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"Ei minulla ole toteutumattomia haaveita. Tekeminen ja haaveileminen on minulle yksi ja sama asia. Jos
joku asia alkaa kiinnostaa, niin ryhdyn toteuttamaan sitä."
Pertti 'Spede' Pasanen

Loppukesän tervehdys!

Aika on jälleen rientänyt ja on aika palata
toistuvien asioiden pariin. Lehden teemaksi
valittu toimintakyky näkyy useammassakin
tekstissä erilaisina ajatuksina ja tekoina.
Toimintakyky on ollut esillä viime
aikoina
hyvästä syystä. Toimintakyky määrittää yksilön kyvyn toimia tehtävässään, olipa tämä
sitten sotilas, siviili, esimies tai alainen.
Puolustus
voimissa toimintakyky nähdään
neljään osa-alueeseen jakautuvana kokonaisuutena. Näkökulmasta riippumatta on
hyvä muistaa pitää huolta niin fysiikasta, so
siaalisista kyvyistä, omatunnosta kuin henki
sestä terveydestäkin.
Oma työni päätoimittajana päättyy ja opinveljieni tavoin
toni jatkuvat muiden kurssi
muualla Suomessa. Itse siirryn Ilmasota
koululle tutkimaan taivaan tapahtumia tukevasti maan pinnalta, kuten ilmatorjunta
miehelle kuuluu.
Kurssikierto tarkoittaa monen asian muuttumista yksittäisten kadettien elämässä, mutta
Kadettikoulussa kurssien vaihtuminen on jo
rutiinia. Palvelukseen astuukin jo sadas kurssi. Tervetuloa!
Viimeisinä terveisinä haluan antaa kaikille
lukijoille kehoituksen:
Pitäkää itsestänne huolta. Liikkukaa yhdessä!
Kiitos ja toistaiseksi näkemiin,
päätoimittaja
kadetti 		

Eetu Lohi
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KADETTITOVERIKUNTA

Aika palata
arkeen
Teksti: kadetti Saska Pajunen Kuva: Puolustusvoimat

Kadettitoverikunnan puheenjohtaja
Kadetti Saska Pajunen

Loman aikana jossain lukemassani
lehdessä oli kolumni, jossa kirjoittaja
pohti lomastressiä. Työnteon ja työkulttuurin muuttuminen on vaikuttanut myös lomien viettämiseen; lomasta tullut aika, jolloin tulee tehdä
kaikki ja kaikkea mitä ei arkena ehdi.
Tämän takia monet ovat alkaneet
stressaamaan lomansa viettämisestä,
jopa niin että aikatauluttavat sen täyteen ja stressaavat sen toteuttamisesta. Itselläni ei onneksi tätä ongelmaa
ollut, vaan loma meni pääosin rentoutuen ja keräillen voimia syksyyn,
toivottavasti en ole ainoa.

Metsä- ja alusvuorokausien lomassa
ei kuitenkaan pidä unohtaa sota
tieteellisiä opintoja eikä tutkielmansa tekemistä. Tutkielmankin palautus koittaa yllättävän nopeasti.

Tämän lehden ilmestyessä, on kadettien kesäloma vaihtunut arkeen
ja samalla uuden ajan odottamiseksi.
97./80. siirtyy kolmen vuoden opiskelujen jälkeen työelämään harjaantumaan rauhan ja sodan ajan tehtävissään. Moni heistä on pitkään
odottanut sitä päivää kun pääsevät
toimimaan luutnantin tehtävissä valitsemissaan joukko-osastoissa. On
ollut mielenkiintoista seurata heidän tunnelmiaan viimeisinä päivinä
opintojen seurassa. Ensi vuonna se
meillekin koittaa…

Nuorin kurssi valmistelee siirtymistä kohti Santahaminaa ja kaupungin
valoja. Pian tulee heidän aika kantaa vastuu nuoremmasta kurssista,
100./83. kadetti- ja merikadettikurssin astuessa palvelukseen. 99./82.
kurssilla on suuri vastuu heidän
kasvattamisestaan. Samalla siirtyy
vastuu Kadettitoverikunnasta ja sen
eteenpäin viemisestä. Ottakaa tulevasta vuodestanne kaikki irti.

Toisen vuosikurssin taival jatkuu
pian ympäri Suomea PAT-kouluilla
suurin odotuksin. Odotukset kohdistuvat monilla opintojen muuttumiseksi pääosin ammatillisiksi,
jossa harjaannutaan ja opitaan oman
aselajinsa kentällä vaadittavia taitoja.
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Moni voi toisen vuoden päättyessä
huokaista helpotuksesta, sillä toinen vuosi on ollut erittäin mielen
kiintoinen ja antoisa mutta samalla
todella kiireinen. Etenkin kun toisen vuosikurssin aikana on monia
viikko-ohjelman ulkopuolisia tehtäviä sekä menoja, osa pakollisia ja toiset taas vähemmän pakollisia.

Haluan omasta puolestani kiittää
kaikkia kenen kanssa olen saanut
toimia kuluneen vuoden aikana,
kulunut vuosi on ollut todella mieleenpainuva. Samalla toivotan onnea
työelämään valmistuvalle kurssille,
sekä voimia muille kadettikursseille
opintojensa kanssa!

OPPILASKUNTA

IT-PROJEKTI
Teksti: kadetti Ville Parkkinen Kuva: kadetti Eetu Lohi

Oppilaskunta on saanut kuluneen
kahden vuoden aikana vilkaisunsa
maailmasta, jossa voit sanoa haluavasi moottoripyörän, konsultti
käsittää tarpeesi perheautoksi, saat
hevosrattaat ja firma laskuttaa limusiinista. Vaikka IT-tarpeemme
ei ollut potilastietojärjestelmäkään
vaan kotisivut, olimme erinäisten
vaiheiden jälkeen tilanteessa jossa hintalapussa oli neljä numeroa
ennen pilkkua. En kuitenkaan paneudu tässä näihin vaiheisiin vaan
siihen, miten näiden nettisivujen
pystyttämiseen oikeastaan päädyttiin. Saatanpa paljastaa myös missä
vaiheessa tarina on nyt ja mitä näille
rahoille tapahtui.
Oppilaskunnan viestintä tulee kehittymään lähitulevaisuudessa paljon, ja syytä onkin. Erityisen valitettavaa on tällä hetkellä mielestäni
se, ettei oppilaskunnalla ole toimivaa, kaikki opiskelijat tavoittavaa
tiedotuskanavaa.
Tiedotettavaa kyllä olisi. Esimerkiksi
ydintehtävistämme
M a a n p u o l u s t u sk o rk e a k o u l u n
monijäsenisissä toimielimissä edustaminen jää tällä hetkellä liiaksi
yksittäisten
opiskelijaedustajien
omaksi projektiksi, kun rivi
opiskelijaakin saattaisi kiinnostaa
tietää mitä talossa tapahtuu. Toki
aktiiviset edustajat ovat ottaneet
olennaisimpia asioita kurssinsa kesken esille, mutta johdonmukainen
tiedottaminen puuttuu.
Oppilaskunnan virallinen tiedotus
kanava on tällä hetkellä, sääntöjemme mukaan, oppilaskunnan
ilmoitustaulu. Tässä vaiheessa lukija varmaankin miettii, missä tämä
olikaan ja onko hän oikeastaan
koskaan törmännyt siihen tai lukenut siltä jotain. Juuri tämän vuoksi
tarvitsemme paremman tiedotus
kanavan.

Sivuhuomiona pidän ilmoitustauluja periaatteessa varsin mainiona
tiedotus
kanavana. Ne ovat konkreettisia, helppokäyttöisiä ja niistä
näkee yhdellä silmäyksellä paljon.
Toisaalta jos niiden avulla pärjättiin
juuri muutama tuhat vuotta, eivät ne
voi olla aivan huonokaan ratkaisu.
Koska kampuksella ei kuitenkaan ole
yhtä kyllin keskeistä ilmoitustaulua,
olisi haluttu kattavuus saavutettavissa vain kopioimalla sama asia todella
monelle yksittäiselle taululle, joita
harva lukee enää siltikään.
On siis mentävä nettiin. Paikkaan
jossa kaikenkattavan, muut viestintä
järjestelmät syrjäyttävän rakennelman toteuttaminen on niin helppoa,
että niitä on tehty lukuisia. Syntynyt
ongelma, jonka myös oppilaskunta
nyt siis kohtasi, on siinä ettei tällöin
mikään niistä ole enää kovinkaan
kaikenkattava, ja olemme palanneet
edelliseen hajanaisten ilmoitus
taulujen tilanteeseen.
Kun haluan tarkistaa minua mahdollisesti koskevat asiat, minun on
läpikäytävä ainakin PVAH-tehtävät,
PVAH-sanomat, mil.fi -sähköposti
tilini, Torni-portaali, PVMoodlen
kurssin työtila, opintojaksojen työ
tilat, kurssin kadettien työtila, olennaiset Facebookin kadettiryhmät,
oppilaskunnan sähköpostitili, Helsingin yliopiston sähköpostitilini
sekä pääasiassa henkilökohtaisiin
asioihini käyttämäni sähköpostitili.
Meistä jokaisella lista näyttää varmasti hieman erilaiselta, mutta pitkältä yhtä lailla. On luonnollista, että
jos oppilaskunta pystyttäisi vaikkapa
oman työtilan PVMoodleen, se voisi
todellisuudessa jäädä monelta vähälle seurannalle.

Valintamme
uudeksi
tiedotus
kanavaksi on siis oma nettisivu,
vähintään jotta yhteystietojamme
googlaavat ulkopuoliset löytävät etsimänsä varmemmin. Siitä mitä tämän
jälkeen tapahtuu en ole enää itse
päättämässä. Jos oma näkemykseni
toteutuu, siirtyy virallinen ilmoitus
taulu nettisivuille, josta tärkein sisältö päivittyy samalla Facebookiin.
Näin siksi, että esimerkiksi pöytä
kirjojen on oltava kaikkien nähtävillä, mutta käytännössä paras kosketus
kohdeyleisöön saadaan tällä hetkellä
jälkimmäisen kautta.
Lupasin vielä kertoa projektin vaiheesta. No, päädyimme tilaamaan
sivut nimellistä korvausta vastaan
suoraan Kadettitoverikunnan kone
mestarilta. Hankkeeseen jossain vaiheessa jo budjetoitu nelinumeroinen
summa (sekä vähän päälle) käytetään
Santahaminan opiskelijatilojen keittiöiden varustuksen uusimiseen ja
täydentämiseen.
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Koulutus

Kuulumisia
puolustushaarakouluilta
Tekstit: Oskari Enroth, Olli Saarinen, Lauri Kukko ja Samu Tanskanen
Kuvat: Konsta Mehto, Olli Saarinen, Veli Vaaranmaa, Lauri Mattila, Christian Andersson, Samu Tanskanen

Mitä 99. kadettikurssin maasota
linjalle kuuluu?
99. kadettikurssin maasotalinja
saapui Lappeenrannan Maasota
koululle huhtikuun alussa. Opiskelut
alkoivat heti tehokkaasti ja olemme
keskittyneet tulevan ammattimme
keskeisimpiin asioihin, sotataitoon
ja pedagogisiin valmiuksiin. Maa
sota
koululla opiskelemamme aika
on hyvin käytännön läheistä, mikä
helpottaa myös sotilaan tärkeimmän
osa-alueen, toimintakyvyn kehittämistä. Olemme viettäneet Maasotakoulun luentosalien ja luokkien
lisäksi runsaasti aikaa lähiharjoitus
alueilla.
Kun puhutaan sotilaan toiminta
kyvystä, ensimmäisenä mieleen tulee fyysiset ominaisuudet. Nykyisen
trendin mukaisesti sotilaan suoja
varusteisiin on panostettu, mikä
realisoituu
taisteluvarustuksen
hyvän suojan lisäksi myös painona.
Syksyn ja talven fyysisen kasvatuksen kurssin lisäksi omatoimisen
kokonaisvaltaisen
toimintakyvyn
kehittämisen tulokset on ulosmitattu
Maasotakoulun sotaharjoituksissa.
Jokainen nuorukainen onkin jaksanut lähes poikkeuksetta harjoitella
täysillä päivästä ja viikosta toiseen.
Olemme onnistuneet myös parantamaan kurssimme suorituskykyä kuluneen kevään ja kesän aikana.
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Hyvän johtajan tulee omata henkisiä
ja sosiaalisia ominaisuuksia, jotta
hän voi johtaa joukkoaan menestyksekkäästi. Olemme päässeet toimimaan erilaisissa johtaja
tehtävissä,
mistä henkilökohtaisen ja yksityiskohtaisen palautteen kautta olemme
voineet omaksua uusia asioita.
Lisäksi on selvää, ettei yksilö kykene
toimimaan muiden kanssa ilman
sosiaalisia taitoja. Kadetti
kurssilla
toimimista onkin edesauttanut onnistuneet opiskelija
valinnat, joiden
myötä kurssillamme on yhteis
työkykyisiä ja muut huomioon ottavia yksilöitä. Henki ja puitteet Maasotakoululla ovat hyviä, mitkä ovat
osaltaan parantaneet myös oppimis
tuloksia.
Johtajan täytyy omata tervettä järkeä
ja hyvät arvot, jotta hän kykenee toi
mimaan myös eettisesti oikein erilai
sissa tilanteissa. Tämä osa-alue on
oltava jo lähtökohtaisesti kunnossa,
kun olemme hakeutuneet Kadetti
kouluun. Näen kuitenkin, että hyvien
esimerkkien ja jokapäiväisen toimintamme kautta olemme onnistuneet
kehittämään itseämme myös eet-

tisen toimintakyvyn osalta. Toimiessamme johtajina joudumme päivittäin punnitsemaan useita erilaisia
vaihtoehtoja tehdessämme päätöksiä. Meidän tulee kyetä kantamaan
vastuu itsestämme ja toisistamme
sekä toimimaan oikeudenmukaisesti
jokaisessa tilanteessa.
Kun Maasotakouluvaiheemme alkoi,
joukkuejako oli tehty uusiksi verrattuna aikaamme Santahaminassa.
Tämä on ollut mielestäni merkittävin tekijä kurssihenkemme kehittymiseen. Jokainen nuorukainen
tuntee toisensa ja on onnistunut
luomaan tiiviimpiä ystävyyssuhteita
uusien joukkuekavereiden kanssa.
Joukkuerajat ovat myös hävinneet
ja vapaa-aikaa tulee vietettyä uusissa
porukoissa. Ei ole väliä kenen kanssa
tekee töitä tai viettää iltoja, yhteistyö
toimii.
Tiiviiden ja vaativien opiskelujemme
ohella olemme päässeet myös osallistumaan muutamaan tärkeään tapah
tumaan ja edustamaan omaa kadetti
kurssiamme sekä Kadettikoulua.
Merkittävin tilaisuus oli 19.5. kaa-

tuneitten muistopäivänä Lappeen
rannassa järjestetyt valta
kunnalliset
sankarihautajaiset, joihin liittyen
pääsimme tärkeisiin tehtäviin. Toi
mimme
seppeleenlaskuosastoissa,
hautaan laskijoina sekä kunnia
vartioissa. Tilaisuus oli erityi
sen
arvokas, koska haudan lepoon laskettiin 42 talvi- ja jatkosodassa kaatunutta ja rajan taa jäänyttä sankari
vainajaa.
Kadettikoulussa meistä koulutetaan
ensisijaisesti sota-ajan johtajia, joihin liittyviä valmiuksiamme olemme
onnistuneet kehittämään Maasota
koululla paljon. Laadukkaat harjoitukset ja ammattitaitoiset kouluttajat sekä korkea motivaatio ja halu
oppia, ovat olleet oppimisemme
tärkeimmät tekijät. Maasotakoululla
saamamme osaamisen rungon päälle
on hyvä tulevaisuudessakin rakentaa.
Ehkäpä tärkein malli, jonka olemme
saaneet, on täsmällisyys ja tarkkuus,
jolla asioita tehdään. On tärkeää,
että tulevat upseerit, jotka kouluttavat tulevaisuudessa asevelvollisia
omaksuvat tämän arvon ja asenteen
toimintaansa.
Sotilasorganisaation ja –oppilaitoksen koulutuksen suunnitelmallisuus näkyy vahvasti myös Maa
sotakoululla.
Santahaminassa
saadun tulitoiminnanvalvoja- ja
perus
ammuntojen johtamiseen liit
tyvän osaamisen päälle, olemme
opiskelleet
taisteluammunnan
johtamiseen tarvittavia tietoja ja
taitoja. Rauhan aikana upseerit ovat
lähtökohtaisesti asevelvollisten kou-

luttajia, joiden tehtävänä on kouluttaa
suorituskykyisiä sodanajan joukkoja.
Näin ollen on tärkeää, että opimme
johtamaan tilanteenmukaisia ja turvallisia taisteluammuntoja.
Turvallisuus ja tilanteenmukaisuus
ovat tärkeitä asioita, mutta onnistuaksemme tehtävässämme meidän
on kyettävä kouluttamaan eritavoin
oppivia ja eri lähtökohdista tulevia
asevelvollisia. Tähän taitoon olemme
paneutuneet syvällisesti sotilas
pedagogiikan opinnoissamme, jossa
teoriapohjan lisäksi olemme keskittyneet käytännön toimintaan. Kun
olemme kehittäneet pedagogisia valmiuksiamme, olemme samalla oppineet myös paljon erilaisista aseista,
välineistä ja taisteluissa tarvittavista
taidoista.
Ensimmäistä
opiskeluvuottamme
on jäljellä enää hetki jonka jälkeen
palaamme takaisin Santahaminaan
Maanpuolustuskorkeakoululle.
Kadettikoulussa on erittäin tärkeää
kadettien keskinäinen kasvatus ja
esimerkki, jonka oma kurssimme
on pääasiassa saanut vuotta vanhemmalta 98. kadetti- ja 81. meri
kadettikurssilta. Kohta on meidän
vuoromme astua heidän saappaisiinsa ja ottaa osaltamme vastuu tulevan
100. kadetti- sekä 83. merikadettikurssin kasvattamisesta.
Olemme vuoden aikana kehittyneet
paljon sotilaina ja ihmisinä, joten
uskon vahvasti, että olemme kyke
neviä olemaan hyvänä esimerkkinä
ja ohjaajina tulevalle nuorimmalle
13
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kadettikurssille. Lisäksi uskon, että
kykenemme auttamaan heitä opintojensa alkutaipaleella, olemmehan
vasta vuosi sitten itsekin kohdanneet
samat haasteet.
Ilmasotalinjan kuulumiset
Ensimmäisen Santahaminassa suoritetun jakson päätyttyä 30 kadettia jatkavat opiskelujaan Ilmasota
koulussa tikkakoskella. Huhtikuun
alussa Keski-Suomeen Jyväskylän
kupeeseen siirtyivät ilmasotalinjan
lisäksi maavoimien helikopteri
ohjaajat sekä ilmatorjuntaopinto
suunta. Suurimmalle osalle ilma
sota
linjasta paikka oli ennalta
tuttu, mutta monet olivat pelkästään
kuulopuheiden varassa aloittaessaan
puolustushaaravaihetta
pääsiäisen
jälkeen.
Aloitus oli räväkkä. Ensimmäisenä
aamuna
kuittasimme
taistelu
varustuksen ja sukset. Lyhyen aloitusinfon jälkeen luvassa oli
tutustumista ilmavoimien taistelu
tukikohtaan kuuden hengen ryhmissä sekä rasteja, jotka mittasivat
ongelmanratkaisukykyä, ketteryyttä,
ampumataitoa sekä fyysistä kuntoa.
Tehtävänä koko kierroksen ajan oli
miettiä tukikohdan haavoittuvuutta
erikoisjoukkojen
näkökulmasta.
Noin kymmenen kilometrin hiih
tämisen jälkeen saavuimme Peura
niemen laavulle, johon pystytimme
suoja-aseman yöpymistä varten.
Tosin yksi ryhmä halusi ilmeisesti
esitellä sissiosaamistaan tekemällä
ylimääräisen ”ketunlenkin” Tikka
kosken mäkisillä keväthangilla.
Puolustushaarajakson tarkoituksena
on saavuttaa kokonaiskuva Suomen
ilmapuolustuksen rakenteesta ja
sen eri osa-alueista. Opiskelijan
näkökulmasta tätä on palvellut hyvin
ainerajojen häivyttäminen. Taktiikan,
tekniikan ja johtamisen opinnot ovat
suunniteltu täydentämään toisiaan ja
selvän eron opintojaksojen välillä luo
ainoastaan opettajan vaihtuminen.
Pieni ryhmä on mahdollistanut myös
keskustelevan ilmapiirin syntymisen
oppitunneille.
Pääpaino opinnoissa on ollut
tukikohdan rakenteen ja ilmauhkan
sekä sähkömagneettisen spektrin
ymmärtämisessä. Tulevat sota
päälliköt ovat päässeet raapimaan
päätään laskiessaan pommituksien
osumatodennäköisyyksiä ja ruhjo
säteitä sekä piirtäessään lukuisia
peitepiirroksia
ilmahyökkäyksen
rakenteen suunnittelussa. Lisäk14

si opintoihin on kuulunut myös
puolustushaaraenglanti ja liikuntaa
mm. salibandyn, seinäkiipeilyn ja
lihaskuntotestin muodossa.
Yhteisten opintojen lisäksi opintosuunnilla on myös eriytyviä opintoja.
Ohjaajien muusta Ilmasotalinjasta
eritytyneet opinnot kevään aikana
ovat koostuneet kolmenlaisista opinnoista: distance learning, ground
school ja lentopalvelus.
Distance learning eli etäopiskelu
on ATPL-teoriapaketin asioiden
opiskelua vapaavalintaisessa paikassa, ja siihen on varattu aikaa viikkoohjelmasta. Opiskelu suoritetaan
tietokoneella ja tietyt tehtävät on
tehtävä ennen seuraavan ground
schoolin (=lähiopetusjakso) käyn-

nistävää lähtötasokoetta. Ground
schoolin aikana käydään oppi
tunneilla tiiviisti läpi DL:n aikana
opiskellut asiat. Ground schoolin
lopuksi on sen aikana opetelluista aiheista tasokokeet.
Lentopalveluksessa lennetään tällä hetkellä VN2-lentokoulutus
ohjelmaa eteenpäin. Tämän kevään
aikana on lennetty tyyppi-, mittarija suunnistuslentoja.
Ilmavoimien johtamisjärjestelmä
opintosuunta ja ilmatorjuntaopinto
suunta opiskelivat kevään ja kesän
aikana partion taisteluammuntojen
johtamista, ilmatorjuntakonekiväärin
erikoiskouluttajakurssin sekä kahden kuukauden työharjoittelujakson
yksiköissä. Opintojen puitperus

teissa vierailtiin kolmesti Lohtajan
ampuma
-alueella, jossa suoritetaan
P- ja E-kauden taisteluammunnat
varusmiesten kanssa sekä ITKK:n
kovapanosammunnat. Rusketuksen
ja hyttystenpuremien lisäksi mukaan on tarttunut myös kokemusta
ja melkoinen nivaska vaara-alue
piirroksia. Kaiken kruunasi vielä lennätys NH90-helikopterilla Lohtajan
dyynien yläpuolella.
Ilmasotakoulu tarjoaa opiskeluille
hyvät puitteet. Majoitustilat ovat
Santahaminaa uudemmat ja isommat, suurella osalla on myös oma
huone. Opiskelutiloja on hyvin tarjolla, mutta liikuntapaikat häviävät
Santahaminan vastaaviin nähden.
Vapaa-aika kuluu monella säiden
vuoksi hyvin pitkälle rantalentopallokentällä, mutta rohkeimmat ovat
uskaltautuneet jopa tutustumaan
Jyväskylän yöelämään.
Merisotalinjan toimintaa
Koko merisotalinjan vietettyä ensimmäiset kolme viikkoa opiskellen
matematiikkaa, fysiikkaa ja taktiikkaa, alkoi opintosuuntakohtainen
koulutus. Laivasto-opintosuunnan
aloittaessa valmistelut koulutus
purjehdusta varten alkoi rannikko

joukko-opintosuunnan harjoitusten
täyteinen kesä. Jo ennalta oli tiedossa, että tulevat haasteet testaisivat miesten toimintakykyä niin
fyysisellä kuin henkiselläkin tasolla.
Läpiviennissä ei löytynyt paljon tilaa luento-opetukselle ensimmäisten
viikkojen jälkeen.
Aloitimme
eriytyvän
vaiheen
maatulen
johdon opiskelulla, johon liittyi sekä teoriaa, että käytännön koulutusta. Maatulenjohdon
osajakso huipentui Syndalenissa
pidettyyn
ampumaharjoitukseen
missä pääsimme johtamaan kevyen
kranaatinheitinjoukkueen tulta.
Tulenjohdon teoria- ja harjoitusjakson
välissä
perehdyimme
rannikkojääkäreiden
tulitukiaseisiin. Ilmatorjuntakonekivääri ja
kranaatti
konekivääri olivat kaikille ennestään tuntemattomia, ja
pääsimme myös tutustumaan syvemmin jo syksyn kadetti
harjoituksista
tuttuun kranaattipistooliin. Näiden
aseiden tehon toteaminen ja nii
den TTV-oikeuksien auskultointi
Hästö-Busön saarella oli hauskaa ja
hyödyllistä meille kaikille.
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Kohokohtana tähän mennessä on
ollut meritulenjohtoon perehty
minen. Maatulenjohtoon verrattuna
huomattavasti enemmän tarkkuutta
vaativa aselaji, jonka oppiminen on
hyvin tärkeää tulevalle rannikko
upseerille. Teoriajakson koostuessa
oppitunneista, kalustokoulutuksesta
ja simulaattori
harjoituksista, oli
käytännön osio jälleen kerran
ampuma
harjoitus jossa tarkoituksena oli johtaa 130mm tornikanuunoiden tulta.
Huonot säät kuitenkin estivät milloin
maalilauttojen hinaamisen ja milloin laskivat näkyvyyden alle sataan
metriin. Tämän johdosta varsinaisten
ampumatehtävien määrä jäi valitettavan vähäiseksi, mutta runsasta oppia saimme kuitenkin esi
merkiksi
tutustumiskäynneillä tykkiasemaan
ja laskinasemaan.
Tätä kirjoittaessani on kesälomaan
vielä kolme viikkoa ja sitä ennen pääsemme vielä osallistumaan
JOTU13 harjoitukseen tiedustelu
ryhmänä ja johtamaan viikon ajan
rannikkojääkärijoukkuetta KASIliivein toteutettavassa harjoituksessa.
Menoa ja meininkiä kesälomaan asti!
Kesäloma ei siis voisi olla paremmin ajoitettu kuin se nyt on, sillä
jokaiselle lepääminen ja muiden kuin
kouluasioiden ajattelu tekee varmasti
hyvää.
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On sanomattakin selvää, että
opiskelutahtimme on ollut kiivas ja
henkistä toimintakykyämme on testattu monin tavoin. Päällimmäisenä
tästä nousee mieleen tentit ja varo
määräyskuulustelut, jotka ovat lähes
poikkeuksetta sijoittuneet harjoituksiin tai harjoitusten päätteeksi.
Olemme joutuneet ottamaan jo
valmiiksi vähistä unitunneistamme
tunteja tentteihin valmistautumi
seen.
Tässä yhteydessä fyysinen toiminta
kyky nostaa myös päätään. Hyvä
fyysinen kunto auttaa jaksamaan,
ja vähentämään vähäisen levon aiheuttamaa väsymystä ja toiminta
kyvyn alenemista. Valitettavasti
kuitenkin aikataulun ollessa kiireinen tämän osa-alueen kehittämismahdollisuudet ovat olleet hyvin
vähäisiä ja treenausajan löytäminen
onkin ollut raskas prio
risointi kysymys. Onneksi ylläpitoon on omatoimisten ja ohjattujen liikuntojen
muodossa ollut mahdollisuus.
Vaikka kirjoitushetkellä osa ke
sästä on vielä jäljellä ja rankimmat
harjoitukset yhä edessäpäin, olen
huomannut erään tärkeän seikan
toiminta
kykyyn liittyen; vaikka
fyysinen ja henkinen kantti merkitsee hyvin paljon yksittäiselle sotilaalle, jää sosiaalinen toimintakyky
usein huomioimatta. Sotilaat toimi-

vat ryhmissä ja yksilöiden kykeneminen yhteistyöhön tilanteesta ja
väsymystilasta riippumatta on ratkaisevaa. Tämä on härmistynyt itselleni vii
meisten viikkojen aikana
selvästi, sillä pienessä kuuden hengen
rannikko-opintosuunnassa toimiminen vaatii hyvää ryhmähenkeä.
Jokainen tukee toinen toistaan oman
osaamisensa mukaan ja tämä on
näkynyt hyvin niin meri- kuin maa
tulenjohdon opettelemisessa, jolloin

asiaan jo varusmiespalveluksessa
vihkiytyneet kadetit ovat auttaneet
muita oppimaan näitä uusia asioita.
Huumori ja ystävällinen naljailu ovat
myös auttaneet jokaista jaksamaan
kiireen ja koulupaineiden keskellä.

On suuri kunnia kuulua tähän ryhmään, josta on nyt viimeisten viikkojen aikana muodostunut ryhmä
sotilaita, kadettiveljiä ja ennen kaikkea – ystäviä.
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Upseerin ja kadetin
toimintakyky
Teksti: Eversti Harri Niskanen Kuvat: Puolustusvoimat

Upseerin ja kadetin tulee säilyttää
toimintakykynsä kaikissa olosuhteissa! Kyseessähän vaikuttaa olevan itsestäänselvyys, varsinainen ”latteus”!
Kyse onkin niin itsestään selvästä
asiasta, että siitä on kaikilla upseereilla oma (ja mielestään ainoa oikea)
käsitys.
Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen- ja sotilaspedagogiikan laitoksen määritelmän mukaan toimintakyky jakautuu neljään osa-alueeseen:
fyysiseen-, psyykkiseen-, sosiaaliseen- ja eettiseen toimintakykyyn.
Mielenkiintoista asiassa on se, että
tarkasteltaessa nykyistä kadettien
opetussuunnitelmaa, ei edellä esitelty jako ole täysin selvästi luettavissa
opetussuunnitelmasta.
NYKYTILA
Nykyisessä
opetussuunnitelmassa
toimintakyvyn osa-alueet ovat sirpaleina; löytyvät kyllä, mutta vähän
”rivien välistä”. Toimintakykyä onkin
hankalampi mieltää edellä kuvatun
neljän osakokonaisuuden muodostamaksi yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi.
kyvyn
Nykyisin pääosassa toiminta
ylläpidossa ovatkin johtamisen
opintoihin kuuluvat erityyppiset
harjoitukset ja opetustapahtumat.
Toimintakyvystä huolehtiminen painottuu fyysisen kunnon ylläpitoon ja
vuosittaisiin kuntotesteihin ja -suorituksiin. Tähän vaikuttaa myös se,
että toimintakyky on perinteisesti
ymmärretty lähes pelkästään fyysiseksi toimintakyvyksi.
Vähemmälle huomiolle jää työssä ja
opiskelussa jaksaminen sekä hyvinvointi.
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Kaikki toimijat, siis kadetit, opettajat
ja esimiehet, kuitenkin tiedostavat
mistä osakokonaisuuksista toiminta
kyky muodostuu ja pyrkivät mahdollisimman hyvään lopputulokseen.
Yhteistyön merkitys eri osapuolten
välillä korostuu. Kuitenkin jokaisella henkilökohtaisesti on suurin vastuu oman toimintakykynsä kehittämisestä ja ylläpidosta. Velvollisuus
on kirjattu myös lakiin puolustus
voimista.
Upseerikasvatus on oleellisen tärkeä
osa kadetin toimintakyvyn ylläpitoa
ja kehittämistä.
Se on mukana sekä kadetin arjessa että juhlassa, ei kuitenkaan varsinaisena ja selkeästi mitoitetuin
tavoittein osana opetussuunnitelmaa. Kysyttäessä eri upseereilta ja
upseeripolvilta, mitä upseerikasvatus
on, saa jokaiselta vastaajalta erilaisen
vastauksen.
Nykyisen sotatieteen kandidaatin
opetussuunnitelman ja -ohjelman
sirpaleisuus ja yhdenmukaisten käsitteiden puuttuminen sekä käsitteiden määrittelemättömyys ovatkin
olleet eräs syy siihen, että opetus
suunnitelmaa on ryhdytty tarkistamaan.
TOIMINTAKYKY TARKISTET
TAVANA OLEVASSA OPETUS
SUUNNITELMASSA
Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon tarkistamistyötä on tehty jo
reilu vuosi ja tavoitteena on, että
102. Kadettikurssi alkaisi tarkistetun opetussuunnitelman mukaisena vuonna 2015. Työn alla olevassa
opetussuunnitelmassa on, tutkinnon
tasolla, määritetty toimintakykyisyys

yhdeksi viidestä osaamisalueesta.
Muut osaamisalueet ovat: johtajuus,
sotataidollisuus, kouluttajuus ja tutkijuus.
Kaikkien osaamisalueiden tukena,
perustana ja läpi kulkevana ”juonteena” ovat tieteellinen ja ammatillinen
osaaminen sekä upseerikasvatus.
Toimintakykyisyys liittyy vahvasti
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin,
joita pystyy kehittämään hyvinkin
itsenäisesti. Toimintakykyisyyttä kuvaavana ”osaamislauseena” on opis-

" Toimintakyky on perinteisesti
ymmärretty lähes pelkästään
fyysiseksi toimintakyvyksi. "
kelijan henkilökohtainen ”halu ja
kyky kehittyä”.
Fyysinen kunto, henkinen kestävyys,
sotilaan taidot, kieli- ja viestintäosaaminen, työyhteisötaidot, upseerin oikeudet ja velvollisuudet sekä
upseerin arvot ja etiikka muodostavat toimintakykyisyyden keskeiset
sisällöt.
Fyysisen kunnon osaamisvaatimus ja
-taso on määritetty niiden normien
edellyttämille tasoille, joita erityyppisissä upseeritehtävissä vaaditaan ja
testataan.
Henkisen kestävyyden vaatimuksena
on oppia tuntemaan oman henkisen
kestävyyden rajat ja kehittämisen
periaatteet sekä ymmärtämään taistelustressi ilmiönä (ml. ennaltaehkäisy ja jälkihoito). Lisäksi on kyettävä

Kuva: kadetit jalkapartiolla Johtamisen- ja sotilaspedagogiikan laitoksen järjestämässä KRIHA-harjoituksessa.
toimimaan omassa poikkeusolojen
tehtävässään pitkähkö aika.
Sotilaan taidoilla tarkoitetaan sitä,
että jokainen kadetti osaa käyttää
henkilökohtaista asetta, taisteluvarustusta, johtamisvälineitä sekä liikkua maastossa ja antaa henkeä pelastavaa ensiapua.
Kieli- ja viestintätaitojen osaaminen
tarkoittaa sitä, että kadetti pystyy
seuraamaan oman alansa kansain
välistä kehitystä ja kykenee käyttämään normien edellyttämällä tasolla
kotimaisia kieliä sekä yhtä vierasta
kieltä.
Työyhteisötaitojen
osaamisvaatimusten täyttäminen edellyttää, että
kadetti osaa toimia työyhteisössä sen
periaatteiden, vastuiden ja roolien
edellyttämällä tavalla ja osaa toimia
erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, soveltaa sosiaalisia taitojaan erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää eri sukupuolten ja uskontojen merkityksen ja osaa soveltaa tätä
tietoa sosiaalisessa toiminnassaan.

Täyttääkseen upseerin oikeuksien ja
velvollisuuksien mukaiset osaamis
vaatimukset on ymmärrettävä sodan oikeussäännöt sekä normaali- ja
poikkeusolojen lainsäädäntö ja toimittava niiden mukaisesti. Lisäksi upseerina on toimittava yhteis
kunnan ja työnantajan odotusten
mukaisesti.
Edellä olevien sisältöjen sekä erityisesti upseerikasvatuksen yhdistelmänä rakentuvat upseerin arvot
ja etiikka. Tällöin Kadettikoulusta
valmistuvan upseerin tulisi ymmärtää toimintakyvyn eettisen osaalueen teoreettinen perusta, jonka
pohjalle rakentuu upseerin etiikka.
Hän arvioi toiminnassaan upseerin
arvo
maailmaa ja moraalikäsitystä
eettisesti kestävällä tavalla, toimii
isänmaallisesti, ammatistaan ylpeästi
ja suomalaisen upseerin ammatti-
identiteetin mukaisesti. Lisäksi
hän osaa sotilaskasvattajana toimia
eettisten periaatteiden ja tapojen
mukaisesti sekä ymmärtää perinteiden merkityksen omassa puolustus
haarassaan ja aselajissaan.

LOPUKSI
Lehden ilmestymisen aikoihin eletään taas sitä aikaa vuodesta, jolloin
”wanhat” kurssit valmistuvat ja uudet
alkavat.
Tässä yhteydessä haluankin toivottaa
valmistuville kadeteille ja sotatieteen
maistereille mitä parhaimmat onnittelut suoritetun tutkinnon ja virkaan
nimittämisen johdosta!
Samoin haluan toivottaa tervetulleeksi 100. Kadetti- ja 83. Meri
kadettikurssilla sekä 4. Sotatieteiden
maisterikurssilla opiskelunsa aloittavat kadetit ja upseerit.
Hyvää loppukesää kaikille!
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A
View
from
the
Point:
Life lessons from America's Military Academy
2LT Nathan Mayo

West Point is the oldest
continually manned military
post in the states, since
January 20th, 1778. It has
been a military academy
since 1802 and the campus
grounds are strewn with
monuments, plaques, and
artifacts commemorating
the thousands of great
Americans who have passed
through the Point. These
graduates include two US
presidents, the engineer who
dug the Panama Canal, one
of the first men to walk on
the moon, and far too many
great generals, legislators, and
businesspeople to mention.

I am a newly minted Second
Lieutenant from the academy.
After 47 months there, I
am not a super-leader, I am
not a paragon of virtue, and
I am not even very good
at parading. What I am
is willing to learn. If one
brings that attitude anywhere,
especially to West Point, it is
hard not to learn a few things
about leadership, life, and
oneself.

During this past spring,
I along with three other
cadets had the tremendous
opportunity to visit the
Finnish Military Academies
as representatives of Officers’
Christian Fellowship. In my
brief foray at the Finnish
Naval Academy, Border
Guard Academy, and National
Defense University, I gained
an appreciation for some of
the lessons I have learned and
how they might be applicable
to Finnish cadets as well.

The Finnish universal
conscription model
necessitates a different
academy than our allvolunteer force. Instead
of focusing primarily on
technical military skills, West
Point provides a broad liberal
education that requires all
cadets to take courses in math,
20

science, writing, philosophy,
information technology,
psychology, literature,
language, engineering,
military science, and their
elective major. Despite the
differences from the Finnish
model, I am convinced that
a few of the lessons I have
learned will cross cultural
boundaries.
Time is an investment

One of the great leadership
opportunities West Point
affords is a summer leadership
detail for rising junior and
senior cadets; one of the
most common is the chance
to train new incoming
cadets. During my six-week
cadet basic training, we had
approximately thirty minutes
of free time each evening.
This was my time to shower,
shine my shoes, memorize
the required sections of
my “knowledge book,” and
generally prepare for the next
day. I learned then that time
was invaluable.
The whole West Point
model forces good time
management. Every cadet
has a rigorous academic
load, a cadet staff or chain
of command job, and a
intercollegiate or intramural
sport. This is coupled
with dozens of other
enriching experiences such
as my membership in the
Parliamentary Debate Team,
Chapel Choir, and Officer’s
Christian Fellowship.
Benjamin Franklin famously
wrote that “time is money.”
As an economics major,
this makes me ask, “If
time is money, then am I
getting a good return on my
investments?” West Point
has taught me to limit the
ubiquitous distractions of
my generation (social media,
video games, television,
etc.) and invest in both my

continued development and
in the lives of other people
around me.
People are the prize

The next lesson I have learned
is that the things that matter
most in life are not things;
they are people. Leaders
often pay lip service to caring
about their subordinate’s
needs, but there is often a
wide gap between theory
and practice. I hear leaders
declare that they have an
“open door policy,” meaning
that subordinates from any
level can come to them with
problems. However, I have
observed that in order for an
“open door policy” to have any
meaning, subordinates must
know where the door is. I do
not mean that subordinates
of bad leaders are literally
unable to find their leader’s
office door; I mean that
leaders are responsible for
actively opening the channels
of communication that create
trust.
Our commandant of cadets,
Brigadier General Richard
Clarke, routinely sits at cadet
tables during mandatory
lunch and converses with
cadets informally. This allows
him to open channels of

communication with cadets
that make him one of the
first people to hear about
our problems instead of
the last. The people in an
organization can tell whether
their leaders care about them.
Furthermore, followers cannot
care more about their unit than
their leaders care about them.
Integrity is a muscle

Integrity is one of the few
things you have that can
never be taken from you by
force. I have learned that it
is not merely a static object;
integrity is a muscle, which
you can hone by exercising.
Just like any other muscle
group, when you see growth,
you are inspired to exercise
more; when you defer to
exercise, you find motivation
to exercise also falls away. The
cadet prayer contains a line
that has always inspired me
to challenge my conception
of my own integrity. It
reads, “Help us to choose the
harder right instead of the
easier wrong, and never to
be content with a half truth
when the whole can be won.”
Since coming to West Point,
I have made it a habit to
confess my mistakes to my
superiors even when they
would not likely find out my

faults without my mentioning
them. In the short-run, I risk
getting punished or chided
for whatever bad judgment I
exercised, but in the long-run
I find that my superiors have
immensely more confidence
in me as a result of my simple
exercise of integrity. A basic
level of trust is the bedrock
of a well functioning military
unit, but higher levels of trust
among team members makes the
difference between units that
are successful and ones that are
merely functional.

foundation for future growth.
However, in one important
way, the Military Academy
is like every other institution
in the world: you get out of it
what you put into it.
“The views expressed herein are
those of the author and do not
reflect the position of the United
States Military Academy, the
Department of the Army, or the
Department of Defense.”

These three lessons only
scratch the surface of what I
have learned in four years at
America’s Military Academy
and they are only the very
beginning of the lessons I will
learn as an Army leader. West
Point has a unique system
which has given me a solid

Details

• Name: The United States Military Academy at West Point
• Location: West Point, New York ( 80 Kilometers north of New York City)
• Student Body: 4400 cadets
• Cost: 0$, 5 years active duty service in the Army
• Student-Faculty Ratio: 8:1
• Admission Rate: 11.0%
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URHEILU

"Parhaat urheilevat pojat
olivat myös parhaita
taistelijoita"
Teksti: Anssi Heinämäki
Kuvat: Juuso Oinasmaa, Jesse Martélius

Otsikon lause on peräisin jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin suusta, joka kunniakkaan
sotilasuransa ohella osallistui itsekin muun muassa Lontoon olympialaisiin vuonna 1948. Jatkona
edellisen Kalpan numeron artikkeliin joukkueurheilusta, otetaan nyt teemaksi yksilön fyysinen
toimintakyky. Samalla tutustutaan hiukan liikuntakasvatuksen kehitykseen itsenäisen Suomen
Kadettikoulussa.

L I I K U N TA K A S VAT U K SEN
KEHITTYMINEN
KADETTIKOULUSSA
Kirjoja lukemalla selviää, että
itsenäisen Suomen Kadettikoulussa liikuntakasvatus vakiinnutti
paikkansa vasta vuonna 1929.
Tällöin opetusohjelmaan kuuluivat ampuminen, voimistelu,
miekkailu ja ratsastus. Huomattavaa on, että Taistelukoulussa
ja vakinaisen väen aliupseerikursseilla liikunta sai tärkeämmän roolin jo aikaisemmin.
Kadettikoulun muutto Santa
haminaan vuonna 1940 oli
piristysruiske myös kadettien
liikuntakasvatukselle. Tilat liikunnalle olivat hyvät, olihan
Santahaminaan rakennettu esi
merkiksi vasta maamme toinen
uimahalli. Liikuntakoulutuksen
tavoitteeksi oli linjattu kehittää fyysistä kuntoa ja taitoa sekä
kouluttaa kadeteista pystyviä
liikuntakasvatuksen
opettajia.
Nämä tavoitteet on luettavissa
edelleen kadettien liikuntakasvatuksesta.
Vuonna 1947 maavoimien kadettien opetusohjelmassa oli lii22

kuntaa kolme tuntia viikossa ja
lisäksi tunti ratsastusta. Tavoitteina oli kadettien oman liikunta
tarpeen täyttäminen, sekä hyvän
ryhdin, kestävyyden ja sitkeyden kehittäminen. Meri
sota
koulussa kadettien liikuntaan
oli varattu peräti 10,3 prosenttia kokonaistuntimäärästä. Samaan aikaan puolustusvoimissa
kantahenkilökunnan pakolliset
kuntosuoritukset pitivät sisällään
hiihtoa vähintään 300 kilometriä
talvessa, uintia vähintään 1200
sässä ja jalkamarssia
metriä ke
vähintään 150 km kesässä. Lisäksi oli erinäisiä ampumasuoritteita.
Kadettien
liikuntaleirien
pitäminen Vierumäellä sai alkunsa vuonna 1967, kun Suomen
Urheiluopiston rehtori Tauno
Turtola ehdotti asiaa entiselle
luokkatoverilleen, kenraali Yrjö
Keinoselle. Tavoitteeksi asetettiin tietojen ja taitojen oppiminen
sekä liikuntamyönteisen asenteen
kasvatus. 1980-luvulla kurssi jaettiin kesä- ja talvikursseihin, eli
Vierumäellä käytiin kaksi kertaa
vuodessa. Vierumäen talvileiri
kuuluu edelleen kadettikurssien
ohjelmaan.

1980-luvulla kadettien liikunta
koulutus sisälsi liikuntaa yhteensä
341 tuntia, joista ensimmäisenä
vuonna toteutettiin 114 tuntia.
Tunnit jakautuivat seuraavasti:
liikuntakasvatusleiri 65 tuntia,
kuntoharjoittelukoulutus
49 tuntia, suunnistus 48 tuntia,
hiihto
koulutus 31 tuntia, kilpa
-ammunta
koulutus 30 tuntia,
palloilu 17 tuntia, itsepuolustus
koulutus 15 tuntia.
KADETTIEN
LIIKUNTAKASVATUS TÄNÄÄN
Tämän hetken kadetille sotatieteiden kandidaatin tutkinto tarjoaa liikuntaa viiden opintopisteen verran. Laskennallisesti se
tarkoittaisi 135 tuntia. Vain kaiholla voi siis lukea ajoista, jolloin
liikuntaa kuului kadettien koulutukseen useita tunteja viikossa.
Pääpaino liikuntakoulutuksesta
on nykyisin ensimmäisenä opintovuonna. Silloin on tarkoitus
synnyttää liikuntakipinää ja motivoida kadetteja omaehtoiseen
liikuntaan jatkossa.
Liikuntaa kuitenkin kaivattaisiin
lisää koulupäivään. Kadetti Jesse
Martélius peräänkuuluttaa mal-

lia esimerkiksi Tanskan upseeri
koulutuksesta, jossa ohjattua
liikuntaa on useita tunteja joka
viikko.
Yksittäiset
taistelu
harjoitukset tai liikuntaharjoitukset eivät fyysistä kuntoa nosta,
vaan harjoittelun tulisi olla säännöllistä. Toki paljon on kiinni
kadettien omasta halusta, toteaa
Martélius.
Kadettiylikersantti Juhana Aalto
huomioi, että onneksi myös eri
opintojaksojen johtajat voivat
vaikuttaa kadettien liikuntaan.
Muutamilla
opinto
jaksoilla on hyvä tapa laittaa
viikko-ohjelmaan
omatoimista
liikuntaa keskelle päivää. Silloin
huomaa, että porukkaa on liikkumassa enemmän kun tavallisesti,
kertoo Aalto.
Omaehtoista liikuntaa koulu tukee hyvin. Tilat ovat hyvät, apua
omaan harjoitteluun saa ja niin
koulu kuin Kadettitoverikunta
ovat lähettämässä urheilijoita eri
kilpailuihin.
Fyysisen
kasvatuksen
ryhmä lähettää kadetteja kilpailuihin, lainaan saa esimerkiksi sykemittareita ja In Body-mittauksilla
pystyy seuraamaan treenin vaikutusta, kertoo kadetti Torsti
Tähtinen.
LIIKUNTA VAPAA-AIKANA
Martélius harrastaa sotilas-5
ottelua, suunnistusta ja lasku
varjourheilua sekä toimii kouluttajana heinäkuussa avatussa Sirius
tunnelissa.
Sport Resortin tuuli
Martélius toteaa, että Kadetti

koulun aikana on joutunut karsimaan lajeja.
Vapaa-aika ei riitä samaan kuin ennen, joten olen keskittynyt etenkin laskuvarjourheiluun.
Vapaa-ajat kuluvat joko taivaalla
tai tuulitunnelissa harjoitellessa.
Tälle keväälle on sisältynyt jo 80
hyppyä ja 15h tuulitunnelilentoa,
kertoo Martélius.
Aalto on mukana meri-5-otteluleirityksessä ja lisäksi tuttu näky
esimerkiksi kamppailupäiviltä.
Pidän lajeista, joissa pääsee rasittamaan ja haastamaan
itseään monipuolisesti. Meri-5ottelu ja sen osalajit (maastojuoksu,
pelastusuinti, esteuinti, esterata ja
veltuvat tähän
merimiestaito) so
hyvin. Lajia pitää harjoitella
omatoimisesti lähes päivittäin ja
puitteet siihen ovat erinomaiset,
kertoo Aalto.
Perinteisempiä
kestävyys
lajeja harrastavat kadetit Lasse
Härkönen ja Torsti Tähtinen
kertovat myös päiviensä täyttyvän
koulun ohella urheilusta.
Toisena
vuonna
on
päässyt harjoittelemaan huomattavasti laadukkaammin, kun aikaa on riittänyt paremmin, kertoo
Härkönen.
Kevyt aamulenkki ennen
aamupalaa ja kovempi juoksu
harjoitus iltapäivällä, kertaa
Tähtinen harjoittelurutiinejaan.
TOIMINTAKYKYINEN UPSEERI

tulee olla vähintään hyvä. Kadetit
ovat sitä mieltä, ettei vähäinen
”pakollinen”
liikuntakoulutus
edesauta fyysisen toimintakyvyn ylläpitoa saati sitten paranna
sitä. Jokainen liputtaakin vahvasti
omien lajiensa puolesta.
Meri-5-ottelun
moni
puolisuus tukee toimintakykyä
monella osa-alueella; lajin avulla
paranee muun muassa hapenotto
kyky ja kestovoima, kertoo Aalto,
joka loukkaantumisen takia on
joutunut pitämään kuitenkin taukoa harjoittelusta jo hetken aikaa.
Myös Martélius korostaa oman
lajinsa etuja fyysiselle toimintakyvylle.
Ei tule mieleen sotilaallista fyysistä tilannetta, jota 5-ottelu ei palvelisi. Sotilas
ammatin
kannalta 5-ottelu on mitä parhain
laji ylläpitää sotilaalta vaadittavaa fyysistä kuntoa. Upseerilta
vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa, enkä näe muita kuin
hyviä seikkoja, joita sotilas-5
ottelu tähän ammattiin tuo, kertoo
Martélius.
Härkösen mukaan uudistetun
taistelutavan myötä toiminta
kyvyn merkitys jopa korostuu.
Perinteisesti suomalainen
sotilas on kulkenut kesällä jalan
ja talvella hiihtäen. Uudistetun
taistelutavan myötä tämä ”totuus”
ei tule muuttumaan vaan voi jopa
korostua. On opittava toimimaan
muutenkin kuin pelkkä oma paino
kuormana, toteaa Härkönen.

Kaikki kadetit sisäistävät, että
sotilasammatissa peruskunnon
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AJATUKSIA
Liikunnan merkitys yksilön
kyvylle ymmärretään ja
toiminta
sitä painotetaan monella oppi
tunnilla. Kadettien halu olisi
saada lisää aikaa liikunnalle
päivän oheen. Fyysisen
koulu
kasvatuksen ryhmä saa kadeteilta kiitosta ja monet perinteiset
tapahtumat, kuten Vierumäen
leiri ja Kultakompassi-suunnistus
ansaitsevat paikkansa. Keskustelua haluttaisiin kuitenkin nostaa
yleisemmin siitä, kuinka liikunta
koulutuksesta saataisiin jatkuvampaa.
Viikko-ohjelmaan
varmasti kyettäisiin järjestämään
aikaa liikunnalle. Ajankohta olisi
tunti ennen lounasta tai päivällistä, jolloin urheilun jälkeisen
huollon
pystyy
järjestämään
oikeaoppisesti, miettii Härkönen.
LÄHTEET
Liike ja Tuli – urheilu maanpuolustuksen ja maanpuolustus urheilun
tukena (Lammi, 2002) ; Haastattelut

Kurssin ikiliikkujat, kadetit Lasse Härkönen ja Torsti Tähtinen tiivistävät
vaatimukset upseerin toimintakyvylle.

Johtajan tulee olla paremmassa fyysisessä kunnossa, kuin keskiverto alainen,
toteaa Härkönen.
Rautainen peruskestävyys on sotilaan fyysisen toimintakyvyn perus
pilareita, jatkaa Tähtinen.
Miehet tietävät mistä puhuvat. Härkösellä on takataskussaan useampi nuor
ten sm-mitaleita hiihdosta. Keväällä mies juoksi elämänsä ensimmäisestä
marathonista Tukholmassa kelpo ajan 3.02,33. Tähtiselle kestävyysurheilu on
elämäntapa ja hän pitää huolta fyysisestä toimintakyvystään päivittäisellä harjoittelulla.

Ensimmäinen opiskeluvuosi oli tiukka, kun oli paljon opiskeltavaa ja päivät
olivat pääasiassa 08.00-17.00, mutta toisena vuonna tahti on helpottanut ja on
päässyt harjoittelemaan huomattavasti laadukkaammin, kertoo Härkönen.

Tähtisellä ei ole ollut ongelma hoitaa omaa fyysistä kuntoaan omalla ajallaan,
mutta järjestettyä liikuntaa saisi olla myös koulun puolesta enemmän. Tähtinen
kertoo nykyisen upseerikoulutuksen eroavan fyysisen kasvatuksen osilta esi
merkiksi vertailussa Tanskaan ja Norjaan.
Heillä on huomattavasti enemmän järjestettyä liikunta ja vaatimuksia
fyysiselle toimintakyvylle ja se todella myös näkyy, toteaa Tähtinen. Toisaalta myös
meillä on hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan ja kadetit myös käyttävät näitä mahdollisuuksia, jatkaa Tähtinen.
Härkönen korostaa liikuntaa elämäntapana, joka sisältää unen, ravinnon, levon ja harjoittelun. Etenkin kuormittavien opintojen aikana uni saattaa jäädä
vähille, jolloin myös harjoittelu vaikeutuu.

Ilman ”kehon tukipalveluita” harjoittelu on merkityksetöntä ja näiden
laiminlyönti heikentää fyysistä toimintakykyä, toteaa Härkönen.
Liikunnan merkitys näkyy myös toisin päin, kuten Tähtinen kuvaa:

Olen huomannut, että liikunta on tärkeää yleisen hyvinvoinnin kannalta.
Jos en pääse liikkumaan muutamaan päivään, ruokahalut menee, enkä saa öisin
nukuttua, toteaa Tähtinen.
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"Toimintakykyä
harjoitellen"
Kuvat: Puolustusvoimat

Huhtikuussa sotilaspedagogiikan ja johtamisen opiskelijat saivat maistaa käytännön toimintaa, kun
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, JOSPEL, järjesti vuotuisen kriisinhallintaharjoituksen.

Harjoituksessa oli vierailevina tähtinä kouluttajia eri joukko-osastoista, yhteisenä taustana rautainen

ammattitaito ja kokemus. Kadetit oppivat toimimaan kriisinhallintaympäristöissä miinoja ja
ansoja varoen, kulttuureja ymmärtäen ja kansainvälistä kanssakäymistä harjoitellen. Jalkapartiot ja

voimankäyttöharjoitteet tulivat tutuksi ja aseiden salakuljettajat jäivät nalkkiin. Lopuksi harjoitus

päättyi ns. kovaan vaiheeseen, jossa opitut taidot pantiin testiin. Harjoituksesta käteen jäi taidon
lisäksi nippu hyviä kuvia, joista parhaimmistoa on tähän lehteen nostetut.
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KOULUTUS

Varusmiehet verkkooppimassa
Teksti ja kuvat: Mikko Kotilainen

Internetin vakiintuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on tuonut verkko-opiskelun koulutusjärjestelmiin.
Verkko-opiskelun tarkoitus on sitouttaa opiskelija aktiiviseen tiedonhakuun, jossa oppija voi itse muokata
oman opiskelurytminsä. Testasin
verkko-opiskelun sopivuutta ase
velvollisten koulutusjärjestelmään.
”Verkko-opiskelulla
tarkoitetaan
opiskelua internet-verkossa suojatussa oppimisympäristössä. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan paikkaa
tai ihmisten muodostamaa ryhmää,
jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimista verkossa ohjaa
opintojakson tutoropettaja. Verkkoopiskelu ei yleensä ole sidoksissa
aikaan eikä paikkaan, mutta se vaatii
kuitenkin ajankäytön suunnittelua,
opintojakson aikataulun mukaisesti.”
(http://www.avoinamk.fi/oppimistyylitjataidot/oppiminenverkossa.html)
Verkkokurssin läpiviemiseksi perehdyin eri yliopistojen ohjeisiin ja
vertailin, mikä toimintatapa soveltuu omaan verkkokurssiini parhaiten. Ohjeiden suuresta määrästä oli
havaittavissa, että verkko-opiskelua
käytetään laajasti suomalaisessa
järjestelmässä eri tutkintotakoulu
soilla. Nähtäväksi jäi miten se soveltuu varusmieskoulutukseen.
Verkkokurssi pidettiin Suomen
lahden
Meripuolustusalueella
Porkkalan
rannikkopataljoonan
sotilaspoliisikomppanian varusmiesjohtajille. Kurssin toteuttaminen
liittyi johtamisen ja sotilaspedagogiikan opintoihini. Verkkokurssin
sisältö on osa varusmiesjohtajien
johtamisen jatkokurssia, jossa perehdytään tulevaan sodan ajan toiminta-alueeseen ja tehtäviin. Saatuani
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verkkokurssin tehtäväkseni otin
yhteyttä sotilaspoliisikomppanian
päällikköön tiedustellakseni verkkokurssin sopivuutta jo valmiiksi
tiukkaan varusmiesten koulutusohjelmaan. Yksikön päällikkö, kapteeniluutnantti Mikko Pilviö, suhtautui
myönteisesti verkkokurssiin yksikössään, sillä tiedossa ei ole, että vastaavaa kurssia varusmiesjohtajille olisi
aiemmin pidetty.
Kurssin opetus perustui konstruktivistiseen oppimisteoriaan, jossa
oppiminen tapahtuu uuden asian kasautumisella vanhan jo opitun asian päälle. Tavoite oli opettaa
varusmiehille
suunnitteluprosessi
sotilasjohtajan ”työkaluksi”. Toisena
tavoitteena oli testata kurssin sopivuutta ja opetusmateriaalin käytettävyyttä kiireiseen varusmies
koulutukseen. Olettamuksena oli,
että kurssi tulee olemaan varusmiesjohtajille haasteellinen, koska heidän
taktinen tietotaitonsa on joukkueen
ja ryhmän tasolla ja kurssilla pe-

rehdytään komppania- ja joukkue
kokoonpanoon.
Verkkokurssin
periaate on mahdollistaa opiskelijan
vapaus valita oma aikataulu opiskelun ja levon välillä. Jotta tämä olisi
mahdollista, varus
miehille anottiin
vapautus muusta palveluksesta kahdeksi vuorokaudeksi. Opiskelijat
pystyivät verkkokurssin periaatteiden
mukaisesti tekemään tehtävät kotona
tai vaikka kirjastossa. Perusyksikössä
ei ollut tietokoneita riittävästi, joten
yksilöllinen opiskelu kasarmilla iltaaikana ei ollut mahdollista.
Kurssi alkoi tasokokeella, jolla testattiin oppilaiden perustietämys taktiikan perusteista. Perustietämyksen
lisäksi tasokokeella voitiin muokata
verkkokurssin opintoja oppilaiden
taitotason mukaan. Kurssin oppimis
ympäristönä oli PVMoodle, joka on
Puolustusvoimien verkko-opiskelu
ympäristö. Moodlen eri versioita
käytetään useissa oppilaitoksissa, joten se oli lähes kaikille kurssille osal-

Kuva 1: Verkko-opiskelu ei ole sidoksissa aikaan eikä paikkaan.
(kuva: Mikko Kotilainen)

Kuva 2. Suunnitteluprosessin sisältö
(Komppanian taisteluohje, Maavoimat)
listuneille varusmiesjohtajille tuttu
jo peruskoulusta. Verkkokurssilla
annetut tehtävät perustuivat komppanian taisteluohjeen mukaiseen
prosessiin, jossa toiminsuunnittelu
not on jaettu eri vaiheisiin ja lopputuloksena on johtajan päätös toiminnan aloittamisesta (kuva 1).
Kurssilla suunnitteluprosessin mukainen päätös laadittiin kahteen
kertaan. Ensimmäisessä vaiheessa suunnittelun perusteena oli
jalkaväkikomppanian organisaatio.
Toisessa vaiheessa perehdyttiin sotilaspoliisikomppanian organisaatioon ja laadittiin päätös ryhmittymisestä. Kurssilaisia aktivoitiin myös
tiedon hankinnassa internetistä
(OSINT) ja saatuja tietoja käytettiin päätöksessä vastustajan perustietoina. Kurssin opiskelumateriaali
perustui komppanian taisteluohjeen
mukaiseen
suunnitteluprosessiin,
”A2 mekanisoitu pataljoona taistepakettiin ja julkisiin
lussa ”-opetus
internetlähteisiin.
Verkkokurssin alussa kysyin varusmiehiltä motivaatiota alkavaan kurssiin, sillä kurssi osittain sitoi heidän
vapaa-aikaansa. Palautteen perusteella varusmiehet olivat motivoituneita varsinkin mahdollisuuteen
laatia tehtäviä oman aikataulun ja
paikan mukaan.
Eri koulujen verkkokurssien ohjeistuksissa kehotetaan opettajaa panostamaan ohjeisiin tehtävänannosta.
Palautteissa on tullut ilmi epäselvyys
tehtävänannosta oppilaan ja opetta-

jan välillä. Mitä oppilaan halutaan
tuottavan kurssilla? Tämä kurssi ei
tehnyt palautteen osalta poikkeusta,
sillä varusmiesten mukaan tehtävän
annon ohjeistusta tulee kehittää.
Varusmiehet eivät palautteen mukaan ymmärtäneet täysin tehtäviä
eivätkä sitä, mitä niissä tulisi tehdä.
Myös johtajan päätöksen laatiminen
etäopiskeluna koettiin haastavaksi
ja kehityskohteeksi esitettiin lähiopetusta kurssin eri vaiheiden väliin.
Näin oppilaiden yksityiskohtaisiin
kysymyksiin puuttuminen on helpompaa. Palautteesta tuli ilmi myös
se, että varusmiehet kokivat verkkokurssin lisäävän heidän johtaja
valmiuksiaan.
• Opintojakso lisäsi valmiuksiani
toimia johtajana
1 (14,29 %)
- Kiitettävästi:
- Hyvin:
4 (57,14 %)
- Tyydyttävästi: 2 (28,57 %)
- Huonosti:
0
- En osaa sanoa: 0
• Opintojakso oli mielestäni
- Liian haastava: 3 (42,86 %)
- Haastava:
4 (57,14 %)
- Ei kovinkaan haastava: 0
- Helppo:
0

on varusmiehille tuttua jo perus
koulusta jossain muodossa, kuten
näille kurssilaisille, joten verkkoopiskelu on luonnollinen jatkumo
peruskoulun verkko-opiskelulle ja
se vähintäänkin valmentaa tuleviin
jatko-opiskeluihin
varusmiesajan
jälkeen. Varusmiesten oppimistaso
on hyvin erilainen, jolloin omaan
tahtiin oppiminen on kaikkien etu.
Nykyisin perusyksiköissä on käytettävissä langattomat tiedonsiirtoyhteydet internetiin, joten mahdollisuus opiskeluun on olemassa myös
varuskunta-alueella. Varusmieskoulutuksessa verkkokurssi soveltuu
mielestäni parhaiten pienten asia
kokonaisuuksien opettamiseen ennen käytännön vaihetta. Näin konstruktivistinen oppimismenetelmä
toteutuu, ja epäselväksi jääneet asia
voidaan korjata käytännön vaiheessa. Reserviläiset voisi verkkokurssilla
perehdyttää tiettyyn tulevan kertausharjoituksen opetusaiheeseen, jotta
perusteet oppimiselle tulisivat hankituiksi jo ennen kertausharjoitusta.
Itselleni tämä kurssi antoi yhden
näkö
kulman verkkokurssin maail
maan ja sen mahdollisuuksiin.
Moodle oppimisympäristönä antaa
vähäisellä perehtymisellä mahdollisuuden laatia monipuolisen kurssin,
jonka sisältö on vain toteuttajasta
kiinni. Oppimiskokemukseni myötä
kehittäisin tätä kurssia jakamalla sen
pidemmälle ajalle, jolloin olisi helpompi antaa yksityiskohtaisempaa
palautetta. Nyt palautteen vaikutusta
ei pystynyt todentamaan kurssin aikana. Pidemmällä aikajaksolla väliin
olisi myös mahdollista laittaa lähiopetuspäivä, jossa pystytään oikaisemaan epäselvyydet.
Verkkokurssin tuominen varusmieskoulutukseen on hyvä idea. Verkkokurssilla pystytään kohdentamaan
yksikön vähäisiä henkilökunta
resursseja vaativimpiin tehtäviin ja,
mikä tärkeintä, antamaan vastuu oppimisesta oppijalle.

Taulukko 1: Loppupalaute

Verkkokurssi varusmiehille tuntuu
monesta varusmieskouluttajasta oudolle. Olin ennen tätä verkkokurssia samaa mieltä siitä, että varusmieskoulutukseen on vaikea liittää
verkon kautta suoritettavaa opiskelua. Olin väärässä, niin kuin moni
muukin kouluttaja. Verkko-opiskelu
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PERINTEIDEN ISÄ

Santahamina, Kynä
ja kadetti
Teksti: kadetti Aleksanteri Markkanen Kuva: Toni Kuhanen

Kurssin
yksilöt

muodostavat

Ihmisen hyvinvointi niin fyysisesti
ja psyykkisesti muodostuu pitkälti hänen omasta toimintakyvystään
monella eri tasolla. Monille sotilaille
on tuttu käsite toimintakyky ja sen
esiintyminen fyysisesti, psyykkisesti, eettisesti ja sosiaalisesti. Jokainen
yksilö tasapainottelee näiden neljän
osa-alueen kanssa pyrkien siihen,
että hänellä nämä kaikki olisivat
parhaassa mahdollisessa tasossa.
Kadettikoulussa eettistä toimintakykyä kehitetään tuomalla jo valmiiksi
opittuihin ja omaksuttuihin arvoihin
lisänä suomalaiselle upseereille ominaiset arvot. Tämä kehitys tapahtuu
perinnekasvatuksen, yhteistoimin-
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nan ja sisäisen kasvun kautta. Kadettikoulun tarkoitus ei ole tuottaa
massalinjastona harmaata massaa
upseereiden muodossa, vaan jokainen kadetti on omanlaisensa yksilö osana suurempaa kokonaisuutta.
Toki jokaisella kadettikurssilla jotkut
arvot saattavat muodostua yhteiseksi
piirteeksi mutta nämä harvoin ovat
negatiivisessa mielessä ajateltavia
arvoja. Mikään toimintakyvyn osaaluetta ei voida treenata vaikuttamatta muihin. Kurssin aikana painopiste vaihtelee välillä rajusti siinä
mitä pyritään kehittämään.
Kadettikoulun tarkoitus ei ole tuottaa linjastona harmaata massaa upseereiden muodossa, vaan jokainen
kadetti on omanlaisensa yksilö ja

panostus osana suurempaa kokonaisuutta.
Yksilöstä osaksi joukkoa
Verrattuna normaaliin siviiliyliopistoon, Kadettikoulu vaatii yksittäiseltä henkilöltä paljon sosiaalista
toimintakykyä. Tämän kehitys tapahtuu psyykkisen toimintakyvyn
tavoin huomaamatta. Varusmiespalvelus itsessään on monelle viimeinen
mahdollisuus nostaa oma sosiaalinen
toimintakykynsä syrjäytymisen välttämiseksi. Monelle ajatus puolen
vuoden viettämisestä 7-11 täysin
tuntemattoman henkilön kanssa
samassa huoneessa saattaa tuntua
aluksi perin oudoksuttavalta mutta

monelle se on kehitysaskel ihmisenä.
Tästä seuraavana askelena voi olla
samassa ympäristössä toimiminen
150 muun opiskelijan kanssa seuraavat kolme vuotta. Kaikkien kanssa ei
tarvitse olla välttämättä olla parhaita
ystäviä mutta etenkin sotilaan ammattiin kuuluu periaate, että kaikkien kanssa on tultava kuitenkin toimeen. Yhteen hiileen puhaltaminen
on tämän kansakunnan pelastanut
niin sota-aikana kuin sen jälkeisen
jälleenrakentamisen aikana.
Hyvinvointi on avain
Koulunkäynnin ohessa kadetin toimintakykyä koetellaan kaikilla tasoilla. Välillä on päiviä, jolloin tekee
mieli pusertaa se kädessä oleva kynä
halki tai maastossa potkia se polveen
osunut juuri vähintäänkin imaginääriselle tasolle ja sen yli. Tästä palautuminen ja hyvinvoinnin ylläpito tapahtuu joko yksilöllisesti tai joukolla.
Moni suuntaa kesälomalla ulkomaille puhdistamaan raskaan tutkimusmenetelmiä sisältäneen vuoden
tukahduttaneita aivoja ja osa taas pysyttelee isämaan kamaroilla saunoen
auringon noususta laskuun. Jokainen
yksilö rentoutuu omalla tavallaan
joko porukassa tai yksin mutta pääasia on, että ymmärtää palautua niin
fyysisesti kuin henkisesti, jotta on
aina valmis seuraavaan koitokseen.
Paras tapa palautua auditorion aihe-

uttamasta hapenpuutteesta ja lihasten surkastumisesta on suorittaa joko
keskellä päivää tai heti palveluksen
jälkeen jonkin muotoinen liikuntaharjoitus. Kadettikoulu laskee paljon
fyysisen toimintakyvyn säilyttämistä
kadetin omille harteille. Itsestään tulee löytää se pinteessä oleva sisäinen
minä, jota tökätessä aiheuttaa sen
perisuomalaisen perkele-reaktion,
jolloin tarvitaan enää vastine suolle
ja kuokalle itse toimiessa Jussin roolissa. Fyysinen hyvinvointi tutkitusti
kulkee käsi kädessä henkisen hyvinvoinnin kanssa ja nämä molemmat
ovat sotilaan arjessa tärkeitä.
Koulunkäynnin ohessa kadetin toimintakykyä koetellaan kaikilla tasoilla. Välillä on päiviä, jolloin tekee
mieli pusertaa se kädessä oleva kynä
halki tai maastossa potkia se polveen
osunut juuri vähintäänkin imaginääriselle tasolle ja sen yli.
Iso pyörä liikahtaa
Jälleen on tullut aika jolloin iso ratas liikkuu Kadettikoulussa kurssien
suhteen. Valmistuva kadettikurssi
tekee tilaa, kun Santahaminaan astuu syksyn alussa historiallisesti itsenäisen Suomen 100. Kadettikurssi.
Kurssinumeron hehkutusta pidemmälle ei muutos näy kadettien arjessa
vaan elämä ja kasvatus jatkuvat samaan malliin seuraavan kurssin otta-

essa kasvatusvastuun toisen siirtyessä
viimeiselle vuodelleen.
Santahaminaan palaavalle nuorukaiskurssille muistutan vastuusta,
joka ei lepää ainoastaan yksittäisen
kadetin vaan koko kurssin harteilla.
Kasvatuksella, opastamisella ja esimerkillä luotte pohjan, mistä aikanaan tulevasta simpusta tulee jotain
enemmän.
Valmistuville herroille kaadereille ja
vanhuksille, joilla tiimalasissa hiekka
on vähissä kadettikoulun osalta, toivotan menestystä tuleviin työtehtäviinne!
Viimeiselle vuodelle siirtyviltä toivon yhteydenpitoa keskenänne kuin
myös nuoremmalle kurssille. Ohjeistakaa ja kykynne mukaan auttakaa
nuorempianne haasteissaan toimien
esimerkkinä tarpeen tullen. Toivon
näkeväni tai kuulevani mahdollisimman monen teistä käyvän antamassa oman panoksenne uuden kurssin
kasvatuksen eteen!
Constantem decorat honor
Perinteiden Isä
Kadetti Aleksanteri Markkanen

Perinnehenkilöstö ja toimintakyky
Seitsemän kuukautta kestäneen aktiivisen usvan hälventämisen, lukui
sien perinneruokailuiden, useiden
ohjeistamisten ja lukemattomien
kronikkatekstien jälkeen kaikkensa
antanut 98. Kadettikurssin perinnehenkilöstö alkoi suunnitella palauttavia toimenpiteitä. Ratkaisuksi keksittiin Perinnehenkilöstön yhdistetty
informatiivinen ja sotahistoriallinen
matka Kaakkois- ja Itä-Suomeen
Kadettikoulun historian hengessä.
Reissu päätettiin järjestää kesäkuun
toisella viikolla opiskeluiden ja onnekkaasti myös säiden salliessa.
Matka aloitettiin Santahaminassa maanantaina aamupäivällä
tiukkaakin tiukemmalla sulkapalloottelulla, jossa yhteen ottivat Perinteiden isä ja Haminan kadetti vastaan Vanhempi adjutantti ja Vanha
kaaderi. Tiukan ottelun päätteeksi ja
lukujenkin mentyä sekaisin, päätettiin ottelu tasatuloksena. Puolen
päivän aikoihin starttasimme kohti
Haminaa. Pysähdyimme matkalla
Loviisassa ja perillä Haminassa

fii
listelimme hetken RUK:n pää
rakennuksen edessä. Otimme myös
Perinnehenkilöstön kuvia muistoksi
tuleville sukupolville.
Haminasta jatkoimme Lappeen
rantaan, jossa yhdessä Kadettitoverikunnan edustajien kanssa levitimme
maasotalinjan nuorukaisten keskuuteen ilosanomaa keskosvuoden vastuutehtävistä. Illalla muistelimme
omaa aikaamme ensimmäisenä
vuon
na Lappeenrannan linnoituksilla.
Tiistaiaamu alkoi tutustumalla Suomen vanhimpaan sotilaskotiin Lappeenrannan Rakuunamäellä ja Nuorempi adjutantti sai
kokea henkilökohtaisen elämyksen
maistaessa Lappeenrannan kuuluisaa
”telamiina”-nimellä kulkevaa munkkia. Kyseessä on ehkä maukkain
ikinä kehitetty jälkiruoka. Lappeenrannasta jatkoimme matkaa kohti
Savoa ja Haapaniemeä. Matkalla
pysähdyimme vielä Brahenlinnassa,
jossa aikanaan kadettikoulukin on alkunsa saanut. Rantasalmen pitäjässä

ja tarkemmin ottaen Haapaniemessä
pysähdyimme ottamassa jälleen
perinnekuvia, josta jatkoimme Kuopioon. Päivämme viimeisellä etapilla
odotti majoitus, ruoka ja toiminta
kyvyn palauttaminen.
Matkamme viimeisenä aamuna starttasimme takaisin kohti
Helsinkiä, mutta retki oli kaikkea muuta kuin ohi. Ensimmäisenä
pysähdyimme Joroisissa, majuri
Samuel Möllerin haudalla ja ihastelimme Joroisten 1700-luvulla rakennettua puukirkkoa. Tästä matka
jatkui edelleen kohti pääkaupunkiseutua kuitenkin pysähtyen vielä
tarkastamaan Urajärven kartanon,
Vanhan kaaderin ja Nuoremman adjutantin kotiseudulla.
Perinnehenkilöstön matka
summasi erinomaisesti kuluneen
vuoden perinnetehtävissä. Se toimi
myös ajatuksen nollaavana levähdyksenä, mutta toisaalta myös silmiä
avaavana kokemuksena, mistä olikin
hyvä jatkaa viimeisiin opiskeluihin
ennen kesälomaa.
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Kollaasi

KRIHA-harjoitus
Kuvat: Puolustusvoimat
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Paremman ilmaston puolesta
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viranomaisalennus 10-20%! lisätiedot nettisivuiltamme
suuremmista tilauksista annamme erikseen tarjouksen
HIGH SPEED GEAR INC.

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

www.purait.fi

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

swedish hook

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.

KOKONAISRATKAISUT

t oimivaa ja kent täkelpoista suunnit telua!

26,00€

castreninkatu 13
00530 helsinki

www.operator.fi
puh 045 133 0404

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

JiPS.fi

cobra RIGGERS belt

KOULUTUS

Kanuunat, kaaderit ja kenttätykistö
Teksti: Eero Forsberg

Viimeisen opintovuoden ja aselajijakson ollessa ehtoopuolella, ei voi
välttyä peilaamasta kuluneita kuukausia. Aika kultaa nopeasti muistoja, eikä vähiten varsinkaan Niinisalon
Tykistökoulussa, jossa 12 punalaattaista tykistökaaderia on päättämässä
opintojaan. Nämä herrat ja rouvat
ballistat ovat kulkeneet läpi toiminnallisesti rikkaan ja erilaisen opinto
vuoden.

" ... pahin rangaistus oli joutua
siirretyksi jalkaväkeen."

Ruotsin vallan aikana tykkimiehen
pahin rangaistus oli joutua siirretyksi jalkaväkeen. Eivät ole ajat
muuttuneet. Mutta tykistöllisen
opetuksen alkaessa syksyisessä sateessa Hämeenkankaalla kivääri ja
käsisuuntakehä kädessä tulenjohtomontussa, olivat kanuunat, raketinheittimet ja panssarihaupitsit vielä
kaukaisessa tulevaisuudessa. Sotilaan
ja varsinkaan hiljalleen kehittyvän
kaaderin toimintakykyä ajatellen,
ei sovi milloinkaan unohtaa ainut
laatuisen aselajimme monipuoli
suutta. Tulenjohtajan vastuuna onkin
taistella ensimmäisenä tykkimiehenä
kärjessä, kiväärimiehen rinnalla, toi
mien näin koko tykistöjärjestelmän
silminä ja korvina.
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" Vain pilvinen taivas tai maailmankaikkeuden luhistuminen
voi estää mittausupseeria..."

Ammattitaidon monipuolistuminen
lähti nousuun jouluisten tutkielmavapaiden jälkeen, sillä vuorossa oli
mittaus. Vaikka nykyaikaiset mittausajoneuvot, GPS-laitteet ja kaaderin taskusta vakioidusti löytyvät
puhelimet ovat nopeassa toiminta
valmiudessa auliina paikantamaan
käyttäjänsä sijainnin, on tykkimiehen
hallittava myös mittaustoiminnan
perusteet. Suuntakehä, maastokartta
ja terävä kynä ovat toimintakykyisiä
ympäri vuorokauden, ajasta ja paikasta riippumatta. Vain pilvinen taivas tai maailmankaikkeuden luhisupseeria
tuminen voi estää mittaus
paikallistamasta öiseltä taivaalta
Pohjantähteä, Aldebarania tai Betelgeusea.
Sotilaan perustaitojen opetus alkaa
perinteisesti sulkeisilla, niin myös
tuliasemakoulutuksessa. Hämärässä
ja pakkasen kirvoittamassa aamussa
kajahtaa tykkisulkeisten terävät komennot kahvista haaveilevan kaaderin korvaan. ”Tykki - nosta!” aiheuttaa hikipisaroita jo pelkästään
muistoissa,
saati
tykkihallin
jäisellä pihalla. Vaikka tulipatterin
paikalla onkin ampumakomento
valmiuden saavuttamisen jälkeen
tuoretta kahvia tarjolla, ei tason kimpussa työskentelevä laskija ehdi sitä
nauttia. Lentoradan korjauslaskelma
ja ampuma-arvojen määrittäminen
vaativat täsmällisyyttä, tehokkuutta
ja sääsanoman oikeanlaista tulkintaa. Ballistiset lämpötilat ja aktiivisen ratavaiheen tuulikorjaukset
iskostuvat kaadereiden selkäytimiin
viimeistään ampumaharjoituksissa
Pohjankankaan viimaisilla keskilinjoilla.

" Matka on ollut pitkä edetessä
tykkiryhmän ammusmiehestä
tulipatterin päällikön valvojaksi."
Talven edetessä kevääseen, vaihtuu
myös vastuutaan kasvattavan kaaderin mustavalkoinen lumikuosi
kirkkaalla oranssilla päällystettyyn
maastopukuun. On tullut tykistöllisen toimintakyvyn ja ammatillisen
osaamisen näyttöjen aika. Matka
on ollut pitkä edetessä tykkiryhmän
ammusmiehestä tulipatterin päällikön valvojaksi. Rovajärven kapeat
tiet ja Hautavaaran jyhkeät kuusikot
ja kiviset maisemat todistavat tätä
muodonmuutosta, kun kaaderit ovat
antamassa viimeisiä näyttöjään tulevien joukko-osastojensa mukana.
Patteriston ampuessa iskua, on luottamuksella ja tykkimieshengellä aina
konkreettinen näytön paikka vaati
vissa olosuhteissa.
Opintojen edetessä viimeiseen kesälomaan on tullut aika hengähtää ja
kääntyä menneistä kuukausista tulevaisuuteen. Niinisalosta erkaantuminen ja muuttaminen eri maakuntiin tulee olemaan suuri muutos
monelle meistä. Hartioitamme ei
paina enää vain oma taisteluliivi vaan
lisäksi vastuu kokonaisuudessaan
omasta jaoksesta. Lähivuodet odottavat meiltä paljon, eivätkä ensimmäiset saapumiserät tule päästämään
tuoreita luutnantteja helpolla.
Teksti: Eero Forsberg
Kuvat Hanni-Mari Huhtamaa ja
Eero Forsberg
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Tapahtuma

Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina, mitä on
tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen; ei ole mitään
uutta auringon alla
Teksti: Samu Sievälä, Wanha kaaderi, 98. KADK

Itsenäisen Suomen kadettikoulussa
(1919–1992) ja Maanpuolustuskorkeakoululla (1993-) alkaa syksyllä
100. kadettikurssi. Se on juhlakurssi meille kadeteille. Sen pitäisi olla
juhla koko Suomelle. Juhlan kunniaksi haluaisin sanoa, että uudet
kadettikurssit ovat aina parempia
kuin vanhat kurssit ja joka vuosi
kadettikurssien toiminta kehittyy ja
tulee entistä valmiimpia upseereita
rakentamaan Puolustusvoimia tulevaisuudessa. Ottamatta vielä asiaan
enempää kantaa tyydyn toteamaan,
että asioilla on taipumus edetä omalla painollaan. Artikkelin otsikko ja
Jääkärien tarinan – sinne ja takaisin
luettuanne ymmärrätte näkemyksen,
ei ole mitään uutta auringon alla.
Suomen historiasta löytyy ajanjakso,
jossa nuoret miehet jättivät kotinsa jonkin suuremman takia. Valinta
lähteä oli vapaaehtoinen ja se tarkoitti pahimmillaan sitä, että takaisin Suomeen ei olisi ollut enää asiaa.
Tuota vaihetta Suomen historiassa
kutsutaan jääkäriliikkeeksi.
Kadettikoulun perinnehenkilöstössä
Wanha kaaderi edustaa vanhempia kadettikursseja ja jääkäriliikettä.
Vaikka upseerikoulutuksen perinteet alkavat 1779, on nykymuotoiset Puolustusvoimat rakennettu osa
osalta jääkärien käsien kautta vuosina 1914–1959. Voisi kärjistäen
sanoa, että Saksassa koulutettujen
jääkärien jäätyä eläkkeelle vastuu
Suomen sotilaallisesta maanpuolustuksesta on siirtynyt kadettiupseerien sukupolville, jonka jääkärit ovat
itsenäisessä Suomessa kasvattaneet.
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kouluttajan ominaisuuksia. Toinen
merkittävä yhteinen piirre jääkärien
keskuudessa oli aito halu palvella
isänmaata. Motiivina ei saanut olla
status, raha tai kokemus. Väärin perusteine Saksaan lähteneet karsiutuivat pois koulutuksesta. Osa jääkäreistä lopetti koulutuksen ja osa
joutui keskeyttämään, pääsyynä oli
soveltumattomuus.
Jääkärien tarina–sinne ja takaisin
käsittelen jääkäriliikkeen vaiheita
lennokkaasti, koska kadettikoulusta ei jalat maassa selviä. Jääkäreillä
ja kadeteilla pitää olla fanaattista
kurin
alaisuutta, empiiristä luovuutta ja tuotteliasta vainoharhaisuutta.
Tarina perustuu faktoihin jääkäriliikkeestä.
Jääkärien tarina – sinne ja takaisin.
Vuonna 1915 Saksaan lähti vapaa
ehtoisia nuoria miehiä opiskelemaan
ja hakemaan koulutusta tulevaisuuden haasteisiin. Lähtö Saksaan oli
hyppy tyhjän päälle. Ensiyöstä lähtien oli yhtä seikkailua. Tulevasta
palveluspaikasta ei ollut tietoa. Huhujen mukaan Sodankylässä saattoi
olla useita palveluspaikkoja valmistuneille jääkäreille. Huhujen mukaan
ehtoisista tulisi rakentumaan
vapaa
Suomen puolustuksen perusta.
Jääkäriksi hakeutuvien yhteisinä
piirteinä voidaan pitää, kykyä heittäytyä nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Jääkärin ominaisuuksia saattoi
olla hyvä kunto ja moitteeton käytös.
Lisäksi jääkäreiltä saatettiin vaatia
sodanajan johtajan ja rauhanajan

Jääkäriliikkeen synty
Jääkäriliikkeen synnyn taustana olivat toisaalta Suomessa 1800-luvun
lopulla herännyt kansallisuusaate ja
toimen
toisaalta venäläisten sorto
piteet 1900-luvun taitteessa. Venä
läistäminen ja Suomen autonomian
pitkään jatkunut vähentäminen aiheutti vastarintaa nuorten miesten
keskuudessa. Ensimmäinen sortokausi (1899–1905) oli riskianalyysin
mukaan merkittävä riski suomalaisuudelle ja Suomen autonomialle.
Marraskuussa 1914 julkistettu laaja
uudistus, jota historian kirjoitukset
kutsuvat venäläistämisohjelmaksi.
Uudistus oli pakollinen, muutti
rakenteita ja se muutti uhkan vaikutuksen sietämättömälle tasolle.
Käytännössä se olisi toteutuneena
merkinnyt Suomen autonomian hävittämistä. Uutisen herättämä kiihtymys ajoi aktivistiryhmät yhteen.
Uuden aktiivisen vastarintaliikkeen
"perustava kokous" pidettiin Ostro
botnian kassahuoneessa 20. päivänä marraskuuta 1914. Kokouksessa
olivat tiettävästi edustettuina kaikki
silloiset ylioppilaskunnat ja Teknillisen Korkeakoulun edustaja. Kokoukseen osallistuvat olivat tavallisia
opiskelijanuorukaisia.

Itsenäisyys
liikkeen johto koostui
aluksi nuorista, enimmäkseen kuitenkin jo akateemisen loppututkinnon suorittaneista kansalaisista.
Itsenäisyysliikkeen perustaminen tapahtui tilanteessa, jossa ensimmäistä
maailmasotaa oli sodittu noin neljä
kuukautta. Suomessa maailmansotaa ei pidetty merkittävänä uhkana.
Keskusteluissa pyöri erilaisia näkö
kulmia. Eihän Suomeen kukaan
hyökkää? Venäjä tulee varmasti apuun, jos Suomeen hyökätään.
Yleisenä uskomuksena nähtiin, ettei

Venäjä osapuolena anna merkittävästi lisää turvallisuutta Suomelle.
Yhteiskunnan paine oli pysyä auto
nomisena eikä liittoutua. Kaiken
lisäksi sotaahan käytiin Euroopassa
– kaukana.
Vastoin laillisen hallitsijan tahtoa
itsenäisyysliikkeen uusi johtoelin,
keskuskomitea, piti välttämättömänä kansanarmeijan muodostamista
itsenäisyystavoitteeseen
pääsemiseksi. Yritykset hankkia sotilas
koulutusta kotimaassa, Ruotsissa ja
Tanskassa eivät johtaneet tuloksiin.

Ainoaksi mahdollisuudeksi jo vuonna 1914 nähtiin lopulta vain Saksa,
jonka sotilasviranomaisille osoitettiin kirjelmä, jossa pyydettiin sotilas
koulutusta ja aseita suomalaisille.
Saksa suostuikin suomalaisten anomuksiin, koska sen etujen kannalta
oli järkevää tukea vallankumouksellista toimintaa Suomessa. 26. päivänä
tammikuuta 1915 saksalaiset päättivät 200 suomalaisen kouluttamisesta
4-6 viikkoa kestävillä Pfadfinder(partiolais-) kursseilla Saksassa.
Jääkärien koulutus ja kasvatus
Tulevan jääkärin taimen idun aavistuksen heijastuksen projektio
Ensimmäinen kurssi alkoi 25. päivä
helmikuuta 1915, kun ensimmäiset suomalaiset miehet saapuivat
kampukselle Lockstedtiin Hampurin pohjoispuolelle. Suomalaisista
muodostettiin kaksi komppaniaa.
Partiokurssin vahvuus nousi parhaimmillaan 150 mieheksi. Enemmistö, 145 miestä, oli suorittanut
ylioppilastutkinnon. Heistä 34:llä oli
myös akateeminen tutkinto tai opintoja muissa korkeakouluissa. Enemmistön äidinkieli oli ruotsi. Suomen
kieltä suosittiin vapaa ajalla.
Kurssin johtajana ja suomalaisten
vapaaehtoisten komentajana toimi
alusta lähtien tammikuuhun 1917
asti majuri Maximilian Bayer.
Bayer oli tyypillinen kadettikoulun
kasvatti. Nuorempana hänellä saattoi olla silmälasit. Majuri Bayernin
ura ennen siirtymistä suomalaisten
kurssin johtajaksi sisälsi kansain
välisiä tehtäviä ulkomailla, jonne hän
hakeutui vapaaehtoisesti.
Kouluttajina toimi neljä suurta saksalaista upseeria ja useita aliupseereita.
Neljä suurta suunnittelivat ja toteutti
”perusopinnot”. Aliupseerit olivat
ikään kuin opettajia. Soveltuvimmat saksan kielen taitoiset jääkärit
ylennettiin kurssin kuluessa esimies
asemaan omalla kurssillaan.
Koulutusajaksi oli määrätty aluksi
neljä viikkoa, mutta lopulta kurs37

vuotta. Koulutusosaston lopullinen
kirjavahvuus oli parhaimmillaan
1890 miestä. Osa kurssin aloittaneista ei sopeutunut koulutuskulttuuriin
ja keskeyttivät. Enemmistö oli hyvää sotilasainesta. Päällystöainesta
koulutusjoukossa oli runsaasti.

si kesti 5 kuukautta. Suunniteltuun
läpivientiin oli suunniteltu runsaasti
opeteltavia asioita, jopa viikonlopuille. Neljä suurta ei ilmeisesti keskustellut keskenään kurssin suunnittelussa, sillä määräajat olivat aina
päällekkäin. Joka tapauksessa koulutus oli tarkoituksenmukaista ja tehokasta. Se vastasi lähinnä myöhempää
suomalaista reserviupseerikoulutusta.
Jääkärinuorukaiset
Saksan keisari Wilhelm II alle
kirjoitti 28.elokuuta 1915 käskyn,
jolla pfadfinder- kurssi laajennettiin jääkäripataljoonaksi. Tavoite
vahvuudeksi suunniteltiin 2000
miestä. Saksasta lähetettiin kymmen
kunta pfadfinderia värväämään lisää
suomalaisia miehiä koulutukseen.
Ikävä kyllä heidän matkansa kuitenkin katkesi alkuunsa. Toinen yritys
käynnistää värväystä Suomessa onnistui paremmin. Suomeen lähetettiin vain kaksi vapaa
ehtoiseksi ilmoittautunutta pfadfinderia. Ensimmäinen oli Heikki Kekoni ja toinen
V.E.Tuompo. Kumpikin yleni myöhemmin Suomen ylimpiin virkoihin
kenraalimajurin ja kenraaliluutnantin arvoilla.
Koulutusjoukko toiselta nimeltään jääkärijoukko oli eräänlainen
kansanarmeija,
pienoiskokoinen
sillä siinä olivat edustettuina kaikki
ammattiryhmät ja ikävuodet 15–49.
Keski-ikä oli vuonna 1916 alle 24
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Koulutuksesta vastasivat saksalaiset upseerit ja aliupseerit. Alokas
koulutuksessa pääpaino oli sisä
palveluksella ja sulkeisjärjestyksen
harjoittelulla. Myöhemmin keskityttiin ampuma- ja taistelukoulutukseen. Kieliopinnot, erityisesti
saksan kieli, olivat monelle erittäin
työläs oppiaine. Koulutuksessa suomalaiset totutettiin pikkutarkkaan
preussilaiseen kuriin. Koulutus oli
kovaa, monipuolista ja tehokasta.
Siinä pyrittiin ottamaan huomioon
viimeisimmätkin sotakokemukset.
Alokaskoulutuksen jälkeen suoritettiin pääaine- ja linjavalinnat. Suomalaisia jääkäreitä sijoitettiin jääkäri-,
konekivääri-, ratsu-, tiedonanto, tykistö- ja pioneeriyksiköihin saamaan
aselajikokemusta. Osa suomalaisista
sai johtajakoulutusta.
Koulutuksen edistyessä jääkäreiden
vapaa-
aikaa lisättiin. Useimmiten
vapaa-
aika vietettiin Lockstedtin
leirialueella tai sen ympäristössä.
Suosituin illanviettopaikka oli Café
Schütt, jonka antimista jääkärit
nauttivat, mikäli päivärahaa oli vielä
jäljellä.
Jääkärikeskoset
31. toukokuuta 1916 Koulutus
osastosta muodostettiin Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27
ja se määrättiin Saksan itärintamalle
nykyisen Latvian alueelle taistelemaan Venäjän armeijaa vastaan. Tarkoitus oli antaa jääkäreille taistelu
kokemusta.
Tarinan mukaan Jääkäripataljoonan
numero 27 tuli siitä, kun varastossa
oli vain 2 muotoisia merkkejä ommeltavaksi. Kääntämällä 2 toisinpäin
saatiin pataljoonan merkkiin 7.
Komppanioita johtivat saksalaiset
upseerit ja aliupseerit. Käytännös-

sä suomalaisille luotiin omat saksalaisista sotilasarvoista poikkeavat
omat sotilasarvot ja kurssin toimi
itsenäisesti alijohtajiensa johdossa.
kokemusjakso oli käytänRintama
nönläheinen. Päinvastoin edelliset
jaksot olivat olleet teoreettisempia.
Kolmannen jakson lopussa suomalaiset nuoret miehet olivat saaneet
koulutusta tulevaisuuden haasteita
varten. Jääkärit olivat valmiita palaamaan Suomeen ja se alkoi näkyä
toiminnassa. Paluu Suomeen ei kuitenkaan vielä ollut mahdollista.
Palveluspaikka jääkäreille varmistui,
kun senaatti vahvisti 6. joulukuuta
1917 Suomen itsenäistymisen. Sitä
ennen tulevaisuus oli arpapeliä ja
armotonta spekulaatiota. Vettä myllyyn heittivät uutiset Suomesta 1917,
jotka eivät olleet jääkäreille hyviä.
Helmikuun vallankumous poisti sen
syyn, miksi jääkärit olivat lähteneet
Saksaan. Lokakuun vallankumous
palautti jääkäreiden tarpeen itsenäisyyden saavuttamiseksi. Epävarmuus
tulevaisuudesta lisäsi turhautumista.
Maailman mahtavimmat sankarit – Jääkärikaaderit
Odoteltaessa paluuta kotimaahan
jääkäreille annettiin jatkokoulutusta
Libaussa. Jokaiselle rivimiehellekin
pyrittiin antamaan johtajakoulutusta. Osa sai Polangan (Polanga)
erikoiskurssilla hävitys-, sabotaasi- ja sissikoulutuksen. Jääkäreitä
koulutettiin myös moottoripyöräläheteiksi, auton ja moottoriveneen
kuljettajiksi,
rautatiepalvelukseen
ja erilaisiin huollon tehtäviin. Yksi
jääkäri sai lentäjäkoulutuksen. Pieni
osa jääkäreistä toimi jakson ranta
vartiossa. Viimeisen jakson aikana
jääkärit erikoistuivat tehtäviinsä ja
saivat ammattitaitoa ja rutiinia.
13. helmikuuta 1918 Jääkäri
pataljoona 27 hajotettiin Libaussa
ja jääkärit siirtyivät muutamaksi
viikoksi odottamaan valmistumista.
25. helmikuuta 1918 Jääkärit saapuivat Vaasaan. Oli siis päivälleen
kolme vuotta siitä, kun ensimmäiset
pfadfinderit olivat saapuneet Lock-

stedtiin. Helmikuun 26. päivänä
jääkäripataljoona esiintyi uudelle
ylipäällikölleen kenraali Mannerheimille Vaasan torilla viimeisessä
yhteisessä tilaisuudessa. Ylentämisen
jälkeen jääkärit hajaantuivat uusiin
tehtäviinsä hallituksen joukkoihin
valkoisen Suomen alueelle.

ilma
voimien ylimmässä johdossa
lähes 20 vuotta. Jääkärieversti Väinö Vuori oli ilmavoimien esikunta
päällikkönä vuosina 1924–1926 ja
komentajana vuosina 1926–1932.
Jääkärikenraaliluutnantti Jarl Lundqvist oli ilmavoimien komentajana
1932–1945.

Jääkärit itsenäisen Suomen palveluksessa

Turhautuneille
kaadereille,
toiveikkaille keskosille ja nuorukaisille

Vuosina 1918–1939 syntyivät itsenäisen Suomen puolustusvoimat
jääkärien ennakkoluulottoman työn
tuloksena. Alussa nuorten jääkärien
ratkaiseva työ oli varusmiesten ja
kantahenkilökunnan kouluttamista.
Erityisesti reserviupseerien koulutus oli jääkäreiden varassa. RUK:n
1. kurssin johtajana oli Haminassa 1.3.1920 lähtien jääkärikapteeni
Kosti Sundberg. Tämän jälkeen oli
Reserviupseerikoulun johto 13 vuotta jääkäreiden hallussa.
Puolustusvoimien
komentajiksi
nousseet jääkärit olivat vuonna 1945
jalkaväenkenraali Erik Heinrichs.
kenraaliluutnantti Jarl Lundqvist
vuosina 1945–1946, jalkaväen
kenraali Aarne Sihvo vuosina 1946–
1953 ja jalkaväenkenraali Kaarlo
Heiskanen vuosina 1953–1959.
Kouluttautumalla jääkärit nousivat
nopeasti puolustusvoimien johtoon.
Kenraalimajuri Aarne Sihvo nimitettiin sotaväen päälliköksi vuonna
1926. Sisäasiainministeriön alaisen
rajavartiolaitoksen
kehittämisessä
ja tehtävissä oli runsaasti jääkäri
upseereita ja -aliupseereita. Jääkäri
eversti Viljo E. Tuompo toimi raja
vartio
laitoksen päällikkönä kymmenen vuotta 1935–1945. Suomen
meripuolustuksen
kehittämisestä
vastasi vuodesta 1924 lähtien silloinen everstiluutnantti, Väinö Valve.
Vuosina 1933–1946 hän toimi merivoimien komentajana.
Jääkäreiden osallistumista ilma
voimien kehittämiseen rajoitti aluksi
se, että vain yksi jääkäri oli saanut
Saksassa lentokoulutuksen. Kouluttautumalla jääkäriupseerit olivat

Herrat kaaderit, keskoset ja nuorukaiset, olette uran alkuvaiheessa.
Kun jääkäreiden historiaa opiskelee
huomaa heti kuinka toissijaista on
se mitä jääkärit suorittivat Saksassa koulutuksen aikana ja mitä eivät.
Katseen tulee olla nostettuna kauas
eteenpäin. Jääkärit näkivät itsenäisen Suomen jo 1900 luvun alussa ja
tekivät töitä asian eteen. Itsenäisyys
julistettiin 6.12.1917.

uran, ohjautui ja kehitti rajavartio
laitosta 10 vuoden ajan.
Kadetit, koska asioilla on taipumus
edetä omalla painollaa. Helpoin tapa
vaikuttaa painoon on pitää huolta
sotilaan perustaidoista ja kunnosta.
Suunnistus on sotilaalle molempia
ja artikkelin CDH osuus täyttyykin otteella Kultaisen Kompassin
lahjakirjasta. ”Elämän omistaminen
isänmaalle ja henkensä uhraaminen
maansa hyväksi sekä tälle pohjalle rakentuva velvollisuudentunto ja
isänmaanrakkaus yhdistettynä toverilliseen uskollisuuteen samoin kuin
miehekkyys ajatuksissa ja teoissa
kuuluvat jo Haapaniemen sotakoulun aikana tulevien maanpuolus
tajien sotilaallisiin ja inhimillisiin
elämän ihanteisiin.”

Perusta on se, minkä päälle vasta
aletaan rakentaa taloa. Jääkärit nauravat meille pilvien reunoilla kun
suurimmat tavoitteemme ovat tuleva työpaikka, pääaine tai sivuaine.
Katseen tulee olla nostettuna kauas
eteenpäin. Ohjeeni teille kadetit ajan
ja työn säästämiseksi on: Ottakaa
enemmän selvää, ottakaa vähemmän
kantaa selvään ja keskittykää epä
selvään.
Ne jääkärit, jotka nousivat urallaan
nopeasti maa-, meri- ja ilmavoimien
sekä rajavartiolaitoksen johtoon
tiesivät jo Saksassa kouluttautumisen ja erikoistumisen tärkeyden
laadukkaan johtamisen tekijöinä.
Esimerkkinä raotan rajavartiolaitoksen pitkäaikaisen johtajan kenraali
luutnantti V. E. Tuompon uraa. Jo
Pfadfinder-kurssin aikana Tuompo
alkoi erikoistua värväykseen toimies
saan ”värväystoimiston” valvojana
Suomessa yhdessä H. Kekonin kanssa. Värvätessään nuoria miehiä hän
todennäköisesti oppi kyseenalaisia
käytännön taitoja rekrytoinnista, tiedustelusta, johtamisesta ja siitä miten
vartioitu raja ohitetaan tai läpäistään
jäämättä kiinni. Erikoistumalla ja
kouluttautumalla Tuompo rakensi
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KOULUTUS

Kadetin toimintakyvystä
kurssin aikana

Teksti: Jaakko Timo ja Jussi Yli-Renko
" Aikaa on, mutta onko halua? "
Toimintakyky on käsitteenä
kiinteästi yhteydessä toiminta
ympäristö –käsitteen kans
sa. Toimintakyvyn on vas
tattava
toimintaympäristön
haasteeseen. Kaaderin näkö
kulmasta kolme vuotta Kadetti
koulussa on tarjonnut erilaisia
toimintaympäristöjä Helsingin ja
Haminan kaduilta Lapin vaaroille
ja tuntureille. Ilmastollisestikin
ovat molemmat ääripäät ainakin
Suomen mittakaavassa tulleet
koettua – ja vieläpä samassa pai
kassa eli Vuosangassa. Helmikuu
2012 tarjosi puolikkaalle kurs
sille lähes 40 asteen pakkasen
ja kesäkuu 2013 jalkaväkilinjalle
auringossa mitattuna kiitettävän
lukeman, +47.

Toimintakyky koostuu neljästä
osakokonaisuudesta, jotka ovat
fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen
ja eettinen toimintakyky. Kehit
tääkseen omaa toimintakykyään
on kadetin ja sotilaan ymmär
rettävä niiden muodostama
kokonaisuus. Kaikki osa-alueet
vaikuttavat toisiinsa. Kehittämäl
lä yhtä, kehittyvät osittain myös
muut osa-alueet. Toisaalta on
kuitenkin muistettava, että ketju
on yhtä vahva kuin sen heikoin
lenkki. Tärkeintä olisikin löytää
tasapaino eri osien välillä.
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Fyysistä toimintakykyä on help
po kehittää, mutta nykyisellä
koulutusjärjestelmällä ja –sisäl
löllä, vaatii se erityisesti toisen
opiskeluvuoden aikana kade
tilta oma-aloitteisuutta. Aikaa
on, mutta onko halua? Fyysisen
toimintakyvyn
kehittäminen
mielletään helposti juoksemisek
si ja punttien nostelemiseksi.

asenteen opettaminen olisi tar
peen. Kadetin suusta ei saa,
etenkään kolmannen vuoden
maastoharjoituksissa, kuulua ”ei
kiinnosta”. Ammattisotilaan tun
nistaa siitä, että vaikka kuinka
ottaisi päähän, toiminnan taso ei
laske.

Edellä mainitut lajit toki kehittä
vät kestävyyttä ja voimaa, mutta
sotilaan toimintakyvyn kehittä
misen kannalta ne eivät silti yk
sinään riitä. Parhaiten ja tehok
kaimmin sotilaan toimintakyky
kehittyy maastoharjoituksissa,
joissa harjoitellaan ja eletään se
varustus päällä, joka olisi muka
na ns. ”kovassakin” tilanteessa.
Tärkeintä sotilaan toimintakyvyn
kehittämisessä ja harjoittelus
sa on monipuolisuus, sillä se on
avain menestykseen.

Psyykkisen toimintakyvyn tapaan
myös sosiaalinen toimintakyky
kehittyy hiljalleen muun toimin
nan ohessa. Kadettikurssilla opis
kelussa ryhmätyö ja ryhmätyö
taidot korostuvat. Ryhmätyöllä
ei tässä tarkoiteta ainoastaan
tietylle joukolle käskettyä yhteis
tä tehtävää, joka pitää palauttaa
tiettyyn aikamääreeseen men
nessä, vaan ylipäätään kaikkea
toimintaa. Se voi olla esimerkiksi
yhdessä treenaamista tai kurssi
kaverin auttamista hänelle vai
keissa asioissa. Voi rehellisesti
todeta, että kadettikoulu antaa
hyvät valmiudet tiimityöskente
lyyn. Yksinäisiä susia ei kurssilla
juurikaan ole.

Psyykkistä toimintakykyä ei si
nänsä erityisesti kehitetä yk
sittäisissä harjoituksissa, vaan
se seuraa huomaamatta ”piilo-
muka
opetustarkoituksena”
na lähes kaikessa toiminnassa.
Paineensietokyky kehittyy tiuk
kojen aikamääreiden ja niskaan
hengittävien opettajien myötä.
Henkiseen toimintakykyyn liitty
en oikeanlaisen, ammattisotilaan

Eettistä toimintakykyä ei varsi
naisesti harjoitella, mutta sen
perusteita opetetaan muutamil
la opintojaksoilla. Toki eettistä
toimintakykyä koetellaan myös
arkipäiväisessä
toiminnassa.
Kiinnitätkö huomiosi vain oman

" Ammattisotilaan tunnistaa siitä,
että vaikka kuinka ottaisi päähän,
toiminnan taso ei laske. "
etusi tavoitteluun, jopa muiden
kustannuksella vai pyritkö laitta
maan yhteisen edun oman etu
si edelle? Voidaan ajatella, että
omatunto menee kaikkien lakien
ja sääntöjen edelle. Mikäli pys
tyy elämään omien päätöstensä
ja tekojensa kanssa sekä tuntee
tehneensä oikein, pystyy myös
kestämään omista päätöksistä tai
teoista aiheutuvat mahdolliset
seuraamukset.

Yhteenvetona voidaan todeta,
että ammattisotilaan ja upseerin
on kehitettävä oman toiminta
kykynsä sille tasolle, että pystyy
kaikissa tilanteissa toimimaan
esimerkkinä omille alaisilleen.
Toimintakykyä on myös jatkuvas
ti ylläpidettävä, vaikka se haasta
vaa olisikin. Silloin myös alaisil
taan voi vaatia jatkuvaa itsensä
ja toimintakykynsä kehittämistä.

Kolmas opiskeluvuosi tarjosi ai
nakin jalkaväkilinjalle toiminta
kyvyn kehittämisen kannalta
muutamia hyviä harjoituksia. Tal
ven kylminä ja pimeinä hetkinä
järjestetyt rakennetun alueen ja
hajautetun joukon harjoitukset
tarjosivat varmasti kaikille mais
tiaisia siitä, missä omat kehittä
miskohteet, etenkin fyysisellä
puolella, ovat. Viime talven näyt
töjen perusteella ainakin hiihto
taidossa löytyy parantamisen
yhdeltä, jos toiseltakin tulevalta
upseerilta.

Kesä
toi
tiedusteluopinto
suunnalle mukanaan toiminta
kyvyn kehittämisen ja testaamisen
kannalta ehkä parhaimman mah
dollisen harjoituksen, mitä voi
kuvitella eli siirtymismenetelmä
harjoituksen. Kyseinen harjoitus
olisi ollut hyvä jokaiselle kade
tille, sillä siinä päästiin testaa
maan Maavoimien taistelu 2015
–konseptin kannalta tärkeitä
siirtymismenetelmiä. Kyseisen
harjoituksen perusteella havait
tiin, että fyysisen ja psyykkisen
toimintakyvyn kannalta keskeisin
kehitettävä kohde oli kuumassa
säässä toimiminen. Raskas va
rustus, pitkähkö siirtyminen ja 30
asteen helle imivät mehut jokai
sesta tiedustelukaaderista.

Siirtymismenetelmäharjoitusta
seurasi tiedusteluopintosuunnan
jääkäri- ja kranaatinheitinopin
tosuunnille järjestämä tieduste
luharjoitus, jossa jokainen pääsi
varmasti testaamaan omaa toi
mintakykyään. Varmasti tämäkin
harjoitus oli erittäin hyödyllinen
suurempaa kokonaisuutta silmäl
lä pitäen. Moni kaaderi pääsi vas
ta nyt itse käytännössä kokeile
maan mitä Maavoimien taistelu
2015 voisi käytännössä ryhmä- ja
joukkue-tasalla tarkoittaa. Sini
siä nuolia on helppo piirtää kar
talle ja siirtää niitä tietokoneen
näytöllä paikasta toiseen, mutta
onko ruohonjuuritason toteutta
minen yhtä helppoa ja nopeaa?
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Kadetteja ovat tukeneet myös
seuraavat yritykset ja yhteisöt
Alphacom Finland Oy

R. V. Lehtonen

Hammaslaboratorio Kari Puska Ky

Saab International Finland Oy

Juuan Osuuspankki

SPU Oy

Kalpa Hockey Oy

Styroplast Oy

Karvian Apteekki

Suomen Euromaster Oy

Kuusaan Pintakate Oy

Suomen Hyvinvointikeskukset Oy

Mikkelin AMK

Suomen Suodatinvalmiste

Nauvon Osuuspankki

Suomen Terästekniikka Oy

Norrhydro Oy

Tai Hing Oy

Nyssäkkä Ky

Tilitoimisto Safe Oy

Paanti Oy

Timber-Hirsi Oy

Parturi-Kampaamo Salon Vienne

Timitran Maja, Lieksa

Porin Suomalainen Klubi

Upseeriratsastajat Ry

Puolangan kunta

Vaunula Oy

Ilmoitusmyynti

Koko:				 Hinta:

210x297 mm

Koko sivu

90x133 mm

1/4 sivu

2/1

420 x 297		

2100 / 3900 / 4700

1/1

210 x 297		

1200 / 2000 / 2400

1/2

190 x 133		

600

1/4

90 x 133 tai 190 x 61 300

/ 500

/ 600

1/8

90 x 61		

150

/ 250

/ 300

Rivi

12 pt			

50

/ 90

/ 120

/ 1000 / 1200

Hinnat 1-3 lehteen.
Ilmestyminen vuonna 2013:

190x133 mm

190x61 mm

90x61 mm

Nro.

Ilmestyy

Dig.Aineisto

3

1.11.2013

3.10.2013

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

1/2 sivu

1/4 sivu

1/8 sivu
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KADETTIVÄÄPELI

Toimintakykyinen kadetti
muodostaa osan suoritus
kykyisestä kadettikurssista
Teksti: Jere Sjögren
Kuvat: Riku Nuppola
Sotilaan toimintakyky jaetaan yleensä neljään osa-alueeseen, joita ovat
eettinen, psyykkinen, fyysinen ja
sosiaalinen toimintakyky. Tarkasteltaessa käsitteitä jalkaväkimiehen silmin voidaan havaita yksin
kertaisia kokonaisuuksia. Eettisyys
mukaisuutta, arvoja ja
on oikeuden
tervettä järkeä. Psyykkinen toiminta
kyky voidaan ymmärtää henki
senä
kuntona, paineen- ja stressin
sieto
kykynä sekä yksilön henkisinä ominaisuuksina. Fyysisyys sisältää sellaisia ominaisuuksia kuten kestävyys,
voima ja nopeus. Sosiaalisuus on
yhteishenkeä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Sotilaan toimintakyky
voidaan siis ymmärtää kokonaisuutena, jonka muodostavat yksilö sekä
hänen kykynsä toimia vallitsevassa
ympäristössä.
Suorituskykyinen
kadettikurssi
muodostuu toimintakykyisistä kadeteista. Kadetin toimintakykyä
pyritään kehittämään sotatieteiden
kandidaatin tutkintoon johtavien
opintojen aikana useiden eri tahojen
toimesta. Kadetti kehittää henkilökohtaisesti omaa toimintakykyään.
Oma kadettikurssi kehittää huomaamattaan kurssilaisten toimintakyvyn
osa-alueita. Vanhemmat kadetit
osallistuvat nuorempien toiminta
kyvyn kehittämiseen. Opettajat ja
vanhemmat upseerit kehittävät kadettien toimintakyvyn osa-alueita.
Varsinkin eettinen, psyykkinen ja
sosiaalinen toimintakyky kehittyvät
usein yksilön huomaamatta. ”I am
building a fire, and everyday I train,
I add more fuel. At just the right
moment, I light the match.” (Mia
Hamm)

" Suorituskykyinen kadettikurssi
muodostuu toimintakykyisistä
kadeteista. "
MAANPUOLUSTUSKORKEA
KOULU TUKEE FYYSISEN
TOIMINTAKYVYN
YLLÄ
PITOA JA KEHITTÄMISTÄ
Olen ollut äärimmäisen tyytyväinen siihen, että Maanpuolustus
korkeakoulu on kahden viime
vuoden aikana lisännyt tukeaan
kadettien urheiluharrastuksille. Tälkorkea
lä hetkellä Maanpuolustus
koululta löytyvät jääkiekon, jalkapallon, salibandyn ja amerikkalaisen
pallon joukkueet. Joukkueet
jalka
pyörivät pienellä budjetilla ja vapaa
ehtoisten kadettien ja opettajien voimin. Joukkueet keräävät viikoittain
lähes sata kadettia harrastamaan yhdessä liikuntaa. Kyse on siis merkittävästä ja vähintäänkin fyysistä kuntoa ylläpitävästä toiminnasta.
Tämän vuoden urheilusuoritukset
kertovat siitä, Maanpuolustuskorkea
koulun antama tuki ei ole mennyt
hukkaan. Jääkiekkojoukkue on ollut
kestomenestyjä Sotilasurheiluliiton
kilpailuissa. Salibandyjoukkue voitti
kultaa Sotilasurheiluliiton kilpailuista. Amerikkalaisen jalkapallon
joukkue NDU Black Knights voitti pronssia opiskelijoiden Suomen
mestaruuskilpailuista.
Jalkapallojoukkue voitti myös pronssia opiskelijoiden Suomen mestaruuskilpailuista. Jalkapallojoukkueella on vielä
edessään elokuussa järjestettävät sotilaiden Suomen mestaruuskilpailut
Lappeenrannassa.
Haluan kiittää Maanpuolustus
korkeakoulua ja fyysisen kasvatuksen
ryhmää harrastustoiminnan tukemi-
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sesta. Ennen kaikkea haluan myös
kiittää kaikkia vapaaehtoisia, jotka
valmentavat, suunnittelevat ja koordinoivat joukkueiden toimintaa sekä
tietenkin itse pelaajia. Joukkueiden
osallistuminen erilaisiin tapahtumiin
ja kilpailuihin lisää Maanpuolustuskorkeakoulun positiivista näkyvyyttä
muiden opiskelijoiden keskuudessa.
Merkittävin seikka on se, että joukkueissa pelaavat eri kadettikurssien
kadetit, mikä lisää kurssien välistä
kadettihenkeä. Toivonkin, että tulevaisuudessa joukkueiden toiminta
säilyy vähintään nykyisellä tasollaan.
NUORUKAISESTA
KESKOSEKSI – KASVATETTAVASTA
KASVATTAJAKSI
Vuosi on taas vierähtänyt, ja on
aika ottaa vastaan uudet simput. 99.
Kadetti
kurssi ja 82. Merikadetti
kurssi olette suorittaneet kolmasosan
opinnoistanne. Nyt on aika palata
Santahaminaan ja jatkaa akateemisten opintojenne suorittamista. Toisen opiskeluvuoden aikana pääsette
tekemään tulevaisuuden kannalta
tärkeitä valintoja, joita ovat aselajin,
palveluspaikan, pääaineen ja sivuaineen valinnat. Teillä tulee olemaan
päävastuu uusien simppujen kasvattamisessa. Tehtävä kuuluu perinnehenkilöstölle sekä kadettialiupseereille, mutta ennen kaikkea myös
koko kurssillenne. Simppujen kasvattaminen on kaikkien vanhempien
sotilashenkilöiden tehtävä. Keskosina teillä tulee olemaan paljon enemmän vapauksia ja omatoimista opiskelua, mikä tarkoittaa myös vastuun
lisääntymistä. Olkaa luottamuksen
arvoisia ja muistakaa tukea kurssi
veljiä ja -sisaria yhteisissä haasteissa.

" I am building a fire, and everyday I
train, I add more fuel. At just the right
moment, I light the match. "
(Mia Hamm)
KESKOSESTA KAADERIKSI/
VANHUKSEKSI – AKATEEMISESTA AMMATILLISEEN
On aika siirtää akateeminen opiskelu
taka-alalle lukuun ottamatta kandidaatintutkielmia, joiden tekeminen
täytyy pitää koko ajan kirkkaana
mielessä. Viimeinen opiskeluvuosi
tarjoaa ammatillisia valmiuksia ja
pyrkii kehittämään sotilaan käytännön ammattitaitoa, jota tarvitaan
päivittäisessä toiminnassa. Tämä on
teidän viimeinen mahdollisuuten-

ne opetella työelämässä tarvittavia
tietoja ja taitoja ennen valmistumistanne. Pyrkikää ottamaan viimeisestä
opiskeluvuodesta kaikki irti, sillä se
helpottaa siirtymistänne työelämään.
Tapaamme taas vuoden päästä joukko-osastoissa ja erilaisissa harjoituksissa. Toivotan onnea ja menestystä
viimeiselle opiskeluvuodelle.
KAADERISTA/VANHUKSESTA
LUUTNANTIKSI – NÄYTÖN
PAIKKA
Kolme vuotta sotatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavia opintoja
on takanapäin ja valmistuminen on
vihdoinkin tosiasia. Jokainen meistä
on varmasti odottanut valmistumista kuin kuuta nousevaa. Kadettikoulusta on varmasti jäänyt kaikille
niin hyviä kuin huonojakin muistoja.
Minulle jää päällimmäisenä mieleen
opetettujen asioiden lisäksi kurssiveljet ja -sisaret. Te olette tehneet
vuosista kokemisen arvoiset. Päällimmäisenä mieleen jäävät kaikki
hienot yhteiset tapahtumat ja koettelemukset, joita olemme yhdessä
kokeneet. Toivotan teille kaikille
onnea ja menestystä työelämään, sillä nyt on jokaisen henkilökohtainen
näytön paikka.

Lopuksi haluan kiittää 97. Kadettikurssin ja 80. Merikadettikurssin puolesta niitä opettajia ja kouluttajia, jotka
ovat panostaneet kadettien koulutukseen ja opetukseen luomalla kannustavan ja rakentavan oppimisilmapiirin,
joka on lisännyt kadettien motivaatiota
ja tukenut kadettien oppimista.
Toivotan kaikille lukijoille hyvää loppu
kesää ja alkavaa lukuvuotta
Kadettivääpeli Jere Sjögren
97. Kadettikurssi, jääkäriopintosuunta
jere.sjogren@mil.fi
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Savussa, sumussa ja seitsemän
pullon simassa
Juhannuksen jälkeisenä maanantaina majuri huomasi kalenterissaan
rästiin jääneen tehtävän kirjoittaa Kalpaan aiheesta toimintakyky.
Keski
kesän juhlaa seuranneessa
lievästi heikentyneen toiminta
kyvyn tilassa majuri kaivoi kaapista
Sotilaspedagogiikan Perusteet muistaen, että aikoinaan siitä oli joku osa
tentitty toimintakykyynkin liittyen.
Nuo
remmille veljille todettakoon,
että kyseessä ei ole nyt mikään Kouluttajan Opas vaan todellisen sotilas
kouluttajan raamattu, se harmaa
kantinen.
Majuri huomasikin pian olevansa
oivan lähteen äärellä. Heti alussa
kirjoitettiin suurin piirtein näin:
”käsitteellä sotilaan toimintakyky
tarkoitetaan pystyvyyttä toimintaan
erityisen vaativissa olosuhteissa, joissa
toimintaan usein vaikuttavat mm.
tilanteiden epävarmuus ja sekavuus,
voimakkaat äänet ja savu, sekä väsymys, unen puute ja nälkä.” Välittömät
takaumat juhannukselta saivat majurin vakuuttuneeksi siitä, että olisi
juuri oikea henkilö kirjoittamaan
asiasta. Kuten sotilasmestari Ilma
voimien Viestikoulussa aikanaan
sanoi, ”pitää pystyä toimimaan savussa, sumussa ja seitsemän pullon
simassa”. Ja se oli taas viikonloppuna
todettu majurin omissa ”pakki
testeissä”.
Akateemisena upseerina ja johtajana asiantuntijavalmiuksin, majuri
syventyi seuraavaksi alan kirjallisuuteen. Suoranaiseen euforiaan majuri
pääsi lukiessaan sotilaspedagogiikan
grand-old-manien (lue: JOSPELIN opettajien) ajatuksia toiminta
kyvystä.
Esimerkkeinä todellisten ajattelijoiden ajatuksenvirrasta
voidaan mainita Toiskallion (2009)
”toimintakyky ei ole todellisuuden alistamista ihmisen omille tavoitteilleen,
vaan kykyä kohdata äärettömyys,
jatkuva toisenlaisuus”, Tuomisen
& Mäkisen (2010)”tarvitsemme
käytännölliseen
viisauteemme
jaavaa toimintakykyämme olpoh
laksemme sekä persoonakohtaisia
subjekteja että intersubjektiivisesti
yhteisöllisiä”, sekä vielä kruununa

Kankaan (2000) ”toimintakyky on
maailmankuvaan korreloiva instrumentti.” Näillä eväillä sitten kouluttamaan toimintakykyisiä sotilaita
ja suorituskykyisiä sodan ajan joukkoja…
Koska kirjallisuus ei tällä kerta auttanut majuria, piti alkaa miettiä
omia kokemuksia toimintakyvystä.
Fyysinen toimintakyky on majurin ominta aluetta. Kunniakkaan
urheilu-uransa aikana majurilla oli
kunnia pelata jalkapalloa entisen
Neuvostoliiton maajoukkuepelaajan
valmennuksessa. (Oma tarinansa olisi pohtia, miksi tuo mies Neuvosto
liiton mestaruussarjassa pelanneesta
armeijan joukkueesta tuli suoma
laisen varuskuntakaupungin alasarjajoukkueeseen, mutta ei mennä siihen
nyt…). Majurin mieleen on jäänyt yksi valmentajan legendaarisista
prinsiipeistä: ”taito tulee harjoitus
kentältä, kunto kaupasta.” Mies
varmasti tiesi mistä puhui, mutta
majuri epäilee, että Leningradiin
tiin muutakin
FitnessTukussa myy
kuin proteiinipatukoita.
Ei tässä kyllä vieläkään päästy
kyvyn ytimeen, totesi matoiminta
juri ja jatkoi miettimistä, luki kirjoja, googlasi ja kirjoitti kandiaan.
Viimein tuli mieleen keskustelu kadettikoulutuksesta kenraali Ermei
Kannisen kanssa. Tuossa keskustelussa pohdittiin kadettikoulutuksen
erityispiirteitä Kannisen aikaan, kun
kurssi käytiin keskellä sotaa ja val
miit upseerit lähtivät suoraan rintamalle. Kanninen ei sanonut, että
kurssin tärkein tehtävä oli kasvattaa
kykyisiä upseereita. Kantoiminta
ninen ei sanonut, että tärkeimpänä
tehtävänä oli kasvattaa johtajia
asiantuntijavalmiuksin. Kanninen
sanoi, että tärkeintä oli kasvattaa upseereita, joilla oli luottamus toisiinsa.

joukkoja. Mutta mikään joukko ei
rakennu ilman luottamusta. Mikään
joukko ei ole tehokas ilman luottamusta. Majurin päässä soi Lady
Gaga “Trust is like a mirror, you can
fix it if it's broken, but you can still
see the crack in that mother fucker's
reflection”.
Vanhemman sotilaan arvovallalla majurilla on ollut tapana antaa elämänohjeita nuoremmilleen.
Koska majurin ura Kalpa-lehden
pakinoitsijana uhkaa jäädä varsin
lyhyeksi, haluaa hän tähän mahdollisesti viimeiseen kirjoitukseen tähdentää siis luottamuksen merkitystä
matkalla kohti upseerin tutkintoa
ja siitä eteenkinpäin. Kuten Marsalkka Mannerheim ensimmäisessä
päällikön päiväkäskyssään asian
yli
ilmaisi: ”Luottamus päällikköön on
onnistumisen ensimmäinen ehto.”
Näillä eväillä siis kehittäkäämme
toimintakykyämme, tätä ”maailman
kuvaamme korreloivaa instrumenttia, jonka avulla kohtaamme äärettömyyden, jatkuvan toisenlaisuuden
ja olemme sekä persoonakohtaisia
subjekteja että intersubjektiivisesti
yhteisöllisiä”.
Kiitos ja anteeksi, br majuri

Silloin asia ei herättänyt niin suuria tunteita, mutta tätä kirjoittaessa
ajatus kehittyi. Majurin ajatuskulku
meni suurin piirtein näin: kouluttajina perusyksiköissä tehtävämme on
kouluttaa toimintakykyisiä sotilaita
ja muodostaa näistä suorituskykyisiä

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

Organisaatio osoitti joustavuutensa reagoimalla keliin.

SIELLÄ SODE MISSÄ SOTILAS

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.
Lisäksi kellarilla myynnissä tarpeellisia varusesineitä, tule katsomaan!
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