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Kadettitoverikunta ry
Kadettitoverikunta on 24.4.1925 perustettu ja 2007 rekisteröity kadettien yhdistys.
Se vaalii Kadettikoulun ja kadettiupseerien
perinteitä sekä yhtenäisyyttä ja yllä
pitää
kadetti
henkeä. Lisäksi sen toimintaan
kuuluvat opiskelijatapahtumien järjestäminen, Maanpuolustuskorkeakoululla sijaitsevan Olutkellarin ylläpito ja Kalpa-lehden
julkaiseminen sekä yhteistoiminta muiden
korkea
koulujen ja erilaisten yhteistyö
kumppaneiden kanssa.
Kadetti
toverikunnan toimintaa ohjaa ja
koordinoi hallitus apunaan toimi
henkilöt.
Perinnekasvatuksesta
vastaa
perinne
henkilöstö Perinteiden isän johdolla.
Kadettitoverikunnan varsinaiseksi jäseneksi
hyväksytään Suomen kansalaisena upseerin korkeakoulututkintoa suorittava kadetti. Nuorimman kadettikurssin kadetit ovat
Kadettikouluun tullessaan Kadettitoverikunnan nuorempia jäseniä. Varsinaisiksi jäseniksi heidät hyväksytään kadettilupauksen
myötä Kadettikoulun perinnepäivänä 20.3.

Kadettikoulu
Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin
tutkin
toihin johtavat opinnot järjestetään Maanpuolustuskorkeakouluun kuuluvassa Kadettikoulussa Helsingissä. Osa
opin
noista järjestetään Maanpuolustus
korkeakoulun johtamana puolustushaara-,
aselaji- ja toimiala
kouluissa eri puolella
Suomea. Myös rajavartiolaitoksen upseerit
opiskelevat Maanpuolustuskorkeakoulussa.
Sotatieteelliset perustutkinnot jakaantuvat
kahteen opintovaiheeseen: kolme vuotta
kestäviin sotatieteiden kandidaatin opintoihin ja kaksi vuotta kestäviin sotatieteiden maisterin opintoihin. Vaiheiden väliin
sijoittuu neljän vuoden mittainen työelämä
jakso joukko-osastoissa.
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Jälleen Santahaminassa
Jälleen kerran yksi opiskeluvuosi on vierähtänyt Kadettikoululla, minkä merkkinä 97. kadettikurssi kävi viime töikseen osoittamassa kunnioitustaan Hietaniemen
sankarihautausmaalla. Kolmen vuoden aikana kadettina
rakennettua osaamista testataan tälläkin hetkellä kentällä. Toinen vuosikurssi on kuitenkin opinnoissaan vielä
siinä tilanteessa, että upseerin tietoja ja taitoja haetaan
seuraavan vuoden ajan pääosin auditorion penkeiltä.
Simppuvuotenani tulin useaan otteeseen ajatelleeksi, miten sotakoulussa on mahdollista kuluttaa valtaosa
ajasta luennoilla. Miten esimerkiksi johtamisen management-oppaat tai lihassolujen toiminnan ymmärtäminen kehittivät minua sotilaana? Nämä ajatukset eivät ole
vieläkään täysin kadonneet, varsinkin näin kandidaatin
tutkielman konkretisoituessa uhkaavasti. Epätoivoisen
simpun epäilyksen tilalle on kuitenkin pikkuhiljaa syntynyt ymmärrystä. Kaiketi teoria syventää puolustushaaraja aselajikouluilla haettuja käytännön oppeja ja auttaa
kehittymään.
Onneksi kaikkia tietoja ja taitoja ei tarvitse hakea oppi
kirjoista. Toinen vuosi tarjoaa useita mahdollisuuksia
vastuutehtäviin kuten kadettialijohtajat, perinnehenkilöstö ja Kadettitoverikunnan jäsenet ovat huomanneet.
Tehtävät vievät toki oman siivunsa vapaa-ajasta, mutta
on palkitsevaa nähdä oman työnsä tulokset.
Kalpa-lehden osalta sisältö painottuu edelleen Kadetti
koulun aikaisiin merkittäviin tapahtumiin sekä kadetteja
mietityttäviin asioihin. Tässä julkaisussa kerrotaan muun
muassa Malin operaatiosta, kesän koulutuspurjehduksesta sekä pääainevalinnoista sotatieteiden maisteriopiskelijoiden kokemuspohjalta. Sisällön pysyessä samana on
lehden julkaisuajankohtia kuitenkin hienosäädetty tasaisemman julkaisutahdin takaamiseksi. Joka tapauksessa
saatte edelleen nauttia lehdestä kolmesti vuodessa.
Kaiken tämän keskellä on keskostenkin hyvä muistaa,
miksi meille täällä opetusta annetaan ja mikä sen on
mahdollistanut. Tie kaaderiksi on meilläkin vielä pitkä.
Matkan aikana on ollut ja tulee vielä olemaan monia
koettelemuksia, kuten Ruotsin virkamiestutkinto on monille osoittanut. Simppujen onkin hyvä ottaa tästä vaari
ja hoitaa työt kerralla alta pois. Näin kykenette tehokkaasti vähentämään paperipussiin hengittämistä.

Toivotankin 100. kadettikurssin ja 83. merikadetti
kurssin tervetulleeksi Kadettikouluun. Sisäistäkää
opetetut asiat ja viettäkää ikimuistoisia hetkiä kurssitovereidenne kanssa. Älkääkä unohtako, kenen ansiosta lippu liehuu.
Kalpa-lehden päätoimittaja
Kadetti				Lauri Mattila
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Kansikuvassa simppuja ryhmäy
tymismarssinsa alkupäässä Hieta
niemen hautausmaan lähettyvillä.
Kuvaaja kad Samu Tanskanen.

KADETTITOVERIKUNTA

MPKK:n OPPILASKUNTA

Kadettitoverikunta - Meitä varten
Teksti: Kai Routila

Hyvät kadettiveljet ja –sisaret!
Jotkut teistä vasta aloittavat kadetin taivalta upseeriksi, toiset
jatkavat ja joillakin alkaa loppu
häämöttää. Se mikä häämöttää
meille kaikille, on kohta kuuran
peittämä isänmaa.
Syksy on tuonut mukanaan uuden kadettikurssin. Eikä minkä
tahansa kurssin, vaan 100. kadettikurssin. Miettikää simput! Se
mikä teillä on nyt edessä, on tehty jo 99 kertaa. 99 kadettikurssia
on kukin jättänyt oman jälkensä
Kadettikoulun historiaan ja perinteisiin. Teidän tehtävänne on
nauttia kyydistä, kun vanhempi
kurssi ajaa teidät sisään kadettien katkeamattomaan ketjuun.
Ensi vuonna te tulette istumaan
kuskin penkillä, kun jälleen uusi
kurssi ihmettelee pelkääjän paikalta mihin sitä on ryhtynyt.
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Kuva: Samu Tanskanen

Teksti: Olli Saarinen

Kadettitoverikunta on asettanut
tämän vuoden tavoitteekseen
parantaa entisestään suhteitaan
muihin yliopistoihin ja korkeakouluihin. Tämä tuleekin näkymään Helsingin katukuvassa
vihreinä välähdyksinä, kun kadettien oliivinvihreät haalarit
vilahtavat vilkkaassa opiskelijameressä. Kadetteja on totutusti
nähty perinteisissä opiskelijatapahtumissa ja sen voin luvata, että
nähdään tänäkin vuonna.

”...ihan perinteinen
turistikierros ei
ollut kyseessä.”
Uusi Kadettitoverikunnan hallitus astui vastuullisiin saappaisiin
lokakuun alussa ja voin puhua
koko hallituksen puolesta, kun
kerron, miten suuri kunnia tämä
meille on. Mikä ilahduttaa minua eniten, on se innostuksen
ja motivaation taso, joka kaikilla uusilla hallituksen jäsenillä ja
toimihenkilöillä on. Parasta on

Simppujen Maanpuolustuskorkeakoulun vaiheen päättää eräs
hienoimmista
juhlallisuuksista kadettiaikana: Sarkajuhlat.
Nuorimmalta kurssilta valittiin
Sarkajuhlatoimikunta, ja heille
haluan toivottaa parasta menestystä ja jaksamista. Vaikka välillä
saattaa tuntua vaikealta, niin jaksakaa painaa, sillä lopussa seiso-

Kuva: Samu Tanskanen

tavakseni varsin hyvin kasvatetun nuorukaisen. Opiskelen 99.
kadettikurssin ilmasotalinjalla ja
olen toiminut kuluvan hallituskauden kadettikurssimme edustajana hallituksessa sekä varapuheenjohtajana.

tosin se, että innovaatiotalkoisiin osallistuu kadetteja kaikilta
kursseilta. Kiitos teille siitä!

Simppukurssi saikin jo maistaa
sitä herkkua, mitä opiskelijaelämä voi tarjota. Tällä kertaa
naminamia tarjoili Kadettitoverikunta Simppurastien muodossa. Olikin ilo huomata, miten
suurin osa nuorimmista kadeteista heittäytyi mukaan keskosten asettamaan haasteeseen. Sen
voin kertoa, että ihan perinteinen turistikierros ei ollut kyseessä.
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Happamia hedelmiä?

Kadettitoverikunnan puheenjohtaja
kadetti Kai Routila

va palkinto on sen arvoinen. On
tietenkin sanomatta selvää, että
muu kurssi tukee toimikuntaa.
Odotan jo innolla, miten hienot
juhlat saatte aikaiseksi!
Herrat ja rouvat kaaderit! Teidät
tapaamme puurojuhlissa joulukuussa ja voitte olla huoleti, sillä
yhtä hulvatonta menoa on tarjolla kuin viimekin vuonna.
Talvi on pitkä ja pimeä, mutta
me Kadettitoverikunnassa teemme töitä, jotta voimme tuoda valoa tämän synkkyyden keskelle.
Toivotan teille kaikille mitä parasta loppusyksyä ja voimia opiskeluun!

Maanpuolustuskorkeakoulun
oppilaskunnan puheenjohtaja
kadettialikersantti Olli Saarinen

”Oppimisen juuret ovat happamat, mutta hedelmä makea.”
Aristoteleen aforismin lupaama
makea hedelmä saattaa joskus
tuntua kaukaiselta auditorion
uumenista katsottuna, mutta kukin kadettikurssi vuorollaan jaksaa edetä pienin askelin, ja välillä
myös ryömien, kohti kadettiupseeriutta. Vähitellen rakentuu nyt
jo uhmaiän saavuttaneen oppilaskunnankin osaaminen ja asema
yliopistossamme.
Tämän lehden mennessä painoon
edustajisto valitsee oppilaskunnalle seuraavan vuoden hallituksen. Siihen asti vanha hallitus
jatkaa toimintaansa, mutta nyt
aloittaneiden kurssien tulevat
edustajat otetaan mukaan toimintaan syksyn alusta lähtien.
Nykyisen puheenjohtajan täydentäessä opintojaan hetken aikaa siviilikorkeakoulumaailmassa
sain ainakin väliaikaisesti johdet-

Kuluneella toimikaudella oppilaskunta on onnistunut kehittämään toimintojaan esimerkiksi
taloudenhoidon ja kirjanpidon
osalta huomattavasti. Opiskelijoita koskevia konkreettisia saavutuksia ovat olleet syksyn aikana
loppuun saatettava Päärakennuksen ja Kadettitalon keittiövälineiden uusiminen sekä edellisen
puheenjohtajan ajama ehdotus
sotatekniikan opintojen kehittämiseksi. Olemme myös osallistuneet
Maanpuolustuskorkeakoulun palautejärjestelmän
kehittämiseen sekä aloittaneet
säännölliset tapaamiset vararehtorin ja monijäsenisten toimielinten edustajien kanssa.
Tulevan vuoden teemoina tulevat
olemaan tulevaisuuden päättäjät kokonaismaanpuolustuksessa
sekä edunvalvonta, mikäli edustajisto uskoo minulle vastuun seuraavasta toimikaudesta. Monesti
unohdamme, että laajan maamme puolustamiseksi kriisiaikana
tarvitsemme koko yhteiskunnan
tukea. Tämän vuoksi emme voi
myöskään
puolustushallinnon
alla eriytyä muusta yhteiskunnasta. Tavoitteenani on yhdessä
Kadettitoverikunnan kanssa luoda verkostoja jo opiskeluaikana
tulevien upseerien ja maanpuolustuksen kannalta tärkeiden sidosryhmien välille. Tätä pyrimme
tavoittelemaan sekä seminaarien
että hieman epämuodollisempien
tapaamisien avulla.
Edunvalvonnan osalta tavoitteenani on kehittää kadettien
kohtelua Kelan osalta, koska
opiskelumme luonteesta johtuen
joudumme vaihtamaan paikkakuntaa välillä hyvinkin tiheästi.
Neuvottelut uudesta opiskelija-

korttisopimuksesta edesmenneen
Lyyran jälkeen ovat myös käynnissä.
Haasteena nuorella organisaatiollamme on ollut sekoittuminen Kadettitoverikunnan kanssa.
Tavoitteenamme on selkeyttää
tehtäväjakoa ja rooleja, mutta
myös syventää yhteistyötä ehkä
aiempaa enemmän. Koulumme
tunnettavuuden ja arvostuksen
lisääminen saaren ulkopuolella sopii molempien toimijoiden
tavoitteisiin, joten tehokkain
vaikutus saadaan aikaiseksi, kun
molemmat antavat panoksensa
omalle vahvuusalueelleen. Oppilaskunnan tehtävät ovat jatkossakin nimenomaan opintojen ja
oppimisympäristön kehittäminen, kadettien edustaminen Upseeriliitossa sekä opiskelijoiden
edunvalvonta, oli opiskelija sitten
Kadettikoulun tai Jatkotutkintoosaston alaisuudessa siviiliopiskelijoita unohtamatta. Vapaa-ajan
aktiviteetit, edustus Kadettikunnassa ja Olutkellari taas kuuluvat
Kadettitoverikunnan tehtäviin.
Edellisten puheenjohtajien perintöä on helppo lähteä kehittämään. Liittymisprosentti oppilaskuntaan on kurssista riippumatta
lähes sata, joten esittämillämme
asioilla voi hyvällä omalla tunnolla sanoa olevan koko koulun
tuki. Talous on myös kestävällä
pohjalla ja tarkoituksemme on
jatkossakin pysyä jäsenmaksuttomana.
Tässä vaiheessa syksyä 100. kurssi on jo saanut hyvin opintonsa
käyntiin, keskoset tekevät aselaji- ja pääainevalintoja ja kaaderit
rakentavat ammatillista osaamistaan aselajikouluissa. Kadettiketju näyttäisi jatkuvan siis tämänkin lukuvuoden osalta. Hyvä niin.
Toivotan kaikille opiskelijoille
jaksamista opinnoissa urheilua ja
vapaa-aikaa unohtamatta! Makeimmat hedelmät odottavat vielä tulevaisuudessa.
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KADETILTA JA UPSEERILTA
VAADITTAVIA TIETOJA JA
TAITOJA
Teksti: Eversti Harri Niskanen

Kadetilta ja upseerilta edellytetään, että hän selviytyy monipuolisista, monimutkaisista ja
erilaisesta koko elämän kirjon
kattavista tilanteista. Yhteiskunta
ja esimiehet edellyttävät, että upseerilla on kyky selvitä monimuotoisista tilanteista.
Kyvyt muodostuvat tiedoista ja
taidoista, jotka ovat osittain luontaisia mutta kuitenkin pääosin
opintojen ja oppimisen kautta
hiottuja ja hankittuja. Niitä opitaan kadetti- ja upseerikoulutuksessa. Oppiminen ja opiskelu
jatkuvat koko uran ja elämän ajan.
Ehkä tärkein Kadettikoulun aikana opittava taito tai oppi on se,
että on hyväksyttävä ettei kaikkea
voi osata, mutta kaikkea voi oppia. Kadetin kielellä: ”En tiedä,
mutta otan selvää!”

TIETEELLISIÄ JA
AMMATILLISIA
TAITOJA
Nykyisessä kadettikoulutuksessa opinnot jaetaan tutkintoon
kuuluviin sotatieteellisiin opintoihin (”akateemiset” opinnot)
ja tutkinnon rinnalla suoritettaviin ammatillisiin opintoihin.
Karkeasti voitaneen yleistää, että
tieteelliset opinnot tuottavat upseerin ammatissa vaadittavaa tietoa sekä teoriaa ja ammatilliset
opinnot käytännön taitoja. Aikojen saatossa on todettu, että suomalaiselta upseerilta edellytetään
kummankin osa-alueen tietoja ja
taitoja.
Tarkistustyön kohteena olevassa
kadettien opetussuunnitelmassa
nähdään osaaminen kokonaisuu-
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tena. Se muodostuu ensiksi kaikille
upseereille yhteisestä osaamisesta ja toiseksi eriytyvästä puolustushaara- sekä aselajikohtaisesta
osaamisesta. Kokonaisosaaminen
rakennetaan jatkossakin teorian ja
käytännön yhdistelmänä.
Uran alkuvaiheessa upseerilta
edellytetään käytännön osaamista.
Erästä edeltäjääni lainaten upseerin tulee olla ulkoilmasuuntautunut ensimmäisten kymmenen
palvelusvuotensa ajan. Uran jatkossa korostuu teoreettisen tiedon
hallinta suunnittelu- ja johtotehtävissä. Tuolloinkin on kyettävä
johtamaan sekä ihmisiä että asioita, jotta saavutettaisiin asetetut
tavoitteet.
Kadettikoulussa opiskeltava sotatieteiden kandidaatin tutkinto
antaa hyvän ja koko upseerin uran
kantavan perustan sekä sotilaan
oikeisiin töihin että kravattihommiin.

UPSEERIN
TOIMINTAKYKY JA
SOSIAALISET TAIDOT
Upseerin toimintakykyisyys sisältää fyysisen-, psyykkisen-, eettisen ja sosiaalisen toimintakyvyn.
Upseerin on oltava niin hyvässä
kunnossa, että hän pärjää hyvin
oman vartalonsa kanssa. Fyysiseen toimintakykyisyyteen liittyy
osittain se, että upseerin on osattava sotilaan perustaidot, kuten
esimerkiksi: ammunta, maaston
käyttö, suunnistaminen, ensiavun
antaminen sekä johtamis- ja viestivälineiden käyttö.
Usein kiinnitetään huomiota
pelkästään fyysiseen toimintaky-

Kuvat: Puolustusvoimat

kyyn, joka onkin perusta muille
osa-alueille. Vanhan sanonnan
mukaan terve sielu asuu terveessä ruumiissa. Ei kuitenkaan riitä,
että pelkästään ruumis on terve,
myös muilla alueilla on oltava
toimintakykyinen. Eettinen toimintakyky ja sosiaaliset taidot
muodostavat merkittävän osan
toimintakykyisyyttä. On osattava
tehdä valintoja ja päätöksiä jotka
ovat ”oikeita” ja kestävät tarkastelun myös jälkeenpäin.
Kaikki upseerit ovat samanaikaisesti sekä alaisia että esimiehiä.
Meidän työyhteisössämme toimii
sekä siviilejä että sotilaita samoin
miehiä ja naisia sekä reserviläisiä
että varusmiehiä. Palveluksessa
ollaan kotimaassa ja ulkomailla
arkena ja pyhänä. Roolien ja työyhteisön monimuotoisuus edellyttää upseerilta poikkeuksellisen
laajoja ja syvällisiä sosiaalisia taitoja.
Varusmiespalvelus, opiskelu Kadettikoulussa sekä opiskelun
aikana tapahtuva vaihteleva sosiaalinen kanssakäyminen tarjoavat
poikkeuksellisen monipuolisen
työkalupakin sosiaalisten taitojen kehittämiselle. Esimerkiksi
alaisten, vertaisten ja esimiesten
antama palaute antaa nykyisin
aivan eritasoisen mahdollisuuden
kehittyä kuin omana kadettiaikanani saatu ja annettu palaute.
Toimintakykyisyys ja sosiaaliset
taidot liittyvät läheisesti johtamistyyliin ja -taitoon. Ehkä yksinkertaisin ja selkein ”ismi” jota
noudattaen pärjää varmasti eri
tilanteissa on: ”Kohtele muita samalla tavoin kuin haluaisit itseäsi
kohdeltavan.”

Periaate pätee erityisen hyvin
Kadettikoulussa, jossa opetetaan
nuorempia kadetteja ”talon tavoille”. Opetettaessa pitää olla vaativa
ja tiukka, mutta oikeudenmukainen. Ilkeä ei tarvitse eikä saa olla!
Tämän päivän simppukurssin
kadetti on joka tapauksessa huomisen työkaveri ja mahdollisesti
ylihuomisen esimies.

KADETTIEN
PISIMPÄÄN TOIMINUT
OPETTAJA ON POISSA
Suuri yleisö odottaa kadeteilta sivistynyttä, herrasmiesmäistä käytöstä, tyylikästä ulkoasua, siistiä,
mutta havainnollista puheenpartta sekä tanssitaitoa. Näitä kaikkia
opetti kadeteille jo vuodesta 1946
alkaen opetusneuvos, diplomitanssinopettaja Åke Blomqvist.
Hän toimi opettajana käytännössä lähes kaikille elossa oleville
kadettiupseereille. Hän oli sotien
jälkeisen ajan kadettien vanhin ja
pisimpään toiminut opettaja.

Åke Blomqvistin oli omalla
esimerkillään erinomainen kadettien kasvattaja. Hänen käytöksensä ja ulkoasunsa olivat
aina esimerkillisiä. Hänen humoristiset ja käytännön läheiset
lausahdukset ovat varmasti jääneet kunkin kadettikurssin mieleen kuten esimerkiksi: ”Hyvät
herrat hakekaa daamit…Älkää
kuitenkaan ryntäilkö!” tai ”Naista pitää ohjata kuin kottikärryjä!”
Åke Blomqvist lahjoitti ”Herrasmiesupseerikello” -palkinnon
jaettavaksi kullekin kadetti- ja
merikadettikurssille. Palkinnon
jakoperusteiden mukaan käsitteellä herrasmiesupseeri tarkoitetaan kadettia, joka
•
•
•

käyttäytyy luontevasti esimiesten, alaisten ja siviilihenkilöiden seurassa
jolla ei ole liehittelijän taipumuksia
joka on rehti tovereitaan
kohtaan

•
•

joka pukeutuu siististi myös
vapaa-aikana
jota ei ole kurssin aikana rangaistu järjestysrangaistuksella

Perusteet kuvastavat hyvin palkinnon lahjoittajan ajatusmaailmaa ja ovat ohjenuorana kaikille
kadettiupseereille virkaiästä tai
-asemasta riippumatta.
19.9.2013 saimme suruviestin:
opettajamme oli menehtynyt sairauskohtaukseen.
99. Kadetti- ja 82. Merikadettikurssi jäivät viimeisiksi kursseiksi,
jotka saivat olla Åke Blomqvistin
opetuksessa.
Åke Blomqvistin muistoa kunnioittaen Kadettikoulu ja Kadettikoulun johtaja,
eversti Harri Niskanen.

Opetusneuvos

Åke Blomqvistin
muistoa kunnioittaen

Pitkäaikaisimmat oppilaanne,
kadetit

SIELLÄ SODE MISSÄ SOTILAS

KOKONAISRATKAISUT
Pur-Aitilta saat myös suunnittelupalvelun, varaosat, huollon
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Kiire odottamaan
Tekstit: Marko Ruokolainen ja Petri Pantsar
Kuvat: Joona Haataja, Samu Tanskanen ja Puolustusvoimat

Kun opintojeni alkaminen Kadettikoulussa lähestyi, valtasi minut tuttu tunne. Sama tunne kun
aikoinaan olin kesäloman jälkeen
siirtymässä pienen kylän alaasteelta aloittamaan opiskeluani
naapurikaupunkiin peruskoulun
7. luokalle. Se tunne kun olet
kuullut paikasta paljon erilaisia
tarinoita, sekä hyviä että huonoja,
mutta ymmärrät, ettei tosiasiassa
sinulla ole aavistustakaan mihin
olet menossa.

Simput ottamassa ryhmäytymis
marssinsa ensiaskeliaan Hieta
niemen hautausmaan lähettyvillä.

Kun kevään kuluessa päätös ensisijaisesti upseerin uralle pyrkimisestä oli selkeytynyt, oli aika
jännittää pääsykokeita. Kun pääsykokeista oli kunnialla selvitty ja
juoksutestikin läpäisty alkoi yksi
elämäni yksi pisimmistä kuukausista. Miten olin pärjännyt?

Olenkohan soveltuva upseeriksi?
Nämä tuntemukset jaoin varmasti muiden yli 400 muun pääsykokeisiin kutsutun kanssa. Ei
auttanut kuin odottaa.
Kun vihdoin ennen juhannusta
valinnat julkaistiin, sain suureksi helpotuksekseni tietää minun
olleen hyväksytty opiskelemaan
100. kadettikurssin maasotalinjalle. Tästä alkoivat elämäni yhdet pisimmät kaksi kuukautta.
Vuoden varusmiehenä ja vuoden
töissä sopimussotilaana oltuani koulun penkki alkoi tuntua
vaihteeksi jo houkuttelevalta.
Kun vielä lopulta olin löytänyt
tavattoman mielenkiintoisen alan
jota opiskella, tahdoin oppia siitä
lisää. Vieläkään ei auttanut kuin
odottaa.
Kun opiskelujen aloittaminen
vihdoin koitti, huomasin olleeni
oikeassa. Lukuisista tarinoista,
oppaista ja esittelyistä huolimatta en voinut kuvitella millaista
simpun arki olisi. Ensimmäisenä
päivänä varusteita pyykkisäkissä kantaessa huomasi ettei ollut
tullut sinne ”ihan tavalliseen yliopistoon”. Toisaalta ensimmäisten
viikkojen aikana auditoriossa istuessa selvisi, ettei täällä oltu toista
varusmiespalvelustakaan suorittamassa. Kuitenkin jo ensimmäisestä päivästä lähtien olen tuntenut
tekemäni valinnan omakseni.

Opiskelun ensimmäisiä viikkoja ovat värittäneet eritoten talon tavoille oppiminen.
Kurssilaisten taustat ovat hyvin moninaiset,
osa on kotiutunut varusmiespalveluksesta vasta kesäkuussa ja osa on ollut jo useita
vuosia eri Puolustusvoimien viroissa. Kuitenkin kaikki lähtivät opintoihin samalta
viivalta eikä nyt ollut katsomista menneisiin.
Ensimmäiset päivät kaikki meistä vaikutti
varmasti yhtä ”uunoilta” tiedottomina pitkin
kampusta samoillessamme kravatit huonosti
solmittuina. Perehdyttäminen uuteen opinahjoon ja toimintatapoihin on ollut kuitenkin tehokasta, ja tässä vaiheessa yleisen
elämisen sijaan voi keskittyä täysin mielin
opintoihin.
Alun yskimisen jälkeen jo muutamassa
viikossa on ehtinyt tapahtua kaikenlaista
ja vähitellen opettajien varoittama ensimmäisen syksyn raskas työtaakkakin on alkanut kertyä. Näin alkuun vapaa-ajan ovat
minimoineet etenkin kadettiharjoitukset
ja niihin liittyvien harjoitussuunnitelmien
työstäminen. Näin kadetit ovat päässeet
perehtymään
koulutustaidon
ja
harjoitusten suunnittelemisen perusteisiin
ruohonjuuritasolta lähtien.Erityisen antoisaa
niin kouluttajille kuin koulutettavillekin on
ollut maavoimien taistelu 2015:sta liittyvien
osa-alueiden tutkiminen ja opettelu, mikä
on tarjonnut varmasti jokaiselle jotain uutta.

Simppurastit
Kun uudet simput olivat saapuneet saarelle ja päässeet kiinni
koulunkäyntiin, oli aika järjestää kadettitoverikunnan perinteiset simppurastit. Simppurastit ovat kadettien fuksiaiset,
jossa kotiryhmät kilpailevat monipuolisilla tehtävärasteilla ja
tutustuvat toisiinsa sekä 2.vuosikurssin kadetteihin. Fuksiaisperinne tulee yliopistomaailmasta, jossa vanhemmat opiskelijat järjestävät ensimmäisen vuoden opiskelijoille juhlan,
joka sisältää tehtävärasteja. Yleensä rastit päättyvät johonkin
jatkopaikkaan.
Simppurastien suunnittelu aloitettiin jo hyvissä ajoin ja
suunnitelmat rasteista muuttuivat viimeisen parin viikon
sisään useasti. Rastien vanhimpien virittäessä rastit huippukuntoon alkoivat suunnitelmat hahmottua ja oltiin jo valmiita itse tapahtumaan. Mitä lähemmäksi tapahtumapäivää
päästiin, sitä enemmän alkoi odottava tunnelma näkyä kadettien keskuudessa samalla simppujen miettiessä mitä on
luvassa. Ensimmäinen vuosikurssi lähti tapahtumaan suurella osallistumisprosentilla lähes koko kurssin ollessa mukana.
Ensimmäisenä tehtävänä oli siirtyä Herttoniemeen täydentämään materiaali päivittäisen huoltotarpeen mukaiseksi.
Herttoniemestä ryhmät siirtyivät keskustaan rasteille, jossa
olivat vastassa 2.vuosikurssin kadetit järjestäen mitä erikoisimpia tehtäviä. Merivoimien rastilla muun muassa päästiin
tutustumaan ”laivan” ohjaamiseen ja rannikkojoukkojen rantautumiseen asutulla alueella. Ilmavoimien rastilla haastettiin maa- ja merisotalinjan kadetteja tiukoilla kysymyksillä.
Ruttopuistossa johdon assistenttiopiskelijat järjestivät oman
perinteisen rastinsa. Kadetilta vaadittavia seurustelutaitoja
testattiin arviossa vastakkaisen sukupuolen toiminnasta.
Lukuisten rastien, kuten Tornin Ateljeebaarissa käynnin jälkeen, oli vuorossa viimeinen rasti, jossa tänäkin vuonna rankaistiin simppuja ja tarkistettiin, oliko kananmuna säilynyt.
Viimeiseltä rastilta siirryttiin jatkoille The Circukseen. Kadetit pääsivät lopullisesti testaamaan taitojaan vastakkaisen
sukupuolen kanssa, kun jatkopaikka oli järjestetty yhdessä
Metropolian fuksiaisten kanssa. Seuraavana aamu olikin pitkän yön jälkeen haastava muutenkin kuin taktiikan kannalta.
Tapahtuma oli onnistunut molempien kurssien osalta ja tavoitteisiin päästiin. Tästä edespäin simput ovatkin valmiita
viettämään vapaa-aikaansa opiskelijatapahtumissa saatuaan
perusteet simppurasteilla. Tällä kertaa simppurastien voittaja
selvisi harvinaisen pienellä erolla, jonka ratkaisi ryhmän saamat pisteet ja erityisesti heidän osoittamansa ryhmähenki.
Kad Petri Pantsar
99. kadk
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Auditoriossa istumisen vastapainoksi
kadettiharjoitusten lisäksi on tarjottu myös
esimerkiksi
ammuntaa
ja
monipuolisia
liikuntaharjoituksia. Simput ovat päässeet
tutustumaan ammattitaitoisten
liikunnanohjaajien
kanssa
esimerkiksi kahvakuulailun ja
Zumban saloihin sekä koetelleet omaa kestävyyttään ja kehonhallintaansa Vierumäellä.
Koulu tarjoaa oman fyysisen
toimintakyvyn ylläpitoon niin
loistavat puitteet, että monipuoliset
liikuntamahdollisuudet yhdessä ajan puutteen
kanssa suorastaan turhauttaa.
Iso osa ensimmäisiä viikkoja on
ollut uusiin kurssi-, joukkue-,
ja ryhmätovereihin tutustuminen. Ensimmäisen viikonlopun
ryhmäytyminen ja sitä seurannut jalkamarssi läpi Helsingin
nähtävyyksien oli ensimmäinen
vuorokausi omien kotiryhmien mukana, joiden kanssa iso
osa tulevien opintojen iloista
ja suruista tullaan jakamaan.
Kurssitoverit ovat tulleet viikko
viikolta tutummiksi ja mm. Kadettitoverikunnan järjestämät
verrattain railakkaat Simppurastit olivat hyvä tapa tutustua
opiskelutovereihin.

Kadettikoulussa myöskään ei
yksinomaan opiskella sotatieteitä, vaan kasvetaan myös
kadetiksi ja lopulta kadettiupseeriksi. Jo kurssimme ensimmäisestä päivästä alkaen 99.
kadettikurssi ja 82. merikadettikurssi ovat ansiokkaasti
ohjanneet meitä tämän pitkän
taipaleen ensiaskelissa. Tutustuminen koulun sekä itse suomalaisten kadettien historiaan
ja perinteisiin on ollut tavattoman antoisaa ja se on osoittanut millaisen ketjun sadanneksi
lenkiksi olemme nyt pyrkimässä ja mitä se meiltä kaikkiaan
vaatii.

Alkoiko tästä sitten valmistumisen odottaminen? Ei. Vaikka
päämäärän tulee olla kirkkaana
mielessä, tiedän jo tässä vaiheessa kurssin päättyvän aivan
liian pian. Aika kun mahtavien
ihmisten, mielekkään tekemisen ja monipuolisten sotatieteiden parissa tuppaa kulumaan
hirvittävän nopeasti. Sen ovat
jo ensimmäiset viikot osoittaneet.
Kad Marko Ruokolainen
100. kadk

Suomen
ryhdikkäin
yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu kouluttaa kaikki
Puolustusvoimien
ja
Rajavartiolaitoksen
upseerit. Valmistuneet upseerit työskentelevät monipuolisissa tehtävissä niin kotimaassa
kuin ulkomaillakin. Tie Puolustusvoimien
ja Rajavartiolaitoksen johtaviin tehtäviin kulkee Maanpuolustuskorkeakoulun kautta.

3.3. - 1.4.2014

PÄÄAINEKATSAUS

Valitsen pääaineekseni...
Tekstit: Mika Uitti, Ilkka Soininen, Petra Koskensalo, Sami Harju, Mikko Inkala, Oula Kähkönen ja Otto Syvänne
Kuvat: SA-kuvat

Mitä haluan olla? Pääaineen va
linta vaikuttaa upseerin ammat
titaitoon ja urapolkuun. Haluatko
olla tunnettu sotilaspedagogi? Tie
dät kaiken lihasspindeleistä ja
toimintakyvyn kehittämisestä. Ha
luatko olla johtamistaidon eri
koisosaaja? Pystyt luettelemaan
syväjohtamisen kulmakivet etu- ja
takaperin, sivistyssanoilla ja suo
meksi. Laskelmoiva sotateknikko?
Integroit ja derivoit asejärjestel
mien suorituskykyjä vaikka silmät
ummessa. Sotahistorioitsija? Tie
dät miten Hefaistion haavoittui
ja osaat esittää uusia näkemyksiä
taisteluihin, jotka ratkesivat ennen
syntymääsi. Tunnustettu strategi?
Haaveilet suurista lausunnoista
Huomenta Suomessa. Vai haluatko
kenties tulla tunnetuksi nerokkaana
taktikkona?

Keskoskurssin
ensimmäinen
väliarviointi toteutetaan kuten
ennenkin tarkastelemalla simppuvuoden
opintomenestystä.
Tämän perusteella esikunnissa
laaditaan listat ja jokainen päätyy
ansiottensa mukaan omalle paikalleen.
Ensimmäisessä väliarvostelussa
toteutettavat aselajivalinnat sekä
pää- ja sivuainevalinnat tulevat
vaikuttamaan pitkälle lähitulevaisuuteen. Eritoten aselajivalinta määrä paljolti, mitä lähtee
tekemään neljäksi vuodeksi opiskeluiden jälkeen.
Kun aselajivalinnan aika koittaa,
on valinta useimmilla ollut jo
pitemmän aikaa selvä, ehkä jopa
koulun alusta lähtien

Harva kuitenkaan kouluun tullessaan tietää haluavansa sotatekniikan
ammattilaiseksi.
Ensimmäisen vuoden opinnot
näyttävät suuntaviivoja kustakin
aineesta, mutta valinta yhden
sotahistorian tai strategian opintojakson perusteella rakentuu
enemmän tai vähemmän hatarille olettamuksille.
Onneksi samalta saarelta kadettien kanssa löytyy myös sotatieteen maisterikurssinsa juuri
aloittaneita yliluutnantteja. Kunkin pääaineen maisteriopiskelijat
jakavatkin nyt omia kokemuksiaan pääaineopinnoistaan ja
valinnan seurauksista työelämäjakson aikana.

Johtaminen
Varusmiesaikana muistan katselleeni omaa johtamisen kansion
kantta, jossa komeilee kuva maastopukuun
sonnustautuneesta
miehestä astumassa sisään ovesta.
Oven karmien toisella puolella
asuste on kuitenkin maagisesti
vaihtunut pukuun ja kädessä heiluu salkku. Muistan pohtineeni
kannen antamaa lupausta varusmiesajan johtajakoulutuksesta.
Onko tosiaan niin, että varusmiesaikainen johtajakoulutus tekee minusta yritysjohtajan? No
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ei aivan. Entäs Kadettikoulu?
Tekikö kolme vuotta syventävissä
johtamisen opinnoissa minusta
hyvän johtajan? Ei, mutta se antoi minulle työkaluja siihen läpi
elämän kestävään kehitykseen
mitä tarvitaan hyväksi johtajaksi
tulemiseen.

Mistä johtamisessa
oikeastaan on kysymys?
Aki-Mauri Huhtinen jakoi aikanaan johtamiseen neljään eri

kenttää: ihmisten johtamiseen,
asioiden johtamiseen, organisaatiokulttuuriin ja organisaatiorakenteeseen. Myöhemmin tämä
nelikenttä on kasvanut kuutioksi jonka sivuseinämissä esiintyy tehtävä ja tavoite, resurssit,
ympäristö ja vastakkaisella puolella toimintakyvyn nelikenttä.
Tämä johtamisen viitekehys on
se asia, joka päähäsi painetaan
johtamisen opintojen aikana. Se
ei sellaisenaan tee kenestäkään
hyvää johtajaa, mutta pyrkii jä-

sennellysti avartamaan katsettasi johtajana. Mikäli onnistut
omassa johtajakäyttäytymisessäsi
ottamaan kaikki em. osa-alueet
huomioon, olet päässyt erittäin
pitkälle.
Valmistuttuani Kadettikoulusta ja aloittaessani työt nuorena luutnanttina Suomenlahden
Merivartiossa
ensimmäinen
tehtäväni oli toimia Porkkalan
Merivartioasemalla vartioupseerina. Tästä jatkoin alueupseerin
roolissa Helsingin merivartioalueella, vartioupseerina Helsingin
rajatarkastusyksikössä, varapäällikkönä Hangon merivartioasemalla ja viimeisimpänä tehtävänä
perämiehenä ulkovartiolaiva Merikarhulla.
Rajavartiolaitos on Puolustusvoimiin verrattuna hieman erilainen toimintaympäristö ja asettaa
omat haasteensa nuorelle vastavalmistuneelle upseerille. Johdettavat eivät ole varusmiehiä vaan
yleisesti ottaen vanhempia merivartijoita, joilla on useampia vuosia työkokemusta takana. En siis
voinut perustaa omaa johtamiskäyttäytymistäni raudan lujalle
ammattitaidolleni, sillä tosiasiassa jouduin aloittamaan oman
työni opiskelemalla Rajavartiolaitoksen laajan tehtäväkentän
käytännön tekemisen keinot
merivartijoiden opastuksella. Et
voi toimia johtajana, ellet tiedä
mitä johdat. Kadettikoulu antoi
kuitenkin hyvät eväät uusien asioiden omaksumiselle ja tukevan
pohjan oman ammattitaidon kehittämiselle.

oli myös vastuuni aseman hallinnollisista tehtävistä päällikön
sijaisena. Työvuorolistojen laadinta, viikkoraportointi, juoksevat asiat ja aseman valmiuden
ylläpito kuuluvat kaikki vuoron
vanhimman tehtäviin. Tehtävää
helpotti huomattavasti aseman
henkilöstön itseohjautuvuus. Konemiehet pitivät huolta kalustosta ja kansipuoli meripelastukseen
liittyvistä varustuksista ilman eri
käskyjä.
Tärkeintä pienen organisaation tehokkaalle toiminnalle on
hyvä työilmapiiri, jonka edellytyksenä on hyvät vuorovaikutustaidot. Sama pätee toki
suuremmissakin organisaatiossa.
Omien
vuorovaikutustaitojen
kehittäminen nousee keskiöön
johtamisen opetuksessa erilaisten
vertaisarviontien ja syväjohtamisen profiilien laadinnan kautta.
Näillä työkaluilla on mahdollista

löytää itsestään sellaisia piirteitä,
jotka muuten saattaisivat jäädä
huomaamatta. Se, että tiedostaa
omat heikkoutensa ja vahvuutensa, on kaiken kehittymisen lähtökohta.
Voin lämpimästi suositella johtamista pääaineena, mikäli teillä on
siihen mahdollisuus. Tulevaisuudessa kumpikin työnantaja tulee
tarvitsemaan hyviä johtajia luotsaamaan niitä kunnialla eteenpäin tässä jatkuvasti muuttuvassa
maailmassa. Tehtävät on hoidettava yhtä hyvin loppuun asti niillä
resursseilla, mitä käytettävissä on.
Tämän haasteen selättämiseen
tarvitaan hyviä johtajia. Muista
että johtamisen oppiaine on se
ovi minne astut, mutta on itsestäsi kiinni minkälainen johtaja karmien toiselta puolelta astuu ulos.
Ylil Mika Uitti

Päivittäinen johtaminen astui
kuvioon oikeastaan vasta otettuani vastaan Hangon merivartioaseman varapäällikön tehtävät.
Merivartioasemalla kaikki osallistuvat operatiiviseen työhön,
mutta varapäällikkönä minulla
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Sotilaspedagogiikka
”Sotilaspedagogiikka on oppia – ja
myös tiedettä – siitä, kuinka sotilai
den ja koko puolustusvoimien kou
lutusta suunnitellaan, toteutetaan,
arvioidaan, kehitetään ja tutki
taan.” (Toiskallio, 2002)
Sotilaspedagogiikan
opinnot
Kadettikoulussa olivat mielenkiintoisia ja omaksi kandidaatin
tutkielman aiheeksi valikoitunut
aihepiirikin kiinnosti itseäni paljon. Suurta rikkautta lieneekin
sotilaspedagogiikassa tutkimuskentän loputon laajuus, jossa
vanhojakin asioita voidaan aina
lähestyä vähän uudelta kantilta. Lopputulos opinnoissa, jos
katsotaan numeerista arvosanaa,
ei ollut päätä huimaava, mutta
riittävä viemään taas yhden upseerin kentälle ja vielä tuomaan
samaisen, joskin aika paljon kehittyneemmän version, takaisin
koulun penkille. Oliko opintojen
tulos sitten sellainen joka tuki
elämää työmaailmassa? Ehdottomasti kyllä. Nuori upseeri saa
töihin tullessaan vastuuta jos
vain on valmis sitä itselleen ottamaan. Ensimmäisten tehtävien
liittyessä sotilaan perustaitojen
opettamiseen, jouduin ainakin
itse peilaamaan kokemuksiani ihan sieltä varusmies- ja sopimussotilasajoilta asti. Eihän
Kadettikoulussa juurikaan tullut
varusmiehiä koulutettua. Mutta kyllähän tuo Kadettikoulu ja
erityisesti ne aineopinnot olivat
antaneet hyvät valmiudet analysoimaan niin omia kuin organisaation käytänteitä ja siten
luomaan sen itselle sopivan kouluttamisen mallin.
Sotilaspedagogiikan ja johtamisen symbioosi ihmisestä (oppija, johtaja, kouluttaja, esimies ja
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Fyysinen kasvatus

alainen), joka on oman menneisyytensä ja ympäristön
tuote, asettaa omat haasteensa
niin alaisten kuin vertaistenkin kohtaamiselle. Tällainen
avoimempi ajattelumalli kouluttamiseen, jossa lopputulos
on ainoa asia mikä merkitsee,
ei vielä ole jalkautunut aivan
kaikille tasoille. Siksi nuoren upseerin pitääkin kyetä
imemään itseensä mahdollisimman paljon tietoa muilta
kouluttajilta, ja muokata siitä
kaikesta se malli, joka sopii itselle ja sille joukolle jota kouluttaa.

Mitä muuta kuin
kouluttamistaitoja
”Sotilaspedagogiikan omintakeista
erityisaluetta on sotilaiden toimin
takyvyn kehittäminen oppimisen
avulla.” (Toiskallio, 2002)
Sotilaspedagogiikka,
kasvatustiede sotilaan ja sotiluuden
ympäristössä ei ole vain koulutustaitoa. Tavoitteena on ymmärtää taustaa, sitä teoriaa miten
ihminen oppii, ja miten ihmistä
voidaan ohjata oppimaan. Ja tietysti omalta kohdalta, miten itse
voin kehittyä niin oppijana kuin
opettajanakin?
Työelämään siirryttäessä lähestulkoon jokainen nuori upseeri
aloittaa kouluttajan arjesta. Tilanteesta, jossa edessä on joukko,
noin kolmekymmentä oppimiselle enemmän tai vähemmän
altista kuorta, jotka ovat muotoutuneet siihen asti eletyn elämänsä aikana yksilöiksi, joilla
on erilaiset perusolettamukset,
-ajatukset ja odotukset palvelusajalleen. Tälle joukolle on

asetettu johtaja(t), ne kuusi kuukautta palvelleet aselajin sekä
johtamisen- ja kouluttamisen
perusopinnot käyneet miehet,
joiden tulevana mahdollisena
tehtävän on johtaa tuo joukko
taisteluun. Tästä joukosta kouluttajan tulee muokata, ohjata,
johdatella ja puristaa kokonaisuus, joka voidaan sijoittaa siihen, ainakin vielä, tärkeimmän
tehtävämme sanelemaan, sodan
ajan reserviin.
Antaako
sotilaspedagogiikka
sitten paremmat työkalut tuon
tehtävän suorittamiseen? Omasta mielestäni kyllä. Ei sen takia,
että olisin opintojen takia parempi kouluttaja, kouluttajan
ominaisuudet kasvavat ihmisen
kasvaessa omaan tehtäväänsä.
Mutta opintojen myötä kyky sopeutua ja muokata omaa koulutus- ja kasvatustapaa ei ole niin
rajattu kuin monella muulla,
yhden kouluttajaesimerkin alla
kasvaneella kouluttajalla.
Ylil Ilkka Soininen

93. Kadettikurssin tiedustelu- ja liikuntalinjan fyysisen
kasvatuksen opinnot alkoivat
kolmannen vuoden syksyllä
Jyväskylän yliopistolla. Tieteellinen kirjoittaminen kanditutkielmien
suhteen
oli
päässyt hyvään vauhtiin, kun
neljä fyka-opiskelijaa irroitettiin viherharmaasta ympäristöstä ja heitettiin Jyväskylän
yliopiston liikuntatieteelliseen
tiedekuntaan. Harppaus sotilaspedagogiikan aineopinnoista
kuormitusfysiologian ja liikuntabiologian sovellusten pariin
oli suuri, mutta yllättävän kivuttomasti tiedonjanoinen ja
sporttinen linjamme sulautui
liikuntatieteen opiskelijoiden
joukkoon.
Jos joku meistä kuvitteli, että
Jyväskylässä on hyvää aikaa
harrastaa, verkostoitua ja ottaa opiskelijaelämästä ilo irti,
harhakuvitelmat
hälvenivät
viimeistään anatomian ja fysiologian kurssin alettua. Yhdessä
yössä taktisten periaatteiden
ja syväjohtamisen kulmakivien tarkastelu muuttui luiden
ja lihasten latinankielisten ni-

mien opetteluksi. Fyka-opetus
järjestettiin osin Jyväskylässä,
osin Lahdessa - joko opiskelijat tai luennoijat matkustivat.
Opetus oli pääosin teoreettista, mutta toisinaan myös hyvin
käytännönläheistä. Aamupäivän saatoimme istua luennolla
kuuntelemassa kuormituksen
aiheuttamia endokriinisia vasteita ja iltapäivän tarkastella
kuntosalilla missä liikkeessä
biceps brachii supistuu, mikä
on sen vastavaikuttaja ja mihin
nämä lihakset kiinnittyvät.

tuksineen, limittyivät yhteen
ja muodostivat (enemmän tai
vähemmän) tasapainoisen kokonaisuuden. Puolustusvoimien
liikuntakursseista suoritimme
mm. testaajakurssin, kamppailu-, marssi-, hiihto- ja esteratakurssin. Lisäksi olimme viikon
moottorikelkkakurssilla
Sodankylässä. On kuitenkin syytä
huomata, että fyysisen kasvatuksen opinnot ovat olleet murroksessa, eikä kokonaisuus ole
enää samanlainen kuin meidän
aikanamme.

Opetus oli laadukasta ja vaatimustaso sen mukainen. Hyvät
arvosanat tenteistä edellyttivät
hieman eri mittakaavan ponnisteluja kuin mihin olimme
MPKK:lla tai MAASK:lla
tottuneet. Tämä oli fyka-opintojen suola. Vaativien kurssien
läpäisyyn vaadittiin pitkäjännitteisyyttä ja omatoimista perehtymistä aiheeseen, mikä teki
hyvää ainakin allekirjoittaneen
opiskelumotivaatiolle.

Kandi-vaiheen fyka-opintojen
parasta antia oli opiskeluvalmiuksien kehittyminen ja opetuksen linkittyminen käytäntöön
Erityisesti itseohjautuva opiskelu ja haastava kurssikirjallisuus antoi riittävät valmiudet
maisterivaiheen opinnoille, jotka marraskuussa aloitamme
samalla neljän hengen kokoonpanolla.

Jyväskylän yliopistoon teimme
meille räätälöidyt 25 opintopistettä liikunnan perusopintoja,
joissa anatomiaa, kuormitusfysiologiaa ja liikuntabiologiaa
käsiteltiin sotilaan toimintakyvyn näkökulmasta. Koska opintokokonaisuus oli suunniteltu
erityisesti meitä varten, yhteistyö liikuntatieteilijöiden kanssa
jäi valitettavan vähäiseksi.
Fyka-opinnot jaksottuivat limittäin
tiedusteluopintojen
kanssa. Yllättävän helposti kolme täysin erilaista asiakokonaisuutta: liikunnan perusopinnot,
puolustusvoimien liikuntakurssit ja tiedusteluopinnot harjoi-

Koin saaneeni fyka-opinnoista
riittävät valmiudet toimia perusyksikössä, jonka varusmiehet
edustavat ikäluokkansa kansallista ja kansainvälistä huippua.
Mielenkiinnolla jään odottamaan mitä maisterivaiheen fyka-opinnot tuovat tullessaan ja
vaikuttaako niiden suorittaminen siihen millaisiin tehtäviin
tulevaisuudessa
sijoitumme.
Fyka-opinnot eivät ole kiitotie liikunnan tehtävien pariin,
mutta toivon niiden mahdollistavan sen, että pääsen jatkossakin työskentelemään urheilun
ja liikunnan parissa.
Ylil Petra Koskensalo
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Sotatekniikka
Useimmilla Kadettikoulun penkkiä kuluttaneilla tulee sanasta
’sotatekniikka’ päällimmäisenä
mieleen hiljaa itsekseen luokan
edessä puhuva akateemikko, jonka selostamat differentiaaliyhtälöt tahi pimeänäkölaitteen
toimintaperiaate menivät pahasti
yli hilseen. Etenkin kun monen
mielestä upseeri ei käytännön
työssään kyseisiä asioita mihinkään tarvitse, eikä näin ollen
tarvitsekaan yrittää ymmärtää.
Riittää että osaa käyttää vehkeitä,
eikös?
Sotatekniikan
pääaineekseen
valitsevat ovat usein kirjava joukko. Opintosuunnaltaan
he ovat poikkileikkaus kaikista puolustushaaroista, heidän
opintosuuntansa ovat usein teknisesti orientoituneita ( JOJÄ,
viesti, ELSO…). Mukana on
mm. tietoteknisesti tai matemaattisesti keskivertoa lahjakkaampia ja perehtyneempiä,
mutta suurin yhdistävä tekijä on
uteliaisuus asioiden ja järjestelmien toimintaa kohtaan. Toimintaa.
Siis käyttämistä…
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viesti ei kulje, tietokone ei käynnisty, ohjus ei lähde… ”Ei toimi,”
sanoo käyttäjä, turhautuneena.
Sotateknikko sanoo samassa tilanteessa, että ”ei toimi, syy on
todennäköisesti…” Usein ongelma ei ole suuri, mutta kuitenkin
ratkaiseva mikäli siihen ei osata
reagoida. Ja kun puhutaan sodankäynnistä, itsenäinen ongelmanratkaisukyky ja innovatiivisuus
saattaa määrätä taistelun kulun.
Valveutumattomampi saattaa ajatella että kaikkia kiperiä teknisiä
kysymyksiä varten meillä on Puolustusvoimissa myös insinöörejä.
Insinöörit ovat arvokas voimavara, mutta mihin joudutaan mikäli
kukaan johtajista – upseereista –
ei osaa puhua insinöörien kanssa
samaa kieltä? Upseerin tehtävät
ovat – palkkausjärjestelmämme
mukaisesti – johto-, suunnitteluja asiantuntijatehtäviä. Luutnantista kenraaliin. Asiantuntijuus

Sotahistoria
edellyttää usein käytännön osaamista ja syvällistä ymmärrystä.
Myöskään johtamista ja suunnittelua ei sovi erottaa käytännön
toiminnasta ja sen ymmärtämisestä.
Kadettikoulusta
valmistuvien
tehtävät eivät määräydy pääaineen mukaan. Melkein missä tehtävässä hyvänsä tekninen
osaaminen vähintään helpottaa
menestymistä. Lisäksi, mikäli esimies ymmärtää hyödyntää
alaisensa kykyjä ja orientoitumista tehokkaasti, usein käy niin että
teknisesti kyvykäs nuori upseeri
löytää itsensä erilaisista haastavista tehtävistä ja projekteista,
joissa voi hyödyntää osaamistaan.
Eri tavoin orientoituneiden yksilöiden erot tulevat todennäköisesti näkyviin työtehtävissä uran
myöhemmissä vaiheissa, kun valitaan parasta yksilöä kuhunkin
tehtävään. Tällöin sota- ja muissa
kouluissa, työtehtävissä ja harrastuneisuuden kautta muodostuneet osaamisprofiilit pääsevät
oikeuksiinsa.

Asevoimat noudattavat paljolti
ympäröivän yhteiskunnan trendejä, eikä nyky-yhteiskunnan
nopeaa teknistymistä liene kieltäminen. Lähes poikkeuksetta minkä tahansa järjestäytyneen tahon
– asevoimista rikollisjärjestöihin
– toiminnassa hyödynnetään oivaltavasti nykyajan innovaatioita.
Olennaista on ymmärtää omien
ja muiden kaluston mahdollisuudet ja haavoittuvuudet ja osata
hyödyntää niitä.

Simppuna kadetti joutuu tutkiskelemaan itseään ja miettimään
itselleen
järkevintä
oppiaineyhdistelmää. Sotatekniikan valitsemista voi suositella
ongelmanratkaisussa suoraviivaisuutta ja konkretiaa pikemmin
kuin filosofointia tavoittelevalle.
Hyväksi on myös terve uteliaisuus asioiden toimintaa kohtaan.
Ja ei, matematiikkaa ei sotateknikonkaan välttämättä tarvitse
rakastaa, tosin tarvittaessa ymmärtää riittävässä määrin.

Usein sotaharjoituksessa törmätään siihen että jokin ei toimi:

Ylil Sami Harju
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Vanha sanonta kuuluu, ”jos et
tunne menneisyyttä, et voi ymmärtää nykyisyyttä”. Lausetta
voisi vielä jatkaa, ”etkä kykene
arvioimaan tulevaa”. Laaja sotahistorian tuntemus kuuluu epäilemättä upseerin ammattitaitoon.
Tunnettu väittämä historian itsensä toistamisesta ei pidä paikkansa. Syytä ei siis ole olettaa,
että laajakaan sotahistorian tuntemus antaisi suoria ratkaisumalleja mahdollisesti eteen tuleviin
ongelmatilanteisiin
palvelustehtävissä sodassa tai rauhassa.
Sotahistoriasta löytyy kuitenkin
lukuisia esimerkkejä sotapäälliköistä ja rintamakomentajista,
joiden menestymistä taistelussa
sotahistoria on vahvasti tukenut.
Kuka voisi kiistää, ettei sotakokemuksia omaavalla joukolla olisi
hyötyä aikaisemmista taisteluistaan saamista kokemuksistaan.
Seuraava taistelu tuskin koskaan
uusiutuu samanlaisena tai edes
samankaltaisena, kuin edellinen
taistelu. Maasto (jopa maanosa)
voi olla eri, vuodenaika, vihollinen ja sen aseistus sekä ryhmitys
täysin aikaisemmasta poikkeava.
Sodassa on olemassa tiettyjä lainalaisuuksia, joista osa ei ole muuttunut vuosisatoihin, suurempi osa
vuosikymmeniin. Jos et voi itse
kokea sotaa, miksi et hyödyntäisi muiden sotakokemuksia?
Juuri tästä, upseerin sotilaallisten
valmiuksien kehittämisestä, on
sotahistorian tutkimisessa kyse.
Rauhanomaisemmassa vertauksessa hyvä rakennesuunnittelijakin on kiinnostunut vanhoista,
hyvin säilyneistä rakennuksista.
Miksi ne ovat säilyneet? Miksi
viereinen lähes sata vuotta uudempi talo on jo homeessa ja
täysin purkukuntoinen? Mikä ero

on rakenteissa? Kun suunnittelen seuraavan talon, miten hyödynnän aikaisempaa vanhaa ja
hyväksi todettua rakentamisosaamista? Miten vältän uudemmassa
rakennuksessa ilmenneet ongelmat? Samankaltaista vertausta
voisi käyttää ammattikunnasta
riippumatta. Aidon ammattitaidon perusta on oman ammattinsa
laaja-alainen tunteminen. Pelkkä
tieto ei riitä, se pitää myös osata
yhdistää kokonaisuudeksi.

Sotahistorian opiskelu
Maanpuolustuskorkeakoululla
Yleinen mielikuva sotahistorian
opetuksesta on karrikoidusti se,
että siinä tutkitaan 1700-luvun
lineaaritaktiikkaa, jossa musketein varustetut punaisiin puuvillahousuihin sonnustautuneet
peruukkipäiset sotilaat marssivat
monirivisine osastoineen päin
vastustajan tulitusta tappioista
välittämättä. Mitä hyötyä sotalaitokselle voisi nykypäivänä

tämäntasoisesta
tutkimuksesta
olla? Kriitikoiden pettymykseksi
sotahistorian tutkiminen on huomattavasti laaja-alaisempaa. Tutkimuksen aiheina voi olla esimerkiksi
Georgian, Irakin tai Afganistanin
sota. Jokainen näistä sodista on osa
sotahistoriaa. Jos mm. edellä mainitut sodat jätetään tutkimatta, mistä
saamme perusteet taktiikan tai sotatekniikan kehittämiselle?
Kandidaatin
opintojen
aikana yleisesti ottaen sotahistorian
opetuksen määrä on vähäinen.
Pääaineopiskelijoilla
pääpaino
opiskelussa
on
varsinaisen
kandidaatin työn tekeminen ja
siihen liittyvä tutkimuskoulutus.
Lähiopetusta on varsin vähän.
Toisaalta
tämä
mahdollistaa
opiskelun omatoimisesti pitkien ja
puuduttavien luentopäivien sijaan,
toisaalta välillä voi kaivata tiiviimpää
lähiopetusta. Kandidaatin tutkielma
on kuitenkin sotahistorianlaitoksen
silmissä varsin pieni työ, joka on
tarkoitettu kehittämään opiskelijan
tutkijaominaisuuksia. Sen ohjaami-
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seen ei ehkä opiskelijan mielestä
kiinnitetä tarpeeksi huomiota,
toisaalta oikeanlaista ohjausta ei
opiskelija välttämättä osaa olla
edes vailla.
Laitoksen voimavaroista pääosa
suunnataan korkeamman tason
tutkielmiin ja tutkimuskoulutukseen sekä laitoksen omaan
tutkimustyöhön.
Kandidaatin
työssä opiskelijalla on kohtalaisen hyvät mahdollisuudet itse
vaikuttaa tutkimusaiheeseensa.
Laitoksen tarjoamista valmiista ja
monipuolisista tutkimusaiheista
löytää yleensä itseä kiinnostavan
aiheen. Maisterivaiheessa opiskelija tuottaa pro gradu-tutkielman.
Laajuudeltaan ja vaativuudeltaan
työ on kandidaatin tutkielmaa
huomattavasti vaativampi. Maisteriopinnot alkavat yleisellä tutkimusmenetelmä opintojaksolla.
Sotahistorian laitos jatkaa samalla teemalla syvemmin aiheeseen

pureutuen. Opiskelijalle pyritään
antamaan mahdollisimman hyvät
valmiudet opintojen suorittamiseksi.
Sotahistoriaa opiskellaan pienehkössä ryhmässä. Opintoryhmässä
on n. 10–15 opiskelijaa ja pienessä
ryhmässä henki on hyvä. Pääaineen lähiopetus tapahtuu sotahistorian laitoksella Kalasatamassa.
Liikkuminen saaren ja opiskelupaikan välillä voi aluksi tuntua
rasittavalta, mutta ulkoilu saaren
ulkopuolella myös piristää. Sotahistorian ryhmälle tutuksi tulevat
lisäksi Kruununhaassa sijaitsevat pääkirjasto ja kansallisarkisto.
Erityisesti Suomen sotahistoriaa
tutkiville kansallisarkisto tulee

Strategia
Mitä yhteistä on luutnantin ensimmäisillä työtehtävillä, vaikkapa ryhmän taisteluammunnan
johtamisella, ja Naton kehittymisellä tai Venäjän islamilaisella
terrorismilla?
Kirjoitus on suunnattu etupäässä
pääainevalintansa kanssa painiville nuorukaisille, mutta ehkä
joku muukin löytää jyvän akanoiden joukosta. Tarkoitus on
valottaa strategiaa oppiaineena,
sen opiskelua ja opiskelun työelämään antamia valmiuksia.
Tekstissä olevat lainaukset ovat
maisteriopiskelijoiden mietteitä.

Strategia on
monitahoinen.
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oppiaineena
Strategiassa
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tutuksi. Ulkomaisia aiheita tutkivat selviävät ilman arkistoa mutta
ulkomaisten lähteiden käytöltä ei
välty. Ruotsin sotahistoriaa tutkivat saattavat joutua työskentelemään lisäksi arkistoissa meren
toisella puolella.
Kaikkialla maailmassa jokainen
itseään kunnioittava sotilasopetuslaitos ymmärtää sotahistorian
opettamisen merkityksen. Se ei
ole takertumista muinaismuistoihin, vaan se auttaa ymmärtämään
nykyisyyden ja mahdollistaa varautumisen tulevaisuuteen. Ilman
juuriamme meitä ei ole.
Ylil Mikko Inkala

”He, jotka sodassa jättävät huomiotta historian opetukset,
joutuvat tekemään enemmän kuin elämään ne uudestaan…
He joutuvat kuolemaan niiden vuoksi.” 			
					
Dan Simmons

ollaan suurten kysymysten
äärellä alati muuttuvien ilmiöiden parissa. Ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta
tai näkökulmaa, tänään oikealta näyttävä johtopäätös voi
huomenna osoittautua vääräksi. Oppiaineena strategia
on valtio-opin lähisukulainen
- seikka joka sekin avaa lisää mahdollisuuksia, eritoten
myöhemmissä opinnoissa.
Strategian opiskelulle ominaista on omatoimisuus.
Opiskelijalle annetaan vastuu
oppimisestaan, ainakin jos
asiaa mitataan omatoimisen
opiskelun määrällä verrattuna
muihin oppiaineisiin. Oppiaineen luonne ohjaa myös tähän
suuntaan. Alaan ja tutkimusaiheeseenne perehtyessänne
kyse on puhtaasti lukemisesta.
Suhteellisen vähäisestä lähiopetuksesta kannattaa ottaa
kaikki mahdollinen irti. ”Kan
didaatintutkielman aihe ja
tutkimuspieteetti ratkaisevat
sen, onko opinnoista hyötyä
työelämässä vai ei, koska kan
divaiheen pääaineopinnot käy
tännössä muodostuivat vain
kandidaatint utkielmasta. ”
Etsikää vaikeita kysymyksiä
helppojen vastausten sijaan.
Jälkimmäisten olemassaolo
ylipäätään on kyseenalainen
ja kysymykset ovat hedelmällisempiä.
Tutkijanalun on syytä tehdä
itselleen selväksi oma epistemologinen ja ontologinen
käsityksensä. Näiden ymmärtäminen auttaa myöhemmin
teoria- ja menetelmäopinnoissa. Taustateorian ja menetelmän valinta on helpompaa,
jos näkemyksenne ovat niiden
kanssa samansuuntaiset. Perustavanlaatuisia käsityksiä

on hankala työntää syrjään
ajattelusta, joten omaan ajatusmaailmaan sopivaa teorian
ja/tai menetelmän kanssa on
varsinkin opintojen alkuvaiheessa helpompi työskennellä. Toisaalta kehitys tapahtuu
epämukavuusalueella, upseerin tulee tietää ja ymmärtää
myös muunlaisia käsityksiä
maailmasta.

”Tietynasteinen asiantuntijuus,
etenkin turvallisuuspolitiikan
alalla, on eräs upseeriin
kohdistuvista odotuksista”
Strategian opiskelijoille, kuten kaikille muillekin, on hyödyllistä uutisten seuraaminen.
Pysykää selvillä tilanteesta,
mitä maailmassa tapahtuu
ja miksi. Voitte löytää kiinnostavan
tutkimusaiheen.
Erityisen hyödyllistä onkin
pysyä selvillä itseänne kiinnostavan ilmiön, mahdollisen
tutkimusaiheen, kehityksestä pitemmällä aikavälillä. Jos
vaikkapa Syyrian kriisi kiinnostaa, niin seuratkaa uutisia,
lukekaa aiheesta kirjoitettuja
artikkeleita. Tietynasteinen
asiantuntijuus, etenkin turvallisuuspolitiikan alalla, on
eräs upseeriin kohdistuvista
odotuksista, ja lisäksi seuranta
maksaa itsensä korkojen kera
aloittaessanne tutkielmanne
tekemisen. Perehdytte aiheeseen, mahdollisesti löydätte
hyviä lähteitä sekä ehditte jo
hahmotella aiheen tarkempaa
rajausta. Teette tutkielmaanne ikään kuin huomaamatta.
Opetelkaa
kirjoittamaan,
tarvittaessa apua löytyy esimerkiksi johtamisen- ja sotilaspedagogiikan laitokselta.

Sparratkaa kehän lisäksi myös
muualla, saunassa, kellarilla, lenkillä. Kurssini strategian opiskelijoilla on tapana
keskustella alaan kuuluvista
ajankohtaisista ilmiöistä myös
muulloin kuin opetuksen yhteydessä.
”Strategian opintojen hyöty jäi
osaltani marginaaliseksi, pää
tehtäväni eli varusmiesten kou
lutuksen kannalta, muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta,
kuten
peruskoulutuskauden
tai aliupseerikurssin turvalli
suuspolitiikan luennot. Moni
varusmies saattaa olla kiinnos
tunut strategisista kysymyksistä
taktiikan ja taistelutekniikan
taustalla, jolloin on mahdolli
suus kertoa näkemyksiä taus
talla vaikuttavista asioista
motivoinnin hengessä.”
Voidaan sanoa, että vastaus
ensimmäisen kappaleen kysymykseen on ”ei mitään”. Kykyä
kriittiseen ajatteluun, argumentoitiin ja kokonaisuuksien ymmärtämiseen sen sijaan
tarvitsette heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien, myös
taisteluammunnan suunnittelussa ja johtamisessa. Lisäksi
on varmaa, että mitä pitemmälle urallanne etenette, sitä
enemmän tulette niitä tarvitsemaan. Näiden ominaisuuksien kehittämiseen strategian
opiskelu ja opetus antavat hyvät eväät.
			
Ylil Oula Kähkönen
Ps. Kannatta pitää aikanaan
työelämässä miekan lisäksi myös
kynä terävänä, neljä vuotta hu
jahtaa nopeasti!
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Taktiikka
Mitä on taktiikka? Taktiikka on
oppiaine, taktiikka on sotataidon
osa-alue, taktiikka on tieteenala,
taktiikka on joukkojen käytön
teoriaa, taktiikka on oppijärjestelmä, taktiikka on apuväline,
se on taitoa, intuitiota, tiedettä
ja taidetta. Kaikki ovat kuulleet,
että se olisi oppi taistelun voittamisesta. Sitä on kuvattu voimavarojen optimaalisen käytön
suunnitteluksi ja toimeenpanoksi. Taktiikka on voittamisen ytimessä.

raatiotaidon tutkimuskoulutusta.
Maisterikurssilla taktiikan pääaineopetus eriytyy ja sisältää tutkimuskoulutuksen lisäksi muita
mielenkiintoisia
opintojaksoja. Aiheena on tietysti taistelu.
Maisteriopinnoista ei pysty vielä
sanomaan millaisia opinnot tulevat olemaan, paitsi että laadukas,
kieltämättä työläs, tutkimuskoulutus alkoi viivyttelemättä ja
täydellä teholla heti ensimmäisten viikkojen yhteisen opetuksen
jälkeen.

Tie taktiseksi neroksi on kivinen.
Oppiaineena taktiikka on vaativa.
Älyllisesti se ei kadettina haasta,
se kysyy pikemminkin sinnikkyyttä ja keskittymistä. Taktiikan
opetus kadettina on pikkutarkkaa
ja mekaanista. Määrämittaisia,
määrämuotoisia ja sisällöltään
opetetun kaltaisia arvioita vihollisen toiminnasta, päätöksiä
ja taistelusuunnitelmia tehdään
liukuhihnalta. Vähintään päätös
päivässä, kaksi parhaassa.

Mitä muuttaisin taktiikan opetuksessa? Tällä hetkellä taktiikan
syventävä opetus on jyrkästi ammatillista. Taktiikan syventävät
opinnot voisivat koostua taktiikan teoriasta – sotataidon klassikoita, virtaavaa vettä, hevosia
laukkaamassa aroilla, puolustus
murtuu – ja ammatillisen opetuksen voisi antaa kaikille.

Kadettina kaikki saavat saman
taktiikan perusopetuksen, eriytyvä opetus on taktiikan ja ope-

Mikä oli taktiikan opetuksen
tärkein oppi? Hermostoon iskostettujen käskyrunkojen lisäksi tärkein yksittäinen asia oli
mielestäni taktiset periaatteet.
Taktisista periaatteista todel-

la tulee mielekkäitä kandidaatin alkaessa pohtia oman ja
vastustajan joukon tuntemuksen,
aktiivisuuden, vaikutuksen keskittämisen, yksinkertaisuuden
ja reservin varaamisen ja käytön
esiintymistä suunnitelmissaan.
Kaikkein tärkeimpiä ne eivät ole
jalkaväessä palveleville. Jalkaväen
perustaistelumenetelmissä,
taistelutekniikoissa, jopa toimintakulttuurissa ja -perinteessä
taktiset periaatteet ovat sisäänrakennettuina. Suosittelen erityisesti tukevien aselajien upseerin
aluille taktiikan opintoja. Ymmärrys kokonaisuudesta kasvaa,
pystyy hahmottamaan taistelun
tukitoimintoja taktisten periaatteiden kautta ja todennäköisesti
kehittämään omaa aselajiaan. Vai
onko joku muka kuullut kehuttavan ”kylläpä huolto toimi tässä
tehtävässä aktiivisesti”.
Miksi opiskella taktiikkaa? Joku
voisi kysyä miten kaikkeen yllä
mainittuun sopii intuitio, taito
ja taide. Se on asia joka valkeni myöhemmin; Taktiikassahan
opetettiin perusteita! Toimiessaan ensimmäisissä harjoituksessa päällikkönä tai johtajana nuori
kandidaatti kokee oivalluksen –
arviot, päätökset, suunnitelmat
– muotoseikat osataan ulkoa,
voidaan keskittyä sisältöön. Sillä
hetkellä alkaa todellisen taktisen
taidon hankkiminen. Taktisen
taidon karttuessa kasvaa myös intuitio. Selkärankaan hakkaantuneet asiat eivät koskaan unohdu.
Mekaanisella määräharjoittelulla
saavutettua suoritusvarmuutta on
helppo työelämässä arvostaa ja
soveltaa. Tätä, arvoisat ainevalintoja tekevät kaaderin idun aavistukset, on upseerin ammattitaito.
Ylil Otto Syvänne
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viranomaisalennus 10-20%! lisätiedot nettisivuiltamme
suuremmista tilauksista annamme erikseen tarjouksen
HIGH SPEED GEAR INC.

cobra RIGGERS belt

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

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.
t oimivaa ja kent täkelpoista suunnit telua!

26,00€

castreninkatu 13
00530 helsinki

www.operator.fi
puh 045 133 0404

MP-MYYMÄLÄ
ARMEIJATUOTTEIDEN ERIKOISMYYMÄLÄ

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

TAPAHTUMA

KADETTIKUORO

Ain laulain työtäs tee
Teksti: Martti Mertanen

Perjantai 6.9.2013 Helsinki.
Snellmaninkatu 9-11 Säätytalo.
Sotatieteiden tohtorien promoo
tiotilaisuus. Upea aamu ja vielä
upeampi sää, ei uskoisi että on
syyskuu. Bussi kaartaa pysäkille
ja jättää matkustajansa kyydistä.
Astumme sisään jylhään raken
nukseen. Tunnelma on katossa
ja arvokkaan juhlan tunne syk
kii koko rakennuksessa. Meidät
ohjataan taukohuoneeseen, jossa
kahvi odottelee janoista ottajaan
sa. Harjoittelemme hieman ja
valmistaudumme siihen, minkä
takia tänne tultiin.
Joukko on keskittynyt. Tovin odo
tettuamme siirrymme parijonoon
käytävälle lähemmäs salia. Jou
kon johtaja antaa lähtömerkin.
Siirrymme
esiintymispaikalle.
Joukko katsoo odottavasti johta
jaansa, joka nostaa kätensä val
miuden merkiksi. Käsien sivallus
alaspäin ja kappaleen ensimmäi
set sävelet uppoavat saliin. Akus
tiikka on erinomainen kyseiselle
kappaleelle. Ei liian kuiva, ei lii
an kaikuisa, vaan juuri sopiva.
Kappaleen viimeiset sanat ja
sävelet kumahtavat ja kuoron
johtaja lopettaa kappaleen. Yleisö
osoittaa suosiotaan. ”Vaviskaa,
vaviskaa!” kuuluvat kappaleen
viimeiset sanat. Kyseinen kappale
on Nuijamiesten marssi.
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Kuvat: Martti Mertanen ja Konsta Linkola

Kadettikoulun 2. vuosikurssin
kuoro aloitti toimintansa perinteisesti aikaisempien kadettikuorojen tapaan jo ensimmäisenä
opiskeluvuonna, ja toiminta on
säilynyt aktiivisena ja esiintymisiä riittää. Kyseinen Säätytalon tohtoripromootio on ehkä
yksi arvokkaimmista tilaisuuksista, missä olemme päässeet
esiintymään. Jo pelkästään tänä
syyslukukautena kuorolla on
esiintymisiä kaiken kaikkiaan 17.
Harjoituksia on toki paljon, sillä
kappaleita on runsaasti ja jotkut niistä ovat melko haastavia,
mutta opiskelua se ei kuitenkaan
rajoita harjoittelun ajoittuessa
pääsääntöisesti
lounastauoille.
Päinvastoin harjoitukset mielestäni tukevat koulunkäyntiä. On
mukava keskellä luentopainotteista päivää jättää opiskeluaiheet

hetkeksi mielestä ja rentoutua
musiikin parissa. Kuorossa on
hyvä olla.
Hienointa on ollut seurata kuoron kehitystä sen alkuajoista tähän päivään. Kuten opiskelussa,
hyvä tulos vaatii kovaa työtä,
halua oppia ja kehittyä. Ja motivaatiotahan kuorolaisilla riittää. Monet laulajista eivät ole
laulaneet ennen kadettikuoroa
muissa kuoroissa ja monet eivät osaa lukea nuotteja lainkaan.
Yhdessä viettämämme aika on
osoittanut, ettei sillä ole merkitystä. Lähtötasolla ei ole väliä,
harjoittelu tekee väsyneen mestarin. Kehitystä on tapahtunut
valtavasti niin yksittäisissä laulajissa kuin koko kuorossa. Mutta
kehitys on vaatinut myös jatkuvaa kuoron toiminnan koordi-

nointia, jatkuvaa palautteenantoa,
jatkuvaa ohjausta ja opettamista
lauluteknisissä asioissa ja musiikin tulkintaa. Joukko tarvitsee
johtajaansa, toisin sanoen. Uskallan väittää, ettei tälle tasolle missä
nyt kuoron kanssa olemme, oltaisi päästy ilman rautaisen ammattitaitoista kuoronjohtajaamme,
Matti Orlamoa. Isot kiitokset
yksittäisen rivimiehen silmissä
menevät myös kuorokadetillemme Benjam Puustiselle, jolla on
riittänyt ahkeruutta ja omistautumista kuorotoimintaan liittyen.
Se herkistelyistä ja kiitoksista. Ei
toiminta tähän lopu vielä pitkään
aikaan, vaan edessä on taas harjoitustäytteiset viikot ja esiintymisiä
pursuavat kuukaudet. Samalla
innolla ja tarmolla suuntaamme
jatkossakin musiikin syövereihin,
sen voin koko kuoron puolesta
taata. Parasta kuitenkin kuorotoiminnassa on mielestäni se, ettei

se tunnu millään lailla työltä. Viimeistään silloin tietää olevansa
oikealla polulla. Hyvää loppusyksyä kaikille!
Kadetti Martti Mertanen

Kadettikuoro näyttää aina
komealta, mutta kuulemma se tänä
vuonna myös kuulostaa hyvältä.
99. kadettikurssin kadetti
kuoro vuodelta 2013...

Yhteiskunnassa kiehuu

KRONIKKA

Arkistojen kätköistä - ”Uudet siteet”
Tekstit: Lauri Mattila ja Ilmari Mattila

Kadettikoulun
kronikan taustoja
Kadettikoulussa on ollut tapana
kirjoittaa päivittäin kronikkaa
eli aikakirjaa päivystäjän toimesta. Tämä perinne aloitettiin
22.4.1929, jolloin kirjoitettiin
ensimmäinen perinnehenkilöstöllä säilyneistä teksteistä. Siitä
lähtien kronikkaan on kirjoitettu, sekä ajoittain myös piirretty,
tarinoita kadettien arjesta, tapahtumista ja aatemaailmasta.
Nykymuodossaan
kronikkaan
kirjoittaminen on kuitenkin
koettu vastenmieliseksi. Kaunokirjoitus yhdistettynä tiukkoihin
muotoseikkoihin sekä toimistotarvikevarastosta saatavaan vihkoon ei ole innostanut kirjoittajia
tuottamaan laadukasta tekstiä.
Kirjoitukset pääosin kertovat,
kuinka ”otin aamulla vastaan
päivystäjän tehtävät” tai miten
”tila alkaa loppumaan sivulta”.
Tämäntyyppisten tekstien historiallinen arvo on lähellä nollaa,
eikä myöhempiin kurssin yhteisiin kokoontumisajoihinkaan
saa paljoa enempää irti. Onneksi
kaikki eivät ole tyytyneet päivänsä kuvaamiseen, nimittäin ajoittain löytyy todellisia helmiä.
Sisällöltään
parempilaatuisia
tekstejä kronikkaan lähdetään

28

Kalpa

Kuva: Samu Tanskanen ja Ilmari Mattila

simppukurssin osalta etsimään
uusin voimin. Suurin konkreettisesti havaittava muutos on kronikan siirtyminen uusiin kansiin,
varta vasten nuorinta kurssia
silmälläpitäen teetettyyn kovakantiseen kirjaan. Mutta perinteistä pidetään kuitenkin kiinni.
Edelleen kirjoitetaan kaunokirjoituksella ja luettavuutta sekä
ulkonäköä pidetään yllä käskemällä muotoseikat. Aivan kuten
aikaisemmat kurssit ovat tehneet
ennen meitä.
Kirjaa ei pidä kuitenkaan arvostella kantensa perusteella. Todellinen muutos kronikkaan lähtee
kirjoittajista, sillä uudesta kronikasta ei tule yhtään parempaa
kuin aikaisempien kadettipol-

vien, elleivät kirjoittajat itse siihen sitoudu. Perinnehenkilöstö
toivoo jokaisen tekstin täyttävän
muodolliset vaatimukset, mutta
ennen kaikkea sisällöstä saisi näkyä persoona, arvot ja mielipiteet
allekirjoituksen takana.
Simput - tehkää kronikastanne
sellainen, että voitte olla myöhemmin siitä ylpeitä ja saada kirjanne sisällöstä jotakin irti. Tästä
teille esimerkin antaa kadettikurssin 24 edustaja pohjustuksen
jälkeen.
Simppukurssia varten on hankittu
uusi kovakantinen kronikka. Kirja on
käytössä vain yhdellä kurssilla, joten
jatkossa kaikki kurssin kirjoitukset
löytyvät samoista kansista.

Kadettikurssin
24
astuessa
Munkkiniemen kadettikoulun
ovista sisään keväällä 1940 oli
suomalainen yhteiskunta varsin
erilainen. Muutos talvisotaa edeltäneeseen aikaan oli dramaattinen, sillä vielä ennen talvisotaa
vapaussodan arvet olivat läheinen
osa suomalaisten elämää.
Kommunistit oltiin suljettu pois
suomalaisesta politiikasta oikeistoradikalismin nousun johdosta. Oikeistoradikalismia ilmensi
1920- ja 30-lukujen vaihteessa
toiminut avoimesti vanhoja punaisia, myös sosiaalidemokraattisia, vastustava Lapuan liike. Sen
toimintaan kuului kommunistien
muiluttaminen ja kyyditseminen,
mutta seuraan eksyi myös täysin
toisten piirien edustajia, jotka
Lapuan liike katsoi häpäisevän
valkoisen Suomen uhraukset.
Kuuluisin erehdys on presidentti

K. J. Ståhlbergin kyyditseminen,
minkä jälkeen Lapuan oikeistoradikalismin suosio kääntyikin
laskuun.
Oikeistoradikaalinen
toiminta
huipentui Mäntsälän kapinaan
vuonna 1932. Kapinaan lähti mukaan niin Lapuan liikkeen
kannattajia kuin suojeluskuntalaisia tarkoituksenaan varmistaa
vapaussodan tulosten säilyminen.
Tilanne oli äityä vakavaksi. Ei ollut varmuutta, ovatko edes kaikki
upseerit valmiita vastustamaan
kapinallisia.
Presidentti P. E. Svinhufvud kuitenkin onnistui laukaisemaan
tilanteen. Hän oli sortokausien
aikana vuosia karkotettuna Siperiassa, minkä jälkeen Svinhufvud
oli jälleen vahvalla persoonallaan
mukana politiikassa. Hän oli myös
aktiivinen suojeluskuntalainen ja
yleni suojeluskuntavääpelin arvoon. Kaiken tämän seurauksena

hän oli erittäin arvostettu hahmo
suojeluskuntalaisten ja Lapuan
liikkeen keskuudessa. Presidentti Svinhufvud kuitenkin asettui
henkilökohtaisesti kapinaa vastaan ja vaati suojeluskuntalaisia
lailliselle esivallalle kuuliaisina
viipymättä palaamaan koteihinsa
ja noudattamaan vannomaansa
suojeluskuntavalaa.
Kapina kuihtui ja olot vakiintuivat. Lopulta vuonna 1937 sosiaalidemokraatit pääsivät kunnolla
hallitustyöskentelyyn mukaan ja
talvisodan kynnyksellä valtaosa
kansasta koki maansa omakseen
ja puolustamisen arvoiseksi. Tarkemman ajankuvan saattekin
ensikäden lähteestä kronikasta
vuodelta 1941. Kirjoitus on osuvasti otsikoitu: ”Uudet siteet”.
Arkadian-Munkkiniemen kadetti
Kad Lauri Mattila
99. kadk

Kadettikoulun perinnehenkilöstön historia
Kadettikoulun tämänhetkinen perinnehenkilöstö jatkaa perinnehenkilöstön historian kartoittamista. Tavoitteena on selvittää,
kuka on ollut perinnehenkilöstössä kullakin kurssilla, ja mitä eri
tehtäviä perinnehenkilöstössä on vuosien varrella ollut.
Kartoitusta on tähän asti tehty ottamalla yhteyttä vielä virassa
oleviin Perinteiden Isiin ja etsimällä tietoja kadettikurssien julkaisemista kurssihistoriikeista. Pohjana kartoitukselle on ollut varsin
kattava Perinteiden Isät –lista. Vielä puuttuu kolmentoista Perinteiden Isän tiedot, kursseilta 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,18 ja 29
Tällä hetkellä kokonaisia perinnehenkilöstötietoja on 64 kurssilta. Lisäksi on puolen tusinaa kurssia, joiden perinnehenkilöistä
on löytynyt osittaisia tietoja. Pyytäisimmekin teitä, arvon kadettiupseerit, lähettämään meille perinnehenkilöstöjen nimitietoja
vielä puuttuvien kurssien osalta. Yksikin nimi auttaa laittamaan
selvitystyön alulle ja parhaimmillaan johtaa koko kyseisen perinnehenkilöstön löytämiseen. Jo jokseenkin vakiintuneena kokoonpanona perinnehenkilöstössä on ollut Perinteiden Isä, Vanhempi
adjutantti, Nuorempi adjutantti, Haapaniemen kadetti, Haminan
kadetti, Arkadia-Munkkiniemen kadetti sekä Wanha kaaderi.
Näistä osaa ei ole ollut kaikilla kursseilla ja näiden lisäksi varsinkin vanhemmilla kursseilla on ollut vielä muita perinnehenkilöitä,
kuten Brahelinnan kadetti, joiden nimitiedoista olemme yhtälailla kiinnostuneita (esimerkiksi kurssilla 26 oli edellä mainittujen
lisäksi Anttolan simppu, Lotja-Paavo, Hagert, Vauva, Musiikin
ihmelapsi sekä Kaljupäisten kerhon puheenjohtaja).

Meiltä puuttuu perinnehenkilöstön nimitiedot kokonaan tai
osittain seuraavilta kursseilta: 62, 60, 52, 40, 38, 33, 32, 29, 28,
27, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voisitteko ystävällisesti välittää perinnehenkilöstön nimitiedot kurssinne osalta Niilo Jämsälle tai Oskari Enrothille, kiitos. Varsinaisten nimitietojen lisäksi otamme
mielellämme vastaan tietoja eri perinnehahmojen taustasta tai
historiasta.
Kadettialikersantti Niilo Jämsä		
99. kadettikurssi			
Wanha kaaderi			
Sähköposti: niilo.jamsa@mil.fi		
Puhelin: 0407770716			
Kadettialikersantti Oskari Enroth
99. kadettikurssi
Perinteiden Isä
Sähköposti: oskari.enroth@mil.fi
Puhelin: 0400732385
99. kadettikurssin perinnehenkilöstö kiittää jo etukäteen yhteydenotoistanne ja osallistumisestanne tämän historiallisen
kartoitustyön tekemiseen. Lisäksi haluamme kiittää tähän
mennessä projektissa tukeneita henkilöitä tarjoamastanne
avusta.

KRONIKKA

Uudet siteet
”Jos joku olisi, pari vuotta sitten, us
konut kansastamme niin paljon hy
vää, että se lähivuosina seisoi rinta
rinnan yhtenäisenä jakamassa vas
tassa olevat surut ja ilot, olisi tämä
optimisti varmaan saanut halven
tavan hymähdyksen ja hänet olisi
leimattu melkeinpä mielenvikaisek
si. Sillä niin eroittamattoman syvä
kuilu tuntui tosiaankin olevan eri
kansankerrostemme välillä. Vihan
aseet oli teroitettu äärimmilleen.
Poliittinen puhuja oli sitä parem
pi, mitä ivallisemmin hän osasi
mustata vastustajan heikkoudet, ja
sitä enemmän hän sai kannattajil
Viimeinen Munkkiniemen
kadettikoulussa opiskellut
kurssi kyseisen koulun rapuilla.
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“Uudet siteet”
taan suosiota mitä valoisammaksi
hän esitti oman ohjelmansa. Po
liittinen lehti oli sitä mieluisampi,
mitä räikeämmät olivat poliittiset
piirrokset ja kirjoitelmat. Kirjoi
tukset horjuivat laillisuuden ja
laittomuuden rajoilla. Muistan
käydessäni silloisissa työväenta
loissamme, ne julistukset, jotka heti
tervehtivät sisälle astujaa. Ne oli
vat eripuraisuuden tunnuksia, jois
ta varsinainen kansanaineksemme
etsi sisäistä poliittista tyydytystään.
Muistan ne kuvat, jotka olivat ko
ruraameissa ripustettuina kunnia
paikoille, ja joita työväestö palvoi
jumalinaan. Monesti tulin tällöin
ajatelleeksi, löytäneekö tämä kansa
enää milloinkaan itsensä? Onko sen
käytävä Espanjan tavoin veljessota
ollakseen yksimielinen?
Mutta jälleen kohtalon käsi tart
tui peräsimeen. Koitti kansamme
pääsiäinen, koitti sen ylösnousemus.

Maailmassa vallinnut poliittinen
jännitys ylitti kimmoisuusrajan
sa. Suurvaltojen välillä syttyi sota.
Ajan aallot alkoivat horjuttaa myös
meidän vapauttamme. Mutta nyt
alkoi myös kansamme omatunto he
rätä. Sen silmiä sokaiseva usva häl
veni ja se näki m.m. Baltiamaiden
surkean kohtalon todellisuutena.
Työmies tunsi maan, jota oli muo
kannut omakseen. Hän tiesi, että
vilja, joka siitä versosi, oli saanut
kosteutta hänen hikipisaroistaan.
Tehdastyöläinen tunsi rattaitten
kolinassa suomalaisen herätyshuu
don. Kaikkien sydämissä vakautui
tunnus: Idän raskaan anturan alle
tämä kansa ei orjaksi jää. Etsik
koaika oli kypsyttänyt hedelmän.
Kansamme jouduttua tahtomat
taan sotaan vanhaa verivihollis
taan vastaan se ei kohdannutkaan
täällä, niin kuin oli odottanut,
eripuraista, rikkirevittyä kansaa,
vaan yksimielisen, raudanlujasti

vapauttaan rakastavan kansako
konaisuuden. Nyt ei kysytty oliko
kiväärin takana kartanonomista
ja vai työmies, tehdasinsinööri vai
metallityömies. Ei, nyt tahtoi jokai
nen olla vain suomalainen sotilas.
Sota loppui, mutta verellä sinetöi
ty yhteys säilyy, niin uskon. Men
neisyys on unohdettu. Tulevaisuus
halutaan luoda nykyiselle yksimieli
syyden pohjalle. Entiset vihamiehet
tapaavat toisensa ystävinä. Tästä
ovat todistuksina ne lukuisat yhtei
set illanvietot, joita jo nyt on ym
päri maata eri kansankerrostemme
välillä vietetty, varsinkin nuorison
vuorovaikutus on ollut läheistä.
Myöskään kadettioppilaskunta ei
ole jäänyt syrjään tässä yhteisessä
työssä. Sitä osoittaa se tilaisuus, jos
sa sen kuoro esiintyi niiden seinien
sisäpuolella, joissa kiivaimmin oli
aikoinaan hyökätty puolustusvoi
miamme vastaan. Helsingin työ

väentalon huoneisto oli sama silloin
ja nyt, mutta ilmapiiri sen seinien
sisäpuolella oli muuttunut. Silloin
olivat symboleina edellä mainitse
mani kuvat, nyt siniristiliput. Pen
keillä istui paljon samaa yleisöä,
jota niillä aina on istunut. Ennen
näiden silmistä näki vihan loimun,
nyt niistä loisti veljeyden ja yhteen
kuuluvaisuuden katse. Kadetit ei
vät epäröineet ojentaa veljenkättä
silloin, kun heille tähän suotiin ti
laisuus. He tapasivat, että pienellä
kansalla ei ole varaa elää eripurai
sena ja sen olivat oivaltaneet nyt
myös siellä penkeillä istujat. Tapaus
oli historiallinen Kadettioppilas
kuntien elämässä. Uuteen työsar
kaan on siemen kylvetty. Tulevat
kurssit huolehtikoon siitä, että se
saa tarvittavan voiman voidakseen
kantaa täyden sadon.
Ilmari Mattila
Kad.alikers.”

Kapteeni Ilmari Mattila
Jatkosodan lopulta
...ja 24. kadettikurssin
kadettikuoro ryhmäkuvassa
välirauhan ajalta.
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Uskollisuus, miehuus,
kunnia ja toveruus
Teksti: Oskari Enroth

”Usva on laskeutunut”
Onnittelut 100. kadetti- ja 83.
merikadettikurssin
opiskelijat.
Teidät on valittu opiskelemaan
Kadettikouluun, jonka yhtenä
tavoitteena on kouluttaa teistä
ammattitaitoisia upseereita Suomen Puolustusvoimien tarpeisiin.
Uravalintanne on tärkeä, arvokas
ja vastuullinen, joten teidän täytyy ymmärtää valintanne merkitys.
Kadettikoulun perinteet ja kadettiupseerien katkeamaton ketju ulottuu Suomessa vuoteen
1779, jolloin eversti Yrjö Maunu
Sprengtporten lähetti Kustaa III
esityksen Suomeen perustettavasta sotakoulusta. Haapaniemen
ajasta lähtien Suomessa on koulutettu asiansa osaavia upseereita, joihin on haluttu juurruttaa
oikeanlainen upseerin tarvitsema asenne ja arvomaailma. Jotta
voitte suorittaa tulevaisuudessa
vastuulliset tehtävänne, teidän on
ymmärrettävä, että suomalainen
sotilas tunnustaa varauksettomasti johtajakseen vain esimiehen,
johon hän voi kaikissa tilanteissa
katsoa ylöspäin.
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Jotta voitte ansaita toistenne ja
alaistenne luottamuksen, teidän
tulee olla esimerkillisiä, kantaa vastuunne ja kohdella heitä
jokaisessa tilanteessa niin kuin
haluaisitte itse tulla kohdelluksi. Johtajana teillä tulee olemaan
edessänne suuri haaste: kuinka
vaatia alaisiltanne parasta jokaisessa tilanteessa, niin ettette omalla toiminnallanne laske
heidän sisäistä motivaatiotaan.
Muistakaa myös, että johtajan
suuruus mitataan siinä, kuinka
hän kohtelee ryhmänsä heikoimpia taistelijoita.

”Älkää koskaan laiminlyökö
kansamme turvallisuutta!”
Teillä ei ole varaa löysäilyyn. Tulevina ammattisotilaina teidän
on tehtävä parhaanne opiskeluissanne joka päivä saavuttaaksenne
sen ammattitaidon, jota tulevat
tehtävänne
Puolustusvoimissa edellyttävät. Teidän käsienne
läpi menee valmistuttuanne, jo
uranne alkuvaiheessa, satoja ellei
jopa tuhansia asevelvollisia. Antakaa heille paras mahdollinen
koulutus ja kasvatus, ponnistakaa
voimanne äärimmilleen yhteisen
päämäärän hyväksi, älkääkä koskaan laiminlyökö kansamme turvallisuutta!
Suomen asevelvolliset kansalaiset ovat olleet ja tulevat aina
olemaan puolustuksemme selkäranka. Muistakaa edesmenneen

temus ja perinnetietämys luovat
yhteenkuuluvuutta, yhteishenkeä
ja itseluottamusta oman kurssin
ja ikäluokan sekä aikaisempien
kurssien ja sukupolvien välillä.
Upseerit ovat aikojen saatossa
hankkineet arvostetun aseman
yhteiskunnassamme. Tämä asema
perustuu muun muassa seuraaviin upseerin hyveisiin: muiden
ihmisten huomioimiseen, sivistyneisiin käytöstapoihin, kykyyn
keskustella erilaisista asioista,
sopivaan avoimuuteen ja siistiin
ulkoasuun.

Kuvat: Samu Tanskanen

ylipäällikkömme sanat: ”Ankara, uhrautuva työ leimasi rauhan
vuodet, jolloin Kadettikoulun
kasvatit nuorina upseereina juurruttivat sotilaan hyveet ja taistelijan taidot Suomen nuorisoon.
Kun vihollinen 1939-1940 talven
kynnyksellä tunkeutui rajojemme
yli, tuli hetki, jolloin työn tulos oli
näytettävä. Koe kestettiin – Suomi säilyi.”

”Unohtakaa itsekkäät
pyyteenne ja ansaitkaa
paikkanne katkeamattomassa
ketjussa”
Kadettikoulussa teidän etsikkoaikanne on alkanut. Teidän on
kurssina pystyttävä voittamaan
aikaisempien
kadettikurssien
luottamus ja ansaittava paikkanne kadettiupseerien katkeamattomassa ketjussa. Jotta tulette
hyväksytyksi, teidän on opittava
ottamaan vastuu itsestänne, kadettiveljistänne ja –sisaristanne.
Ketään ei jätetä missään tilanteessa.
Upseerin ammatissa eivät itsekkäät ja omia etuja ajavat henkilöt pärjää. Yhteisö on tiivis,
tavoitteet ovat yhteisiä, ja näin
ollen jokainen kadettiupseeri on
oppinut jo kouluaikanaan pyyteettömästi auttamaan toisiaan.
Kadettikoulussa ei ketään aseteta eri lähtötasolle. Jotkut teistä ovat hankkineet kokemuksia
Puolustusvoimien eri tehtävissä,
astuessanne palvelemaan kadet-

tikouluun olette kuitenkin täysin samalla viivalla kuin suoraan
varusmiespalveluksesta tulevat
henkilöt. Joka tapauksessa aikaisemmin hankittu ammattitaito
ja kokemus tulevat olemaan voimavara, jota täytyy kurssikaverien kesken jakaa, jotta onnistutte
kohtaamissanne haasteissa. Jokaisen on oman kurssinsa sisällä
ansaittava palvelustovereidensa
arvostus ja luottamus. Kun ymmärrätte perusasiat ja tuette toisianne, kykenette aloittamaan
matkanne kohti katkeamatonta
ketjua.

”Kurin korkein
muoto: itsekuri”
Matkanne ei ole helppo, mutta kurssiveljienne ja –sisarienne
lisäksi teillä on keskoskurssin,
herrojen kaadereiden ja vanhusten sekä koulumme henkilökunnan tuki. Keskosten tehtävänä
on kasvattaa teistä kelvollinen
kadettiyhteisöön liitettävä joukko. Siihen liittyen teillä on paljon
opittavaa. Upseerin ja Suomen
kansalaisen täytyy tietää, mistä
hän tulee. Oman historiansa tun-

Kadettikoulussa teiltä tullaan
vaatimaan hyvin paljon pieniltä
tuntuvia asioita. Näistä asioista kuitenkin jokainen on olennainen osa sitä kokonaisuutta,
miten näyttäydytte vanhempien
upseereiden ja muiden Suomen
kansalaisten edessä. Jos ette kykene edes pukemaan vaatteitanne oikein päälle tai silittämään
paitaanne, olette epäonnistuneet. Tällainen toiminta edustaa
laiskuutta ja kurin korkeimman
muodon, ”itsekurin” puutetta. Itse
en ainakaan luovuttaisi komppaniaa johdettavaksi sellaiselle
henkilölle, joka ei kykene huolehtimaan edes itsestään.
Olkaa vastuuntuntoisia ja suoraselkäisiä. Kaikki epäonnistuvat
joskus ja tekevät virheitä. Suoraselkäinen suomalainen upseeri
kykenee kuitenkin joka tilanteessa myöntämään omat virheensä
ja kehittämään itseään. Älkää siis
koskaan harhautuko valheen tielle, vaan kantakaa vastuunne vaikeissakin tilanteissa!

”Vanhempien
kadettien vastuu”
Keskoset, olemme saaneet luottamustehtävän, kasvatusvastuun.

Olemme astuneet herrojen kaadereiden ja vanhusten jättämiin
suuriin saappaisiin. Ne ovat
kuitenkin täytettävissä. Muistakaa, että nyt punnitaan se kaikki, minkä olemme ensimmäisen
vuoden aikana oppineet. Jokaisen on osattava olla paikkansa
arvoinen, esimerkillinen ja vastuullinen vanhempi kadetti nuoremmilleen. Uskon, että vahva
kurssihenkemme tulee olemaan
se voimavara, jolla tulemme tehtävässämme onnistumaan. Jokainen kuitenkin miettiköön, mitä
meille annettu vastuu omalta
kohdaltaan vaatii. Mikäli eteenne
tulee ylitsepääsemättömiä haasteita, älkää epäröikö pyytää viisaita neuvoja herroilta kaadereilta ja
vanhuksilta.
Herrat kaaderit ja vanhukset,
olette antaneet meille hyvän
kasvatuksen ja viisautta, jonka
ohjaamana teemme parhaamme
tehtävässämme. Olette oman
vastuunne meidän kurssin osalta
kunnialla täyttäneet ja nyt teidän
on aika pääasiassa keskittyä aselajiopintoihinne sekä työelämään
siirtymiseen. Älkää kuitenkaan
unohtako pitää yhteyttä keskoskurssiin, jotta viime lukuvuonna
rakennetut suhteet eivät pääse
katkeamaan. Olkaa myös valmiita jakamaan viisauttanne ja neuvojanne nuoremmillenne vielä
tulevaisuudessakin.
Kadetit! Muistakaa hamaan kuolemaanne saakka kadettilippumme sanat: ”Constantem Decorat
Honor, kunnia kestävän palkka!”
Perinteiden Isä
Kadettialikersantti
Oskari Enroth
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Sotilasurheiluliiton
jääkiekkomestaruus MPKK:lle!
Teksti: kadetti Eetu Tiitinen

Sotilasurheiluliiton jääkiekkoturnaus järjestettiin 27.9-28.9.2013
Mikkelissä.
Mestaruuksista
oteltiin kahdessa eri sarjassa.
A-sarjaan oli ilmoittautunut 8
joukkuetta, jotka jaettiin kahteen neljän joukkueen lohkoon.
A-lohkossa pelasivat RAJURH/
SLMV Helsingistä, KUOVU
Kuopiosta, KOUVU Kouvolasta sekä ROUVU Rovaniemeltä.
B-lohkossa puolestaan pelasivat
mestaruuden voittanut HELVU/MPKK Helsingistä, HÄMVU Hämeenlinnasta, SODVU
Sodankylästä sekä SÄKVU
Säkylästä. Ottelut pelattiin harrastesäännöillä ja otteluiden kesto
oli 2x15 min.
Joukkueemme, joka muodostui neljästätoista kadetista sekä
yhdestä henkilökuntaan kuuluvasta, lähti turnaukseen kovin
tavoittein. Ennen ensimmäistä
peliä tavoitteet iskostettiin hyvin
yksiselitteisesti jokaisen pelaajan mieleen. Minimitavoitteeksi
asetettiin finaalipaikka ja meille
korostettiin, että jos menestystä
ei tule, riittää kuitenkin, että jokainen yrittää parhaansa. Tiesimme, että koossa on iskukykyinen
joukkue, joka pystyy voittamaan
mestaruuden omaa kovatempoista peliä pelaamalla.
Saavuimme Mikkeliin torstaiiltana ja pidimme aloituspala-
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Kuva: Jari Tepponen

verin, jossa sovimme yhteiset
pelisäännöt parhaan mahdollisen
tuloksen saavuttamiseksi. Pian
palaverin jälkeen oli aika käydä
lepäämään ja aloittaa valmistautuminen perjantai-aamun ensimmäiseen otteluun. Ensimmäisenä
vastaan asettui Sodankylän Varuskunnan Urheilijat.
Perjantaiaamu valkeni viileänä,
mutta tunnelma pelaajien keskuudessa oli odottava. Tulossa oli
kolme kovaa kamppailua. Joukkue siirtyi jäähallille, vastaanotti pukuhuoneen ja aloitti oman
valmistautumisen päivän otteluihin. Ensimmäinen peli alkoi klo
08.00 ja vastaan asettui SODVU.
Jo alkuminuuteista lähtien oli
selvää, että joukkueemme tulee
asettamaan pelin tahdin. Kymmenen minuutin pelin jälkeen
ottelun tilanne oli jo 4-0 meidän
eduksemme. Maaleista vastasivat
Joel Jalojärvi, Jukka Kaisamatti
ja Tommi Torvikoski, joka osui
kahdesti. Vastustaja kuitenkin kavensi ja tuli kahden maalin päähän, mutta se ei joukkuettamme
hätkäyttänyt. Käänsimme pelin
uudestaan ja teimme vielä neljä
maalia. Maalintekijöinä toimivat Simo Seppä, Markus Malmgren sekä Eetu Tiitinen kahdesti.
Lopputulos oli selvä voitto tuloksella 8-2.
Toinen peli alkoi klo 13.00 ja

vastaan asteli HÄMVU. Tiesimme ennakkoon, että pelistä tulisi
päivän kovatasoisin. Ottelun alkuminuutit olivat tasaista vääntöä, mutta neljän minuutin pelin
jälkeen hallissa kohahti, teimme kaksi maalia alle minuuttiin.
Maalintekijöinä kunnostautuivat
Tommi Torvikoski sekä Markus
Malmgren. Ottelu jatkui tasaisena ja vastustaja tasoitti pelin
toisen erän alussa. Kokosimme
kuitenkin itsemme ja saimme
hankittua vastustajan rikkeen
seurauksesta itsellemme rangaistuslaukauksen. Jukka Kaisamatti sivalsi rangaistuslaukauksesta
komean osuman. Ottelun loppuminuuteilla Tommi Torvikoski
kaunisteli vielä lukemia ja ottelu
päättyi 4-2 voittoon.
Päivän viimeisessä pelissä vastaan
asettui SÄKVU. Vastustaja oli pelin alkuhetkistä lähtien vastaantulijan roolissa. Kuuden minuutin
pelin jälkeen ottelu oli jo 3-0
meille. Peli pysyi hallinnassamme
läpi ottelun ja voitimme tuloksella 5-1. Maaleista vastasivat Jussi
Laukkanen, Markus Malmgren
ja Eetu Tiitinen. Voitolla varmistimme lohkomme ykkössijan
ja aloitimme valmistautumisen
lauantaiaamuiseen välierään. Illalla kävimme joukkueen kanssa
syömässä ja hiomassa kuvioita
lauantaipäivän peleihin. Saimme
myös tietää, että välierässä meitä

MPKK:n kultajoukkue!
Eturivi vasemmalta: Torvikoski, Laukkanen, Eerikkilä, Jalojärvi, Kokko, Intke, Malinen, Rinta-Harri
Takarivi vasemmalta: Kaisamatti, Seppä, Malmgren, Partanen, Tiitinen, Norppa, Jussila
vastaan pelaisi KUOVU.
Lauantaiaamu valkeni perjantain tapaan viileänä, mutta tuleva välierä piti mielet virkeinä
ja lämpiminä. Jokainen pelaaja
tiesi, että ottelu olisi voitettava.
Kiekko tippui jäähän klo 09.00.
Vastustaja oli selvästi meitä heikompi, mutta heidän maalivahtinsa pelasi loistavasti. Markus
Malmgren kuitenkin siirsi joukkueemme 1-0 johtoon, kun peliä
oli pelattu kahdeksan minuuttia.
Vastustaja tasoitti pelin kymmenen minuuttia myöhemmin. Peli
jatkui meidän hallitessa ottelua,
mutta ongelmaksemme muodostui maalinteko. Pelaajissa oli
havaittavissa jo pieniä turhaantumisen elkeitä, kunnes halli räjähti. Pienen onnenkantamoisen
turvin Juha Kokko siirsi joukkueemme johtoon. Pelin loppu
jatkui hallinnassamme ja kaunistelimme lukemia vielä viime
sekunneilla vastustajan yrittäessä

tasoittaa peliä ilman maalivahtia. Maalintekijänä kunnostautui
Samuel Jussila. Voitimme välierän 3-1. Voitto tiesi sitä, että
tulisimme pelaamaan loppuottelussa. Asetettu minimitavoite oli
saavutettu. Pelaajia ei kuitenkaan
tarvinnut motivoida loppuotteluun sillä kahden edellisvuoden
katkerat finaalitappiot oli nyt
kirkastettava kultamitaliin.
Finaali alkoi klo 13.00. Vastaan
asettui odotetusti RAJURH/
SLMV. Ottelun alusta lähtien
oli selvää, että kamppailusta tulisi tasainen. Ensimmäisen erän
puolessa välissä saimme kuitenkin aihetta juhlaan, kun Simo
Seppä viimeisteli komean maalin
läpiajon päätteeksi. Erän lopussa onnistuimme tekemään vielä
toisen maalin, josta vastasi Jukka
Kaisamatti. Vastustaja kuitenkin
kuittasi välittömästi ja kavensi
tilanteeksi 2-1. Toisessa erässä
maaleja ei enää nähty. Tästä piti

huolen maalivahtimme Lauri
Rinta-Harri, vaikka joukkueemme otti ottelun lopussa muutaman typerän jäähyn ja vastustaja
pääsi yrittämään tasoitusmaalia kahden miehen ylivoimalla.
Ottelu päättyi joukkueemme
2-1 voittoon ja A-sarjan mestaruusjuhliin. Kapteenimme Niko
Intke kävi pokkaamassa komean pokaalin, joka on ihailtavissa
päärakennuksen ensimmäisessä
kerroksessa.
Helsinkiläiset kuittasivat myös
B-sarjan mestaruuden HELVU/
KAART JR joukkueella. Turnaus oli siis erittäin onnistunut ja
menestystä tuli laajalla rintamalla. Turnaus oli yksi parhaista kokemuksistani lyhyen sotilasurani
aikana ja Timo Jutilaa lainatakseni: ”Kiitos kuuluu koko joukkueelle!”
Kad Tiitinen Eetu
99. kadk
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Koulutuspurjehdus 2013
Teksti ja kuvat: Laura Painilainen

Heti vapun jälkeen, 2.5.2013 alkoi koulutuspurjehdus viimeisen
kerran Miinalaiva Pohjanmaalla.
Matka alkoi Helsingin Kauppatorilta, jonne ystävät ja sukulaiset
olivat tulleet toivottamaan hyvää
matkaa. Halausten ja vilkutusten
saattelemina Pohjanmaan henkilöstö kuuli irrotushälytyksen ja
keula kääntyi kohti Kustaanmiekan salmea ja avomerta.

Suurimmalle osalle ensimmäisen
vuoden kadetille matka oli ensimmäinen pidempi merimatka ja
tunnelma oli alkumatkasta odottava ja sekava. Kaikille oli selvää,
mitä meiltä vaadittiin ja minkälaista koulutusta purjehduksen
aikana olisi, mutta millaista olisi
viettää vielä melko tuntemattomien kurssikavereiden kanssa
seuraavat kuusi ja puoli viikkoa
aikaa yhdessä ympäri vuorokauden, oli kaikille vielä mysteeri.
Ensimmäinen legi eli merimatka
kesti kaksi viikkoa ja nämä viikot menivät erilaisia kuulutuksia ja hälytysääniä kuunnellessa.
Simppuja pyöri käytävillä etsien
keulaa ja perää ”Mitäs nyt tapahtuu” – meiningillä. Hoburgin
niemen kohdalla likaisista multavarpaista pestiin mullan haju pois
ja viimeisistäkin maakravuista
tehtiin oikeita merimiehiä. Merimiehisyyttä testattiin Biskajanlahdella yleisesti tunnetussa
oksennussimulaattorissa, joka sai
kadetit kävelemään seinillä ja tu-
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tustutti osan meripahoinvoinnin
ihmeelliseen maailmaan. Kahden
viikon jälkeen Espanjan maaperä
tuntui hyvin oudolta jalkojen alla.
Yhdessä vietetty aika aluksella
jatkui Alicantessa ja monen kadetin suunta johti rannan kautta
kaupungille.
Toinen legi oli lyhyt, ainoastaan
kahdeksan päivää. Arki iski aaltojen mukana lujaa kasvoille huoltosataman jälkeen. Vuorokausi
koostui päivisin koulutuksesta ja
öisin merivahdista. Seuraava satama oli kieltämättä jo mielessä
koko matkan ajan. Kurssihenki
tiivistyi entisestään ja juttua riitti
sekä päivisin, että joidenkin osalta myös öisin. Splitissä pääsimme
tutustumaan myös paikallisiin
sota-aluksiin.
Viimeiseen
huoltosatamaan,
Ventspilsiin, oli Splitin jälkeen
13 päivää. Matkalla pysähdyimme Malagassa suorittamaan
täydennyksiä ja väsymys alkoi
paistaa matkaajien kasvoilta. Le-

gillä suoritettiin laivatykistöammunnat ja harjaannuimme lähes
ammattitasolle
huoltoaluepalveluksessa sekä alushuoltotöissä.
Aluksen arki sujui jo lähes itsestään eikä hälytysharjoituksiin
järjestyminen ollut enää pelkkää
hälytyspaikan etsimistä. Merenkäyntiin törmättiin jälleen Biskajanlahdella, jolloin Hoburgin
kastekaan ei suojellut suurta osaa
kadeteista maistamasta jo kerran
syötyä lounasta. Toimintakykyisen miehistön määrän ollessa alle
puolet kurssista, vajaa viikon jälkeen pääsimme tyynemmille meriosuuksille ja Kielin kanavaan.
Ventspilsissä huoltaminen tapahtui samalla kaavalla kuin
muissakin huoltosatamissa. Lisäksi pienessä ja idyllisessä kylässä oli muitakin sota-aluksia,
jotka osallistuivat viimeisen legin
aikana samaan kansainväliseen
Baltops -harjoitukseen. Pääsimme myös tutustumaan Open
Ship –päivinä muiden maiden

aluksiin ja illanviettojen aikana
myös henkilöstöön. Ventspilsin
jälkeen ajatukset pyörivät jo kotiSuomessa. Baltopsin ja koulutustarkastuksen jälkeen olimme
suorittaneet kaikki harjoitukset
sekä kirjalliset ja käytännön kokeet.
14.6.2013 kuulimme viimeisen
kerran Miinalaiva Pohjanmaan
kiinnityshälytyksen. Järjestyimme jakokirjan mukaisille hälytyspaikoillemme ja olimme valmiina
kiinnittämään Suomenlinnaan.
Laiturilla näkyi odottavia perheitä ja ystäviä. Jokainen omainen
etsi katseellaan aluksen kansilta
sitä tuttua kasvoa, jota oli tullut
vastaan. Omalta osaltani vuoden
2013 koulutuspurjehdus oli kolmas, mutta jokaisella matkalla
koen saman tunteen: Helsinki ei
ole koskaan näyttänyt niin mahtavalta. Vaikka matka oli omalla
tavallaan jälleen hieno kokemus,
oli upeaa olla jälleen Suomessa.
On hienoa huomata, kuin-

ka laivastolinja hioutui yhteen
koulutuspurjehduksen
aikana.
Vaikka nukkuminen kolmessa
kerroksessa 12 hengen skanssissa
ei antanut tilaa yksityisyydelle ja
henkinen rasitus sekä valvominen
aiheuttivat välillä turhautumista,
en olisi koskaan tutustunut kurssitovereihini yhtä hyvin. Voin
olla varma, että näiden herrojen
kanssa opiskelu ja myöhemmin
työelämä tulee olemaan antoisaa
ja mielenkiintoista.
Koulutuspurjehdus tämän kurssin kanssa oli ensimmäinen ja
tulossa on vielä kolmantena vuotena toinen samalla porukalla.
Menneen koulutuspurjehduksen
tarinoita kerromme osittain seuraavaan matkaan asti, mutta mitä
seuraavalla reissulla tapahtuu?
Mistä kukaan voi tietää.
Kad Laura Painilainen
82. merikadettikurssi

Koulutuspurjehduksella tuli vastaan komeita maisemia,
kuten taustalla oleva espanjalainen Santa Bárbaran linna.
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Erilainen
koulutustehtävä
Teksti ja kuvat: Mika Mäenpää

Lain puolustusvoimista mukaan
puolustusvoimien tehtävänä on
Suomen sotilaallinen puolusta
minen, muiden viranomaisten
tukeminen ja osallistuminen kan
sainväliseen sotilaalliseen kriisin
hallintaan. Suurin osa upseerin
urasta kuluu ensimmäisen tehtävän
parissa, sillä sisältäähän se niin
alueellisen koskemattomuuden tur
vaamisen kuin sotilaskoulutuksen
antamisenkin saman lain mukai
sesti. Kuitenkin moni upseeri pää
tyy urallaan myös toteuttamaan
tuota kolmattakin tehtävää.
Kun itse suoritin opintojani Kadettikoulussa 88.kurssilla, oli
kurssiamme varten uudistettuun
opetussuunnitelmaan
ensimmäistä kertaa sisällytetty myös
kansainväliseen toimintaan liittyviä tavoitteita. Tavoitteena kandidaattivaiheessa muistini mukaan
oli saavuttaa kyky toimia joukkueenjohtajana tai tilanneupseerina kriisinhallintaoperaatiossa ja
maisterivaiheessa yksikön varapäällikkönä ja suunnittelu-upseerina kriisinhallintaoperaatiossa.
Myös jotkut kurssiveljistämme
olivat jo ennen kurssia käyneet
kriisinhallintaoperaatiossa mm.
Kosovossa. Tarinat rauhanturvaamisesta ennen kadettikurssia ja
kadettikurssin aikaiset kansainväliset harjoitukset eivät omalta
kohdaltani saanet kiinnostumaan
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Kapteeni Mika Mäenpää
toimi Malin operaatiossa
Pohjoismaalais-Baltialaisen
koulutusryhmän johtajana
kansainvälisiin tehtäviin hakeutumisesta, tuntuivathan kriisinhallintatehtävät olevan lähinnä poliisin töiden
tekemistä, vartiossa seisoskelua, auringon ottoa ja verovapaan auton
tuontia.

MALI
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Kesällä 2007 olin toiminut lähes
3 vuotta kouluttajan tehtävissä
perusyksikössä, kun sain ajatuksen hakeutua kriisinhallintatehtäviin. Suurimpana syynä ei tosin
ollut palava halu parantaa maailmaa tai tuoda verovapaa auto
vaan saada uusia kokemuksia
sekä hengähdystauko raskaasta
koulutustyöstä. En tiennyt mihin lähdin, mutta jo rotaatiokoulutuksen aikana totesin, että
käsitykseni kriisinhallintatehtävistä oli jokseenkin rajoittunut.
Hiukan jopa hävetti, kun Afganistanin-rotaatio koulutus oli
parasta jalkaväkikoulutusta yksittäisen taistelijantaitojen osalta,
mitä olin koskaan saanut, vaikka
palvelinkin jääkärikomppaniassa jalkaväkikouluttajana! 12,5 kk
vaativissa ja itsenäisissä tehtävissä
Afganistanissa, jossa nuori upseeri sai pelkän kouluttamisen sijaan
olla myös johtaja, jätti kipinän
elämään seuraavasta missioista.

2012 lopulla tilanteen huononnuttua Malin hallitus pyysi EU:ta
avustamaan Malin armeijan kouluttamisessa armeijan suorituskyvyn palauttamiseksi kapinallisia
vastaan. Vuoden 2013 tammikuussa EU teki päätöksen European Union Training Mission in
Mali -operaation perustamisesta.
Suomi teki päätöksen osallistua
operaatioon esikuntaupseereilla
sekä jalkaväkikouluttajilla. Yhdessä pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa perustettiin
Pohjoismaalais-Baltialainen koulutusryhmä. Koulutuksen operaatiossa tuli alkaa maaliskuun
loppuun mennessä, joten ryhmän
kokoon saamisessa tuli kiire. Allekirjoittanut sai soiton eräänä
iltapäivänä, ja minulta kysyttiin,
”josko jo samana iltana kerkeäisin
Säkylään koulutukseen”. Toimin
koulutusryhmän johtajana eli
Jalkaväen koulutuskomppanian
päällikkönä.

Keväällä 2012 sain vihdoin esimieheni vakuuttumaan, että minut voidaan kotimaan tehtävistä
irrottaa seuraavaan reissuun syksyn 2012 tai kevään 2013 aikana.
Kun kotoakin lupa lähteä irtosi,
olin valmis seuraaviin haasteisiin.
Vuoden 2012 aikana oli pohjoisafrikkalaisessa Malissa alkanut
Al-Qaida johdannaisten järjestöjen tukema sisällissota pohjoisen Tuaregien (Tamasheqien) ja
Malin hallituksen välillä. Vuoden

Pohjoismaalais-Baltialainen
koulutusryhmä muodosti jalkaväen koulutuskomppanian, jonka
tehtävänä oli kouluttaa yhdelle
Malin armeijan jalkaväkikomppanialle kerrallaan kymmenessä viikossa perus-, erikois- ja
joukkokoulutus. Koulutus toteutettiin
taisteluosastoittain
ja operaation 15 kuukauden
mandaatin aikana oli tarkoitus
kouluttaa neljä taisteluosastoa.
Suomalaisten osalta yhden ro-
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taation aikana (6kk) oli tarkoitus kouluttaa kaksi komppaniaa.
Toimin koulutusryhmän ja koulutuskomppanian
päällikkönä
vastaten koulutuksen suunnittelusta ja erityisesti paikallisen
komppanianpäällikön sekä varapäällikön kouluttamisesta sekä
toimin heidän neuvonantajanaan. Työ sinänsä ei poikkea suomalaisen jalkaväkiperusyksikön
päällikön töistä liittyen yksikön
koulutukseen ja sen suunnitteluun, mutta niin olosuhteet, organisaatio kuin monikansallisen
yhteistyökin teki missiosta uniikin.
Kymmenen viikon koulutusjakso oli järjestetty siten, että peruskoulutuskausi kesti kolme
viikkoa, jonka aikana opetettiin
yksittäisen taistelijan, puoliryhmän ja ryhmän perustaidot painopisteen ollessa turvallisessa
asekäsittelyssä ja taistelutekniikassa. Peruskoulutuskausi oli kaikille koulutusryhmille sama, pois
lukien upseerit, joilla oli eriytyvää
johtamiskoulutusta,
kouluttajakoulutusta ja taisteluteknistä
koulutusta. Erikoiskoulutuskausi
kesti kolme viikkoa, jonka aikana
annettiin aselajikohtainen koulutus. Jalkaväellä tämä tarkoitti
joukkuetason koulutusta painopisteen ollessa taistelutekniikassa,
rakennetun alueen koulutuksessa
ja toiminnassa ajoneuvoin. Myös
tämän vaiheen ajan jatkettiin

eriytyvää koulutusta upseereille,
mutta vain komppanianpäälliköiden ja varapäälliköiden osalta, jotka keskittyivät johtamisen
ja taktiikkaan. Joukkokoulutuskausi oli jaettu kahteen erilliseen osaan, joista ensimmäinen
oli kaksi viikkoa kestävä komppanian ja komppanian taisteluosaston vaihe. Tässä vaiheessa
operoitiin ensimmäisen kerran
kokonaisia operaatioita sekä harjoiteltiin yhteistoimintaa mm.
pioneerien, tykistön, panssariajoneuvojen ja ilmatulenjohtoryhmien kanssa. Viimeinen vaihe
oli joukkokoulutuksen päättävä
taisteluosastoharjoitus - ”loppusota” - jossa kolmen päivän ajan
operoitiin malilaisten itsensä
johtamina kouluttajien toimiessa
tarkkailijoina.
Olosuhteet Malissa olivat lievästi sanottuna haasteelliset. Vaikka koulutusryhmämme ei ollut
operatiivisesti toimiva joukko ja
toimi-alue oli rajoitettu EteläMaliin, oli Mali kuitenkin sotatilassa oleva maa, jossa ranskalaiset
ja afrikkalaiset joukot kävivät sotaa kapinallisia vastaan. Tämä oli
joka päivä otettava huomioon
mm. koulutuksen suunnittelussa.
Suomessa lähdettäessä yönyliharjoitukseen
lähiharjoitusalueelle
ei päällikön tarvitse muistaa tarkastaa suojauskomppanian ryhmitystä ja tarvittaessa käskyttää
suojauskomppanialle koulutuk-

sen vaatimia muutoksia. Myöskin asetarkastukset ennen kaiken
koulutuksen aloittamista saavat
aivan eri merkityksen joukolla,
joka on tullut suoraan rintamalta
koulutukseen. Jokusen kerran ennen harjoitukseen lähtöä tehdyssä
asetarkastuksessa löydettiin jotain
ihan muuta kuin sinipäisiä patruunoita.

vain miettiä, kuinka haastavaa on
kouluttaa esimerkiksi tähtäämistä,
kun ensin ajattelet asian suomeksi,
kerrot sen englanniksi, jonka tulkki kääntää ranskaksi ja tarvittaessa
myös bamabaraksi, jonka jälkeen
joku tamsheqia osaavan kääntää
asian vielä bambarasta tamsheqiksi. Aina ei voi taata, että jotain
opetuksesta ei huku matkalle.

Tullessamme ensimmäisenä eiranskalaisena koulutusryhmänä
paikalle törmäsimme myös kielimuuriin. Missio on ranskankielinen, koska Malissa puhutaan
yhteisenä kielenä ranskaa ja mm.
armeijan komentokieli on ranska. Myös operaation johtovaltiona toimii Ranska. Ranskalaisen
koulutusupseerin ilme olikin melkoinen hänen alkaessa pitämään
luentoa Malin tilanteesta ranskankielisellä PowerPoint-esityksellä ja
tajuttuaan, että kukaan yleisöstä ei
tajua sanaakaan. Myös meille järjestetyn ranskan kurssin opettajat kokivat karusti, että taktisten
termien opettamisen sijaan oli
aloitettava esimerkiksi numeroista. Toisaalta koulutuksen lopussa
kouluttajat ymmärsivät kieltä niin
hyvin, että pystyivät jopa vetämään
yksinkertaiset harjoitukset ilman
tulkkeja. Tulkit olivat muutoin
avainasemassa koulutuksen onnistumisen kannalta, kuten tuli todettua muutaman kerran esimiehille:
”If there is no TERP’s – Then
there is no training”. Jokainen voi

Osaston yhteinen rotaatiokoulutus maaliskuussa PORPR:ssa
sisälsi mm. koulutusharjoituksia
ja ampumaharjoituksen, mutta
huolimatta käytössä olleista Kalashnikoveista, PKM:stä ja myös
muista Malin armeijan käyttämistä neuvostoliittolais- ja venäläistaustaisista aseista eivät olosuhteet
aivan päiväntasaajan Afrikkaa vastanneet: Lähtiessämme edellisenä
yönä oli -20 °C ja tulessamme
Bamakon lentokentälle iltapäivästä oli +45 °C varjossa. Voi jo puhua ”lämpöshokista”! Kouluttajat
olivat erityisen kovilla varsinkin
kuivalla kaudella, kun parhaimmillaan mitattiin koulutuskentällä
auringossa +54 °C. Tietysti kaikki
olettivat, että sadekausi tuo helpotuksen...väärä arvio! Kyllähän
lämpötila tippui lähes 10 °C noin
+35 °C, mutta mukana tuli myös
kosteus, joka oli jopa pahempi
kuin pelkkä kuumuus. Oli mielenkiintoista seurata, kuinka monta
päivää kestää hikisten lenkkivaatteiden kuivuminen. Kontingentin
ennätys taisi olla viisi päivää.

Kalpa

41

MALI

Suomalaisten etuna oli kaluston
tuntemus. Toimialueperehdytyksen aikana päätettiin esimerkiksi
yhtenäistää Kalashnikovin käsittely kaikkien koulutusryhmien
kesken.
Käsittelyharjoituksen
aikana suomalaiset seurasivat
hetken harjoitusta johtanutta
erään valtion asespesialistia, joka
käsitteli Kalashnikovia todennäköisesti toista kertaa elämässään, jonka jälkeen suomalaiset
löivät RK-95:t ukoille kouraan
ja totesivat, että ”tää on vähän
samanlainen ase” ja että ”näin me
opetetaan käsittely”. Käsittely oli
yhtenäistetty. Seuraavalla viikolla suomalaiset kouluttivat myös
PKM:n ja myöhemmin 12,7
mm raskaan konekiväärin kaikille koulutusryhmille muiden
maiden pyynnöstä. Suomalaisen
johtaja- ja kouluttajakoulutuksen
tasosta hyvän kuvan antaa se, että
myös muille maille kouluttajakoulutusta pitivät kaikki kouluttajat koulutusryhmän johtajasta
reservin alikersanttiin.
Suomalaisten oli helppo toimia
kouluttajina, sillä kaikilla oli kokemusta kouluttamisesta, mikä
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on ehdoton asevelvollisuusarmeijan etu verrattuna ammattiarmeijaan. Lisäksi täytyy mainita,
että suomalaisilla oli erinomainen
osaaminen rakennetun alueen
taisteluun asiaan erikoistuneiden kouluttajien johdosta sekä
usean Afganistanista kokemusta
hankkineen ansiosta vastasissioperaatioihin. Molemmat näistä aiheista olivat erittäin tärkeitä
koulutusaiheita, kun uutta Malin
armeijaa koulutettiin käymään
taisteluja Pohjois-Malissa. Oli
myös opettavaista, kun muutkin
maat jakoivat mielellään oppejaan, joita he olivat oppineet
vuosien aikana Afganistanissa ja
Irakissa. Opeissa oli hyötyä niin
malilaisten kouluttamisen kuin
oman ammattitaidon kehittymisenkin kannalta.
Reserviläiset, jotka kuuluivat
koulutusryhmään, olivat erittäinkin kokeneita rauhanturvaajia, mutta tämä oli kaikille
ensimmäinen koulutusoperaatio. Monelle koulutusryhmään
kuuluneelle reserviläiselle päivittäinen kouluttajana toimiminen oli uusi tilanne, vaikka toki

kaikki reserviläiset olivat oman
varusmiespalveluksensa aikana
vähintään alokaskouluttajina toimineet. Olikin erittäin hienoa
seurata kuinka hyvin motivoituneet reserviläiset kantahenkilökunnan ohjauksessa kehittivät
itseään kouluttajina. Moni reserviläinen sanoikin tästä tehtävästä jäävän paljon uusia myös
siviiliammatissa hyödynnettäviä
oppeja.
Malin armeijan yksi ongelma on, että heillä ei ole omaa
doktriinia, operaatiotaitoa, taktiikkaa tai taistelutekniikkaa.
Käytännössä kaikki ylemmät
upseerit koulutetaan Ranskassa
tai jossain afrikkalaisessa ranskalaisten mentoroimassa sotakorkeakoulussa. Tästä seuraa, että
käytännössä sovelletaan ranskalaista operaatiotaitoa, taktiikkaa
ja taistelutekniikkaa. Toisaalta
ranskalaisten taktinen ajattelu perustuu erilaiseen maastoon
ja kalustoon, joten kyseessä on
kuitenkin paikallinen sovellutus aiheesta. Tästä soveltamisesta hyvänä esimerkkinä toimii
esimerkiksi ns. teknikaalien eli

aseistettujen pick-up:ien käyttö
taisteluajoneuvoina.

perusteella KOTO 2008:n kuvia
hyödyntäen.

Haasteellista oli opettaa erityisesti upseereita, kun ensin tuli
itse opetella ranskalainen doktriini ja taktinen ajatusmaailma
malilaisen sovelluksena ennen
oppituntien pitämistä. Toisaalta
tuli myös todettua, että yleiset
taktiset periaatteet eivät juuri
eroa armeijasta toiseen – erityisesti joukkuetasolla ja siitä alaspäin. Ryhmän hyökkäyksessä
konekivääri tukee ja muut etenee tai joukkueen hyökkäyksessä
yksi ryhmä sitoo ja tukee muiden
pyrkiessä iskemään sivusta niin
suomalaisessa jalkaväkitaktiikassa kuin ranskalaisessakin. Vaikka
taistelutekniikka ja sen kouluttaminen ei sinänsä eronnutkaan
toisistaan, jo ryhmätasolla käskyrungot ja komennot pidettiin
alusta alkaen ranskalaisina. Toisaalta tuntui joskus absurdilta
olla suomalainen upseeri luokan
edessä opettamassa Malin armeijan upseereille komppanian
puolustuksen perusteita englanniksi, jonka tulkki käänsi ranskaksi, ranskalaisen doktriinin

Henkilökohtaisesti tärkein työni
oli opettaa Malin armeijan
komppanian päälliköille johtajuutta ja käytännön johtamista
taktiikan ohessa. Malin armeija kuitenkin romahti keväällä
2012 paljolti upseerien koulutuksen puutteiden takia. Johtajuuden kouluttaminen ei ole
koskaan helppoa, mutta erilainen kulttuuritausta, koulutus ja
ajatusmaailma lisäävät vaikeutta
entisestään. Ainoa mahdollisuus
oli panna itsensä peliin ja pyrkiä
itse osoittamaan oma osaamisensa ja ammattitaitonsa ja sitä
kautta hankkia luottamus. Monesti työ oli kouluttamisen sijaan
enemmän neuvon antamista ja
taustalta vaikuttamista, mutta
useissa tilanteissa myös käytännön vinkkien antamista vaikkapa
radiokuuntelun järjestämisestä
komentoverkossa tai päällikön
omasuojan järjestelyistä. Oman
mielenkiintoisen aspektinsa lisäsi se, että lähes kaikilla sotilailla
oli sotakokemusta. Paras palaute
koulutuksen onnistumisesta oli

kuitenkin sotakokemusta omaavien kouluttavien avoin positiivinen palaute saadun koulutuksen
hyödyllisyydestä tulevissa tehtävissä.
Vaikka moni ulkomaan tehtäviin
haluava upseeri haluaa joukkojen
johtamistehtäviin, voin omasta
kokemuksesta sanoa, että myös
koulutustehtävät voivat olla erittäin mielenkiintoisia ja antavat
paljon myös omalle ammattitaidolle kotimaassa. EUTM Mali on
nyt jo osoittautunut EU:n näkemyksen mukaan menestykseksi.
Koulutusoperaatiot ovat halpa ja
ennen kaikkea poliittisesti helppo tapa tukea yhteiskuntia esimerkiksi juuri Afrikassa. Uskon,
että tämäntyyppiset operaatiot
tulevat yleistymään tulevaisuudessa ja suomalaisen upseerin,
joka on ammattikouluttaja, on
helppo pärjätä näissä tehtävissä.
Kapt Mika Mäenpää
Kirjoittaja on kapteeni ja sotatie
teen maisteri, joka palvelee Karja
lan Prikaatissa osastoesiupseerina.
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UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS

tänyt SAL:n turvallisen ampujan kurssin jäsenilleen. Kiitos
tästä kuuluu 98. kadettikurssin
hallitukselle ja toimihenkilöille. Alaosastomme hallitus jatkaa
edelleen lajin kehittämistä ja pyrkii pitämään sen pysyvänä osana
toimintaamme.

TULEVAISUUDESTA…

”Saa ampua!”
Teksti: kadetti Henrik Torstensson

Upseerien ampumayhdistyksen
tarkoituksena on edistää ja kehittää upseerien ampumaurheilua,
ampumataitoa ja ampumaopetusta sekä toimia asetekniikan
edelleen kehittämiseksi Puolustusvoimissa.
Yhdistys on perustettu 12.6.1920
ja on vireä 93-vuotias. Yhdistykseen voi vuosi- tai ainaisjäsenenä
kuulua jokainen Puolustusministeriön, Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
palveluksessa
oleva upseeri, erikoisupseeri ja
kadetti sekä upseerin arvolla edellä mainittujen laitosten siviilitehtävissä palveleva henkilö, jonka
yhdistyksen hallitus jäseneksi
yksimielisesti hyväksyy. Upseeri,
joka on eronnut vakinaisesta palveluksesta, voidaan edelleen erikseen tehdyn esityksen perusteella
hyväksyä jäseneksi. Yhdistyksessä
on jäseniä noin 1300 ja yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
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Kuvat: Puolustusvoimat ja UAY

MPKK:n ALAOSASTO
ON KADETTIEN
ASIALLA
MPKK:n alaosaston hallituksen
ja toimihenkilöiden tehtävänä
on edistää kadettikurssien ampumataitoa sekä mahdollistaa hyvät
harjoitteluolosuhteet ja resurssit.
Alaosaston hallitukseen kuuluvat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Toimihenkilöt
vastaavat omien erikoisalojensa järjestelyistä, joita ovat muun
muassa pistooli- ja rynnäkkökivääriammunnat sekä toiminnalliset ammunnat.
Ampumayhdistyksen
alaosasto MPKK:lla on kehittynyt viimeisen vuoden aikana hyvään
suuntaan. Practical-ammunta on
kasvattanut suosiotaan ja tähän
on myös alaosastomme kyennyt vastaamaan. Alaosasto on
hankkinut practical-ammunnassa
tarvittavaa kalustoa sekä järjes-

Upseerien ampumayhdistyksen
MPKK:n alaosaston puheen
johtaja kad Henrik Torstensson
MPKK:n alaosaston hallitus
ja toimihenkilöt.
Puheenjohtaja
Kad Henrik Torstensson
Varapj.
Kadalik Ilmari Pärnä
Sihteeri
Kad Juuso Koskinen
RKjaos
Kadalik Niilo Jämsä
Pistoolijaos
Kad Benjam Puustinen
Kivääri/ratajaos
Kad Juho Suni
Toiminnallisen ammunnan jaos
Kad Jyri Hattunen

Alaosastomme
on
perustanut
ampumajoukkueen,
jonka tarkoituksena on mahdollistaa halukkaille kurssilaisille ampumataidon kehittämistä
johdetuilla harjoituksilla. Ampumajoukkueen tavoitteena on
tulevaisuudessa edustaa ja menestyä erilaisissa ampumakilpailuissa. Joukkueemme päätähtäin
on UAY:n kesämestaruuskilpailuissa sekä ammunnan sotilaiden
SM-kilpailuissa. Alaosastomme
järjestää myös koulumme sisäisiä
kilpailuja, joissa kadetit kilpailevat toisiaan vastaan kadettien
palvelusammuntakilpailussa.
Kilpailuissa syksyn ja talven aikana kisataan kolme kertaa. Ammunnat ovat Puolustusvoimien
ampumaohjelmiston mukaisia ja
voittaja ratkaistaan yhteistuloksen
perusteella. Lisäksi suunnitteilla
on kilpailumuoto, jossa kadetit
pyrkivät parantamaan ampumataitoa rynnäkkökiväärillä, pistoolilla sekä ilma-aseilla. Kadetteja
palkitaan ampumataidon kehityksestä asetarvikkeisiin liittyvillä
lahjakorteilla.
Neljä ampumajoukkueen kadettia osallistui syyskuun alussa järjestettyihin ammunnan sotilaiden
SM-kilpailuihin Sodankylässä.
Kärkisijoille joukkue ei kokeneessa seurassa yltänyt, mutta
tavoitteena on jatkossa harjoitella

yhä järjestelmällisemmin ja pyrkiä määrätietoisesti kehittämään
joukkueen jäsenien ampumataitoa. Ampumajoukkueessa on tällä hetkellä noin 15 ampujaa.

AMPUMINEN
PALVELUSAJAN
ULKOPUOLELLA
Maanpuolustuskorkeakoulu on
laatinut normin, joka määrittää
kadetin palvelusajan ulkopuolella tapahtuvaa ammuntaa. Normin tarkoituksena on selkeyttää
nykykäytänteitä ja vastuunjakoa
sekä luoda toimintatapamalli
turvalliselle ampumataidon ylläpitämiselle palvelusajan ulkopuolella. Jotta kadetti voi suorittaa
henkilökohtaisen ampumataidon
ylläpitoa palvelusajan ulkopuolella, hänen on hallittava ammuntoihin liittyvät varomääräykset.
Kadetin katsotaan täyttävän tämän määritelmän, kun hän on
suorittanut sotilaspedagokiikan
perusopintoihin sisältyvät kouluammuntoja koskevat teorian
ja käytännön osaamisen näytöt
hyväksytysti. Aseiden hakupro-

sessi vaatii puollot asekäsittelystä
vastaavalta henkilöltä sekä kurssinjohtajalta. Lopullisen päätöksen ampumataidon ylläpidosta
kadettien osalta tekee kurssinjohtajan esittelystä Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori. Normi
on mielestäni selkeä ja mahdollistaa ammunnan harjoittelun.
Normi vaatii kadetilta suunnitelmallisuutta, koska radalle ei
voi mennä hetken mielijohteesta,
vaan ratapäivät on suunniteltava etukäteen. MPKK:n alaosasto
vastaa käytännön järjestelyistä
patruunoista ratavarauksiin. Olkaa siis aktiivisia ja tulkaa kysymään mikäli, jokin asia on
epäselvä.
Ammattisotilaan tulee ylläpitää
virkatehtäviensä edellyttämiä sotilaan perustaitoja ja kuntoa. Yksi
sotilaan tärkeimmistä taidoista
on ampumataito ja sen ylläpitäminen ei ole mahdollista auditoriossa istumalla.
Kad Henrik Torstensson
99. kadk
Yhdistys palkitsee vuosittain ka
dettikurssin parhaan ampujan
kadettiase -palkinnolla. Elokuun
lopulla valmistuneelta kadetti
kurssilta palkinnon sai kadetti
Juho Hannonen.
Kuten kuvasta näkyy, ei kysees
sä ole mitä tahansa ase vaan
SAKO TRG 22 .308 cal. Ku
vassa nykyinen luutnantti Juho
Hannonen.
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MAJURIN PAKINA

TUTKIMUS

Tieto lisää tuskaa
Kaikki tietämisen arvoinenhan
on jo internetissä, sen kadetit tietävät – ainakin jos seuraa opiskelijoiden toimintaa luennoilla.
Niinpä majurikin aloitti tehtävän kirjoittamalla hakukenttään
”upseerin tarvitsemat tiedot ja
taidot”. Jo löytyikin mainio artikkeli, jonka mukaan upseerikouluissa ”monien leikkien kautta
upseeri harjoittelee motorisia ja
henkisiä taitojaan sekä ajatteluaan”. Artikkelin mukaan upseerin
tulee tietää myös, kuinka monta
kiveä on ruokalan seinässä. Tässä
kohtaa majurin silmiin kuitenkin
osui lähde, hikipedia. Lähdekritiikki pitää muistaa, ettei mitään
soopaa kirjoita. Hullultahan tuollainen kivien määrän tietäminen
kuulostaa…
Armeijassa tärkeästä osattavasta
asiasta käytetään termiä perusasia. Yleensä käytetään monikkoa, puhutaan siis perusasioista.
Ja lopulta, kun asiaa oikein alkaa miettiä, ovat kaikki asiat
perusasioita. Jos ajatellaan upseerin ammattia, niin voisi kuvitella, että perusasioihin kuuluisi
tietää esimerkiksi se, onko sota
käynnissä. Näin ei aina ole ollut.
Tarinan mukaan elokuun alussa 1944 ilmavoimien komentaja,
kenraaliluutnantti Jarl Lundqvist
soitti päämajan operatiiviselle
osastolle. Eräällä lentokentällä
Leningradin lähistöllä oli todettu Suomeen lähdössä olevia
pommikoneita. Lundqvist kysyi,
pitäisikö niitä vastaan hyökätä.
Päämajan
operaatiopäällikkö,
eversti Valo Nihtilän vastaus oli
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tyly: ”Herra kenraali, tiedättehän,
että nyt on sota”.
Eversti Valo Nihtilä tunnettiin
nopeana ja kirkasjärkisenä ajattelijana. Tämän kirjasi muun
muassa päämajamestari Airo Nihtilän upseeriarvosteluun. Nihtilän
älykkyyden todistaa jo se, että
Nihtilä palveli aikoinaan Kadettikoulussa pedagogian opettajana.
Ai miten niin todistaa? No, majuri on tullut siihen tulokseen, että
maamme älykkäimmät upseerit
palvelevat juuri johtamisen ja
sotilaspedagogiikan laitoksella.
Rochesterin yliopiston tutkimuksen mukaan nimittäin korkean
älykkyysosamäärän
omaavat
ihmiset ovat huonoja tunnistamaan laajoja kokonaisuuksia,
mutta huomaavat paremmin pienet yksityiskohdat.
Tulokset olivat yllätys tutkijoille, mutta majurille tämä aiheutti
ahaa-elämyksen. Ei ole yksi eikä
kaksi kertaa, kun Mordorista
on saavuttu punakynän täyttämän hylätyn arvosanan saaneen
harjoitussuunnitelman
kanssa.
Jokainen pilkkuvirhe, yhdyssanavirhe ja väärä marginaali on
osattu poimia ja merkata punakynällä. Sillä, kuinka hyvä sisältö harjoitussuunnitelmassa on
ollut, ei luonnollisesti ole ollut
merkitystä. Vaikka majurikin on
tätä useamman kerran kritisoinut, niin Rochesterin yliopiston
tutkimuksen perusteella majuri
voi olla nyt varma, että harjoitussuunnitelmia on ollut arvioimissa eittämättä älykäs henkilö.

Laajat kokonaisuudet ovat olleet
sivuseikka, kun raportit ja suunnitelmat ovat menneet hylkyyn jo
ensimmäisessä lauseessa olleen
ylimääräisen välilyönnin takia.
Tarkka virhesilmä on älykkyyden
merkki, kuten Rochesterin yliopiston tutkimus todistaa.
Vielä viimeiseksi tarina Preussista. Eräs yleisesikunnan majuri sai
kerran itseltään keisarilta tärkeän
tehtävän. Majuri tajusi tehtävän
olevan mahdoton, mutta koska
tehtävä tuli itseltään keisarilta,
tarttui majuri tehtävään välittömästi. Kului tunteja, päiviä ja
viikkoja. Majuri jatkoi tehtävän
parissa, vaikka tiesi, että tehtävä
oli mahdoton. Sotilaskunnia ei
antanut periksi. Lopulta esikunnan kenraali pyysi majurin toimistoonsa. ”Majuri hyvä, keisari
on tehnyt teistä majurin, koska
tiedät mitä voi ja pitää tehdä.
Mutta samalla tavalla, keisari on
tehnyt teistä majurin, koska tiedät mitä ei voi ja ei pidä tehdä.”
Majuri ymmärsi kenraalin sanat
ja totesi tehtävän toteuttamiskelvottomaksi. Valitettavasti tämä
neuvo ei koske vielä kadetteja –
kadeteille kaikki on mahdollista,
ainakin vaatimustaso on välillä
sitä luokkaa.
Mikä siis oli lopulta tämän kirjoituksen anti teemasta upseerin tarvitsemat tiedot ja taidot?
Ylipäällikkö totesi puheessaan
valmistuneille luutnanteille viime elokuussa, että ”tekninen,
taktinen ja koulutustaidollinen
osaaminen ovat upseerille välttämättömiä”. Sen kun muistatte ja
niihin panostatte, niin opetustavoitteeseen on päästy.
Difficultātem facit doctrīna,
br major

Tuleeko simpusta koskaan kaaderia?
Teksti: Tuomas Lilja

”Tulevan kaaderin taimen idun
aavistuksen heijastuksen projektio,
äärimmäisen kaukana avaruudessa
imaginäärisellä tasolla, ja sielläkin
väärinpäin.” – Näin kuuluu simpun
määritelmä, mutta mitä se oikeasti
tarkoittaa? Tarkastellaan määritelmää luonnontieteiden näkökulmasta.
Imaginäärinen taso on taso, joka
muodostuu imaginäärisistä luvuista. Imaginääristen lukujen ajatus
sai alkunsa 1500-luvulla kun ranskalainen matemaatikko Gerolamo
Cardano totesi niiden olevan ”yhtä
vaikeasti määriteltäviä kuin hyödyttömiä.” – Alku simpun olemassa ololle imaginäärisellä tasolla ei
siis ollut järin lupaava.
1700-luvulla asiat etenivät parempaan suuntaan kun tanskalainen
matemaatikko Caspar Wessel
esitti ensimmäiset matemaattiset
tulkinnat kompleksiluvuista. Ima-

Kuvat: Lauri Mattila ja Joona Haataja; muokkaus Samu Tanskanen

ginäärinen taso oli syntynyt. Itse
asiassa imaginääriset luvut luovat
aina tason ja vain tason, koska niillä ei ole kolmatta koordinaattia.

teltavan universumin rajaa, joka on
tällä hetkellä noin 46,6 miljardin
valovuoden päässä, mutta loittonee
koko ajan.

Simppu on siis imaginäärisellä tasolla, mutta miten on mahdollista, että selkeästi kolmiulotteinen
simppu voi joutua kaksiulotteiselle tasolle? – Projektio. Projektio
on tapahtuma, jossa jokin kappale
kuvataan siirtämällä sen jokainen
piste tasolle. Projektio voi tapahtua
suoraan, jolloin kuva on oikeinpäin,
tai pisteen kautta, jolloin kuva on
väärinpäin. Projektion ominaisuus
on, että se poistaa yhden ulottuvuuden projisoitavasta kappaleesta.

Simpun ollessa äärimmäisen
kaukana ja mikäli hän pysyy äärimmäisen kaukana, hänen tulee
loitota meistä valon nopeudella.
Tämä tarkoittaa, että hänellä ei
suhteellisuusteorian mukaan voi
olla massaa. Toiseksi valtava nopeus, jolla hän loittonee meistä aiheuttaa hänen emittoimalleen valolle
punasiirtymän. Punasiirtymä tarkoittaa, että valon aallonpituus
lyhenee doppler-ilmiön vaikutuksesta.

Ongelmana on, miksi simppu on
tasolla väärinpäin? Vaihtoehtoja
on kaksi. Oletetaan, että tulevan
kaaderin taimen idun aavistus
on oikeinpäin ja heijastus tehdään tasopinnan kautta, jolloin
pisteprojektio aiheuttaa simpun
kääntymisen ylösalaisin. Toinen
vaihtoehto on, että heijastus tehdään koveran linssin kautta, jolloin
kuva kääntyy, ja se projisoidaan
suoraan tasolle.

Kolmas mielenkiintoinen piirre,
jonka simpun etäisyys meistä luo,
on hänen ikänsä. Valonnopeutta meistä loittonevan simpun on
aina täytynyt olla äärimmäisen
kaukana. Tämä johtuu siitä, ettei
yli valonnopeutta voi liikkua, joten
tarkasteltavan universumin rajaa ei
voisi saavuttaa jos siellä ei olisi ollut
alun perin.

Simppu on nyt projisoitu imaginääriselle tasolle väärinpäin. Viimeinen määritelmän kohta, jota
emme ole tarkastelleet sanoo tason olevan äärimmäisen kaukana.
Kuinka kaukana on äärimmäisen
kaukana?
Tarkasteltaessa meidän näkökulmasta, äärimmäisen kaukana on
niin kaukana kuin me kykenemme
näkemään. Tämä tarkoittaa tarkas-

Yhteenvetona simppu on siis
massaton, iältään 46,6 miljardia
vuotta vanha, infrapunan värinen,
kaksiulotteinen ja hän on väärinpäin johtuen projektion ja
heijastuksen muodostamasta systeemistä.
Tässä kaikki simpun määritelmästä, mutta tämänhän te jo tiesittekin.
Kad Tuomas Lilja
99. kadk
Kalpa
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Kadetteja ovat tukeneet myös
seuraavat yritykset ja yhteisöt
Alphacom Finland Oy

Karvian Apteekki

Hammaslaboratorio Kari Puska Ky

Norrhydro Oy

Juuan Osuuspankki

Suomen Suodatinvalmiste Oy

Kangasalan Sanomat Oy

Tampereen Hammashoito Oy

MX10 on nykyaikainen
sotilaskello.
- GTLS -valaisutekniikka
- Safiirilasi

Puolustusvoimien strateginen
kumppani Millog Oy vastaa

Imsport
www.nitekellot.fi
myynti@nitekellot.fi
+358 41 43 50 881

Tervetuloa nykyaikaan osoitteessa spu.fi

Ilmoitusmyynti

maavoimien ajoneuvo-ja
panssarikaluston, ase- ja elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden

NATO APPROVAL stock nr.
(6645-99-133-5227)

asennuksista, modifikaatioista ja

Koko:				 Hinnat:

kunnossapidosta sekä osallistuu
maavoimien materiaalihankkeisiin.

210x297 mm

Koko sivu

w w w. m i l l o g . f i

190x133 mm

1/2 sivu

2/1

420 x 297		

2100 / 3900 / 4700

1/1

210 x 297		

1200 / 2000 / 2400

1/2

190 x 133		

600

/ 1000 / 1200

1/4

90 x 133 tai 190 x 61

300

/ 500

/ 600

1/8

90 x 61			

150

/ 250

/ 300

Rivi

12 pt			

50

/ 90

/ 120

Hinnat 1-3 lehteen.

Intersport Joensuu

Kauppakatu 23 B • puh. 010 322 8310
Palvelemme ma-pe 9.30-18, la 9-15

Julkaisut vuonna 2014:

SISÄRAKENTAMISEN MESTARI
Inlook Sisustus Oy
Sahaajankatu 1, 00880 Helsinki
Vaihde 020 7589 200 • Faksi (020 7589 202 • info@inlook.fi • www.inlook.fi

Nro.

Julkaistaan

Dig.Aineisto

1
2
3

18.04.2014
22.08.2014
12.12.2014

14.03.2014
25.07.2014
14.11.2014

Ilmoitusmyyntivastaava:
90x133 mm

190x61 mm

90x61 mm

1/4 sivu

1/4 sivu

1/8 sivu

Joonas Taskinen
044 3420700
kalpa@kadettitoverikunta.fi

KADETTITOVERIKUNTA

Olutkellari
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.

AUKIOLOAJAT
MA 18.00-20.30
TI 18.00-22.30
KE 18.00-00.30
TO 18.00-22.30
Kellarikadetti Taneli Malinen
Kellarikisälli Janne Ovaskainen

Myyntiartikkelit
FP Protect -hanskat 20€

Hankintapäällikkö tiedottaa
Syksyn hankintaprojektit ovat käynnistyneet! Tarkempia tietoja tilauksista seuraa Hankintapäällikön lähettämissä sähköpostitiedotteissa.

Useita eri malleja, koot S-XXL!

Bollé -aurinkolasit 20€

Useita eri malleja!
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Mikäli upseeriksi valmistunut haluaa pysyä hankintojen piirissä, hänen tulee liittyä ns. hankintalistalle, joka on sähköpostilista valmistuneille upseereille. Kyseistä listaa ei kerätä
automaattisesti kurssin valmistuessa, vaan sinne tulee liittyä
erikseen. Listalle liitytään lähettämällä Konemestarille (mestari@kadettitoverikunta.fi) sähköposti, josta ilmenevät seuraavat
tiedot:
•
•
•
•

Koko nimi
Kurssi / joukkoyksikkö
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite, joka liitetään listalle

