkalaisen jalkapallon pelaajaksi.
Kun ensimmäiset suomalaiset
amerikkalaisen jalkapallon seurat
on perustettu vuonna 1979, niin
varmasti Törni on ainakin yksi
ensimmäisistä lajin suomalais
pelaajista.
Kirjassa Purppurasydän
ote
ottelukertomuksesta kuuluu näin:
”Mustapaitainen numero 45 iskeytyi vahvoilla hartialihaksillaan
pelin
rakentajan selkään, joka
taipui kaarelle ja pallo kirposi
hänen käsistään korkeuksiin.
Toiselta laidalta rynnistänyt
musta
paitainen pelaaja nappasi
pallon ilmasta syliinsä ja juoksi taakseen vilkuillen puolesta
kentästä kohti vastustajan maali
aluetta.
Valkopaitaiset olivat auttamattomasti liian myöhässä ja kentän
päässä pallon sinne kuljettanut
pelaaja nosti kätensä ilmaan,
joukkuetovereiden juostessa jo
häntä kohden onnitellakseen
maalista.
–Nice sack, linebacker, huudahti
ohitse hölkkäävä pelaaja ja
läimäytti Törniä olkapäähän.”
Törni pelasi siis numerolla 45
ja paidan väri oli musta – aivan
kuten NDU Black Knightsilla.

Lähteet:
Kallonen, Kari & Sarjanen, Petri
(2000), Purppurasydän.
Lammi, Esko (2002) Liike ja tuli.

Kuva julkaistu alunperin kirjassa Purppurasydän 1949-1965
(Kari Kallonen & Petri Sarjanen, Revontuli).
kadettien

Onko Kalpan vanhemmilla lukijoilla

toiminnasta yksilölajien puolella kir-

muistoja omien kadettiaikojensa urhe-

joitetaan seuraavassa Kalpan numer-

ilutoiminnasta?

Kadettitoverikunnan

ja

ossa.
Vastaa Kalpan palautteeseen, otamme
mielellämme tietoa vastaan ja jaamme
niitä vastaisuudessa lukijoille.
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PERINTEIDEN ISÄ

Simpusta nuorukaiseksi
ja ehkä joskus kaaderiksi...
Teksti: kadetti Aleksanteri Markkanen Kuva: Toni Kuhanen

99. Kadettikurssin ja 82.
M erikadettikurssin
nuorukaiset!
Kadettikoulun nuorin kurssi saavut
ti 22.3 merkittävän etapin urallaan
antamalla perjantaipäivän aamuna kadettilupauksen ja samalla he
muuttuivat simpuista nuorukai
siksi. Voidaan puhua, että perinne
henkilöstön puolesta takki olisi kasvatuksen puolesta tyhjä, mutta asia
on täysin päinvastoin. Nuorukaisiksi
pääseminen kuvaa vasta vaihetta
perusasioiden omaksumisesta. Oppi
minen on koko elämän mittainen
prosessi. Nuorimman kurssin siirtyessä puolustushaarakouluille ottavat
kasvatus- ja ohjaamisvastuun herrat
Kaaderit ja Vanhukset. Tässä tilan-
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teessa nuorukaiset saavat osoittaa
omaksuneensa koulumme tavat ja
olevansa tittelinsä arvoisia herrojen
vanhimpien valvovien silmien alla.
Keskoskurssin puolesta voin sanoa
olevani tyytyväinen kuluneeseen
aikaan nuorimman kurssin kanssa. Siitä päivästä, kun astuitte tälle
sumuisel
le saarelle tuona tuulisena
päivänä syksyn kynnyksellä, olette
osoittaneet olevanne sen luottamuksen arvoinen mikä joukolle kuuluu.
Pitäkää täällä oppimanne taidot ja
osoittamanne asenne toimintanne
johtotähtinä! Älkää tuottako petty
mystä herroille Kaadereille ja Vanhuksille!

Kadettien
arvojärjestys

sisäinen

Sotilasorganisaatioihin perinteisesti sisältyy tietynlainen arvojärjestys ja voidaan mieltää samanlaisen
järjestyksen löytyvän myös kurssien ja oppilaiden kesken sotilas
opetuslaitoksista. Kadettien keskeinen esimiesjärjestelmä juontaa
juurensa jo Haapaniemen aikaan,
jossa vanhemmilla kadeteilla oli
erikseen käskettyjä tehtäviä sisäisen kurin ylläpitämiseksi. Kadetti
vanhimmat, joita myös pri
ma
riu
ksiksi kutsuttiin, käsittelivät kurssilla
tapahtuneita sellaisia rikkomuksia,
joilla ei koettu tarvetta tuoda esi
miehien tietoon. Haminan kadettikoulussa tämä sama sisäisen kurin
valvonta kehittyi Toverikunnaksi,
joka miellettiin kadettien keskinäiseksi oikeuslaitokseksi. Tehtävänä
sillä oli sama, kuin Haapaniemen aikana eli hoitaa asiat kurssin sisäisesti.
Itsenäisen Suomen kadetti
koulussa
sisäinen arvojärjestys sai ulkoiset
tunnukset. Kadettikoulun johtajan
Kenraalimajuri Schaumanin esityksestä luotiin selvä jako nuoremman
ja vanhemman kurssin välille. Perus
teluna tälle oli ero kurssien välillä ja
vanhemman kadetin katsottiin vastaavan reserviupseerin arvoa. Ensimmäinen eroavaisuus kurssien välillä
oli vanhemmalla kurssilla sivuaseessa
kannettava upseerimallinen miekantupsu, joka nuoremmilta puuttui.
Vuosikurssit erotettiin tämän jälkeen
kultaisella kaluunanauhalla, joka
vahvistettiin käyttöön vuonna 1921.
Kadettien arvoasteet alun perin
ovat hieman erilaiset kuin nykyään. Alkujaan arvot muodostivat
kadetti
korpraali eli toisen vuosikurssin kadetti, kadettialikersantti,
kadettikersantti ja kadettivääpeli.
Vuosikurssikaluunat myöhemmin
erotettiin kuvaamaan kadetin vuosi

kurssia ja varsinainen kadetti
aliupseerijärjestelmä siirtyi nykyisen
muotoonsa, johon lisättiin kadettiylikersantin arvo.
Pysyvyys kadettien kesken
Maanpuolustuskorkeakoululla kuten muillakin yliopistoilla on omat
perinteensä opiskelijoiden kes
kuudessa. Hämmästyttävää on huomata puhuvansa henkilön kanssa,
joka on saman koulun käynyt kymmeniä vuosia aikaisemmin ja huomata yhtäläisyyksiä. Vaikka akateemiset ja ammatilliset opinnot ovat
muuttuneet vuosien saatossa, suomalaisen upseeriston keskuudessa
on säilynyt tietynlainen pysyvyys.
Toimintatavat muuttuvat aikakausien mukaan mutta perimmäinen tarkoitus ja sana säilyvät. Kadettitoverikunnan perinnehenkilöstö voidaan
mieltää eräänlaiseksi joukoksi, joka
vaalii tämän pysyvyyden säilymisen
nimeen. Heidän alkuperäinen tarkoituksensa oli opettaa kouluun astuneet uudet kadetit talon tavoille ja
tietämykseen siitä maailmasta, johon
ovat astuneet. Eräs viisas vanhempi
kadetti joskus lausui minulle: ”Jot-

Kuva: kadettikersantti ohjeistamassa kadettia.
ta voimme ymmärtää tätä päivää ja
tulevaa, on meidän tunnettava historiaa”. En voisi näihin sanoihin enempää yhtyä etenkin opiskellessa tässä
kyseisessä yliopistossa. Perinteet ovat
asia, joka yhdistää meitä tällä het-

kellä opiskelevia, valmistuneita ja jo
edesmenneitä upseereita.
Constantem Decorat Honor!
Perinteiden Isä
Kadetti Aleksanteri Markkanen

Kadettikoulun perinnehenkilöstön historia
Kadettikoulun
tämänhetkinen
perinnehenkilöstö jatkaa perinnehenkilöstön historian kartoittamista.
Tavoitteena on selvittää, kuka on
ollut perinnehenkilöstössä kullakin
kurssilla, ja mitä eri tehtäviä perinne
henkilöstössä 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 puuttuu
kahdentoista Perinteiden isän tiedot,
kursseilta 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
18 ja 29.
Tällä hetkellä kokonaisia perinne
henkilöstötietoja on 64 kurssilta.
Lisäksi on puolen tusinaa kurssia,
joiden perinnehenkilöistä on löytynyt osittaisia tietoja. Pyytäisimmekin teitä, arvon kadetti
upseerit,
lähettämään
meille
perinne
henkilöstöjen nimitietoja vielä puuttuvien kurssien osalta. Yksikin nimi
auttaa laittamaan selvitystyön alulle
ja parhaimmillaan johtaa koko kyseisen perinnehenkilöstön löytämi

seen. Jo jokseenkin vakiintuneena
kokoonpanona perinnehenkilöstössä
on ollut Perinteiden isä, Vanhempi
adjutantti, Nuorempi adjutantti,
Haapaniemen kadetti, Haminan
kadetti, Arkadian‑Munkkiniemen
kadetti sekä Wanha kaaderi. Näistä
osaa ei ole ollut kaikilla kursseilla
ja näiden lisäksi varsinkin vanhemmilla kursseilla on ollut vielä muita
perinne
henkilöitä, kuten Brahe
linnan kadetti, joiden nimitiedoista
olemme yhtälailla kiinnostuneita
(esimerkiksi kurssilla 26 oli edellä
mainittujen lisäksi Anttolan simppu,
Lotja-Paavo, Hagert, Vauva, Musii
kin ihmelapsi sekä Kaljupäisten kerhon puheenjohtaja).
Meiltä puuttuu perinnehenkilöstön
nimitiedot kokonaan tai osittain
seuraavilta kursseilta: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 27, 28,
29, 32, 33, 38, 40, 52, 60 ja 62. Voisitteko ystävällisesti välittää Perinne
henkilöstön nimitiedot kurssinne
osalta Samu Sievälälle tai Aleksanteri Markkaselle, kiitos. Varsinaisten
nimitietojen lisäksi otamme mielel-

lämme vastaan tietoja eri per
innehahmojen 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: 050-5625777
Sähköposti: samu.sievala@mil.fi
Kadetti Aleksanteri Markkanen
98.kadettikurssi
Perinteiden isä
Puhelin: 045-1266932
Sähköposti:
aleksanteri.markkanen@mil.fi
98. kadettikurssin perinnehenkilöstö
kiittää jo etukäteen yhteyden
otoistanne ja osallistumisestanne
tämän historiallisen kartoitustyön
tekemiseen. Lisäksi haluamme kiit
tää tähän mennessä projektissa
tukeneita henkilöitä tarjoamastanne
avusta.
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Kollaasi

Ampumaharjoitus 1
Kuvat: Puolustusvoimat, Jussi Korhonen, Manolis Huuki
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MP-MYYMÄLÄ
ARMEIJATUOTTEIDEN ERIKOISMYYMÄLÄ

M AANPUOLUSTUSYHTIO.FI

www.purait.fi

finnpark.fi/parkisto

Tilavaa ja turvallista
PYSÄKÖINTIÄ
TAMPEREEN
SYDÄMESSÄ!
Parkisto on Tampereen
maanalaisen pysäköinnin
kokonaisratkaisu.
P-Hämppi on Parkiston
ensimmäinen vaihe.
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Palvelun rakentaja

KOKONAISRATKAISUT
Pur-Aitilta saat myös suunnittelupalvelun, varaosat, huollon
ja asennukset. Pur-Ait toimittaa avaimet käteen -periaatteella
aitoja ja portteja kaikkialle Suomeen.

JiPS.fi

Myymälä avoinna: ARK. 10.00-18.00, LA 12.00-16.00
Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 helsinki
PUH: (09) 4056 2014
EMAIL: mp-myymala@maanpuolustusyhtio.fi

viranomaisalennus 10-20%! lisätiedot nettisivuiltamme
suuremmista tilauksista annamme erikseen tarjouksen
HIGH SPEED GEAR INC.

cobra RIGGERS belt

Cobra RIGGERS Belt on niin
kokoonpanoltaan kuin
ominaisuuksiltaankin
markkinoiden kirkkainta
kärkeä. Nimensä vvyö on saanut Austri
Alpinen tarkkuustyöstetystä Cobrasoljesta, joka täyt tää niin ANSI Z359.1-2007
kuin MIL-STD 810F standardit. Viiden
ommelrivin lisäksi NAILONkerrokset on
JÄYKISTET TY laminoimalla, toimenpiteen
seurauksena vyö on erit täin jäykkä.
T avanomaiseen rigger belt tiin verraten
Cobra-solki mahdollistaa erinomaisen
helpon ja nopean avaamisen ja sulkemisen,
JONKA ANSIOSTA VYÖ TOIMII LOISTAVASTI
VARUSTEVYÖNÄ. VYÖN SISÄPUOLI ON TARRAvUORAT TU KOTELOIDEN JA ALUSVYÖHÖN
KIINNITYSTÄ VARTEN. PUNOKSEN 45MM / 1,75”
LEVE
LEVEYS MAHDOLLISTAA VYÖN KÄYT TÄMISEN
MYÖS HOUSUVYÖNÄ. TILAUKSESTA TOIMITAMME
VYÖN ILMAN D-RENGASTA, ILMAN TARRAVUORAusta
tai eri väreisellä soljella kuin itse vyöpunos.
VÄRIT: MUSTA, VIHREÄ, KHAKI JA RUSKEA

Parhainta menestystä
P aeteri
kunta ry:lle

69,00€

d o u b l e f u l l l i d
m a g p o u c h w i t h

Markku Mertanen Oy

täyssuojat tu lipastasku näppärällä swedish
hook-sululla. läppä on sivuilta suojat tu,
joten se soveltuu erityisen hyvin käyt töön
m yös talvella. läpässä on venykkeen päähän
kiinnitet ty metallikoukku, joka venytetään
etusivulla sijaitsevaan jäykistet tyyn
lenkkiin. operator on testannut venykkeen
jouston edelleen toimivaksi jopa -25 asteen
pakkasessa. venykkeen elastisuus on riit tävä,
jot ta tasku pysyy kiinni kun jäljellä on vain
lipas. avaus- ja sulkuliike ei vaadi hienoyksi li
moto riikkaa ja se on molempiin suuntiin
sama liikerata. sulkeminen on siis yhtä
helppoa kuin avaaminenkin. sulun manipu
lointi ei vaadi katseen laskemista pois uhan
suunnasta.yksinkertainen sulku on helppo
käyt tää kovan taistelustressin alla.

Hiakas  kehiämisalelut

swedish hook

Päiäerhne   s
www.hiakas.cm

t oimivaa ja kent täkelpoista suunnit telua!

26,00€

castreninkatu 13
00530 helsinki

www.operator.fi
puh 045 133 0404

KANSAINVÄLISTÄ

OSASTO Norja
Teksti: Kadetti Toni Hult

21.11.2012
Viisihenkinen
kadettiseurue

98.
kadettikurssilta
pakkasi
materiaalivastuun alaiset tarvikkeensa illan hämärässä ja lähti yön selkään.
Olimme tehneet osastoamme varta
vasten järjestetyn koulu
työn illan pimetessä ja pääsimme viimein
matkalle kohti Helsinkiä varusmieskuljettajan varmalla otteella.
Saavuimme takaisin Santahaminaan
puolen yön korvilla ja pehmeimmät
meistä lähtivät vielä pariksi tunniksi kotiin lataamaan akkujaan ja
hyvästelemään rakkaitaan. Seuraavana aamuna olisimme jo lento
koneessa kurssinjohtajamme joh
tama matkalla Osloon.
Meidät viisi oltiin valittu edustus
osastoon osallistumaan rakkaan
pohjoismaisen
veljeskansamme
kadetti
koulun - Krigskolanin vuosittaiseen "The Grand Ball" -juhlaan. Vaikka taktiikan harjoitus ja
olemattomat yöunet painoivat vielä
silmäluomiamme, olimme äärimmäisen innostuneita matkasta ja
odotimme jännittyneinä mitä tuleman piti. Uskoimme veljeskansan
kylvettävän meitä huolella neljän
päivän ajan.
Pahaa aavistamaton seurueemme
luovutti matkatavaransa lentokentällä. Hupi alkoi heti päästyämme
Osloon: lentoyhtiö oli onnistunut
kadottamaan yhden kadettimme
matkalaukun! Viiden minuutin info
tiskikonferenssin jälkeen alkoivat
puhelimet piristä yhdellä jos toisellakin päätteellä. Puhelinoperaattorin
johto varmasti hykerteli muiden
epäonnelle, huono-onnisen kadetin
selvittäessä tavaroidensa kohtaloa.
Laukku tietysti sisälsi univormut,
hygieniatuotteet ja muun sotilasreissulla varsin oleellisen materian.
Meidät otettiin vastaan lentokentällä
ja kyydittiin paikalliselle sotakoululle
valmistautumaan illan ohjelmaan.
Meitä odotti tervetulotoivotukset,
opastettu kierros Norjan vanhalla kadettikoululla, sekä mystinen "Norja
lainen ilta". Söimme hyvin, joimme
vielä paremmin ja suuntasimme
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"Juhla oli upea kokemus ja
muistutti ulkoisesti hyvin paljon
omaa Sarkajuhlaamme."

alueen tutkimusretket nostivat Norjan maailmankartalle 1800-luvun
loppupuolella.
Pääsimme myös osallistumaan Norjalaisten kadettien lämmittelyjuhlaan
Krigskolanilla. Osallistuimme tietovisaan, missä luonnollisesti suomalaisten osallistujien vaikein tehtävä
oli yrittää ymmärtää mitä kysytään.

pariksi tunniksi Oslon yöelämään
isäntäkadettiemme esimerkkiä seu
raten. Muiden liikkuessa sotilas
asuissa, hiippaili matkatavaransa
menettänyt kadettimme seurueessamme siviilivaatteissa, kuin eksynyt
kunniatohtori.

Lauantaina lähdimme jälleen aamul
la tutustumaan Norjan urheilu
kulttuurin mekkaan - Holmen
kollenin
mäkihyppytorniin
ja
hiihtomuseoon.
Jälleen
kerran
saimme kuulla Roald Amundsenista, joka tutkimusmatkailun lisäksi
oli innokas hiihto- ja mäkihyppymies. Sen lisäksi, että pohjoisnapaa
tavoitellessan hän asui vuoden
päivät jäähän juuttuneessa laivassaan, naparetkillään Amundsen tuli
hiihtä
neeksi tuhansia kilometrejä
ja varmasti kurjemmilla välineillä
ja kurjemmissa olosuhteissa kuin
vuodenvaihteessa Satujen Saarelle
palvelukseen astuva Vuosaarelainen
jenginuori. Aina ennen kuin lähtee
valittamaan, pitäisi muistaa ettei
kurjuudella ole ylärajaa. Eli pitää
mielessä se, että kurjuutta voisi olla
helposti enemmänkin.

Perjantaina lähdimme aamuvarhaisella
tutustumaan
Norjalai
seen kulttuuriin museokierrosten
merkeissä. Saimme kattavan kierroksen Oscarsborgin linnakkeessa,
missä vieraat tutustutettiin Norjan
sotahistoriaan toisen maailmansodan
aikana. Eritoten erääseen norjalaiseen
upseeriin - siihen ainoaan joka päätti
taistella ennen antautumista. Eversti Birger Eriksen onnistui kahdella
museoaikaisella 280mm rannikkotykillään, sekä lähes kouluttamattomalla varusmiesaineksellaan upottamaan kiinteän torpedopatterin tuella
saksa
laisen taistelulaiva Blücherin
Oslon vuonoon, mikä hidasti saksa
laisten etenemistä parahiksi, jotta
kuningas
perhe ja laillinen hallitus
onnistuttiin evakuoimaan sota
toimien tieltä. Lisäksi tutustuimme
luonnollisesti Norjan ylpeyteen,
viikinkeihin, sekä tutkimusmatkailija
Roald Amundseniin, jonka arktisen

Haisteltuamme pohjoista ilmastoa
Holmenkollenin mäkihyppytornin
huipulla siirryimme seuraamaan
vahdinvaihtoa kuninkaan linnan
edustalle. Perinteisen ja spektaakkelimaisen kunniavartion vaihto
seremonian jälkeen suuntasimme
taas tiemme Krigskolanille: oli
tullut aika valmistautua siihen
tärkeimpään tehtävään - Grand Balliin. Valmistau
duimme rivakasti ja
suuntasimme ottamaan seuralaisemme vastaan Oslon keskustaan,
mistä jatkoimme sujuvasti itse juhlan
vastaanottoon. Juhla oli upea kokemus ja muistutti ulkoisesti hyvin paljon omaa Sarkajuhlaamme. Tilaisuus
oli juhlava, ruoka oli erinomaista
kokonaisuus oli upeasti järjestetty.
Toivottavasti norjalaiset ovat yhtä
tyytyväisiä oman koulumme juhlaan!
Vaikka juontoa ja puheita oli välillä
vaikea ymmärtää ja seurata, tulkkasivat seuralaisemme meille puheiden

Perimätiedon mukaan jokin pohjoisista veljeskansoista nöyryyttävästi varasti kansallissankari Amundsenin sukset Krigskolanilta. (2 kuvaa suksirivistä
seinällä, joista sukset puuttuvat). Legendan mukaan salakuljetusyritys koitui suksien kohtaloksi, sillä hölmö varas tuhosi sukset pilkkoessaan ne laukkuun
mahtuviin osiin.

pääkohtia parhaansa mukaan.
Juhlan jälkeen oli aika ottaa vastaan haaste, jolla suomalaista dele
gaatiota härnättiin ensimmäisestä
päivistä asti. Tulisimme jatkamaan
juhlia vapaammin paikallisen koulun kellarilla. Suomalaiset eivät saisi
poistua kellarilta ennen kuin kaikki
alkoholipitoiset juomat olisi tuhottu.
Normaalisti ihmiset poistuivat kellarilta kuulemma vasta aamupalalle
seuraavana päivänä. Tähän emme
voineet todeta muuta kuin: "Viimei
seen pisaraan asti, sillä eihän kukaan
ole koskaan jättänyt juomatta." Tartuimme haasteeseen tavoite kirkkaana mielessä. Utuisen juhlinnan
jälkeen saavutimme tavoitteen noin
seitsemän aikaan aamulla.
Olimme tuhonneet pohjoismaisella yhteisteistyöllä koko koulun
varastot, hätävaraviinejä myöten.
Ylpeinä voimme kertoa niittäneem
me mainetta kurssimme lukuun ja
vastanneemme haasteeseen täysin
rinnoin, sillä kellarin baarimikko
lähes sopersi itkua tullessamme kerta
kiellon päälle kysymään joko varastot
ovat tyhjenneet, mitä nyt tehdään?
Aloitimme matkamme lyhyillä yö
unilla, joten oli ainoastaan osuvaa
että päätimme reissumme samalla
tavalla. Viimeisenkin kadetin ilmaannuttua paikalle lähes panii

kinomaisen etsinnän jälkeen toivo
timme hyvästit isäntäkadeteillemme
ja suuntasimme kohti lentokenttää.
Opin vierailullamme monia asioita
naapurikansastamme:
1.

2.

3.

4.

Norjalaiset naiset käyttävät
huomattavan määrän nuuskaa
vuorokautta
kohden.
Vaikka kansamme on köyhempi, ovat ruokatapamme
ja etikettimme huomattavasti
Norjalaisia
jalostuneemmat.
Oli pöyristyttävää nähdä juhla
illallisella puhelimia esillä ja
Facebookin logon vilahtelua
pöytäliinan kyseenalaisessa suojassa.
Norjalaisen kadetin ei tule haastaa suomalaista kadettia juoma
kilpailuun, sillä suomalainen
voittaa.

5.

linnake joka taisteli.
Germaanisten kielien opiskelu
ei ole kadetille haitaksi. Ruotsa
laiset, norjalaiset ja tanskalaiset kommunikoivat keskenään
suhteellisen helposti saman
kaltaisine kielineen - tästä kieli
perheestä suomalaiset jäävät
ulkopuolelle, joten ruotsin kielen opiskelu kannattaa.

Matkamme oli upea ja ainutlaatuinen.
Haluan kiittää kurssinjohtajaamme
isällisestä huolenpidosta ja erin
omaisesta
johtamissuorituksesta
retkikuntamme tutkimusmatkalla,
sekä tietysti kaikki matkalle osallistuneita kadetteja ikimuistoisesta
reissusta. Norja on hieno maa, mutta lopunperin olen ylpeä ollessani
suomalainen!

Norjan historia on sotahistoriaa
lukuunottamatta värikäs. Oli
kuitenkin ylentävää kuulla, että
vaikka koko Norjan vuonon
puolustus antautui puolikkaan
saksalaisen komppanian painostuksesta - Kriegsmarinen
kapteeniluutnantin
mahti
käskyllä, löytyi vuonosta yksi
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Tapahtuma

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto
Teksti: Sami Nisonen, Lauri Lappalainen ja Kari-Jussi Korhonen

Joulukuun kuudes. Vuoden odotetuin päivä ja katsotuin tv-ohjelma. Livenä.
Jälleen oli vuosi kulunut edellisistä
itsenäisyyspäivän juhlista. Edessä oli
kadettikurssin näkyvin ja halutuin
edustustehtävä miljoonien suoma
laisten tv-katsojien edessä. Tapah
tuma, joka monille suomalaisille
tulee ensimmäisenä mieleen kuullessaan sanan kadetti. Ja tänäkin vuonna kadettien rivi sai hyvin ruutuaikaa
kättelyjen ohessa.
Edustuskurssina olimme vas
tuus
sa Itsenäisyyspäivän juhla
vastaan
oton kunniavartio- sekä tanssitus
tehtävistä. Pesti oli haluttu, ja
kokemus ainutlaatuinen. Valmistautuminen tähän tähtihetkeen oli alkanut jo hyvissä ajoin.
Syksyn aikana halukkaiden joukosta
valikoitui tiivis noin neljänkymmenen kadetin joukko, jota alettiin
valmentaa kohti valtakunnan ykkös
juhlia. Valintakriteereinä olivat
ilmei
sesti oma halukkuus, pituus,
koulumenestys sekä naamakerroin,
mutta miten valinnat oikeasti suoritettiin – sitä ei kukaan taida tietää.
Askeleet kuntoon
Me onnekkaat valitut pääsimme
jatkamaan ensimmäisenä vuonna
aloitettua kovaa koulutusta Åke
Blomqvistin
puolisotilaallisessa
tanssi
koulussa, ja hyvä niin, sillä
edellisen kevään askelkuviot eivät
aivan kaikilla enää olleet täysin hallussa.
Kävimme
myös
ennakkoon
presidentinlinnassa harjoittelemassa seisomista sekä paikanvaihtoa.
Harjoittelussa kymmenen tahti
marssiaskelta sujui leikiten, mutta
todellisuus oli aivan muuta puolentoista tunnin asennossa seisomisen
jälkeen. Lisäksi kiersimme myös linnan läpi, oppaan ja kartan avustuksella.
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Harjoittelun jälkeen meistä kuoriutui varsinaisia Presidentinlinnan asiantuntijoita, jotka hallitsivat kaiken
aina taulujen historiasta pohjapiirustukseen. Kuulemma ainakin kysymykseen ”monettako itsenäisyys
päivää Suomi viettää” kannatti
valmistautua vastaamaan jotta vältyttäisiin noloilta tilanteilta.
Juhlahumua
Itsenäisyyspäivä
koitti
hyvässä
ulkoilu
säässä ja olimme aiemmin
sopineet pelaavamme hankipalloa
kampuksen urheilukentällä. Tarkoituksena oli haukata vähän happea
kevyen liikunnan merkeissä, mutta
osan kilpailuvietti nosti pelin tempon
välillä yllättävän kovaksi. Kurssinjohtajallekin taisi tulla pelin lomassa
vanhat kunnon kadettiajat mieleen,
ainakin innokkuudesta päätellen.
Urheilun jälkeen oli hyvää aikaa
tehdä viime hetken viilauksia varustukseen ja valmistautua illan
koitoksiin. Kello rupesi käymään
jo illan puolelle kun bussi kurvasi
päärakennuksen eteen, josta kadetit
prässättyine pukuineen yksi kerrallaan kapusivat kyytiin.
Linnaan astelimme nöyränä aamuja huutelevan ylioppilaskulkueen
välistä pujahtaen. Reitti Marian
kadun sisäänkäynniltä taukotilaan
oli tullut tutuksi viikon harjoitteluissa, joten eksymisiltä vältyttiin.
Jännitystä kohottaneen odottelun
jälkeen suu
ri hetki koitti: ensimmäiset kadetit lähtivät tehtäviinsä.
Tehtäviemme kirjo alkuillasta oli
hyvin monipuolinen: seisomista rivissä, seisomista portaikoissa ja mikä
tärkeintä, seisomista asennossa.

Valtiosalin kadeteilla oli kovin paik
ka televisiokameroiden jatkuvan
tuijotuksen alla. Kuvaajat hiillostivat selässä kiinni ja yrittivät huvittaa meitä aina niin hauskoilla
intti
jutuilla. Kadeteilla oli omat
tapansa tappaa aikaa piinaavan
seisonta
session aikana. Osa laski
vieraiden lukumäärää, osa ihasteli
pukuloistoa. Vieraita kuitenkin tuli
tasaiseen tahtiin ja loppua ei tuntunut tulevan, normaalisti kevyeltä
tuntuva miekkakin rupesi kummasti
saamaan lisää massaa ajan myötä.
Väenpaljous aiheutti tilan nopean
lämpenemisen ja ei mennyt aikaakaan, kun hikipisarat jo virtasivat
pitkin jäykkänä seisovien kadettien
selkää, sillä kadetin juhlapukua ei
ole suunniteltu siirtämään kosteutta
urheiluvaatteiden tapaan.
Seisomisen
jatkuessa
ajankulu
pikkuhiljaa hämärtyi, ja ajatukset oli
hyvä keskittää johonkin muuhun.
Lopulta tuli kuitenkin aika siirtyä
takaisin taukotilaan nauttimaan virvokkeita ja jäähdyttelemään ennen
juhlavieraiden sekaan liittymistä.
Olipa
han joku onnistunut taikomaan sinne hieman linnan kuuluisaa
booliakin, joten kenenkään ei tarvinnut lähteä matkaan kuivin suin.
Linnassa oli todellakin täyttä ja
ilma oli juuri niin paksua kuin voisi kuvitella. Ihmismassan vuoksi
ensim
mäisen oikean boolilasillisen
metsästämiseen kului melko paljon
aikaa ja lopulta se linnan yläkerrasta löytyikin. Samalla tuli selväksi
että ei kyseinen juoma ainakaan ma
kunsa puolesta ole kuuluisaksi tullut, vaan ennemminkin sen aiheut
tamien seurausten takia. Booliastialle
pääsemiseen tuntuikin hetkittäin
olevan yhtä pitkä jono kuin itse pre
sidentin kättelyyn.

Parkettien partaveitset
Vaellus linnassa jatkui kohti Valtiosalia, jossa innokkaimmat linssiluteet
olivat jo aloittaneet daamien pyörittelyn tanssilattialla. Tanssilattialle
päästyään tanssitettavia riitti ja aika
meni kuin siivillä. Tanssikengät sekä
fyysinen kunto joutuivat koetukselle
ja pää oli nopeasti melko pyörällä.
Osa kadeteista vei, osaa vietiin. Tanssien lomassa oli aikaa jutella vierai
den kanssa itsenäisyyspäivästä, ja
siitä kuinka nykyisen tasavallan presidentin ensimmäinen itsenäisyys
päivän vastaanotto on sujunut.
TV-katsojat ovat tottuneet näkemään linnan täyden tanssilattian, ja
sitä se olikin. Valtiosalissa oli vielä
vähemmän tilaa miltä kotisohville
näyttää. Åken opit olivat hyvin mielessä koko illan ajan, mutta tanssiminen täydellä lattialla oli lähinnä

heilumista musiikin tahtiin, vaatien
näin ollen korkeintaan välttävää
rytmitajua.
Televisiokameroiden
sammuttua paine tanssilattialla
kuitenkin helpotti nopeasti ja tanssiminenkin muuttui vapaammaksi.

reilusti puolenyön jälkeen.

Loppuilta sujuikin helposti parketilla pyörähdellessä. Kellon lähestyessä
puolta yötä kadetit alkoivat portaittain poistua tyylikkäästi taka
vasemmalle, ja kun viimeisetkin
rasvalantiot oli saatu taukotilaan, oli
aika siirtyä takaisin Santahaminaan.

Pääsipä joku vielä aamun lehteenkin.

Jatkopaikalta kadettien laaja joukko
lopulta hajaantui etsimään taksia tai
bussia kohti kotia, oli se sitten Santa
haminassa tai jossain muualla.

Perillä odotti nopea vaatteiden vaihto ja uusi bussi pihassa määränpäänä
Teatteri ja linnan jatkot. Jatkoilla
meno oli rentoa ja hetkessä tämäkin
tanssilattia täyttyi parkettien parta
veitsistä, jotka eivät tuntuneet saaneen tanssimisesta tarpeeksi linnan
lattioilla. Loppuilta Teatterissa vie
rähtikin yllättävän nopeasti, olimmehan saapuneet paikalle vasta

Mikä?
•

Perinteisesti kaikki kutsuvieraat kättelevät presidentin sisään tullessaan, kadettien kunniavartioston seisoessa rivissä
taustalla.

•

Pukukoodi on tilaisuuden luonteen mukaisesti hyvin juhlava, frakki, juhlapuku tai kansallispuku.

•

Viranomaiset käyttävät virkapukujensa juhlaversioita.

•

Itsenäisyyspäivän vastaanottoperinne alkaa vuodesta 1919, presidentti K. J. Ståhlbergin Aino-tyttären järjestämänä

•

Vuonna 1922 vastaanotto järjestettiin ensi kertaa iltajuhlanamuotoisena tilaisuutena.

•

Vuonna 1925 ohjelmaan vakiintuivat tanssi ja kättelyseremonia.

•

Alkoholia Linnan juhlissa tarjoiltiin ensi kerran vuonna 1934, mutta presidentti K. Kallion aikana juhlissa ei tanssittu
eikä nautittu alkoholia.

•

Sotavuosina 1939-1944 ei itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa järjestetty.

•

Vuonna 1949 kuultiin ensimmäinen suora radiolähetys juhlavastaanotolta.

•

Vuonna 1957 nähtiin ensimmäinen televisiolähetys juhlavastaanotolta.

•

Vuonna 1967 nähtiin ensimmäinen suora televisiolähetys juhlavastaanotolta.

•

Nykyään Itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton televisiolähetys on vuoden katsotuimpia ohjelmia.

•

Vuonna 2013 itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto järjestetään presidentin kanslian mukaan Tampere-talossa,
Tampereella, Presidentinlinnan remontin vuoksi.

•

Ylen Elävän arkiston kautta voi katsella ja kuunnella vanhoja tunnelmia Linnan juhlista,
www.yle.fi/elavaarkisto/haku/#fraasi/linnan juhlat
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Kollaasi

Urheilupäivä 18. 3. 2013
Kuvat: Toni Kuhanen, Atte Sievälä, Eetu Lohi
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18. maaliskuuta 2013 käytiin 98. ja 99. kadettikurssien
välil
lä jo perinteeksi muodostunut ur
heilullisten
kykyjen mittelö, lajeina yksilö- ja joukkue
lajeja
kadeteille tutussa ympäristössä. Kurssit vertasivat kykyjään muun muassa jääkiekossa, sotilas
penkissä, salibandyssä, uinnissa sekä sisäsoudussa.
Kilpailu oli rehti ja tasapuolinen, mutta joukkue
lajien saaman painotuksen vuoksi voitto ratkaistiin
vanhemman kurssin eduksi.
Urheilupäivän
kokonaiskilpailun
voittanut
98. kadetti
kurssi sai kierto
palkinnon haltuunsa
seuraavaan kilpailuun asti.

39

KUN HALUAT KUNNON
TREENIVÄLINEET JA PAIKAN
SE ON VANTAALLA
www.plazafitnesspark.fi
TOIMITAMME TRX:T JA MUUT VÄLINEET
MYÖS POSTITSE
ALEKSANTERINKATU 17
00100 Helsinki • Puh. 020 7000 620
shop@alexandertillander.fi • www.alexandertillander.fi

SOITA 0120 320 2920

Gas
Tritiu eous
mL
Sour ight
ce

TMI HELI VIRTANEN

www.tmihelivirtanen.fi

MX10 on nykyaikainen
sotilaskello.
- GTLS -valaisutekniikka
- Safiirilasi
Imsport
www.nitekellot.fi
myynti@nitekellot.fi
+358 41 43 50 881
NATO APPROVAL stock nr.
(6645-99-133-5227)

Portti avoinna hyvään palveluun!

Ostajissa on eroja
Raunion Saha Oy tunnetaan hyvästä
korjuujäljestään ja ammattitaidostaan
puunostajana.
Meiltä saat aina parhaan kokonaisratkaisun metsällesi. Myy puusi meille.

www.pihaportti.fi

www.raunio.fi
Raunion Saha Oy, Myllykyläntie 42, 31500 Koski TL

Turuntie 61, 32200 LOIMAA

Knowledge leader
in security
Puhelin 020 4911
E-mail info@securitas.fi

securitas.fi

www.
musiikkikoulugroove
					
.fi

Kadettikuoro
" Me vaba kodumaa loojad
ja poisid vapramad."

Kadettikuoro Virossa

Teid me tervitame, kodumaa metsad

Teksti ja kuvat: Eetu Lohi, Tom Sandberg

Lauantaina

23.2.2013,

Viron

Yllättäen puheet salissa olivat kes-

Seuraava keikkamme Virossa tu-

itsenäisyyspäivän aattona, siirr yimme

täneet siksi kauan, että lauluamme

leekin olemaan Puolustusvoimain

Länsiterminaaliin osana Kaaderi

oli aikamääreiden puitteissa pakko

lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta

laulajia. Mukana kadettikuorosta oli

leikata.

Tallinnassa.

yhdentoista hengen osasto, joka oli

laulun suunniteltua vähemmän ja

varta vasten opetellut nipun viron

lopuksi kuvainnollisesti räjäytimme

23.2.2013 lauletut laulut:

kielisiä kappaleita.

pankin laulamalla koko salin yhdis-

E Võrk: Eesti lipp
P A Schulz: Eestimaa, mu isamaa
F Säbelmann: Kaunimad laulud
A Läte: Kuldrannake
E Nieminen: Soomepoisid
E Stafenau: Teid me tervitame, kodumaa metsad

Lauloimme

muutaman

täneen Suomenpoikien marssilaulun,
Länsiterminaalissa pohdimme päi

Teid me tervitame, kodumaa metsad.

vän aikana tapahtuvia asioita ja pyrimme muodostamaan jonkinlaisen

Matkasta jäi vahva laulukipinä, ja

taistelusuunnitelman keikan jälkeistä

tämänkin keskoskuoron osastoja tu-

siirtymistä varten.

lee vielä käymään Virossa laulamassa
ja hengittämässä veljeskansamme

Tallinnassa nautimme viileästä säästä
kävellessämme

vahvaa musiikkikulttuuria.

Estonia-konsertti

salia kohti. Kyseisessä salissa on paras kirjoittajan kokema akustiikka,
enkä usko monen kuoroveljenikään
olevan eri mieltä!
Perille

päästyämme

tarkastimme

laulukuntomme backstagella viimei
sellä voitelulla ja jäimme odottamaan
vuoroamme. Vihdoin oli vuoromme
päästä laulamaan, joskin alkuperäisestä aikataulusta myöhässä!
Kuoromestari Matti Orlamo johtamassa viimeistä voitelua ennen kovaa vetoa.
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Vuoden ensimmäiselle Viron keikalle osallistunut osasto vasemmalta lukien: Torsti Tähtinen, Sampo Suihkonen, Aito Paloheimo,
Mikko Koponen, Kalle Vuojolahti, Mikko Sorasalmi, Eetu Lohi, Ville Parkkinen, Markus Granqvist, Oskari Tuovinen sekä Tom
Sandberg.

Mikä kuoro?
•

Vuonna 1850 Haminassa perustettu Kadettikuoro, joka on laulanut sotilaallisia, isänmaallisia, romanttisia tai muita
lauluja.

•

Kuorotoiminta on vapaaehtoisuuteen ja oma-aloitteisuuteen perustuvaa Maanpuolustuskorkeakoulun tukemaa
harrastustoimintaa.

•

Kadettikuoron jäsenet ovat aktiivisimmillaan toisena opiskeluvuotenaan, johtuen kadettien opintojen rytmistä.

•

Kadettikuoron toimintaa ohjaa ja tukee vahvasti everstiluutnantti, evp Matti Orlamo, mutta kadetit hoitavat itse suu
ren osan omasta logistiikastaan.

•

Kadettikuoro tukee usein Kaaderilaulajien esiintymisiä osastoilla, jotka muodostetaan keskimmäisen kurssin
kuorosta.

•

Kaaderilaulajat on 12.10.1994 perustettu upseerikuoro, jonka tarkoituksena on upseerien ja kadettien
kuorolauluperinteen vaaliminen ja kehittäminen.

•

Kaaderilaulajien lauluissa kuuluu upseeri- ja kavaljeeriperinteen mukaisesti isänmaanrakkaus, veteraanipolviemme
kunnioitus, kadettiveljeys sekä kauniimman sukupuolen ihailu ja arvostus.

•

Lisätietoa kaaderilaulajista: www.kadettikunta.fi/laulajat/
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TAPAHTUMA

Sarkajuhla
22.3.2013
Teksti:

99. kadettikurssin ja 82. merikadettikurssin sarkajuhlatoimikunnan puheenjohtaja kadetti Konsta Hirvonen

99. kadettikurssi ja 82. merikadettikurssi viettivät sarkajuhlaansa perjantaina 22.3.2013. Sarkajuhla juontaa juurensa syvälle kadettikouluun
historiaan. Se on juhla jota nuorin
kurssi on viettänyt kadettilupauksen
antamisen jälkeen. Nimensä sarkajuhla on saanut niistä ajoista jolloin
kadetit pitivät ennen lupaustaan
sarka-asua.

Juhlien seremoniamestari,
kadetti Vasankari ilmoitti juhla
väen Kadettikoulun johtajalle
sanoin
”Herra eversti, he ovat täällä taas.”

Kadettilupauksen antamisen myötä saivat nuorukaiset luvan vaihtaa
hienommat, diagonaalista tehdyt,
pukunsa päälle. Vaikka tämän juhlan
nimi on muuttunut aikojen saatossa,
ollen milloin diagonaalitanssiaiset ja
milloin sarkatanssiaiset, on juhlan
henki ja tarkoitus säilyneet samana.
Nykyäänkin saa nuorin kurssi luvan
pukea M/22 juhlapukunsa päälle
kurssina ensi kerran vasta tässä juhlassa.

Kadettien seuralaiset saapuivat saarelle bussikyydeillä kahdessa osastossa. Puoli kolmen aikaan iltapäivällä olikin Barbaran ja Petterin
välissä havaittavissa suuri joukko
juhlapukuisia kadetteja odottelemassa ensimmäistä bussikuljetusta. Bussi
saapui ajallaan ja hymyt olivat herkässä kadettien ihastellessa bussista nousevia kauniita naisia. Täysin
sama toistui tunnin päästä seuraavan
bussikuljetuksen saapuessa.

Nykyään nuorimman kurssin sarkajuhlaa vietetään samana päivänä kuin
Kadettikoulun perinnepäivää. Näin
ollen myös sarkajuhla on saanut lisätehtävän toimia myös Kadettikoulun
perinnepäivän iltajuhlana.

Juhlat oli merkattu alkaviksi vasta kello 18 joten aikaa oli pareilla
seurustella keskenänsä sekä tutustua uusiin tuttavuuksiin. Oivallisen mahdollisuuden tähän tarjosikin Kadetti
kellari joka oli avannut
ovensa jo kello 15. Toki yksi tärkeä
tehtävä kadeteilla oli ennen juhlia.
Tämä oli juhlavan parikuvan otattaminen itses
tänsä ja seuralaisestaan MPKK:n rehtorin neuvottelu
huoneen upeissa puitteissa. Kuvien
ottaminen sujui jouhevasti ja lopputuloksia jäätiin innolla odottamaan.

Päivä oli alkanut simpuilla jo aikaisin
aamusta ja päivän tärkein, ja samalla
koko kadettiajan tärkein yksittäinen
tapahtuma, kadettilupaus annettiin
auringon noustessa. Tämän jälkeen
uusien nuorukaisten päivä jatkui perinteisillä tapahtumilla kuten maakunta-aamiaisella ja Kadettikoulun
perinnepäivän paraatilla. Perinne
päivän paraatia seuranneessa kahvitilaisuudessa oli jo aistittavissa jännitystä ja odotusta illan juhlaa varten.
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Juhlasalirakennuksen aulassa alkoi
näkyä juhlaväkeä kello 16:50 paikkeilla. Vastaanotto saatiin alkavaksi viideltä jolloin Alfa-joukkueen
kadetit pareineen alkoivat nousta
portaita kätelläkseen juhlan isäntä

pareja. Kuuteen mennessä olivat
kaikki vieraat saapuneet paikalle
ja tilaisuus pystyttiin aloittamaan.
Juhlien seremoniamestari, kadetti
Vasankari ilmoitti juhlaväen Kadettikoulun johtajalle sanoin ” Herra
eversti, he ovat täällä taas”. Tämän
jälkeen oli vuoro kuulla kuoron upea
esitys Ateenalaisten laulusta. Esitystä seurasivat sarkajuhlatoimikunnan
puheen
johtajan tervetuliaissanat ja
sotilaspastorin ruokarukous.
Ruokarukouksen jälkeen jaettiin
alku
ruoka, joka oli savulohitartarleipä. Alkuruuan jälkeen oli vuorossa koulunjohtajan puhe. Tässä hän
osoitti huomattavia pedagogisia
taitoja opettaessaan ulkomaalaisille vieraille suomenkielistä juhla
käyttäytymistä. Pääruoaksi juhlaväelle tarjoiltiin poron fileetä. Juhlaväki
pääsi heti pääruoan jälkeen tauolle,
joka oli rivakkaasta poistumisesta
päätellen erittäin odotettu.
Tauon jälkeen seurasi useita ohjelma
numeroita. Näistä ensimmäinen
oli kadettikuoron esittämän Nuija
miesten marssi. Esitys oli jälleen
sykähdyttävä ja koulun ulkopuoliset
vieraat kommentoivatkin kuoron
upeata ääntä. Kadettikuoron jälkeen
nuoremman kummikurssin edustaja,
eversti Kim Mattsson toi juhlaan 99.
kadettikurssin kummikurssien tervehdyksen. Eversti Mattsson puhui
viihdyttävällä tavalla kadettikurssien
jatkumosta. Eversti Mattssonin
jälkeen oli Perinteiden Isän vuoro
kertoa Suomalaisen upseerikoulutuksen historiasta, ja näihin sitoen
nuorukaisten aamulla annetun lupauksen merkityksestä. Tämän jälkeen
nähtiinkin
perinnepukukavalkadi

MAINOSPAIKKA VARATTU

jonka illan juontajat, kadetit Pomell
ja Vuojolahti, juonsivat hauskasti
hyvää huumorintajuansa osoittaen.
Kavalkadin jälkeen koettikin yksi
illan odotetuimmista hetkistä yhden
nuorukaisen pyytäessä koulunjohtajalta lupaa päästää ruutuun. Ruudusta nuorukainen ilmoitti olevansa uusi
Perinteiden Poika.
Ruokailuosuus kulminoitui kuitenkin astetta herkempiin hetkiin.
Kadetti Marquis puhui naisille
lämpimästi ja saikin kauniimman
sukupuolen edustajat punastumaan.
Puhetta seurasi välittömästi kadetti
kuoron astetta pehmeämpi esitys
joka saikin useamman naisen kyyne-

lien partaalle.
Seuraavaksi oli vuorossa siirtyminen ulos seuraamaan illan pää
spektaakkelia. Huikea ilotulitus
Sibeliuksen Finlandian säestämänä
ei varmasti jättänyt ketään kylmä
ksi. Kirpeä pakkassää oli nyt vihdoin
etuna sillä taivas oli kirkas ja esitys
näkyi täydellisesti koko komeudessaan.
Ilotulituksen jälkeen oli vuorossa
siirtyminen tanssilattialle. Tanssiminen osoittautui hyvin suosi
tuksi
vaihtoehdoksi ja lattia oli aivan täynnä Åke Blomqvistin juontaessa juhlatansseja.

Tämän jälkeen Kaartin varusmiessoittokunnan orkesteri viihdytti
loppu
illan hyvällä taidollaan. Toki
huomattavaa oli myös se, miten
tanssien aikana juhlaväki käytti aktiivisesti hyväkseen baaritiskien ja
kellarin antimia ja ilmapiiri oli varsin
joviaali illan päättyessä.
Illan päätteeksi seurasi kuljetukset
Helsinkiin ja huomattavan suuri osa
aamuneljästä saakka hereillä olleista
kadeteista jaksoi vielä keskustan tarjoamiin viihdemahdollisuuksiin.

Mikä?
•

Sarkajuhla on vanhimpia Kadettikoulun perinteitä.

•

Nuorin kurssi antaa edellisenä aamuna kadettilupauksen ja juhlii pääsyä Kadettitoverikuntaan ja esiintyy ensimmäistä
kertaa juhlapuvuissaan.

•

Juhla on saanut nimensä 1920-luvulla, jolloin nuorin kurssi sai vaihtaa ylleen diagonaalista tehdyt asetakkinsa ja pääsi
eroon sarkapuvuistaan.

•

Nimi on vaihtunut Diagonaalijuhlasta Sarkatanssiaisten kautta Sarkajuhlaksi.

•

Sarkajuhlaan osallistuu kadettien ja heidän aveciensa lisäksi lukuisia kutsuvieraita.

•

Juhlien järjestämisestä vastaa sarkajuhlatoimikunta.

•

Sarkajuhlan yhteydessä vietetään nykyisin myös Kadettikoulun perinnepäivää.

•

Ennen Sarkajuhlaa nuorin kurssi on käynyt perinteisellä Åke Blomqvistin tanssikurssilla, jotta askeleet sopivat musiikin tahtiin.
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VERKKOVIESTINTÄ

Kadettitoverikunnan verkko
viestinnän kehittäminen

		

Syksyllä 2012 ensimmäisissä kokou
ksissa päädyimme tavoitteeseen kehit
tää Kadetti
toverikunnan verkko
viestintää. Käy
tän
nössä se tarkoitti
sivustomme (kadettitoverikunta.fi) te
hokkaampaa hyödyntämistä sekä sosiaalisen median hyödyntämistä tiedottamisessa.
Tavoitteena oli ennen kaikkea palvella omaa jäsen
istöäm
me
sekä antaa kadeteista kuva myöskin tekniikan päälle ymmärtävänä
opiskelija
joukkona. Syytä
toki onkin, yksi suurista opinto
kokonaisuuksistamme kun on tekniikka.
Sosiaalisen
käyttöönotto

median

Ensimmäisenä ulospäin näkyvänä osa-alueena oli Facebook-sivun
luonti. Likimain jokainen jäsen käyttää Facebookia päivittäin, mutta käy
harvoin
kadettitoverikunta.fi:ssä.
Siispä FB:n kautta kadetin tavoittaa
parhaiten.
Vaikka teknisesti ottaen olemme
yhdistys, joka toimii itsenäisesti, katsoimme kuitenkin parhaaksi
informoida koulun johtoa asiasta.
Esittelimme suunnitelmamme sosi
aali
sen median käytöstä MPKK:n

Teksti ja kuvat: Toni Kuhanen

hallintojohtajalle sekä tiedottajille ja
saimme hyväksynnän asialle.

eivät vielä Kadettitoverikuntaa tai
kadetteja juurikaan tunne.

Facebook ei kuitenkaan ole viestinnän kannalta yksittäinen koko
naisuus. Kaikki eivät suinkaan sitä
käytä. Sosiaalisen median rooli onkin ensisijaisesti tarjota linkki itse
tietoon. Tässä vaiheessa kadetti
toverikunta.fi astuu mukaan kuvioihin.

Tarpeet muuttuvat ja tekno
logiat
kehittyvät. Palautteella saamme kehitettyä sivustoa niin teknisessä kuin
sisällöllisessäkin mielessä vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita.
Palautetta ja kehitysideoita voi lähettää vaikkapa sähköpostitse Kone
mestarille osoitteeseen mestari@
kadettitoverikunta.fi, tai mitä kautta
ikinä haluaakaan.

Kadettitoverikunta.fi
Sivustopäivitys oli verkkoviestinnän
kehittämisen toinen näkyvä osa.
Sivuston haluttiin palvelevan täysin
Kadettitoverikunnan tarpeita. Yksi
sivuston ominaisuuksista on tuki
OpenGraph-protokollalle.
Tämä
tarkoittaa hyvää yhteensopivuutta
suurimpien sosiaalisen median palveluiden kanssa.
Kadettitoverikunta.fi on suunniteltu
käytettäväksi myös mobiililaitteilla.
Uusi sivusto tarjoaa hyvän alustan
Kalpa-lehden verkkoversiolle ja
Hankintapäällikön johtamille hankinnoille. Tapahtumakalenteri on
myöskin Kadettitoverikunnan tarpeisiin sopivaksi suunniteltu. Sivusto
pyrkii myöskin tarjoamaan esittelyn
Kadettitoverikunnasta niille, ketkä

Usean viestintäalustan
mahdollistama kaaos
Kadettitoverikunta tiedottaa kadetti
toverikunta.fi:ssä,
Facebookissa,
Twitterissä,
sähköpostilistoilla,
luento
saleissa ja ilmoitustauluilla.
Paitsi että se tarjoaa mahdollisuuden
hillittömään kaaokseen, se mahdollistaa myös hyvällä tiedotustavalla
suorastaan loistavasti toimivan tiedotuksen. Kukaan ei jaksa näin montaa alustaa seurata. Yhteen paikkaan
koottu informaatio on siis seurat
tavuuden kannalta huomattavasti
helpompi. On kuitenkin huomioitavaa, että useimmat kadetit eivät
edes käy kadettitoverikunta.fi:ssä
säännöllisesti, joten monen viestintä
alustan käyttö mahdollistaa tavoit
tamisen niiden kanavien kautta, joita
kohdehenkilö seuraa.
Kenties haluan katsoa Kadetti
toverikunnan tapahtumakalenterin
bussissa matkalla Santahaminaan, tai
sitten viikonloppuna tietokoneeltani
kotona. Voi olla, että haluan asian
siten, että tieto lähetetään minulle
sähköpostitse, kun jotakin ilmenee,
koska minua ei kiinnosta käydä katsomassa asiaa erikseen webistä. Kenties leivänpaahtimellani on IP-osoite
ja se lukee minulle aamulla uutiset?
Päivän sivistyssana olkoon siis monikanavaisuus.
Kadettitoverikunnan konemestari
Kadetti Toni Kuhanen
mestari@kadettitoverikunta.fi
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Quick Response Code kehitettiin Japanissa vuonna 1994 Denso Waven toimesta autoteollisuuden käyttöön mahdollistaen perinteistä viivakoodia paremman ja nopeamman luettavuuden.
Suomessa QR-koodeja ei vielä kovin suuressa mittakaavassa ole hyödynnetty.
Viimeaikaisista näkyvistä hyödyntämisistä kenties joku on saattanut huomata metroasemilta erään pikavippiyhtiön mainontaa.
Sen sijaan meillä uuden sivuston käyttöönotto mahdollisti myös QR-koodien
hyödyntämisen sopivassa mittakaavassa. Kadettitoverikunnan tapahtuma
julisteissa on matriisiviivakoodi, jonka voi lukea älypuhelimen tai tabletin
kameralla.
Viivakoodi sisältää tietoja, esimerkiksi URL-osoitteen, jolla pääsee meidän tapauksessamme kyseisestä
tapahtumasta kertovaan web-sivuun, jossa on lisätietoja.
QR-koodien hyödyntämistä varten älypuhelimeen tarvitsee lukijaohjelman, joka ymmärtää QR-koodeja.
Androidille tällainen on esimerkiksi Google Goggles tai QR Droid. Applen laitteille on myös monia
vaihtoehtoja tarjolla. Windows-laitteilla QR-koodeja voi lukea hakutoiminnon "silmää" painamalla.
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SISÄRAKENTAMISEN MESTARI
Inlook Sisustus Oy
Sahaajankatu 1, 00880 Helsinki
Vaihde 020 7589 200 • Faksi (020 7589 202 • info@inlook.fi • www.inlook.fi

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

Kadetteja ovat tukeneet myös
seuraavat yritykset ja yhteisöt
Ajan Näkö Oy

Lasitekno

Alexander Binzel Hitsaustekniikka Oy

Lokalahden Osuuspankki

Dextor Sales Oy (Eräreppu)

Lupajan Murske Oy

Gylling Accounting

Maatilamatkailu Leipyöli

Heinolan Auto-opisto

Norrhydro Oy

Jouko Vierimaa

Nuppulinnan Kaivuukolmio Oy

Juuan Osuuspankki

P Enroth Oy

Kaivuu Team Enroth Oy

Panssarikilta

Kalevi ja Viivi Räisälä

Panssarimuseosäätiö

Karvian Apteekki

Punkalaitumen Sanomat

Kodinkaluste Vatjus Oy

Sahaki Oy

Kuljetus J. Väänänen

SSP Yhtiöt Oy

Kuljetusliike A. Kaajanluoma Oy

Suomen karateliitto

Kylmähuolto Miikkulainen

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:
Nro.

Ilmestyy

Dig.Aineisto

2
3

24.07.2013
1.11.2013

20.06.2013
3.10.2013

Myyntipäällikkö:
Atte Sievälä
190x133 mm

1/2 sivu

190x61 mm

1/4 sivu

90x61 mm

1/8 sivu

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

Pysyvä,
pysyvämpi,
Kadettikoulu
Teksti: kadettivääpeli Jere Sjögren
Kuvat: kadetti Henna Karvinen

Suomalaisen upseerikoulutuksen ja
upseerikasvatuksen juuret ulottuvat
aina 1700-luvulle saakka. Tulevan
upseeriston kasvattaminen ja koulut
taminen on aina ollut vanhempien
kadettien ja upseerien tehtävänä.
Vaikka suomalaisia upseereita on
aikojen saatossa koulutettu eri sotakouluissa, ovat koulutus ja kasvatus
siirtyneet upseeriston mukana uuteen sotakouluun. Näin ollen voidaan
puhua suomalaisen upseeriston katkeamattomasta ketjusta, joka on lähtöisin Haapaniemen Sotakoulusta.

" Jokainen kadettiupseeri on antanut
Kadettilupauksen ja se on yksi tärkeä
osa upseeriksi kasvamista. "

Pysyvyys ja muutos edustavat toistensa vastakohtia. Molemmissa on
omat etunsa, ja ne liittyvät vahvasti
myös Kadettikouluun sekä upseerikoulutukseen.
Kadettikoulussa
käydään kädenvääntöä pysyvyyden
ja muutoksen välillä. Maavoimien
uudistetun taistelutavan koulut
taminen alkaa Maasotakouluun siirtyville maavoimien kadeteille. Haku
sotatieteiden kandidaatin koulutus
ohjelmaan ja 100. kadettikurssille on
käynnissä. Sotatieteiden kandidaatin
tutkintoa tarkastetaan ja mahdolliset muutokset selviävät vasta tulevaisuudessa. Kadettilupaus on myös
ajankohtainen aihe, sillä nuorimman
kadettikurssin edustajat antoivat
Kadetti
lupauksen perinteisin menoin Kasteyönä 22. maaliskuuta.
PERINTEET
VYYTTÄ

OSANA

PYSY-

Kadettikoulun perinteet voidaan jaotella virallisiin ja epävirallisiin perinteisiin. Virallisia perinteitä ovat
perinteiden kirjan ja Kadettikoulun
johdon vahvistaman perinteiden
vihkon sisältämät asiat. Tällaisia
ovat Kadettikoulussa järjestettävät
juhlalliset tilaisuudet, kuten Ensiyö,
Ikäpresidentin kaste, Kasteyö ja Sarkajuhla. Muille yhteisöille näkyvim50

piä perinteitä voisivat olla Kadetti
koulun lippu, joukko-osastotunnus,
kunniamarssi ja juhlapuku m/22.
Epävirallisiin perinteisiin kuuluvat
kadettien keskuudessa esiintyvät toimintatavat. Kadettikoulun perinteet
ovat pysyneet lähes muuttumattomina vuosikymmeniä. Osa kadettien
välisistä perinteistä on toki aikojen
saatossa poistettu käytöstä, koska
niiden ei ole katsottu edistävän kadettien välistä yhteishenkeä.
Kadettikunnan arvotutkimuksesta
kävi ilmi, että Kadettilupauksen sisältö ja sanamuodot ovat herättäneet
keskustelua upseerien keskuudessa. Kadettilupauksen sisällöstä on
esitetty perusteltuja argumentteja
sekä puolesta että vastaan. Jokainen
kadettiupseeri on antanut Kadetti
lupauksen ja se on yksi tärkeä osa upseeriksi kasvamista. Minulle lupaus
sanamuodoista riippumatta tarkoittaa sitä, että olen valmis tarvittaessa
uhraamaan henkeni sen puolesta, johon uskon ja jota rakastan. Joidenkin
mielestä tällaisen lupauksen antaminen on järjetöntä tai jopa mahdotonta.
Lupauksen pitäisi näkyä kadettien
ja upseerien jokapäiväisessä toiminnassa. Lupauksen noudattamista
helpottaa se, että pystyy nauttimaan elämästä ja tavallisesta arjesta.
Kadet
tina olen huomannut eläväni
välillä viikonlopusta viikonloppuun,
jolloin osa arjen hyvistä asioista jää
huomaamatta. ”To die is poignantly
bitter, but the idea of having to die
without having lived is unbearable.”
(Erich Fromm) Toivottavasti tämä
herättää kadeteissa kadettilupauksen
syvällisempää pohdintaa.

HYVÄSTI SIMPUT JA TERVETULOA NUORUKAISET
Onnittelen nuorukaisia Kadetti
lupauksen
antamisen
johdosta ja toivotan teidät tervetulleiksi
Kadettitoverikunnan täysivaltaisiksi
jäseniksi. On hienoa saada kurssinne osaksi kadettiketjua. Takokaa
Kadetti
koulun aikana lenkistänne
niin vahva, että se kestää tarvittaessa kovimmatkin koitokset. Lenkin
saaminen ketjuun ei tullut ilmaiseksi,
vaan sitä ennen piti suorittaa Kaste
yö ja antaa Kadettilupaus. Kasteyö
vietettiin pysyvyyttä edustavin perinteisin menoin. Kasteyön kulku
ja siihen liittyvät tapahtumat ovat
säilyneet muuttumat
tomina vuosikymmeniä. Teidän tehtävänne on
pysyvyyden jatkaminen Kadetti
koulussa ja seuraa
vien simppujen
kasvattaminen.
Muutosta on kuitenkin ollut myös
havaittavissa, sillä opiskeluvuosi on
ylittänyt puolenvälin ja nuorukaiset
siirtyivät PAT-kouluihin. Opiskelu
Kadettikoulussa tulee näyttämään
uudet käytännönläheiset puolensa.
Seuraavan kerran tapaatte muiden
puolustushaarojen edustajat toisen
opiskeluvuoden alkaessa. Käyttäkää
opiskeluvuoden jäljellä oleva aika
hyödyksi kertaamalla ja opiskelemalla uusia käytännöntaitoja.

" Tulevan upseeriston kasvattaminen ja
kouluttaminen on aina ollut vanhempien
kadettien ja upseerien tehtävänä. "
KESKOSET, JOKO TUTKIMUSOPINNOT KUUMOTTAVAT?

perehtyä. Näin ollen tutkimuksen
tekeminen on aloitettu ennen kuin
huomaattekaan. Tutkielman ja tutkimuksen tekemisen tuntuessa haastavalta ja vaikeasti lähestyttävältä
pyytäkää ajoissa kaverilta ja ohjaajalta tukea. Tarttukaa rohkeasti härkää
sarvista, sillä lopussa kiitos seisoo.
Tutkielmaan liittyvissä asioissa, kuten kaikissa muissakin etupainotteisuus kannattaa. Se säästää monelta
murheelta myöhemmässä vaiheessa.
Toivotan teille antoisia hetkiä sota
tieteellisen tutkimuksen kentällä.

" To die is poignantly bitter, but

Pysyvyyttä toisen vuosikurssin osalta osoittaa heidän suorittamansa
nuorimman kurssin kasvattaminen.
Tämän työn tärkeyttä ei voi korostaa
liikaa. Olen ollut tyytyväinen antamaanne opetukseen, ohjaukseen ja
kasvatukseen. Erityiskiitoksen haluan osoittaa perinnehenkilöstölle,
joka on kantanut kasvatusvastuun
esimerkillisesti.

KAADERIEN JA VANHUSTEN
MARATONIN
VIIMEINEN
KYMPPI

Onko kandidaatintutkielma tuskallinen painajainen vai mahdollisuus näyttää kyntensä? Se riippuu
ainoastaan teistä itsestänne. Työssä
pääsee helposti alkuun valitsemalla itseään kiinnostavan aiheen. Sen
jälkeen kannattaa laatia huolellisesti
tutkimussuunnitelma, joka helpottaa
oman työskentelyn tahdittamista.
Tutkimuksen kannalta olennainen
aineisto kannattaa kerätä hyvissä
ajoin, jotta siihen on riittävästi aikaa

Nyt se on ohi! Tutkielmat on palautettu. Toivottavasti jokainen kaaderi
ja vanhus saa suoritettua tutkielmansa hyväksytysti. Aika on kulunut ilmavoimallisesti kuin siivillä
ja Kadettik
oulua on jäljellä vajaa
puoli vuotta. Vielä pitää kuitenkin
jaksaa puristaa viimeiset opintopisteet ja opintoviikot rekisteriin, jotta
valmistuminen on tosiasia. Tietyllä
tavalla kyseessä on maratonin viimeinen kymppi. Juoksu on jo mel-

the idea of having to die without
having lived is unbearable. "
Erich Fromm

kein juostu, mutta silti matka maaliin
tuntuu pitkältä. Jäljellä on vielä useita
sotaharjoituksia, ampumaharjoituksia,
lento
tunteja sekä yksi koulutus
purjehdus.
Lopussa kiitos seisoo ja valmistujaisjuhlien suunnittelu on lähtenyt käyntiin. Iso kiitos suunnittelun nopealle
käynnistämiselle ja järjestelyjen aloittamiselle kuuluu juhlasta vastaavalle
toimikunnalle. Juhlan järjestämiseen
liittyy muutamia haasteita, mutta uskon, että kurssimme selviää niistä ja
saamme hienon päätöksen opinnoillemme Kadettikoulussa.
Toivotan kaikille lukijoille hyvää
alkavaa kevättä
Kadettivääpeli Jere Sjögren
97. Kadettikurssi, jääkäriopintosuunta
jere.sjogren@mil.fi
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”Majurina sotilas on viisaimmillaan”
(vanha suomalainen sananlasku)
THOMAS Friedman kirjoitti kirjassaan “That Used To Be Us: How
America Lost its Way in the World
It Invented and How We Can Come
Back” keskinkertaisuuden ajan olevan ohi. Hänen mukaansa enää ei
voida elää Woody Allenin sanonnan “90% elämästä on vain paikalle
tulemista” mukaan, vaan viimeistään
nyt on aika herätä siihen, ettei
mikään tule enää meille ilmaiseksi
ja meidän täytyy tehdä ylpeydellä
kaikki mihin tartumme. Uteliaisuus
ja intohimo ovat arvokkaampia kuin
älykkyys tässä yliverkottuneessa
(hyper-connected) maailmassa.
MAJURIN mieleen tuo asia tuli
eksyttyään taas kerran johonkin
tärkeääkin tärkeämpään MPKK:n
kehityssuunnitteluseuranta
kokoukseen, jonka agendasta ei ollut
mitään hajua. Paikalla piti olla, koska
kadettia sinne oli pyydetty.
Joten täyttäen kadetin velvollisuudet,
majuri istui selkä suorana, nyrkki
pöydällä, joi varovasti kahvia ja oli
kuin ei olisikaan. Mutta ilmeisesti
näiden isojen herrojen kadettiajoista
oli niin pitkä aika, että heitä alkoi kovasti kiinnostaa mitä kadeteille kuuluu. Katsoivat majuria sitten hämmentynein ilmein, kun vastasin että
”kuolla kuuluu”. Tätä seurasi vielä
kovempi tenttaaminen. Putouksen
Sanna-Raipea muistuttaen majuri
kakoi ”mitenniinmenee, mistämä
nytkestäänmuustatietäisin, pitäisi
varmaankysyämuiltakadeteilta”
ja
niin edelleen.
Antaisivat kadetin syrjäytyä rauhassa…
Majuria nolotti oma valmistautumattomuutensa, vaikka eihän ennen kadetin mielipiteellä ollut ollut
mitään väliä. Mutta samalla majurin
mielessä alkoi kyteä ajatus (jossain
imaginäärisellä tasolla ja sielläkin
väärinpäin…), että ehkä kadettien
mielipide todella kiinnostaa.
Tämä oli lopulta hyvä herätys - ei
riitä, että vaivautuu vain saapumaan
paikalle velvollisuudesta, vaan pitää

antaa myös oma panoksensa, löytää intohimo
ja uteliaisuus kaikkeen
mitä tekee. Muuten olet
pudonnut kelkasta ja joku
toinen vie paikkasi.
URHEILUMIEHENÄ
majuri muisti tästä erään
hetken
historiastaan
kesä
vänrikkinä, joka oli
aikanaan tärkeässä roolissa majurin päättäessä
hakea Kadettikouluun.
Eräs kapteeni kertoi
sotaveteraaneille, kuinka
valmistautui ilmailu-5-ottelun MMkilpailuihin. Haastattelija, everstiluutnantti, kysyi kapteenilta, mitkä
ovat hänen tavoitteensa MM-kisoissa. Vastaus tuli jämäkästi: ”Voittaa
maailmanmestaruus”.
Välittömästä eräs Summan ja Taipaleen sotaveteraani nousi ylös ja
kaikkien katseet kääntyivät häneen:
”Katsokaa, mikä ero. Kun suomalai
nen urheilija lähtee arvokisoihin, hän
lähtee tekemään parhaansa. Mutta
kun suomalainen upseeri lähtee
arvokisoihin, hän lähtee voittamaan”.
Majuri liikuttui. Ja kapteeni voitti
sen maailmanmestaruuden.
VALITETTAVASTI kaikki eivät
aina lähde työntekoon tuolla samalla
asenteella, jota majuri kutsuu voittajan nöyryydeksi.
Vuosangan ampumaharjoituksessa
muuan kadetti ja kapteeni keskustelivat nuorimman kurssin simppujen roolista ammuntojen toimi
henkilöinä. Oli ollut kuulemma
muutama simppu, joille hommat
eivät oikein maittaneet. Työntekoa
saattoi sanoa ennemminkin puuhailuksi. Oma ajattelu pysähtyi
viimeistään siinä vaiheessa kun
kypärän leukaremmi laitettiin kiinni.
Vanhempia sotilashenkilöitä sapetti.
Simpuista on tullut jo nuorukaisia, mutta majuri haluaa jakaa palan viisautta niin nuorukaisille kuin
keskosillekin. Vaikka kuinka olette

kokelaana olleet komppanianne
kärkisotilaita, kenties saavuttaneet
menestystä myös muilla areenoilla, ei
vanhoilla meriiteillä enää ole merki
tystä. Oma paikkansa pitää ottaa aina
uudelleen. Eivät mikkegranlundit ja
samivataset mene NHL-organisaatioon mitalit kaulassa kynnet lakattuina kapteenin paikalle. He ottavat
paikkansa työllä ja ansaitsevat arvostuksensa arvostamalla toisia ja kokeneempia pelaajia.
Samaa pätee kaikkialla, myös
Kadetti
koulussa, ja siitä on myös
upseerikasvatuksessa pohjimmiltaan
kyse.
MAJURI onkin tyytyväisenä katsel
lut kuluneena lukukautena kadettien
urheilujoukkueiden otteita kentällä.
Salibandyssä on tullut mitaleita,
jalkapallojoukkue on treenannut
hyvin ja etenkin jenkkifutisjoukkue
on tullut ryminällä parras
valoihin.
Kentälle ei olla tultu pelkästään
tekemään parhaansa, vaan ylpeydellä
ja intohimolla on lähdetty voittamaan.
Näin sen pitääkin olla. Upseeri ei
tule paikalle vain näyttäytymään.
Pitää löytyä uteliaisuutta, intohimoa
ja ylpeyttä tarttua työhön. Sama
pätee niin urheiluun, työhön, opiskeluun kuin elämään yleensäkin.
KITISIJÖILLE, joilta ei löydy intohimoa ja ylpeyttä tehdä työnsä hyvin,
ja jotka eivät laita tikkua ristiin yhteisten asioiden eteen, majuri toteaa
Tamia mukaillen: OAO:lta saa kyllä
litteroita, ONE WAY ONLY.
Friedmania lukiessaan majuri löysi
hyvän moton upseerina kasvami
seen: ”Live your life in beta: always
in need of engineering, redefining,
perfecting”.
Ota tai jätä, your choice.
Br, majuri #1

Majuri on alter ego, joka on soluttautunut kadettien keskuuteen ylevin ja jaloin kannustimin ja tavoittein
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Kevennyksiä

Suomalainen sotilasjohtaja, minne olet matkalla?

Kysy panssarintorjujilta jollet tiedä:
Mitä ovat puussa kiinni olevat kappaleet?

SIELLÄ SODE MISSÄ SOTILAS

"Kadettia ja varusmiestä ei erota toisistaan ainakaan hiihtotaidosta.."

KADETTITOVERIKUNTA 2012-2013
98. kadettikurssi / 81. merikadettikurssi

HALLITUS

TOIMIHENKILÖT

Puheenjohtaja
Saska Pajunen
pj@kadettitoverikunta.ﬁ

Varapuheenjohtaja
Anssi Heinämäki
vpj@kadettitoverikunta.ﬁ

Päätoimittaja
Eetu Lohi
kalpa@kadettitoverikunta.ﬁ

Taloudenhoitaja
Tatu Tanila
talous@kadettitoverikunta.ﬁ

Sihteeri
Pekka Tirri
sihteeri@kadettitoverikunta.ﬁ

Yhteysupseeri
Juuso Lehto
yhteys@kadettitoverikunta.ﬁ

Hankintapäällikkö
Konemestari
Lauri Kilpeläinen
Toni Kuhanen
hankinta@kadettitoverikunta.ﬁ mestari@kadettitoverikunta.ﬁ

Myyntipäällikkö
Atte Sievälä

Urheilupäällikkö
Jussi Vainikka
urheilu@kadettitoverikunta.ﬁ

Järjestelypäällikkö
Jani Lindholm

Kellarikisälli
Otso Könönen

PERINNEHENKILÖSTÖ
Ohjelmapäällikkö
Kellarikadetti
Miikka Pohja
Aapo Hänninen
ohjelma@kadettitoverikunta.ﬁ kellari@kadettitoverikunta.ﬁ

Vanhempi adjutantti
Janne Kyllönen

Ikäpresidentti
Saska Pajunen

Perinteiden isä
Aleksanteri Markkanen

Nuorempi adjutantti
Atte Sievälä

Haapaniemen kadetti
Sami Martikainen

Wanha kaaderi
Samu Sievälä

Arkadian-Munkkiniemen kadetti
Jussi Härmälä

Haminan kadetti
Torsti Tähtinen

KADETTITOVERIKUNTA

Olutkellari
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

Olutkellari 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
ja tutkintojen suorittajat. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita
viihtymään Olutkellarille.

Myyntiartikkelit
Myynnissä kellarilla!
Pinssi

10,00€

Bollé-suojalasit, eri malleja

20,00 €

Finnprotec-hansikkaita

20,00 €

Viiri

10,00 €

Tekninen t-paita

20,00 €

Toverikunnan kangasmerkki

2,50 €

Tule tutustumaan tuotteisiin tuopin äärellä!
Myös uusia tuotteita tulossa!
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